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SIEMENS A&D vam ponuja širok spekter produktov (centralno
procesnih enot, distribuiranih vhodno izhodnih modulov, …), ki
omogo�ajo povezovanje prek PROFINET-a.

Obiš�ite nas na spletnih straneh:  www.siemens.com/s7-300

SIEMENS

Hitrost in zanesljivost
Krmilniki družine SIMATIC S7-300 s PROFINET komunikacijskimi vrati
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Spoštovani,

Tokrat se sre�ujemo na kar
dveh pomebnih dogodkih: na
konferencah AIG in DSI. Tako
ena kot druga sta pomembni
za napredek v industriji in
gospodarstvu. Prva na podro -

�ju avtomatizacije industrijskih in poslovnih pro-
cesov in s tem pove�anju proizvodnje in zagotavljan-
ju višje kakovosti izdelka ali storitve, druga pa z
novimi, boljšimi programskimi rešitvami na podro�ju
informatike. Pravzaprav bi lahko temu rekli tudi
avtomatizacija in s tem izboljšanje kako vosti poslo-
vanja tako v gospodar stvu, kot v javni upravi. In ni
�udno, da so organizatorji podnaslovili Dneve
slovenske informatike z geslom ”Z informatiko do
novih poslovnih prilo�nosti”. 
Seveda se teme tudi prepletajo, saj ni industrijskega
procesa, zanesljive logistike ali zapletenega uprav -
ljanja poslovne ali zasebne zgradbe brez informatike.
Prav tako v obratni smeri: npr. dober poslovodski
program brez avtoamtiziranega zajema podatkov ni
prav veliko vreden. In tu vidimo povezavo med obema
konferencama, ki sta �al celo ob istem �asu!

D. Selan
gl.ured nik
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4 VSEBINA

Novi krmilnik Vision V570 iz Uni-
tronicsa ponuja strojegraditeljem
in sistemskim integratorjem, da
zdru�ijo barvni grafi�ni zaslon
ob�utljiv na dotik in zmogljiv PLC
krmilnik v eni napravi

Pojavila se je nova EnOcean
tehnologija prenosa podatkov, ki
ne obremenjuje okolja in stroške
vzdr�evanja v celoti izni�uje. Za
prenos signalov ta tehnologija ne
potrebuje baterij ampak izkoriš�a
prosto energijo iz okolja. 

Napredek v tehnologiji in vedno
kompleksnejše potrebe uporabnikov
v zgradbah so bili povod, da je
PROGEA razvila posebno orodje za
podro�je avtomatizacije zgradb
Movicon XBA = Building avtoma-
tion.

DAS - DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE
AIG'07 - Avtomatizacija v industriji in 
gospodarstvu - program konference ................................ 8
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MOXA prva ponudila Windows Vista-
certificirane multiport serijske kartice 
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NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGU

licence, vzdrževanje, tehnična podpora, šolanje, svetovanje

inženiring za energetiko, transport in industrijo d.o.o.

NOVA DIMENZIJA V ELEKTRO
PROJEKTIRANJU IN INŽENIRINGUYears

EPLAN Electric P8EPLAN Electric P8

Stegne 7, SI-1000 Ljubljana • tel.: 01/ • fax: 01/
www.exorGSM: 031/368 783 • info@exor-eti.si • -eti.si

511 10 95 511 30 79

Razvojne faze:
koncept, projektiranje, izdelava,
montaža, vzdrževanje,...

•

electric P8

P - POWER - 100 % prenos podatkov, Install & GO
- PRODUCTIVITY - Sočasni inženiring širom sveta
- PERFORMANCE - Masovna obdelava podatkov
- PROCESS Grafični ali objektni način dela
- PROGRESS Edinstvena modularna “EPLAN platforma“
- PRECISION Kvaliteta od prvega koraka
- PASSION Kvantni skok, ki postavlja nove standarde
- PREMIUM EPLAN Electric P8 – “VEDNO v OSPREDJU”
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PROFINET je odprt industrijski Ethernet standard za
podro�je avtomatizacije. Temelji na klasi�nem Etherne-
tu. Podpira TCP/IP protokol za parametrizacijo, konfig-
uracijo in diagnostiko ter IT standarde. Profinet Real-
Time Ethernet je namenjen prenosu uporabniš kih in
procesnih podatkov po istem vodu.
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VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, dir. PE SPE II Za sto p -
stva, distrib. in prodaja ra�unalniške op re me,
INEA d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, e-pošta:
marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije stre�nik-odjemalec. Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -
�e te po telefonu: 01/513 81 00.

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

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne mre�e, "muting" sistemi, dvo ro �ni vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.
Pokli�ete ga lahko po telefonu ali pošljete vpra -
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdi�, FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na podro�ju ra�unal-
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov ra�unalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.in�., tehni�ni direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaš�iti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno ra�unalništvo, tehnologijo
�rtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

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

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

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

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

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

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

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

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
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 podro�ja uporabe servo pogonov, fre -
k ven�nih pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

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

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Synatec d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@syna -
tec.si, splet: www.synatec.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

MERITVE NIVOJEV
Marjan Strnad, univ. dipl. ing. el., teh. direk-
tor v Robotina d.o.o.

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

Svetuje glede uporabe in izbire tehnologije za
me rjenje nivojev (nivojska stikala, merilniki
nivojev ter ostala nivojska tehnika)

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali e-mail: fbselektronik@
siol.net

Svetuje s podro�ja uporabe induktivnih, ka pa -
citivnih in opto  senzorjev za uporabo v avtom-
atizaciji industrijskih procesov. Pokli �ete 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 na�rtovanju in izvedbi avtomatiza -
cij na podro�jih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehni�ni direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za na�rtovanje in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

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

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

Svetuje na podro�jih uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v klasi�nih in šar�nih proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

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

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

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Dott. Ing. Sami Ayari
Robotina d.o.o., Sermin 7b, 6000 Koper
e-mail: sami.ayari@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor
sodobnih zgradb (GSM nadzor, WEB nadzor,
daljinsko upravljanje, HVAC
sistemi, razsvetljava, kontrola pristopa, ...).

NADZORNI SISTEMI - SCADA

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 specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokli�ete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

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

Svetuje na podro�ju varovanja in zaš�ite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var -
nostnega nivoja 2.

Pokli�ete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
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 podro�ju uporabe procesne senzorike
(sila, tlak, moment, pomik...) in procesne elek-
tronike pri avtomatizaciji v industriji in nad-
zoru procesov spajanja in preoblikovanja.

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v podjetju Robotina d.o.o.

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

Svetuje glede uporabe frekven�nih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaš�ite motorjev.

AVTOMATIKA 71/2007
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Brezpla�ni oglas
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Beckhoff: novi relejski moduli
Informacije: Bogdan Rojc, GENERA d.o.o.

Praktično usposabljanje 
inštalaterjev

Informacije: Zvone �agar, EZ� komunikacijski izdelki d.o.o.

Relejski modul KM2604 po -
enostavlja monta�o v elektro
omarici, saj ima izhodni modul
KM2604 �e name š�ene releje in
nam ni po trebno povezovati
izhodnih tranzistorskih mod-
ulov z iz hodnimi releji. Tako
pri hranimo �as pri projektira -
nju in monta�i, omarica je
lahko manjša, skupni stroški
so manjši. 
Ve� na www.beckhoff.com ali
pri distributerju za slo ven ski
trg, podjetju Genera d.o.o.. A

10. in 11. maja
pripravljamo re -
d no dvo-dne v no
Usposabljanje za
inštala terje te le -

komunikacijskih kabelskih si s temov.
Pri usposabljanju sodeluje La boratorij
za sevanje in opti�ne komuni kacije in
La boratorij za Telekomunikacije Fakul-
tete za elektrotehniko Univer ze v Lju -
bljani.

Usposabljanje je namenjeno za�etni k -
om brez izkušenj, ki �elijo pridobiti
znanje in spretnosti za delo z bakreni -
mi vodniki in kabli z opti�nimi vlakni.
Povzetek opti�nega dela prakti�nega
us posabljanja:
� tipi opti�nih vlaken in na�ini izde-

lovanja, eno in ve� rodovna vlakna
� vrste kablov in na�ini izdelovanja,

ohlapna in tesna zaš�ita
� inštalacijske tehnike in tehnike

polaganja v stavbah, kanalih, po
zraku in v zemlji

� uporaba sistemov za vle�enje,
napenjanje in obešanje kablov

� na�ini priprave kabla za varjenje
ali monta�o konektorjev

� metode zaklju�evanja konektorjev
na terenu, pig tail-i in uporaba �e
zaklju�enih kablov

� prakti�na monta�a ST konektorja
na vlakno z metodo stiskanja in
lepljenja   

� na�ini spajanja vlaken, trajni,
za�asni in razstavljivi spoji

� varjenje SM in MM vlaken z varil-
nikom, na�ini zaš�ite zvara

� zna�ilnosti varilnika, uravnavanje
po oblogi, uravnavanje po jedru,
nastavitve in odpravljanje napak

� mikroskopi, opti�ni testerji (VFL),
iskalci �ivega vlakna

� nastavitev reference pri fotometru
in primeri meritev

� prikaz meritve z OTDR in podrob-
na razlaga rezultatov

� zahteve in postopki za preizkušan-
je in dokumentiranje opti�ne trase

� na�ini in postopki odkrivanja
napak

� varnost, kemi�ni del nevarnosti,
laserji in opozorila pri delu z
vlakni

Te�ajniki bodo uporabljali OTDR AFL/
Noyes M200-K-QUAD z vgra jenim
kom biniranim SM in MM modulom,
varilnik opti�nih vlaken Sumitomo T-
39 z rezalnikom, kabelski analizator
DTX-1800 FlukeNetworks, LinkWare
program za urejanje merilnih rezulta-
tov, posebna orodja Miller in Clausss
in drugo opremo. A



Kongresni center
hotel Habakuk
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AIG'07 - Avtomatizacija v
industriji in gospodarstvu

PROGRAM 5. KONFERENCE AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPO-
DARSTVU za sredo 11.4.2007 - Kongresni center Habakuk, Maribor

Dvorana Minarik 09.00-10.15: Otvoritev konference
Pozdrav predsednika Društva avtomatikov Slovenije dr. Borisa Tovornika
Nagovor ministra za gospodarstvo mag. Andreja Vizjaka in diskusija o strategiji razvoja avtomatizacije v Sloveniji
Voditelj diskusije: prof.dr.Stanko Strm�nik

Dvorana Minarik 10.15-12.00: Plenarna predavanja
Voditelji: 
1. Zupan�i� Danijel, TRIMO d.d.: Problematika avtomatizacije in ra�unalniškega vodenja
2. Samo Ceferin, Marko Mandelj, Sinabit d.o.o.: Uvajanje proizvodnega informacijskega sistema za zagotavljan-

je sledljivosti v razli�nih proizvodnjah
3. Alan Blight, GE Fanuc Automation Solutions SA (UK Branch): Benefits and issues related to redundancy

Dvorana Minarik 12.15-14.15: Plenarna predavanja - nadaljevanje
4. Philipp Rieckborn, Siemens AG: Profinet - the open Industrial Ethernet standard for automation
5. Martin Feder, TAC AB: Building IT
6. Uwe Kloss, Omron European Manager for Automotive Industry:Omron in Automotive Industry

Dvorana Minarik 15.15-17.00: Predavanja izbranih �lankov
Voditelji: 
1. Marino Montani, Robotina d.o.o.: Proizvodna informatika kot klju�ni dejavnik uspeha celovitih izboljšav

proizvodnih procesov
2. Bla�e Banko, Acroni, d.o.o.: Na�rtovanje sistema MES v obratu PDP v podjetju Acroni
3. Alenka �nidarši�, Metronik d.o.o.: Obvladovanje proizvodnih procesov z uporabo sistema MePIS v podjetju

Droga Kolinska
4. Toma� Perme, zasebni raziskovalec: Zdru�itev modelov razli�nih stopenj v sistem digitalne tovarne 
5. Gregor Kandare, IJS: Ra�unalniško podprto na�rtovanje programske opreme za postopkovno vodenje
6. Giovanni Godena, IJS: LiteBatch: orodje za vodenje šar�nih procesov na PLK platformi

12.00-12.15: Premor in osve�itev

14.15-15.15:  Premor za skupno kosilo v hotelu Habakuk za vse prijavljene udele�ence konference
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PROGRAM 5. KONFERENCE AVTOMATIZACIJA V INDUSTRIJI IN GOSPO-
DARSTVU za �etrtek 12.4.2007 - Kongresni center Habakuk, Maribor

Dvorana Minarik 17.15-18.45: Poster sekcija
Skupna predstavitev povzetkov �lankov in diskusija z avtorji

Dru�abno sre�anje za vse udele�ence konference v Hotelu Bellevue  ob 20.00 uri 
(prevoz z vzpenja�o od 19.00 naprej)

Registracija: 8.00-9.00

11.00-11.15: Premor in osve�itev

Dvorana Minarik 13.30-15.00: Okrogla miza - Izobra�evanje avtomatikov in mehatronikov 
po bolonjskem modelu

Voditelj: prof.dr.Karel Jezernik

Zaklju�ek konference in podelitev nagrad najboljšim študentskim prispevkom.

17.00-17.15: Premor in osve�itev

Dvorana Minarik:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

09.00-10.00: Siemens d.o.o.
10.00-11.00: Metronik d.o.o.

Dvorana Teply: 
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

09.00-09.30: Silon d.o.o.
09.30-10.00: ABB d.o.o.
10.00-10.30: PS d.o.o.
10.30-11.00: Exor Eti d.o.o.

Dvorana Minarik:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

11.15-12.15: Sinabit d.o.o.
12.15-13.15: Miel d.o.o.

Dvorana Teply:
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

11.15-11.45: ALUKÖNIG -
STAHL d.o.o.

11.45-12.15: Liko Pris d.o.o.
12.15-12.45: Inea d.o.o.
12.45-13.15: Telem d.o.o.

Dvorana Voka�: 

9.00-12.00: 
Študentska sekcija

Voditelja:  

doc.dr.Peter Planinši� 
prof.dr.Rihard Karba

Dvorana Voka�: 
Komercialne predstavitve
pokroviteljev konference

12.15-13.15: Menerga d.o.o.

A

KEIHTLEY V SLOVENIJI
Ljubljana, 2. 4. 2007 - Podjet-
je BELMET MI d.o.o., eno vo -
dil nih podjetij na podro�ju
pro daje merilnih instrumen-
tov in opreme, je svojo �e do
sedaj izredno široko paleto
dobaviteljev še razširilo z do -
go vorom o sodelovanju in za -
stopanju priznanega proizvajalca
te st ne in merilne opreme Keithley.
Na ta na �in �elijo v omenjenem

po djetju obogatiti in razširiti po -
nudbo, ki se s tem razširja tudi na
podro�ja optoelektronike, nano -
teh nologije, sistemov za karakte -

ri zacijo zna�ilnosti materialov,
sistemov za mer jenje parame -
trov polprevodnikov in po do b -
no. 

Za ve� informacij se lahko obr-
nete na podjetje BELMET MI
d.o.o. (public@belmet.si) ali ob -

i š�ete njihovo spletno stran www.
belmet.si oziroma st ran pro iz va -
jal ca www.keithley.com. A
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14. strokovni seminar 
Opti�ne komunikacije
Dragan Selan, Avtomatika

Januar 2007, Fakulteta za elektroniko in računalništvo, Ljubljana — Že v prejšnji številki
na povedan strokovni seminar Optične komunikacije je zbral množico zainteresiranih stro -
kovnjakov iz različnih podjetij, ki se s komunikacijami ukvarjajo neposredno ali posred-

no. Optične komunikacije poznamo že vrsto let, novosti, izboljšave in tudi vedno nove teh no -
logije in materiali pa se pojavljajo dan za dnem, kar sicer velja tudi za na prede k na celotnem
področju telekomunikacij.

Gostitelja seminarja sta bila prof. dr. Jo�ko Budin in
prof. dr. Matja� Vidmar. V uvodni besedi je prode -
kan fakultete, prof. dr. Franjo Pernuš povedal nekaj
besed o seminarju, ki se �e vrsto let odvija na istem
mestu in tudi o pomenu opti�nih komunikacij, ki

narekujejo ritem razvoja
širokopasovnih komu-
nikacij. Navzo�e je po -
zdravil v svojem na go -
voru tudi Matja� Jan ša,
direktor Direktorata za

elek tronske komuni ka -
cije na Mi nistrstvu za
go  s  podarstvo RS.

Seminar je zelo uspešno
vodil dr. Boštjan Bata -
gelj. Na seminarju se je
zbralo solidno število ude-

  le�encev, saj je bila pre davalnica 15 na Fakulteti za
elektrotehniko in ra �unalništvo v Ljubljani polna do
zadnjega koti�ka in v naslednjih letih bo verjetno po -
trebno razmišljati o kakšnem ve�jem prostoru.

Seminar je trajal tri dni, zvr stilo se je precej do ma �ih
in tujih predava teljev. V mali predavalnici pa se je
pred stavilo tu di nekaj podjetij, ki se uk varjajo z me -
rilno op re mo ali opti�nimi elementi. Predstavila se je
tudi zalo�ba Hydra & Co. z revijama Elektronika in
Avtomatika. Revijo Avto ma tika so prejeli kot semi-
narske materiale tudi vsi ude le �enci. 

Podjetje AVEKTIS d.o.o. iz Ljubljane je predstavilo
me rilno opremo, predvsem nove osciloskope. Tako

Gostitelja prireditve - prof. dr. Jo�ko Budin in
prof. dr. Matja� Vidmar

Prireditev je uspešno
vodil dr. Boštjan
Batagelj

Matja� Janša, direktor
Direktorata za elek-
tronske komunikacije



Cenovno ugoden DSO3062A (slika zgoraj) in MSO8104A - Mixed
Signal Osciloscope (slika spodaj)
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so predstavili cenovno zelo ugoden Agilentov (neko� HP) DSO3062A -
dvokanalni spominski osciloskop s pasovno širino 60 MHz in vzor�e -
njem 1 GSa/s. Ve�ji brat je tako imenovani Mixed Signal osciloscope –

Prof. dr. Janez Bešter - Center odli�nosti - komunikacijsko informa-
cijske tehnologije  

MSO serije 8000, ki zna enako do -
bro prikazovati analogne, za kar
uporablja 4 kanale, kot digitalne
signale, kjer ima na voljo 16 ka -
nalov s pasovno širino 1 GHz in
vzor �enjem 4 GSa/s. Z mno�ico
op  cij in dobro programsko opre-
mo je MSO8104A odli�no razvoj -
no ali servisno orodje!

Optokon je �eško-slovensko pod-
jetje, ki prodaja elemente za op -
ti�ne komunikacije. Spojke, raz de -
lilne letve, omarice, pa tudi razni
testerji opti�nih vodov na fizi�nem
in programskem nivoju. Njihovi
odjemalci so predvsem ve�ja javna
in zasebna telekomunikacijska po -
d jetja. 

Optokon zastopa tudi japon ske -
ga proizvajalca YOKOGAWA
(na sliki opti�ni reflektometer)

Optokonov nabor elementov 
za opti�na omre�ja (komunika -
cijska omara)
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V prvem delu seminarja Opti�ne komunikacije, ki je
potekal v slo venskem jeziku, so nam slovenski pre-
davatelji predstavili izobra�evalne in strokovne te -
me, ki so namenjene zlasti dopolnjevanju, osve�eva -
nju ter razširjanju znanja. S tem so uvajali ude le �en -
ce v drugi del.

V drugem delu, ki so ga v an gle š kem jeziku izvajali
va bljeni predavatelji iz tujine, so se udele�enci la hko
seznanili z zahtevnejšimi te mami in poglobljenimi
vprašanji na ekspertni ravni. Vabljeni tuji predava -
telji so bili priznani stro kovnjaki z univerz, razisko-
valnih centrov, velikih korporacij in podjetij, ki so
ne posredno udele�ena v raziskavah in razvoju.

Posebni del seminarja, ki je po te kal prete�no v po -
poldanskem �a su, je obsegal kratka poro�ila raz li� -
nih avtorjev o razli�nih temah. Z njimi so se ude le -
�enci seznanili s stanjem, razvojem in problemi pri
uvajanju opti�nih komunikacij v Sloveniji.

Od slovenskih so bila s predavanji prisotna nasled nja
podjetja: Iskratel, OptaCore, SmartCom, Optokon,
Fi bernet, Avektis, Telekom Slovenije in seveda Fakul-
teta za elektrotehniko – Laboratorij za Sevanja in
Optiko. 

Od pomembnejših tem,
od katere je odvisen tudi
razvoj opti�nih komu-
nikacij in nasploh teh no -
loškega in poslovnega
preboja Slovenije je g.
Boris Vedlin iz Optoteka

predstavil Tehnološko platformo FOTONIKA21.

»Fo tonika je veda o svetlobi. Ukvarja se z ge ne riranjem
sve tlobe, detekcijo svetlobe, upravljanjem s svetlobo s
po mo�jo vodenja, manipulacije, oja�evanja in kot naj -
po membnejše z izkoriš�anjem svetlobe v dobrobit �lo ve -
štva.«

Slovenska TP Fotonika21 izhaja iz evropske TP Pho-
tonics21, predstavlja njeno zrcalno sliko in sprejema
program evropske TP Photonics21 za podro�je Re pu -
blike Slovenije. Poleti 2005 je GZS organizirala po -
svetovanje na temo TP, kjer je bil eden od klju�nih
govornikov dr. Janez Poto�nik. Oktobra 2005 je na
ini ciativo nekaj posameznikov skupina Iskra Tech-
no, Iskra Medical, Optotek, Fotona, Klini�ni center
Ljubljana (O�esna klinika, Dermatološka klinika),
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za strojništvo, Fa -
kul teta za elektrotehniko) in KOPA Golnik, organi -
zirala programsko konferenco in ustanovila teh no -
loško platformo I-Tech-Med, katere program dela iz -
haja iz inovativnih medicin in optoelektronike. 
Iz vršni odbor I-Tech-Med-a je na svoji seji dne 2. 2.
2006 sprejel sklep, da se optoelektronski del TP orga-
nizira kot samostojna platforma (v skladu z TP EU).
Ustanovna konferenca TP FOTONIKA21 je bila 10.
03. 2006.

Glavni cilj Fotonike21 je podpora Sloveniji pri njenih
prizadevanjih, da Evropa dosega zastavljene cilje:   
� Slovenska fotonska industrija in znanost morata

zdru�iti sile in tesno sodelovati na skupnih pro-
jektih.

� Potrebna so ve�ja vlaganja javnega in privatnega
sektorja. Jasne odgovornosti za fotoniko tako
znotraj evropske komisije kot ustreznih sloven-
skih ministrstev so nujna.

� Potrebno je vzpostaviti »zrcalno skupino«, ki bo
zastopala javni interes in dr�avne organe.   

� Sedanje razhajanje med fotonsko industrijo in
fotonsko znanostjo v Sloveniji je potrebno pre-
mostiti na osnovi skupnih R&R projektov in
ustreznega financiranja s strani evropske komisi-
je in slovenskih ministrstev.

� Identificirati je potrebno podro�ja, kjer R&R
prizadevanja vodijo do inovacij in tr�no zan-
imivih proizvodov, in za dosego tega cilja izdelati
ustrezne strategije. 

� Fotonika21 se mora povezati z drugimi komple-
mentarnimi TP v Sloveniji in EU. 

� V lu�i velikih naporov, ki jih za razvoj fotonike
izvajajo v ZDA in Aziji, je bistveno pove�anje vla-
ganj v fotoniko v EU in Sloveniji potreben pogoj
za dolgoro�no zagotavljanje evropske in sloven -
ske konkuren�nosti na podro�ju fotonike.

Trije dnevi so med zanimivimi predavanji hitro mi  -
nili, nestrpno pa �e pri�akujemo naslednji seminar
Opti�ne komunikacije, ki bo v januarju 2008 in bo �e
15. v seriji rednih vsakoletnih izobra�evanj stro -
kovnjakov s podro�ja telekomunikacij.

Boris Vedlin, predsed-
nik TP Fotonika21

Optokon je tudi proizvajalec opreme za kabelska
opti�na omre�ja 

A
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Nadzor pasivnega opti�nega
dostopovnega omre�ja
Uroš Zorc in Boštjan Batagel

Širokopasovne storitve že postajajo del naše vsakdanjosti, z njimi pa
tu di optične komunikacije, ki širokopasovnost omogočajo. Potreba po
tem, da optično vlakno podaljšamo do doma in slehernemu uporabni -

ku omogočimo optični širokopasovni dostop, narašča iz leta v leto in je
pri vedla povsod v svetu in tudi pri nas do izgradnje optičnega dosto pov -
ne ga omrežja, ki seže do hišnega praga. Pri izgradnji optičnega dosto pov -
ne ga omrežja se operaterji odločajo med dvema topologijama s pripada-

jočimi zvezami: aktivna zveza od točke do točke ali pasivna infrastruktura od točke do več točk. Prva
mož nost, za katero se operaterji pogosteje odločajo, je v trenutnih tehnoloških razmerah bolj obvla -
d ljiva. Druga možnost, ki se kaže za zelo perspektivno v bodočnosti in se že polaga v azijsko-pacifi č -
nem območju, pa ima še mnogo nerazjasnjenih vprašanj, s katerimi se ukvarjajo strokovnjaki po vsem
svetu. Eno od teh vprašanj je tudi nadzor optičnega omrežja.

Preventiven in kurativen nadzor omre�ja

Z nenehnim pove�evanjem števila opti�nih zvez in
širjenjem pasivnih opti�nih omre�ij do posameznih
objektov oziroma uporabnikov se je pojavila potreba
po nenehnem ali vsaj rednem nadzoru stanja
opti�nih povezav. Samo z rednim in pravilnim vzdr -
�e vanjem je mogo�e zagotavljati visoko kakovost in
zmogljivost omre�ja. Funkcije vzdr�evanja v op ti � -
nih omre�jih so v priporo�ilih dolo�ene s strani med-
narodne zveze za telekomunikacije (angl. Internatio -
nal Telecommunication Union – Telecommunicati ons –
ITU-T). Delijo se v dve ve�ji skupini: preventivno
vzdr�evanje (preden pride do napake) in kurativno
vzdr�evanje (ko je do napake �e prišlo). Za vsako od
skupin so dolo�eni trije koraki:

1. NADZOROVANJE
� odkrivanje napake ali stanja, ki onemogo�a

prenos signala v posameznem elementu omre�ja
(preventiva),

� sprejem alarma ali poro�ila o napaki in aktivi-
ranje postopka za vzpostavitev prvotnega stanja
(kurativa).

2. TESTIRANJE
� dolo�itev mesta napake ali nepravilnosti na pod-

lagi meritev (preventiva),
� testiranje lastnosti elementa po odpravi napake

(kurativa).

3. KONTROLA in ODPRAVA NAPAKE
� identifikacija vlakna in omogo�anje testiranja

povezave (kontrola v preventivne namene),

� identifikacija vlakna in popravilo ali zamenjava
le-tega (odprava napake, kurativa).

Preostale funkcije vzdr�evanja, ki sicer niso zajete v
priporo�ilu ITU-T, vendar so kljub temu klju�ne za
pravilno delovanje omre�ja, so: konfiguracija, va ro -
va nje in upravljanje z omre�jem.
Pri samem vzdr�evanju omre�ij je potrebno biti pa z -
ljiv, da s samim opravljanjem vzdr�evalnih del ne
vpli vamo na preostalo delujo�e omre�je oziroma, da
s preventivnimi posegi ne vplivamo na lastnosti po -
vezav. 

Nadzor dostopovnega pasivnega opti�nega
omre�ja

Razmah dostopovne opti�ne arhitekture, ki temelji
na pasivnih opti�nih omre�jih (angl. Passive Optical
Network – PON), je privedel do popolnoma novega
koncepta testiranj in nadzora omre�ij. Tovrstna om -
re�ja temeljijo na povezavah od to�ke do ve� to�k,
kar zahteva spremenjeno nadzorno opremo. Bistvo
u�inkovitega nadzora omre�ja je sistemati�en vpo -
gled v delovanje omre�ja z enega mesta. Zaradi raz -
pršene topologije PON-a je za u�inkovit nadzor naj -
primernejše osrednje oddajno vozliš�e na strani ope -
raterja. Pri nadzoru tovrstnih omre�ij predstavlja
naj ve�jo te�avo razlikovanje med vejami do posa me -
z nih uporabnikov.

Nadzor na podlagi pri�akovanih odbojev

Preprost na�in, ki ga prikazuje slika 1, za nadzor
brez  hibnega delovanja opti�nih vodov v PON s po -
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mo�jo opti�nega reflektometra v �asovnem prostoru
(angl. optical time-domain reflectometer – OTDR)
temelji na preverjanju pri�akovanih odbojev na kon-
cih posameznih vej. Pri tem na�inu nadzora je
bistvenega pomena, da ima operater v arhivu pos-
netek vseh odbojev, ki so prisotni v nadzorovanem
omre�ju. Le tako lahko zazna prisotnost anomalij v
omre�ju, ki se ka�ejo kot sprememba posameznega
odboja.

Na podlagi velikosti in oddaljenosti odboja je mogo�e
lo�evati med posameznimi vejami. Te�ave nastopijo
v primeru dolo�anja mesta napak, ki ne povzro�ajo
odboja, in v primeru izgub, ki so prisotne skozi ce -
lotno povezavo. V tovrstnih primerih je mo�no do -
lo �iti mesto napake v veji, v kateri je prišlo do na -
pake, na podlagi podrobnejše analize kon�nih pri�a -
kovanih odbojev. Kot je razvidno iz zna�ilne sledi, ki
jo prika�e OTDR merilnik (slika 2), se odboji na ko -
nek torjih, spojih in drugih prekinitvah vlakna ka�e-
jo kot konice. Prav tako je opazno tudi slabljenje za -
radi Rayleightovega sipanja. Merilniki poleg slike
sle di prika�ejo tudi celotno sled v številskih vrednos-
tih, kjer je vsaka sprememba na vlaknu dolo�ena z
mestom nastanka in mo�jo slabljenja oziroma odbo-
ja signala. Številske vrednosti je tudi la�je primerjati
med seboj v primeru detekcije napake na po sa mez -
nem delu vlakna.

Za tovrsten nadzor pa je potrebno prilagoditi tudi
samo omre�je z vstavljanjem potrebnih odsevnikov
ali valovnodol�inskih sklopnikov. Le-ti so lahko
vstavljeni v kon�ne konektorje pri uporabniku, kjer
imajo vlogo filtrov, ki prepuš�ajo samo valovne
dol�ine signalov, valovno dol�ino testnega signala
pa odbijejo. 

Slabost tovrstnega nadzora je v tem, da je potrebno
vsaki veji prilagoditi dol�ino, da ne prihaja do pre -
kri vanja odbojev. Temu se je mo� izogniti z uporabo
na stavljivih odsevnikov, kjer je vsaki veji dodeljena
druga�na valovna dol�ina. V tem primeru je potreb-
no uporabiti OTDR, ki omogo�a nastavljanje valov -
nih dol�in.

Nadzor na podlagi izbire povezave

Nadzor posamezne veje dostopovnega omre�ja je
mo go� z uporabo opti�nega preklopnika, ki s po mo -
� jo ustreznega krmiljenja preklaplja med posamezni -
mi vejami omre�ja. Opti�ni preklopnik je lahko me -
hansko stikalo ali katera koli druga naprava, ki ima
lastnost selektivnosti npr. razvrš�evalnik valovnih
dol�in (angl. Wavelength Division Multiplexing –
WDM). V tovrstni vezavi, ki jo prikazuje slika 3, la -
h ko na centralno nadzorno mesto priklju�imo OTDR
in pomerimo lastnosti vsake veje posebej.

Princip odkrivanja in dolo�anja mesta napake je
enak kot pri vseh metodah, ki kot primarno merilno
op remo uporabljajo OTDR. Umestitev nadzornega
mehanizma v dostopovno omre�je je enostavna v
pri meru, kadar se PON omre�je razveja �e v central-
ni enoti, sicer pa je  potrebno najti rešitev glede da -
ljinskega krmiljenja stikala in njegovega napajanja. 

Nadzor z valovnodol�inskim razvrš�anjem

Pri nadzoru z valovnodol�inskim razvrš�anjem, ki
ga prikazuje slika 4, se uporablja testni signal raz li -

Slika 1 - Prikaz vezalnega na�rta nadzora na pod-
lagi pri�akovanih odbojev

Slika 3 - Prikaz vezalnega na�rta nadzora na podlagi
izbire povezave

Slika 2 - Sled meritve z OTDR-merilnikom
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� nih valovnih dol�in. Preko usmerjevalnega WDM-ja se razpošlje testne
signale (z razli�nimi valovnimi dol�inami) v posamezne veje dosto pov -
ne ga omre�ja. Z nastavljivim OTDR-om, ki je tudi izvor testnega sig-
nala, se opazuje odboje na posamezni veji. Iz prispelih odbojev se po �e
opisanem  postopku zazna prisotnost morebitnih napak v omre�ju.

Nadzor z vgrajenim opti�nim reflektometrom

Osnovna ideja, ki je obenem tudi prednost, tovrstnega nadzora je upora-
ba oddajnih laserjev tudi za opti�ni reflektometer, kot prikazuje slika 5.
S tem je omogo�en nenehen nadzor vsake opti�ne povezave v dos to pov -
nem omre�ju iz obeh strani. Za nadzor se uporablja enaka valovna dol -
�ina, kot je valovna dol�ina podatkovnega signala, kar omogo�a nadzor
tudi v WDM dostopovnih sistemih. 

Tovrsten pristop se je izkazal za izredno primernega za uporabo v PON
sistemih. Glede na obi�ajne nadzorne sisteme ni potrebna draga merilna
oprema ali zapletena konfiguracija omre�ij. V skladu z minimizacijo
vpli va na sam podatkovni signal se za nadzor z opti�nim reflekto me t -
rom uporabljata dve tehniki, ki sta neodvisni od njunih sistemskih pro-
tokolov. To sta:

� Tehnika s posameznim impulzom, ki je prikazana na zgornjem delu
slike 6. Uporablja se v sistemih z nezveznim prometom (npr. odhod-
ni podatkovni tok v PON), kjer je mogo�e nadzorne meritve opravljati
med premori podatkovnega toka. Tovrstna tehnika nadzora se od pre-
ostalih tehnik z OTDR merilnikom razlikuje samo v uporabljeni val-
ovni dol�ini, ki je v tem primeru enaka valovni dol�ini podatkovnega
signala.

� Tehnika s preletom frekven�no spremenljivega si nu snega signala, kjer
je amplituda podatkovnega signala modulirana s sinusnim signalom,
kot je to prikazano na spodnjem delu slike 6. Pri tem sprememba am -
plitude ne sme presegati 5 % celotne am plitude podatkovnega signala,

Slika 4 - Vezalni na�rt nadzora z valovnodol�inskim usmerjanjem

Slika 5: Vgrajeni OTDR merilniki v sprejemnike in oddajnike v PON
sistemu



AVTOMATIKA 71/2007

Nadzor pasivnega optičnega dostopovnega omrežja16

da še ne prihaja do napak. Tovrstna tehnika je
primerna za upo ra bo v sistemih, ki neprekinjeno
oddajajo (npr. do ho d ni podatkovni tok, Ethernet).
Informacije, po tre bne za nadzor, so pridobljene iz
povratnega od boja v odvisnosti od frekvence.

V primeru nadzora s pomo�jo odboja na posamezen
impulz se kot izvor impulza uporablja laserska di o -
da. OTDR odziv iz vlakna je pripeljan na fotodiodo
preko signalnega delilnika. Elektronika, ki jo je po -
tre bno nadgraditi, nadzoruje merilni proces in anali -
zo sprejetega signala iz vlakna. Prav tako skrbi za
sin hronizacijo OTDR meritev in podatkovnega pro-
tokola.

Tehnika s preletom frekven�no spremenljivega sinu -
s  nega signala temelji na meritvah v frekven�nem
prostoru. Zato se namesto OTDR-ja uporablja op ti -
�ni reflektometer v frekven�nem prostoru (angl.
Optical Frequency Domain Reflectometer – OFDR),
katerega osnovno delovanje prikazuje slika 7. Odda -
ni podatkovni signal se amplitudno modulira s sinu -
s nim signalom spremenljive frekvence. Kot izvor
mo dulacijskega sinusnega signala se uporablja pre -
letni generator, ki daje na svojem izhodu viso ko fre -
k ven�ni signal, katerega frekvenca linearno naraš�a.
Ker so merjeni odboji zakasnjeni, njihova modula -
cijska frekvenca zaostaja za trenutnim izhodom pre -
letnega generatorja. 

S pomo�jo mešalnika, ki na vho dnih signalih opravl-
ja matemati�no operacijo mno �enja, dobimo razliko
med frekvenco trenutnega izhoda preletnega gener-
atorja in frekvenco odboja. Nato iz izhodnega sig-
nala s pomo�jo nizkoprepustega sita izlo�imo ne�e-
lene produkte mno�enja. Tako obdelan izhodni sig-
nal je vsota kosinusnih signalov razli�nih amplitud
in frekvenc. Pri tem amplitude natan�no ustrezajo
kvadratom velikosti opti� nih odbojnosti, frekvence
pa so v linearni zvezi z zakasnitvami posameznih
odbojev. S hitro Fourierovo transformacijo (angl.
Fast Fourier Transformation – FFT) pretvorimo signal
iz frekven�nega v �asovni pro stor in izmerimo �as in
amplitudo posmeznih od bojev na osciloskopu. 

Z opisanim principom delovanja so nadgrajene odd-
ajniške enote, ki so prilagojene za tovrsten nadzor.
Slika 8 prikazuje oddajno centralno enoto z vgrajen-
im OFDR modulom.

Nadzor s pomo�jo Ethernet protokola

Od leta 2001 naprej število dostopovnih omre�jih, ki
temeljijo na Ethernet protokolu oziroma njegovi nad  -
gradnji, strmo naraš�a. V PON sistemih se tovrstna
omre�ja imenujejo EPON, kar je skrajšano iz Ether-
net-PON. Prenos podatkov med opti�nim linijskim

terminalom (angl. Optical Line Terminal – OLT) in
op ti � nimi omre�nimi terminali (ONT) temelji na
�asovnem razvrš�anju, za katerega skrbi protokol za
ve�to�kovno kontrolo (angl. Multi Point Control Pro-
tocol – MPCP).

MPCP ureja pretok podatkov s pošiljanjem sporo�il.
Ker ONT enote zaradi topologije dostopovnega
omre�ja med seboj ne morejo neposredno komunici-
rati, je MPCP nameš�en v OLT enoti, od koder
posamezni ONT enoti dodeljuje �asovna okna. 

V skladu s protokolom 802.3ah, ki dolo�a EPON,
poteka sporazumevanje med enotami na osnovi
sporo�il "GATE" in "REPORT". OLT enota pošlje
posamezni ONT enoti sporo�ilo "GATE" z namenom
dodelitve �asovnega okna za prenos podatkov.
�asovno okno je dolo�eno s parom "startTime" in
"length". 
S tema vrednostima je dolo�eno, kdaj lahko ONT
za�ne oddajati in koliko �asa lahko oddaja. Sporo�i-

Slika 6 - Prikaz zaporedja, ki se uporablja pri 
teh niki s posameznim impulzom (zgoraj), in 

moduliran podatkovni signal s sinusnim 
signalom (spodaj)

Slika 7 - Osnovno delovanje OFDR-ja

Slika 8 - Oddajna enota z vgrajenim OFDR modulom
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lo "REPORT" je povratni mehanizem, s kate rim ONT
enota sporo�i OLT enoti svoje stanje (npr. zasedenost
pomnilnika). Celoten postopek poteka cikli�no, saj
mora v skladu s protokolom vsaka ONT enota pred
za�etkom oddajanja prejeti dovoljenje s stani OLT
enote. Na spo ro �ilo "GATE" se mora ONT enota v
vsakem primeru odzvati s sporo�ilom "REPORT"
zaradi zagotavljanja sinhronizacije.

To pravilo pa je mo� uporabiti za nadzor omre�ja.
Ker se mora ONT enota odzvati s povratnim
sporo�ilom ne glede na njeno stanje (npr. nima
podatkov za prenos), lahko sklepamo, da v primeru,
kadar OLT enota ne prejeme "REPORT" sporo�ila,
ONT enota ni prejela "GATE" sporo�ila. To pomeni,
da je prišlo do napake v dostopovnem omre�ju ali pa
v ONT enoti. Ker so vsa sporo�ila naslovljena, je tudi
razvidna pot, na kateri lahko s pomo�jo OTDR
merilnika odkrijemo mesto napake.

Kaj izbrati?

Trenutno na podro�ju nadzora dostopovnih omre�ij
tipa od to�ke do ve� to�k ne obstaja univerzalna
metoda, s katero bi bilo mogo�e kadar koli in kjer
koli opraviti nadzor omre�ja. Izmed opisanih metod
je najenostavnejša metoda na podlagi pri�akovanih
odbojev. Njena slabost je nepreglednost in zapletena
prilagoditev omre�ja proti prekrivanju. Nadzor z
valovnodol�inskim usmerjanjem je nadgradnja nad-
zora na podlagi izbire povezave, kjer lahko ozna�i-
mo WDM  kot pasivni preklopnik, ki ne potrebuje
kr miljenja in elektri�nega napajanja. 

Vsi trije na�ini nadzora so primerni kot dopolnitev k
�e obstoje�im omre�jem, saj jih je mo� z "zunanjimi"
posegi na me s  titi v sistem. 

Najsodobnejši in cenovno najugodnejši je nadzor z
vgrajenim OTDR-om ali OFDR-om. Primeren je za
uporabo v novih omre�jih, saj so OTDR in OFDR
moduli �e del oddajno-sprejemnih enot. Njegova
prednost je tudi valovna dol�ina nadzornega signala,
ki je enaka valovni dol�ini podatkovnega signala. To
pomeni, da je podatkovni signal isto�asno tudi nad-
zorni signal. Najve�ja pomanjkljivost vseh opisanih
postopkov je, da operater potrebuje arhiv sledi delu-
jo�ega omre�ja, ki jih bo v primeru napake primerjal
s trenutnimi sledmi. To pomankljivost bi odpravil
postopek nadzora na podlagi protokola, kjer bi sis-
tem sam ugotovil nepravilnosti in spro�il postopek
za njihovo sanacijo (npr. alarmno sporo�ilo oper-
aterju).

O avtorjih

Uroš Zorc je po dokon�anem univerzitetnem študiju na
Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani dip lo -
miral leta 2007 na smeri telekomunikacije z diplomsko
nalogo: »Poskusna postavitev in meritve pasivnega op -
ti � nega omre�ja za osem uporabnikov«. Trenutno je za -
poslen v podjetju Masterline d.o.o., kjer je njegovo delo
povezano z opti�nimi in radijskimi tehnologijami. 

Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na Univerzi
v Ljubljani s podro�ja opti�nih tehnologij. Od leta 1997
je zaposlen na Fakulteti za elektrotehniko, Katedra za
telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in optiko.
Kot višji predavatelj in asistent predava ter vodi avdi-
torne in laboratorijske vaje pri nekaterih telekomuni ka -
cij skih predmetih. Je avtor skoraj sto objavljenih �lan -
kov in sodeluje v doma�ih in mednarodnih raziskoval-
nih projektih s podro�ja opti�nih in radijskih komuni -
kacij. A



DNV zdru�uje izredno stroga pravila in
pre verjalne postopke za razvrš�anje ladij,
hitrostnih in lahkih plovil, ki so uporabljene
v odprtomorskih dejavnostih. S certificiran-
jem opreme se zmanjša tveganje škode, za -

gotovi zakonske predpise in ohranja vrednost celot-
nih projektov tekom njihovih �ivljenskih ciklov.
DNV pokriva celotno podro�je škodnostnega za va ro -
vanja, zmanjšuje in ureja tveganje, izvaja študije,
sve tovanja, verificiranja in certificiranja.

Prednosti naprav Industrijskega Etherneta v
Pomorskih in Odprtomorskih Aplikacijah

� Centralna kontrola, nadzor in upravljanje integri-
ranih komunikacijskih omre�ij.

� Zmanjševanje osebja in stroškov povezanih z in -
sta lacijo in vzdr�evanjem.

� Poenostavljeno upravljanje in vzdr�evanje preko
Web brskalnikov.

� Mo�nost uporabe razli�nih medijev pove�uje u�in -

ko vitost omre�ja.
� Cenovno ugodnejše in izvedbeno la�je bodo�e do -

graditve in razširitve.

Podro�ja uporabe

Vrtalne ploš�adi

Odprtomorske Vetrne Elektrarne

Ladjedelništvo A

Zaplujte z DNV / GL Certificiranimi Moxa
Industrijskimi Ethernet Preklopniki

Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si

DNV/GL certificirani produkti morajo zagotavljati zanesljivo delovanje kritičnih
pomorskih ali odprtomorskih aplikacij. Veliko moxinih industrijskih Ethernet
preklopnikov, Optičnih pretvornikov in Serijskih/Ethernet strežnikov je bilo

certificiranih s strani DNV (Det Norske Veritas) in GL (Germanischer Loyd Industrial
Services) certifikacijskih institucij. Omenjeni produkti so bili certificirani za varno in zanesljivo uporabo na
vojnih ladjah, ladjah trgovske mornarice, odprtomorskih vrtalnih ploščadih, bibavičnih elektrarnah in odprto-
morskih veternih elektrarnah.
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Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si

Moxa je uspela pridobiti Microsoftov Windows Vista™ x86 in x64 Basic certifikat za svoje multi-
port serij ske kartice in serijske strežnike naprav (Serial/Ethernet). Tako je MOXA svetovno
prvi Windows Vista-certificiran dobavitelj omenjenih produktov. Za pridobitev Windows Vista

certifikata mora produkt izpolnjevati Microsoftove stroge zahteve za delovanje s prihajajočim ope -
ra cijskim sistemom Windows Vista.

Vista certifikat je razdeljen na Basic in Premium
verzi jo:
Premium: Je za produkte, kateri morajo imeti »best-
in-class« delovanje uporabljajo prednosti Windows
Vista višje nivojskih mo�nosti.
Basic: Je za produkte, kateri zagotavljajo ob delovan-
ju v okolju Windows Vista operacijskega sistema os -
nov ne standarde kompatibilnosti, zanesljivosti, sta-
bilnosti in varnosti.

Microsoft razvrš�a Moxine multiport serijske kartice
in stre�nike naprav med naprave za serijsko komu-
nikacijo, kateri morajo za zagotovitev Basic certifika-
ta u�inkovito delovanje z operacijskim sistemom Win -
dows Vista. Premium certifikat je potreben za certifi-

ciranje višje u�inkovite strojne opreme, kot so ma ti -
�ne ploš�e, zvo�ne kartice, grafi�ne kartice in podob-
no opemo, katera je na�rtovana da prika�e naprednej -
ši Vistin grafi�ni in zvo�ni izgled in varnost.

Vista-certificirane Multiport Serijske Kartice: 
� PCI Express kartice: 4 in 8-vratne RS-232/422/485

Smart Serial Boards
� Univerzalne PCI kartice: 2 do 32-vratne RS-

232/422/485 Universal PCI Boards
� PCI kartice: 2 do 8-vratne RS-232/422/485 PCI

Serial Boards

Vista-certifiicirani Stre�niki Naprav: 
� Embedded/Vgnezdeni Stre�niki Naprav
� Varnostni Stre�niki Naprav
� Industrijski Stre�niki Naprav
� Serijski Stre�niki Naprav
� Wireless LAN Stre�niki Naprav A
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MOXA prva ponudila Windows Vista-
certificirane multiport serijske kartice

in serijske strežnike naprav



Kot del kabelskega sistema skupaj z inštalacijskimi ka -
bli in spojnimi elementi določajo kvaliteto trase, za
ce lotno kvaliteto pa je še posebej pomembna kvalite-
ta pri ključnih kablov. Poleg železnega programa so na
voljo priključni kabli v IP67 zaščiti, VoIP in kat. 6A pri -
ključni kabli, posebni priključni kabli IBX4 za 10GBa se-
CX4 in drugi.

RJ45 priklju�ni kabli so izdelani v ok -
lo pu ali brez oklopa po kabelskih stan-
dardih EN-50173 razred D, E, EA in F
(kat. 5e, 6, 6A in 7) ter mre�nih stan-
dardih 10/100BaseT, 1000BaseT in 10

GBaseT. Uporabljamo AMP/Tyco in Molex konektor-
je z debelejšim nanosom zlata na kontaktni površini
od predpisanega, kable Draka Comteq ter posebne
EZ� š�itnike, ki ne ustavijo vti�a preden se zasko�i v
vti�nico, za sprostitev pa je potreben neopazen pri-
tisk.

EZ� priklju�ni kabli z oznako Giga+ in Kat. 6+ so
izdelani na industrijski na�ini iz skrbno izbranih ele-
mentov z odli�nimi elektri�nimi in mehanskimi last-
nostmi zato kontakti vti�a niso preve�, premalo ali
neenakomerno vtisnjeni, kontaktna površina pa os -
ta ne nepoškodovana.

Ameriški proizvajalci (AMP, Avaya,
Mo  lex, Panduit, ..) uporabljajo poseb-
no spojno opremo z oznako 110, ki
na domeš�a klasi�ne RJ45 delilnike ali

pa se uporablja za razvod dovodnih telefonskih linij
na podoben na�in kot pri Krone LSA sistemu. Pri -
klju�ni kabli imajo na eni strani RJ45 in na drugi 110
konektor ali pa na obeh straneh 110 konektor. Kabli
in 110 ko nektorji so lahko 1, 2, 3 ali 4 parni, obi�aj -
no upo rabljamo 1 parne priklju�ne kable za telefoni-
jo in 4 parne priklju�ne kable (kat. 5e) za podatke.

Priklju�ni kabli Krone LSA so namen-
jeni za razporejanje in upravljanje do -
vodnih telefonskih linij. Po zunanji
obliki lo�imo dva tipa Krone LSA ko -

nektorjev: enojni zasedejo širino enega para na letvi
in so lahko 2 ali 4 �ilni. 2 �ilni enojni se uporabljajo
za priklju�ne kable in linije ne prekinejo, 4 �ilni eno-
jni pa se uporabljajo za testne kable in linijo prekine-
jo. Dvojni konektorji zasedejo širino dveh parov in so
lahko 4 �ilni ali 8 �ilni, 4 �ilne uporabljamo za pri -
klju�ne, 8 �ilne pa za testne kable.

Giga+ in Kat. 6+ je blagovna znamka EZ� komuni -
kacijskih izdelkov in znak kvalitete z jamstvom, da
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Priključni kabli 110,
LSA in RJ45

Informacije: Zvone �agar, EZ� d.o.o.



Še ve�, vgradnja nizko porabnega procesorja, solid
state diskovnega spomina in vgnezdenega operacij -
skega sistema, ka�e na produkt orientiran k vgnez-
deni filozofiji. Brez ventilatorski OT 800 fanless je
nov vgne zdeni pa nelni
ose bni ra �unalnik, z
al u minij skim �elnim
ohišjem, dobavljiv z
8,4'', 10,4'', 12,1'' ali
15'' LCD.

Mehansko je OT800 podoben svojemu predhodniku
OT1000 in ohranja enak izgled. Pravtako je tudi
zasno va elektronike, �eprav poenostavljena, podob-
na prej omenjenemu predhodniku.
Zna�ilnosti novega OT800 so:

� Izlo�itev hladilnih ventilatorjev;
� 18÷36V/DC napajanje, integrirano na mati�ni

ploš�i;
� Transmeta Crusoe TM5700 @ 667 MHz in

TM5900 @ 800 MHz brezventilatorski procesorji
(poraba energije manj kot  7W);

� DDR RAM spomin do 512 MB;
� 1 serijska vrata RS-232 DB9 in 1 serijska vrata RS-

232/422/485 DB15;
� 1 Ethernet 10/100 Mbps priklju�ek;
� 2 USB 2.0 priklju�ek na zadnji strani, 1 USB 2.0

na sprednji strani;
� 1 PS/2 priklju�ek;
� 1 analog VGA priklju�ek;
� 1 Compact Flash type II slot dosegljiv od zunaj;
� PC/104 plus ali PCI razširitveni priklju�ki;

� opcija 2.5-inch hard disk;
� opcija integriran UPS modul z minimalno avto no -

mijo 15 minut;
� opcija Wireless LAN;
PB800, za stensko monta�o brez monitorja, je Box
PC izpeljan iz OT800.

ASEM, ustanovljen leta 1979, je eno najpomembne-
jših italjanskih IT podjetij. Prete�no nastopa na Ev -
rop skem tr�iš�u in ima 100 zaposlenih, ki skrbijo za
na �rtovanje, proizvodnjo, prodajo in marketing:

� Vgnezdeni in Industrijski osebni ra�unalniki,
� Rešitve po meri,
� Profesionalni osebni ra�unalniki in 
� POS & Prodajni sistemi, narejenih za industrijske

aplikacije in profesionalno IT tr�iš�e.

Ve� kot 25 let ASEM gradi dosleden know how v na -
�rtovanju in proizvodnji elektronskih vezij, temelje�i
na standardih osebnih ra�unalnikov, kateri danes
pred stavljajo edinstveno in specializirano sedanjost. 

ASEM R&D delovanje je usmerjeno na razvoj nove in
inovativne strojne in programske opreme.

Ve� informacij: Robotina d.o.o., 05 663 24 20,
jure.hrvatic@robotina.si

21OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

AVTOMATIKA 71/2007

predstavlja novi OT800/PB800
Informacije: Robotina d.o.o., jure.hrvatic@robotina.si

ASEM-ova vgnezdena panelna družina računalnikov vključuje tudi industrijske osebne
računalnike, načrtova ne in izdelane, da združujejo visoko zmogljive komponente, nare-
jene za industrijske aplikacije. Poleg tipičnih značilnosti osebnih računalnikov je proiz-

vajalec že pri načrtovanju predvidel še dodatne industrijske rešitve, kot so vgrajeno
neprekinitveno napajanje (UPS), kontroler za tipkovnico na dotik, vhodno/izhodni modul, itd,
vse integrirano kot »All-In-One« na matični plošči 851. Tako ASEM stalno zagotavlja
zanesljivost, učinkovitost in trajnost najvišjega nivoja.

A

izdelek presega zahteve po kabelskih in mre�nih standardih: EN-50173, TIA 568-B, ISO 11801, 10/100/
1000BaseT in 10GBaseT.

Vsak EZ� priklju�ni kabel je preizkušen, pakiran po 1 kos in ozna�en s �rtno kodo. Standardne dol�ine so: 0.3,
0.6, 1, 1.5, 2, 3 in 5 metrov, standardna barva je siva po RAL 7035. Druge dol�ine in barve po naro�ilu. Kot
del kabelskega sistema imajo EZ� priklju�ni kabli 20 letno jamstvo! Na zahtevo priklju�ne kable ozna�imo tudi
s posebno trajno nalepko, novi priklju�ni kabli kat. 6A pa so dodatno opremljeni še s serijsko številko in test-
nim poro�ilom, ki se nanaša na to številko.

nadaljevanje s strani 20.

A



Najprej nekaj klasi�nih funkcij, ki jih vsebujejo
frek ven �ni pretvorniki SINUS PENTA :
� PID funkcija
� PLC delovanje
� štiri obmo�ja preobremenitev
� kalibracija, avtotuning
� programibilno pospeševanje in zaviranje 
� inteligentni hladilni sistem 
� zmanjševanje glasnosti motorja
� mo�nost poganjanja ve� motorjev hkrati 

Poleg  naštetih funkcij pa  frekven�ni pretvorniki SINUS PENTA vsebu-
jejo še nekaj specialnih funkcij, ki so opisane v tem �lanku.  

Frekven�ni pretvorniki 
ELETTRONICA SANTERNO
SINUS PENTA - en produkt pet funkcij

Informacije: roman.perdan@genera.si

Vprejšnji številki smo vam predstavili podjetje ELETTRONICA SANTERNO, ki je eno izmed
vodilnih svetovnih proizvajalcev frekvenčnih pretvornikov. Tokrat vam predstavljamo
najnovejši produkt, frekvenčni pretvornik SINUS PENTA.
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SINUS PENTA = en produkt
pet funkcij

Glavna odlika frekven�nih pret vo -
r  nikov Sinus penta je pet vgraje n -
ih funkcij vodenja.

IFD - V/f delovanje

Ta na�in omogo�a vodenje asin  -
hro nskih motorjev preprosto s
spre  minjanjem izhodne napetosti
in frekvence po v naprej dolo�en-
em razmerju in je namenjen za
splošno namenske aplikacije.

VTC - odprto zan�no vek-
torsko delovanje

Omogo�a nam  boljši nadzor nad
na vorom in hitrostjo, odlikuje ga
dobra odzivnost vrtilnega mo me -
nta. V VTC na�inu lahko izbiramo
med prioritetama navora ali vr til -
ne hitrosti. To dose�emo z iz biro
re feren�ne vrednosti med te ma
dve ma veli�inama.

VTC – zaprto zan�no vek-
torsko delovanje

VTC funkcija nam omogo�a di na -
mi�ni odziv, skozi povratno in for -
macijo enkoderja. Ta na�in je pri -
meren za aplikacije, ki zahtevajo
hitro in to�no odzivnost hitrosti in
navora (npr. pri �erjavih).

FOC - poljsko orientirano
delovanje

Funkcija FOC je nadgradnja vek-

Frekven�ni pretvorniki SINUS PENTA z razponom mo�i od 1,3KW-
2000kW



torskega delovanja,  poljsko orien-
tiran na�in nam omogo�a do se -
ganje visoke to�nosti (<0.5%) in
zelo hitre odzive v kombinaciji z
povratno zanko z enkoderjem. To -
� nost vodenja asinhronskih mo -
torjev v na�inu FOC lahko ena ko -
vredno primerjamo z vodenjem
eno smernih kolektorskih motor-
jev.

SYN – funkcija namenjena
za brezkrta�ne sinhronske

motorje

Opcija namenjena za vodenje sinh -
ronskih motorjev z permanentni-
mi magneti. Ti motorji imajo
prednost pred asinhronskimi v
to�nosti pri visokih hitrostih kot
po sledica ni�nega sleepa. Odlikuje
jih odli�en odziv vrtilnega mo -
men ta in boljša zanesljivost. 

Enostavno upravljanje 

Frekven�ni pretvorniki serije Sinus
penta so enostavni za uporabo
zahvaljujo�  tipkovnici, kjer nasta -
vimo samo tiste parametre, ki so
nujni za delovanje. Frekven�ni
pre tvornik lahko upravljamo tudi
s PC-jem ali PLC-jem preko stan-
dardnega RS485 komunikacij s -
kega vmesnika ali preko vseh po -
membnejših podro�nih vodil.

Upravljanje frekven�nih
pretvornikov na daljavo

Za bolj zahtevne nastavitve upo -
rabimo programski paket Remote
drive, ki omogo�a poleg klasi�ne-
ga lokalnega na�ina tudi povezavo
preko interneta med PC in fre k -
ven�nim pretvornikom. Ta funk -
cija je še posebej uporabna v pri -
meru, ko uporabnik  potrebuje te -
h ni�no pomo�, saj omogo�a in -
�enirjem podjetja ELETRONICA
SANTERNO asistenco direktno iz
pi sarne. Mo�na je tudi komuni ka -
cija preko pogovornega okna. 

Namenske aplikacije za
SINUS PENTA

Pomembna lastnost frekven�nih
pre tvornikov SINUS Penta je mo � -
nost sprejemanja namenskih pro-

gramskih aplikacij. S tem dose�e-
mo, da  frekven�ni pretvornik  ni
ve� univerzalen, ampak je prirejen
za konkretne aplikacije. 
Trenutno sta na voljo dve apli ka -
ciji:
� aplikacija za regenerativno

delovanje in
� aplikacija za sistem z ve�

�rpalkami.

V razvoju so še mnoge druge ap li -
kacije za nadzor pozicije v za prto
zan�nem PID delovanju. Ma lo bolj
podrobno bomo pogledali re ge ne -
rativno delovanje.

Za to realizacijo frekven�i pre t vor -
nik, ki deluje v regenerativnem de -
lovanju pove�emo z enim ali ve�
pogoni. Regeneracijski sistem po -
leg frekven�nih pretvornikov za h -
teva še specialno dimenzioniran
fil ter za glajenje PWM v kombina -
ciji z vmesnikom za priklju�itev
na omre�je. S tem dose�emo, da se
energija med zaviranjem motorja
vra�a v omre�je, izognemo pa se
tudi potrebi po zaviralnih uporih.
Ta aplikacija je primerna pri sis-
temih za dvigovanje bremen.

Vsi frekven�ni pretvorniki ELET-
TRONICA SANTERNO imajo �e
vgrajen EMC filter.
Podatek, ki �e sam po sebi govori
o visoki kvaliteti frekven�nih pre -
tvornikov ELETTRONICA SAN-
TERNO, je tri letna garancija.

Podrobnejše podatke o frek ven � -
nih pretvornikih dobite pri slo -
venskem zastopniku, podjetju Ge -
nera d.o.o.
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Kljub temu, da se zahteve na podro�ju avtomatizacij zgradb bistveno ne
razlikujejo od tradicionalnih sistemov za avtomatizacijo, se je pojavila
potreba po specialnem orodju, ki prikazuje in nadzira  informacije o
stavbi v enovitem celotnem  nadzornem sistemu. Movicon XBA je poseb-
na izvedba Movicon-a X2, ki vsebuje vse potrebne funkcije za u�inkovi-
ti nadzorni sistem. Glavna prednost Movicona XBA je predvsem ugodna
cena, ki je pri avtomatizaciji zgradb navadno kriti�ni dejavnik. 

Movicon XBA je idealna rešitev za upravljanje pametnih hiš, hotelov, ja-
vnih stavb (bolnišnice, šole, poslovne stavbe…).

Glavne prednosti Movicon XBA:
� eno razvojno orodje za vse vrste operacijskih sistemov Win-

dovs(98/2000/XP/CE),
� povezava z ra�unalniškim omre�jem preko SOAP, WebServices

protokolov,
� neodvisen od proizvajalcev strojne opreme,
� enostaven tako za na�rtovalca kakor tudi za kon�nega uporabnika,
� zmogljiv,
� zmanjšuje �as izdelave aplikacij in stroške.

Podrobnejše podatke dobite pri slovenskem zastopniku, podjetju Genera
d.o.o. A

24 SCADA SISTEMI

AVTOMATIKA 71/2007

Movicon XBA
Scada/HMI sistem prirejen za

avtomatizacijo zgradb
Informacije: roman.perdan@genera.si

Napredek v tehnologiji in vedno kompleksnejše potrebe uporab-
nikov pri uporabi različnih sistemov v zgradbah so bili povod, da
je PROGEA razvila posebno orodje za področje avtomatizacije

zgradb  Movicon XBA = Building avtomation.



V svetu se je v zadnjih dveh letih
pojavila nova tehnologija prenosa
podatkov, ki tudi te obremenitve
okolja in stroškov vzdr�evanja v
ce loti izni�uje. Za prenos signalov
ta tehnologija ne potrebuje baterij
ampak izkoriš�a naše okolje. 

Naše okolje predstavlja neskon�no
ener gijo (svetloba, tresenje, tem -
pe ra tura ali premikanje) in po tem
prin cipu ima tehnologija tudi ime
(za ocean proste energije = enoce -
an). Nemška firma enocean, ki je
to razvila, izhaja kot odcepljeni del
(spin) firme SIEMENS.

Bistvo tehnolgije en -
ocean je izredno maj -
h na energija za pre -
nos po datkov. Zaradi
iz redno male po ra be
en ergije, je mo�no na -
pajati od daj nik – sti -
kalo kar z mehansko
do vedeno energijo, ki
se proizvede ob pri-
tisku na tipko (princip
je pre mik za 2 mm).
Prav tako je mo �no s
fotocelico velikosti 2 x
1 cm proizvesti dovolj
energije za konti nu i -
rano oddajanje signa -
la, kar se uporablja
pri tempera tur nih re -
gulatorjih za krmil-
jenje og revanja/hla je -
nja ali za kontrolo od -
prtih oken ali vrat

(ma gnetni kontakt). Sprejemniki
signala so la hko vgra dni za v
instalacijsko dozo ali za v stikalni
blok. 

Prenos signala je mo�en v krogu
300 m na prostem, oziroma 30 m
preko AB stene. Zaradi minimalne
oddane energije ne onesna�uje
oko  lja. Zanesljivost in neodvisnost
od zunanjih motenj je zelo velika.

Poleg uporabe v instalacijah se no -
ve aplikacije te tehnologije ka�ejo
tudi v industriji (senzorji tempera-

ture, vlage, pritiska,
polo�aja,..). V krat -
kem bodo pripravlje-
na prva kon�na sti ka -
la za eks plozijsko ne -
va r ne pro store.

Uporaba tehnologije
en ocean je v velikem
ra  zmahu,  sa j  vsak
me  sec prihajajo novi
produkti, zato je ko -
ristno spremljati in -
for macije na naslovu
www.enocean.com ali
na www.elsyst.si, ki
za stopa produkte in
tehnologijo enocean v
Sloveniji. A
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EnOcean
Brezžična avtomatika dela

brez baterij
Informacije: Janez Mohori�, ELSYST d.o.o.

Namen brezžične avtomatike je prenos signala brez dodatnega
vlečenja kabelske povezave. Taka avtomatika zahteva baterijsko
napajanje oddajnikov (stikal) in je že uveljavljena tehnologija.

Kljub velikim prihrankom pri kabliranju pa smo s to tehnolgijo obreme-
nili okolje (stare baterije) in povečali stroške vzdrževanja. Vendar pa
uporaba, ki je koristna ali nenadomestljiva take obremenitve odtehta. j

z -

Glavne dejavnosti:

• projektiranje in nadzor
elektri nih inštalaci
inženiring za pametne (EIB)
inštalacije
svetovanje pri renoviranju
elektri nih inštalacij
trženje programa ELIN za
dimenzioniranje elektri nih
instalacij,
zastopanje in trženje najnovejše
EnOcean bre ži ne in brezbate
rijske tehnologije.

Izdelujemo projektne (PGD in
PZI) in tehni ne dokumentacije
(PID in POV).

č

č

č

č

č

•

•

•

•

ELSYST d.o.o.

Na jasi 16, 1241 KAMNIK

Tel/Fax: +386 1 8310425

GSM: 041 427 965

e-mail:

web: www.elsyst.si

elsyst@siol.net

BREZŽIČNA
AVTOMATIKA!



Celotno skladiš�e kon�nih izdel -
kov se nahaja v krogu mati�ne to -
varne ob obstoje�em skladiš�u go -
tovih izdelkov in polizdelkov B2 in
hale monta�e B3. Sestavljeno je iz
visoko-regalnega skladiš�a, sp re -
jemnega dela (vhod – sever) in od  -
premnega dela (izhod – jug).

Skla diš�e je namenjeno skladiš�en-
ju kon�nih izdelkov in polizdelkov
izdelanih v tovarni, dislociranih
ob ratih ali pri kooperantih. 

V skla diš�u se izvajajo naslednje
ope  racije:
� Prevzem in vizualna kontrola

iz delkov.
� Vhod/izhod in komisioniranje

na severnem delu.
� Komisioniranje in vra�anje pa -

let ter izhod na tovornjake na
ju�nem delu.

� Odprema izdelkov.

Palete uskladiš�ijo in izkladiš�ijo 4
avtomatska regalna dvigala. Vsa -
ko dvigalo ima dva regala z 46 pa -
le tnih mest v dol�ino in 12 palet-
nih mest v višino. Skupaj ima VRS
4.400 paletnih mest. Frekvenca

Prenova krmilja
visoko-regalnega
skladiš�a

Damjan Remih in Damjan Jane�i�, INEA d.o.o.

Podjetje LIV Postojna d.d. se je v začetku letošnjega leta odločil za prenovo svojega visoko-regal-
nega skladišča (VRS). V VRS so se pojavljale različne težave vezane na obratovanje in vzdrževan-
je le-tega. Prav tako so zaradi velike dinamike v proizvodnji potrebni pogosti posegi v spremem-

be oz. rekonstrukcije VRS. Investitor je želel zato dobiti strokoven pregled nad stanjem, vpogled v lažji
način dela in izvedbo predlagane
rešitve. Nalogo Obnovo krmil-
ja VRS so zato zaupali podje -
t ju INEA.
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INEA d.o.o. uspešno zaklju�ila prenovo krmilja
visoko-regalnega skladiš�a v LIV Postojna



skladiš�a znaša 500 palet v eni izmeni. Ker je VRS za
podjetje izjemnega pomena, je bilo potrebno izvesti
celotno obnovo v �im krajšem �asu. To pomeni med
kolektivnim dopustom, 14 dni. V prvem tednu je
stalo polovico skladiš�a v drugem pa cel VRS. Pred-
met prenove so bili tako sama avtomatska dvigala v
VRS, kot poslu�evalni transporterji in avtomatski
vozi�ek. Pri poslu�evalnih transporterjih se je pren-
ovil celotni elektri�ni del skupaj s krmiljem. Na
samih avtomatskih dvigalih se je zamenjal krmilni
program. Na spodnji sliki je prikazana predlagana in
izvedena rešitev. 

Za posodobitev so se odlo�ili predvsem zato, ker niso
bile realizirane vse mo�ne situacije pri programiran-
ju krmilnika, zato je prihajalo do pogostih zastojev.
Reševanje le teh pa je zahtevalo veliko �asa, zaradi
slabe diagnostike kaj, kdaj, in zakaj. Npr. enkrat do
dvakrat na mesec so morali skladiš�niki izprazniti
celotno linijo (35 transporterjev in avtomatski vozi -
�ek), da so vzpostavili za�etno stanje in lahko ne mo -
teno nadaljevali z delom. Nikoli niso vedeli zakaj pa -
leta stoji in zakaj transport ne poteka dalje, na na pa -
ko je opozorila le sirena. Avtomatski vozi�ek je v�a -
sih peljal paleto v napa�en hodnik in so jo nato mo -
rali poiskati v skladiš�u, ko je bila ugotovljena napa-
ka.

Krmilni sistem transporta S5 in vmesniki FX1S so se
za menjali s sodobnima distribuiranima krmilniko-
ma Mitsubishi, serija Q. Zmogljivejši Q02CPU je vg -
ra jen v  krmilno omaro na severnem delu in drugi
krmilnik Q01CPU je na ju�nem delu. Na obeh lokaci-
jah sta se fiksno vgradila dva operaterska terminala
MAC E1101 za prikaz stanj senzorjev, naprav... in za
diagnozo napak. Dodana sta tudi dva prenosna ope -
ra terska terminala MAC E410 za ro�no/servisno
vodenje naprav. Na severnem in ju�nem delu sta tu -

di namizna ra�unalnika z standardno SCADO. Ra�u-
nalnika spremljata/prikazujeta transport palet, pri -
kazujeta ter shranjujeta alarme in omogo�ata daljin-
sko pol-avtomatsko vodenje naprav, ter skrbita za
ko munikacijo med krmilnikom transporta, dvigal in
bazo zahtevkov z strani podjetja LIV.

Prednosti zamenjave:
� La�je vzdr�evanje in nadgradnja sistema.
� Minimizacija zastojev zaradi boljše diagnostike:

pregleda nad stanjem, koraki izvajanja in
napakami ter mo�nosti posegov.

� La�je sledenje potovanja palet po transportih, kar
je pomembno zaradi obvladovanja to�nega stanja
v skladiš�u.

� Optimizacija vo�enj dvigal, vozi�ka in trans-
portov (pošiljanje operacij na nivo transportov,
vozi�ka in dvigal: kateri, kdaj, kam).

� Poro�anje uporabniku o izvršenih operacijah
(rezultati operacij) in stanju dvigal (delovanje,
okvara).

� Krmilnik S5 ni ve� dosegljiv na tr�iš�u (samo še
za rezervne dele).
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ARS 2000 Avtomatski regalni skladiøœni sistem

INEA d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 / 5138-100. Telefax: 01 / 5138-170, Internet: www.inea.si. E-mail: FA.sales@inea.si

•  Popolnoma avtomatsko upravljanje skladiøœa.
•  Manipulacija s paletami z enostebrnim regalnim

transporterjem in rangirnim voziœkom.
•  Predaja in izdaja palet brez prisotnosti delavcev.
•  Raœunalniøko upravljanje in nadzor delovanja

skladiøœa, ki zagotavlja sledljivost, stalen vpogled
v stanje zalog in vrste blaga ter omogoœa povezavo
na poslovno informacijski sistem (PIS) kupca.

•  
•  

A



1 Zahteve v avtomobilski industriji

Proizvodnja v avtomobilski industriji je zelo zahtev-
na, saj se medsebojno prepletajo zahteve po ka ko vo -
sti, zagotavljanju varnostnih funkcij posameznih se -
s tavnih delov ali celotnih vozil, dobave izdelkov v to -
� no dolo�enem �asu (Just In Time) in popolnega sle-
denja sestavnih delov, delovnih operacij itn. Posto -
pek, ki zagotavlja izdelavo sestavnih delov ali vozil
brez napak, zahteva, da se vsaka operacija dodatno
preverja, oziroma preverja skladnost vgrajenih delov
z zahtevami (naro�ilom ali delovnim nalogom) po sa -
meznega izdelka. Postopek je bil originalno upo rab -
ljen v tovarni Toyota pod imenom Poka - yoke. Upo -
ra ba tovrstnega postopka je vitalnega pomena pri
preverjanju varnostnih funkcij, ki jih mora izdelek v
vozilu zagotavljati. 

Postopek v konkretnem primeru izdelave avtomo -
bilskih sede�ev v podjetju TPV Johnson Controls,
d.o.o., je izveden tako, da se tekom izdelave na vsa -
kem delovnem mestu vzdol� linije natan�no prever-
jajo vse delovne operacije ter skladnost vgrajenih
materialov z zahtevami izdelka. V kolikor pride na
posameznem delovnem mestu do napa�ne delovne
operacije ali vgrajen sestavni del ne ustreza zahte-
vam za izdelek, nadzorno krmilni sistem onemogo�i
napredovanje izdelka na naslednjo operacijo. Vsi do -

godki v postopku izdelave se bele�ijo in shranjujejo
tako, da je iz njihove kronologije mo�no natan�no
razbrati dogodke med proizvodnim procesom. Poleg
sledenja samih operacij je potrebno slediti tudi vgra-
jene dele in spremljati delo posameznega zaposlene-
ga na delovnem mestu. Podatki morajo biti hranjeni
za daljše �asovno obdobje, v konkretnem primeru
izdelave avtomobilskih sede�ev za dobo 15 let od tre -
nutka izdelave. Podatke o izdelavi in vseh dose�enih
parametrih izdelka lahko izdelovalec vozil zahteva
kadarkoli za katerokoli vozilo. 

V procesu izdelave je v proces vklju�enih veliko
število razli�nih naprav orodij ali opreme, iz katerih
je prav tako potrebno pridobivati podatke in jih nad-
zorovati. Podobne zahteve kot so pri sestavi avto-
mobilskih delov so tudi pri sestavi celotnih avtomo-
bilov, kot je primer tovarne Audi kjer je zasnova sis-
tema podobna, vendar pa je zaradi kompleksnosti
izdelave celotnega vozila število nadzorovanih ope -
ra cij in koli�ina zajetih podatkov mnogo ve�ja.

2 Zahteve v procesni industriji

V farmacevtski in kemijski industriji se sre�ujemo z
vrsto predpisov in standardov za zagotavljanje ka -
kovosti izdelka kot tudi vrsto predpisov s podro�ja
varstva okolja. Pri tem lahko poleg ISO 9001, 9002,
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Potrebe po zagotavljanju sledljivosti v proizvodnji lahko povzročajo različni dejavniki, kot so opti-
mizacija proizvodnega procesa, zagotavljanje kakovosti proizvodov, zagotavljanje sledljivosti
vgra  jenih delov ali materialov, sledenje delavcev, sprotno informiranje o dogajanju v proizvodnji

itn. Primer uporabe sistema sledljivosti v dveh povsem različnih tipih proizvodnje nakazuje na vrsto
stičnih točk pri uvedbi sledljivosti, predvsem pa na enako potrebo po zagotavljanju  pravočasnega in
ustreznega optimiranja procesov v vsaki vrsti proizvodnje. Tako praksa izkazuje, da je potrebno pri
uvedbi sistema sledljivosti, ne glede na vrsto proizvodnje, uporabiti podobne pristope pri uvedbi sis-
tema.

Uvajanje proizvodnega 
informacij skega sistema 
za zagotavljanje sledljivosti 
v razli�nih proizvodnjah

mag. Samo Ceferin, tehni�ni direktor TS
samo.ceferin@sinabit.si

Marko Mandelj, tehni�ni direktor PT
marko.mandelj@sinabit.si



... ISO 14000 izpostavimo še stroge zahteve FDA,
HA CCP, GAMP, CFR Part11 in še vrsto drugih, da ne
omenjamo najnovejših evropskih predpisov iz pod -
ro �ja varovanja okolja. Pri tem pa zahtevnost in
raznovrstnost proizvodne palete še dodatno ote�uje
mo�nost sledenja v proizvodnji. Hitro menjavanje iz -
delkov v proizvodnji, nenehno dopolnjevanje tehno -
loških postopkov za izboljšanje kakovosti, izdelava
majhnih šar�, razli�na pakiranje istega izdelka so le
del vsakdanjika v proizvodnji. 

3 Implementacija sistema sledenja v 
proizvodnji avtomobilskih sede�ev

Izvedba sistema sledenja proizvodnje avtomobilskih
sede�ev v podjetju TPV Johnson Controls, d. o. o., je
zajemala ve� faz na�rtovanja in kasnejše izvedbe. V
fazi na�rtovanja je bilo potrebno zelo natan�no de fi -
nirati mejne zahteve sistema in predvideti obse�nost
in na�in manipulacije s pridobljenimi podatki iz pro -
ce sa. Sistem je bil zasnovan na osnovi naslednjih
zah tev:

� slediti je potrebno vhodne materiale, zlasti
po membno je sledenje tistih vgradnih materi-
alov ali delov, ki zagotavljajo varnostne
funkcije,

� preverjati je potrebno skladnost vhodnih
materialov z zahtevami izdelka,

� izdelek je potrebno ves �as postopka izdelave
podrobno slediti,

� na posameznih delovnih mestih mora biti
zagotovljeno preverjanje ustreznosti operacij
– Poka - yoke funkcionalnost,

� v primeru napak med postopkom izdelave je
potrebno zagotoviti mo�nost odvzema izdel-
ka in prav tako nadzorovano popravilo in
dokon�no izdelavo v coni popravil. Pri tem
mora biti tako med odvzemom kot poprav-
ilom izvedeno enako sledenje kot na
proizvodni liniji,

� sistem mora nadzorovati naprave na liniji kot
so vija�niki, naprave za kovi�enje, merilne
naprave,

� delavec mora biti o dogajanju v procesu
ustrezno informiran,

� vsak delavec se mora pred pri�etkom oziroma
ob za�etku dela prijaviti,

� sistem mora zagotavljati ustrezno  odzivnost,
brez zakasnitev pri popre�nem taktu
proizvodnje 42 sekund, ki se lahko skrajša
tudi do 40 odstotkov,

� vsi podatki pridobljeni med izdelavo se shran-
jujejo v relacijsko podatkovno bazo proizvod-
nega informacijskega sistema Synapro na
nadzornem stre�niku,

� ob koncu izdelave nadzorni stre�nik pošlje
zahtevo za tiskanje nalepke sledljivosti izdel-
ka,

� v primeru izpada nadzornega stre�nika mora
sistem avtonomno delovati eno uro, podatki

pa shranjevani lokalno,
� celotna izvedba in vsi vgrajeni deli sistema

morajo biti kakovostni, tako da je zagotovl-
jeno neprekinjeno in stabilno delovanje sis-
tema, saj je v primeru nestabilnosti ali nede-
lovanja sistema dobava ogro�ena s tem pa
tudi celotna proizvodnja vozil.

Za vse funkcionalnosti na nivoju linije skrbi glavni
PLC krmilnik. Na nivoju linije je izveden razvejan si -
s tem industrijskega podatkovnega vodila Profibus.
Za posredovanje informacij delavcem na liniji skrbi-
jo manjši operacijski paneli, za poslu�evanje s siste-
mom skrbijo operaterski paneli ob�utljivi na dotik. 

Razli�na delovna mesta imajo tipsko opremo, ki jo
si s tem nadzoruje, in sicer:

� I/O modul za zajem signalov in izvajanje
krmilnih funkcij,

� �italnik �rtne kode,
� RFID bralno pisalno glavo,
� signalno lu�,
� vija�nik ali napravo za kovi�enje,
� senzorsko polje za preverjanje opreme
� napravo za merjenje elektri�nih karakteristik

opreme avtomobilskega sede�a.

Oprema posameznega delovnega mesta je odvisna od
delovnih operacij, ki se na delovnem mestu dogajajo.
Po prihodu sedala na delovno mesto se izvajajo de -
lovne operacije po to�no dolo�enem postopku. V pri -
meru, da se delovne operacije na posameznem mestu
ne izvedejo skladno s postopkom ali je kateri od ses-
tavnih delov neustrezen krmilni sistem preko me -
han ske blokade onemogo�i nadaljevanje sedala po li -
niji.

Sledenje palet na proizvodni liniji je izvedeno s po -
mo�jo RFID sistema, ki ob prihodu palete na linijo v
RFID podatkovni nosilec vpiše podatke prebrane s �i -
tal nikom �rtne kode iz delovnega naloga. 

Slika 1 - Razvejan sistem industrijskih Profibus
vodil za nadzor delovnih operacij in zajem

podatkov
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Na nekaterih de lov nih mestih so
za h tev nejše na p rave, ki ima jo la s t -
no krmiljenje, vendar pa se njihovo
de lovanje na dzoruje s stra ni glav -
nega PLC krmilnika preko in du s t -
rij skega vodila Profibus. Tak pri -
mer je vi ja�nik Atlas Cop co s ko -
mu nika cij skim vmesni k om in me -
rilna na prava za mer je nje elektri � -
nih karakteristik op reme avto mo -
bil  skega sede�a, s ko mpaktnim
PLC krmilnikom in ko munika cij -
sko opcijo za povezavo z glavnim
PLC krmilnikom.

Ko se sedalo po ja vi na kate rem koli
delovnem me stu na liniji ali pred-
sestavi in je prebrana �rtna koda iz
delovnega naloga, se za nj v pom-
nilniku PLC krmilnika re zervira
po datkovni blok, v katerega se v te -
ku izdelave zbirajo podatki. Po dat -
kovni blok se, ko sedalo pripotuje
do konca linije, preko Ethernet ko -
mu  nikacije prenese na glavni stre -
�nik, kjer se s po mo�jo aplikacije
Sy na pro izvede prepis podatkov v
us trezne tabele relacijske po dat -
kov ne baze. Iz same podatkovne
ba  ze se s pomo�jo mehanizmov po -
iz vedb izvedejo prepisi podatkov na
»rojstni list« izdelka. 

Med proizvodnim postopkom se za
posamezen sede� novega vozila Re -
nault Twin go zabele�i do 1400 po -
datkov o proizvodnji in vgrajenih
sestavnih delih. Ta podatek velja za
sprednje sede�e vozila, pri zadnjih
sede�ih je ta številka ob�utno ma -
nj ša in znaša pribli�no 30 odsto t -
kov koli�ine podatkov sprednjega
se de �a. Podatki se shranjujejo z za -
pisi v razli�nih tabelah po delovnih
mestih na liniji, kar predstavlja ne -
kakšen linijski brskalnik po po dat -
kih.

Strokovnjaki podjetja Sinabit so so -
delovali tudi pri razvoju in uvajan-
ju sistema sledljivosti v tovarni
Audi, na liniji za proizvodnjo mod-
ela A4. Sistem je zaradi veliko ve�je
kompleksnosti izdelave celotnega
av to mobila obse�nejši, vendar pa
za snovan na zelo podobnih predpo -
stavkah.

4 Implementacija sistema 
sledljivosti @Report v 
proizvodnji JUB

Osnova za uvedbo sistema so bile
spo daj navedene �elje in zahteve po-
 d jetja ob uvedbi sistema sled lji vost
@Report:

� izdelava proizvodnega ethernet
omre�ja,

� povezava sestavnih delov in
naprav v celoto – preko enotne-
ga proizvodnega ethernet
omre�ja,

� definiranje in popis organizaci-
jskih postopkov – proizvodni
proces,

� povezava proizvodnega infor-
macijskega sistema @Report s
poslovnim informacijskim siste-
mom IS JUB in medsebojna
izmenjava podatkov povezanih s
proizvodnjo (DN, THL, PN in
kontrola),

� avtomatski zajem podatkov iz
proizvodnje,

� fino planiranje proizvodnje – na
nivoju razpisanih delovnih nalo-
gov,

� enostaven dostop do realnih
procesnih podatkov ,

� povezava s slu�bo za kakovost
in okolje (obvestila kontrole),

• obvestila - vhodna kontrola
surovin,

• obvestila - medfazna kontro-
la izdelka,

• obvestila - kon�na kontrola
izdelka,

• tiskanje etiket za kontrolo –
ob odvzemu vzorca med pro -
izvodnjo.

� uporaba elektronskega
tehnološkega lista pri pripravi
surovin – mobipanel,

• prikaz tehnološkega lista ne -
kega delovnega naloga,

• prikaz obvestil kontrole za
su rovine, ki imajo nalepko s
številko obvestila,

� izdelava poro�il in izpisov –
analiza zbranih informacij,

� vpeljava sistema alarmiranja o
posameznih dogodkih in
izpadih,

� izdelava mobilnega dostopa do
podatkov.

Slika 3 - Bralno pisalna glava
RFID sistema

Slika 4 - Skladiš�e podatkov
za proizvodnjo linijo avtomo-
bilskih sede�ev

Slika 2 - Senzorsko polje za
preverjanje opreme in linijski
�italnik �rtne kode za prever-
janje skladnosti ogrodij sedal
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Pri analizi stanja je bilo izdelanih
vrsta diagramov poteka z opisom
funkcij posameznih postopkov v
proizvodnji. Pri tem je bil anali -
ziran tok dokumentov, postopki
odlo�anja, materialni tok, drevo
od govornih oseb ter še vrsto dru -
gih. 

Izdelani so bili entitetno relacijski
diagrami, ki so predstavljali med-
sebojne povezave in relacije med
tabelami, ki hranijo podatke na
stra ni IS JUB ter na strani @Re -

port za natan�no dolo�itev po dat -
kovnega toka.

Po analizi proizvodnega procesa se
je pristopilo k definiranju po dat -
kov, ki so del proizvodnje. Pri tem
se je upoštevalo tako avtomati zi -
rano proizvodnjo kot interno lo gi -
s tiko in skladiš�e, kontrolo kako -
vosti, slu�bo tehnološke priprave
de la ter še vrsto drugi slu�b in od -
delkov vpletenih v tehnološki pro-
ces. Pri avtomatizirani proizvodnji
se je zajelo sisteme z avtomatskim

doziranjem komponent z uporabo
krmilnikov in nadzornih SCADA
sistemov kot tudi uporabo sistema
za avtomatsko izdelavo šar� po
recepturah @Batch. 

Recepturni sistem je integriran z
proizvodnim informacijskim siste-
mom @Report, sistemom za kon-
trolo kakovosti, skladiš�nim siste-
mom in seveda z poslovnim IS.
Tako integriran sistem sledljivosti
omogo�a uporabnikom spreml-
janje tehnoloških dogodkov od
izdelave receptur preko proizvod-
nje z porabo surovin do pakiranja
ter logistike in skladiš�enja. 

Navedeni procesni podatki so pri-
dobljeni podatkov preko sistema
avtomatskega zajema podatkov iz
krmilnikov in SCADA programov.
Nekaj preostalih podatkov (dela -
vec na liniji, izjemni zastoji) ope -
ra terji preko panelov vnesejo v sis-
tem. Preko panelov pa dobijo vse
podatke o razpsanih delovnih na -
logih, izdelkih in postopkih za iz -
delavo le teh.

Poro�ilni sistem je osnovan na
WEB tehnologiji in omogo�a kon-
troliran pristop do podatkov o
pro izvodnji tudi z mobilnih na p -
rav. 
Nekaj poro�i izvedenih v sistemu
@Re port poleg obi�ajnih KPI ka -
zal nikov:

Slika 5 - Diagram povezav med razli�nimi postopki v proizvodnji
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1. PORO�ANJE O VZROKIH IN ŠTEVILU ZASTOJEV (tra-
janje in �as zastoja),

2. PRODUKTIVNOST/LETO/MESEC/IZMENO/DAN/URO,
3. IZDELANA KOLI�INA/STROJ/�LOVEK/ IZMENO,
4. ŠTEVILO SAR� NA DELOVNEM MESTU/DAN/IZMENA,
5. POVEZAVA MED/PLANIRANO/PRIPRAVLJENO/IZDE-

LANO,
6. IZKORISTEK STROJA/�LOVEK/DAN/IZMENA,
7. �AS TRAJANJA IZDELAVE SAR�E/IZDELEK/�LOVEK/

STROJ,
8. POVPRE�NI �AS TRAJANJA PAKIRANJA SKUPINE ISTIH

IZDELKOV,
9. PODATKI ODDELKA KONTROLE,
10. PORO�ILO O POSLANIH SMS ALARMIH,
11. OEE – skupna u�inkovitost proizvodnje.

5 U�inki uvedenega sistema v avtomobilski 
industriji

Uvedba takšnega sistema je bila nujna, saj vseh
varnostnih funkcij, ki so zahtevane na sedalih za

novo vozilo Renault Twingo ne bi bilo mo�no pre-
verjati in zagotavljati brez celovitega pristopa do iz -
vedbe zajema podatkov in upravljanja posameznih
na prav na liniji. Prav tako pa se zaradi varnostnih
me ril in visokih zahtev po kakovostni izdelavi ni
mo go�e zamišljati, da bi takšno odgovornost prepu -
š �ali naklju�ju ali �loveškemu faktorju. 

Sistem zagotavlja popolno sledljivost izdelka v vseh
de lovnih operacijah v postopku sestave sedala, prav
ta ko pa sledljivost vgrajenih delov, zlasti tistih, ki so
bistveni za izpolnjevanje varnostnih kriterijev pri
zagotavljanju varnosti za potnike v vozilu. Sistem je
na�rtovan tako, da bo omogo�al ob uvedbi polne se -
rij ske proizvodnje izdelka nadaljnje optimizacije teh -
nologije proizvodnje sedal.

6 U�inki uvedenega sistema v procesni industriji

Seveda je potreben daljši �as, da se vsi u�inki tako
ob se�nega projekta ovrednotijo. Vsekakor pa omen-
jeni sistem nudi uporabnikom vrsto ugodnosti, ki
jim olajšajo vsakodevno doseganje zadanih ciljev.
Predvsem omogo�a v realnem �asu nadzor nad izva-
janjem posameznih delovnih nalog, spremljanje toka
dogodkov v proizvodnji, takojšnje odkrivanje nepra -
vilnosti ter seveda pravilno in hitro ukrepanje na
podlagi to�nih podatkov iz procesa. Zbrani podatki
pa so zaradi njihove povezljivosti z drugimi progra-
mi v IS JUB omogo�ajo kakovostne analize za pod-
poro odlo�anja na podlagi takojšnjih in realnih po -
datkov.

Izvedba tako smelega projekta omogo�a JUB-u reali -
zacijo drznih na�rtov o novih izdelkih s komplek-
snejšo sestavo brez dvoma o kon�ni kakovosti iz del -
kov in s tem uspešnejši nastop na trgih doma in v
tujini. A

Slika 6 - Primer zaslonskega prikaza poro�il o
zastojih v proizvodnji
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Na voljo imamo 2 MB pomnilnika za aplikacijo, dodatni 1 MB za nabore
znakov ter 6 MB za zaslonske slike. Za zajem podatkov ali shranjevan-
je receptov so na voljo podatkovne tabele velikosti 192K stati�nega ali
64K dinami�nega pomnilnika. V program je mo�no vklju�iti samonas-
tavljive ali klasi�ne PID regulatorje. Krmilnik ima vgrajen zmogljiv pro-
cesor saj znaša �as preleta (SCAN time) za 1K tipi�ne aplikacje le 0,9 µs,
kar mu omogo�a uporabo v razli�nih napravah, npr. na pakirnih lini-
jah, transportih, klimatskih napravah, itd. V570 podpira razli�ne
mo�nosti komunikacije vklju�no z Ethernetom, dvema serijskima RS232
ali RS485 vmesnikoma, CANopen, MODBUS protokol, povezavo preko
linijskih ali GSM modemov, itd. Nadgradnja strojev, procesov ali avtom-
atizacijskih sistemov je s tovrstnimi krmilniki enostavna, hitra in cen-
ovno ugodna.

Novi krmilnik Vision V570 iz Unitronicsa ponuja strojegraditel-
jem in sistemskim integratorjem, da združijo barvni grafični
zaslon občutljiv na dotik in zmogljiv PLC krmilnik v eni na -

pravi. 5,7“ barvni TFT zaslon v QVGA resoluciji in 256 barv omogoča
jasen prikaz dogajanja na krmiljeni napravi. Možno je izdelati in
shraniti preko tisoč različnih zaslonov ter na njih prikazati stotine
barvnih slik ali animacij v eni sami aplikaciji. PLC omogoča priklop
signalov preko spojnih modulov, ki se pritrdijo direktno na osnovni
krmilnik ali preko razširitvenih vhodno/izhodnih modulov vključno s
priklopom hitrih števcev in temperatutnih sond. 

Barvni zaslon in PLC
krmilnik v enem

Informacije: Tipteh, d.o.o.

V570: Barvni TFT zaslon in zmogljiv krmilnik v enem



Pogosto sem bil pri�a, ko so zaposleni  dolgo  pretip-
kavali podatke,  ki so nastali v enem informacijskem
sitemu podjetja v drug informacijski sistem. Tak pri -
mer so podatki z delovnih nalogov iz proizvodnje v
poslovno informacijski sistem (ERP) ali vnos na ro �il
v sistem za upravljanje skladiš�a (WMS). Ponudniki
spe cializiranih rešitev se pogosto sre�ujemo s tezo,
da ima podjetje �e preve� dobaviteljev informacijske
tehnologije in da bodo raje dolo�en problem rešili v
okviru obstoje�ih rešitev. Argument za tako razmiš -
ljanje je tudi strah pred te�avami s povezljivostjo
raz li�nih sistemov. Dejstvo je, da je v podjetjih zelo
veliko razli�nih specifi�nih zahtev, ki jih je te�ko us -
pešno rešiti v okviru enega informacijskega sistema.
Ponudniki rešitve, ki je specializirana za dolo�eno
po dro�je obi�ajno ponujajo najboljše rešitve, ki zdru -
�ujejo najboljšo prakso in izkušnje pridobljene na
pred hodnih implementacijah.  Bojazen, da bodo take
samostojne rešitve povzro�ale te�ave  ali celo ostale
odrezane od ostalih informacijskih sistemov je od -
ve�. S pojavom spletnih tehnologij in standardov
(XML, UDDI, SOAP, WSDL…) so se mo�nosti us pe š -

ne ga, univerzalnega in tudi enostavnega povezova -
nja razli�nih sistemov zelo pove�ale. 

Spletne storitve 
Spletne storitve ali »web services« so idealno orodje
za izmenjavo podatkov med razli�nimi informacij -
skimi sistemi. �e je spletna stran namenjene komu-
nikaciji ra�unalnik - �lovek so spletne storitve na me -
njene komunikaciji med informacijskimi sistemi. V
po djetju se sre�amo z razli�nimi informacijskimi
pod sistemi, ki so ponavadi lo�eni in razli�nih gene -
ra cij. Danes je nujno povezovanje takih »otokov«. V
obi �ajnem informacijsko podprtem podjetju so to
ERP, CMS, WMS, CRM, MES... . V dobi elektronskega
po slovanja morajo biti podatki takoj dostopni. Raz -
po lo�ljivi �as za obdelavo informacij je vedno krajši.  

Za uspešno realizacijo povezovanja je potrebno za -
go  toviti, da ima vsak informacijski sistem zmo�nost
komunikacije preko spletnih storitev. Pri modernih
sistemih ne bi smelo biti te�av. Pri starejših produk-
tih so rešitve te�je, vendar je mo�no za vse take sis-
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Spletna storitev (web services) sistema za upravljanje skladišča (WMS) zagotavlja ažurne podatke o
stanju zaloge glede na rok uporabnosti: poslovno informacijskemu sistemu (ERP), sistemu za pod-
poro komercialistom na terenu in proizvodno informacijskem sistemu v 120 km oddaljenem proiz -

vod nem obratu. Sistemi so različnih proizvajalcev, uporabljajo različne baze podatkov in različne sta -
rosti. V podjetje so bili vpeljani ločeno in postopoma.

Integracija informacijskih sistemov
s spletnimi storitvami

Dejan Reichmann, 3R.TIM d.o.o., dejan.reichmann@3rtim.si

Slika 1:  Povezovanje  WMS Hydra@Warehouse in ERP DATALAB PANTHEON. Modra �rta predstavlja
»mejo« med dvema razli�nima »svetovoma« in tudi mejo odgovornosti med dvema razli�nima izvajalcema.



teme izdelati vmesnike, ki so zdru�eni na komunikacijskem stre�niku
podjetja. Tak stre�nik s svojimi spletnimi storitvami poskrbi za izmenja -
vo podatkov in  zagotavlja enostaven dostop do a�urnih  podatkov mod-
ernejšim aplikacijam. Spletne storitve so »meja« med dvema razli�nima
»svetovoma« in tudi meja odgovornosti  med dvema razli�nima izvajal-
cema.

Pisarniške aplikacije (MS Office, Open Office) so lahko zelo u�inkovita
oro dja za obvladovanje podatkov, �e je dostop dovolj enostaven in ne ob -
remenjuje obi�ajnega poslovanja podjetja. Potrebujemo le vedno a�urne
po datke poslovanja, ki so dostopni na enostaven na�in in to kadarkoli
jih potrebujemo. Vse lahko dose�emo s tehnologijo spletnih storitev in
po enostavimo na�ine dostopa do podatkov, ki nastajajo v informacijskih
sistemih.

Podatki podjetja v �epu
Imeti celoten ERP v mobilnem telefonu ali na dlan�niku je sicer lepa �elja
vendar zaradi dolo�enih omejitev ni v celoti izvedljiva. Lahko omogo�i-
mo dostop do dolo�enih podatkov, ki jih potrebujemo tudi izven pisarne
in obi�ajnega delovnega mesta. Kdo si ne bi �elel na telefonu ali dlan � ni -
ku spiska svojih strank s podatki o zapadlih terjatvah, ki jih lahko dis -
kre tno preveri med sestankom? Trenutne zaloge v skladiš�u, ko smo na
prodajnem razgovoru? Vse to je mogo�e.

Dolo�ene podatke je mo�no uporabljati vedno kadar smo povezani v
om re�je. To pa je danes �e nekaj vsakdanjega. Mobilna omre�ja nam
omogo�ajo stalno povezavo s podjetjem in dostop do informacij v ERP.
Vendar je pri tem pametno izpolnjevati nekaj pogojev za zagotavljanje
varnosti celotnega sistema. Dostop in prenos do podatkov mora biti
varen in hiter. Kadar rešitve podpirajo poslovanje je zelo pomembna tudi
zanesljivost in razpolo�ljivost sistema. Oblika uporabniškega vmesnika
mora biti prilagojena majhnim zaslonom, da so rešitve uporabne. Prenos
podatkov v mobilnih omre�jih, je  kljub vedno ve�jim hitrostim v prak-
si še vedno veliko po�asnejši kot prenos v lokalnem omre�ju. Pametno
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Slika 2:  Pridobivanje in zdru�evanje podatkov v Excelu s pomo�jo
spletnih storitev iz dveh razli�nih informacijskih podsistemov (ERP

in WMS). Excel je lahko zelo uporabno orodje za analizo.

je, da so temu prilagojene tudi
aplikacije. Uporaba spletnih
sto ritev in namenskih aplikacij
za mobilne naprave je u�inkovi-
ta rešitev. Sistem spletnih sto ri -
tev za izmenjavo podatkov med
razli�nimi informacijskimi pod-
sistemi lahko uporabimo tudi
za povezavo z mobilnimi odje-
malci kot so mobilni telefoni in
dlan�niki. To pomeni, da lahko
spletna storitev sistema za up -
ravljanje skladiš�a (WMS) zago-
tavlja a�urne podatke o stanju
zaloge glede na rok uporabnos-
ti: poslovno informacijskemu
si s temu (ERP), sistemu za pod-
poro komercialistom na terenu
in proizvodno informacijskem
si s temu v 120 km oddaljenem
pro izvodnem obratu.

Hydra@Warehouse na
terenu

Terenska uporaba pri podpori
po slovnim procesom? Vodenje
za loge na »skladiš�ih« v tovorn-
jakih? Zajem podatkov kjerkoli?
S povezanimi rešitvami iz dru -
�i ne mobihydra je vse to mo � -
no. Sistem sestavljajo spletne
st o ritve in aplikacije za mobilne
naprave. Mo�nosti uporabe so
zelo velike: zajem podatkov na
terenu, delo s �rtnimi kodami in
RF ID. Mo�en je vpogled v po -
datke kjer koli. Sistemi niso ve�
odvisni od lokalnega brez�i�ne-
ga omre�ja.

Kratice in protokoli
ERP (Enterprise Resource Planning)
– poslovno informacijski sistem
WMS (Warehouse Management Sys-
tem) – sistem za upravljanje skla di -
š �a
MES (Manufacturing Execution Sys-
tem) – proizvodni informa cijski sis-
temi
CRM (Customer Relationship Mana -
gement) – sistem za uprav ljanje od -
no sov s strankami
CMS (Content Management System)
– sistem za upravljanje vse bine
XML (Extensible Markup Language)
je standard za kreiranje je zika, ki
opisuje strukturo po datkov.
WSDL (Web Services Description
Lan  guage) je XML dokument za
opis spletnih storitev. 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) je
standard za izmenjavo XML sporo�il
preko omre�ja.
UDDI (Universal Description Discovery
and Integration) je protokol, ki nam v
br  skalniku omogo�a vpo gled na seznam
funkcij, ki jih nu di spletna sto ri tev.

Unitech HT630D
Informacije: INFO-KOD d.o.o.

HT630D je ro�ni terminal majhnih
dimenzij in te�e, ki vsebuje popolno
funkcionalnost velikih terminalov.
Z robustnim dizaj n om in razli�nimi
dodatki za zajem podatkov ter mo -
� nostjo izbire po m nilnika je izvrst-
na izbira za raz li�ne aplikacije. Upo -
rabimo ga la h ko za skladiš�no pos -
lo vanje, sp re mljanje proizvodnje,
po pis os no v nih sredstev, inventuro
v trgovini...

Opcijsko vam omo  go�a prenos po da t -
kov z ethernet vme snikom in mo �nost
izbire pomnilnika (512 kB, 2,5 ali 4,5
MB). DOS terminal HT630D se pro g -
ra  mira s standardnim C programs kim
je zi k om ali s poseb nim razvojnim oro -
djem JobGen Plus (brezpla�no v kom-
pletu). 
JGP+ je prirejen uporabnikom, ki
ni so programerji. Za pove za ve z �e
ob stoje�imi Windows apli ka  cijami
ob stajajo DLL datoteke z na re jenimi
funkcijami za Visual C++, Vi sual
Basic in Delphi.

A

A



Kako pove�ati produktivnost vaše proizvodnje? To
vprašanje je postalo v današnjem �asu zelo pomem-
bno. Da lahko dose�emo ve�jo produktivnost in raz -
vitost kot odgovor na vse ve�je zahteve trga, je po -
tre ben neprestan tok informacij na nivoju celotne
fir me; od za�etnega produkcijskega in razvojnega ni -
voja vse do vodstva firme, za izvedbo strateške odlo -
�itve. V okviru takšnega razmišljanja odigra po me -
m bno vlogo komunikacija v sodobni industrijski av -
to matiki in to je Profinet – industrijski Ethernet.
Ta  ko imenovani industrijski Ethernet lahko danes
eno  stavno pove�emo v zelo razširjeno, nam bolj
znano, pisarniško mre�o. Zagotovimo lahko varnost
med obe ma mre�ama za nedovoljene dostope do
avtomatizacijskega sistema.

Profinet nam omogo�a povezljivost raznih kompo-
nent novih in obstoje�ih tehnologij. Povezujemo sis-
teme iz razli�nih podro�ij: varnostno tehniko (Safety
Integrated), sisteme v realnem �asu (Real-Time Com -
munication), distribuirano periferijo ali inteli genco
(Distributed Field Devices), sisteme kontrole gibanja
(Motion Control) ipd. Mo�nost integracije �e obsto-
je�ih tehnologij (ProfiSafe, ProfibusPA, Profi Dri ve…) se
je izkazala kot neizogibna. Povezovanje in du s trij -

skih naprav z informacijskimi sistemi je pre  pro -
sta.

Profinet, kot komunikacijska mre�a v industriji, po -
nuja veliko dodatnih mo�nosti za povezovanja mo -
du lov za avtomatizacijo v klasi�no Ethernet mre�o.
Mre �ne komponente enostavno uporabljamo v ro -
bustnem industrijskem okolju. Na voljo imamo
»Fast  Connect« sistem o�i�enja z uporabo RJ45 teh -
nologije. Konfiguriram lahko »FailSafe« mre�o. Ne -
pre stano lahko spremljamo stanja (monitoring) mre -
�nih komponent, npr. za spremljanje alarmov itd. 
V Profinetu imamo tri dru�ine komponent za ses-
tavljanje industrijske mre�e. Te so :
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PROFINET & SIMATIC S7-300
Informacije: Danijel Krašovec; Siemens A&D AS

PROFINET je odprt industrijski Ethernet standard za področje avtomatizacije. Temelji na klasičnem
Ethe rnetu. Podpira TCP/IP protokol za parametrizacijo, konfiguracijo in diagnostiko ter IT standar -

de. Z razliko od klasičnega Etherneta je Profinet Real-Time Ethernet namenjen za prenos uporabniš kih
in procesnih podatkov po istem vodu.
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� SCALANCE X, industrijski Ethernet »switch«,
� SCALANCE W, modul za brez�i�no komunikacijo,
� SCALANE S, modul za zagotavljanje varnosti

podatkov.
Na naslednji sliki imamo prikazan celoten povezo-
valni na�rt z vklju�itvijo �e obstoje�ega avtoma-
tiziranega sistema in klasi�nega pisarniškega LAN.
�e si podrobneje pogledamo generacijo SCALANCE,
naj prej opazimo robustno izvedbo, ker so posebej
pri rejeni za uporabo v industriji.

SCALANCE X - Industrial Ethernet Switch
Novi »Industrial Ethernet Switch« lahko uporabljamo
tako na ni�jih nivojih konfiguracij mre�e kot vse do
mre� z zelo visokimi zmogljivostmi in zahtevami.
Dru�ina Scalance X obsega veliko izbiro razli�nih
industrijskih Ethernet »switch«-ov. Ti podpirajo ve li -
ko funkcij, kot so diagnostika preko Profineta, SN -
MP ali Web. Namenjeni so za razli�na podro�ja upo -
rabe (npr.: strukture mre�, hitrosti prenosa po dat -
kov, število portov itd.). Modularnost sistema nam
omogo�a integracijo v tako imenovani TIA, Totally
Integrated Automation.

SCALANCE W – Industrijski brez�i�ni LAN
Moduli Scalance W, za brez�i�no komunikacijo med
LAN mre�ami,  uporabljajo zelo zanesljivo radijsko
tehnologijo za daljinski prenos podatkov. S temi
mo duli se nam poenostavi dostop do te�je dostopnih
krajev, npr. dvigala, vozi�ki, mostovi, itd. Imamo
dostop do kompletne diagnostike in stanja radio
povezave. So modularni, tako da jih lahko pove�e-
mo oz. integriramo v TIA sistem.

SCALANCE S – Varnostni modul

S Siemens konceptom varnosti vam ponujamo re ši -
tev varovanja vaše tehnologije in znanja v industrij -
ski avtomatizaciji. Pri tem so upoštevane vse speci-
fi�ne zahteve za varnost procesnih podatkov. Sca -
lance S je modul, ki slu�i za varnost mre�e in podat -
kov znotraj vašega podjetja. Z njim se zaš�itimo
pred nedovoljenimi posegi in podatkovno manipu-
lacijo ter pred dvo smerno influenco. Lahko si
aktiviramo za š�itimo zoper napak naslovov. Vse
nastavitve kon figuracije so enostavne in jih lahko
nastavljamo brez posebnega poznavanja IT zaš�ite.

Ve� informacij dobite na naslovu:
www.siemens.com/scalance A
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Za novomeški TPV je LEOSS, d.o.o., (www.leoss.si)
pripravil rešitev za zagotavljaje sledljivosti avtomo-
bilskih podsklopov, ki se s pomo�jo obešal gibljejo v
kataforezni lakirnici, to je liniji za barvanje kovin-
skih polizdelkov s potapljanjem oz. kataforezo. V
ok viru projekta se je moral LEOSS kot projektant
informacijskega sistema povezati z ve� podjetji, med
katerimi najdemo tudi dru�bi INEA, d.o.o., ki skrbi
za ra�unalniško vodenje procesa in Motoman Robot-
ec, d.o.o., ki zagotavlja robotsko strego (opravlja jo
manipulator Motoman EPL500) flow linka za
kataforezo s skupnim mestom nalaganja in razla-
ganja obešal. 

Proizvodnja temelji na dveh mo�nih segmentih: pro -
izvodnji avtomobilskih sede�ev in proizvodnji kovin-
skih delov za avtomobilsko industrijo. Tretji del
pred stavlja prodaja in servisiranje vozil. Danes je v
skupini TPV, ki deluje na štirih lokacijah (Novo
mesto, Bre�ice, Suhor in Velika Loka) zaposlenih 926
sodelavcev. TPV je mo�no vpet v mednarodni pros-
tor, zato je nenehen razvoj odlo�ilnega pomena. V ta
namen so v zadnjih letih kadrovsko okrepili pred-
vsem komercialo in razvoj ter svojo prisotnost po ve -
�ali tudi na vzhodnih trgih. V letošnjem letu je TPV
svojo ponudbo razširil z eno najsodobnejših la kir nic
v Evropi, s katero je sposoben ponuditi celo vi tej še iz -

Identifikacija v avtomobilski
industriji s podporo sledljivosti

Informacije: LEOSS d.o.o.

Učinkovit in cenjen partner v industriji vozil je poslanstvo novomeškega podjetja TPV d.d.
(www.tpv.si), ki se razvija v enega največjih slovenskih proizvajalcev avtomobilskih delov in
opreme. TPV se je iz nekdanjega proizvajalca posebnih vozil v začetku devetdesetih razvil v

enega največjih slovenskih proizvajalcev avtomobilskih komponent. Skupino TPV sestavlja pet hčerin-
skih podjetij, tri od teh v solastništvu s tujimi partnerji. Na področju avtomobilske industrije sta to
Johnson Controls in Faurecia, na področju avtomobilskih prikolic pa sodelujejo z nemškim podjetjem
Boeckmann.
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delke in storitve in tako slediti viziji podjetja. Nova
li nija, ki so jo postavili na lokaciji Velika Loka, dop-
uš�a maksimalen nanos laka debeline 35 mikronov,
letno pa omogo�a skoraj 3 milijone m2 lakirane
površine. Vi  soko-zmogljivo linijo bodo uporabljali
ta ko za potrebe lastne proizvodnje kot tudi storitve
zu na njim strankam.

UPORABLJENA OPREMA

LEOSS je tako zagotovil 1600 posebnih aluminijastih
ploš�ic s �rtnimi kodami (dimenzije 100 mm x 25
mm), ki so odporne na visoke temperature in se upo -
rabljajo za ozna�evanje roofov ter adapterjev, fiksne

industrijske �italnike Mi -
croscan MS-820, fotoceli -
ce Microscan Pho to Sen-
sor, koncentrator pretoka
podat kov Microscan MS -
5000, ki omogo�a po ve -
za vo do 50 �i talnikov v
mre  �e, vmesnik za pri k -
lop �italnikov Mic roscan
IB-131 ter ro�ne industri-
jske �italnike PSC Power-
Scanner LR RF  z baznimi
postajami in vgrajenimi

dekoderji. Poleg strojne opreme je LEOSS poskrbel
tudi za del programske:
programski pa ket za ko -
munikacijo z manipula-
torjem Sie mens Simatic
S7 Prodave MPI Mini
v5.5 s kartico za poveza-
vo PC ra�unalnika na
MPI vodilo in programs-
ki paket LEOSS TPV sled,
ki zagotavlja sledljivost
proizvodov na kata fo re -
z ni liniji (moduli za ko -
municiranje: SAP, INEA,
Motoman Robotec).  

AVTOMATIZACIJA V LAKIRNICI IN
ROBOTSKI CELICI

Prva faza priprave avtomatizacije proizvodnje je po -
menila ozna�evanje roofov in adapterjev: monta�a
(pritrjevanje s kovicami) posebnih ploš�ic s �rtnimi
kodami. V naslednjem koraku so namestili specialne
industrijske �italnike �rtne kode Microscan MS-820,
s katerimi zajemajo vse potrebne podatke. �italniki
so s pomo�jo Microscan MS-5000 koncentratorja
po vezani v mre�o, iz katere z od�itavanjem �rtnih
kod pred vstopom v lakirnico in v robotski celici
dobivajo vse potrebne podatke v ustrezni obliki za
nadaljnjo obdelavo. »Industrijski �italniki so nam v
veliko pomo�, saj nam zagotavljajo vse tiste infor-
macije o produktih v proizvodnem procesu, ki jih
potrebujemo za njegovo pravilno krmiljenje,« meni
Stane Tutin, vodja projekta v Veliki Loki.

Polizdelke, ki so namenjeni barvanju, najprej zlo�ijo
na nosilce, ki jih potem obesijo na skupni nosilec oz.

»roof«. Izdelke, ki jih zlo�ijo na en roof morajo ob
tem identificirati (industrijski �italnik Microscan
MS-820) in vedeti, na kateri roof so jih dali. Na
dolo�enem roofu smejo biti samo takšni izdelki, za
katere je predviden enak tehnološki postopek bar-
vanja. Roofe polnijo oz. praznijo na šestih mestih in
jih potem pošiljajo proti manipulatorju (Motoman
EPL500), ki po dva roofa zdru�i pod en adapter. Pri
tem mora skupaj zlo�iti le takšne roofe, ki zopet
zahtevajo enak tehnološki postopek. Potrebno je
identificirati roofe (vseh je 250), ki so na adapterju,
da se pred za�etkov barvanja v stroju nastavi pravi
program. Imajo štiri vrste programov barvanja. Sam
postopek barvanja traja pribli�no 35 minut pri tem-
peraturi 180°C. Pri potapljanju se roofi ne potopijo v
celoti, tako, da so ploš�ice s �rtno kodo za identifici-
ranje v zgornjem delu (dejansko so na vsakem štiri,
ker se roofi lahko zasu�ejo za 180°, branje pa je na
nekaterih mestih od zgoraj na drugih pa od strani).
Po prihodu iz barvanja se proizvodi hladijo pribli�no
40 minut, nakar jih pot vodi naprej na mesto za
praznjenje oz. nazaj na manipulator, ki jih razlo�i
na ustrezna mesta.
Microscanovi industrijski �italniki sodijo v sam vrh
specializiranih proizvodov za avtomtski zajem �rt-
nih kod v avtomobilski industriji (uporaba je seveda
mogo�a tudi v drugih industrijah, v proizvodnji ter
za potrebe logistike in transporta). Specializirana
identifikacija, ki jo omogo�a Microscan (ve�), je iz -
redno kakovostna in zagotavlja sledljivosti pri avto -
matizaciji proizvodnje, saj z njimi dosledno identifi-
ciramo vsako �rtno kodo, ki ste�e skozi npr. proiz -
vodno linijo.

ZAKAJ JE LEOSS ODSVETOVAL 
UPORABO TEHNOLOGIJE RFID 

(�RTNA KODA vs. RFID)?
Odgovorni za projekt so sprva �eleli rešitev z upo -
rabo RFID tehnologije, vendar so jim strokovnjaki iz
LEOSS-a na osnovi pridobljenih podatkov uporabo
elektronskih RFID transponderjev v okviru te apli ka -
cije odsvetovali. Zakaj? Najve�ji problem predstavlja-
jo relativno visoke temperature v proizvodnem pro-
cesu. Transponderje, ki jim proizvajalec Texas
Instruments zagotavlja najširše temperaturno po d -
ro�je uporabe, lahko npr. skla diš�imo na temperatu-
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rah od -25°C do +120°C, za delo-
vanje pa jih lahko uporabljamo
zgolj na temperaturnem intervalu
med -25°C in +90°C. Za skupaj
najve� 50 ur lahko te transpon-
derje sicer imamo na višjih tem-
peraturah (+160°C ali pa celo za
30 sekund na +220°C), ker pa se
negativni efekt teh povišanih tem-
peratur akumulira v elektron s -
kem vezju, ki tvori osnovo trans -
ponderja (vezje je izdelano v silici-
ju, ki je dopiran z razli�nimi dru -
gimi elementi), bi po dolo�enem
številu ciklov (npr. okoli 100 pre-
hodov preko pe�i) transponderji
pre nehali delovati. Morali bi jih
za menjati z novimi in �etudi je
cena takšnega transponderja rela-
tivno nizka (okoli 2 €), bi to pred-
stavljalo dodatne stroške, ki se jim
lahko izognemo, �e izberemo al -
ter nativno rešitev - tehnologijo
�rt ne kode. 
Naj omenimo še to, da zaradi spl -
o šno veljavnih fizikalnih lastnosti,
ki so povezane z integriranimi ele -
k tronskimi vezji in njihovo obstoj -
nostjo na povišanih temperatu-

rah, ne verjamemo, da bi lahko od
kateregakoli drugega proizvajalca
RFID transponderjev dobili pro -
izvod, ki bi bistveno odstopal od
tega, kar zagotavlja Texas Instru-
ments. Zato je v tem primeru
smotrneje uporabiti tehnologijo
�rtne kode. 

Odgovorni v TPV so uvideli, da
RF ID njihovi aplikaciji ne prinaša
bi stvenih prednosti pri identifi -
kaciji in se zato odlo�ili, da sklad-
no z LEOSS-ovim predlogom iz be -
rejo cenejšo tehnologijo, tehno lo -
gi jo �rtne kode. A
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Kenwood 
v Sloveniji

Dragan Selan, Avtomatika

Podjetje EN Miro Čadež s.p., ki se že vrsto let ukvarja s telekomunikacijsko tehniko, je junija leta 2006 po -
stalo uradni zastopnik za prodajo in servis komunikacijske opreme in sistemov znanega proizvajalca KEN-
WOOD. 21. marca 2007 smo bili povabljeni na predstavitev komercialne telekomunikacijske opreme za frek -

vence 2 m, 70 cm in PMR466 ročnih ter 2 m in 70 cm mobilnih postaj in repetitorjev. Pisani druščini povab ljencev
je predaval gospod Jasper Aashholm, Kenwood electronics UK.

Kenwood je svetovno priznano podjetje, ki ga odlikujeta
kvaliteta in zanesljivost izdelkov. Njihovi sistemi za radi-
jske komunikacije se uporabljajo v najrazli�nejših okoljih
po vsem svetu: od velikih proizvodnih obratov do zah tev -
nih sistemov za javno varnost. Preko distribucijske mre�e
nudijo produkte in storitve najvišje kakovosti ob izkoriš �a -
nju najnovejših rešitev. Pravilno usmeritev in posluh za po -
tre be kupcev in uporabnikov omogo�ata podjetju ve�anje
tr� nega dele�a, ki je zlasti opazno v zadnjih dveh letih.
Kenwood je kot dobavitelj telekomunikacijske opreme v
Slo veniji prisoten preko 35 let. Ledino je orala Elektrotehna,
sledili sta ji IPS d.o.o. in Impakta. Z aprilom 2006 pa je po -
godbo o zastopanju podpisalo podjetje EN Miro �ade� s.p.. 

Miro �ade� je na predsta -
vitvi tudi na kratko povedal
zgo do vino njihovega sode-
lovanja s podjetjem Ken-
wood: »S firmama, ki sta
Kenwood telekomunikacije
zastopali pred nami, smo ves
�as sodelovali kot aktivni in
kre ativni posrednik med uvo -

z nikom in kon�nim uporabnikom. Lani aprila smo pogovo re o
sodelovanju uspešno zaklju�ili. Zadnje ve�je nabave Kenwood
radijske opreme v Sloveniji so bile pred letom 2000, da pa je
ve�ina te opreme še v uporabi, sodimo po konstantnem na ro�a -
nju rezervnih potrošnih delov in opcijskih dodatkov. Po govori
z uporabniki  potrjujejo izredno zanesljivost in neverjet no niz -
ko stopnjo pokvarljivosti. V zadnjih treh letih nismo za be  le�ili
nobene okvare, ki bi jo lahko pripisali Kenwoodu.«

Gospod �ade� še pravi: »Samo programiranje radijskih postaj
je zanesljivo in prijazno. Z osebjem, ki je pri Kenwoodu zadol -
�e no za pomo� uporabnikom, kontaktiramo neposredno, zato
so povratne informacije hitre in to�ne. Naša ponudba tovrstnih
naprav in storitev je tako še ve�ja, roki pa krajši. Našo ponud-
bo Kenwood in drugih izdelkov in dejavnosti podjetja si lahko
ogledate na spletni strani www.elnaprave.com.

Pred kratkim se je ponudila prilika in ob prihodu predstavni-
ka Kenwooda, g. Jesperja Aasholma, smo organizirali pred-
stavitev Kenwood telekomunikacijske opreme in sistemskih

rešitev. Jesper Aasholm je
direktor prodaje, zadol�en
za po slo vanje s 16 dr�avami
EU, pokriva pa podro�je od
severne Ev ro pe do Srbije. Z
veseljem je sprejel povabilo
in predstavil naj no vejšo gen-
eracijo radijskih postaj za
profesionalne uporabnike: 4

modele ro�nih VHF in 6 modelov UHF ro�nih radijskih postaj,
6 modelov mobilnih VHF in UHF r.p., repetitorje, opcij sko opre-
mo in sistemske rešitve.« 

Omenjene modele smo si lahko ogledali in otipali, ro�ne po -
staje pa so bile tudi delujo�e s polnimi baterijami. Postaje so
�e na prvi pogled izredno robustne, obenem pa zelo zmo -
gljive, pa� odvisno od modela. Modeli so zasnovani tako, da
pokrivajo celoten spekter potreb po brez�i�nih komunikaci-
jah za uporabnike s posebnimi tehni�nimi zahtevami kakor
tudi za najširšo uporabo. �e pri osnovnih modelih je po -
udarek na uporabi radijskih postaj za pove�anje varnosti in
zaš�ite uporabnikov v zahtevnih  delovnih okoljih in zago-
tavljanju visoke stopnje zasebnosti pogovorov.
Predstavljena je bila tudi ProTalk, TK-3101E, ro�na PMR -
446, 16 kanalna radijska postaja, za katero licenca ni po -
tre bna. V letu 2006 je prejela laskavi naziv PMR446 leta,
razlogi za naziv pa so njena kompaktnost, odpornost, zas-
nova, tonska oprema, notranje lito ohišje, izpolnjevanje kar
11 vojaških standardov za delo v izredno zahtevnih okoljih,
skrbno zasnovana oblika in ne nazadnje zmogljiva 2000
mAh Li-ionska baterija.
Najve� pozornosti in dodatnih vprašanj je vzbudila Ken-
woodova FleetSync sistemska rešitev komunikacijskega
cen tra z bele�enjem klicev, prenosom govora in podatkov
ter spremljanjem oseb in vozil. 

Naprave in sistemi, ki omogo�ajo u�inkovito komuniciran-
je, so danes temeljni del poslovanja podjetij kot tudi prijet-
nega pre�ivljanja prostega �asa in zabave. Proizvajalci se
trudijo ponuditi kvalitetne, zanesljive naprave in komuni -
ka cijske sisteme, ki so v skladu z tehnološkimi trendi in pri -
merne razli�nim cenovnim zahtevam in Kenwoodu to o�it-
no uspeva!
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Nova serija DSO-
MSO Infinium 8000
Branko Badrljica, Avtomatika

Po uradni predstavitvi smo s pred-
stavniki gospodarskih in trgovskih
podjetij, zdravstvenih organizacij,
Zveze radioamaterjev Slovenije in
slovenske vojske, ki so modele z zani-
manjem ocenjevali, ob kavici še prijet-
no poklepetali, izvedeli smo tudi nekaj
na�rtov za prihodnost, g. Jasper in g.
Miro pa sta bila vedno na voljo za
pojasnila in natan�nejše podatke. 

Naj se na tem mestu zahvalim organi-
zatorju in predavatelju za zanimivo
predstavitev in prijetno dru�enje, ob -
enem pa vas vabim, da obiš�ete splet-
no stran EN Miro �ade� s.p. na www.
elnaprave.com, ali pa obiš�ete poslo-
valnico v �rnu�ah, Cesta na Brod 32,
Ljubljana – �rnu�e (najavite se na tel.
01 561 5140), kjer boste prišli do ve -
�i ne �elenih podatkov, opremo pa bo -
ste lahko tudi preizkusili. A

�eprav osnovna serija frekven�no gledano ni hitrejša od najhitrejših modelov se -
rije »6000«, pa ponuja bistveno hitrejši MegaZoom pomnilnik, ki ga opcijsko
lahko razširimo do bistveno višje meje (128 MSa/s, prej »samo« 8 MSa/s). Novi
»Mega Zoom« je baje še hitrejši od prejšnje generacije in omogo�a hiter odziv
DSOja na ukaze, ne glede na globino pomnilnika in število vzorcev, ki jih je treba
obdelati po vsakem zajetju. Napredne opcije zajema, kot so denimo »segmented

Če ste se nedavno tega navduševali nad DSOji serije Infinium 6000, vam
je Agilent sedaj dal razlog za ponovni premislek - serijo 8000. Ta je
sestavljena iz dveh delov; splošno namenske serije „8000“ in hitre

serije „8000B“. Prva omogoča pasovne širine do 1 GHz, slednja pa je spo -
sobna zajema signalov od 2 Ghz do vrtoglavih 13 GHz, seveda ob ustrezno
vrto glavih cenah.
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burst« lahko dodatno pove�ajo u�inkovitost uporabe vgra-
jenega pomnilnika in tako dose�ejo rezultate ustrezne mod-
elom z veliko ve�jim pomnilnikom, seveda v ugodnih raz -
me  rah. V osnovi gre za to, da lahko dolo�imo »okno«, v
okvirih katerega se bo signal zajemal ob vsakem pro�enju
in tako ne zajemamo delov, za katere �e vnaprej vemo, da
nas ne zanimajo. Tak na�in zajema je optimalen za visoko -
fre  kven�ne signale, ki se pojavljajo v kratkih sekvencah
(»bur stih«), kot so denimo radarski signali.
Zanimiva podrobnost je tudi na dotik ob�utljiv zaslon, pre -
ko katerega lahko vnašamo dolo�ene podatke neposredno z
dotikom in se nam ni treba mu�iti s koleš�ki in tipkami za
premikanje in postavljanje kurzorjev.

Na voljo so tudi razli�ni »bonbon�ki«, kot je denimo  opci-
ja »VoiceControl«, ki nam omogo�a govorno upravljanje z
inštrumentom, »Remote Access« (dostop do inštrumenta s
spletnim brskalnikom) ali pa »email-on-trigger«, ki nam ob
posebnem dogodku pošlje email, kar je zelo uporabno za is -
ka nje napak, ki se ponavljajo redko.

Novost je tudi novo orodje za razhroš�evanje designov v
FPGA komponentah – »dinami�na sonda«, tako za Xilinx kot
za Altera FPGA-je. Gre v bistvu za kombinacijo program-
skih protokolov in elektronike, ki nam daje vpogled v inter-
no delovanje podsklopov v FPGA-ju in iluzijo neposredne
dostopnosti. Razhroš�evanje slednjih sklopov je �e kar tra -
dicionalno nadle�en problem, saj je število razpolo�ljivih pi -
nov ponavadi skromno (FPGA izberemo glede na potrebe
apli kacije in veliko število dodatnih pinov pomeni cenovni
pribitek), tako da najve�krat ne moremo speljati ven vseh
signalov, ki nas zanimajo, to pa povzro�a nemalo proble-
mov. Tako lahko spreminjamo design in po vsaki spre-
membi opazujemo drugo skupino signalov in v njih iš�emo
napako.

Agilent je tu prišel do zanimive rešitve, ki je v osnovi ve�i-
noma programska in izkoriš�a enostavnost konfiguracije
FPGA-ja skozi JTAG vmesnik. Tako priklju�imo DSO na
JTAG vmesnik, rezervirane razhroš�evalne pine FPGAja, ki
si jih lahko privoš�imo pa na poseben konektor, preko ka -
te rega jih priklju�imo na digitalne vhode osciloskopa. Ta
lahko izvaja transparentno preklapljanje in multipleksiran-
je signalov znotraj FPGAja in tako lahko preko vsakega I/O
pin opazujemo do 64 razli�nih internih signalov.
Vdelano programje omogo�a tudi enostavno analizo doga-
janja na mnogih standardnih vmesnikih in vodilih (I2C,

CAN, RS-232, Et -
h er net itd), kjer
la  hko kombinira -
mo analogne in
di gitalne  vhode
pri zajemu signala
in analogno zaja -
memo samo tistih
nekaj signalov, ki
bi jih lahko po d -
robneje opazovali,
inštrument pa op -
ravi ve�ino preos -

talega dela namesto nas. Tako lahko prepozna in prika�e
uporabljene podatke ali naslovno polje pri dolo�enemu pro-
tokolu itd, ne da bi mu morali vsako malenkost dobesedno
„narisati“. Temu je denimo namenjena funkcija „Bus-Mode
Display“, ki nam omogo�a števil�ni prikaz zajetih digital-
nih signalov, ki smo jih prej logi�no povezali v vodilo.

Vsaj zame res po -
membna, �eprav
periferna novost
je mo�nost upo -
rabe lo�enega zu -
nanjega LCD zas -
lo na, na katerem
lahko ka�emo do -
datne vsebine in
tako  pove�amo
vp ogled v opazo-
vano dogajanje.

Infinium DSOji so
pravzaprav pravi kompaktni PC ra�unalniki in jih lahko
tako tudi uporabljamo. Na njih te�ejo Windows XP in nanj
lahko inštaliramo dodatne programe tako kot bi jih na
navaden PC. Tu pridejo predvsem v poštev preglednice in
baze podatkov ter instrumentacijski programi.
Dobrodošel je podatek, da nosi Infinium 8000 2.9 GHz pro-
cesor (�eprav ni podatka o generaciji ali gre za Core 2 Duo,
ali navaden Pentium 4 ali mogo�e kaj iz AMDjeve po -
nudbe), kar pomeni, da lahko ra�unamo na procesorsko
mo�, ki bi jo pri�akovali od solidnega PC-ja.

Skratka, DSOji so
naredili v zadnjih
letih velik korak
na prej ,  v  vel iki
me ri tudi po Agi-
lentovi zaslugi. 
Svo�as je HP veljal
za sivo eminenco
na podro�ju meri -
l nih inštrument -
ov, nakar je poniknil in danes se pod imenom Agilent vra -
�a v velikem stilu. Konkurence je resda veliko ve�, a to je
blagodejno vplivalo na cene. Res soliden DSO danes ni ve�
ta ko nedosegljiv kot neko�, seveda pa, tako kot pri avto-
mobilih, tudi tu vedno lahko najdete nedosegljivi ideal ...

Upam samo la -
hko, da se bom
kot novinar la h -
ko poigral s ka  -
kim »8K« mo de -
lom za teden ali
dva in ga do do -
bra  preizkusil
na kakem solid-
nem problemu.

Z dinami�no FPGA sondo je po -
stalo iskanje napak bistveno la�je

Bus mode display ponuja bistveno
bolj razumljiv prikaz dogajanja na

vodilu

Dvozaslonsko delo bodo pozdravili
mnogi

Bogata instrumentacijska programska
oprema

A
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Frekven~ni pretvornik
Altivar 61
za ~rpalke in ventilatorje

    
  Namenske aplikacijske in za{~itne 
funkcije za ~rpalke in ventilatorje.

    
  Enostavna vgradnja in zagon. 

 Re{itev za zahtevne industrijske in 
infrastrukturne aplikacije.

 Odprta re{itev: Modbus in  
CANopen ter raz{iritvene mo`nosti  
za komunikacijo. 

Ponudba za 3-fazne asinhronske motorje:
 IP20  / UL Type 1 od 0.75 kW do 630 kW - 380/480 V  
  IP20 / UL Type 1 od 0.75 kW do 90 kW - 200/240 V 
  IP54 / UL Type 12 od 0.75 kW do 90 kW - 380/480 V 
  Integriran EMC filter razreda A ali B

Ventilatorji ^rpalke



Informacije: Vojko Mikli�, Hiperion d.o.o.

WSCAD 5 – PROJECT WIZARD
Programski MODUL za samodejno kreiranje projektov avtomatizacije in elektrotehnike

Včlanku vam predstavljamo kratek opis funkcij programskega modula – PROJECTWIZARD. Prog ram -
ski dodatek je namenjen uporabnikom, ki želijo svoje projekte hitreje in enostavneje zasnovati
kar v tabelarični obliki iz že v naprej pripravljenih makrojev, programski modul pa jim nato iz bra -

ne makroje sam ustrezno obdela, pravilno razvrsti ter tudi poveže po listih načrta.

Kratka zgodovina modula PROJEKTWIZARD

Proizvajalec programskega paketa WSCAD 5 se �e nekaj
let ukvarja z idejo, kako projketantom ponuditi enosta v -
no programsko orodje, s katerim bi le-ta lahko razli�ne
sklope projekta dolo�il kar v posebni tabeli in potem le s
pritiskom na tipko na tastaturi dobil izdelan celoten elek-
tro projekt.

To idejo je �e pred pribli�no petimi leti preizkusil na po d -
ro�ju elektronapeljav s samostojnim programom WSCAD
it. Ta program je omogo�al avtomatski izris enopolnih ali
tripolnih na�rtov, tako da je projektant vse elemete po -
sameznih tokokrogov v elektro – raz de lilni omari iz bral
in dolo�il preko podatkov iz  po sebne tabele – ZVEH ba ze
podatkov. 

Proizvajalec je najni�ji - OSNOVNI nivo programa WS -
CAD it vklju�il v vse verzije programa WSCAD 5, funkci-
je avtomatskega izrisa na�rtov elektronape ljav pa so pro-
jektantom dostopne preko posebenega programskega do -
datka - modula ELINST, ki se nadgradi na program WS
 CAD 5. 

Na osnovi izkušenj s tem modulom se je proizvajalec od -
lo�il nadaljevati tudi na podro�ju projektiranja avtomati-
zacije in ele k trotehnike in rezultat teh prizadevanj je mo -
dul PROJEKTWIZARD, ki vam ga danes na kratko pred-
stavljamo. 

Opis funkcij modula PROJECTWIZARD

V programu WSCAD 5 je v meniju Extras med dru gimi
na izbiro tudi ukaz Ad–On Project Wizard, s katerim
vsko�imo v posebno programsko okno za izbiro ter do lo -
�anje razli�nih predpripravljenih ma k rojev (sklopov)  iz
elek trotehnike in avtomatizacije.

Leva stran okna Projekt Wizard uporabniku ponuja mo -
� nost izbiranja in predogleda sklopov, iz spiska raz li� nih
�e pripravljenih makrojev, ki so razvrš�eni v smiselne
sku pine in podskupine, kot na primer:
• Feed (napajane) na sliki 1 ali
• mo�nostna shema ventilatorja s krmiljenejem na sliki 2

ali pa
• PLC krmilnik – vhodno -  izhodni enoti na sliki 3,
• itd.
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Slika 1 -  Feed (napajane)

Slika 2 - mo�nostna shema ventilatorja s krmiljenejem

Slika 3 - PLC krmilnik – vhodno - izhodni enoti



Na desni strani okna je umeš�ena tabela za kreiranje vsebine posameznih
risb. Pri sestavljanju projekta lahko projektant po �elji  izbira, razpore-
ja in grupira razli�ne makroje ter jih na koncu  s pritiskom na ukaz Cre-
ate drawings vnese v projektno dokumentacijo.

Tudi po vnosu v projektno dokumentacijo so dovoljene spremembe, ki
jih ponovno naredimo v osnovnem oknu modula Project Wizard in na
koncu zopet potrdimo z ukazom Create drawings. Tokrat nas program
seveda opozori, da predhodni projekt �e obstaja in od nas zahteva po tr -
di tev, da ga lahko nadomesti z novim (slika 4).

Ko dokon�amo kreiranje projekta in je ta vnešen v projektno doku-
mentacijo, lahko na projektu v programu WSCAD5 uporabljamo tudi
vse njegove �e poznane funkcije kot so: 
• avtomatsko oštevil�enje in ozna�evanje,
• upravljalec kontaktorjev,
• upravljalec PLC – jev,
• upravljalec kablov,
• upravljalec konektorjev,
• urejevalnik stikalnih omaric,
• itd.
kakor tudi vse mo�ne sezname kot so:
• spisek materiala,
• spisek povezav,
• spisek sponk - spon�ne letve,
• spisek konektorjev,
• spisek kablov,
• itd.

Vse opisane funkcije programskega modula PROJECWIZARD omogo�a
tudi brezpla�na DEMO verzija programa WSCAD 5.1, ki jo lahko do -
bite na doma�i strani podjetja Hiperion d.o.o. A
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http://www.hiperion.si

Slika 4 – vnos  in potrditev sprememb  pri kreiranju projekta
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Kamera Ranger E meri 3D lastnosti z neprekosljivo hitrostjo. V »MultiScan« načinu lahko
hkrati izvaja 3D meritev višine reliefa in zajem: sivinske slike, sijaja, sipanja svetlobe ...

Ranger E je opremljena z gigabit ethernet priključkom, ki omogoča neposredno
povezavo brez dodatnih strojnih vmesnikov za zajem slike.

Dodatne informacije: , ali .www.sick.si www.sickivp.com www.sick.com

:Inovacija
Najhitrejši 3D – sedaj z gigabit ethernet povezavo!

I N D U S T R I A L S E N S O R S
I N D U S T R I A L S A F E T Y SY S T E M S
AU T O I D E N T

Sick d.o.o.
Cesta dveh cesarjev 403
SI-1000 Ljubljana
Tel.+386 (0)1 47 69 990
office@sick.si




