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Finski Vacon sodi med vodilne proizvajalce fre-
kvenËnih pretvornikov na svetu. Izdeluje pretvor-
nike za motorje moËi od 0,25kW do 5MW, za nape-
tosti od 110 V do 690 V ter v stopnji zašËite IP20 do 
IP66. FrekvenËni pretvorniki Vacon slovijo po vi-

soki funkcionalnosti in zanesljivosti ter enostavni 
uporabi. Na voljo so številne razliËice: mali kom-
paktni pretvorniki, modularni industrijski sistemi, 
sistemi z vodnim hlajenjem ter sistemi s skupnim 
DC vodilom za kompleksne industrijske procese.

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35
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Spoštovani,

robotika, strojno učenje, prepoznavanje vzorcev, IoT in podobne tema-
tike so že tako domače na naših straneh, da se je vredno občasno ozre-
ti po spremembah, ki jih postopno a gotovo vnašajo v naša življenja. 
Ko je znameniti Elon Musk napovedal, da bo dvig umetne inteligence 
predstavljal daleč večjo nevarnost od jedrskega orožja, so ga mnogi 
ignorirali. Danes je tudi čisto navadnim smrtnikom jasno, na kaj je 
mislil s tem. Ni več daleč dan od avtonomne avtomatične vožnje, ki bi 
bila vsaj v znatni meri neodvisna od človeka. Počasi se že kaže, kako bi 
znala potekati priprava na odpravo na Mars - z vsaj deloma avtonom-
nimi roboti v prvi pošiljki. Ne dolgo nazaj bi take napovedi imeli za 
poblaznele. Danes že manj. Če »avtopilot« v novi Tesli lahko sam pre-
vzame tako veliko manevrov na cesti, ki je polna drugih udeležencev in 
nepredvidenih okoliščin, zakaj točno ne bi zmogel podoben sklop izva-
jati vsaj deloma avtomatizirane »priprave terena« na Marsu ali luni?

AI je tu in ne glede na to ali imajo prav optimisti ali pesimisti, je že sedaj 
jasno, da to ni modna muha in da nekaj iz tega zagotovo bo. Pred dne-
vi so predstavili tudi Neuralink, ki naj bi omogočil kakovostni skok v 
povezavi možganov z računalniško opremo preko mreže elektrod. No-
vost naj bi bila avtomatizacija polaganja elektrod, ki naj bi omogočila 
še nevidene možnosti ob manj problematičnem posegu. A to ni bistvo. 
Slednje vidijo v »bootstrap« možnosti - praktična implementacija in 
uporaba vmesnika bo sama dala veliko boljšo sliko narave vmesnika in 
AI metode naj bi v relativno kratkem času evoluirale sam vmesnik in 
pripravo ter obdelavo podatkov na novi nivo, ki naj bi bil danes še ne-
predstavljiv.

To so seveda samo napovedi, pogosto pretirano optimistične. A imena 
vpletenih dajejo vedeti, da mislijo smrtno resno in da ne bodo kar tako 
odnehali. Dostop do strojnih zmogljivosti, ki omogočajo delo v zaklju-
čenem krogu (algoritem in oprema, ki lahko izpopolnjuje samo sebe) je 
sveti gral mnogih, razvoj današnjih mrež in algoritmov pa samo nujna 
stopnica na tej poti.

Kdaj ste nazadnje slišali za dvosmerni satelitski internet? Izven poseb-
nih in multimedijskih služb verjetno ne. Nedavno je SpaceX poslal v 
tirnico prve satelite projekta Starlink, ki naj bi v kratkem zaživel in 
omogočil globalno mrežno povezljivost brez posebne, ezoterične opre-
me na strani odjemalcev in ki naj bi v polni obliki dobil 60.000 sateli-
tov.

Tudi brez strojnega razmišljanja v vseh fazah razvoja je povsem očitno, 
kako njegovi proizvodi drastično pospešujejo vsako naslednjo fazo.

Branko Badrljica, glavni urednik

S5TEHNIKA.net, vizualne
komunikacije in založba d.o.o.

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtomatizacijo procesov, strojev in 
zgradb, robotiko, mehatroniko, komunikacije 
in informacijske tehnologije ter profesionalno 
elektroniko. Revija je URADNO GLASILO Dru-

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303 
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 040 423 302
dragan.selan@avtomatika.com 

Naslov za pošiljanje:
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Društvo avtomatikov Slovenije:
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EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE
 3 UVODNIK
 6 NA »STIČIŠČU ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA« 

SO PREJELI NAJVIŠJA PRIZNANJA
 9 NEMŠKI PROIZVAJALEC AVTOMOBILOV BO 

KUPOVAL INDUSTRIJSKE RAČUNALNIKE IN 
ZASLONE BECKHOFF

10 SPOROČILO ZA JAVNOST PODJETJA MUR-
RELEKTRONIK - VABILO K STANDARDIZACIJI 
MODULARNIH ENOT

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
12 AM 25 IN AM 35, IZPOPOLNJENI ORODJI ZA 

SNEMANJE IZOLACIJE
13 DELOVANJE PRENAPETOSTNE ZAŠČITE BREZ 

PREDVAROVALKE DO 315 A
15 KNX - AVTOMATIZACIJA OBJEKTOV
17 BASLER BOOST SET ZA NIŽJE STROŠKE INTE-

GRACIJE
18 PROFI NET DAJALNIK HENGSTLER SERIJE 

ACURO
25 PROIZVODI JSP INDUSTRIAL CONTROLS NA 

VOLJO V PODJETJU FBS ELEKTRONIK
28 BANNERJERVI INDIKATORJI STATUSA NAPAJA-

NJA
28 ABB-JEV ATS430 IN ATS440 - SENZOR ZA MER-

JENJE MOTNOSTI VODE IN ODDAJNA ENOTA
29 B&R-OVI NOVI MOTORJI
29 BRIGHT MACHINES IN PROGRAMSKO DEFINI-

RANA MIKROPROIZVODNJA
30 CARLO GAVAZZI - NOVI NADZORNI TRIFAZNI 

RELEJI
30 CLAROTY IN ZAŠČITA IOT POLJ TER PROIZ-

VODNIH PROCESOV
31 MITSUBISHIJEVA MOTORNA KRMILJA SERIJE 

POWERGATE H
31 SKF-OVI NOVI LEŽAJI S SENZORJEM OBRE-

MENITVE

PROCESNE KOMUNIKACIJE
36 INDUSTRIJSKE MREŽNE REŠITVE ZA PAMETNE 

TOVARNE
42 OPTIČNE KOMUNIKACIJE - KOTNI NASTAVKI ZA 

KAMERO

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
18 PYTHON III. DEL

MERILNA OPREMA
42 TELEDYNE LECROY: NOVA 4000HD SERIJA 

MSO
42 NOVI SIGNALNI GENERATORJI POLJUBNE OB-

LIKE - SERIJA DG2000

ELEKTRONIKA
30 MICROCHIP-OVA NOVA DRUŽINA RADIACIJ-

SKO UTRJENIH FPGAJEV POLARFIRE RT
32 FPGA DRUŽINE V NIŽJIH IN SREDNJIH VE-

LIKOSTNIH RAZREDIH
46 DIODES INC: NOVI DVOSMERNI NAPETOSTNI 

PRETVORNIKI ZA DELO DO 125°C
30 VISOKOZMOGLJJIVE ACHRONIX-OVA 

SPEEDSTER7T FPGA KOMPONENTE IN 
POSPEŠEVALNE KARTICE VECTORPATH

KAZALO
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 1 ROGLIT 20

 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 UNISTAR - ROGLIT 20

 9 RADOG

 8 FBS ELEKTRONIK

11 MURR ELEKTRONIK

13 ELEKTROSPOJI

14 LCR

18 TIPTEH

19 LSO

24 HAMTECH IDAS

26 FBS ELEKTRONIK

29 LINGVA

38 MIEL

39 ROBOTINA

42 RAGA

43 RITTAL

44 ELBACOMP

44 HAMTECH RIGOL

45 ELGOLINE

47 YASKAWA SLOVENIJA

48 GIPRON

48 S5TEHNIKA

49 4WEB

50 IFAM/INTRONIKA

51 WAGO

52 AMITEH

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. Ce-
loletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 41.28 
€/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V ceno je 
vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član DAS ali ZRS uveljavljam 40% popust       (27,52 €)!  (od-
kljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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STROKOVNI DOKODKI

Ljubljana, 18. 9 .2019 - Na 52. MOS-u na Celjskem sejmu so bile podeljene 
nagrade in sejemska priznanja.Letos je strokovna komisija Celjskega sejma 
Stičišču znanosti in gospodarstva podelila posebno priznanje za celovito 
predstavitev novih tehnologij in tehnoloških procesov, ter primerov dobre 
prakse povezovanja znanosti in gospodarstva. Zlato priznanje sta prejela 
Kemijski inštitut, za nanotehnološki proces priprave katalizatorjev za boljše 
in cenejše vodikove gorivne celice in Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna 
dejavnost, za inovacije na področju bionike v povezavi s tehnološkim svetom 
sodobne medicine.

Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost, je prejel Zlato priznanje za 
inovacije na področju bionike v povezavi s tehnološkim svetom sodobne medicine. 
Predstavnica Kemijskega inštituta Nina Pečoler je prevzela Zlato priznanje za 

Kemijski inštitut.

Poudarek na letošnji predstavitvi je bil na predstavitvi novih tehnologij, 
novih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inovacij, novodobnih poklicih 
in sodobnih izobraževalnih programih. Letošnje stičišče je bilo usmerjeno 
predvsem na področje mikro, bio in nanotehnologij ter vesoljskih tehnologij. 
Stičišče vsako leto  predstavlja priložnost za promocijo slovenske znanosti, 
predvsem pa tudi priložnost za intenzivnejše sodelovanje med znanstveno 
in gospodarsko sfero.Vodja stičišča je vsako leto Janez Škrlec, bivši član Sveta 
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. 

Kemijski inštitut je v okviru »Stičišča znanosti in gospodarstva« na letošnjem 
Celjskem sejmu poleg nagrajene inovacije predstavil nekaj najprodornejših 
tehnologij, ki jih trenutno razvija in ki jih lahko aplicira na trg. 

To so:
• negorljiv PA6, fi ltri za čiščenje zelo strupenih snovi,
• BioApp in razgradljiva embalaža ter
• temperaturni indikator MyCol odcepljenega podjetja

Nagrajena inovacija, katere avtor je mladi raziskovalecMatija Gatalo z Odseka 
za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu je plod dolgoletnega razvoja 

Na »Stičišču znanosti in Na »Stičišču znanosti in 
gospodarstva« so prejeli gospodarstva« so prejeli 

najvišja priznanja najvišja priznanja 



RoglIT 2020 bo 17. in 18. januarja pod Pohorjem. 
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NOVICE IZ PODJETIJ

Informacije: Andreja Krašna, BECKHOFF Avtomatizacija d.o.o.

Družba Beckhoff  Automation s sedežem v mestu Verl v Nemčiji bo za korporacijo BMW Group dobavljala 
industrijske računalnike za uporabo pri proizvodnji vozil do leta 2030. Po pogodbi, ki sta jo družbi nedavno 
podpisali, bo Beckhoff  zagotavljal opremo za proizvodne obrate po vsem svetu. 

Nemški proizvajalec avtomobilov bo kupoval 
industrijske računalnike in zaslone Beckhoff 

To pomeni, da bodo Industrijski računalniki Beckhoff  
postali globalni standard družbe BMW Group. 
Industrijski računalniki in večdotični zasloni se bodo 
uporabljali – tako v novih proizvodnih obratih kot 
tudi kot del posodobitve starih – za povezljivost med 
stroji, kontrolo dostopa, zajem podatkov, vizualizacijo 
ter ostale funkcije povezane z industrijskimi PC-ji. 
V uporabi bodo vse kategorije iz široke ponudbe 
industrijskih računalnikov Beckhoff : zasloni CP32xx v 
zaščiti IP65, ultra kompaktni industrijski računalniki 
C6030, 19” vgradni  industrijski računalniki C5240 
in večdotični vgradni paneli CP29xx.

Uporabljeni bodo standardni proizvodi Beckhoff , ki 
bodo do določene mere prilagojeni tako, da bodo 
zagotavljali optimalno posodobitev obstoječih 
obratov ter vključevali ključne dodatke po željah 
naročnika. Obsežen nabor proizvodov Beckhoff  
družbi BMW Group omogoča, da lahko uporablja 
zadnjo serijo procesorjev Intel® Core™ I v širokem 
naboru različnih oblik industrijskih PC-jev. Zaradi 
hitrih inovacij in interoperabilnosti znotraj portfelja 
bo tudi prihodnje generacije procesorjev enostavno 
integrirati.

Prepletanje posameznih korakov razvoja proizvodov 
pri družbi Beckhoff  – od matičnih plošč za industrijske 
računalnike in razvoja sistema BIOS do mehanskih 
prilagoditev – omogoča optimalne rešitve kot odgovor 
na specifi čne zahteve kupcev. Lokalna proizvodnja 

Panelni računalniki, zasloni in Industrijski računalniki 
Beckhoff  se uporabljajo v avtomobilski industriji širom 

sveta.

produktov ter montaža v mestu Verl zagotavljata 
popoln nadzor proizvodnega procesa, kar pomeni, 
da je Beckhoff  idealno podjetje za dolgoročno 
partnerstvo. Poleg tega pa globalno dostopne 
storitve, ki jih Beckhoff  ponuja, zagotavljajo karseda 
optimalno podporo proizvodnim obratom naročnika, 
ki so razpršeni po vsem svetu.

Za več informacij kontaktirajte A.Krasna@beckhoff .
com ali obiščite stran www.beckhoff .si.

elektrokatalizatorskih materialov, ki je potekal ob tesnem 
sodelovanju dveh odsekov: Odseka za kemijo materialov 
ter Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo. Rezultat 
razvoja je nov, ekološko prijazen ter energetsko učinkovit 
nanotehnološki postopek proizvodnje katalizatorjev za 
vodikove gorivne celice. Prvi ključni vidik inovacije je, 
da je znaten del dragocene platine, ki se sicer običajno 
uporablja v elektrokatalizi, zamenjan z mnogo cenejšim 
bakrom. Baker ima dvojno vlogo – izboljša učinkovitost 
katalizatorja in ga hkrati naredi občutno cenejšega za 
izdelavo. Drugi pomemben element inovacije pa predstavlja 
aktivacija tega katalizatorja, s čimer postane uporaben v 
industrijsko relevantnem okolju vodikove gorivne celice.
Tehnologija vodikovih gorivnih celic skupaj z baterijami 

predstavlja okolju prijazno alternativo konvencionalnim 
motorjem z notranjim izgorevanjem in uporabo v mnogih 
industrijah kot sta na primer transport ali okolju prijazni 
generatorji električne energije. V vodikovi gorivni celici je 
prav katalizator ključen, da se shranjen vodik kot energent 
in kisik iz ozračja pretvarjata v elektriko ter edini stranski 
produkt vodo.

Kontakt za medije: 

Nataša Jager Radin: natasa.jager.radin@ki.si, tel: 01 4760 
478, Brigita Pirc: brigita.pirc@ki.si, tel.: 01 4760 225 .
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OGLASNA SPOROČILA

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodayWWW.ELEKTRONIKA.TODAYWWW.ELEKTRONIKA.TODAY

Za zaznavo pregretja električnih kontaktov ali opreme uporabite poceni, 
namenske PVC nalepke, ki spremenijo barvo ob določeni temperaturi. 

PRED       POTEM

Merilna  točnost je +/- 5°C. Dobavljive so oblike po naročilu s prilagojenimi barvami in designi, v 
velikostih od 5 do 500 mm, natančnostjo odziva do +/- 1°C, na PVC ali PTFE podlagi z izboljšanim 
oprijemom in temperaturno odpornostjo do 250°C.

1. KORAK
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SISTEMI AVTOMATIZACIJE

… vabi k standardizaciji modularnih enot in odpira vrata strategiji z enim modulom 

Sporočilo za javnost podjetja Murrelektronik

Na Modul PROFINET/PROFIsafe združuje tri temeljne 
funkcije namestitvene tehnike:

• digitalne standardne senzorje in aktuatorje 
• digitalne varnostne senzorje in aktuatorje
• IO-Link

Ta kombinacija je zelo inovativna. Omogoča nove in 
pionirske koncepte na področju avtomatizacije. Tako 
postane namestitev enostavnejša in hitrejša. 

Kompleksnost parametriranja se z uporabo modula MVK 
Fusion odločilno zmanjša, saj ga v celoti izvede orodje za 
inženiring v sistemu varnostnega upravljanja. Razvijalec 
programske opreme in inženir elektrotehnike ne potrebujeta 
usposabljanja o orodjih in priročnikih, specifi čnih za 
posameznega proizvajalca. 

Z modulom MVK Fusion je na modularno enoto potrebnih 
manj modulov Fieldbus, v najboljšem primeru le eden. To 
nudi privlačne možnosti za uporabo avtomatizacije na 
številnih področjih.

En modul z maksimalno raznolikostjo
Posebnost modula Fieldbus MVK Fusion je njegova 
raznolikost. Združuje tri temeljne funkcije namestitvene 
tehnike – digitalne standardne senzorje in aktuatorje, 
digitalne varnostne senzorje in aktuatorje ter IO-Link.

• Dve digitalni standardi vtični mesti lahko prosto nastavimo 
kot vhod ali izhod – točno tako, kot zahteva uporaba.

• Štiri varnostna vtična mesta skrbijo, da so skoraj vse 
digitalne varnostne zahteve brez povečane obremenitve 
vključene v namestitveni koncept.

• Dve vtični mesti IO-Link ponujata zelo velik obseg 
funkcij, saj lahko integrirata tudi kompleksne senzorje 
in aktuatorje v sistem Fieldbus. Poleg tega sta primerni 
za stroškovno ugodno širjenje standardnih signalov 
s pomočjo razdelilnikov IO-Link.

To poenostavlja namestitve, omogoča varčevanje prostora 
in zmanjšuje število potrebnih modulov.

Maksimalna fl eksibilnost za varno 
uporabo
Modul MVK Fusion združuje varnostne naloge posamezne 
namestitvene rešitve v en modul:

• S tremi varnimi vhodnimi vrati z dvema kanaloma zbira 
signale tipičnih varnostnih senzorjev, kot je tipka za 
izklop v sili, svetlobne zapore, dvoročno upravljanje, 
zaščitna vrata itd. – do maksimalne ravni učinkovitosti e.

• Varna izhodna vrata z dvema varnima izhodoma 
lahko nastavimo glede na uporabo (PP, PM ali PPM 
preklopni) in s tem omogočimo priključitev različnih 
vrst aktuatorjev, dvojnih ventilov in ventilskih otokov 

– tudi v tem primeru do ravni učinkovitosti.
• Posebna vrata Class-B-IO-Link-Port skrbijo za to, da se 

naprave IO-Link, kot so ventilski otoki ali razdelilniki, 
lahko na enostaven način varno izključijo do ravni 
učinkovitosti d.

Tako z modulom MVK Fusion lahko dosežete visoko stopnjo 
varnosti – to ponuja optimalno zaščito za človeka in stroj! 
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STANDARDIZACIJA MODULARNIH ENOT

www.murrelektronik.com

Zmogljivi  
namestitveni 
koncepti  
z IO-Link-om

IO-Link 
podjetja Murrelektronik 

Podjetje Murrelektronik ustvarja 
idealno infrastrukturo za prenos 
podatkov in je strokovnjak na 
področju vključevanja IO-Link 
naprav v inštalacije stroja na  
zelo učinkovit in pameten način.

IO-Link naredi stroje  
hitrejše, bolj prilagodljive 
in gospodarnejše 

Varnostno parametriranje z malim številom klikov
Z modulom MVK Fusion je parametriranje varnostnih senzorjev in aktuatorjev 
izjemno enostavno: v orodju za inženiring v sistemu varnostnega upravljanja 
le z nekaj kliki izberete varnostno funkcijo (npr. svetlobno zaveso ali tipko 
za izklop v sili) – in parametriranje je v celoti zaključeno. 
Uporabniki – po navadi razvijalec programske opreme in inženir elektrotehnike 

– ne potrebujejo znanja o parametrih tega modula. Dodaten korak pri verifi kaciji 
(izračun CRC) z dodatno programsko opremo posameznega proizvajalca odpade. 
To pospeši proces in zmanjša nevšečnosti, saj preprečuje napačne vnose.

Visoka učinkovitost
Moduli so primerni za uporabo v kombinaciji z razredi Conformance Class C 
(IRT), Shared Device in Netload Class III. Tako jih lahko brez težav uporabimo 
v namestitvah, ki zahtevajo maksimalno zmogljivost in popolno zanesljivost. 
Ti moduli so za rešitve PROFINET popolne komponente.

Vsestranska uporaba in obsežne diagnostične možnosti
• Robustno kovinsko ohišje z zalivno maso omogoča vsestransko uporabo 

– vse do ekstremnih uporab varjenja.
• Modul shranjuje napake s časovnim žigom na integriran spletni strežnik 

tudi pri izpadu električne napetosti – ne iščite napak, ampak jih najdite 
ter tako zmanjšajte čas mirovanja naprave.

• Varnostni naslov nastavite z vrtljivim stikalom neposredno na modulu – in 
prek naslova »000« lahko modul MVK Fusion ponastavite na standardne 
nastavitve.

• Modul lahko uporabite tudi pri visokih zunanjih temperaturah (do 60 
°C) v kombinaciji z visokimi električnimi tokovi (do 16 A) – neobvezna 
hladilna enota za te izredne razmere razširi možnosti uporabe.

• Modul lahko uporabljate tudi v visoko ležečih proizvodnih obratih (do 
3000 metrov), kar je precej nenavadno.

• V vsakem kanalu se nadzirajo napake, kot so preobremenitev, kratki stik 
senzorja ali prekinitev kabla – obsežne diagnostične možnosti zagotavljajo 
hitro prepoznavanje, analizo in odpravljanje napak.



12 AVTOMATIKA 178/2019

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Preprečevanje tveganja napak, večja produktivnost in zanesljivost so glavni razlogi za širšo uporabo profesionalnih 
orodij za snemanje izolacije. Moderna orodja za snemanje izolacije omogočajo delo s posebnimi oblikami kablov, 
zagotavljajo snemanje brez poškodb vodnikov in bistveno pohitrijo postopke snemanja izolacije z vodnikov tudi 
pri najzahtevnejših vrstah izolacij. 

AM 25 in AM 35, izpopolnjeni orodji za 
snemanje izolacije

Poenostavljen in hitrejši postopek snemanja izolacije iz vodnikov

AM 25 IN AM 35 NOŽA ZA SNEMANJE IZOLACIJE

Podjetje Weidmüller je na trg ponovno lansiralo AM 25 in AM 35 orodji 
za snemanje izolacije. Izdelka so prenovili in ju izboljšali s številnimi 
učinkovitostmi. Nož AM 25 je primeren za kable z maksimalnim zunanjim 
premerom 25 mm, AM 35 pa za kable s premerom 35 mm. Pritrdilni/
nastavljivi vijak na ročaju omogoča ročno nastavitev globine reza. 
Zaradi nastavljivega vijaka/indikatorja sta orodji primerni za kable z 
izolacijskim ovojem debeline tudi do 4,5 mm. Orodje je zasnovano 
tako, da z ergonomsko obliko ročaja zagotavlja maksimalno udobje pri 
delu, s premišljeno zasnovo oprijemnih površin pa visoko učinkovitost 
ob minimalnem naporu. 

GLAVNE PREDNOSTI IZDELKOV

Hitro in varno delo

Ergonomska oblika orodja zagotavlja čvrst in varen oprijem ter 
maksimalen prenos moči brez večjih naporov.

Precizna in enostavna predpriprava kablov

Tri stopenjska funkcija nastavitve rezalnega kota za okrogle, spirane 
in vzdolžne reze. Prilagoditev je hitra in natančna za vsako vrsto reza.

Prilagajanje debelini izolacije

Maksimalna vsestranskost uporabe orodja. Ročna prilagoditev globine 
reza ustreza velikemu številu kablov.

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. 
(Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja infrastrukture v zgradbah 
in elektroinštalacij nudi najrazličnejše rešitve. Njihovi svetovalci vam 
bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. 
Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.
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PRENAPETOSTNE ZAŠČITE BREZ PREDVAROVALKE

Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Učinkovita prenapetostna zaščita je zaščita električnih inštalacij pred prenapetostmi. Najpogosteje se največje 
prenapetosti v omrežju pojavijo ravno ob udarih strele. S primerno opremo za učinkovito omejevanje napetosti in 
odvajanje tokovnih sunkov, se lahko izognemo nepotrebni škodi in nenadnim ustavitvam proizvodnje.

V Elektrospojih ponujamo celovit nabor zanesljivih izdelkov za prenapetostno zaščito proizvajalca Weidmüller.

Delovanje prenapetostne zaščite brez 
predvarovalke do 315 A 

Izboljšani kategoriji prenapetostnih izdelkov,  VPU I in VPU II.
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ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Serija VARITECTOR je zasnovana posebej za zaščito močnostnih 
vodov v industriji in zagotavlja optimalno zaščito pred poškodbami 
zaradi atmosferskih razelektritev in stikalnih prenapetostih. Omogoča 
dolgoročno zagotavljanje varnosti, enostavno namestitev in vzdrževanje. 
Za vse izdelke serije VARITECTOR je značilna dolga življenjska doba 
zaradi preprečevanja staranja varistorja. 

Zaradi zaostrovanja standardov in pogojev na področju prenapetostne 
zaščite v industriji, podjetje Weidmüller izbrane izdelke iz serije 
VARITECTOR nenehno izpopolnjuje in tako povečuje njihovo uporabnost. 

Izboljšana prenapetostna zaščita VPU I – 
zaščita na dovodih za direktni udar 

VPU I zagotavlja učinkovito zaščito pred 
strelo na prvi stopnji. Prenovljena kategorija VPU I vključuje izdelke, testirane v skladu 
s standardom IEC/EN 61643-11 za impulz strele do 25 kA. Izdelki so primerni za vse 
energetske sisteme kot so TNC, TNCS, TNS in TT za 230/400V ali 400-6910 V. Tehnologija 
serijske vezave varistorja in plinskega odvodnika preprečuje nastanek prevodnega 
(leakage) toka.

Izboljšana prenapetostna zaščita VPU II – zaščita v razdelilcih za indirektni udar 

Izdelki kategorije VPU II zagotavljajo učinkovito 
prenapetostno zaščito in zaščito proti streli na drugi stopnji. Glavna novost serije 
VPU II je ta, da za tokove do 315 A uporaba pred varovalke ni potrebna. Vsi izdelki 
serije vsebujejo optični statusni indikator za enostavno spremljanje stanja zaščite. 
Na voljo so tudi različice, ki na ekranu opozarjajo na iztrošenost zaščite. Namenjene 
so vsem energetskim sistemom TNC, TNCS, TNS in TT za 230/400V ali 400-690 V. 
Izpopolnjena serija izdelkov VPU II je v skladu s 4., najnovejšo, različico standarda 
UL 1449 in internacionalnim standardom IEC/EN 61643-11.
Ukrepajte preventivno in poskrbite, da vam nenadni napetostni sunki in udarci strele 
ne povzročijo škodo na električnih inštalacijah in napravah.

Zaradi številnih pravil in dejavnikov ki vplivajo na kakovost prenapetostne zaščite, 
vam svetujemo, da se pri izboru le te posvetujete z našim strokovnjakom. Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke 
je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja elektroenergetike nudi najrazličnejše 
rešitve. Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij 
najdete na www.elektrospoji.si.

Z A N E S L J I V O S T  P O  U G O D N I  C E N I   |   K R AT K I  D O B AV N I  R O K I   |   R E Š I T V E  P O  M E R I

+386 1 542 99 10 info@lcr.si www.lcr.si • www.meanwell.siLCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin, Slovenia
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KNX INTELIGENTNO UPRAVLJANJE OBJEKTOV

Avtor: Matej Rutar, LCR d.o.o.

KNX - Avtomatizacija objektov

Uvod v KNX

Želja po udobju in vsestranskosti pri upravljanju sistemov ogrevanja, razsvetljave in nadzora, narašča tako 
pri opremljanju stanovanjskih objektov kot pisarniških kompleksov. Hkrati postaja vedno bolj pomembna 
učinkovita raba energije. Ljudje želijo udoben, trajnosten in varen kraj za življenje in delo.

Vendar pa je več udobja in varnosti skupaj z manjšo porabo energije mogoče doseči le z inteligentnim 
upravljanjem in nadzorom vseh naprav v sistemu. To je pravi izziv, saj to za klasične sisteme pomeni več 
ožičenja, ki poteka od senzorjev in aktuatorjev do nadzornih naprav in centrov. Za strokovnjake to pomeni 
tudi težje načrtovanje in montažo, večjo nevarnost požara in naraščajoče stroške. Tukaj nastopi KNX!
Avtomatizacija zahteva sistem, ki odpravlja težave z izoliranimi napravami tako, da zagotavlja da vse naprave 
komunicirajo prek enega skupnega jezika. Vrsta naprave, ki jo želite uporabiti, ni več pomembna.
Možnosti za ustvarjanje pametnega doma ali pisarne so številne. Poskrbite za preprosto upravljanje 
z razsvetljavo ali pa stopite korak dlje in v KNX sistem povežite različne vrste naprav. KNX omogoča 
avtomatizacijo na visoki ravni.

Želite nadzorovati razsvetljavo, senčila, varnostne sisteme, porabo energije, ogrevanje, prezračevanje, 
klimatske sisteme, signalne in nadzorne sisteme, daljinsko upravljanje ali video nadzor? Vse funkcije 
delujejo preko enotnega sistema. To je avtomatizacija stanovanjskih in poslovnih objektov, ki je preprosta. 

To je KNX.

KNX – svetovni standard za nadzor sta-
novanjskih in poslovnih objektov

Standard KNX je bil zgrajen na osnovi EIB komunika-
cijskega protokola in na podlagi izkušenj z aplikacijami 
BatiBUS-a in EHS sistema. KNX inštalacija lahko za 
komunikacijo uporablja več različnih medijev:

• Parica
• Električna napeljava
• Radijski valovi
• IP omrežje

Najpogostejše uporabljen medij za komunikacijo v 
KNX sistemu je parica.

KNX je odobren standard s strani naslednjih organizacij:
• Mednarodni standard - ISO/IEC 14543-3
• Evropski standard - CENELEC EN 50090 in 

CEN EN 13321-1
• Ameriški standard - ANSI/ASHRAE 135
• Kitajski standard - GB/T 20965

KNX arhitektura

KNX naprave so navadno povezane s parico, ki služi 
kot medij za komunikacijo. Parico lahko napeljemo 
vzporedno z električno napeljavo do vseh naprav na 
sistemu. Poznamo naslednje skupine KNX naprav:

• Senzorji – zbirajo informacije in jih kot podatkovne 
telegrame pošiljajo na sistemsko vodilo

• Aktuatorji – sprejemajo telegrame in jih pre-
tvorijo v dejanja

• Kontrolerji
• Sistemske naprave
• Poznamo KNX naprave, ki jih ne moremo uvrstiti 

le v eno od naštetih skupin. Veliko aktuatorjev 
ima na primer tudi funkcionalnost kontrolerja 
ali senzorja.

MEAN WELL KNX naprave
 
Proizvajalec Mean Well je v svoj nabor izdelkov dodal 
tudi KNX naprave. Predstavljamo trenutno dostopne 
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PAMETNI DOM

produkte iz skupine MEAN WELL 
KNX izdelkov:

KNX-20E-640

• KNX napajalnik z vgrajeno dušilko
• Vhodna napetost: 180-264 VAC
• Maksimalen izhodni tok: 640mA
• Hitra in enostavna montaža na 

DIN letev
• Širina: 3 standardne enote – 

52,5mm

KSR-01IP

• KNX IP vmesnik
• KNX IP / TP usmerjanje
• Filtriranje telegramov
• Naprava ne potrebuje zunanjega 

napajanja
• Plug&Play
• Konektor: RJ45

KSI-01U
• KNX USB vmesnik
• KNX naslavjanje in nastavitve 

parametrov
• Diagnostika
• Naprava ne potrebuje zunanjega 

napajanja

• Povezava s programom ETS
• Konektor: USB tip B

KSC-01L

• KNX linijski vmesnik / področni 
vmesnik

• Podaljševanje KNX linije
• Filtriranje telegramov
• Diagnostika

KDA-064

• KNX DALI gateway
• Vgrajeno DALI napajanje
• LCD zaslon 2x12
• Nadzor razsvetljave preko vgra-

jenega spletnega strežnika
• Povežite 64 DALI naprav

• Določite 16 DALI skupin
• Nastavite 16 DALI scen
• Konektor: RJ45

KAA-8R

• KNX aktuator
• 8 neodvisnih izhodov
• Maksimalen tok: 16A/izhod
• Primeren za induktivna in 

kapacitivna bremena
• Mogoče ročno upravljanje s sti-

kali na aktuatorju
• Nadzor razsvetljave in ogrevanja
• Programabilne časovne in scen-

ske funkcije

KAA-4R4V-10

• KNX LED aktuator s funkcijo 
dimanja

• 4 neodvisni izhodi
• Maksimalen tok: 10A/izhod
• Linearna ali logaritemska krivulja 

dimanja
• Dimanje 0-10V in 1-10V
• Mogoče ročno upravljanje s 

stikali na aktuatorju
• Programabilne časovne in scenske 

funkcije
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HITER ZAJEM SLIKE

Avtor: Igor Likar, TIPTEH d.o.o.

Basler boost set za nižje stroške integracije

Enostavno zajemajte slike visoke kakovosti

Basler boost set kamere CXP-12 in CXP-12 vmesniške kartice opazno zniža vaše integracijske stroške z izjemno 
ugodnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Poenostavlja postopek nabave komponent, saj pridobite kamero ter 
vmesniško kartico v kompletu z zagotovljeno medsebojno združljivostjo.

Boost serija kamer proizvajalca Basler je odlična izbira za aplikacije, ki zahtevajo hiter zajem slik in visoko ločljivost 
ter prenos podatkov čez dolge razdalje. Tako so kamere serije Boost idealna alternativa aplikacijam, ki so v preteklosti 
zahtevale Camera Link ali CoaXPress 1.1 (CPX-6) povezavo.

Z uporabo seta, ki vključuje kamero iz serije boost ter pripadajočo vmesniško kartico, dosežete preizkušeno, optimalno 
in koordinirano komunikacijo med komponentama. Zmogljiva in uporabniku prijazna programska oprema pylon Camera 
Software Suite + SDK pa omogoča enostavno konfi guracijo kamere ter nadzor nad parametri zajema slik.

Basler boost set in njegove ključne lastnosti

    • Kvalitetne slike s senzorji Sony Pregius IMX255 (9 MP) in IMX253 (12 MP)
    • CoaXPress 2.0 vmesnik
    • 12,5 Gbps pasovna širina prek enega kanala
    • Max. hitrost zajema do 93 slik na sekundo (9 MP modeli) in 68 slik na sekundo (12 MP modeli)
    • Standardiziran priključek Micro-BNC (HD-BNC)
    • Unikaten nabor funkcij Basler PGI
    • GenTL združljivost
    • Na voljo za C-mount in F-mount objektive
    • Senzorji do velikost 1,1 in

Hiter in zanesljiv protokol za zahtevno obdelavo slik

Nov standard CoaXPress 2.0 (CXP-12) zagotavlja hiter in zanesljiv podatkovni prenos ter poenostavlja vzpostavitev 
sistemov strojnega vida za zahtevne aplikacije obdelave slik.
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SENZORIKA

Natančno merite hitre pomike        
vseh materialov!

Nov laserski triangulacijski senzor optoNCDT 1750 vam 
omogoča enostavne in natančne meritve hitrih pomikov 
različnih vrst materialov. 

Preko spletnega vmesnika preprosto izberete predhod-
no nastavljen program SMART, izboljšan algoritem pa bo 

poskrbel za meritve tudi na mat in bleščečih kovinah, 
prosojni plastiki ali organskih materialih.

Kompaktno in robustno ohišje je idealno za zahtevne 
aplikacije z omejenim prostorom, prepričali pa vas 
bodo tudi različni vmesniki.

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana,  Slovenija  

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

3 X VEČJA FREKVENCA

2 X VEČJA LOČLJIVOST

LINEARNOST

OD 1,6 MIKROMETROV 
NAPREJ

PREDHODNO
PRIPRAVLJENE 

NASTAVITVE
PREKO SPLETNEGA 

VMESNIKA 

FREKVENCA 
MERITEV

NASTAVLJIVA, 
DO 7.5 KHZ

Preberite več na
www.tipteh.si/optoncdt

ALGORITEM RTSC 

PRILAGODI ČAS 
SVETLITVE TARČE GLEDE 

NA VRSTO POVRŠINE V 
REALNEM ČASU

MERILNA
OBMOČJA

2; 10; 20; 50; 100;
200; 500; 750

(V MM)

Standard je še posebej primeren za 
serijo Basler boost kamer z najnovejšo 
generacijo CMOS senzorjev Sony Pregius 
IMX255 in IMX253 z ločljivostmi 9 in 
12 megapik – mono in barvni modeli.

Z enim samim koaksialnim kablom 
CoaXPress 2.0 s pasovno širino do 
12,5 Gbps je posamezna kamera 
zmožna zajemati slike s hitrostjo do 
93 slik na sekundo (93 fps). Dodatno 
standard GenTL omogoča enostavno 
integracijo kamer v vaše obstoječe 
sisteme strojnega vida.

Prednosti CoaXPress 2.0 
(CXP-12) vmesnika

• Eden najhitrejših vmesnikov na 
tržišču s pasovno širino do 12,5 Gbps

• Dolžina kabla do 40 m s hkratnim 
prenosom podatkov in napajanjem

• Točna sinhronizacija kamer z nizkimi 
latencami v sistemih z več kamerami

• Opazno nižji strošek integracije v 
primerjavi s Camera Link in CoaXPress 
1.1 sistemi

• Izkoristek polne ločljivosti in hitrosti 
najnovejših CMOS senzorjev

Avtor: Igor Likar, TIPTEH d.o.o.

Profi net dajalnik Hengstler 
serije ACURO

Profi net dajalnik Hengstler serije ACURO je eden od članov nove serije abso-
lutnih dajalnikov s Profi net vmesnikom v ponudbi podjetja Hengstler. Tako 
lahko sedaj uporabite enega od boljših absolutnih dajalnikov s katerimkoli 
Profi net sistemom, s čimer boste zelo poenostavili proces zasnove naprav in 
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PROFINET DAJALNIKI ACURO

omogočili zanesljivo komunikacijo. Slednja je še pose-
bej pomembna pri zapletenih instalacijah in večosnih 
strojih.

Na voljo sta dve podseriji ACURO dajalnikov, ki poleg 
obstoječih SSI, BiSS, EtherCAT, Profi bus, CANopen, CAN-
layer2, DeviceNet, Interbus and SUCOnet vmesnikov, 
zdaj nudita še različici s Profi net vmesnikom – ACURO 
AC58 in ACURO AC61.

Profi net dajalnik ACURO in njegove lastnosti

• Profi l Profi net vmesnika PNO 3.162 verzija 4.1 in 4.2
• Temperaturno območje od -40°C … +85°C
• Osveževanje pozicije 125μs / Cycle time 31.25μs
• Diagnostika z LED
• Izjemna odpornosti na udarce in vibracije
• Podatki dajalnika: pozicija, hitrost, pospešek, dia-

gnostični podatki, alarmi
• Konfi guracija dajalnika: ločljivost, celotno merilno 

območje, prednastavitev, zamik, smer, skaliranje
• Dodatne funkcije povezane s preostalo vredno-

stjo, omejitvami hitrosti, omejitvami pospeškov
• Visoka energijska učinkovitost

Dajalnik ACURO AC58 s Profi net vmesnikom

•  Premer ohišja: 58 mm
•  Ločljivost:

• enoobratni ST – 10 do 17 bitov,
• večobratni MT: večobratno MT – 12 bitov,

• skupna ločljivost ST in MT do 34 bitov.
• Linearnost: ±½ vrednost bita z najmanjšo težo 

(LSB least signifi cant bit) do 14 Bit
• Absolutna natančnost: ±35”
• Ponovljivost: ±10”
• Os: polna (solid shafts, 6-12 mm) ali votla (hub 

shafts, 9,52-14 mm), drugo po naročilu

• Izvedba ohišja: sinhro, vpenjalna, ravna ali kva-
dratna izvedba

• Široko območje napajalne nepetosti 7-30V
• Električni priklop: 3x M12 konektorji (Bus cover)
• Material: gred – nerjavno jeklo, ohišje – aluminij
• Zaščita: os IP64 ali IP67, ohišje IP65 ali IP67

Profi net dajalnik Acuro AC58

• Premer ohišja: 61,5 mm
• Ločljivost:

• enoobratni ST – 10 do 17 bitov,
• večobratni MT: večobratno MT – 12 bitov,
• skupna ločljivost ST in MT do 29 bitov.

• Linearnost: ±½ vrednost bita z najmanjšo težo 
(LSB least signifi cant bit) do 14 Bit

• Absolutna natančnost: ±35”
• Ponovljivost: ±10”
• Os: polna (solid shafts) 9,52 ali 10 mm
• Izvedbe ohišja: kvadratna izvedba
• Široko območje napajalne napetosti 7-30V
• Električni priklop: 3x M12 konektorji (Bus cover)
• Material: gred in ohišje – nerjavno jeklo
• Zaščita: IP67

Primeri uporabe Profi net dajalnikov
 
Uporaba dajalnikov zasuka pri strojih v industrijski avto-
matizaciji s Profi net vmesnikom:
    • Pakirni stroji
    • Stroji za injekcijsko brizganje
    • Stroji za obdelavo lesa
    • Tehnologija za montažo in obdelavo
    • Transportna tehnologija
    • Stroji za papirno industrijo in tiskanje
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Python je močan in hiter, deluje povsod, je prijazen in enostaven za učenje, je odprt in se odlično vklopi v 
druge tehnologije. Lahko si ga predstavljamo kot kocko v sestavljanki, ki ji rečemo projekt. Pythonu rečemo 
jezik dogodkov. Po delovanju je tolmač ali prevajalnik, kar nam ustreza. Kot razvojni jezik ga uporablja google.

V prejšnjem nadaljevanju smo si pogledali najenostavnejši stavek izhodni print.

Izhod_03.py

#Python Osnove izhod_03.py
#-*- coding: utf-8 -*-
#TextPad->Confi gure->Preferences..->
#Document Classes->Default->Default encoding:UTF-8
#Šumniki v komentarju in nizu ŠČŽščž

import sys
sys.path.insert(0, '/var/www/html/python')
from python import *
print_('Šumniki \”čšž\” \'ČŠŽ\'')

Izhod_04.py

#Python Osnove izhod_04.py
#niz, oblikovanje izhoda
#https://www.geeksforgeeks.org/python-format-function/

print('{0} {1} {1} {0}'.format('prvi','drugi'))
print('Niz               {0:<3s}'.format('45'))
print('Decimalno{0:^20d}'.format(45))
print('Plavajoca vejica{0:>6.2f}'.format(4.5))
print('Eksponent{0:>17.2e}'.format(45.6))
print('Znak{0:>15c}'.format(65))
print('Binarno{0:>18b}'.format(65))
print('Oktalno{0:>14o}'.format(65))
print('Hexa{0:>16x}{0:>5X}'.format(79))

Tu smo se ukvarjali s šumniki.  Python2 in python3 se pri obravnavanju niza razlikujeta. Zaradi velikih 
razlik je bilo potrebno napisati poseben program , ki ga vključimo kot knjižnico /var/www/html/python/
python.py. Posebna obravnava je potrebna samo pri izpisu v internetnem brskalniku.

Avtor: Mag. Boštjan Šuhel, bostjan.suhel@gmail.com

PYTHON III. del
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Pogledali smo si orodje za nadgradnjo python programov. Ker je trenutno v letu pythona razvoj programov 
zelo dinamičen, je dobro pred začetkom dela na slovenski izdaji posodobit vaje.

Deljene mape v raziskovalcu

Vse vaje, tako na omizju, kakor preko internetnega brskalnika, lahko enostavno dostopamo preko deljenih 
map. Kot bomo videli v nadaljevanju je to odlično za razvoj novih programov. Večinoma priklopimo malo 
matično ploščo z nameščeno slovensko izdajo v lokalno omrežje. Dostop imamo preko spletne strani, 
brskalnika datotek in grafi čnega dostopa :)

OrodjaNadgradi
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VajePythonOsnoveVhod_01.py

#Python Osnove vhod_01.py

#vhodni parametri

import sys

for i in range(0,len(sys.argv)):

  print('{}. argument ={}'.format(i,sys.argv[i]))

Na desni strani izberemo(pred rst) vhod_01.py in pritisnemo zelen gumb <=vhod_01.py. 

Program poženemo s sivim gumbom python2 buf0.py ali python3 buf0.py. Prvi gumb požene različico 
python2, drugi gumb požene različico python3.  Program lahko popravimo in ponovno poženemo. Kopiramo 
lahko ukaz print in spremenimo izpis . Pri tej vaji se ukvarjamo s prenosom vhodnih parametrov v program. 
Parameter vpišemo v vnosno polje za gumbom Python3 buf0.py. Če imamo več parametrov jih ločimo s 
presledkom. Rdeč oval kaže vnosno polje za parametre.

VajePythonOsnoveVhod_01.py

Vaja vhod_02.py se ukvarja z vnosom parametrov in izpisom hkrati. Šumniki v internetnem pregledovalniku 
in v vhodnih parametrih hkrati, lahko povzročajo težave. Ta vaja je rešena za python2 .
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#Python Osnove izhod_03.py
#-*- coding: utf-8 -*-
#TextPad->Confi gure->Preferences..->
#Document Classes->Default->Default encoding:UTF-8
#Šumniki v komentarju in nizu ŠČŽščž

import sys
sys.path.insert(0, '/var/www/html/python')
from python import *
print_('Šumniki \”čšž\” \'ČŠŽ\'')

.

Grafi čni daljinski dostop
Malo matično ploščo lahko priklopimo na zaslon, miško in tipkovnico, ali pa se povežemo na daljavo preko 
grafi čnega daljinskega dostopa.

S pomočjo VNC(Virtual Network Computing)(Povezava 8) storitve imamo v windows oknu daljinski pogled 
na zaslon naprave. Na domačem Windows računalniko si VNC namestimo po naslednjih korakih.
Na Windows računalnik namestimo VNC uporabnika(Povezava 7). Izberemo jezik(English, Slovenščina še 
ne obstaja), druge izbire niso potrebne, pritiskamo naprej, dokler namestitev ni končana.
Poženemo VNC uporabnika(Strežnik je nameščen in aktiviran na kartični napravi, ki ima naloženo Slovensko 
izdajo).

Vnesemo (192.168.1.120) IP številko kartične naprave z nameščeno Slovensko izdajo in potrdimo.
VPN uporabnik nas opozori. da želimo povezavo do nepoznane naprave.
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VPN uporabnik nas prosi za Username:pi in Password:raspberry
Potrdimo in prikaže se okno s sliko naprave z nameščeno Slovensko izdajo. Ta slika je identična sliki na 
zaslonu.
Za zaustavitev Windows okno enostavno zapremo.
Ob naslednji uporabi VNC uporabnika je na prvi strani že hitra povezava z imenom naprave :)

Naslednjič

Pogledali si bomo vaji struktura_01.py in struktura_02.py. Videli bomo, kako v programu izvedemo odločitve, 
zanke in pogojna izvajanja. Sedaj bi počasi morali imeti že nameščeno Slovensko izdajo. Z zanimanjem 
bomo pokomentirali samo namestitev slovenske izdaje na malo matično ploščo.

Viri:

    1. https://www.python.org/
    2. https://svet-el.si/
    3. http://slovenskaizdaja.sytes.net/
    4. https://sites.google.com/site/bostjansuhel/slovenska-izdaja
    5. https://sites.google.com/site/bostjansuhel/slovenska-izdaja/storitve
    6. https://sites.google.com/site/bostjansuhel/slovenska-izdaja/namestitve
    7. https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
    8. https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/vnc/
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Informacije: FBS ELEKTRONIK d.o.o.

FBS elektronik d.o.o. je že več kot 30 let znan proizvajalec industrijske 
senzorike  v Sloveniji.  Glede na trende na trgu je nujna širitev programov 
za vedno bolj zahtevne kupce v industriji. Predstavljamo vam zastopani 
program posebnega področja temperaturnih tipal za zelo zahtevna 
industrijska okolja podjetja JSP Industrial controls iz Češke.

Proizvodi JSP Industrial ControlsProizvodi JSP Industrial Controls
na voljo v podjetju FBS elektronikna voljo v podjetju FBS elektronik

O podjetju JSP:
    • 25 letna prisotnost na trgu
    • 100 zaposlenih
    • 30 000 izdelanih JSP izdelkov/leto

Proizvodnja: 
    • Senzorji za merjenje temperature in tlaka
    • Programabilni pretvorniki temperature/tlaka
     • Sistemi za vzorčenje kemičnih analiz (para, voda)

Proizvodnja posebnih temperaturnih tipal za težka 
okolja v industriji, kot so:
    • steklarne,
    • železarne,
    • obdelava aluminija, 
    • cementarne, 
    • kemijska, 
    • papirna, 
    • lesna, 
    • farmacevska, 
    • avtomobilska industrija, 
    • elektrarne (termo, hidro), 
    • raziskovalni inštituti
Izdelano za posebna okolja:
-  visoki tlaki do 400 bar (ohišja iz posebnih jeklenih 

materialov)

-  kemijsko agresivna okolja (izvedba safi rno steklo)
-  visoke temperature do 1800°C (keramične izvedbe)

Predstavitev linij temperaturnih tipal JSP:

INDUSTRIJSKA TEMPERATURNA TIPALA - 
FlexiTEMP® 60

INDUSTRIJSKI UPOROVNI TEMPERATURNI 
SENZORJI IN TERMOČLENI

Senzor:
• 1x ali 2x PT100 (klasa A ali B po EN60751, IEC 

584-2)
• 1x ali 2xtermočlen tip J,K, N

Temperaturna 
tipala

Pretvorniki signala 
(temperature, tlak)

Tlačni senzorji z
 analognim 

izhodom
Merilniki
pretoka Napajalniki

Testne enote za 
analiziranje vode/
pare po naročilu 

kupca
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•  II 1/2G Ex ia IIC T6...Tx°C 
Ga/Gb

•  II 1/2D Ex ia IIIC T85°C...
Tx°C Da/Db

Tulka:
 - premer 1mm do 6mm
 - dolžine od 0,1 do 60m
 - fl exibilna tulka
Tipanje temperature:
 - 200°C do 600°C (Pt100)
 - 200°C do 800°C (tip J)
 - 200°C do 1.300°C (tip Kin N)
Material tulke:
 - nerjavno jeklo 1.4541, 1.4401
 - Inconel 600
 - Nicrobell/Pyrosil

Premer tulkeod 0,5 mm do 6 mm
Dolžina tulke 0,1mdo 50 m

MODULARNI INDUSTRIJSKI UPO-
R OVNI TEMPERATURNI SENZORJI 
IN TERMOČLENI Z GLAVO

ModuTEMP® 70

Senzor:
• 1x ali 2x PT100 (klasa A ali B 

po EN60751, IEC 584-2)
• 1x ali 2xtermočlen tip J,K, N
•  II 1/2G Ex ia IIC T6...Tx°C Ga/

Gb
•  II 1/2D Ex ia IIIC T85°C...Tx°C 

Da/Db

•  II 1/2G Ex d IIC T6 ... Tx °C 
Ga/Gb

•  II 1/2D Ex ta/tb IIIC T90° C 
... Tx ° C Da / Db

Tipanje temperature:
 - 200°C do 600°C (Pt100)
 - 200°C do 800°C (tip J)
 - 200°C do 1.300°C (tip K in N)
Material tulke:
 - neerjavno jeklo 1.4541, 1.4401, 

2.4816
 - Inconel 600
 - Nicrobell/Pyrosil
Izhod:
 - analogni 4 ... 20mA
 - HART
 - Profi bus, Fieldbus
Mehanska zaščita IP65, IP68

INDUSTRIJSKI TERMOČLENI Z 
ZAŠČITNO TULKO

Senzor:
• 1x ali 2x termočlen tip J, K, R, S 

ali B
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• klasa 1,2,3 glede na EN 60584-1

CeraTEMP® 80

Tipanje temperature:
 - 40° do 900°C (tip J)
 - 40°do 1.200°C (tip K)
 - 0°do 1.600°C (tip R in S)
 - 300°do 1.800°C (tip B)
Material tulke:

 • nerjavno jeklo 1.4841, 1.4762,
 • Kanthal AF, keramikaSiC, C530, 

C610, C799, safi r
 • (opcija možnost dodatne zaščitne 

tulke)
Možnost izvedbe s prirobnico
Mehanska zaščita:

 • IP53 in IP65
Izhod:

 • analogni 4 ... 20mA
 • HART
 • Profi bus, Fieldbus
Možnost galvanske ločitve izhodov

TULKE ZA STANDARDNE IN 
INDUSTRIJSKE APLIKACIJE - 
WellTEMP® 70

• Tlak do 400 bar
• Temperatura do 620°C
• Možnost izvedbe glede na zahtevo 

naročnika: varjenje, izvedba z 
navojem ...

• Cilindrične izvedbe, konične 
izvedbe, dimenzij od 3mm do 
8mm

Materiali:
• nerjavno jeklo 1.4541, 1.4571
• karbonsko jeklo 1.0570, 1.0425 

(P265GH)
• ognje odporno jeklo1.7715, 

1.4903
• titanij Gr.2, tantal 99%, monel 

400, Hastelloy C-22,
• nickel 200/201
EU certifi cirano glede na direktivo 
2014/68/EU

Temperaturni pretvorniki s 
komunikacijo LHT in HART

• Univerzalni vhod za vsa tempe-
raturna tipala in termočlene

• Analogni izhod 4 do 20 mA in z 
možnostjo HART komunikacije

• Natančnost od 0,05% do 0,1%
• Možnost merjenja dveh povprečij 

dveh senzorjev
• Galvansko ločen vhod in izhod
• Programiranje z LHPWinConf in 

standardnim HART modemom
• Možne izvedbe za vgradnjo v 

glavo in vgradnjo na DIN letev

Prednosti HART sistema modelov 
temperaturnih pretvornikov in 
modema:
-  programiranje parametrov pre-

ko prenosne naprave na terenu 
HART Conf modema (nastavitev 
tem peraturnega območja merje-

nja, ničelne točke, vhoda/izhoda) 
preko priključkov pri prvi uporabi

- možnost napajanja merilne zanke 
preko HARTConf modula do 15 ur 
v primeru izpada ali nepriklopa 
v merilni tokokrog

- branje, nastavitev merilnih pa ra-
metrov ob izklopu merilne zanke 
(programiranje pred zagonom 
sistema) HARTConf omogoča 
po vezavo z LHP moduli za branje 
nastavljenih vrednosti

LHP/ HARTConf  modul

-  branje in spreminjanje vrednosti 
parametrov pri delujočem me ril-
nem procesu na daljavo preko 
priključnih žic temperaturnega 
modula

-  visoka natančnost 0,05% do 
0,1%

-  povezava HARTConf modema med 
merilnim pretvornikom HART in 
PC programom stranke v načinu 
USB modem mode

-  ekološko naravnana naprava 
HARTConf -polnjenje preko USB 
priključka na računalniku

Tlačni senzorji

• D2610 – Miniaturni natančni 
SMART senzorji tlaka z LHP ko-
munikacijo
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Ureja: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika

Novice iz AVTOMATIKE in ELEKTRONIKE

Bannerjervi indikatorji 
statusa napajanja

Serija S15L ponuja serijske indika-
torje napajanja, ki jih priklopimo kar 
serijsko (dva konektorja) v na pajalni 
kabel) in tako postanejo funkcionalno 
del kabla.

Indikatorji so lahko nepogrešljiva 
sestavina vseh aplikacj, ki zahtevajo  
jasno indikacijo stanja napajanja ob 
kompaktni izvedbi in brez mo difi kacije 
poti danega kabla.

Dobavljivi so v dveh barvah (rumena 
in zelena) namenjeni so priklopu na 
senzorske kable (PNP ali NPN priklop, 
10-30VDC napajanje)

Vir: https://www.bannerengineering.
com/us/en/products/lighting-and-
indicators/in-line-indication/s15l-
series.html?sort=4#all

ABB-jev  ATS430 in ATS440
Senzor za merjenje motnosti vode 
in ATS440 - oddajna enota

Senzor je del ”Aztec” serije in je 
na  me njen merjenju motnosti in 
koncentraciji plavajočih trdnin. Ti-
pične aplikacije so nadzor kakovosti 
rek in potokov, koncentracij pulpe in 
papirja, vode v rudnikih ipd.

ATS430 uporablja napredni optični 
senzor, ki po nakupu ne potrebuje 
praktično nikakršnega vzdrževanja. 

Senzor uporablja nefeleometrijski 
princip, pri katerem pošlje v vozrec IR 
žarek valovne dolžine 850nm  in meri 
zbrani odsev v usmerjeni fotodiodi 
v smeri 90° glede na izsevani žarek.
Analiza in signalna obdelava sta op-
ravljeni neposredno v glavi senzorja.

ATS430 lahko priklopimo na oddajno 
enoto ATS440, ki poleg zajema in 
hranjenja zajetih podatkov (SD/USB) 
omogoča tudi priklop na Ethernet, 
Profi bus ali MODBUS mrežo.

 Vir: https://new.abb.com/products/
measurement-products/analytical/
continuous-water-analysis

• D2510 - miniaturni SMART meril-
ni senzorji z LHP komunikacijo 
(branje podatkov in programira nje 
na daljavo preko žic)

• D2410 – Senzorji relativnega tlaka
• D2411 – Senzorji absolutnega 

tlaka
• D2412 – za visoke tlake 16 kPa 

to 60 MPa,  
• tokovni ali napetostni izhod, 

menbrana iz nerjevečega jekla, 
ohišja nerjaveče jeklo 1.4571, 
1.4301, 1.4542

Oprema za kemijsko analizo

Oprema po naročilu za kemijske 
ana lize vode, pare (prevodnost, 
vsebnost pH, O2, Si…)

Uporaba za toplarne, termoelek-
trar ne, pripravo industrijske vode…

Merilniki pretoka

Za več informacij o programu JSP nas 
kontaktirajte na info@fbselektronik.
com ali pokličite svetovalca na tel. 
03-898-3700.
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B&R-ovi novi motorji

B&R je predstavil nove krmiljene motorje v sklopu 
serije ACOPOSmotor. Nova modela sta v močnostnem 
razredu 0,35kW in manjši od njiju meri samo 60x90mm. 
Kljub kompaktnosti vsebnujeta oba modela servo pogon, 
ki dovoljuje uporabo regulacijskih zank z odzivnim 
časom samo 50μs. Oba modela ponujata opcijsko 
prenos in zavoro.

 Uporabljena sta dva konektorja za hibridne kable, tako 
da je za popolno ožičenje dovolj samo en hibridni kabel, 
ki poleg napajanja ”nosi” tudi POWERLINK komunikacijo. 
Motorje lahko enostavno dodajamo preko t.i. ”daisy 
chain” konfi guracije. 

Napajanje se lahko giblje v širokih mejah od 24 do 60VDC, 

dovoljujejo pa tudi uporabo regenerativnega zaviranja 
in s tem povezane prihrankne energije do 30%.

Vir: https://www.br-automation.com/en/about-us/press-
room/compact-performance-28-10-2019/

Bright Machines in programsko defi nirana 
mikroproizvodnja

Bright Machines je obetajoči start-up, ki se je zapodil 
v to, čemur sicer pravimo Industry 4.0 skozi skrajno 
uporabo SW in simulacij za oblikovanje proizvodnih 
”mikrokock”, ki jih lahko zlagamo v mozaike, potrebne 
za proizvodnjo sestavljenih, kompleksnejših celot.

Ob tem agresivno uporabljajo strojni vid, strojno učenje 
in adaptivno robotiko za doseganje čimbolj adaptivnih 
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in programirljivih enot, ki lahko evoluirajo skupaj s 
proizvodnimi potrebami. Na kratko in nekoliko površno 
bi temu lahko rekli avtomatizacija avtomatizacije.

Tipični učinki njihovih projektov so v radikalnem zmanjšanju 
obsega potrebne delovne sile (v navedenih primerih od 
50 do 80%) ob povečani kakovosti in obsegu proizvodnje.

Vir: https://www.brightmachines.com

Carlo Gavazzi - novi nadzorni trifazni releji

Carlo Gavazzi je dopolnil svojo ponudbo relejev s serijama 
DPB in DPC.

Seriji imata vgrajen stikalni napajalnik in se napajata 
kar iz nadziranih faz. Serija DPB dovoljuje napajanje 
208-480Vac, serija DPC pa 208-690 Vac. Večina modelov 
dela pri frekvencah od 50 do 400 Hz.

Osnovne značilnosti:
• montaža na DIN letev ali plug-in tip
• fi ltriranje šuma, harmonikov in tranzientov
• nižja poraba od predhodnih modelov
• širok obseg vhodnih napetosti in frekvenc
• nastavljive napetosti z DIP stikali
• opcije za zaznavo izgube sekvence faz, asimetrije, 

izpada frekvence in izpada iz toleranc

Releji lahko delajo v ”trikot” (3Ph) ali ”zvezda” konfi guraciji 
(3Ph + N) 

Vir: http://www.gavazzionline.com/em110.htm
vir: https://www.gavazzionline.com/pdf/DPB01CM44_-_
PPB01CM44_DS_ENG.pdf

Claroty in zaščita IoT polj ter proizvodnih procesov

Industry 4.0 IoT in z njimi povezana integracija podatkov nih 
tokov ob tesno prepletenem omrežju, ki je že skoraj po
definiciji stvari povezano s svetovnim spletom
postavljajo doslej nevidene zahteve po varovanju 
tako proizvodnega procesa, dostopa v posamezne 
enote proizvodnje, obdelave ali pa shranjenih podatkov.

Claroty - ob pričakovanih mehanizmih za zajem in 
analizo tudi zaščitna infrastruktura

Problematika, ki smo je mogoče bili prej vajeni v podatkovnih 
centrih in podobnih okoljih, se je preselila v proizvodnjo
in podobne procese. Nemoten dostop do podatkov je postal 
tako nujen kot voda, energija in druge dobrine, hkrati pa oprema 
nikoli ni bila bolj ranljiva, posledice pa nikoli bolj boleče.

Claroty je naglo vzpenjajoči se start-up, ki ponuja rešitve za 
nadzor in zaščito tovrstnih omrežij skozi različne mehanizme, 
segmentacijo proizvodnih delov za omejitev škode in 
adaptivne mehanizme za zaznavo napadov in vdorov, 
njihovo omejitev in učinkovite protiukrepe.

Vir: https://www.claroty.com

Microchip-ova nova družina radiacijsko utrjenih 
FPGAjev PolarFire RT

Z nakupom Microsemija po eni strani in Atmela po drugi, 
je Microchip dobil s tem tudi širok program programabil nih 
vezij. Od Atmela predvsem CPLDje in FPGA-je starejših 
generacij, od Microsemija pa ”antifuse” tehnologijo 
(ki ji že nekaj časa sicer ne kaže dobro) in pa nekaj 
pro gramov FPGAjev. Doslej sta bila dominantna predvsem 
PolarFire kot neka še najbolj ekonomična izbira v 
Microsemijevem programu in RTG4 kot radiacijsko utrjena 
izbira za vesoljske programe.

Sedaj so predstavili PolarFire RT, ki naj bi, če sem prav 
razumel, podedovali najboljše lastnosti obeh družin. Od 
PolarFire neko osnovno zasnovo, zaščito pred kopiranjem, 
PCIe engine ipd, od RTG4 pa odpornost proti sevanju.  

WWW.AVTOMATIKA.COMWWW.AVTOMATIKA.COM
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PolarFire RT

Posebnost serije naj bi bila SONOS stikalni elementi, 
ki naj bi prinašali znatne energijske prihranke glede na 
klasične SRAM FPGAje, obenem pa brez težav prensesli 
radiacijske doze, ki prekašajo 100kRad (obsevanje s 
težkimi ioni.)

Družina se razteza od 100k do 500k logičnih elementov, 
333Mbit vdelanega SRAM in 1500 DSP blokov.

Microchip ponuja zanj, tako kot za druge Microsemijeve 
družine razvojno okolje Libero.

Vir: https://www.microsemi.com/product-directory/rad-
tolerant-fpgas/5559-rt-polarfi re-fpgas

Mitsubishijeva motorna krmilja serije Powergate H

Serija PowerGate H je v tim ”slimline”ohišju, k8i dovoljuje 
montažo tudi v utesnjenih razmerah.

Osnovne značilnosti:
• trije prehodni kontaktorji na voljo v 230V, 480V in 

575V mo de lih 
• ”Slimline” ali pa standardno ohišje 

• NEMA1 ustreznost 65kA SCCR ročnao 
• proženi ali avtomatski prehod v 

”bypass” način 
• dve neodvisni PID zanki ura realnega 

časa in alfanumerični displej (S4 opcija) 
• vdelana BACNET MS/TP komunikacija  
• dvosmerni motorni restart, 
• zaznava poškodbe jermena sistem za 

deblokado zamašenih črpalk,
• nalaganje ali zajem parametrov preko 

USB ključka
• združljiv z IPM motorji (samodejno 

nastavljanje parametrov),
• sistem za nadzor magnetnega pretoka 

skozi motor zmanjšuje hrup in gretje 
motorja, 

• priklop neposredno na FR_Confi gurator2 
programje. 

 
Vir: https://mitsubishi-hvac.com/air-handling/

SKF-ovi novi ležaji s senzorjem obremenitve

SKF je ponudil novo serijo senzorskih ležajev, za katero pravijo, 
da je prva te vrste v svetu. Gre za ležaje z vdelanim 
fi beroptičnim senzorjem obremenitve.

Po vdelavi ležaja v testno/prototipno okolje priklo pimo 
fi beroptično vlakno, zaženemo prototip in s pomočjo 
programja dobimo potek aksialne obremenitve v realnem 
času.

Prikaz obremenitve med delom

Ležaj s fi beroptičnim senzorjem

Nadaljevanje na strani 42 ...
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1. Lattice (www.latticesemi.com)

Lattice je mislim da tretje svetovno ime na področju 
FPGA komponent. Osnova njihovega dela je vztraja-
nje na procesih, ki mogoče niso »cutting edge«, ponu-
jajo pa dobro razmerje učinka za dano ceno.

Osnova njihove današnje ponudbe (če odmislimo sta-
re serije) so:

• MachXO2/3  
FPGA enote manjših gostot, katerih značilnost je, 
da vsebujejo kon iguracijski FLASH na samem 
čipu.To pomeni, da so izvedeni na procesu, ki od-
govarja realizaciji FLASH celic (65nm za Ma-
chXO2, 40 nm za MachXO3). To tudi pomeni, da 
velikosti in hitrosti ne gredo previsoko – od mi-
slim da 256 LUT do ~6900 LUT za XO2 in do 9400 
LUT za XO3. XO2 je zanimiv, ker se ga da dobiti v 
ohišjih, ki jih lahko montiramo tudi na dovstran-
sko vezje (QFP144 ipd), XO3 pa naj bi bil nekaj 
cenejši za isto velikost in ponujal MIPI vmesnik. 
Na žalost pa ni podedoval QFP ohišij, ki bi dovo-
ljevala uporabo dvoslojnih tiskanin, tako da je 
XO2 še vedno v ponudbi ob XO3. XO3 pozna tudi 
»D« verzijo z vdelanim kripto engine-om, ki do-
voljuje zaščito Ipja tudi potem, ko je naprava že 
pri stranki. 
Zanimivost serije je tudi v tem, da so bili to prvi 
meni znani poceni FPGAji, kjer je bil interni FLA-
SH uporaben tako za kon iguracijo komponente, 
kot za uporabniški design (npr. program za pro-
cesor, ki ste ga ustvarili na čipu). Na žalost pa je 
vmesnik samo 8-biten in je njegova efektivnost 
omejena. 
Druga posebnost XO3, na katero je treba bitzi po-
zoren, je uporaba NVCM namesto FLASH v »L« 
verzijah. Gre za pomnilnik, ki ga lahko sprogrami-
ramo samo dvakrat. To je trik, ki so si ga sposodi-
li pri iCE serijah in ki verjetno prihrani kak mm2 
silicija in nekaj porabe, a ki je hkrati povzročil kar 
nekaj slabe volje. 
XO/2/3 serije imajo I2C vmesnik, vmesnik do 
FLASH-a (mislim da Wishbone ) in pa SPI vme-

snik realizirane kot v »hard« obliki, torej kot kla-
sično, neprogramabilno vezje in so tako nekaj 10-
krat manjše, kot bi bile sicer pri realizaciji iz 
programabilne logike. 

• iCE40 LP/HX/LM/UltraLite/UltraPlus 
Gre za serijo, prevzeto in razvito iz programov 
podjetja SiliconBlue. Osnovne serije SiliconBlue 
(neposredno povezane z HX/LP/LM) so bile nato 
specializirane v ovliki UltraPlus in UltraLite. V 
osnovi gre za špartansko realizacijo, kjer so bile 
odrezane vse dražje in energijsko potratne funk-
cije in verjetno tudi kar nekaj povezovalne infra-
strukture. Med osnovnimi tremi je HX najpoten-
tnejša ( high performance), ostale so pa dodatno 
optimizirane v smer nižje porabe in cene. Gostote 
gredo od 1kLUT do 8kLUT za LP in HX, nekaj 
manj drugje (LM ipd). »Ultra« serije serije so do-
datno optimizirane za najbolj prostorsko in ener-
gijsko utesnjene aplikacije, v zelo majhnih ohišjih 
z malo I/O signali in silicijem z relativno malo lo-
gike in ultranizko porabo. 
Poleg omenjenega NVCM trika so pogosto v upo-
rabi tudi drugi. Nekateri modeli nimajo »block 
RAM-a«, drugi pa imajo samo »block RAM«, ne pa 
tudi možnosti uporabe LUT-kot-RAM ipd. 
Ponavadi imajo nekaj malega periferije v »hard« 
obliki (I2C,SPI, mogoče kak timer, poleg MIPI, pri 
modelih, ki ga imajo). 

• Crosslink/Crosslink Plus serija 
Gre za komponente, ki so skorajda izključno na-
menjene pretvorbi MIPI—LVDS signala za potre-
be krmiljenja LCD displeja iz bližnjega vira in po-
dobne aplikacije. So v majhnih ohišjih s stranico 
od 2,5 do 7 mm in do 37 I/O signali. 
Platform Manager/Power Manager/ L-ASC10 
ipd.  Gre za hibridni sklop analogne logike, FPGA-
ja in krmilja, ki ja namenjen upravljanim funkci-
jam. Na voljo so A/D pretvorniki, krmilni signali 
za MOSFET-e, primerjalniki ipd – vse kar je po-
trebno za nadzor in upravljanje napajanja posa-
meznih podsklopov. Ohišja na voljo so od QFN48 
preko caBGA100 do ftBGA237. 

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika

FPGA družine v nižjih in srednjih 
velikostnih razredih

Ob omembi FPGA-ja ponavadi takoj pomislimo na Xilinx ali Altera modele. Predvsem Xilinx je reden 
gost revij in portalov a njegove komponente so za marsikakšen design enostavno predrage, sploh pri 
majhnih in srednjih serijah. O vodilnih dveh nima smisla kaj dosti razpravljati, ker je tam že vse zna-
no, sploh njihovim strankam, ki so pri lokalnem zastopniku predtem izpogajali solidno ceno na osno-
vi svojih naročil in programov, ki je pri solidnih količinah ponavadi veliko pod ceno, ki jo navaden 
smrtnik vidi pri naročilu enega ali nekaj kosov. Poleg tega so neprimerni za relativno novi IoT in po-
dobne trge.
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• ECP5 
Ta je še najbližje modelom, kot jih poznamo pri 
Xilinx-ovi najnižjim Spartan-6 modelom, vendar 
praviloma veliko cenejša pri aplikacijah, ki jih ne 
prizadanejo razlike. ECP5 ima klasični 4-vhodni 
LUT, tako kot večina drugih modelov danes. Ima 
zelo agresivno nizko ceno in tako lahko danes do-
bite tudi en sam kos ECP5 z 12kLUT za samo ~$6 
v BGA256, pa tudi 25kLUT model ni prav veliko 
dražji. ECP5 je tudi edina od novih serij, ki ponuja 
SERDES vmesnike, resda v svojih dražjih modelih 
(do 2 vmesnika, do 4 hitre Rx/Tx parice za oba). 
Tako kot pri preostanku serije, tudi SERDES-i 
niso ravno rakete, pa vendar so na razpolago v 
cenovnih razredih, kjer jih sicer ne pričakujemo. 
Na voljo so 3G in 5Gb/s različice. 
ECP5 se razteza od modelov z 12kLUT do 85kLUT. 
Stara ECP3 serija je imela v ponudbi še 150kLUT 
model, a je ta toliko dražja danes, da bi bilo v tem 
primeru mogoče bolje razmisliti o alternativnih 
ponudbah.

Slika 1: Lattice ECP5 – tipična aplikacija

2. Microchip/Microsemi (www.microsemi.com)

Microsemi si je svojčas zakoličil del trga na antifuse 
tehnologiji povezovanja ožičene strukture, ki pa ni 
doživela večjega uspeha zaradi visokih zakasnitev. 
Ima tudi serije, zasnovane na FLASH tehnologiji, ki so 
uspešne v vesoljskih programih zaradi večje odpor-
nosti na sevanje.

A v razred cenejših in manjših modelov sodi tudi nji-
hova Igloo/Igloo2 serija, oziroma vsaj nekateri njiho-
vi modeli. Če me spomin ne vara, se nič iz tega ne pri-
bliža najcenejšim Latticejevim ECP5 modelom, a klub 
temu lahko pomenijo zanimivo rešitev, ki pogosto 
sega čez zmožnosti ECP5.

Igloo serija se deli na »nano« »/e« in »plus«. »nano« 
in »plus« sta v nižjecenovnem delu Igloo družine. Po-
nujata sicer modele do samo 3kLUT, zato pa sta mo-
goče dobra kombinacija, ko je potrebno relativno ve-
liko ohišje ob nizki porabi in malo logike.

Večjim potrebam je namenjen Igloo2, ki ponuja mo-
dele z do 150kLUT, vdelani FLASH, do 16 SERDES pa-
ric, »hard« DDR2/3 vmesnike ipd. Igloo3 ima že »v 
paketu« večjo odpornost na ionizirno sevanje (SEU – 

Single Event Upset), ki pokriva kon iguracijski FLASH, 
vdelani eSRAM in DDR vmesnik.

Slika 2: Microsemijev Igloo2

3. Quicklogic (https://www.quicklogic.com)

Quicklogic je naredil znaten napredek na področju 
komponent, specializiranih za IoT kot tudi bolj splo-
šnih programov.

EOS S3AI
Gre za SoC komponente, ki pa so posebej optimizira-
ne za IoT okolje. Poleg samega FPGA ustroja gre za 
optimizacijo DSP bloka (Flexible Fusion Engine), ki je 
v bistvu samostojen core za opravljanje DSP operacij, 
ki zua tovrtsno delo porabi tipično ¼ energije, kot bi 
ga porabilo procesorsko jedro. Drugi del skrivnosti je 
v avtomatizaciji dela zajema signala senzorjev (Sen-
sor Manager), tretji pa v razpoložljivem programju in 
kitih, ki omogočajo bistveno poenostavljen vstop v 
strojno učenje za končne uporabnike.

Quicklogic pravi, da  EOS S3 AI omogoča opravljanje 
znatnega dela AI procesiranja v samem senzorskem 
nodeu.

Nadaljnje kocke mozaika so v HW/SW opremi Quic-
kAI in SensiML Analytics Toolkit AI, a to je tema za 
kak drug članek.

Slika 3: EOS S3 SoC blok  shema
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Kitajski proizvajalci:

Nam znani del kitajske ponudbe se giblje v grobem 
rečeno v področju, kjer dela Lattice. Večina jih dela 
variacije, ki spominjajo na Latticejev XO2/XO3 pro-
gram po eni strani in ECP3/5 po drugi strani.

4. Gowin (www.gowinsemi.com)

Gowin je eno od bolj znanih imen v tej skupini in ima 
dve osnovni skupini:

• LittleBee 
Ta nekoliko spominja na Lattice XO2/3, a ima ve-
liko posebnosti: 
Ima veliko QFN ohišij in dosti modelov v QFP 
ohišjih, ki omogočajo montažo na 2-slojni TIV.
Vdelani FLASH ima 32-bitni vmesnik do logike in 
je primeren za program 32-bitnega jedra. 
Določeni modeli imajo tudi:

- poleg FLASH vdelan tudi SDRAM 
- ADC vmesnik 
- M3 ARM core 
- HYPERBUS vmesnik 
- USB  vmesnik 
- Bluetooth stack 
- kripto zaščito

• Arora 
Arora serija nima FLASH pomnilnika na čipu, ima 
pa zato modele z veliko višjo gostoto. Zaenkrat 
sta na voljo samo dve osnovni izvedbi – ena z 18 
kLUT in druga z 55 kLUT. 

Obe družini sta narejeni na 55nm procesu.

Slika 4: Gowin-ov novi SoC z Bluetooth stackom 

5. Hercules Micro 
     (http://en.hercules-micro.com)

Ta deli ponudbo na:

• HME-R 
Najmanjša serija, z modeli od 768 do 3kLUT, ki pa  
že ima chip-id in 128-bitni AES kripoto engine, če 
sem prav razumel proizvajalčeve navedbe v kitaj-
ščini. Je v ohišju od samo 1,5x1,5mm. 

• HME-M 
Ta vsebuje že ARM Cortex M3 jedri in ponuja veli-
kosti do 12kLUT, 2 ADC pretvornika (1 Msps, 12 
kanalov), USB in CAN vmesnik in DMA kanale in. 
Nižje verzije imajo namesto 8051 namesto M3 je-
dra. 

• HME– P  
Ta sega do 60kLUT in ima poleg DDR2/3  vmesni-
ka tudi PCIe v1/v2. 

6. Alta-gate (www.alta-gate.com)

AGM micro je eno redkih imen, ki poleg FPGA linij in 
SoC kombinacije dela tudi CPLD serijo.
Ponudba:

• CPLD zajema več modelov, od 256 do 1280 ff re-
gistrov, določeni modeli so optimizirani za nizko 
porabo. Različice ohišij gredo od majhnih QFN do 
QFP144. 

• FPGA program objema več serij, velikosti od 
1kLUT do 16kLUT, vsaka je specializirana za do-
ločene aplikacije. Določene so tako v majhnih 
ohišjih in z minimalno porabo, druge so v ca-
BGA256 ali TQFP144/176 in imajo poleg SDRAM 
krmilnika tudi RAM ipd. 

• MCU+FPGA 
Na razpolago so njihovi FPGA modeli v velikosti 
od 6kLUT do 16kLUT, jedro je ARM Cortex z 
128KB SRAM, SDRAM vmesnik, SPI, UART, JTAG 
in temperaturni senzor, določeni modeli pa imajo 
vdelan tudi SPI FLASH in SDRAM. 

Slika 5 – AGM SoC tipična blok shema 
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7. ANLOGIC ( www.anlogic.com)

Anlogic ima v ponudbi 

• ELF1- CPLDji 

• ELF2  
FPGAji velikosti od 1500-4480 LUT, vdelan FLA-
SH, ADC( 8-bitni SAR), do 700 kbit BLOCK RAM 

• ELF3 
FPGAji od 4800 do 9280 LUT, vdelan FLASH, 
BLOCK RAM  ( do 270 kbit), 5V tolerant, PCI vme-
snik. 

• EG4 
FPGAji velikosti 19600 LUT, 64+9Kb + 316 + 
32Kb  BLOCK RAM, 128 Mb SDRAM, ADC (12-bit 
SAR, 8 vhodov, 1Ms/s) 

• AL3 
FPGAji velikosti od 5760 do 110592 LUT, 34 Mbit 
BLOCK RAM, DSP blok (280 enot), PCI vmesnik, 
5V tolerant. 

8. PANGO MICRO (https://www.pangomicro.com)

• Compact 
Komponente na nivoju velikosti, ki jih pričakuje-
mo od CPLDjev ( 1276-7104 LUT), vendar z do 
26*9Kb BLOCK RAM, do 2Mbit vdelanim FLASH, 
PLL, I2C, SPI vmesnikom in timerjem. 

• Logos 
FPGAji z 12k – 100kLUT, 30-268*32Kb BLOCK 
RAM in 20-180 množilnikov (18x18), vdelanim 
SDRAM 64Mb in DDR3 vmesnikom. 

• Titan 
Trenutno je v njej samo en model z 174 kLUT, 526 
* 18Kb BLOCK RAM, 448 množilniki, 12SERDES 
kanali (6,25G), PCIev2.0 vmesnikom in DDR3.

Slika 5: razvojna plošča za »Logos« program  PGL-
2KF01

XIST – Xian Intelligence Silicon Technology 
(http://www.isilicontech.com)

• Seagull 1000 
CPLDji velikosti od 64 do 256 makrocelic v ohiš-
jih od 44LQFP preko TQFP144/176 do BGA256. 

• Sealion 2000 
FPGAji z od 4256 do 24992 LUT, od 10 do 96 
9kbitnimi BLOCK RAM enotami v velikih QFP 
ohišjih (144/176 pinov) in 256/324-pinskih 
BGA-jih. 

• Seal 5000 
Nova serija, očitno še v inalizaciji in v tem tre-
nutku brez konkretnih modelov in datasheetov. 
Zajemala naj bi velikosti od20k do 200 kLUT, 1.2 
Gb/s LVDS I/O in 6G SERDES 

Zaenkrat smo se podrobneje ukvarjali samo z Gowin-
ovim programjem, a že sedaj lahko rečemo, da upo-
rabniki tu lahko pričakujejo veliko. 

Njihova dokumentacija in oprema je bila razvijana 
predvsem za domače, kitajske stranke, možnost pro-
daje svetovnim partnerjem je bila dolgo povsem v 
ozadju in je šele nedavno postala zanimiva. Doku-
mentacije tako pogosto ni ali pa je prepolna napak, 
ravno tako je s programsko opremo. 

A tiste zainteresirane, ki premagajo tehnične in trgov-
ske ovire lahko čaka nagrada – komponente, ki jih na 
trgu sicer ni, pogosto po zelo nizkih cenah. 

DIY dela z bolj malo podpore proizvajalca v primerih, 
ko se kje kaj ustavi, in tega je veliko. Vsi izven vodilne-
ga trojčka Xilinx/Altera/Lattice so usmerjeni pred-
vsem v svoje trge in ključne partnerje, tako da v pro-
sti prodaji ne boste vedno našli modela, ki vas zanima 
ali celo podatkov zanj. S kitajskimi ponudniki je stvar 
še slabša, saj je poleg omenjenih interesov tu tudi je-
zikovna bariera.
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1 Uvod

Prva industrijska revolucija je bila na osnovi mehani-
zacije, ki je izkoriščala vodo in paro. Naslednji korak 
je predstavljala množična proizvodnja, montažne li-
nije in prva elektri ikacija. Po letu 1950 smo prešli v 
dobo računalništva in avtomatiziranih procesov. 

Danes pa se že pogovarjamo o pametnih tovarnah. 
Povezujemo računalniške sisteme, ki nadzorujejo i-
zične elemente. Daljinsko vodimo in nadzorujemo 
proizvodnjo, predvidevamo čase okvar itd. Da bi 
uspešno integrirali pametno tovarno potrebujemo 
zanesljive mrežne povezave. 

Na trgu so trije glavni standardi – Fieldbus, Ethernet 
in Sydecate, katere delimo na več podskupin. V tem 
prispevku bomo namenili največ poudarka na Ether-
net, kot naslednika Field busa.

2 Standardi

Fieldbus Ethernet Syndicate

Profibus Profinet PI (PNO)

DeviceNet/ControlNet EtherNet/IP ODVA

CANopen EtherCAT/Powerlink CiA / ETG / EPSG

SERCOS II SERCOS III
SERCOS

international

CC-Link CC-Link IE Field CLPA

Modbus-RTU Modbus-TCP Modbus IDA

Deleži trga:

2014 2015 2016 2017 2018

Delež Rast Delež Rast Delež Rast Delež Rast Delež Rast

FIELDBUS 71% 9% 66% 8% 58% 7% 48% 4% 42% 6%

ETHERNET 29% 15% 34% 17% 38% 20% 46% 22% 52% 22%

WIRELESS - - - - 4% 30% 6% 32% 6% 32%

Vir: HMS

Slika 1: Hitrosti prenosov in dovoljena dolžina polaga-
nja glede na standard.

Simon Vrbnjak
Lapp, d. o. o.

Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš
info@lappslovenia.com

Industrijske mrežne rešitve za 
pametne tovarne

Network components for industrial Etherent systems
For communication between machines and appliances, we need network connections, which must ensure 
stability and effi  ciency in all possible criteria that are conditioned by the industry. On the market at the 
moment there are three main standards – Fieldbus, Ethernet and Sydicate.

Kratek pregled prispevka
Prva industrijska revolucija je bila na osnovi mehanizacije, ki je izkoriščala vodo in paro. Naslednji korak je 
predstavljala množična proizvodnja, montažne linije in prva elektrifi kacija. Po letu 1950 smo prešli v dobo 
računalništva in avtomatiziranih procesov. Danes pa se že pogovarjamo o pametnih tovarnah. Povezujemo 
računalniške sisteme, ki nadzorujejo fi zične elemente. Daljinsko vodimo in nadzorujemo proizvodnjo, 
predvidevamo čase okvar itd. Da bi uspešno integrirali pametno tovarno potrebujemo zanesljive mrežne 
povezave. Na trgu so trije glavni standardi – Fieldbus, Ethernet in Sydecate, katere delimo na več podskupin. 
V tem prispevku bomo namenili največ poudarka na Ethernet, kot naslednik Fieldbusa.

 

 



37AVTOMATIKA 178/2019

AVTOMATIZACIJA ROČNE PROIZVODNJE

Za najbolj zanesljivega predhodnika Etherneta velja 
Pro ibus, ki je klasični serijski Fieldbus protokol, 
medtem ko Pro inet predstavlja industrijski Ethernet 
protokol. Oba spadata v skupino mrežnih povezav za
komunikacijo industrijskih naprav, ki komunicirajo 
med seboj ali med različnimi delovnimi polji oz. med 
podmrežami. Ker se uporabljata v industrijskem oko-
lju morata biti odporna na prah, vlago, elektroma-
gnetne vplive (EMC), itd. Hitrost PROFINET-a je okoli
1Gbit/s ali 100 Mbit/s, medtem ko PROFIBUS ne pre-
seže hitrosti 12 Mbit/s. Maksimalno število naprav 
povezanih s PROFINET protokolom je 265 - praktič-
no neomejeno, medtem ko se s PROFIBUS protoko-
lom lahko povežemo z do največ 126 napravami.

Oba protokola sta produkt iste organizacije, zato ob-
stajajo podobnosti v inženirskih konceptih, vključno 
z uporabo datotek GSD za določitev strojne opreme 
vsake naprave. 

Datoteke GSD za PROFIBUS so datoteke ASCII, med-
tem ko so za PROFINET to XML datoteke. Uporabnik  
ima s prehodom iz PROFIBUS na PROFINET koristi  
tudi zaradi podobnosti.

Prehod iz RS-485 v Ethernet predstavlja premik k so-
dobnejši tehnologiji in ga bomo v prihodnosti sreče-
vali povsod. 

Z napredkom komercialnega Etherneta napreduje 
tudi PROFINET. Ob prihodu PROFINET-a je bila hi-
trost prenosa podatkov 100Mbit/s, danes pa lahko 
PROFINET deluje enako enostavno tudi na Gigabit 
Ethernet-u (ali hitreje).

Z uporabo Ethernet baze dobimo večjo pasovno širi-
no, večjo velikost sporočil (paketov) in neomejen na-
slovni prostor. Čeprav po speci ikacijah PROFINET ne 
omejuje naslovnega prostora, bodo posamezni krmil-
niki imeli omejitve na podlagi njihovega procesorja 
in pomnilnika.

Eden od razlogov zakaj je PROFINET hitrejši je upo-
raba modela ponudnik/potrošnik (provider/custo-
mer). Vsako vozlišče lahko komunicira kjerkoli to po-
trebuje. Ker so omrežja Ethernet zdaj stikalna 
omrežja, v njih ne prihaja do trkov. PROFIBUS je do-
segel omrežje brez trkov z uporabo pristopa povelj-
nik (master)/suženj (slave); poveljnik je vedno odgo-
voren za mrežo, vozlišča pa komunicirajo le, ko so 
pozvana.

Za povezavo z drugimi omrežji so posamezna podje-
tja ustvarila prehode (gateway) za prevode. PROFI-
NET pa je naredil korak naprej in de iniral proxy-je. 
Proxy-ji so kot prehodi, ki prevajajo eno omrežje na 
drugo, vendar so za razliko od klasičnih prehodov, 
opredeljeni v odprtem standardu.

Sporočila PROFIBUS se lahko prenašajo brezžično, 
vendar zahtevajo lastniške radijske postaje istega 

proizvajalca na obeh straneh. PROFINET, ki je stan-
dardni Ethernet, pa enostavno uporablja WiFi in Blu-
etooth. Za lažje razumevanje kdaj uporabiti enega 
namesto drugega, so nastale tako imenovane cone, 
kjer rjava cona pomeni, da se uporablja PROFIBUS, 
zelena cona pa da se uporablja PROFINET.

V rjavi coni se lahko še naprej dodaja vozlišča PROFI-
BUS, v kolikor pa se pojavi potreba po dodatni funkci-
onalnosti Ethernet-a, se lahko doda tudi majhen pro-
jekt PROFINET.  V zeleni coni pa se uporablja izključno
PROFINET, ki predstavlja prihodnost v industriji.

LEGENDA:

ASCII – American Standard Code for Information In-
terchange – razvil ga je ANSI 

Brown ield – rjava cona je nadgradnja ali dodatek k 
obstoječi mreži in uporablja komponente predhodne 
mreže.

Green ield – zelena cona je instalacija in kon iguraci-
ja mreže, kjer še do sedaj ni bilo nikakršne mreže, 
npr. nova pisarna. 

PROXY server – v računalniških omrežjih je proxy 
strežnik tisti računalniški sistem ali aplikacija, ki de-
luje kot posrednik za zahteve strank, ki iščejo sred-
stva iz drugih strežnikov. Odjemalec se poveže s 
proxy strežnikom in zahteva določeno storitev, na 
primer datoteko, povezavo, spletno stran ali drug vir, 
ki je na voljo na drugem strežniku. Proxy strežnik pa 
oceni zapletenost zahteve, jo poenostavi in jo hkrati 
nadzira. Proxy-ji so nastali z namenom, da bi dodali 
strukturo in enkapsulacijo v porazdeljene sisteme. 
Danes večini spletnih pooblaščencev olajšujejo do-
stop do vsebin na svetovnem spletu, zagotavljajo 
anonimnost in se lahko uporabljajo za preprečitev 
blokiranja IP naslovov.

GSD ile - datoteke GSD vsebujejo informacije o 
osnovnih zmožnostih naprave. Običajno so vse na-
prave že opremljene z datoteko GSD, v nasprotnem 
primeru pa se jo lahko prenese s spletne strani pro-
dajalca. 

Z datoteko GSD lahko sistemski integrator določi 
osnovne podatke, kot so možnosti komunikacije in 
razpoložljiva diagnostika.

Vir: https://www.pro ibus.com/products/gsd iles/

Enkapsulacija - metoda za protokole modularne ko-
munikacije, ki logično ločuje funkcije v mreži. Članek 
vsebuje naslov, imena in priimke avtorjev, inštitucije 
in naslove avtorjev, kratek povzetek v angleškem in 
slovenskem jeziku, uvod, vsebino, slike, enačbe in 
sklicevanje na literaturo.
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Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

- Industrijski računalniki
- Krmilniki za avtomatizacijo strojev
- Programirljivi logični krmilniki (PLC)
- Distribuirane I/O enote
- Vmesniki človek-stroj (HMI)
- Sysmac Studio

Pogonska tehnika

- Krmilniki gibanja
- CNC krmilniki
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

Robotika

- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

Varnostna tehnika

- Naprave za zaustavljanje in nadzor v sili
- Varnostna stikala
- Varnostna vrata
- Varnostne preproge - serija UMA

Nadzor in preverjanje kakovosti

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

Senzorika

- Fotoelektrični senzorji
- Senzorji barve in označb
- Senzorji s svetlobnimi vodniki
- Senzorji za površine
- Optični senzorji in ojačevalniki
- Induktivni senzorji
- Mehanski senzorji in mejna stikala
- Senzorji za procesne veličine

Komponente za nadzor delovanja

- Senzorji in regulatorji temperature
- Napajalniki
- Brezprekinitveno napajanje (UPS)
- Časovniki
- Števci
- Programirljivi releji
- Digitalni prikazovalniki
- Naprave za spremljanje energije

Stikalne komponente

- Elektromehanski releji
- Polprevodniški releji
- Nizkonapetostni preklopniki
- Stikala in tipke
- Terminalni bloki

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.

2.1 Razlika med protokoloma
 PROFIBUS - PROFINET

Slika 2: Pro inet razredi skladnosti.

3  TCP/IP Transmission Control Protokol/
internet Protocol - Internetni sklad proto-
kolov

Osebek TCP sprejema uporabniške tokove podatkov 
od krajevnih procesov, jih razdeli v dele krajše od 
64K zlogov (v praksi po navadi od 1.500 zlogov) in 
pošlje vsak kos kot en datagram IP. Vsak poslan paket 
ima svojo številko in je potrjen s strani prejemnika. 
Če je odsek za pošiljanje večji, kot je največja preno-
sna enota (MTU - Maximum Transmision Unit), se ta 
razbije na fragmente, ki so dovolj majhni za pošiljanje 
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in so tudi oštevilčeni, na sprejemni 
strani pa se odsek obnovi iz pri-
spelih delov. Za omrežja Ethernet 
je lahko največja prenosna enota 
velika 1.500 zlogov. Internetni sloj 
ne zagotavlja pravilnega prenosa 
datagramov. Za to skrbi TCP. 

TCP je povezovalni protokol, zato 
se najprej vzpostavi povezava med 
odjemalcem in strežnikom. Pri po-
vezavi se določijo odjemalčev IP 
naslov in vrata (vrata lahko zavze-
majo vrednost od 1 do vključno 
65535), ter strežnikov IP naslov in 
vrata, na katerih čaka na servis 
strežnika. 

IP naslov povezan z določenimi 
vrati tvorita vtičnica (socket) in 
par odjemalčeve ter strežnikove 
vtičnice. S tem dobimo povezavo 
TCP, ki je edinstveno določena.  
Glava (header) paketa TCP vsebuje 
izvorni naslov IP in vrata, ciljni na-
slov IP in vrata, zaporedno števil-
ko paketa, številko potrditve in 
kontrolne zastavice. Kontrolni za-
stavici, pomembni za gradnjo po-
žarnega zidu, sta ACK in SYN.

Ethernet je po de iniciji odprto 
omrežje, ki vsakomur omogoča, da 
kadarkoli prenaša (verjetnostni 
prenosni medij). Zgrajen je ob 
predpostavki, da vozlišča ne bodo 
hkrati prenašala paketov (razen, 
če se ne izkorišča previsoke pa-
sovne širine). Ta koncept se ime-
nuje ”CSMA-CD” (Carrier Sense 
Multiple Access - Collision Detect), 
kar pomeni, da lahko vozlišča na 
več skupnih nosilcih dostopajo do
medija in prenašajo kadar to želi-
jo, hkrati pa so odgovorna za od-
krivanje trkov in ponovni prenos 
lastniških podatkov, če se trki po-
javijo. 

Čeprav se zdi, da je to slaba podla-
ga za omrežje v realnem času, v 
resnici temu ni tako. Sodobna 
Ethernet omrežja namesto vozlišč
uporabljajo omrežna stikala, kar 
odpravlja možnost trkov. Z upora-
bo stikal, PROFINET skladnosti ra-
zreda A in B lahko naprave uporab-
ljajo standardno Ethernet  infra - 
strukturo, s tem dosežejo čas ci-
kla, ki je krajši od 1 milisekunde in 
tresenje približno 10-100μs. To je 

standardni komunikacijski kanal 
”Real-Time” (RT) PROFINET.

LEGENDA:

TSN – Time sensitive Networking: 
IEEE 802.1

Conformance class - razredi skla-
dnosti a, b, c

RT – Real time : realni čas

IRT – izohron Real Time: Izohroni 
realni čas

Izohron – interval, ki traja enako 
dolgo, npr.: izohroni svetlobni in-
tervali

Članki so napisani v slovenščini, 
povzetek pa v angleščini in sloven-
ščini na prvi strani prispevka.

4  Industrijski Ethernet-Po-
žarni zid/NATusmerjeval-
nik

Industrijski usmerniki običajno 
nudijo mnogo funkcij, odvisno od 
aplikacije, vendar jih običajno 
uporabimo samo nekaj. Zelo po-
membno je, da minimiziramo po-
trebno delo za IP integracijo stro-
jev v mrežah višjega nivoja.

Usmernik s požarnim zidom/NAT 
se uporablja za aplikacije, ki prio-
ritetno potrebujejo varnost mreže 
in prevod mrežnih naslovov (NAT 
– Network Address Translation). 

Tak usmernik ima integriran sta-
tusni inšpekcijski požarni zid s le-
ksibilnim dvosmernim paketnim 
iltriranjem (WAN/LAN vhodni in 

izhodni), s tem zanesljivo ščiti In-
dustrijske IP mreže. S pomočjo 
funkcije 1:1 NAT in IP posredova-
nje/virtualno mapiranje lahko le-
ksibilno integriramo ekvivalentne 
IP podmreže brez potrebe po pri-
lagajanju strojne mreže na višji 
produkcijski mreži. 

Novi usmerjevalnik je najbolj 
učinkovita izbira za integracijo 
sistemov z istim IP naslovnim pro-
storom.
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5 Ethernet: Naslovi in promet

Slika 3: OSI model povezav odprtih sistemov.

Plast medijev (Media Layer):
MAC layer – Media Access Control layer

V odprtih OSI sistemih za komunikacijo, je MAC plast, 
ki ima dve podplasti, in sicer podatkovno in povezo-
valno plast nadzornega sloja. Omogoča izično pove-
zavo na mreži med več računalniki. Vsak računalnik 
ima svoj MAC naslov. Ethernet pa je protokol, ki dela 
v MAC layer-ju (plasti).

6 Topologije mrež

Slika 4: Topologija Ethernet mrež.

Za uresničitev vozlišč v omrežju Ethernet je treba 
uporabiti aktivne stikalne naprave. 

Hub (vozlišče)
Nivo: Plast 1
Uporaba: zelo redko (POWERLINK)

Slika 5: HUB.

Hub-i ne analizirajo naslovov. Promet je vedno po-
sredovan vsem portom. Udeleženci mreže morajo ve-
dno paziti na naslove in trke med seboj.

Bridge = logical entity
(Most = logična entiteta)
Nivo: Plast 2
Uporaba: Implementirano s stikali / usmerniki

Slika: 6 Most.

Poveže dva mrežna segmenta ali mrežo na plasti 2.

Stikalo => ETHERLINE ACCESS
Nivo: Plast 2
Uporaba: Stikala uporablja večina klasičnih Ethernet 
mrež

Slika 7: Stikala.

Stikala analizirajo MAC naslove in posredujejo pro-
met na port z MAC naslovom. Da bi to storili, si mora-
jo ''zapomniti'' MAC naslove povezanih naprav. To se 
naredi tako, da se MAC naslove naprav pozicionira v 
interno Lookup tabelo.

Plast 3 Stikalo = IP Usmernik (Router)
Nivo: Plast 3
Uporaba: V večjih in kompleksnejših mrežah

Slika 8: Usmernik.

Usmerniki analizirajo MAC in IP naslove in so spo-
sobni posredovati (usmeriti) promet na naprave z 
dodeljenimi IP naslovi, tudi kadar je naprava v dru-
gem segmentu ali razredu podomrežja.
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7  Neupravljana in upravljana stikala podje-
tja LAPP

7.1 ETHERLINE ACCESS U5T / U8T

Lastnosti:
•  razpon temperature -10 do 60°C
•  9.6 do 60 VDC Dvojni vhodi moči (widerange 

dual power inputs)*
•  Nabor industrijskih certi ikatov (CE, FCC, UL508, 

DNV, GL)*
•  IP 30
•  Robustno kovinsko ohišje in DINsponka za 

pritrditev na letev
•  Brez ventilatorja
•  Zaščita pred nevihtami oddajanja (BSP – Brod-

cast Storm Protection)*
•  Do 8 hitrih Ethernet portov

Prednosti:
•  Dolgoročna durabilnost
•  Visokonapetostne luktacijske tolerance in dosto-

pnost
• Visoka stopnja MTBF (Mean Time Between Failu-

res)
• Industrijski dizajn
• Ni potrebe po vzdrževanju
•  Zaščita pred »nevihto oddajanj« (Broadcast Storm 

Protection - BSP)

Koristi:
• Industrijska zanesljivost
•  Dostopnost omrežja

Slika 9: Upravljano stikalo.

7.2 ETHERLINE ACCESS M5T / M8T

Lastnosti:
•  razpon temperature -10 do 60°C
•  Redundančni vhodi za napajanje
•  Visoka EMC zaščita (IEEE 1613 Class 2 compla-

int)*
•  Pametna mreža, ki se sama ˝popravi˝
 - redundanca (< 20 ms)
•  Hitri zagon (<10s)
•  Različni uporabniku prijazni vmesniki: 
 DIP-swi tch, 
 Web console, Telnet, CLI

• Podpira različne industrijske protokole
• Do 8 hitrih Ethernet portov

Prednosti:
•  Dolgoročna durabilnost
•  Visoka stopnja MTBF
•  Industrijski razred za različne naloge tudi v kri-

tičnih aplikacijah
•  Višja toleranca pri nihanju napetosti
•  Naprava se zažene in pripravi predvsemi ostalimi 

napravami v sistemu
•  Preprosta nastavitev topologije redundance
• Prihranek časa pri vgradnji/instalaciji in vzdrže-

vanju
• Prilagodljiva uporaba
• Visoke hitrosti prenosov, ki omogoča prenos vi-

dea, glasu, podatkov,.. preko enega omrežja

Koristi:
• Najboljši v svojem razredu
• Zanesljiv in zmogljiv
• Napredna učinkovitost

• Maksimalna leksibilnost
Slika 10: Upravljano stikalo.

8  Literatura

[1] LAPP interno

Članek je bil objavljen v Zborniku konference Avto-
matizacija v industriji in gospodarstvu - AIG 19
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... nadaljevanje s strani 31

Ležaji so izvedeni iz obstoječih serij, seveda pa mora prototipno ohišje 
imeti prostor za senzorsko vlakno. Ta rešitev omogoča verno sliko 
obremenitve, saj je senzorski ležaj praktično v vseh elementih enak modelu,
predvidenem za končno vdelavo, vlakno pa omogoča relativno varen 
priklop merilne opreme, brez skrbi za  morebitno razliko potencialov ali 
elektromagnetne motnje ob ležaju.

Vir: https://www.skf.com/us/news-and-media/news-search/index.html

Kotni nastavki za kamero

Ženski 70 stopinjski kotni adapter v tankem 
kovinskem ohišju je nepogrešljiv predvsem 
pri kontroli težko dostopnih točk! Edinstven 
nastavek je možno po potrebi postaviti v 
katerikoli položaj znotraj 360° in izvesti celovit 
pregled ter analizo tako čela vtiča na nasprotni 
strani spojnika kot tudi SFP-ja!

Nastavki so zasnovani tako, da jih lahko uporab-
ljamo pri vseh ročnih mikroskopih EasyGetWiFi, 
AutoGetWifi , EasyGet 2 in AutoGet predvsem 
v proizvodnji optičnih naprav, podatkovnih 
središčih, v PON omrežjih in v IT ter prenosnih 
vozliščih.

Pri naročilu lahko izberete, izmed 4 možnih, enega ali več nastavkov in sicer: 
SCUPC, SCAPC, LCUPC ali LCAPC.

Vir: http://www.ezz.si

Teledyne LeCroy: nova 4000HD serija MSO

Teledyne LeCroy je obstoječim ”Wave” serijam nedavno dodal HDO inačico, 
ki je dobila ime po 12-bitnem A/D zajemu, ki po defi niciji daje 4096 
kombinacij. Njihov marketing je iznajdljivo povezal 2**12 kombinacij = 
4096 = 4K = HD Oscilloscope = HDO. S tem presegajo standardni 8-bitni 
zajem, ki je značilen za naprave v teh hitrostnih razredih in dosegajo daleč 
boljši ločljivosti odčitka in odpornost na šum.

WaveSurfer 4104HD
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NOVA KOMPAKTNA OHIŠJA

WWW.RITTAL.SI

Tako danes sestavljajo ”HD” del družine:
WaveSurfer 4000HD
 (do 4 kanali, 200MHz-1GHz,5Gs/s, 
 25Mtočk, TD serial)
HDO6000
 (do 4 kanali, 350MHz-1GHz,10Gs/
 S,250Mtočk, TDME serial)
WaveRunner 8000HD
 (do 8 kanalov, 350MHz-2GHz,10Gs/s, 
 5Gtočk. TDME/SDAIII/QPHY serial)
 WavePro HD (do 4 kanali, 
 2,5GHz do 8GHz, 20Gs/s, 
 5Gtočk, TDME/SDAIII/QPHY serial)
 
Serijo WaveSurfer4000HD sestavljajo 
modeli:
 4024HD (200MHz)
 4034HD (300MHz)
 4054HD (500MHz)
 4104HD (1GHz)
 
Vdelani so 16-kanalni digitalni logični 
analizator in pa generator ovojnice.
Kot je videti, potrebujeta oba dodatek 
programske licence za aktivacijo tega 
dela. Zaslon je 12 inčni s kapacitivnim 
senzorjem dotika, ki omogoča vnos in 
manipulacije, sicer značilne za telefončke 
(multitouch-zoom ipd)

Opcijski dodatki:
• GPIB adapter
• MSO (za delo z digitalnimi vhodi)
• Analiza moči
• Proženje in dekodiranje za audio 

(verjetno I2S)
• Proženje in dekodiranje za avto-

mobilske standarde (CAN/CAN FD, 
LIN, FlexRay)

• Proženje in dekodiranje za osnovne 
standarde (UART, SPI, I2C)

• Funkcijski generator

Vse ostale osnovne značilnosti so 
pričakovane za inštrumente tega razreda. 

Vir: https://teledynelecroy.com/hdo/
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ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

Nova serija je funkcijsko enaka obstoječi seriji DG900, 
je pa dodatno utrjena za delo v oteženih industrijskih 
pogojih. Tako kot obstoječi DG800 in DG900, je tudi 
DG2000 del »SiFi« serije. »SiFi« je verjetno okrajšava 
za »Signal Fidelity«, z njo Rigol označuje modele s 
16-bitnim D/A pretvornikom, ki dela, tako kot pri DG900 
pri 250 Mvzorcih/s.

Serijo DG2000 sestavljajo trije modeli z možnostjo 
generacije sinusnega signala na do 50 MHz, 70MHz in 
100MHz. Generatorji lahko generirajo dvoton, harmonike in 
sekvence za potrebe testiranje fi ltrov, šuma in RF opreme. 
Zna tudi generirati psevdona ključne in integrirane ovojnice 
UART protokola, kar naj bi olajšalo določena testiranja 
komunikacijskih kanalov.

NOVI SIGNALNI GENERATORJI POLJUBNE OBLIKE
Serija DG2000

Informacije: AMITEH d.o.o., www.amiteh.si
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Deklarirane priporočene prodajne cene za DG2000 serijo 
so enake cenam za DG900 serijo.

Modeli so: 
• DG2052 (50MHz), 
• DG2072 (70 MHz) in 
• DG2102(100MHz).

Vsi modeli so dvokanalni, imajo pa tako USB kot LXI (Lan 
extension for Instrumentation) vmesnik, 10 MHz referenčni 
izhod, ter dva vhoda za zunanje proženje ali pa modulacijo.
Serija je videti zelo zanimivo in upam, da boste lahko v že 
v času, ko to berete, na www.avtomatika.com in elektronika.
today lahko brali o naših praktičnih izkušnjah z njo...

Za več informacij se obrnite na slovenskega zastopnika 
AMITEH d.o.o..

Vir: https://www.electronicproducts.com/Test_and_Measurement/
Benchtop_Rack_Mountable/RIGOL_ruggedizes_arbitrary_
function_generators.aspx?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EPComponentsSpotlig
ht-20191106

Diodes Inc: Novi dvosmerni napetostni 
pretvorniki za delo do 125°C

Nova modela sta PI4ULS5V108Q in PI4ULS5V202Q.

Uporabljata dvosmerno topologijo, ki ne potrebuje 
posebnega signala za nadzor smeri prenosa, to dobita 
iz zunanjega okolja skozi I/O signale. Lahko delata tako 
s totem-pole kot open-drain signali.

PI4ULS5V108Q dosega hitrosti 100MHz, PI4ULS5V202Q 
pa do 20Mb/s. Prvi  je 8-kanalni in ob višjih hitrostih 
ponuja tudi večji razpon napetostnih standardov (0.95V 
do 5V) v TSSOP-20, drugi pa je enostavnejši, nudi samo 
dva kanala in razpon 1.2V do 5V v ohišju MSOP-8.

Oba modela sta nosita oznako ”AEC-Q100 grade 1” in sta 
namenjena temperaturnemu podrošju od -40 do +125°C 

Nova pretvornika PI4ULS5Vxxx

Viri: 
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI4ULS5V202Q.pdf
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PI4ULS5V108Q.pdf
https://www.diodes.com/assets/product-showcases/
Automotive-Compliant-Level-Shifters-Simplify-Logic-
Translation-in-Automotive-Infotainment-Applications-
Diodes-NPA-PI4ULS5V108Q_PI4ULS5V202Q-102019.pdf
https://www.diodes.com/about/news/product-
showcase/#showcase-514

Visokozmogljjive Achronix-ova Speedster7t 
FPGA komponente in pospeševalne kartice 
VectorPath

Achronix poskuša pokazati, da na strežniškem področju 
nista samo Xilinx in Altera in tu med drugim išče 
tržno nišo zase. Kartice so delno namenjene masivno 
paralelnemu preračunavanju, imajo pa tudi vlogo 
pripravnega demonstracijskega orodja zmoogljivosti 
njihove Speedster7t serije.

Speedster7t je nova pridobitev ob obstoječi Speedstar22i 
seriji in je, tako kot že ime nakazuje, zasnovana na 7nm 
procesnem postopku. Achronixova zasnova ponuja nekatere 
optimizacije, ki bi znale zanimati predvsem razvijalce AI/
ML opreme in postopkov. Drugače ponuja pač to, kar je 
značilno za zadnje generacije na 7nm-GDDR6, DDR4/5, 
hitre SERDES-e (112Gbps!) ipd. Zanimivo pa je, da je 
njen osnovni element 6-vhodni LUT in ne 4-vhodni, kot 
je to pogosto drugje.

MLP enota v Speedster7t seriji

Druga zanimivost je ustroj MAC makrov, ki so povezani v 
kompleksno, nastavljivo strukturo, katere interni promet 
ne obremenjuje interconnect matrix-a in tako omogoča 
boljšo povezljivost, nižje latence in višje hitrosti. Temu 
sklopu pravijo MLP - »Machine Learning Processor«. 
Ta združuje do 32MAC enot, ki podpirajo podatkovne 
širine od 4 do 24 bitov in različne modele plavajoče 
vejice, vključno z BFLOAT16, kot ga pozna Tensorfl ow. 
Celota tvori enoto, ki lahko zajame 2 72-bitna kanala, 
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Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

YASKAWA Slovenija d.o.o.  ·   T: +386 (0)1 83 72 410 · YSL-info@yaskawa.eu.com ·  www.yaskawa.eu.com

NAREKUJEMO

TEMPO

ju skozi serijo MAC-ov obdela in pošlje naprej po dveh 
vzporednih 72-bitnih kanalih. Obenem so množilnikom 
med delom v enoti na voljo dve pomnilniški enoti, vsaka 
s svojim 72-bitnim kanalom navzven.

Achronix vectorPath

Serija zajema 4 modele, velikosti od AC7t750 (363 kLUT 
+ 336 MLP blokov)  do AC7t6000 (2.6MLUT + 1760 MLP 
blokov).

Nova FPGA serija je osnova za novo serijo pospeševalnikov, 
ki naj bi izšla na trg v drugi polovoci prihodnjega leta. 
VectorPath S7t-VG6 ima za osnovo Speedster7t čip 
AC7t1500 FPGA, ob tem pa ponuja 4Tb/s prepustnost 
do GDDR6, 400G Ethernet vmesnike in programsko 
okolje za delo.

Viri: 
https://www.achronix.com/product/speedster7t/
https://www.achronix.com/product/boards/

Spletna revija ELEKTRONIKA.Today

Nekaj mesecev je že postavljena spletna revija ELEKTRONIKA.
Today na istem naslovu. Namenjena je vsem, ki se kakor 
koli ukvarjajo z elektroniko, telekomunikacijami na 
ljubiteljskem ali profesionalnem nivoju. 

Vabljeni k obisku in sodelovanju pri ustvarjanju vsebin!

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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Advanced Power Supply System 
High performance meets high efficiency 

EPSITRON® 
COMPACT Power 

 
Low-profile, single- 

phase power  
supplies with  
a wide input  

voltage range  
and a 15 V, 12 V,  

18 V and 24 V  
output voltage. 

www.wago.com 

EPSITRON®  
ECO Power 

 
Single-phase and  
three-phase power 

supplies with a  
wide input  

voltage range  
and a 24 V  

output voltage. 

EPSITRON®  
CLASSIC Power 

 
Single-phase  

power supplies  
with a wide  

input voltage  
range and a  

12 V, 24 V or  
48 V output  

voltage. 

EPSITRON®  
PRO Power 

 
Single- and three-phase 
power supplies with a 

wide input voltage 
range and a 12 V,  

24 V or 48 V output 
voltage. Features 

include PowerBoost, 
TopBoost and  

optional  
LineMonitor. 



Vaš dobavitelj enosmernih in 
izmeni nih virov in bremen

E36311A
CH1:  6 V / 5 A
CH2, CH3:  ±25 V / 1 A
80 W

1.030 EUR + DDV

DP711
30 V / 5 A / 150 W

295 EUR + DDV

V r W et s r t k

t st

e c

r t c

www.amiteh.com
www.rigol.si

E/PS 2042-06B
42 V / 6 A / 100 W

248 EUR + DDV

IT6005C-80-120
80 V/ 120 A / 5 kW
dvokvadrantni vir

4.068 EUR + DDV


