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Industrial software tools for system operation analysis and optimization. 

Recession in economy doesn’t have to be all about negative economic results, but can be thought 
as an opportunity to carry out a thorough analysis of system’s operation. According to energy 
saving and environmental protection trends many new solutions can be found for today’s existing 
production issues, search for production availabilities, system reserves etc. The time of production 
stagnation can be used to thoroughly analyze system operation and carry out actions to achieve 
more efficient production, better resource handling or product quality (added value), higher safety 
etc. The paper presents brief overview of modern software techniques and tools to assist operator in 
making decisions and actions, to achieve more efficient production cycle. With the use of process 
models, analyzes, and other professional tools, an engineering knowledge can be quickly employed 
for design of advanced decision strategies in process industry, therefore classic development tools 
can be avoided, which is demonstrated on laboratory pilot model.  

 

 

 

Kratek pregled prispevka 

Obdobja recesije v gospodarstvu lahko poleg negativne konotacije smatramo tudi kot priložnost 
za temeljito prevetritev trenutnega stanja proizvodnih procesov. V povezavi z energetskimi in 
okoljevarstvenimi pobudami današnjega časa se lahko poišče rešitve za nakopičene situacije in 
probleme brez ustreznih rešitev, locira rezerve sistema itd. Najmanj kar lahko je, da se čas prisilne 
stagnacije proizvodnje dobro izkoristi za ustrezno analizo delovanja procesov in izvede morebitne 
ukrepe, ki zagotavljajo čim bolj optimalno delovanje procesov, celoviteje izkoristi dane resurse, 
zniža stroške ter »nenazadnje« pripomore k večji učinkovitosti proizvodnje. V prispevku je 
predstavljen kratek pregled trendov globalnih proizvajalcev programske opreme – vizionarjev, v 
smeri naprednih programskih orodij za povečanje produktivnosti proizvodnje z uporabo analize 
delovanja sistemov, ter podporo odločanja na lokalnem in poslovnem nivoju. Z omenjenimi orodji 
je mogoče inženirska znanja dokaj enostavno preliti v industrijo, algoritme snovati na industrijskem 
nivoju ter se izogniti splošnim raziskovalno-razvojnim orodjem, kar je prikazano na 
demonstracijskem oziroma pol-industrijskem procesu. 



1 Uvod 

Razvoj avtomatizacije že vrsto let posledično 
viša stopnjo zahtevnosti opravil operaterjev, ki 
postajajo pri vodenju procesov vedno bolj 
obremenjeni z manj pomembnimi nalogami, 
pregledovanjem obilice informacij o delovanju 
procesov, spremljanje parametrov, potrjevanjem 
alarmov itd. Ključni proizvajalci programske 
opreme so odreagirali in že vrsto let razvijajo 
prilagojene vmesnike, orodja, koncepte in 
priporočila, za bolj organizirano vodenje 
procesov na podlagi naprednih računalniških 
orodij. Mnogi koncepti in primeri dobre prakse 
so postali v industriji standard, nekateri zgolj 
priporočila, s ciljem doseganja višje kvalitete 
produktov, boljše organizacije, fleksibilnosti 
proizvodnje, večje izkoriščenosti resursov, ter 
ne-nazadnje obdržati prednost pred konkurenco.  

V današnjem visoko razvitem tehnološkem 
trgu je največje pozitivne učinke v proizvodnji 
moč doseči z uporabo programskih rešitev. [2] 
Za industrijo je pri tem najbolj pomembna 
zahteva, da z večjo uporabnostjo orodij 
doprinesejo k produktivnosti. Temi, ki jima 
trenutno proizvajalci programskih rešitev 
(sistemov vodenja) namenjajo ogromno 
pozornosti sta razvoj sistemov za celovito 
upravljanje s proizvodnjo in načrtovanje (GE 
Proficy GE Intelligent Platforms, Siemens TIA 
portal, Omron CX-One) ter razvoj sistemov za 
analizo delovanja procesov s podporo 
odločanja, učinkovito upravljanje z alarmi, 
spremljanje ključnih parametrov, optimizacija 
delovanja sistemov (GE Proficy Troubleshooter, 
Cause+, Csense).  

V prispevku je podan pregled smernic 
razvoja komercialnih produktov ključnih 
proizvajalcev programske opreme, ki so v 
sodelovanju z industrijskimi partnerji razvili 
razna programska orodja za bolj celovito in 
učinkovito načrtovanje in vodenje kompleksnih 
sistemov. Posebej velja omeniti prihajajoča 
orodja za analizo delovanja procesov ter prenos 
znanstvenih metod iz laboratorijskega okolja v 
inženirsko prakso oziroma industrijo. Kot 

primer je izveden test na laboratorijskem 
modelu in podana primerjava z razvojnim 
matematičnim okoljem Matlab/ Simulink, kjer 
se običajno v avtomatiki izvede razvoj 
naprednih metod vodenja in analize procesov.  

2 Sodobna orodja za podporo vodenja 
procesov 

Pri pregledu sodobnih orodij se je pri tako 
širokem področju kot je avtomatizacija potrebno 
omejiti, v našem primeru na programska orodja, 
namenjena podpori operaterjem in inženirjem za 
potrebe analiz in optimizacij postopkov v 
proizvodnji s ciljem povečanja učinkovitosti. 

2.1 Trenutno stanje razvoja celovitih orodij 

Spreminjajoča se vloga operaterja, ki se iz 
upravljavca spreminja v procesnega analitika, 
narekuje tudi spremembe v programskih 
aplikacijah. Sodelovanje operaterjev in 
tehnologov pri tem razvoju je ključnega pomena 
za realizacijo čim bolj intuitivnih orodij in 
metod, da iz ustreznih podatkov generirajo 
pomembne informacije namenjene podpori pri 
ukrepanju in odločitvah.  

Na primer pri Siemensu so naredili raziskavo 
in na podlagi večletnih analiz ugotovili, da v 
industriji zadovoljivo deluje le dobra tretjina 
regulacijskih zank, ostale so površno 
parametrizirane ali so celo ročno vodene. [3] To 
je zadosten razlog, da so nadgradili orodja za 
regulacijo in inženirjem ponudili zasnovo 
naprednih regulacijskih zank, optimizacije in 
implementacijo nekonvencionalnih PID rešitev. 
Tudi ostali proizvajalci ravnajo podobno in 
ponujajo svojim strankam vedno nove 
izboljšane rešitve, ki so splošne ali ozko 
usmerjene za določen tip industrije. Zanimivo 
je, da so takšna orodja na trgu prisotna že več 
let, a so redko uporabljena! Razlogov je 
verjetno več, od neosveščenosti, 
neupravičenosti investicije, nerazumevanja 
teorije vodenja sistemov saj zna biti že 
parametriranje klasičnih PID regulatorjev zaradi 
narave procesov marsikdaj mukotrpno 
opravilo... Pa vendar če kdo, potem bi moral 



potrebe po spremembah predlagati operater na 
podlagi analiz in rezultatov, vodstvo podjetja pa 
to razumeti kot pozitivni učinek na stroške in 
kvaliteto proizvodnje. Konvencionalno 
razmišljanje v industriji o neposeganju v 
proizvodnjo med obratovanjem je postalo resna 
ovira pri razvoju učinkovite in fleksibilne 
proizvodnje. 

V ta namen se v okviru raznih strokovnih 
organizacij pripravljajo standardi, priporočila in 
smernice razvoja gradnikov nove generacije 
naprednih sistemov vodenja, kjer aktivno 
sodeluje ogromno vodilnih podjetij: ABB, 
Siemens, General Electric, Omron, Schneider 
Electric, etc. [1] Programska orodja so področno 
oz. ciljno usmerjena k izboljšanju podpore 
uporabniku (operaterju) na različnih nivojih 
vodenja sistemov. V podjetju General Electric 
so par let nazaj združili orodja za programiranje 
in nadzor proizvodnje v celovit portfelj GE 
Intelligent Platforms. Podobno pri Siemensu 
ponujajo celovite rešitve tako na spodnjem kot 
zgornjem nivoju vodenja. Klasična programska 
orodja za vodenje so združili v celovito ogrodje 
portal TIA, ki omogoča bolj usklajeno 
integracijo proizvodnje, učinkovit nadzor ter 
diagnostiko delovanja posameznih segmentov. 
[2] Po drugi strani dajejo velik poudarek 
naprednim algoritmom (derivati PID 
regulatorjev, optimizacije PID in rešitev 
samodejnega nastavljanja PID, vodenju 
multivariabilnih procesov z uporabo 
prediktivnih modelov), ki so jih združili v APC 
platformi, oziroma ponujajo partnerske rešitve  
prenosa naprednih algoritmov v prakso (uporaba 
nevronskih mrež, mehkih algoritmov). [2] 

ABB ponuja ogromno rešitev za svoje 
produkte, ki jih nadgrajuje na podlagi izkušenj 
in odziva uporabnikov, ter so zelo aktivni na 
področju razvoja sistemov za podporo 
operaterju, analitičnih orodij, in orodij za 
potrebe v energetiki. [5, 6] Omron že nekaj let 
ponuja celovit paket vseh orodij v kompletu 
CX-One (od programiranja do vizualizacije) 
osredotočeni pa so bolj na razvoj real-time 
algoritmov, saj želijo čim več znanstvenih 
metod prenesti direktno na strojni nivo 
(podobno kot Siemens It4industry). Poleg 

ABBja in Siemensa ne smemo spregledati 
podjetja Schneider Electric, ki je pred kratkim 
pod svoje okrilje vzel tudi platformo CITECT 
(SCADA). Prav CITECT ponuja nekaj 
originalnih rešitev pri vodenju kompleksnih in 
zelo velikih postrojenj (skladiščenje, 
distribucija) v energetiki (petrokemiji, rafineriji 
rudarstvu). Nič presenetljivega glede na to, da 
izvira iz Avstralije.  

S tako celovito in večletno pestro ponudbo so 
današnji centralno nadzorni sistemi postali 
standard v skoraj vsaki proizvodnji. Poleg bolj 
učinkovitega vodenja proizvodnje se je s časom 
uredil še kvaliteten zajem podatkov, beleženje 
zgodovine delovanja, posodobilo vizualizacijska 
orodja, uporabniške vmesnike itd. Razvoj novih 
komunikacijskih in spletnih tehnologij je dodal 
še daljinsko in distribuirano upravljanje s 
sistemi, ter navezavo v proizvodne in poslovno-
informacijske sisteme. Informacijske 
tehnologije so doprinesle k univerzalnosti, 
interoperabilnosti in boljši komunikaciji (.NET, 
OPC, XML, SQL), uveljavitvi brezpapirne 
proizvodnje, bolj učinkovitim poslovno 
informacijskim sistemom, arhiviranju podatkov, 
itd. Ustrezno urejen procesni nivo in znanje sta 
torej omogočila prehod iz splošno 
upravljavskega dela operaterja na višji nivo, k 
procesni analitiki.  

2.2 Podpora operaterju 

Kljub zagotavljanju osnovnih funkcij in 
zahtev pri razvoju SCADA sistemov pa so 
različni proizvajalci neodvisno pričeli razvijali 
tudi sisteme za napredno obdelavo podatkov 
(procesnih, ekonomskih, alarmov). Z 
ekonomskega vidika je bilo potrebno začeti 
izvajati »monitoring« ključnih parametrov 
proizvodnje, podrobne analize delovanja, iskati 
ozka grla, pravočasno izločiti iztrošene 
elemente, usklajevati delovne naloge, remonte 
itd. Torej akcije za povečanje učinkovitosti 
proizvodnje. Mednje bi lahko vključili v osnovi 
spremljanje neželenih dogodkov in alarmiranje, 
s katerim lahko učinkovito preprečimo večje 
zastoje v proizvodnji ali poškodbe opreme in 
ljudi, ter je povezano z nepotrebnimi stroški.  



Tako se je pred leti pričelo vlagati v razvoj 
sistemov za odkrivanje nepravilnosti 
(alarmiranje) z uporabo enostavnih statističnih 
orodij (povprečna vrednost, odklon, mediana) 
podprtih z grafično podporo. Dandanes najdemo 
takšna orodja pri večini SCADA sistemov a 
omogočajo zgolj enostavno odkrivanje 
nepravilnosti na podlagi odstopanja procesnih 
veličin od predhodno nastavljenih parametrov, 
le redko pa pripomorejo k iskanju izvora 
oziroma ne pojasnijo razlogov za nepravilno 
obnašanje procesa. Zato je bilo potrebno pričeti 
uporabljati bolj zahtevne metode v statistiki in 
nelinearne metode modeliranja, da bi dosegli 
želene rezultate. Razvoj teh algoritmov je po 
večini ostal v domeni ozko specializiranih 
strokovnjakov in opreme (razvojnih 
laboratorijev), kjer se je razvite algoritme težko 
preneslo v industrijsko prakso (okolje, strojna 
oprema). 

Glede na izkušnje pri razvoju in izvedbi 
različnih metod odkrivanja napak, diagnostike 
in prognostike v industrijskih procesih sta 
zanesljivost in učinkovitost pogojeni z več 
strani: s kvalitetnim zajemom podatkov, 
ustreznim postopkom modeliranja, izvedbo 
algoritmov, realnim časom in še čem. Prihod 
informacijske podpore je vsekakor pomenil prvi 
korak k izboljšanju situacije, in posledično se 
baze podatkov z zgodovino delovanja procesov 
polnijo vrsto let. Žal še dandanes po večini zgolj 
zaradi zahtev arhive, kontrole ali sledenja. A z 
ustrezno obdelavo procesnih podatkov je na 
podlagi skritih informacij v procesu možno 
izluščiti mnogo znanja o delovanju in stanju 
procesa. Obenem se z ustrezno predstavitvijo 
rezultatov doseže višja opravilnost operaterjev, 
kjer s hitrejšimi reakcijskimi časi ukrepajo ob 
neželenih situacijah. Dodatno k tem pripomore 
tudi ergonomija kontrolnih prostorov in 
uporabniških vmesnikov, ki situacijsko in 
svetovalno pripomorejo pri hitrem odločanju 
operaterja. Bistvo je, da ne odloča nadzorni 
sistem, ampak operater na podlagi pravilnih in 
kvalitetnih informacij s strani sistema.  

2.3 Orodje za modeliranje in simulacijo 

Po hitrem pregledu razvoja nadzornih 
sistemov in današnje tehnologije uvidimo, da je 
bila pojavitev naprednih orodij za obdelavo 
podatkov in analizo procesov samo vprašanje 
časa, ter morda skromna želja razvojnih 
inženirjev, ki s(m)o želeli zahtevne algoritme 
testirati na klasični industrijski opremi. Na trgu 
obstaja nekaj namenskih rešitev oz. analitičnih 
orodij za procesno industrijo, med svoje splošno 
uporabne konceptne rešitve pa jih je vključil 
General Electric v svoji »inteligentni platformi« 
pod imeni Troubleshooter (modeliranje, 
simulacija) in Cause+ (proaktivno ukrepanje na 
podlagi odstopanj od modelov). [4] 

Za boljše razumevanje delovanja, analize in 
potrebe optimizacije procesov je mnogokrat 
potrebno pridobiti model procesa. Le-ta je lahko 
razvit na podlagi znanih informacij in znanja o 
procesu, ali pa s pomočjo opazovanj obnašanja 
modela in beleženja odzivov pri delovanju. Pri 
tem predstavlja fizikalno modeliranje procesov 
večkrat prezahteven in dolgotrajen postopek, ki 
resda omogoča transparentnost delovanja, a je 
razvoj modela z ekonomskega vidika večkrat 
neupravičen. Vprašljiva je tudi celovitost in 
učinkovitost modela saj se zaradi kompleksnosti 
redko zajame vse lastnosti procesa. Po drugi 
strani je z razvojem informatizacije omogočeno 
pridobiti model na podlagi zajetih podatkov 
(veličin), in se jih s pomočjo ustreznih metod 
zajame v model. Problem takšnih modelov je v 
predpripravi in obdelavi podatkov (različni časi 
vzorčenja, različna dinamika meritev) kar 
privede do netočnosti izven delovnih točk 
procesa. Prava pot je torej nekje vmes, s 
kombinacijo enih in drugih metod. Običajno je 
potrebno za pridobitev modela uporabiti 
zahtevna matematična programska orodja, ki so 
lahko nepraktična in presneto draga.  

Potreba po industrijsko prilagojenih orodjih 
je verjetno botrovala hitremu prihodu GE 
Proficy Troubleshooter, ki je namenjen 
modeliranju procesov, simulacijam in analizi, s 
ciljem spremljanja relacij med procesnimi 
veličinami in odstopanju med njimi. Z ustrezno 
uporabo je možno izvesti identifikacijo vzrokov 



za nastale situacije in predlagati rešitve, da se 
nadalje takšnim situacijam izogne. Torej 
predstavlja nekakšen most med zajemom 
podatkov in SCADA sistemom, kjer se išče 
medsebojne relacije med procesnimi 
spremenljivkami, simulira možna odstopanja in 
analizira stanje sistema v realnem času. Vanj so 
zajete različne tehnike modeliranja za 
pridobitev linearnih in nelinearnih modelov, od 
multivariatnih statističnih metod do mehkih 
algoritmov. Metode so vnaprej pripravljene in 
uporabniku prilagojene, saj le-ta ne potrebuje 
veliko predznanja iz statistike in modeliranja. 
Prilagojeno orodje omogoča obravnavo 
problemov v kontinuiranih, diskretnih in šaržnih 
procesih, za lažjo izvedbo pa vsebuje še orodja 
za pripravo podatkov. 

Trud vložen v modeliranje se povrne s 
pravilno uporabo pri načrtovanju naprednih 
sistemov vodenja ali optimizaciji delovanja 
procesa. Orodje Proficy Cause+ predstavlja 
logično nadgradnjo po razvoju modela saj 
omogoča povezavo razvitega modela s tekočim 
procesom. Namenjeno je aktivnemu spremljanju 
odstopanj procesnih veličin od začrtanih, kar 
vključuje delo operaterjev v komandnem 
prostoru. Torej če smo s predhodno omenjenim 
modeliranjem zgradili model procesa, je s tem 
orodjem omogočena aktivna vloga modela med 
delovanjem procesa v realnem času. S pomočjo 
hitrega sporočilnega sistema se lahko 
pravočasno opozarja na nujne ukrepe in 
potrebne reakcije, hitra analiza in rešitve pa 
doprinesejo k robustnosti in učinkovitosti 
delovanja sistema ter posledično zagotavlja 
višjo kakovost produktov. 

S testiranjem na pilotnih modelih smo 
preverili nekaj lastnosti (praktičnost, prednosti, 
omejitve, funkcionalnost) programske opreme, 
saj zaradi ogromno funkcij vseh ni enostavno 
testirati in kot predpogoj zahtevajo večje 
količine zajetih procesnih podatkov. 

3 Šaržni procesi 

Po nekaterih statističnih podatkih 
predstavljajo šaržni tip procesov skoraj 50% 
delež vseh procesov v industriji. Opišemo ga 

kot proces s končno stopnjo izdelkov v 
določenem časovnem obdobju in pretvorbo 
vhodnega materiala v točno določenem 
zaporedju delovnih operacij. Primer je 
farmacevtska in biokemijska proizvodnja, kjer 
pa je zaradi procesnih specifik včasih nemogoče 
ali pa neekonomično vgrajevati naprave za 
sprotni zajem podatkov (neposredne meritve 
polarizacije, vsebnost delcev, itd). Predlog je 
pričeti uporabljati napredne metode obdelave 
podatkov, ki na podlagi ostalih sprotnih meritev 
omogočajo določitev vrednosti posrednih 
veličin (soft-senzorji), ter izluščitev glavnih 
značilnosti procesa in spremljanje ključnih 
parametrov za doseganje višje učinkovitosti. 

V okviru testa smo na laboratorijskem 
hidravličnem modelu poskušali ugotoviti 
odstopanje nivoja v posodi kljub zaprti 
regulacijski zanki, model in rezultate pa 
primerjati z Matlab/Simulink razvojnim 
okoljem. Pri tem smo podatke v Matlab izvozili 
v tekstovni obliki. V obeh orodjih smo zgradili 
model procesa z metodo glavnih komponent 
(PCA) ter opazovali odstopanje rezultatov v 
PCA prostoru.  

   

 

Slika 1. Laboratorijski model treh posod 



V primeru napake senzorja nivoja v 
regulacijski zanki običajno regulator spremeni 
izhodno vrednost ter odpravi nepravilnost. 
Operater, ki spremlja zgolj izhodne vrednosti, 
morda opazi manjšo spremembo, ki jo glede na 
dinamiko regulatorja hitro prepišejo nove 
vrednosti izhoda. Tudi če je motnjo zaznal, ji 
verjetno ne bo posvečal pretirane pozornosti 
dokler sistem deluje v dovoljenem območju, 
brez alarmov. V bistvu pa so se spremenile 
razmere in relacije med veličinami, in če bi 
primerjal izhod regulatorja pred in po 
spremembi, bi moral ukrepati z odpravo vzroka.  

Na spodnjih nekaj slikah je razviden prikaz 
izgradnje modela in rezultati odkrivanja napak 
med delovanjem procesa. Model procesa je 
razvit z metodo glavnih komponent v nominalni 
delovni točki. V okolju Troubleshooter s 
čarovnikom za izgradnjo šaržnih (batch) 
modelov v nekaj korakih obdelamo podatke, 
zgradimo model ter izberemo glavne 
komponente v nadaljnji analizi in primerjavi. 
Bolj podrobno metode analize glavnih 
komponent ne bomo omenjali. S primerjavo 
sprotnih rezultatov v PCA prostoru je možno 
prikazati napake v delovanju, ki so opazne tudi 
po zaključenem prehodnem pojavu (npr: 
sprememba izhoda regulatorja). Povzročene so 
bile umetne napake zamašitev cevi za črpanje, 
napaka meritve senzorja, in lezenje meritve 
senzorja nivoja (drift) v posodi.  

 

 

Slika 2. Prikaz izgradnje PCA modela, pri 
nominalnem delovanju brez napak 

 

Slika 3. Primerjava normalnega in 
okvarjenega delovanja (zamašitev cevi - modro) 

 

   

Slika 4. Primerjava normalnega in 
okvarjenega delovanja (manjša napaka senzorja 

nivoja - modro) 
 

 

Slika 5. Ugotavljanje lezenja meritev 
senzorja nivoja v posodi (drift - modro) 

 

Enak model procesa smo razvili v Matlab/ 
Simulink okolju, kjer smo ugotovili, da je 
potrebno metodo analize glavnih komponent 
pravilno zasnovati za dani primer in nato 
pravilno izrisati rezultate.  
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Slika 6. Primerjava normalnega in 
okvarjenega delovanja (manjša napaka senzorja 

nivoja - modro) 
 

Splošna ugotovitev je da so funkcije 
vključene v orodju GE Troubleshooter 
inženirsko in uporabniško prijazno zasnovane, 
po funkcionalnosti pa sicer zaprte a 
enakovredne tistim v matematičnih orodjih 
(Matlab). Tako lahko izkušen inženir model 
procesa razvije v nekaj preprostih korakih.  

 

Slika 7. Uporabniški vmesnik (Architect) za 
zasnovo aplikacije detekcije napak 

4 Kontinuirni procesi 

Modeliranje zveznih procesov z orodjem 
Troubleshooter omogoča pregleden uporabniški 
vmesnik in integrirane funkcije (predpriprava 
podatkov, modeliranje), ki uporabnika z nekaj 
kliki pripeljejo do ustreznega linearnega ali 
nelinearnega modela. Pristop je inženirski, 
potrebno je določiti katere veličine so 
referenčne, kaj predstavlja motnje in kateri 
podatki so nepomembni, da pridobljen model 
ustrezno povzema obnašanje procesa. 

Za demonstracijo smo uporabili proces 
kontinuirne proizvodnje destilata na 
laboratorijski dvostopenjski destilacijski koloni, 
kjer smo proces vodili v različnih delovnih 
točkah, v zaprti regulacijski zanki. Med 
delovanjem smo poskusili odkriti nepravilnosti 
v delovanju. Laboratorijski model destilarne je 
pomanjšana kopija tipične škotske destilarne 
proizvodnje viskija. Namenjena je študijskim in 
znanstvenim testiranjem naprednih algoritmov 
vodenja, ter funkcionalno in tehnično podprta s 
klasičnimi sistemi v procesni industriji 
(industrijske komponente). 

  

 

 

Slika 8. Izvedba laboratorijske destilarne [7] 
in prikaz operaterske slike v iFIX okolju.  

 

 

Slika 9. Zajem podatkov in delovanje 
destilarne v različnih delovnih točkah. 



Modeliranje ja potekalo v predvidenih 
delovnih točkah, s čimer se je pridobilo osem 
različnih modelov, ki se jih je uporabilo v shemi 
odkrivanja napak. Pred tem je bilo potrebno 
določiti procesne veličine (reference, motnje). 

 

 

Slika 10. Avtomatsko generiranje baze 
mehkih pravil 

 

Slika 11. Shema modela (Architect) 
 

Nato se je izvedlo aplikacijo avtomatske 
klasifikacije delovne točke procesa, glede na 
sprotno stanje procesnih veličin (meritve) 
destilarne. Na ta način je mogoče zasnovati tudi 
virtualne senzorje, ki bi nadomestili drage 
komponente ali bi koristili za občasno 
preverjanje njihovega delovanja. 

 

 

Slika 12. Shema klasifikacije delovne točke 
procesa na podlagi primerjave s predhodno 

pridobljenimi modeli. 

S primerjavo in izvedeno logiko je možno 
ugotoviti v kateri delovni točki se nahaja proces, 
ter ali so območja in vrednosti procesnih veličin 
ustrezne (sprememba relacij med procesnimi 
veličinami, katera odstopa…). Na podlagi 
razlike izhodov modelov in trenutnega stanja 
procesa je rezultat »skoraj« 0 (šum, 
nemodelirana dinamika) samo pri modelu z 
ustreznimi vrednostmi (pretok). 

 

Slika 13. Klasifikacije delovne točke procesa 
(analiza v excelu) pri nastavljeni vrednosti 

pretoka izhodnega destilata 20 ml/min. 
 

 

Slika 14. Klasifikacije delovne točke procesa 
(analiza v excelu) pri nastavljeni vrednosti 

pretoka izhodnega destilata 45 ml/min. 
 

V nadaljevanju smo izvedli še zaznavo 
napake med delovanjem. Spodnja primerjava na 
slikah 15 in 16 kaže zajem podatkov v 
normalnem in okvarjenem delovanju procesa (v 
zaprti zanki). V obeh primerih je nastavljena 
vrednost (SetPoint) za želeno proizvodnjo 
destilata v regulatorju 40ml/min. Tudi procesna 
vrednost iz senzorja pretoka (meritev) kaže v 
regulacijski zanki enako, le da je v okvarjenem 
primeru izhodna vrednost regulatorja višja. 
Povzročila jo je napaka povečanega dovoda 
hladne surovine v posodo zaradi česar je moral 
regulator povečati izhod (gretje), da je odpravil 
motnjo v sistemu. 



 

Slika 15. Proces v normalnem delovanju. 
 

 

Slika 16. Okvarjeno delovanje. 

 

Slika 17. Izvedba odkrivanja napake v zaprti 
regulacijski zanki (delovanje črpalke). 

 

Zaznavanja napake (slika 17) je izvedeno s 
hkratno primerjavo trenutnih procesnih 
vrednosti in modelov procesa (model brez 
napak, model z napako črpalke). Če primerjamo 
oba izhoda, bo izhod, ki je bliže vrednosti 0 
(manj odstopanja) nakazal na normalno 
delovanje ali morebitno okvaro (slika 18 in 19). 

5 Zaključek 

Sprememba obravnave procesnih podatkov iz 
funkcionalnega spremljanja v aktivno analizo 
delovanja zahteva ogromno prilagoditev, znanja 
in dobre volje tako razvijalcev kot tehnologov 

in operaterjev. Če se hoče doseči bolj aktivna 
vloga operaterjev in njihovo znanje 
transformirati v informacije, je omogočeno 
shranjevanje znanja (know-how), lažje 
prehajanje med operaterskimi mesti in 
posledično doseči večjo fleksibilnost med kadri. 
V prispevku smo prikazali primer prelivanja 
inženirskega znanja, operaterskega dela ter 
naprednih metod za modeliranje, simulacijo in 
odkrivanje nepravilnosti v delovanju procesov. 
Poseben poudarek je dan izvedbi s 
profesionalnim in ne laboratorijskim orodjem.  

 

Slika 18. Glede na primerjavo z modeli, 
trenutno v procesu ni napak. 

 

Slika 19. Glede na primerjavo z modeli, je 
zaznana napake v delovanju. 
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