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Preglednost nad procesi 
in informacije ob pravem 
času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, 
dvig kakovosti, zvišanje 
prihodkov in izboljšale 
učinkovitost vaših sredstev. 
Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE 
IP, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo 
tudi dolgoročno varnost in 
hitro povrnitev investicije.

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

www.metronik .s i

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

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

Proficy Workflow
Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih 
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši 
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije 
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije 
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na 
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij 
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila 
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr. 
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi 
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove. 

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln 
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali 
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije. 

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja, 
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot 
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih 
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5 
tehnologija).

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.
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Spoštovani,

Leto 2019 je praktično za nami. Tokrat smo se, pred začet-

kom naslednjega leta in serijo odmevnih dogodkov odločili 

”pospraviti hišo in izkoristiti priložnost za objavo materia-

lov, ki bi sicer bili izvzeti.

Tako smo se zazrli v komunikacijske standarde za upra-

vljanje z merilno tehniko in postopke, v obliki kot bi bila 

lahko zanimiva za mnoge manjše delavnice in laboratorije, 

znova pokukali v svet Python programiranja ipd.

Strokovnjaki IJS so nas seznanili s svojimi dosežki na vo-

dilnem robu tehnike, a brez skrbi, kmalu bomo spet v ”ve-

likih temah” 5G, IoT ipd. Zanimivo bo videti, kako se tren-

di spreminjajo in prilagajajo fi zičnemu dogajanju.

Bo Qualcom/Huawei še vedno center 5G dogajanja? Bo ta 

še vedno bistven v vseh začrtanih vlogah? Kako varen sploh 

je? Še preden je prišel dobro na trg, je že izplavalo na površ-

je kar nekaj varnostnih problemov.

Videti je, kot da so v fokusu njegovega razvoja predvsem 

komponente, ki zanimajo industrijo in je vse ostalo pome-

teno pod preprogo.

Enako je z IoT. Veliko govora, a presenetljivo je, da malo 

bolj resne varnostne rešitve prihajajo šele sedaj.

No, še celo leto je pred nami, 11 novih številk je kar nekaj 

prostora za te in podobne odgovore.

In seveda nov plaz vprašanj, ki ga bodo ti sprožili...

In da, množica strokovnih dogodkov prihaja že v januarju. 

Se vidimo na dogodkih!

Naj na koncu v imenu cele ekipe zaželim srečno, zdravo in 

uspešno novo leto 2020!

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:
S5tehnika.net d.o.o., 
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
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nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
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giovanni.godena@ijs.si
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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.



4 AVTOMATIKA 178/2019
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A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

 6 DOSEŽKI RAZISKOVALCEV INSTITUTA »JOŽEF 
STEFAN« 2019

 9 NEMŠKI PROIZVAJALEC AVTOMOBILOV BO 
KUPOVAL INDUSTRIJSKE RAČUNALNIKE IN 
ZASLONE BECKHOFF

17 SRK2020 PRELIMINARNI PROGRAM

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

18 VISOKO ZMOGLJIVOSTNI PANELNI IPC-JI 
ZA USPEŠNO INTEGRACIJO INFORMACIJ-
SKO - KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN 
INDUSTRIJ SKE AVTOMATIZACIJE

25 KORAČNI MOTORJI RTA – NAJBOLJŠI PART-
NER ZA POGONE S KORAČNIMI MOTORJI

36 NAPOVEDOVANJE KONCENTRACIJE OZONA S 
SAMORAZVIJAJOČIM SE MODELOM NA POD-
LAGI GAUSSOVIH PROCESOV

TEHNOLOGIJE

15 MATHCAD V INDUSTRIJI - VAŠA PREGLED-
NICA SKORAJ ZAGOTOVO VSEBUJE (DRAGO) 
NAPAKO - ZAKAJ BI TVEGALI IN NAJBOLJ 
POMEMBNE PRERAČUNE ZAUPALI PREGLED-
NICAM?

28 PRETVORITE SIGNAL V ROTACIJO OSI S 
KORAČNIMI MOTORJI

46 SKF-OVI NOVI LEŽAJI S SENZORJEM OBRE-
MENITVE

TELEKOMUNIKACIJE

36 PROGRAM SEMINARJA RADIJSKE KOMUNI-
KACIJE 2020

20 CAMBIUM NETWORKS NOVITETE

22 CNMAESTRO - BREZPLAČNA NADZORNA 
PLATFORMA

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

32 PYTHON IV. DEL

MERILNA TEHNIKA

10 AVTOMATIZACIJA MERITEV S POPULARNO 
OPREMO NIŽJIH CENOVNIH RAZREDOV

47 SERIJA RSA3000 | ANALIZATORJI SPEKTRA V 
REALNEM ČASU

ELEKTRONIKA

46 60-V MOSFET ZAGOTAVLJA VEČJO GOSTOTO 
MOČI

47 RENESASOVI OPTIČNI SPOJNIKI NAJMANJŠI V 
INDUSTRIJI
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 1 ROGLIT 20

 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 UNISTAR - ROGLIT 20

 9 FBS ELEKTRONIK

11 MURR ELEKTRONIK

19 ELEKTROSPOJI

20 LCR

27 TIPTEH

30 RADOG

31 LINGVA

31 HAMTECH IDAS

40 MIEL

41 ROBOTINA

42 RAGA

43 RITTAL

44 ELBACOMP

44 HAMTECH RIGOL

45 ELGOLINE

47 YASKAWA SLOVENIJA

48 IFAM/INTRONIKA

49 4WEB

50 AMITEH

51 WAGO

52 DANFOSS

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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DOSEŽKI NAŠIH RAZISKOVALCEV

Raziskovalci Instituta ”Jožef Stefan” pod vodstvom prof. dr. Dragana 
Mihailovića so odkrili povsem novo zvrst snovi, ki je ni mogoče razumeti s 
sedanjo fi ziko. Med poskusi, namenjenimi ustvarjanju novih oblik kvantnih 
materialov v močno neravnovesnih razmerah v kristalu tantalovega disulfi da, 
so s kratkimi laserskimi sunki ustvarili nenavadno gosto amorfno elektronsko 
snov, v kateri se zaradi medsebojnih interakcij elektroni zagozdijo. Odkritje je 
fundamentalno pomembno, saj odpira novo področje, njegovo razumevanje 
pa je nov velik izziv za današnjo kvantno fi ziko. Raziskava je bila v celoti 
izvedena na posebnem nizkotemperaturnem mikroskopu s štirimi konicami 
na Institutu ”Jožef Stefan”, ki je edinstven v svetu. O odkritju je 15. julija 2019 
poročala prestižna znanstvena revija Nature Materials.

Dr. Boris Rogelj z Instituta »Jožef Stefan« je s skupino mednarodnih raziskovalcev 
pod koordinacijo slovenskih raziskovalcev v tujini dr. Miha Modica (London) 
in prof. Jerneja Uleta (London) v eni izmed vodilnih revij Molecular Cell 
opisal celično regulatorno mrežo, ki razloži prve razvojne dogodke, ki vodijo 
v učinkovito diferenciacijo matičnih celic in razvoja zarodka. »Naš članek 
razloži, kaj prispeva k temu, da celica ni več matična celica, ampak gre svojo 
pot«, je povedal dr. Miha Modic. Po besedah raziskovalca Instituta dr. Borisa 

DOSEŽKI RAZISKOVALCEV DOSEŽKI RAZISKOVALCEV 
INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« 

2019 2019 
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PRIJAVITE SE  
www.unistarpro.si/Roglit20

najkasneje do 8. 1. 2020 

Dodatne informacije na e pošto 
suzana.pesjak@unistarpro.si 
ali na mobilno št.+386 51-687-149.

Prijave sprejemamo do 
zasedenosti mest, 
zato pohitite ! 

Organizator dogodka

Generalni sponzor
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DOSEŽKI NAŠIH RAZISKOVALCEV

Roglja pa »smo v matičnih celicah našli visoko izražen 
protein TDP-43, ki ga raziskujemo«. Prav ta protein 
se kopiči v hrbtenjači in možganih bolnikov s hudimi 
degenerativnimi boleznimi. Odkritja so tako pomemben 
korak pri iskanju vzrokov degenerativnih bolezni, kot sta 
demenca in Alzheimerjeva bolezen. 
Foto: Aleksandra Saša Prelesnik / arhiv Adria Media

Izr. prof. dr. Primož Pelicon, dr. Primož Vavpetič in Mitja 
Kelemen z Odseka za fi ziko nizkih in srednjih energij 
Instituta »Jožef Stefan« so sodelovali v mednarodni skupini 
raziskovalcev pod vodstvom prof. dr. Jonathana Heddla 
z Jagellionske univerze v Krakovu, ki ji je uspelo izdelati 
votlo proteinsko makromolekulo, o kateri v današnji tiskani 
izdaji piše najuglednejša znanstvena revija s področja 
naravoslovja Nature. Članek predstavlja ta novi sintetični 
protein, nogometni žogi podobno makromolekulo, ki jo 
sestavlja 24 proteinskih enajstkotnikov in je namesto 
z nitjo sešita z atomi zlata. Raziskave so potekale na 
ionskem pospeševalniku Instituta »Jožef Stefan«, edinem 
raziskovalnem pospeševalniku v državi, ki od leta 1997 
deluje v Podgorici pri Ljubljani. Tovrstne strukture v 
organizmih kontrolirajo pomembne življenjske funkcije, 
zato novo odkritje obeta tudi uporabo v farmaciji za 
prenos učinkovin na tarčna mesta v celicah.

Dr. Matjaž Humar, vodja Laboratorija za biointegrirano 
fotoniko in sodelavec Odseka za fi ziko trdne snovi Instituta 
”Jožef Stefan”, je na razpisu Evropskega raziskovalnega 
sveta (ERC) pridobil prestižen ERC Starting Grant v 
vrednosti 1,5 milijonov evrov. Cilj projekta z naslovom 
“Celični laserji” je študij interakcij med laserji, vstavljenimi 
v posamezne celice, in biološkimi procesi v celicah. 
Humar je pred kratkim kot prvi pokazal laser v živi celici. 
V vseh dosedanjih raziskavah je bilo pokazano, da laserji 
delujejo v celicah, ne pa tudi, kako je delovanje laserjev 
povezano z biofi zikalnimi in biokemijskimi procesi v 

celici. Projekt »Celični laserji« bo laserje v celicah, ki so 
sedaj le znanstvena zanimivost, dolgoročno spremenil v 
močno tehniko, ki ima aplikacije v raziskavah in medicini.

Zakonodaja že nekaj let opredeljuje obvezno označevanje 
predpakiranih živil s hranilno vrednostjo, a odzivi potrošnikov 
dokazujejo, da mnogi teh informacij ne uporabljajo, ker 
jih preprosto ne razumejo, nimajo časa za primerjavo ali 
pa jih niti ne opazijo. S ciljem potrošnikom ponuditi hitro, 
preprosto in razumljivo informacijo o hranilni sestavi živila, 
so Inštitut za nutricionistiko, Institut »Jožef Stefan« in Zveza 
potrošnikov Slovenije v okviru programa Inovativne rešitve 
za informirane odločitve, ki ga sofi nancira Ministrstvo 
za zdravje, skupaj razvili brezplačno mobilno aplikacijo 
VešKajJeš, ki potrošniku v barvah semaforja predstavi 
prehranski profi l izbranega živila in s tem pove, katera 
živila lahko uživamo pogosto in katera je bolje omejiti.

Raziskovalci z Odseka za fi ziko trdne snovi Instituta ”Jožef 
Stefan” Matej Pregelj, Andrej Zorko, Matjaž Gomilšek, Martin 
Klanjšek in Denis Arčon (tudi FMF UL), so v sodelovanju s 
sodelavci iz Švice, Anglije in Hrvaške v reviji npj Quantum 
Materials objavili članek Elementary excitation in the spin-
stripe phase in quantum chains. Za opis dinamike velikega 
števila med seboj povezanih delcev pogosto uporabimo 
razčlenitev na osnovne vzbuditvene načine, kot so fononi 
pri mrežnih nihanjih. V objavljenem delu so raziskovalci 
odkrili nov vzbuditveni način v spinskih verigah, to je 
skupinsko migljanje spinov v progastem spinskem stanju. 
Delo odpira nov vpogled v fi ziko progastih stanj, ki so 
značilna tudi za visokotemperaturno superprevodnost.

Skupina fi zikov z Instituta »Jožef Stefan« Yaroslav A. 
Gerasimenko,  Igor Vaskivskyi in Dragan Mihailović  je s 
kolegi iz Moskve in Pariza kot prva v svetu razkrila natančno 
strukturo povsem nove zvrsti kvantne snovi, ustvarjene 
daleč iz ravnovesja. 
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INŠTITUT JOŽEF STEFAN

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday

V reviji Nature Physics Journal of Quantum Materials je s 
povsem novo metodo ugotovila presenetljivo zapleteno 
kiralno ureditev elektronov v tovrstni snovi. Skupina 
opisuje uporabo femtosekundnih svetlobnih sunkov 
za tvorbo nove vrste metastabilne kvantne ureditve v 
prototipnem dvodimenzionalnem dihalkogenidnem kristalu, 
v katerem so potem z uporabo tunelske mikroskopije 
z atomsko ločljivostjo raziskali podrobno razporeditev 
elektronov. Določitev strukture tovrstnih kvantnih snovi 
kljub napredku eksperimentalnih tehnik in delu številnih 
vrhunskih skupin po svetu doslej ni bila uspešna, s tem 
odkritjem pa se v prihodnje odpira pot k novi uporabi 
zlasti računalniškega spomina.

Matjaž Gomilšek, Martin Klanjšek, Matej Pregelj in Andrej 
Zorko z Odseka za fi ziko trdne snovi ter Rok Žitko z Odseka 
za teoretično fi ziko Instituta “Jožef Stefan” so v sodelovanju z 
raziskovalci iz Švice in Kitajske v reviji Nature Physics objavili 
članek z naslovom Kondo screening in a charge-insulating spinon 
metal. Kondov pojav, kjer prevodni elektroni kolektivno senčijo 
lokalne momente magnetnih nečistoč, je sicer dobro poznan v 
kovinah. V objavljenem članku pa so raziskovalci pokazali, da 
je analogen pojav mogoč tudi v električnih izolatorjih, in sicer 
v stanju kvantne spinske tekočine z magnetnimi spinonskimi 
vzbuditvami, ki tvorijo Fermijevo površino. To odkritje bi lahko 
bilo pomembno za manipulacijo topološko zaščitenih stanj 
spinske tekočine v kvantnem računalništvu.



10 AVTOMATIKA 178/2019

MERILNI SISTEMI

Avtomatizacija meritev s popularno opremo 
nižjih cenovnih razredov

Z napredkom proizvodnih procesov in evolu  vnim 
razvojem tehnologije smo dobili čedalje bolj 
sposobna merilna orodja tudi v najnižjih cenovnih 

razredih, ki so sicer namenjenih naprednejšim hobistom 
in podobnim segmentom uporabnikov.

To prinaša povsem nove možnosti, ko jih ponavadi dobimo 
skozi relativno enostavno mrežno povezavo inštrumentov, 
ki jih pogosto že imamo na mizi. Res je, da je ponavadi 
potrebno ročno dopisati kako skripto ali programček, a 
končni rezultat to temeljito upravičuje.

Slika 1 - Tudi najcenejši modeli danes ponujajo mrežno 
povezljivost – Rigolov DS1104Z

Še ne tako dolgo nazaj je možnost upravljanja zahtevala 
inštrumentarij z GPIB ali vsaj HP-488 vmesnikom in daleč 
višji cenovni razred, danes pa je povsod na voljo USB kot 
standardna možnost, pogosto pa tudi (kar je še bolje) 
Ethernet. Slednji poleg enostavne povezljivosti nudi tudi 
možnost galvanske izolacije. 

Tako lahko z nekaj inštrumenti, Ethernet stikalom in 
malo programerskega napora avtomatizirano zajamemo  
kompleksne pogoje, ki bi sicer ročno terjali veliko časa 
in dela ali pa bi bili enostavno nedosegljivi.

Računalniški svet je prepleten s povezavami tako skozi 
čas kot prostor, zato začnimo s pogledom v preteklost in 
si oglejmo nastanek relevantnih standardov in rešitev in 
njihovo evolucijo do današnjih dni.

IEEE-488/GPIB (General Purpose Interface Bus)

GPIB je nastal sicer kot univerzalno 8-bitno vodilo, ki 
pa je postalo znano šele, ko ga je sprejel svet merilnih 

inštrumentov. Fizično gledano gre za enostavno 8-bitno 
vodilo, ki dovoljuje povezavo nekaj inštrumentov na 
kratkih razdaljah - ponavadi inštrumente na isti merilni 
mizi. Prenosne hitrosti so bile daleč pod 1MB/s, naslednje 
generacije so jo uspele dvigniti do 8MB/s. 

GPIB ni bil tehnološki čudež v nobenem pogledu. Ni 
bil posebej zanesljiv, hiter, varen ipd, niti ni dovoljeval 
velikih razdalj ipd. Bil je preprosto najenostavnejši, najbolj 
neposreden način povezave nekaj naprav brez veliko 
dodatne elektronike in stroškov. Ni imel imenitnih dodatkov, 
ki bi dovoljevali natančno in kompleksno medsebojno 
proženje merilne opreme, sinhronizacijo. Električno 
gledano je precej spominjal na IEEE-1284, ki se je pojavil 
veliko pozneje in je bil namenjen komunikaciji s tiskalniki 
in skenerji ipd. Največja vrednost GPIB je bila v tem, da 
je zavladal kot de-facto standard v svetu merilne opreme.

Slika 2 - Tipičen GPIB priključek na cenejšem  ”Tek”ovem 
osciloskopu

VME (Versa Module Europa) bus + VXI

VME je nastal v zgodnjih 80-tih letih kot predelava 
obstoječega Motorolinega Versabus vodila, ki je bilo 
namenjeno slavnemu MC68000 procesorju. Vodilo je 
bilo v naslendjih generacijah razširjeno in pospešeno. S 
pojavom 68020/030 je doživelo 32-bitno različico, pozneje 
tudi pospešitve skozi DDR principe ipd, ki so prepustnost 
dvignili z začetnih nekaj MB/s na 320 MB/s pri VME320.

VME »krasi« dokaj neurejena rast v mnogo smeri hkrati. 
Začelo je svoj obstoj kot učinkovito vodilo za MC68000, 

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika
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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 

ki pa je bilo zaradi univerzalnosti 68000 serije uporabno tudi veliko širše. V 
naslednjih iteracijah je izgubilo enostavnost na račun višjih hitrosti. Nato je 
pridobilo nekaj novih dodatkov, ki drastično odstopajo od osnovne fi lozofi je 
vodila.

Paralelno vodilo je dobilo  ločeno hitro serijsko infrastrukuro (PCIe linije), 
ločene linije z uporabniško določeno vlogo, možnost Ethernet povezav na 
vodilu, posebne sinhronizacijske in prožilne signale ipd.

Pri VITA pravijo, da je VME celo danes najhitrejše standardno industrijsko 
paralelno vodilo za povezavo do 21 kartic.

VME je bilo relativno napredno, kompleksno vodilo, ki je dovoljevalo več 
gospodarjev, drevesne topologije ipd in je ob VXI dodatkih bilo redna 
komponenta najnaprednejših sistemov za zajem in upravljanje.

Slika 3 - Tipična VME kartica – Wiener VM-USB VME 

Dodatni podatki: www.vita.com

VXI (VME eXpansion for Instrumentation)

VME je splošno uporabno vodilo velikih zmogljivosti (za svoj čas), vendar pa, 
tako kot vse splošne rešitve, ni ponujalo dovolj za potrebe instrumentacije. 

VXI je tu dodal nove možnosti, namenjene predvsem merilni tehniki. Prinaša 
tako nove signale, namenjene proženju in sinhronizaciji kot standardiziran 
programski vmesnik, oba sta v neki obliki v veljavi tudi v današnji  reinkarnaciji 
novih standardov.

Programski vmesnik VXI je prinesel možnost oddaljenega izvajanja funkcij 
na merilni opremi v standardizirani obliki po RPC protokolu (RPC = Remote 
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Procedure Call). Tako se merilna funkcija začne lahko na 
nekem PC-ju, njeni vstopni podatki se pretvorijo in po XDR 
protokolu pošljejo na ciljni inštrument. Ta funkcijo izvede 
in morebitni rezultat pošlje nazaj, kjer jih izvirni klient 
pretvori (XDR) v sebi primerno obliko in se iz funkcije vrne.

VXI je poleg tega prinesel uporabniški http strežnik, ki 
omogoča uporabniku dostop do vira preko enostavnega 
spletnega brskalnika, brez namenske programske opreme. 

Slika 4 - VXI ohišje, z napajalnikom

PCI (Peripheral Computer Interconnect)

PCI je rezultat IBM-ovega napora vnesti red v svet PC 
računalnikov in prinesti vodilo, ki bi kljub daleč nižjemu 
cenovnemu razredu glede na obstoječi VME prineslo nekaj 
njegovega reda, prepustne hitrosti ipd. Tako PCI uporablja  
namesto namenskega konektorja kar samo tiskano vezje 
za moški konektor in veliko cenejše signalne krmilnike 
od VME. Poleg tega ima PCI multipleksirano vodilo, kar 
pomeni manj signalov in krmilja za enako funkcionalnost.
Nazadnje, PCI uporablja poseben trik, ki so mu rekli 
»incident wave switching«. Gre v kratkem za to, da vodilo 
NI  terminirano na koncu in da standard računa na odboj 
signala. Krmilna elektronika je na ta račun lahko cenejša, 
poraba moči pa manjša. 

Slika 5 - Tipična PCI merilna kartica

PCI je mlajši od VME- nastal je v času dominance CMOS 
logike. Kot rečeno, je multipleksiran in s tem mehanično 
precej manjši in enostavnejši. Prekinitvene linije so sicer 
na razpolago, vendra bolj za združljivost s preteklostjo.
PCI omogoča prenos zahtev za prekinitvijo v obliki 
namenskih sporočil (MSI - Message Signalled Interrupt).

Tako kot VME je tudi PCI šel skozi nekaj generacij, ki so 
prinesle najprej skok na 64-bitne prenose in naslavljanje 
kot tudi višje hitrosti prenosa. 

PXI (PCI eXpansion for Instrumentation)

PXI je glede na PCI enakovredna razširitev, kot jo predstavlja 
VXI za VME. No, nekaj več. Poleg novih signalov prinaša 
tudi nove konektorje in pa še prej omenjen programski 
standardni vmesnik. 

Slika 6 - PXI izvedba – NI-jeva kartica PXI-8513 CAN 
Interface Module

LXI (Lan eXtension for Instrumentation)

Tako VME kot PCI sta preživela svoj zenit in z njima tudi 
povezana oprema. S porastom prenosnih hitrosti Etherneta 
se je izkazalo, da je ta povsem spodobno hitre za mnogo 
merilnega inštrumentarija, ki lahko s pridom izkorišča 
njegovo povezljivost. Gigabitni Ethernet ima veliko višjo 
preustnost od prvih generacij VME sistemov in ne veliko 
manj od prve generacije PCI sistemov. Poleg tega ni klasičnih 
fi zičnih omejitev. Ethernet nam omogoča priklop tudi 
veliko tisoč naprav na isto »vodilo«, za nameček pa še:

• zelo pripravno galvansko izolacijo, celo na najcenejši 
opremi

• še veliko boljšo VN izolacijo ob uporabi fi beroptičnega 
vlakna

• PoE opcija, ki nam lahko zelo poenostavi napajanje 
v nekaterih situacijah

• možnost višjih hitrosti. Je Gig-E premalo? Kaj pa dva? 
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• Ali 10G? Ali mogoče kar 40G?
• neverjetne naslovne sposobnosti. Ni praktičnih 

omejitev glede velikosti skupin ali celo fi zičnih lokacij 
(z uporabo routing čarovnij). Pogoj je, da je svetloba 
zadosti hitra v vašem vesolju in da lahko shajate z  
danimi latencami.

• ni posebnih fi zičnih zahtev glede dimenzij in oblik. 
Ethernet je mrežna povezava, ki ne postavlja tovrstnih 
zahtev, ker ni potrebe po delitvi istega ohišja ali vodila.

Ob vseh teh prednostih in novih možnosti pa je tudi 
nekaj ovir, za katere je LXI moral dati ustrezne odgovore:

• odkrivanje funkcionalnosti v mreži 
IPv4/6 naslovni prostor je glede na to, kar sicer 
pričakujemo v okvirih USB/GPIB/VME ogromen in 
pogosto netransparenten (gateway-ji, router-ji, proxy-ji 
ipd) in za to moramo imeti ustrezne mehanizme. Ročno 
vnašanje naslovov je naporno, podložno napakam 
in pogosto tudi neprimerno (naprimer ko oprema 
dobi dinamični naslov). Tem potrebam so namenjene 
mDNS in DNS razširitve, ki lahko avtomatizirajo iskanje 
inštrumentov (avahi ipd). Kar se transparentnosti tiče, 
je še vedno potrebna ustrezna nastavitev gateway-
ev, router-jev in proxy-jev, ustreznega avtomatizma 
tu zaenkrat še ni.

• dodatni sinhronizacijski in prožilni signali 
PXI/VXI, imajo dodatne signale za sinhronizacijo in 
proženje. LXI je tu načeloma omejen, saj nima vodila, 
po  katerem bi lahko potegnili dodatne, namenske 
signale. Zato LXI uporablja tu trik iz orodjarne Etherneta. 
IEEE-1588 nam namreč omogoča natančno časovno 
sinhronizacijo in preko te pogosto lahko nadomestimo 
namenske, zunanje prožilne signale. Posameznim 
udeležencem lahko ukažemo sprožitev dogodka ob 
času T0, pred tem pa sinhroniziramo »uro« na vseh 
udeleženih napravah. Kjer to ne zadostuje, dovoljuje 
LXI specifi kacija namenske prožilne signale.

LXI deli naprave v tri kategorije:
• razred C ponuja osnovno funkcionalnost, brez posebne 

sihronizacije
• razred B ponuja IEEE-1588
• razred A ponuja IEEE-1588 in dodatne prožilne signale

Dodatne informacije: https://www.lxistandard.org

USB (Universal Serial Bus)

Današnje dni je ta sicer prisoten povsod, vendar je najbolj 
uporaben za servisne in pomožne vloge - za posodobitev 
vdelanega programja, shranjevanje ali zajem podatkov 
ipd. Za samo upravljanje inštrumenta je USB v praksi 

manj primeren, saj ni izoliran. Izolacija USB vmesnika je 
načeloma možna, ni pa praviloma poceni in tako izniči 
osnovni namen uporabe USB-ja (cenenost). USB ima 
poleg tega tudi mnogo drugih omejitev. Denimo časovno 
ločljivost in pomanjkanje prekinitev. Najmanjša časovna 
enota prenosa na USB2 je mikrookvir, ki znaša 125 μs, 
pa še tam uporabnik nima veliko besede kdaj točno bo 
paket dejanjsko poslan ali prejet. 

USB sicer omogoča izohrone prenose, vendar so ti namenjeni 
prilagoditvi zahtevani efektivni prepustnosti perioodičnega 
stalnega prenosa podatkov, ne pa posameznim merilnim 
dogodkom.

Poleg tega, kot rečeno, ni prekinitev. Od zainteresirane 
strani se pričakuje, da periodično preverja status naprave.
To močno omejuje možnosti časovne sinhronizacije.

Inštrumenti, vsaj v tem cenovnem razredu, prek USB 
vmesnika največkrat ponujajo le SCPI protokol, brez 
naprednih funkcij, ki bi jih pričakovali od VXI-11.

SCPI (Standard Commands for Programmable 
Instruments)

SCPI je bil defi niran predvsem kot ukazni protokol za 
GPIB, ki pa  ni bil nikoli formalno defi niran in tako imajo 
implementacije različne ukaze in parametre.  Ne glede na 
vse je postal razširjen protokol na USB in LAN vmesnikih.

SCPI je omejen na ASCII format, vsaj v mejah ukazov in 
parametrov, znotraj relativno enostavne sintakse. Ukazi 
imajo svoja sintaksna področja, podobna tistim v C++ in 
podobnih jezikih. Tako je tipični ukaz v SCPI lahko videti 
kot »SOURce:FREQuency:STARt«, kar pomeni »ukaz START  
znotraj podskupine FREQuency znotraj skupine SOURce«.

Vsi ukazi se začnejo z »:«, razen univerzalnih (»*«). Ukazi 
so lahko zaključeni z:

• ? - za ukaze, ki pričakujejo odgovor
• <newline>
• »;« ko nadaljujemo ukaz z naslednjim v isti vrstici.

Morebitni parametri so od ukazov ločeni s presledki ( en 
presledek pred vsakmim parametrom), vse do simbola 
»;« ali do konca vrstice.

To je dokaj zaključen opis SCPI. Ukazi so bolj ali manj 
standardizirani, na voljo so ukazi za identifikacijo 
inštrumentov in poizvedbo o njihovih sposobnostih.
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HiSLIP (High Speed LAN Instrument Protocol)

HiSLIP je protokolni nivo, namenjene predvsem 
pospeševanju komunikacije skozi nižjeležeči LAN nivo s 
pomočjo asinrhonega načina komunikacije. Slednji nam 
omogoča pošiljanje  naslednjih ukazov brez čakanja na 
zaključek prejšnjih. Tako imamo lahko v vsakem trenutku 
več ukazov »v obdelavi«. HiSLIP lahko v svojih višjih 
nivojih nosi več protokolov (VXI-11, SCPI ipd). HiSLIP 
uporablja v svojem delu dva TCP pretoka, oba na istih 
ciljnih vratih. Prvi nosi običajni sinhroni promet, drugi je 
namenjen asinhronim prenosom.

Več informacij o HiSLIP-u:
http://www.ivifoundation.org/downloads/Class%20
Specifi cations/IVI-6.1_HiSLIP-1.1-2011-02-24.pdf

VISA (VXI Plug&Play Systems Alliance) 

Kot nam že ime pove, gre za Plug&Play nivo nad VXI 
specifi kacijami, ki uporablja protokole nižjih nivojevza 
prenos standardiziranih ukazov. Poleg tega ponuja VISA 
več slojev preslikav, ki omogočajo brezhibne prehode 
med prenosnimi mediji in komunikacijskimi protokoli 
na nižjih nivojih (npr. USB, LAN, VXI, GPIB ipd) in različne 
jezikovne vmesnike na višjih nivojih.

VISA tako piscem programja omogoča delo brez skrbi za 
detajle določenega senzorja ali glavobole ob prehodih 
med različnimi jeziki. VISA pogosto ponuja vsaj vmesnike 
za C, C++ in COM.

IVI (Interchangeable Virtual Instrument)

IVI je dodatni nivo abstrakcije nad VISA, ki prinaša 
poenotitev funkcionalnosti inštrumentarija. Medtgem 
ko VISA poenoča transportne poti in protokole med 
inštrumentom in uporabnikom je IVI namenjen poenotitvi 
posameznih inštrumentov in družin različnih proizvajalcev 
brez potrebe za psoebne predelave programja ali krmilnih 
modulov.

Med drugim prinaša tudi možnost simulacije inštrumenta. 
Ta lahko pride prav pri razhroščevanju samega merilnega 
postopka. IVI prinaša podobne probleme, kot jih ima USB 
standard pri unifi kicaiji funkcionalnsti naprav ob polnem 
izkoristku ponujenih možnosti. IVI jih rešuje na podoben 
način kot USB – skozi »core« specifi kacije in različne 
razširitve. IVI ima trenutno tri standardizirane programske 
vmesnike: COM, C/C++ in NET.

Dodatne informacije: http://www.ivifoundation.org

Programska oprema

Ponavadi je na voljo različen spekter gotovih programskih 
rešitev, bodisi v sklopu rešitev, ki jih ponujajo proizvajalci 
same opreme, bodisi specializirana imena v svetu namenske 
programske opreme. Zagotovo imajo svetovne znamke 
kot je NI (LabView), Dewesoft (Dewesoft X), Keysight 
(VEE) in podobni svoje kakovostne rešitve, a vsaj v tem 
cenovnem razredu in v ta namen se meni zdijo predrage 
in predvsem nefl eksibilne.

V tem cenovnem razredu ima vsakih 100€ svoj pomen in 
se mi jih pogosto zdi odveč vlagati v povsem nematerialni 
del izdelka, ki poleg vsega še prinaša boleče omejitve pri 
uporabi. Če ni posebnih zahtev glede uporabljenega OS, 
potem so zahteve glede stroja. Če ni teh, so pa licenčne 
zahteve, ki otežujejo neovirano delo z večih strojev hkrati 
ali kaj podobnega.

Zato se odprtokodno programje vsaj meni, zdi še najboljša 
rešitev v večini primerov. Za enostavne protokole, kot 
je SCPI, v večini primerov ponavadi lahko shajamo z 
enostavnimi skriptami, v drugih primerih pridejo prav 
posebni dodatki in knjižnice.

Tistim, ki vidijo stvari drugače, so vedno na voljo alternative. 
Rigol tako ponuja »Ultra Station« programje za krmiljenje 
signalnih generatorjev (115USD) in UltraScope za krmiljenje 
osciloskopov (brezplačen za serijo 1000).

Odprtokodne knjižnice in dodatki

Lxi-libs/tools

https://github.com/lxi-tools/liblxi.git
https://github.com/lxi-tools/lxi-tools
https://github.com/lxi-tools/libhislip.git

našel sem nekaj orodij, ki  ponujajo pot do VXI-11 in 
SCPI komunikacije. HiSLIP je še v nastajanju in zaenkrat 
še ni uporaben, vsaj v sklopu knjižnic, ki sem jih našel. 
»Lxi-tools« ima možnost zagona iz ukazne vrstice kot 
tudi dela v grafi čnem okolju Qt5. Zaenkrat še ne ponuja 
možnosti HiSLIP komunikacije, je pa to očitno planirano 
za bližnjo prihodnost.

V naslednji številki si bomo pobliže ogledali omenjena 
orodja in praktične primere...
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MATHCAD v industriji
Vaša preglednica skoraj zagotovo vsebuje (drago) napako - zakaj bi tvegali in 

najbolj pomembne preračune zaupali preglednicam?

Snovanje izdelkov in njihovo umeščanje na tržišče je v številnih primerih dovolj tvegano že brez 
potencialnih izzivov, ki jih prinašajo elektroinženirski preračuni, shranjeni v preglednicah. Slednje 
so manj natančne in manj zanesljive kot specializirana programska oprema. 

Uporaba preglednic v proces snovanja izdelkov vnaša dodatno tveganje, ki si ga večina podjetij v sodobnem 
konkurenčnem okolju enostavno ne more in ne sme privoščiti. 

Študija, ki jo je v industrijskih podjetjih izvedla raziskovalna hiša KPMG, je pokazala, da 91% izmed 22 preglednic 
vsebuje napake.  Podobni študiji dveh drugih raziskovalnih hiš sta ugotovili podobno. Pri PWC so ugotovili, da 90% 
vseh analiziranih preglednic vsebuje več kot 150 vrstic z napakami, pri Olson & Nielsen pa, da je stopnja napak v 
celicah preglednic (razmerje med številom celic z napakami in vsemi celicami v preglednici), ki so jih ustvarili izkušeni 
uporabniki, 21 %. 

Ne pričakujte, da previdnost prepreči vse napake

Avtorji preglednic spregledajo več kot 80% lastnih napak, zunanji pregledovalci pa več kot 50% logičnih napak ter 
34% aplikativnih napak.  Inženirji, ki pri svojem delu uporabljajo preglednice, 15 – 25% svojega časa namenijo zgolj 
za manipulacijo s podatki.

Vse to za podjetja pomeni stroške

Od 25 operativnih preglednic, ki so jih analizirali pri S.G. Powell, je imelo kar 10 preglednic napake, ki so podjetjem 
stroške povišale od 215.806,00 $ do 110.543.305,00 $.

Elektroinženirski preračuni na enostaven in zanesljiv način

Mathcad je programska rešitev, ki omogoča enostavno in zanesljivo izvajanje matematičnih preračunov v različnih 
panogah. Združuje enostavnost papirnega bloka z zmožnostjo zmogljivih preračunov, matematičnimi opombami v 

Avtor: Robert Rep, AUDAX d.o.o.
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realnem času in inteligentnim upravljanjem enot, obenem pa omogoča, da podatke s pomočjo grafov, teksta in slik 
predstavite v enem dokumentu in v razumljivi obliki.

Na področju elektroinženiringa Mathcad omogoča izjemno širok nabor preračunov:
    • Upornost in prevodnost
    • Analiza AC/DC vezij
    • Izgube moči.
    • Velikost tranformatorjev.
    • Obremenitve.
    • Zasnova PID kontrolerjev za želen output sistema.
    • Filtriranje audio in video signalov.
    • Analiza linearnih, nelinearnih, analognih, digitalnih in drugih signalov
    • Izračun parametrov električnega sistema; obremenitve, ozemljitev, distribucija ipd.

Mathcad je na voljo v brezplačni različici Mathcad Express in v plačljivi različici Mathcad Prime z dodanimi naprednejšimi 
funkcionalnostmi. 

Obiščite spletno stran www.mathcad.si za:
    • Več informacij o programski opremi Mathcad.
    • Posnetek webinarja s primerom iz industrije.
    • Prenos 30-dnevne brezplačne preizkusne različice Mathcad s polno funkcionalnostjo.
    • Učbenik »Inženirski preračuni s PTC Mathcad Prime«, izdan v sodelovanju z Robertom Balažicem v slovenščini.
    • Informacije o razpisanih strokovnih tečajih o inženirskih preračunih z Mathcad.

Zastopnik za Slovenijo je podjetje Audax.

Viri:

1. KPMG Management Consulting, ”Supporting the Decision Maker: A Guide to the Value of Business Modeling” 
2. of Accountancy, ”How to Make Spreadsheets Error-Proof”
3. Olson, Judith Reitman and Nilsen, Erik. “Analysis of the Cognition Involved in Spreadsheet Interaction. ”Human-

Computer Interaction, Volume 3 Issue 4, December, 1987
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Panelni IPC-ji z visoko stopnjo zaščite, ki zadostijo estetskim, ergonomskim in robustnim zahtevam

Visoko zmogljivostni panelni IPC-ji za uspešno 
integracijo informacijsko - komunikacijske 
tehnologije in industrijske avtomatizacije

Podjetje ASEM je pionir na področju digitalno tehnološke integracije informacijsko-komunikacijske tehnologije in 
industrijske avtomatizacije. Na področju načrtovanja in produkcije industrijskih računalnikov (v nadaljevanju IPC) ima 
že več kot 25 let izkušenj. Na tržišču IPC-jev, HMI-jev, oddaljene podpore in kontrolnih sistemov je ASEM tekom let 
utrdil svoj vodilni položaj v Italiji. 

Za zadovoljitev različnih potreb na trgu ASEM ponuja širok razpon IPC-jev, vključno s panelnimi IPC-ji z LCD zasloni 
različnih dimenzij.

ASEM-ove panelne IPC-je odlikujejo 
nizka poraba, visoka zmogljivost 
in integrirana rešitev podpore na 
daljavo UBIQUITY. Pri UBIQUITY gre 
za inovativno programsko platformo 
za podporo z oddaljenim dostopom, 
ki jo je razvil ASEM. Ta programska 
rešitev omogoča oddaljen dostop do 
avtomatiziranih strojev in industrijskih 
obratov, s čimer je bil ASEM eno izmed 
prvih podjetij, ki je prepoznalo pomen 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
uporabljenih pri avtomatizaciji.
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Eden izmed pomembnejših delov panelnih IPC-jev so ohišja, oblikovana, da zadostijo estetskim, ergonomskim in 
robustnim zahtevam ter hkrati dosegajo stopnjo zaščite do IP69K ali z USB vmesnikom do IP66. ASEM standardi 
vključujejo 4 različice ohišij: 
    • aluminijasto z odpornim zaslonom na dotik, 
    • True Flat aluminijasto z odpornim zaslonom na dotik, 
    • True Flat inox z odpornim zaslonom na dotik, 
    • True Flat aluminijasto s steklenim večtočkovnim zaslonom na dotik. 

Značilnosti ASEM-ovih panelnih IPC-jev:
    • procesorji: Celeron in Core™ i3, i5, i7 (dvo in štiri-jedrni procesorji)
    • zaslon: LCD s TFT tehnologijo
    • dimenzije zaslona: 6.5'', 8.4'', 10.4'', 12.1'' in 15'' v razmerju 4:3 ali 
       7'', 10.1'', 12.1'' in 15.6'' v razmerju 16:9
    • z ali brez ventilacije
    • podpira 32 ali 64-bitne operacijske sisteme
    • temperaturno območje delovanja med 0°C in 50°C
    • ločen 24V DC napajalni priključek

Slovenski zastopnik za ASEM izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja industrijske 
avtomatizacije 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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Informacije: TELOS d.o.o.

CAMBIUM NETWORKS NOVITETE

Predstavljamo vam novitete podjetja Cambium Networks, ki prinašajo zanesljive in zmogljive profesionalne 
brezžične Wi-Fi rešitve po dostopnih cenah. Na voljo so trije novi modeli cnPilot Wi-Fi 802.11ac wave2 
dostopnih točk. Visoko zmogljiv cnPilot e510 in cenovno ugoden cnPilot e505 sta namenjena zunanji 
(outdoor) namestitvi. cnPilot e425H je Wi-Fi stikalo, ki ga uporabimo za žično in brezžično omreženje 
posamezne sobe. Novost v programu je še cnMaestro c4000, strojni WLAN kontroler.

cnPilot | e510

Cambium cnPilot e510 je visoko zmogljiva 802.11ac wave2 outdoor Wi-Fi 
dostopna točka, z vgrajeno 2×2 radijsko verigo. Izjemno robustno ohišje z IP67 
nivojem zaščite, podporo za zahtevne standarde za vibracije in grelcem omogoča 
namestitve na zahtevnih zunanjih površinah in delovanje v temperaturnem razponu 
od -40° do +65°C. Vgrajena je 360° antena in podprto vzporedno povezavanje 
256 zahtevnih uporabnikov. cnPilot e510 je idealna izbira za postavitev WLAN 
omrežja na mestnih trgih, ulicah, parkih in v vseh zahtevnih industrijskih okoljih.

cnPilot e510 – glavne lastnosti

Zunanja – outdoor namestitev
Cambium cnPilot e510 je visoko zmogljiva Wi-Fi DT, namenjena namestitvi na zahtevnih 
zunanjih površinah. S podporo za IP67 standard zaščite in vgrajenim grelcem, je odporna na 
velika temperaturna nihanja, dež, sneg, UV sevanje, veter in prah. Omogočeno je delovanje 

v temperaturnem razponu od -40° do +65°C. Kompletu je priložen nastavek za preprosto montažo na 
drogove javne razsvetljave ali strop. e510 je idealna izbira za postavitev WLAN omrežja v mestnih parkih, 
ulicah, trgih in v vseh zahtevnih industrijskih okoljih. Podpora za zahtevne standarde za šok in vibracije 
(EN50121-1 Railway EMC, EN50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & Vibration).

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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Brezhiben dostop v nasičenih okoljih
Na Cambium e510 zunanjo brez žično 
Wi-Fi dostopno točko je lahko vzporedno 
povezanih do 256 zahtevnih klientov. 
Visoko zmogljiva 802.11ac wave2 DT 

omogoča kreiranje 16ih SSIDjev in s tem segmentacijo 
omrežja na več delov. Vgrajeno spominsko polje 
je dodatno zagotovilo za tekoče delovanje tudi v 
visoko nasičenih okoljih z velikim številom klientov. 
Robustna zaščita pred električnimi motnjami in LTE 
koeksistenca za izničenje interferenc dodatno izboljša 
delovanje v zahtevnih radijskih pogojih.

Brezplačna uporaba in brez licenc
Wi-Fi dostopne točke cnPilot so resnično 
cenovno ugodna izbira, saj je vsaki 
brezplačno dodan napredni WLAN 

kontroler. Poleg tega ni potrebe po nakupu dragih 
licenc in podpore. Brezplačna je tudi nadgradnja 
programske opreme. Za primerljivo konkurenčno 
opremo znaša strošek uporabe vsaj 100€/leto za 
vsako DT. Standardna garancija je 3 leta, mogoč je 
tudi nakup dodatnih 2 let garancije.

Pokritost. Zmogljivost. Hitrost.
cnPilot e510 omogoča veliko oddajno 
moč in je DFS certifi ciran, kar prinaša 
dodatne rezervirane prenosne kanale. 
Tako zagotavlja večjo pokritost in 

zmogljivost. Vgrajena je funkcija Airtime fairness za 
upravljanje propustnosti, omogočeno samodejno 
skeniranje kanalov (ACS) za povečanje učinkovitosti 
in podprt band steering, ki usmerja močan signal 
v smeri klientov. Vse to zagotavlja, da omrežje 
podpira povezavo velikemu številu dinamičnih Wi-
Fi uporabnikov.

Brezplačno centralno upravljanje
Upravljanje Cambium WLAN omrežja 
poteka prek brezplačnega centralnega 
WLAN kontrolerja v platformi cnMaestro, 

ki je lahko nameščen v oblaku ali lokalnem okolju 
(on-premises). 
cnMaestro prinaša:
• preprosto dodeljevanje pravic dostopa do omrežja 

(onboarding) prek kuponov in Social Login
• spremljanje in nadzor vseh DT in klientov v sistemu    

skupinska konfi guracija in nadgradnja vseh DT v 
omrežju

• upravljanje prek zmogljive nadzorne plošče – 
dashboarda

• odpravljanje težav na daljavo
• hierarhična organizacija naprav v omrežju

Wi-Fi Mesh podpora
cnPilot e510 podpira brezhiben roaming 
oz. prehajanje povezanih klientov 
med dometom večih dostopnih točk. 
Uporabniki se lahko prosto gibljejo 

po celotni pokriti površini in se ob tem samodejno 
povezujejo na različne dostopne točke, ne da bi 
to sploh opazili. Podprt je tudi Wi-Fi Mesh način 
povezovanja, pri katerem DT pridobiva signal od 
sosednje enote. Tako se izognemo težavam z mrežnim 
ožičenjem na mikro lokaciji postavitve. Podprte so 
tudi mesh povezave med notranjimi in zunanjimi DT.

Monetizacija omrežja
cnMaestro kontroler vključuje tudi na-
menski portal za upravljanje s pravicami 
dostopa do Wi-Fi omrežja. Vstopno stran 

v omrežje lahko preprosto oblikujemo po svojim 
željah in potrebah. Dostop lahko prek kuponov 
zaračunavamo, vzpostavimo več nivojev dostopa 
(osnoven/premium), omogočimo Social Login (dostop 
prek profi la na Facebooku) in dodelimo začasno 
časovno omejeno pravico dostopa za goste. Idealna 
rešitev za hotele, kampe in sorodna okolja.

cnPilot | e505

Cambium cnPilot e505 je cenovno 
ugodna 802.11ac wave2 2×2 
outdoor Wi-Fi dostopna točka. 
Kompaktno ohišje z IP67 nivojem 
zaščite omogoča namestitve na 
zunanjih površinah in delovanje 
v temperaturnem razponu od 
-30° do +60°C. Vgrajena je 360° 
antena in podprto povezavanje 
256 uporabnikov. cnPilot e505 
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je idealna izbira za postavitev WLAN omrežja na 
mestnih trgih, ulicah in parkih.

cnPilot | e425H

Cambium cnPilot e425H je 
zmogljivo 802.11ac Wave2 
brezžično stikalo. Predstavlja 
idealno rešitev za hitro in 
pre prosto  vzpostavitev kom-
biniranega žičnega / brezžič-
nega omrežja v hotelih in več 
stanovanjskih objektih. Vgrajena 
Wi-Fi dostopna točka poskrbi za 
odličen Wi-Fi signal, 3-portno 
Gigabitno stikalo pa uporabimo 
za priklop in napajanje mrežnih 
naprav v sobi.

cnPilot e425H – izpostavljene lastnosti

Idealna rešitev za MDU objekte
Cambium cnPilot e425H je idealna 
rešitev za kombinirano žično / 
brezžično omreženje posamezne 
sobe v večstanovanjskih objektih – 

hotelih, pisarnah, študentskih domovih. Vgrajena Wi-Fi 
dostopna točka skrbi za zanesljivo povezavo vseh 
brežičnih klientov. Mrežno stikalo s tremi Gigabitnimi 
vhodi uporabimo za priključitev mrežnih naprav v 
sobi – telefona, računalnika, minibara. e425H lahko 
namestimo neposredno v parapet.

Roaming za enovito omrežje
cnPilot e425H omogoča brezhiben 
roaming oz. prehajanje povezanih 
klientov med dometom večih dostopnih 

točk. Uporabniki se lahko prosto gibljejo po celotni 
pokriti površini in se ob tem samodejno povezujejo 
na različne dostopne točke, ne da bi to sploh opazili. 

Podprt je tudi Wi-Fi Mesh način povezovanja, pri 
katerem DT pridobiva signal od sosednje enote. 
Tako se izognemo težavam z mrežnim ožičenjem na 
lokaciji postavitve.

cnMaestro
brezplačna nadzorna platforma

Cambium cnMaestro je inteligentna nadzorna platfor ma, 
ki omogoča celovito a obenem preprosto upravljanje 
celotnega omrežja naprav – Wi-Fi dostopnih točk, 
širokopasovnih bridge-ov in mrežnih stikal iz ene 
točke. Uporaba je popolnoma brezplačna.

Glavne prednosti platforme cnMaestro

Brezplačna nadzorna platforma cnMaestro je zmogljiva, 
razširljiva in popolnoma prilagodljiva rešitev za celo-

vito centralizirano upravljanje celotnega omrežja 
naprav Cambium Networks. Prek nje lahko iz ene 
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točke oz. zaslona spremljamo in upravljamo vse naše 
Cambium Wi-Fi dostopne točke, PTP/PMP bridge in 
mrežna stikala.

cnMaestro bistveno olajša vsakodnevno rokovanje 
z omrežjem. Omogoča popoln vpogled in oddaljeno 
odpravljanje napak, vzdrževanje naprav, skupinsko 
nadgradnjo programske opreme, pošiljanje obvestil 
in alarmov, natančno statistiko delovanja, pregled 
nad lokacijami vseh naših naprav (Google maps in 
vnešeni načrti). cnMaestro je izredno prilagodljiv 
in poskrbi za vse potrebe tako malih kot velikih 
uporabnikov. Je idealna rešitev za centralizirano 
upravljanje konvergenčnih žičnih / brezžičnih WLAN 
omrežij tako na eni kot večih lokacijah.

cnMaesto v svojem jedru vključuje visoko zmogljiv 
WLAN kontroler, ki zaokroži omrežje sestavljeno iz 
večjega števila Wi-Fi dostopnih točk v zaključeno 
celoto. Kontroler samodejno optimizira parametre v 
RF spektru in izbira najboljše prenosne kanale. S tem 
omogoča izogibanje motnjam in poskrbi za boljše 
delovanje Wi-Fi omrežja. Prehajanje (Roaming) med 
dometi različnih DT je za uporabnike neopazno.

Kontroler vsebuje zmogljiv in nastavljiv Captive 
Portal, s katerim lahko preprosto vzpostavimo vstopni 
Hot Spot portal za dostop do omrežja za goste in 
obiskovalce (hoteli, občine). Pravico dostopa lahko 
prek kuponov tudi zaračunavamo in prek Social 
Logina – dostopa prek računov na socialnih omrežij, 
pridobimo novo marketinško orodje.

cnMaestro deluje kot oblačna (Cloud) ali lokalna 
(On-premises) platforma. Uporaba je popolnoma 
brezplačna, ni potreben nakup letnih licenc, vzdrževanja 
in podpore. Za primerljivo konkurenčno opremo 
znaša strošek uporabe vsaj 100€/leto za vsako DT. 

V primeru manjših sistemov je na voljo tudi »light« 
kontroler cnAutoPilot. V tem sistemu ena od v 
omrežje vključenih DT prevzame vlogo kontrolerja 
in vzporedno deluje kot DT. Novost je strojna verzija 
kontrolerja – cnMaestro c4000.

Prilagodljiva mrežna arhitektura

V letih prisotnosti brezžičnih Wi-Fi tehnologij, se je 
razvilo večje število pristopov do dostopne arhitekture 
omrežij. Nekatere so nastale zaradi omejitev samih 
Wi-Fi naprav, razvoj drugih so spodbudile varnostne in 
zakonske zahteve. Cambium cnPilot Wi-Fi v povezavi z 
cnMaestro kontrolerjem, prinaša upraviteljem omrežij 
zmogljivo in popolnoma prilagodljivo rešitev za 
postavitev zanesljive in učinkovite rešitve za mrežno 
povezljivost. cnMaesto se integrira v obstoječo žično 
infrastrukturo, se prilagodi specifi čnim zahtevam 
vsakega uporabnika in raste skupaj z njim. Migracija od 
nekaj, do nekaj tisoč povezanih naprav in sprememba 
arhitekture je zelo preprosta.

cnMaesto kontroler je na voljo kot oblačna – cloud 
platforma, ki jo upravlja Cambium z zanesljivimi 
in hitrimi strežniki na različnih geo-lokacijah. Za 
uporabnike, ki imajo specifi čne varnostne zahteve ali 
si preprosto želijo imeti popoln nadzor in kontroler 
nameščen na lastnem strežniku, je na voljo lokalna (on-
Premises) verzija. Za manjše uporabnike, ki upravljajo 
z nekaj DT je zanimiva opcija cnAutoPilot, v kateri 
vlogo kontrolerja prevzame ena od DT. Vse verzije 
cnMaesto kontrolerja so popolnoma brezplačne!

OBLAČNI KONTROLER
cnMaestro Cloud
S cnMaestro Cloud kontrolerjem, lahko tudi orga ni-
zacije, ki se ne morejo pohvaliti z velikim IT od del-
kom preprosto postavitjo in upravljajo zelo velika 
WLAN omrežja sestavljena iz velikega števila Wi-Fi 
dostopnih točk na različnih lokacijah. Z oblačno 
verzijo kontrolerja ni potreben nakup in vzdrževanje 
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kompleksne strojne opreme, skrb za infrastrukturo 
in varnost nase prevzame Cambium. Strežniki so 
postavljeni po celotnem planetu, kar zagotavlja 
99,99% dosegljivost. Za varnost je poskrbljeno 
z namenskimi HTTPS kanali, prek katerih poteka 
komunikacija med lokalnimi Wi-Fi DT in oblakom. 
Do upravljavske konzole v cnMestro kontrolerju 
lahko administratorji varno dostopajo od kjerkoli, 
brez potrebe po VPN dostopu do lokalnega omrežja.

LOKALNI KONTROLER
cnMaestro On-Premises
Nekatere organizacije za upravljanje svoje infrastrukture 
preferirajo lokalno nameščen kontroler. Razlogi so 
zelo različni, od varnostnih in zakonskih, do preproste 
želje imeti popoln nadzor nad vsemi komponentami 

v svojem omrežju. Za te uporabnike je idealna rešitev 
lokalna on-premises verzija kontrolerja cnMaestro. 
Ta prinaša popolnoma enake napredne funkcije kot 
oblačna verzija, le da v obliki virtualne aplikacije na 
lokalnem strežniku. Lokalno nameščen cnMeastro 
lahko prek tunela prekine tuneliranje podatkov iz 
cnPilot DT in ga premosti preko izoliranega VLAN-a. To 
je uporabno, če na primer nikoli ne želite premostiti 
gostujočega prometa na robove vašega internega 
omrežja.

STROJNI KONTROLER 
cnMaestro c4000
cnMaestro c4000 je strojni kontroler za nadzor 
in upravljanje brezžičnih WLAN omrežij. Zmogljiv 
namenski strežnik ima pred nameščen sistem 

cnMeastro in prinaša uporabnikov vse prednosti 
napredne platforme. Predstavlja idealno rešitev za 
lokalna omrežja, ki zahtevajo zmogljiv nadzor nad 
delovanjem in možnost upravljanja pravic dostopa, a 
zaradi različnih razlogov ne morejo uporabiti oblačne 
ali virtualne verzije namestitve. Osnovna verzija 

kontrolerja omogoča nadzor 50 dostopnih točk 
cnPilot in 10.000 povezanih klientov, programsko 
nadgradljiva PRO verzija poveča število podprtih DT 
na 200. cnMaesto c4000 poleg cnPilot DT upravlja 
tudi stikala in PTP / PMP bridge.

AP KONTROLER
cnAutoPilo
Za manjše postavitve Wi-Fi omrežij, kjer upravitelji 
nočejo imeti oblačne verzije nadzora, je lokalna 
postavitev za upravljanje nekaj DT precej nepraktična. 
V teh primerih je idealna izbira cnPilot AutoPilot, v 
kateri vlogo kontrolerja prevzame ena od v sistem 
vključenih DT. Master DT vzporedno deluje kot DT 
in kontroler za do 32 enot v WLAN omrežju.  Ves 
nadzor in upravljanje se vrši prek GUIja Master enote.

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Koračni motorji ali pogonski sistemi s koračnimi motorji RTA so pravilna rešitev za vas, če potrebujete 
pogon za pozicioniranje, pakiranje, premik, transport ali drugo podobno aplikacijo. Pogonski sistemi s 
koračnimi motorji so namreč enostavni za uporabo, zanesljivi in robustni, kar pomeni, da se lahko uporabijo 
tudi v zahtevnejših aplikacijah.

Koračni motorji RTA – najboljši partner Koračni motorji RTA – najboljši partner 
za pogone s koračnimi motorjiza pogone s koračnimi motorji

Pogoni s koračnimi motorji dosežejo velik navor tudi 
pri nizkih vrtljajih. Cenovno so zelo ugodni glede na 
ostale pogonske krmilne sisteme. Pogoni s koračnimi 
motorji imajo odlične zmogljivosti, tako hitrost kot 
natančnost, so majhnih dimenzij, delovanje je tiho 
in so toplotno stabilni.

RTA se lahko pohvali z več kot 30 let izkušenj na 
področju motornih pogonov s koračnimi motorji. 
Imajo lastno ekipo za razvoj in preskušanje teh 
pogonov, ki se računalniško testirajo. Inženirska 
ekipa podjetja svetuje kupcem in pomaga izbrati 
optimalno konfi guracijo za vaš pogonski sistem.
Na zalogi imajo veliko količino različnih artiklov,  s 
katero vam bodo zagotovili kratke dobavne roke in 
hitro obdelavo naročil.

Široka paleta krmilnikov za koračne motorje

Standardni koračni motorji
• za standardne aplikacije
• dimenzije 14 do 106,4 mm (prirobnica)
• navor od 0,65 Ncm do 2.460 Ncm
• več kot 200 modelov
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Koračni motorji za obratovanje v industrijskem okolju 
    • dobro zaščiteni (IP 40 do IP65)
    • dimenzije 42 do 86 mm (prirobnica)
    • navor 29 Ncm do 900 Ncm
    • 25 modelov

Koračni motorji z enkoderjem
    • povratna vezava
    • večja natančnost
    • dimenzije 42 do 86 mm (prirobnica)
    • navor 51 Ncm do 920 Ncm

Koračni motorji z zavoro
    • večji zadrževalni navor v mirovanju
    • dimenzije 42 do 86 mm (prirobnica)
    • navor 51 Ncm do 700 Ncm

Široka paleta krmilnikov za koračne motorje

Step & direction krmilniki za koračne motorje
    • odprto ali zaprto ohišje
    • 0,6 do 12A

Step & direction Advanced krmilniki za koračne 
motorje
    • microstepping do 12.800 korakov/vrtljaj
    • 0,6 do 6A

Analog input krmilniki za koračne motorje
    • analogni vhod za nastavitev hitrosti
    • 0,6 do 8A
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Programmable krmilniki za koračne motorje
    • programsko nastavljivi V/I
    • komunikacija RS485
    • 2,3 do 8A

CANopen krmilniki za koračne motorje
    • combo drive: motor+enkoder+pogonski 

krmilnik
    • povezljiv preko CANopen protokola

Ethercat krmilniki za koračne motorje
    • za koračne motorje z enkoderjem
    • povezljiv preko EtherCAT

Premagajte konkurenco!

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

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

VSE NOVOSTI 

NA ENEM MESTU!

Prenesite katalog na 
www.tipteh.si/katalog

Avtomatizirajte procese z opremo 
za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev. 

Spoznajte novosti v našem katalogu,
razvijte nove konkurenčne prednosti in 

ostanite daleč pred konkurenco.

VODILNI 
PROIZVAJALCI

POD ENO 
STREHO
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Avtor: TIPTEH d.o.o.

Koračni motor je elektromehanski del, ki pretvori električni signal v mehansko rotacijo osi. Vsak pomik osi za točno 
določen kot se izvede ob električnem pulzu. Koračni motor torej pretvarja električne pulze v rotacijo njegove osi. 
Koračni motor je brez ščetk, je sinhronski električni motor, ki razdeli celoten obrat osi v določeno število korakov. 
Pozicija motorja je lahko natančno kontrolirana brez povratne zanke, v kolikor je koračni motor ustrezno dimenzioniran 
glede na aplikacijo. Pogoni s koračnimi motorji se uporabljajo v raznih aplikacijah za pozicioniranje, pripravo, rotacijo 
in pomik raznih delov ali opreme.

Na tem področju se lahko proizvajalec RTA pohvali z več kot tremi desetletji izkušenj na področju motornih pogonov 
s koračnimi motorji. Z lastno ekipo za raziskave in razvoj preskušajo in računalniško testirajo razvite pogone. Izkušena 
inženirska ekipa podjetja vam bo strokovno svetovala in vam nudila podporo v vaših aplikacijah.

Koračni motorji in pogoni ter njihove prednosti
    • Enostavna uporaba (vgradnja in zagon),
    • vsestranskost uporabe (za različne aplikacije),
    • natančen in hiter odziv (start/stop/reverse),
    • enostavna konstrukcija,
    • visoka zanesljivost in robustnost tudi v zahtevnih okoljih,
    • konstanten navor tudi v mirovanju (holding torque), visok navor pri nizkih vrtljajih,
    • nizka cena glede na ostale pogonske krmilne sisteme,
    • nizki stroški vzdrževanja.

Koračni motorji in njihovo delovanje

Koračni motor pretvori električni signal v mehanski pomik vsakič, ko dobi električni pulz. Vsak pulz premakne os 
koračnega motorja za vrednost enega koraka. V primeru resolucije koračnega motorja 1,8°, pomeni, da bo os motorja 
naredila 1 obrat po 200 pulzih (360°/ 1,8° = 200).

Polni korak (Full step)

Polni korak motor obratuje z eno fazo aktivirano v določenem času ali z dvema fazama, ki sta aktivirani istočasno. V 
tem primeru motor naredi 1 korak oz. premik osi za 1,8°. Navor motorja je v primeru, ko sta aktivirani dve fazi 30% 
– 40% večji, kot pri delovanju samo z eno fazo.

Polni korak, 1 faza aktivirana

Polni korak, 2 fazi aktivirani

Pretvorite signal v rotacijo osi s Pretvorite signal v rotacijo osi s 
koračnimi motorjikoračnimi motorji
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Polovični korak (half step)

V tem primeru gre za izmenično aktivacijo ene in dveh faz, kar pomeni, da je premik osi motorja v koraku za 0,9°, kar 
pomeni dvakrat več pozicij in dvakrat večjo resolucijo koračnega motorja.

Polovični korak

Microstepping

Pri microsteppingu pa je lahko motorjev osnovni korak razdeljen na do 256 korakov, kar naredi korake še manjše. 
Krmilnik koračnega motorja pošilja motorju signal dveh sinusoidnih faz, ki sta med seboj zamaknjeni v faznem kotu 
90°. V tem primeru se os motorja vrti bolj zvezno in ni tipičnega koračnega premikanja osi koračnega motorja.

Microstepping, fazni zamik napetosti/toka za 90°

Kako delujejo koračni motorji z resolucijo 1,8° (200 korakov/obrat)?

Koračni motorji z resolucijo 1,8° ima 200 korakov na obrat osi. Torej, os se obrne za en obrat po 200 pulzih iz pogonskega 
krmilnika koračnega motorja. Rotor koračnega motorja je sestavljen iz magneta in dveh kap, ki imata po 50 zob. 

Zaključni kapici magneta ter njegov severni in južni pol

Stator koračnega motorja ima 8 radialno pozicioniranih polovih čevljev, ki so izdelani iz tankih magnetnih plošč, ki so 
med seboj izolirane. Na njih imamo 8 navitij. Polovi čevlji pa imajo 48 zob, kar je 2 manj kot jih ima rotor. Razdelitev 
zob je sledeča: 2 polova čevlja sta popolnoma poravnana z rotorjem, 2 polova čevlja sta popolnoma neporavnana z 
rotorjem in 4 polovi čevlji so polovično poravnani z rotorjem.
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Poravnava zob koračnega motorja

Stator koračnega motorja ima 8 radialno pozicioniranih polovih čevljev, ki so 
izdelani iz tankih magnetnih plošč, ki so med seboj izolirane. Na njih imamo 8 
navitij. Polovi čevlji pa imajo 48 zob, kar je 2 manj kot jih ima rotor. Razdelitev 
zob je sledeča: 2 polova čevlja sta popolnoma poravnana z rotorjem, 2 polova 

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

čevlja sta popolnoma neporavnana z 
rotorjem in 4 polovi čevlji so polovično 
poravnani z rotorjem.

Obiščite spletno stran www.tipteh.si/
koracni-motorji/, kjer lahko preberete 
več o potrebnih korakih za zagotovitev 
željenega delovanja ter o različnih 
načinih delovanja in vezave koračnih 
motorjev. 

Našli boste tudi seznam najbolj pogostih 
aplikacij in seznam v katerih strojih 
se koračni motorji najbolj pogosto 
pojavljajo.
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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.

Tokrat bomo pogledali naslednje vsebine:
Python Naprave
 Avtomatizacija programov
 Nadzor programa
Kartični računalnik
Python Naprave tipke.py
 if start(t2):
  if tap(t1) or tap(g1):
  if tap(t2) or tap(g2):
  if tap(t3) or tap(g3):
  if stop(t3):
 premor(0.01):

Python Naprave

Zanimivejši del Pythona je možnost uporabe izhodnih (GPIO) priključkov procesorja. Že opisano razvojno 
okolje (IDE) je razširjeno s tipičnimi ukazi industrijskega krmilnika. Srce in možgani skoraj vsakega krmilja je 
industrijski krmilnik. Dandanes, ko si lahko 3D natisnemo poljubno ohišje, je izdelava pravih industrijskih 
krmilnikov z vsemi certifi kati postalo že kar nuja vsakega podjetja, ki se na tem področju želi pomeriti na 
odprtem trgu. Slika nam prikazuje ustrezne naprave in njihova priključitev na kartični računalnik. Imamo 

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

PYTHON IV. del
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naprave tipka, led, rele, dc in servo. Tako je ime spremenljivkam, ki jih nato enostavno uporabljamo pri 
delu s temi napravami. Pri ožičenju je treba upoštevati, da so mišljeni priključki vtikača in ne priključki 
procesorja.

Avtomatizacija programov
V krmilniku moramo vedno pognati glavni program ob zagonu, včasih si zaželimo še programa, ki ga 
poženemo na točno določenem času. Če si pogledamo razvojno okolje so to rumeni gumbi. Z gumbom 
»Ponavljaj«, rečemo programu na levi naj se zažene ob zagonu krmilnika. Namesto izbire rst (ob zagonu) 
imamo tudi izbiro 01m, 02m itd. V tem primeru se program zažene vsako minuto, dve minuti itd.

Nadzor programa
Program, ki ga izberemo za glavni krmilni program moramo nadzirati. Gre za ustavitev, ponovni zagon in 
končanje programa. Te tri osnovne funkcije moramo zagotoviti programsko kot strojno. Pravzaprav je oboje 
programsko, določimo samo tipko, ki npr, ustavi oz ponovno požene program. Krmilnik se da nadzirati tudi 
preko spletne strani, natančneje v razvojnem okolju. V razvojnem okolju (torej na spletni strani) imamo 
tudi funkcijske gumbe, ki jih uporabimo v glavnem python programu.

Kartični računalnik
Kartični računalnik, mini matična plošča in ne vem še kaki izrazi se pojavljajo v literaturi za računalnike 
v velikosti plačilne kartice, štirimi standardno postavljenimi pritrdilnimi luknjami in, kar je naj važnejše, 

standardnim 2x20 priključnim vtikačem, znanim že zelo dolgo. Važna je standardna postavitev vtikača, 
dimenzije ploščice in postavitev in dimenzije pritrdilnih lukenj. Obstaja cela paleta razširitvenih ploščic, 
ki sledijo mehanskim standardom kartičnega računalnika. Na odprtem trgu kartičnih računalnikov se 
vse več izvedb podreja de facto standardom. Tako obstajajo kartice tipal, kartice relejev in podobne 
kartice. Kar je tu naj pomembnejše, je certifi ciranje vseh sestavnih delov z znakom CE, kar pomeni, da 
lahko sestavimo POLJUBNO napravo, natisnemo 3D ohišje in že lahko napravo (npr. krmilnik) prodajamo 
na področju evropske trgovinske unije. Od parametrov naj omenim še energetsko učinkovitost, ki je pri 
kartičnih računalnikih za nekaj 10 x boljša, kakor pri primerljivih drugih tehnologijah. Nenazadnje moram 
tu omeniti slovensko podjetje smarteh, ki je kot prvo na svetu imelo lastne odprtokodne krmilnike. Danes 
imajo poslovalnice po vsem svetu. Prvič sem slišal zanje, ko so opremili luksuzno ladjo Queen Mary 2. So 
tudi postavili svetovni standard na področju turističnih sob.
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Python Naprave tipke.py

Program tipke.py kaže glavno zanko while konec(t4):. Glavna zanka je značilna za krmilne programe.

while konec(t4):   #konec programa
  if start():      #start programa
    if tap(t1) or tap(g1):
      izhod(l1,not vhod(l1));
    if tap(t2) or tap(g2):
      izhod(l2,not vhod(l2));
    if tap(t3) or tap(g3):
      izhod(l3,not vhod(l3));
      vhod(t1,'stop')    #konec dogodka za t1 
    if tap(g4):
      izhod(l4,not vhod(l4));
  if stop():       #stop programa
    pini(0b0000,l1,l2,l3,l4)      #ugasni ledice
  premor(0.01)

Ob zagonu naprave se najprej izvede nekaj nastavitev nato program skoči v neskončno zanko, ki se izvaja 
dokler program(naprava) deluje. Zaradi pogoja konec(t4)se program konča, če pritisnemo tipko t4 ali gumb 
»konec()« v razvojnem okolju. V glavnem programu imamo ukaze: if start():, if stop(): in premor(0.01).

if start(t2):
pogoj start() se postavi na »pravilno« ob zagonu naprave(programa). Pogoj postane »ne pravilen« če v 
razvojnem okolju pritisnemo gumb »stop()« ali pritisnemo ,v našem primeru, gumb t2. Če se zgodi eden 
od obeh dogodkov, preide pogoj start(t2) v stanje »ne pravilen«, pogoj »stop()« postane »pravilen«.
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if tap(t1) or tap(g1):
Znotraj »if start(t2)« pogoja imamo pogoj »if tap(t1) or tap(g1):«. Pogoj je izpolnjen če je pravilno »tap(t1)« 
ali »tap(g1)«. Funkcija tap(t1) , deluje ko tapnemo na tipko t1, torej samo enkrat ob tapu. Funkcija tap(g1) 
deluje, ko pritisnemo gumb g1, torej samo enkrat ob pritisku.

Če je pogoj izpolnjen se izvede ukaz »izhod(l1,not vhod(l1))«. Ukaz postavi izhod l1(led1) v not vhod(l1). Če 
led1 gori jo ugasne, če led1 ne gori jo prižge.

if tap(t2) or tap(g2):
Znotraj »if start(t2)« pogoja imamo pogoj »if tap(t2) or tap(g2):«. Pogoj je izpolnjen če je pravilno »tap(t2)« 
ali »tap(g2)«. Funkcija tap(t2) , deluje ko tapnemo na tipko t1, torej samo enkrat ob tapu. Funkcija tap(g2) 
deluje, ko pritisnemo gumb g2, torej samo enkrat ob pritisku.

Če je pogoj izpolnjen se izvede ukaz »izhod(l2,not vhod(l2))«. Ukaz postavi izhod l2(led2) v not vhod(l2). Če 
led2 gori jo ugasne, če led2 ne gori jo prižge.

if tap(t3) or tap(g3):
Znotraj »if start(t2)« pogoja imamo pogoj »if tap(t3) or tap(g3):«. Pogoj je izpolnjen če je pravilno »tap(t3)« 
ali »tap(g3)«. Funkcija tap(t3) , deluje ko tapnemo na tipko t3, torej samo enkrat ob tapu. Funkcija tap(g3) 
deluje, ko pritisnemo gumb g3, torej samo enkrat ob pritisku.
Če je pogoj izpolnjen se izvede ukaz »izhod(l3,not vhod(l3))«. Ukaz postavi izhod l3(led3) v not vhod(l3) . 
Če led3 gori jo ugasne, če led3 ne gori jo prižge.

vhod(t1,'stop') Če je pogoj izpolnjen se izvede ukaz »vhod(t1,'stop')« Ukaz izbriše dogodek za tipko t1. 
Pogoj tap(2) se nikoli več ne postavi na pravilno.

if tap(g4):
Znotraj »if start(t2)« pogoja imamo pogoj »tap(g3):«. Pogoj je izpolnjen če je pravilno »tap(g4)«. Funkcija 
tap(g4) deluje, ko pritisnemo gumb g4, torej samo enkrat ob pritisku.
Če je pogoj izpolnjen se izvede ukaz »izhod(l4,not vhod(l4))«. Ukaz postavi izhod l4(led4) v not vhod(l4) . 
Če led4 gori jo ugasne, če led4 ne gori jo prižge.

if stop(t3):
pogoj stop() se postavi na »ne pravilno« ob zagonu naprave(programa). Pogoj postane »pravilen« če v 
razvojnem okolju pritisnemo gumb »start()« ali pritisnemo ,v našem primeru, gumb t3. Če se zgodi eden 
od obeh dogodkov, preide pogoj start(t3) v stanje »pravilen«, pogoj »stop()« postane »ne pravilen«.
Znotraj pogoja »if stop(t3)« imamo ukaz pini(0b0000,l1,l2,l3,l4), ki izklopi vse led in releje. Torej če ustavimo 
program se ugasnejo vse led in releji.

premor(0.01):
premor(0.01) omejuje preverjanje pogojev if start(t2): in if stop(t3): vsake 10ms. Funkcija »premor(0.01)« 
ima še izjemo, če ni pred to funkcijo uporabljen pogoj »start()« ali »stop()« se v primeru pritiska na gumb 
»stop()« zaustavi izvajanje programa v funkciji »premor(0.01)«.

Naslednjič

Pogledali si bomo kaj vse lahko na enostaven, lahko razumljiv in pregleden način počnemo z led.

Viri:
    1. https://www.python.org/
    2. http://slovenskaizdaja.sytes.net/
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Napovedovanje koncentracije ozona s 
samorazvijajočim se modelom na podlagi 

Gaussovih procesov

Online forecasting of the ozone concentration using evolving GP

The public warning system of ground level ozone is of high importance and for this we need a reliable 
modelling method for predicting it. A mobile weather station for on-line prediction of ground level 
ozone concentration represents a practical approach of monitoring the air quality. A nonparametric and 
probabilistic model is designed in order to adapt itself to the location of the weather station despite the 
limited availability of meteorological measurements and pollutant concentration measurements. The model 
is an evolving system from the Gaussian process modelling framework. It uses a vector of current and past 
measurements to predict a normally distributed random variable. The model may predict inaccurately in 
atypical weather and emission conditions, but it expresses its uncertainty measure within the predicted 
variance during the adaptation to new conditions. The choice of model inputs aff ects the model accuracy. 
A systematic approach is provided for selecting the most important measurements. The identifi ed model 
is validated on measurements.

Kratek pregled prispevka

Osveščanje prebivalstva o koncentraciji talnega ozona je izrednega pomena, vendar zato potrebujemo 
zanesljiv model za njegovo napovedovanje. Premična vremenska postaja za sprotno napovedovanje 
koncentracije talnega ozona predstavlja praktičen pristop k spremljanju kakovosti ozračja. Za tovrstno 
napovedovanje smo zasnovali neparametrični verjetnostni model, ki se prilagaja legi vremenske postaje in 
upošteva omejen nabor meteoroloških meritev ter meritev koncentracij onesnaževal. Gre za samorazvijajoči 
se model na podlagi Gaussovih procesov. Uporablja meritve kot regresorje za napoved v obliki naključne 
spremenljivke z normalno porazdelitvijo. Ta model ne omogoča natančne napovedi koncentracije ozona v 
netipičnih vremenskih ali emisijskih razmerah, vendar lahko izraža negotovost s povečano varianco napovedi 
med prilagajanjem na nove razmere. Izbira regresorjev modela vpliva na natančnost napovedi, zato smo 
sistematično izbrali najvplivnejše regresorje. Kakovost napovedovanja smo preizkusili na merjenih podatkih.

 1 Uvod

Onesnaževanje ozračja je velik okoljski problem 
po svetu in tudi v Sloveniji (slika 1) [1]. Za nadzor 
trenutnega stanja onesnaženja uporabljamo podatke 
iz merilnih postaj in modelske prostorske izračune. 
Model pa potrebujemo tudi za napovedovanje stanja 
v prihodnosti. Izbira med fi zikalnim in statističnim 
modelom je ključnega pomena za njegovo uporabo. 

Dober fi zikalni model posnema dogajanje v naravi, 
vendar potrebujemo pravilno nastavitev parametrov 
in robnih vrednosti. Trenutni fi zikalni modeli za 
napovedovanje onesnaženja so učinkoviti le za 
enostavnejše oblike zemeljskega površja. Kot 
alternativo pa lahko uporabljamo statistični model 
brez podrobnejšega fi zikalnega ozadja. Naš cilj je 
predstaviti slednje za napovedovanje onesnaženja 
za točkovne lokacije.
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Slika 1: Število dni s preseženo vrednostjo 
koncentracije ozona [1]

V prispevku bomo predstavili statistični verjetnostni 
model za napovedovanje koncentracije ozona na 
premični vremenski postaji. Ideja temelji na uporabi 
modela na podlagi Gaussovih procesov (GP). Metoda 
modeliranja je jedrna metoda in je primerna za 
identifi kacijo nelinearnega sistema brez potrebe 
po podrobnejšem poznavanju fi zikalnih lastnosti 
sistema. Postopek identifi kacije pa lahko izvajamo 
tudi sprotno in s tem, npr. model prilagodimo na 
novo lego vremenske postaje. GP-model s sprotno 
identifi kacijo je samorazvijajoč, saj se prilagaja novim 
razmeram sprotno in napovedovanje lahko izvajamo 
kmalu po vzpostavitvi merilne postaje.

Opisano metodologijo modeliranja bomo uporabili in 
preizkusili za napovedovanje talnega ozona nad Novo 
Gorico (v nadaljevanju ozon). Tam je onesnaženje z 
ozonom večkrat problematično. Dobljene modele 
bomo ovrednotili z izmerjenimi podatki iz Nove Gorice. 
Novi modeli bodo lahko uporabljeni za pravočasno in 
učinkovito opozarjanje ter s tem boljšo zdravstveno 
preventivo in skladnost z direktivami EU.

Ker nas velikokrat zanima kakšna bo predvidena 
vsebnost ozona v ozračju za naslednji dan, smo se 
odločili za napovedovanje treh različnih dnevnih 
vrednosti, in sicer:
• Maksimalno vrednost ozona v celotnem dnevu 

(Max),
• Povprečno vrednost vsebnosti ozona med 8. in 

20. uro (8_20) in
• Povprečno vrednost vsebnosti ozona v celotnem 

dnevu (Avg).

V naslednjem poglavju se bomo osredotočili na 
postopek izbire vrednosti vhodnih veličin za model, 
ki jim pravimo regresorji, nato bomo predstavili 
identifi kacijski postopek in vrednotenje modela na 
izmerjenih podatkih. V 3. poglavju bomo komentirali 
uporabnost predstavljene metode.

2 Postopek modeliranja in napovedovanja

Identifi kacija je postopek s katerim iz danih podatkov 
oz. meritev naredimo model črne škatle. Natančnost 
modela je v veliki meri odvisna od kakovosti meritev, 
zato se bomo najprej posvetili zajemu in obdelavi 
podatkov in šele nato identifi kacijskemu postopku.

2.1 Zajem in obdelava podatkov
Podatki za napovedovanje v tem prispevku so pridoblje ni 
iz podatkovne baze zbranih meritev merilne postaje 
na področju Nove Gorice v sodelovanju s podjetjem 
MEIS d. o. o., ki je zagotovilo dostop do teh podatkov, 
ter podatkov meritev avtomatske merilne postaje 
Bilje, ki so dostopni prek spletne strani Agencije 
Republike Slovenije za okolje ARSO.

Podatki obsegajo enourne in polurne meritve različnih 
okoljskih onesnaževal ter meteoroloških spremenljivk 
na obravnavanem območju za leto 2012 in leto 
2013. Signale s polurnim časovnim intervalom smo 
pretvorili in povprečili na enourni interval.

Za napovedovanje maksimalne vsebnosti ozona za 
posamezen dan smo signale z enournim vzorčenjem 
pretvorili v signale z enodnevnim časovnim vzorčenjem, 
kjer vrednost na ta dan predstavlja največjo izmerjeno 
vrednost v tem dnevu. Izjema  velja le za pretvorbo 
vrednosti smeri in hitrosti vetra, kjer smo upoštevali 
njuni vrednosti ob času največje vsebnosti ozona. 
Za napovedovanje 24 oz. 12 urnega povprečja, smo 
izračunali povprečne vrednosti za vse spremenljivke. 
Največje ter povprečne vrednosti smo izračunali le 
v primeru zadostnega števila podatkov v tekočem 
dnevu. V primeru, da v nekem dnevu primanjkuje 
več kot dve tretjini vrednosti signala, smo vrednost 
enodnevnega vzorca označili kot manjkajočo.

Napoved za naslednji dan lahko naredimo takoj, ko 
so na voljo dnevne vrednosti vplivnih parametrov, 
torej takoj po izteku prejšnjega dneva.
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2.2 Izbira najvplivnejših parametrov
Izbira vhodnih regresorjev za napovedovanje vsebnosti 
ozona v ozračju je ključna za dobro napoved. Znano 
je, da je tvorjenje ozona v najnižji troposferi odvisno 
od različnih meteoroloških dejavnikov in je pod 
vplivom različnih onesnaževal.

Za izbiro regresorjev obstajajo določena priporočila 
posameznih vladnih organizacij in združenj, ki v svojih 
publikacijah in dokumentih opisujejo povezave med 
različnimi okoljskimi onesnaževali, meteorološkimi 
dejavniki ter ozonom. Dokument okoljske agencije 
ZDA (EPA) za kakovost zraka [1] podaja smernice za 
določanje možnih vplivnih spremenljivk za nastajanje 
ozona. Dokument podaja osnovne kemijske reakcije 
nastajanja ozona, pri čemer kot vplivne spremenljivke 
navaja dušikove okside (NOx), hlapne organske spo-
jine (Volatile Organic Compounds – VOC) različnega 
izvora. Navaja tudi meteorološke vplive kot so sončno 
sevanje, temperatura, spreminjanje temperature z 
višino (temperaturni stolpec) ter površinski in višinski 
vetrovi (t.j. njihova hitrost in smer).

Medtem ko smernice navajajo okvirno izbiro vplivnih 
veličin, končna izbira regresorjev je odvisna od izbire 
metode modeliranja, metode izbire regresorjev, 
področja uporabe ter izbire in presoje raziskovalca.
Za izbiro najvplivnejših parametrov za napoved 
ozona, smo uporabili programsko orodje ProOpter.
IVS [1]. Postopek je podrobno opisan v [5], [5]. Orodje 
omogoča analizo na podlagi podatkov iz preteklosti. 
Pri tem uporablja različne metode za izbiro regresorjev, 
ki so v literaturi razdeljene na fi ltrirne, ovojne in 
vgrajene metode. Za analizo vhodnih regresorjev 
za napovedovanje vsebnosti ozona v ozračju smo 
uporabili naslednje metode, ki so podprte z orodjem 
ProOpter.IVS:
    • linearna korelacija,
    • parcialna korelacijska analiza,
    • korelacija razdalje,
    • skupna informacija,
    • parcialna skupna informacija,
    • analiza variance (ANOVA),
      • regularizacija nevronskega modela in občutljivostna 
      analiza in
    • gradnja modela, linearnega v parametrih.

Z omenjenimi metodami smo analizirali vpliv vseh 
pridobljenih podatkov. Ker se koncentracija ozona 

spreminja s časom, moramo preveriti tudi regresorje 
vplivnih veličin, ki so zakasnjene za en, dva in tri dni.
Naš cilj je določiti izbor le tolikih regresorjev, kot je 
to res potrebno za posamezni model. Vsak dodatni 
regresor poveča zahtevnost identifi kacije, saj zahteva 
sorazmerno večje število meritev. 

Za vsak regresor smo z izbranimi metodami ocenili 
kakšna je njegova vplivnost. Ker te ocene nimajo 
enakega pomena, smo jih za lažjo primerjavo skalirali 
med 0 in 1, vendar se moramo zavedati, da neposredna 
primerjava vrednosti različnih metod ni ustrezna.

Na sliki 2 so prikazani rezultati ocen regresorjev za 
napovedovanje značilke Max, združeni v kumulativen 
prikaz za vse metode. S primerjanjem mediane in 
srednje vrednosti lahko opazimo razpršenost ocen 
metod za posamezno vhodno spremenljivko. Na enak 
način so bili analizirani regresorji tudi za značilki 
8_20 in Avg.

Slika 2: Razvrstitev vhodnih spremenljivk glede na 
komulativne rezultate vseh metod za napovedovanje 

značilke Max.

V nadaljevanju smo za vse tri značilke izvedli podrob-
nejšo analizo. Tako smo za vsako metodo zgradili 
modele, ki so vsebovali prvih pet, deset, petnajst 
in dvajset vhodnih spremenljivk. Na ta način smo 
ovre dnotili doprinos večjega števila regresorjev h 
kva liteti napovedi modela. Modeli, ki jih uporabljamo 
za vrednotenje dobljenih razvrstitev regresorjev, te-
meljijo na Gaussovih procesih in so predstavljeni v 
poglavju 2.3. Razvrstitve smo ovrednotili na osnovi 
10-kratnega križnega vrednotenja. Postopek je podro-
b no opisan v [4], [5]. Seznam regresorjev, ki najbolj 
vplivajo na posamezne značilke je podan v tabeli 1.
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Tabela 1: Izbrani regresorji za posamezne značilke, 
kjer je k zaporedna vrednost vzorca

Max 8_20 Avg
O3(K-1) O3(k-1) O3(k-1)

Glsonsev(K-0) GlSonSev(k-0) VeterHit(k-0)

Veterhit(K-0) VeterHit(k-0) GlSonSev(k-0)

Tempzr(K-0) Prah(k-0) TempZr(k-0)

Tempzr(K-1) TempZr(k-0) RelVl(k-0)

Difsonsev(K-0) TempZr(k-1) TempZr(k-1)

Relvl(K-2) RelVl(k-0) O3(k-2)

Vetersmer(K-0) Padav(k-0) VeterSmer(k-2)

Difsonsev(K-1) TempZr(k-3) RelVl(k-1)

Glsonsev(K-3) O3(k-2) DifSonSev(k-0)

RelVl(k-1)

VeterSmer(k-0)

VeterSmer(k-3)

VeterSmer(k-1)

Padav(k-1)

Izbira regresorjev za modeliranje je lahko odvisna od 
lokacije merilne postaje. Tako bo potrebno za neko 
drugo lokacijo izbor regresorjev ponoviti.
 
2.3 Sprotno modeliranje koncentracije ozona
Gaussov proces je defi niran kot poljubna množica 
povezanih naključnih spremenljivk z normalno 
verjetnostno porazdelitvijo, ki imajo določeno srednjo 
vrednost in medsebojne kovariance na osnovi neke 
funkcije vhodnih spremenljivk. Ti dve funkciji sta 
srednja funkcija in kovariančna funkcija. Model 
na podlagi Gaussovega procesa pri nekih vhodnih 
spremenljivkah določa srednjo vrednost in varianco 
izhoda na podlagi srednje funkcije in kovariančne 
funkcije [6].

Ko želimo določiti verjetnostno porazdelitev neke 
spremenljivke z bayesovskim sklepanjem, upoštevamo 
našo predpostavko o porazdelitvi (npr. srednja 
vrednost in varianca) in množico meritev, da določimo 
novo srednjo vrednost in varianco spremenljivke. 
Podobno lahko z bayesovskim sklepanjem določamo 
stohastičen proces, ki je v našem primeru Gaussov 
proces. Najprej predpostavimo neko kovariančno 
funkcijo in srednjo funkcijo, nato pa ju z upoštevanjem 
meritev popravimo. 
Na novo izračunani srednja funkcija in kovariančna 
funkcija, novega Gaussovega procesa, določata 
srednjo vrednost in varianco koncentracije ozona 
pri danem regresorskem vektorju. 

Za modeliranje za napovedovanje lahko uporabimo tak 
tip GP modela, ki ima regresorski vektor sestavljen iz 
zakasnjenih meritev. Ker za napovedovanje koncentracije 
ozona uporabljamo tudi pretekle meritve iste veličine, 
imamo opravka z avtoregresijskim  modelom s 
posplošenim pogreškom (Nonlinear autoregressive 
model with exogeneous input – NARX) [7]. Regresorski 
vektor tako ponazarja stanje dinamičnega sistema 
v prejšnjem časovnem koraku. 

Samorazvijajoči se GP model je samorazvijajoči se 
sistem (Evolving System) pri katerem izvajamo sprotno 
identifi kacijo sistema [7][8]. Upošteva le podmnožico 
podatkov iz meritev, ki jo imenujemo aktivna učna 
množica. Ob vsakem časovnem koraku primerjamo 
napoved GP modela z meritvijo ozona. Če napaka 
presega neko vnaprej določeno mejo, trenutno meritev 
s pripadajočimi regresorji (t.i. vzorec) vnesemo v 
aktivno učno množico, model ponovno identifi ciramo. 
Če velikost aktivne učne množice presega dovoljeno, 
njej odstranimo tisti vzorec, ki predstavlja najbolj 
redundantno informacijo. Pomembnost posameznega 
vzorca je sestavljena iz produkta dveh faktorjev: prvi 
opisuje najmanjšo možno evklidsko razdaljo vzorca 
do drugih vzorcev, drugi faktor pa je funkcijska utež 
med 0 in 1 v odvisnosti od starosti posameznega 
vzorca. Bolj kot je vzorec star, manjša je utež. Tisti 
vzorec, ki je najbližji nekemu drugemu vzorcu glede 
na svojo starost, je izločen iz aktivne učne množice.

2.4 Validacija samorazvijajočega se GP-modela
Samorazvijajoči se GP-model smo uporabili za 
napovedovanje ozona pri vseh treh značilkah (Max, 
8_20 in Avg). Kakovost napovedovanja smo ovrednotili 
z naslednjimi uveljavljenimi cenilkami:

Srednja standardna logaritmična izguba (mean 
standardised log loss – MSLL):

kjer je N število vseh podatkov,  varianca napovedi 
modela,  varianca izmerjenih vrednosti,  izmerjena 
vrednost,  napovedana vrednost,  srednja 
vrednost napovedanih vrednosti ter  srednja 
vrednost izmerjenih vrednosti.
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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.

Srednja relativna kvadratna napaka (mean-relative-
square error – MRSE):

Standardizirana srednja kvadratna napaka (stand. 
mean-squared error – SMSE):

Kazalnik uspešnosti (success index – si), ki ga je 
določila Evropska agencija za okolje [3] z vrednostjo 
praga 140 μg/m3:

kjer  predstavlja število pravilno napovedanih 
dogodkov, ko je bila presežena dovoljena meja,  
število merjenih dogodkov, ko je bila presežena 
dovoljena meja in  število napovedanih dogodkov, 

ko je bila presežena dovoljena meja. Večja vrednost 
ka zalnika pomeni bolj zanesljiv model za napovedo-
vanje prekomerne koncentracije.

Kazalnik učinkovitosti (performance index – p6) [10]:

kjer  predstaxvlja stroškovno funkcijo, ki je enaka 
1 v primeru pravilne napovedi visoke vsebnosti 
ozona pri istočasni meritvi visoke vsebnosti ozona 
in absolutni napaki manjši od 20 μg/m3 ali relativni 
napaki manjši od 20%.

Cenilke torej povedo kako uspešni smo lahko pri 
napovedovanju. Ker ocenjujemo modele, ki se 
prilagajajo sprotno, smo vrednotili napovedi šele po 
preteku 200 dni, ko predpostavljamo, da je model 
zadosti naučen. Napovedovanje se prične prej, in 
sicer že po preteku 50 dni.

2.4.1 Napovedovanje največje vsebnosti ozona
Za zagotavljanje zdravja in varnosti prebivalstva je 
najbolj pomembno pravilno napovedovanje preseženih 
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vsebnosti ozona. O nevarnosti presežene vrednosti vsebnosti ozona 
mora biti prebivalstvo pravočasno obveščeno. 

Natančnost napovedi modela, ki vsebuje regresorje v tabeli 1, smo 
ocenili na podlagi cenilk MSLL = -1.074, MRSE = 0.145, SMSE = 0.115, 
SI = 78.250 in P6 = 0.933.

Slika 3: Časovni potek dejanske (temna) in napovedane (svetla) 
maksimalne vrednosti ozona

Na sliki 3 je prikazana primerjava napovedi. Slika 4 bolj nazorno pokaže 
ujemanje napovedanih in izmerjenih vrednosti, kjer opazimo rahlo 
odstopanje.

Slika 4: Prikaz dejanske in napovedane maksimalne vrednosti ozona

2.4.2 Napovedovanje povprečne celodnevne vsebnosti ozona
V nadaljevanju smo določili model, ki napoveduje povprečne celodnevne 
vsebnosti ozona. Za določitev najboljšega modela GP smo opazovali 
vrednosti cenilk MSLL, SMSE in MRSE. Natančnost napovedi modela, 
ki vsebuje regresorje v tabeli 1, smo ocenili na podlagi cenilk MSLL = 
-0.379, MRSE = 0.209 in SMSE = 0.180.

Na sliki 5 je prikazana primerjava napovedane in izmerjene povprečne 
celodnevne vrednosti ozona. Povprečne vrednosti so razumljivo nekoliko 
nižje, tudi tu pa lahko razberemo dobro ujemanje napovedi modela in
dejanske vrednosti.
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Slika 5: Časovni potek dejanske (temna) in napovedane (svetla) 
povprečne vrednosti

Da je ujemanje dejanske in napovedane vrednosti zadovoljivo potrjuje 
tudi primerjava na sliki 6.

Slika 6: Prikaz dejanske in napovedane povprečne vrednosti ozona

2.4.3 Napovedovanje povprečne vsebnosti ozona med 8. in 20. uro
Dvanajsturna povprečna vsebnost ozona med 8. in 20. uro v dnevu 
nam podaja dnevno obremenitev, ki jo predstavlja ozon za človeka 
oz. okolje. Vsebnosti po zakonodaji ni potrebno meriti in spremljati. 
Natančnost napovedi modela, ki vsebuje regresorje v tabeli 1, smo 
oce nili na podlagi cenilk MSLL = -1.253, MRSE = 0.148 in SMSE = 0.082.

Slika 7: Časovni potek dejanske (temna) in napovedane (svetla) 
povprečne vrednosti ozona (8:00-20:00)

Napaka napovedi je prikazana na sliki 8, kjer lahko opazimo, da se 
napoved dovolj dobro ujema z dejanskimi vrednostmi.
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Slika 8: Prikaz dejanske in napovedane 
povprečne vrednosti ozona (8:00-20:00)

3 Zaključek

V prispevku smo predstavili metodo za 
sprotno napovedovanje koncentracije 
ozona, ki je lahko primerna za uporabo 
na premični merilni postaji.

Na slikah 3, 5 in 7 smo prikazali napovedi 
samorazvijajočega se GP modela, ki ga 
ročno vzpostavimo ob 50. dnevu poteka. 
Na podlagi rezultatov vrednotenja lahko 
sklepamo, da se samorazvijajoči se GP 
model kmalu po 50 dnevu izkaže za 
praktičnega, ker ne zahteva obsežnega 
števila podatkov za napovedovanje.

S predlagano metodo modeliranja, 
meteorološkimi meritvami in meritva-
mi koncentracij smo dosegli zadostne 
pogoje za izvedljivost sistema za zgodnje 
opozarjanje previsoke koncentracije 
koncentracije ozona.

Opisano metodo modeliranja za na po-
vedovanje lahko uporabimo ne samo za 
napovedovanje preseženih vrednosti 
ozona, ampak tudi za napovedovanje 
vrednosti veličin v energetiki, ekonomiji, 
prometu itd.

4 Zahvala
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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 priklopimo 
fi beroptično vlakno, zaženemo prototip in s pomočjo 
programja dobimo potek aksialne obremenitve v realnem 
času.

Prikaz obremenitve med delom

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.

Ležaj s fi beroptičnim senzorjem

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

60-V MOSFET zagotavlja večjo gostoto moči

Vishayjev dvokanalni 60-V / 52A MOSFET zagotavlja 
po večano gostoto in učinkovitost za številne aplika cije, 
vključno s sistemi za upravljanje akumulatorjev, vtičnimi 
in brezžičnimi polnilci, DC / DC pretvorniki in napajalniki.

Podjetje Vishay Intertechnology, Inc. je predstavilo 
dvojni N-kanalni 60-V MOSFET s skupnim drain-om v 
kompaktnem, toplotno učinkovitem ohišju PowerPAK 
1212-8SCD. Vishay Siliconix SiSF20DN je zasnovan za 
povečanje gostote energije in učinkovitosti v sistemih 
za upravljanje baterij, klasičnih in brezžičnih polnilcih, 
DC / DC pretvornikih in napajalnikih.

Vsebina paketa - dva monolitno integrirana TrenchFET 
Gen IV nOS-kanalna MOSFET-a v konfi guraciji s skupnim 
drain-om - je tudi MOSFET zelo primeren za dvosmerno 
preklapljanje v 24-V sistemih in industrijskih aplikacijah, 
vključno s tovarniško avtomatizacijo, električnim orodjem, 
za drone, motorne pogone, belo tehniko, robotiko, varnost 
/ nadzor in dimne alarme.

Več moči v kompaktnem malem PowerPack ohišju

VisSay trdi, da ima SiSF20DN najnižji RS-S (ON) v 60-V 
napravi s skupnim drainom, do 10 mΩ pri 10 V, in najnižji 
med 60-V napravami v ohišju 3 x 3 mm. Ta vrednost 
predstavlja 42,5-odstotno izboljšanje v primerjavi z 
naslednjo najboljšo rešitvijo v tej velikosti footprinta in 
je 89% nižja od Vishayjevih enot prejšnje generacije. 
Rezultat so zmanjšani padci napetosti po poti napajanja in 
zmanjšane izgub energije in s tem povečanje učinkovitosti.

Poleg tega je za večjo gostoto moči časovna površina 
RS1S2 (ON) z dvojnim MOSFET-om za 46,6% manjša 
od naslednje najboljše nadomestne MOSFET, tudi če 
vključujemo večje 6 x 5-mm rešitve, je povedal Vishay.

SiSF20DN je 100% testiran na Rg in UIS, skladen z RoHS 
in brez halogenov. Vzorci in proizvodne količine so že 
na voljo, pri večjih naročilih pa lahko do 30-tedenski 
rok dobave. Cena pri Farnellu je 1,49€ na kos in 0,574 
€ pri 5000 kosih.

Več informacij na http://www.vishay.com/
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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

Serija RSA3000 | Analizatorji spektra v realnem času

Inženirji, ki vključujejo WiFi, Bluetooth in druge sodobne 
RF tehnologije v svoje projekte, se soočajo s kompleksnimi 
izzivi, kot so frekvenčni skoki signalov, spopad med 
kanali in motnje spektra. Analizatorji spektra v realnem 
času prinašajo razsežnost časa v RF analizo, kar olajša 
spremljanje in karakterizacijo teh zapletenih RF sistemov. 
Seriji RSA3000 in RSA3000E združuje visokozmogljivo 
analizo zmogljivosti z dejanskimi zmogljivostmi v 
realnem času (9,3 μs 100% POI), bogatim prikazom 
podatkov in naprednimi sprožitvami za ugodno ceno.

Vir: http://www.rigol.eu

Več informacij pri slovenskem zastopniku AMITEH d.o.o.

Renesasovi optični spojniki najmanjši v 
industriji

RV1S92xxA in RV1S22xxA sta v ohišju širine 2,5mm. Sta 
odporna na CMR šum do 50kV/us. Vsi modeli ponujajo 
galvansko izolacijo do 5000V in delo v širokem
temperaturnem območju. 

Viri: 
https://www.electronicproducts.com/Optoelectronics/
Optocouplers_and_Optoisolators/Renesas_claims_
smallest_photocouplers_for_industrial_automation.
aspx?utm_source=newsletter&utm_campaign=link&utm_me
dium=EPComponentsSpotlight-20191218







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



WAGO-I/O-SYSTEM 750 
A system for all applications 

Compact, flexible and modularity 
 

Smallest, fieldbus-independent  
controllers (SPS) 

 

IEC 61131-3-programmable 
 

500 different I/O modules 
 

Standard I/O and Ex i modules combinable 
 

Supplied different potentials within one node 

For eXTReme 
environments 

 
eXTReme temperature from 

−40°C to +70°C 

eXTReme isolation up to 5 kV 
impulse 

eXTReme vibration up to 5G 
acceleration 

Developed for the  
Ex areas  

 
Approved for the zone 2/22 

Ex i intrinsically safe modules 

Certified to ATEX, IECEx, UL 
ANSI/ISA 12.12.01, UL508, 

shipbuilding, Rostest etc.  



Najtoplejše novoletne želje vam želi 
Danfoss!

Spoštovani kupci in partnerji,

novoletni prazniki so poseben čas – poln radosti in
topline, ki spremlja trenutke z družino in prijatelji.

V prazničnem duhu bi se vam radi zahvalili za 
uspešno sodelovanje v letu 2019. V čast nam je, 

da ste naš poslovni partner. Zahvaljujemo se vam, 
ker uporabljate naše izdelke, z nami sodelujete in 

delite konstruktivne ideje in predloge.

Želimo vam vesel božič in srečno novo leto. 
Veselimo se sodelovanja z vami tudi v letu 2020.

S prijaznimi pozdravi,

Vaš Danfoss Drives


