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Metronik je uveljavljen ponudnik najsodobnejših in inovativnih 
rešitev za avtomatizacijo in digitalizacijo v industriji, pametnih 

zgradbah in infrastrukturnih podjetjih. 

www.metronik.siMetronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana

DIGITALIZACIJA
Dodajte informacije v svoj 

proizvodni sistem.

SVETOVANJE
Izrabite znanje,  

ki se je gradilo 30 let.

PAMETNE ZGRADBE
Zagotovite si udobnost bivanja 

ob optimalni rabi energije.

IoT
Izberite informacije iz  

svojih naprav in ukrepajte.

AVTOMATIZACIJA
Zagotovite nemoteno 

delovanje in stabilno kakovost.

OPREMA
Vgradite opremo,  

ki ji lahko zaupate.

MES
Zagotovite popoln nadzor  

nad proizvodnim procesom. 

INDUSTRIJA 4.0
Prihodnost je tu.  

Izkoristite jo.

DIGITALIZIRAJTE SVOJO PROIZVODNJO



3AVTOMATIKA 180/2020

Revija za avtomatizacijo in elektroniko  ISSN 1580-0830gg  179/2019

Spoštovani,

Avtomatikin uvodnik je postal nekakšna povzeta fotografi ja dogajanja 
v danem mesecu. Imam občutek, da bi lahko s preprosti izrezom uvo-
dnikov dosedanjih številk in hitro izmenjavo naredili zanimivo »risan-
ko« dogajanja tekom naših 20 let obstoja. Ta bi, v skladu z dogodki, 
imela svoja presenečenja in pa monotona ponavljanja. 

Tokrat smo znova pred Seminarjem radijske komunikacije – SRK2020. 
Zanimiv izbor profesionalnih vsebin na temo 5G, pa tudi na temo Lo-
raWan rešitev, merilne opreme in rešitev, pa IKT standardizacije, itd. 
Ker bo tema tudi novosti s področja digitalizacije radioamaterskih po-
vezav, smo nekaj novosti predstavili na naslovnici. Najnovejši SDR 
FlexRadio velja za višek sodobne tehnike, v ozadju pa predstavljamo 
trenutno največji antenski sistem, katerega največja antena meri kar 40 
x 18 metrov za frekvenčno območje 3,5MHz. Izdelana pri nas :)

In novosti ?

Tokrat ne veliko. WiFi6 še ni dodobra prišel na trg, že se govori o WiFi7, 
še vedno ni jasne ideje, kaj točno bi počeli s 5G in kje naj bi prinesel 
zadostne prednosti, ki bi plačale za njegovo vpeljavo hitreje, kot bi jo 
pričakovali skozi amortizacijo postavljene opreme. Po drugi strani 
imamo stalni evolucijski tek, ki neprestano osvežuje bazen razpoložlji-
vih rešitev in počasi dviga pričakovano raven zmogljivosti. Tako kot 
vedno, fi nančni in politični tokovi vplivajo na industrijske in tehnične 
rešitve.

Kar se vsebine tiče, revija spremlja dogodke. Na fotovoltaičnem podro-
čju imamo novo BISOL-ovo serijo, ki prinaša garantirane minimalne 
učinke skozi celotno pričakovano obdobje eksploatacije.  Strokovnjaki 
na FERI so se »pozabavali« s peto generacijo komunikacijskih standar-
dov za mobilna omrežja in poskusili dati vpogled v pričakovano bližnjo 
prihodnost.

Tipteh je predstavil novosti na področju laserskih senzorjev za zajem 
2D in 3D podatkov. Elektrospoji so predstavili različne kabelske in ko-
nektorske rešitve za industrijski Ethernet in Profi net, LCR pa svoj aktu-
ator za KNX sistem avtomatizacije zgradb. 

FBS je predstavil  IMPACT vmesnik za priklop in vodenje robotov in ob 
rokah »Universal Robots« prikazal povezavo roke in  kamere s proce-
sorjem strojnega vida. Nismo pozabili tudi na šole in tako nadaljujemo 
s prikazom Python jezika in njegove uporabnosti. Tokrat bomo krmi-
lili LED diode. 

V »zelenem« delu imamo predstavitev problematike upravljanja z ener-
gijo in odpadki v industrijskem okolju ter svojo rešitev – MePIS Energy. 
Kot vedno, imamo tudi sedaj nekaj novosti za elektronike, kot so deni-
mo novi AC/DC čipi podjetja Power Integrations, namenjeni kompak-
tnim, modernim enotam v visokim izkoristkom in majhno porabo v 
spanju ipd.

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:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

 8 RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE 
TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV

 9 VABILO NA KOTNIKOVE DNEVE 2020

14 SRK2020 PRELIMINARNI PROGRAM

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

15 IZKORISTITE DODATNO OPREMO TER OPTI-
MIZIRAJTE NADZOR KVALITETE

18 PROFILNI SENZOR ZA VELIKE SERIJE IN VI-
SOKO NATANČNOST

22 KAA-8R – KNX AKTUATOR

25 UNIVERZALNI VMESNIK IMPACT ZA PRIKLOP 
IN VODENJE ROBOTOV

36 UPRAVLJANJE Z ENERGIJO IN ODPADKI V 
KOMPLEKSNEM INDUSTRIJSKEM OBRATU

ZELENE ENERGIJE

15 BISOL SUPREME FOTONAPETOSTNI MODULI

TELEKOMUNIKACIJE

10 2020 – LETO RAZCVETA PETE GENERACIJE?

20 POVEZOVALNI KABLI ZA ETHERNET IN PROFI-
NET - UČINKOVITE KOMUNIKACIJSKE REŠITVE 
IN VELIKE HITROSI PRENOSA

23 ENOSTAVNO UPRAVLJAJTE IIOT NAPRAVE V 
INDUSTRIJI

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

32 PYTHON V. DEL - UPRAVLJANJE LED DIOD

ELEKTRONIKA

41 POWER INTEGRATIONS – NOVI NASTAVLJIVI 
»FLYBACK« AC/DC PRETVORNIKI INNOSWITCH 
3 PRO

42 MICROCHIP-OVA RUBIDIJEVA »URA«

42 RENESAS RA - OBLJUBILI VARNOST, POVEZA-
NOST IN INTELIGENTNI IOT

46 U-BLOX-OV BLUETOOTH MODUL

46 TI-JEVA NOVA JACINTO 7 PLATFORMA MIK-
ROKRMILNIKOV

46 PICKERING-OVI REED RELEJI SERIJE 60 IN 65

46 TI-JEVI NOVI LDO REGULATORJI Z IZREDNO 
NIZKIM MIROVNIM TOKOM

47 LATTICE CROSSLINK NX

KAZALO
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 1 ROGLIT 20

 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 AUDAX

 8 TEHNOLOŠKA MREŽA TVP

11 MURR ELEKTRONIK

13 LSO

17 TIPTEH

19 TIPTEH

21 ELEKTROSPOJI

21 LCR

27 TIPTEH

29 GIPRON

29 FBS

30 RADOG

31 LINGVA

31 HAMTECH IDAS

40 MIEL

41 ROBOTINA

42 RAGA

43 RITTAL

44 ELBACOMP

44 HAMTECH RIGOL

44 S5TEHNIKA

45 ELGOLINE

47 YASKAWA SLOVENIJA

48 IFAM/INTRONIKA

49 4WEB

50 AMITEH

51 WAGO

52 PALSIT

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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ZELENE ENERGIJE

BISOL Group najavlja novo serijo fotonapetostnih modulov BISOL 
Supreme s 100% jamstvom izhodne moči

Prebold, Slovenija, 16. januar 2020 – Skupina BISOL Group z navdušenjem 
najavlja novo serijo fotonapetostnih modulov poimenovano BISOL Supreme. 
Povsem nov in edinstven proizvod se odlikuje po 100% jamstvu izhodne 
moči. Serija BISOL Supreme bo prvič na voljo 1. februarja 2020.

BISOL Group bo fotonapetostne module s 100% jamstvom izhodne moči 
pričel proizvajati kot prvo in edino podjetje na svetu. Ime BISOL Supreme 
je bilo izbrano, ker se lahko povsem prepustimo udobju in užitkom čistega 
prestiža. S serijo Supreme, BISOL narekuje svetovne trende na področju 
nove generacije fotonapetostnih modulov. Ste morda kdaj kupili osebni 
avtomobil, ki bi se ponašal z zajamčeno degradacijo konjskih moči? Zakaj 
bi torej moralo biti drugače s fotonapetostnimi moduli? Degradacija 
je osnovna lastnost vseh proizvodov, a čemu bi jo moral kupec plačati 
dodatno. BISOL je novo serijo proizvodov razvil do popolnosti! Z uporabo 
namensko zasnovane proizvodne opreme, materialov, testiranih do uničenja, 
in edinstvenih proizvodnih procesov, je BISOL uspel svojim strankam zagotoviti 
0% efektivno stopnjo degradacije!

Serija BISOL Supreme se odlikuje po številnih tehničnih prednostih izjemnega 
pomena za stranke. V primerjavi s trenutno najboljšimi moduli z linearnim 
jamstvom izhodne moči na trgu ima BISOL Supreme v obdobju jamčenja 
vsaj 11% višji energijski izplen, kar neprimerljivo izboljša delovanje sončne 
elektrarne in poveča donosnost naložb v sončne elektrarne do ekstremov. 
Serija BISOL Supreme je hkrati odporna na degradacijo PID, LID in vse druge 
inducirane učinke degradacij, ki poleg izboljšanih temperaturnih koefi cientov 
in nižje nominalne temperature delovanja sončnih celic dodatno odlikujejo 
ključne prednosti produkta.

BISOL Supreme  BISOL Supreme  
fotonapetostni modulifotonapetostni moduli

Informacije: BISOL Group, d.o.o.Informacije: BISOL Group, d.o.o.
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GISOL SUPREME FOTONAPETOSTNI MODULI

Kot izpostavlja dr. Uroš Merc, soustanovitelj in predsednik 
skupine BISOL Group: »BISOL ustvarja dodano vrednost 
in pri tem kupce vselej postavlja na prvo mesto. Prvič smo 
priča popolnemu modulu, glede katerega smo lahko povsem 
brezskrbni. Zato smo ga poimenovali Supreme. Toda njegove 
prednosti niso zgolj v jamstvu in superiornem delovanju. 
Sleherni modul je namreč opremljen z individualizirano 
QR-kodo, ki predstavlja njegovo osebno izkaznico, od 
I/U karakteristike, merilnih podatkov, slike EL, vgrajenih 
materialov, poimenske navedbe oseb, ki so bile udeležene 
pri proizvodnem procesu, in pomembno, potrdila o nadzoru 
kakovosti tistega, ki je opravil končni pregled. Kreativni smo 
tudi pri oblikovanju embalaže, ki s kupci deli raznovrstno 
informativno vsebino s področja fotovoltaike in obnovljivih 
virov.«

V letu 2020 bo serija BISOL Supreme na voljo v ome-
jenih količinah, največ 30MW za posamezno stranko 

skupine BISOL Group. Ne zamudite priložnosti in 
zakorakajte v novo ero fotonapetostnih modulov 
ter bodite med prvimi, ki bodo deležni prednosti serije 
BISOL Supreme!

Skupina BISOL Group je na področju fotovoltaične 
industrije aktivna že od leta 2004, ko se je pričela ukvarjati 
s proizvodnjo fotonapetostnih modulov. Družbe je mogoče 
predstaviti kot celovito sončno skupino, ki je v kasnejšem 
obdobju k naboru proizvodov dodala mehanske konstrukcije 
in naložbe v lastne sončne elektrarne. Kot specialistu za 
fotonapetostne module in vse do proizvodnje električne 
energije je bila skupina preprosto poimenovana kar 
Sončno podjetje. Zaradi njene dolgotrajne prisotnosti 
v sorazmerno mladi, a izjemno konkurenčni industrijski 
dejavnosti, jo nekateri imenujejo solarni dinozaver ali 
žareča skala.

RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCESOV
Tehnološka mreža »Tehnologija vodenja procesov« (TM TVP) razpisuje nagrade za najboljša diplomska in magistrska dela. 
Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehno-
loške mreže »Tehnologija vodenja procesov«.

Podelili bomo dve nagradi, in sicer:

    • nagrado Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov« za najboljše magistrsko delo, ki ga je kandidat/ka uspe-
šno zagovarjal/a v le  h 2018 ali 2019 in

    • nagrado Tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov« za najboljše visokošolsko strokovno/univerzitetno 
diplomsko delo, ki ga je kandidat/ka uspešno zagovarjal/a v le  h 2018 ali 2019.

Poleg nagrad bomo podelili tudi do dve priznanji za magistrska dela in do dve priznanji za visokošolka strokovna/univerzite-
tna diplomska dela.

Širša področja, s katerih pričakujemo prijave so:

    • avtoma  zacija strojev in naprav,
    • vodenje kompleksnih sistemov in tehnoloških procesov,
    • inteligentni sistemi in procesi v pametnih tovarnah,
    • diagnos  ka, prognos  ka in samo-vzdrževanje strojev in naprav,
    • avtonomna vozila,
    • podpora logis  čnim procesom v podjetjih,
    • tehnologije vodenja za pametno upravljanje z energijo, večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
    • sodobne IKT tehnologije v sistemih vodenja, npr. IoT, umetna inteligenca, oblačne tehnologije, masivni podatki (big   
       data),
    • tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja,
    • druga področja povezana s problema  ko vodenja sistemov in procesov.

Nagrade in priznanja bodo podeljena v sklopu prireditve »Dnevi avtoma  ke«, ki bo potekala 26. marca 2020 na Fakulte   za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Prijavitelj je lahko mentor ali podjetje, kjer je kandidat zaposlen, ali kjer je opravljal diplomsko oziroma magistrsko delo. 

Vlogo z vso dokumentacijo je potrebno odda   do 20. februarja 2020. Dodatne informacije o razpisu so objavljene na sple-
tni strani www.tvp.si (Novice).



Izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in sodobnih električnih inštalacij, 
441. KOTNIKOVI DNEVI, je namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s področja  
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in  
zainteresirani javnosti. Vsem udeležencem, ki so člani Inženirske zbornice Slovenije pa  
posvetovanje omogoča pridobitev kreditnih točk. 

Letos bomo predstavili novosti s področja alternativnih virov električne energije in  
njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme, nove standarde SIST na področju  
električnih instalacij in njihovo uporabo v praksi, problematiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri 
uporabi obstoječih veljavnih standardov, predstavitev velikih tehnoloških projektov in  
novosti s področja električnih instalacij, učinkovito rabo inteligentnih električnih  
instalacij, dosedanje izkušnje investitorjev, uporabo in vpliv led razsvetljave na  
električne instalacije, delo pod napetostjo na nizkonapetostnih instalacijah in  
vzdrževanje, ekologijo na področju elektroenergetike ter vplive na okolje. 

 

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja električnih inštalacij, merilnih 
inštrumentov in opreme za elektroenergetske naprave. 

  

PPovzetki referatov bodo objavljeni na spletni strani   
wwww.ed--mmb.si 

OORGANIZATOR:  
EELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR  

GGlavni trg 17b, 2000 Maribor  
  

441. KOTNIKOVI DNEVI  

RRadenci, 26. in 27. marec 2020  
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TELEKOMUNIKACIJE

2020 – leto razcveta pete generacije?

Piše se leto 2020, ko naj bi po napovedih začeli pospešeno uvaja   peto generacijo (5G) telekomunikacijskih 
omrežij. Skoraj v vseh 28 državah EU (vključno s Slovenijo) že od konca leta 2015 potekajo razvojno-
raziskovalni projek   v katerih se preizkuša oprema in omrežje 5G.  Leto 2019  je bilo v znamenju pilotnih 

projektov in povsem realno je pričakova  , da se bodo letos zares zagnala prva komercialna omrežja 5G. Vodilne 
pri postavljanju 5G so Južna Koreja, Evropa in Kitajska, sledijo jim ZDA in Japonska. Prve preproste storitve 5G 
smo lahko preizkušali že leta 2018 na olimpijskih igrah v Južni Koreji, udeleženci poletnih olimpijskih iger letos na 
Japonskem pa naj bi obču  li že precej kompleksnejše prednos   5G..

To prinaša povsem nove možnosti, ko jih ponavadi dobimo skozi relativno enostavno mrežno povezavo inštrumentov, 
Prva leta po uvedbi bodo omrežja 5G delovala v kombinaciji z obstoječimi omrežji (predvsem 4G), pozneje, po nekaj 
letih, pa samostojno. V večini svetovih držav, tudi v Sloveniji, danes istočasno delujejo tri generacije brezžičnih 
omrežij, to so 2G, 3G in 4G. Operaterji že razmišljajo, da bodo v naslednjih letih začeli postopoma ugašati starejše 
generacije. Predvidoma bodo kot prvo ugasnili tretjo generacijo (UMTS), ki se tehnološko ni najbolj izkazala, tej pa bo 
sledilo ugašanje druge generacije (GSM), ki je trenutno najbolj razširjena in tudi uporabna. Glede na to, da je četrta 
generacija (poznana kot LTE Advanced) v večini držav še v polni ekspanziji in predstavlja dobro podlago za 5G, bo 
verjetno minilo še kakšno desetletje preden jo bo popolnoma nadomestilo novo 5G omrežje. 

Frekvenčni spekter, na katerem bodo delovala omrežja 5G, je precej širok, razteza se od 700 MHz pa vse do neverjetnih 
100 GHz. Če sklepamo po testnih omrežjih, bodo prva komercialna omrežja 5G delovala predvsem na frekvencah od 
3,4 do 3,8 GHz, v omejenem obsegu pa tudi na frekvencah od 24,5 do 27,5 GHz. V Evropi so bile te višje frekvence 
podeljene edino v Italiji leta 2018, kjer je ponudnik storitev TIM letos dosegel nov evropski hitrostni rekord. Z 
uporabo spektra na frekvenci 26 GHz s pasovno širino 200 MHz so dosegli prenosno zmogljivost v razredu zavidljivih 
2 Gbit/s do fi ksnih brezžičnih uporabnikov. Inženirji v podjetju TIM pa zagotavljalo, da bodo zmogljivosti še povečali, 
ko bodo uporabili pasovno širini 800 MHz in kasneje celo 1000 MHz. V ostalih državah Evropske unije ponudniki 
telekomunikacijskih storitev še ne kažejo zanimanja za nakup višjih frekvenc, ker imajo za enkrat dovolj spektra na 
nižjih frekvenčnih področjih. Seveda pa je za pričakovati, da bodo s časom in odvisno od regije omrežja 5G delovala 
tudi na drugih delih spektra pod 6 GHz in nad 30 GHz. Frekvenčni spekter, na katerem danes delujejo generacije od 
dva do štiri, bo s časom zasedla peta generacija. Za določene vrste komunikacij (npr. interna komunikacija v vozilih) 
so zanimiva frekvenčna območja na 60 GHz ali višje – t. i. milimetrski valovi. V preglednici 1 so zajeti novi frekvenčni 
pasovi za storitve omrežij pete generacije v EU. 

NOVI FREKVENČNI PASOVI 
ZA 5G V EU 700 MHZ 3,5 GHZ 6 GHZ 26 GHZ

2 X 30 MHZ 3,4–3,8 GHZ 5,9–6,4 GHZ 24,5–27,5 GHZ

Preglednica 1: Novi frekvenčni pasovi za omrežja 5G v EU (vir: 5gobservatory.eu)

Za današnjo tehnologijo ni nič posebnega, da neka radijska naprava deluje na več pasovih frekvenčnega spektra in 
z več različnimi tehnologijami. Že relativno poceni mobilni terminali imajo vgrajene mobilne tehnologije 2G, 3G in 
4G, poleg tega pa še Wi-Fi, Bluetooth in NFC (komunikacija kratkega dosega). Večina terminalov podpira delovanje 
naštetih tehnologij na frekvenčnih pasovih 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2400 MHz, 5000 MHz in še katerem. 
Dodajanje tehnologije 5G in še kakšnega frekvenčnega pasu v novejše terminale za proizvajalce ne predstavlja 
večjih težav. Vendar, kot bomo videli v nadaljevanju, vsi terminali le ne bodo takšni ”multipraktiki”, saj bodo potrebe 
različnih panog precej različne, terminali (včasih le preprosti senzorji) pa bodo temu primerni.

dr. Tomi Mlinar, tomi.mlinar@fe.uni-lj.si
dr. Boštjan Batagelj, bostjan.batagelj@fe.uni-lj.si 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Katedra za IKT, Laboratorij za sevanje in optiko 
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Velika prednost tehnologije 5G je, poleg drugačne arhitekture jedrnega omrežja, 
tudi napreden radijski vmesnik, ki je zelo učinkovit in precej zmanjšuje potrebne 
oddajne moči baznih postaj in terminalov. S tem se v primerjavi s prejšnjimi 
generacijami zmanjšuje poraba električne energije in obremenitev okolja z 
elektromagnetnimi valovanji (elektromagnetnim smogom). Med novosti v 
radijskem vmesniku, imenovanem novi radio (angl. new radio – NR) lahko 
štejemo pet tehnik, ki so prikazane na sliki 1.

Slika 1: Napredne radijske tehnike, ki jih uporablja 5G (vir: Qualcomm, 
3GPP-Rel. 15)

Nabor predvidenih storitev je Mednarodna telekomunikacijska zveza ITU 
razvrstila v tri glavne skupine, ki jih prikazuje slika 2. Te skupine so: (1) 
izboljšane mobilne širokopasovne storitve, (2) masovne komunikacije med 
napravami in (3) zanesljive komunikacije z zelo majhnimi zakasnitvami.

Slika 2: Skupine storitev v 5G (vir: 5gsoc.org.uk, ITU)

Uporabnike seveda zanimajo koristi, ki jih prinaša 5G. Če naštejemo zgolj 
nekatere, so to:
• širokopasovni dostop v gosto naseljenih območjih (povprečne hitrosti 

vsaj 1 Gbit/s),
• širokopasovni dostop povsod (povprečne hitrosti vsaj 50 Mbit/s),
• večja podpora mobilnosti (uporaba na npr. hitrih vlakih),
• množična povezljivost naprav (npr. senzorska omrežja v internetu stvari- IoT),
• komunikacije v realnem času (npr. taktilni internet),
• uporaba v kritičnih situacijah in komunikacija v izrednih razmerah (npr. 

pri naravnih nesrečah za reševanje življenj in stvari),
• izjemno zanesljive komunikacije (npr. pri operacijah v skupini e-zdravje).
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Z razvojem ideje o novem omrežju 5G se je dogodilo nekaj pomembnih sprememb. 

Prva, najbolj opazna, a ne tako pomembna sprememba je ta, da se nudenje storitev pomika na višje dele frekvenčnega 
spektra. Mobilni sistemi zdaj delujejo na frekvencah od 800 MHz do 3 GHz, z razvojem tehnologije in aplikacij pa 
se povečuje potreba po spektru – skupna potrebna količina frekvenčnega pasu na operaterja se povečuje z nekaj 
10 MHz na nekaj 100 MHz, zato se pomikamo na frekvence milimetrskih valov – 30 GHz, 60 GHz in še više, kjer je 
spektra dovolj. 

Druga večja sprememba je v razvoju tehnologije – v 5G se bo uporabljal po velikosti spremenljiv radijski vmesnik 
OFDM, prilagajala se bo velikost okvirjev, uporabljalo se bo napredno kanalsko kodiranje, na antenskem delu pa se 
bo vpeljal masovni MIMO, oblikoval se bo antenski snop in sledil uporabniku. Naštete so tehnike oblikovanja signalov, 
ki so že nekaj časa poznane, do zdaj pa ali niso bile dovolj razvite ali se niso uporabljale v kombinaciji z drugimi ali 
pa preprosto ni bilo potrebe po njihovi uporabi. 

Tretja in nedvomno največja sprememba je spoznanje, da imajo različna področja (npr. industrija, promet, medicina, 
domače okolje …) različne potrebe, ki zahtevajo od ponudnika storitev, da oblikuje za njih prilagojene lastnosti 
omrežja. Npr. skupina uporabnikov navidezne ali obogatene resničnosti potrebuje prenos velike količine podatkov z 
majhno zakasnitvijo, medtem ko npr. distributer električne energije občasno prenaša majhno količino podatkov, kjer 
zakasnitev ni tako pomembna  kot je zanesljivost. V tretjo skupino spadajo npr. uporabniki omrežja javne varnosti in 
zaščite, ki potrebujejo vedno zanesljivo delovanje omrežja in komunikacije s prednostjo. Prav tako je za pričakovati, 
da bodo za potrebe proizvodne avtomatike v četrti industrijski revoluciji (industrija 4.0) vladale specifi čne potrebe, 
ki bodo omogočile digitalizacijo industrije in bodo v podporo kritični komunikaciji med stroji. Industrija 4.0 bo 
namreč popolnoma spremenila koncept proizvodnje. Podjetja se bodo preusmerila na povezano infrastrukturo 5G 
in uporabljala umetno inteligenco. 

Iz prej opisanih primerov in slike 2 vidimo, da mora biti omrežje 5G zgrajeno tako, da lahko različnim skupinam 
uporabnikov ponudi različne parametre in različne kombinacije parametrov omrežja (hitrost prenosa, zakasnitve, 
zanesljivost delovanja …). Zato pravimo, da delimo omrežje 5G na rezine, kar prikazuje slika 3.

Slika 3: Deljenje omrežja 5G na rezine (vir: ITU News Magazine 02/2017)

Sklepna ugotovitev je torej, da se s peto generacijo telekomunikacijskih omrežij bistveno spreminja fi lozofi ja gradnje 
omrežij, ki je veljala za pretekle štiri generacije. Nova omrežja so kompleksna, zajemajo množico storitev, standardov 
in tipov pokrivanj, potrebna je koordinacija različnih dostopovnih tehnologij, kot npr. 5G NR, LTE, Wi-Fi …, storitve se 
vključujejo na zahtevo, čas vpeljave nove storitve mora biti kratek, omrežne elemente se mora prilagajati glede na 
naravo storitve, dobra uporabniška izkušnja mora imeti dobro koordinirano arhitekturo od enega do drugega konca 
omrežja, kar omogoča agilno, samodejno in inteligentno delovanje sistema.

Rezina za širokopasovne komunikacije 

Rezina za masovne komunikacije 
med napravami 

Rezina za občutljive komunikacije 

Komunikacije 
Zabava 
Internet 

Maloprodaja 
Transport 

Proizvodnja 

Promet 
Medicina 

Infrastruktura 



13AVTOMATIKA 180/2020

RAZCVET G5 V LETU 2020?

O vseh tehnoloških novostih, omenjenih v tem prispevku, in še mnogih drugih temah bodo potekala predavanja na 24. 
seminarju radijske komunikacije (srk.fe.uni-lj.si), ki bo od 5. do 7. februarja 2020 na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. 
Domači predavatelji bodo predstavili stanje in razvojna vprašanja radijskega omrežja v Sloveniji, tuji strokovnjaki pa 
bodo predstavili novejše razvojne smernice in prihodnja predvidevanja, vključno z razvojem bodočih radijskih rešitev.

Tomi Mlinar je diplomiral in magistriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, doktoriral 
pa na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Redno je zaposlen na Inštitutu 
za EMS in dopolnilno v Laboratoriju za sevanje in optiko na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo je na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, kjer 
se posveča predvsem brezžičnim komunikacijam, celostnim analizam telekomunikacijskih trgov 
in izobraževanju. Je avtor ali soavtor številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov, urednik več 
zbornikov in monografi j, občasni predavatelj na seminarjih in konferencah ter dolgoletni programski 

vodja strokovnega seminarja Radijske komunikacije.

Boštjan Batagelj je docent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete 
Satelitske komunikacije in navigacije, Optične komunikacije in Radijske komunikacije. Raziskovalno 
delo opravlja v Laboratoriju za sevanje in optiko, kjer se med drugim ukvarja s fi zičnim nivojem 
prenosnih in dostopovnih telekomunikacijskih omrežij, zasnovanih na radijski in optični tehnologiji. 
Je avtor več kot 300 člankov, izumitelj pri desetih patentnih, soustanovitelj dveh zagonskih podjetij 
ter sodeluje pri domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih s področja radijskih in optičnih 
tehnologij ter mikrovalovne fotonike.
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Izkoristite dodatno opremo ter optimizirajte 
nadzor kvalitete

Laserski profi lni senzorji Micro-Epsilon serije COMPACT in HIGHSPEED so namenjeni za integratorje, saj 
profi lne podatke posredujejo neposredno v aplikacijo integratorja. Uporabite jih lahko neposredno 
in v številnih situacijah, pri tem pa vam bo pomagala tudi dovršena brezplačna programska oprema.  

Na voljo so vam tudi senzorji scanCONTROL SMART in HIGHSPEED-SMART, ki imajo integrirane že tudi metode za 
obdelavo profi lnih podatkov. Prepričali vas bodo s svojo kompaktno izvedbo, visoko ločljivostjo in majhno lasersko 
linijo. Med največje prednosti pa seveda sodi možnost razvoja cenovno učinkovite rešitve za nadzor kvalitete v 
proizvodnji in avtomatizaciji. 

Prilagodite delovanje profi lnih senzorjev potrebam aplikacije

Funkcionalnost laserskih profi lnih senzorjev lahko dodatno razširite tudi z obsežnim izborom dodatkov, s katerimi 
boste delovanje prilagodili vaši aplikaciji. Na voljo so vam:

• Prehod scanCONTROL Gateway omogoča priklop do 4-ih LLT senzorjev. Komunikacija prehoda s scanCONTROL 
SMART senzorji poteka preko Ethernet Modbus,  prehod pa te vrednosti predstavi na Profi net, EtherCAT or Ethernet/
IP. Na voljo sta predpripravljena nastavitev senzorjev po predanih podatkih strank, za lažjo integracijo senzorjev 
v sistem, ter pomoč pri nastavitvah.

• scanCONTROL izhodna enota omogoča priključitev scanCONTROL SMART senzorjev preko Ethernet Modbus in 
do 8 digitalnih (rezultat dobri/slabi) in 4 analogne izhode (merjene vrednosti). 

Avtor: Igor Likar, TIPTEH d.o.o.
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• scanCONTROL Smart PLC za obdelavo do 8 LLT senzorjev in komunikacijo z drugim PLC preko Ethernet Modbus, 
Profi net ter digitalnimi in analognimi izhodi

• Na voljo so različna zaščitna in hladilna ohišja za postavitev senzorjev v zahtevna industrijska okolja.

Podpora in vključena programska oprema, ki vam bo olajšala delo

Profi lni senzorji scanCONTROL senzorji so odlična izbira za vse 2D/3D meritve v aplikacijah saj podpirajo različne 
industrijske vmesnike in vam ponujajo številne orodja za prikaz in oceno rezultatov. Na voljo so vam naslednje rešitve:

Integracija v aplikacijo preko številnih platform in vmesnikov

Integracija scanCONTROL COMPACT/HIGHSPEED senzorjev z neobdelanimi profi lnimi podatki v lastno aplikacijo. 
Na voljo so razvojna okolja (SDK - Software Development Kit) in knjižnice za integracijo v Linux, Windows ali Mac 
platforme, z uporabo jezikov/okolja C++, C#, VB.NET, LabVIEW, Python , C, GigE Vision/GenICam, Halcon, Delphi, Matlab. 
Integracija scanCONTROL SMART senzorjev pa je možna z vmesniki Modbus (TCP ali RTU), Ethernet (UDP), serijski 
protokol (RS422), preko prehoda scanCONTROL Gateway s Profi net IO, EtherCAT ali Ethernet/IP in preko izhodne 
enote z analognimi in digitalnimi signali.

scanCONTROL Confi guration Tools - Orodje za nastavitev senzorja

Pregledna programska oprema na Windows OS, s katero boste hitro in enostavno nastavili parametre senzorjev 
scanCONTROL. Omogoča vam nastavitev senzorjev, ogled profi lov ter shranjevanje, uvoz in izvoz profi lov. Moč pokaže 
predvsem v kombinaciji s scanCONTROL SMART in HIGHSPEED-SMART senzorji, ko omogoča enostavno nastavitev 
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parametrov pri kompleksnih merilnih nalogah, vključno z nastavitvijo vseh ustreznih vmesnikov. Pri COMPACT in 
HIGHSPEED senzorjih pa orodje omogoča simulacijo delovanja algoritmov celo s posnetimi profi li.

3D View - Zajem, ogled in izvoz 3D podatkov

S programsko opremo 3D view boste tretjo dimenzijo dobili z relativnim gibanjem senzorja in/ali tarče. Gibanje po 
y-osi je določeno s pomočjo »triggerjev«, obdelavo podatkov enkoderja in določitvijo hitrosti gibanja (senzorja ali 
tarče). Programska oprema 3D View je narejena za ogledovanje profi lnih podatkov v realnem času ali kasneje, izvoz 
2D profi lnih sekvenc v .png formatu, izvoz 3D podatkov v uporabnikovo CAD okolje (.asc, .stl, .csv, .ply formati), kot 
tudi za konfi guriranje senzorja.

Pogoni s koračnimi motorji RTA so enostavni, zanesljivi in 
cenovno zelo dostopni. Pri nizkih vrtljajih dosežejo visok 
navor ter so dovolj robustni tudi za zahtevnejše aplikacije.

RTA - vodilni proizvajalec koračnih motorjev, se lahko 
pohvali z več kot 30 let izkušenj. Lastna ekipa skrbi 

za razvoj in testiranje razvitih pogonov, izkušeni 
inženirji pa vam bo strokovno svetovali in nudili 

podporo v vaših aplikacijah.

Koračni motorji RTA so prava rešitev v aplikacijah 
pozicioniranja, pakiranja, premik, transport, ...
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Profi lni senzor za velike serije in visoko 
natančnost

Profi lni senzor Micro Epsilon je vrhunska rešitev, s katero boste brezkontaktno zaznavali, merili in 
analizirali profi le na različnih površinah tarč.  Glede na natančnost in frekvenco meritev, sodita 
seriji LLT25xx in LLT30xx, v skupino najbolj zmogljivih profi lnih senzorjev na svetu. Algoritem za 

Real-Time Surface Compensa  on (RTSC) omogoča hitre prilagoditve k stalno spreminjajočim pogojem 
na površini. To omogoča uporabniku dinamične meritve profi lov brez potrebe za ročne spremembe 
nastavitev. Z njim lahko detek  rate napake na površini ali izvajate meritve profi lov različnih komponent 
za natančno proizvodnjo. Senzor s kompaktno izvedbo, visoko ločljivostjo in majhno lasersko linijo vam 
tako nudi cenovno učinkovito rešitev za nadzor kvalitete v proizvodnji in avtoma  zaciji.  

Senzorji scanCONTROL COMPACT so namenjeni za integratorje, za posredovanje profi lnih podatkov v aplikacijo 
integratorja, medtem ko imajo senzorji scanCONTROL SMART že vgrajeno tudi obdelavo podatkov.

Profi lni senzor serije 25xx

Zahvaljujoč izvrstnemu razmerju cena/zmogljivost ter kombinaciji zasnove in kvalitete signala, je senzor posebej 
primeren za serijske aplikacije in projekte s potrebo za velikim številom laserskih profi lnih senzorjev.

Na voljo sta razreda COMPACT (scanCONTROL 2500), za zajem 2D/3D podatkov in pošiljanje teh v analizo v aplikacijo 
uporabnika, ter razred SMART (scanCONTROL 2510), z vgrajeno obdelavo podatkov. Pri obeh razredih so na voljo 
variante z merilnimi območji 25, 50 in 100 mm. Specifi kacije posameznega razreda si lahko ogledate spodaj.

Profi lni senzor z rdečo svetlobo uporablja kot izvor svetlobe rdečo lasersko diodo z valovno dolžino 658 nm. Število 
točk/pikslov na profi l (po x osi) je 640, frekvenca meritev (za vsak profi l) pa je do 300 meritev na sekundo. Vmesnik 
za profi lne podatke je Ethernet, medtem ko so izhodni vmesniki Ethernet, RS422, analogni ali digitalni.

Avtor: Igor Likar, TIPTEH d.o.o.
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Profi lni senzor serije 30xx – hitre, stabilne in natančne meritve

Profi lni senzor Micro Epsilon serije scanCONTROL 30xx spada med najbolj zmogljive profi lne senzorje glede na njihovo 
velikost, natančnost in frekvenco meritev. Predostavljajo kalibirirane 2D profi lne podatke z do 5,5 milijoni točk na 
sekundo. Frekvenca meritev do maksimalno 10 kHz omogoča natančno merjenje profi lov pri dinamičnih procesih.

Visoko občutljiva sprejemna CMOS-matrika senzorja z resolucijo 2.048 točk omogoča razdaljo med točkama samo 12 
μm (LLT30xx-25). Na ta način je možno zaznati tudi najmanjše detajle v profi lu. Številni vmesniki, tako kot digitalni 
izhodi/vhodi, Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP ali EtherCAT omogočajo direktni izvoz profi lnih podatkov.

Na voljo sta razreda COMPACT (scanCONTROL 3000) in HIGHSPEED (scanCONTROL 3050) za zajem 2D/3D podatkov 
in pošiljanje teh v analizo v aplikacijo uporabnika, ter razreda SMART (scanCONTROL 3010) in HIGHSPEED-SMART 
(scanCONTROL 3060), z vgrajeno obdelavo podatkov. Frekvenca meritev pri razredih COMPACT in SMART je do 300 
Hz, pri HIGHSPEED in HIGHSPEED-SMART pa do 10 kHz.

Pri vseh razredih sta na voljo varianti z merilnim območem 25, in 50 mm, ter varianti z rdečo lasersko svetlobo 658 
nm za standardne aplikacije ter modro lasersko svetlobo 405 nm za stabilne meritve pri žarečih kovinskih predmetih, 
delno transparentnih materialih in organskih materialih.

Profi lni senzor v različnih aplikacijah

Na tej spletni strani je predstavljenih nekaj aplikacij v kateri lahko uporabite scanCONTROL profi lni senzor. Možna 
je selekcija aplikacij glede na material tarče (kovine, les, plastika, guma, drugo), glede na tip meritve (profi l, 3D slika, 
širina, višina/korak, vrzel, V-vrzel, rob, kot, varilni šiv/nanos lepila, utori, površina, položaj) in in po številnih industrijah. 
V primeru želje Vam lahko posredujemo več informacij za izbrane aplikacije. 

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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OPREMA ZA KOMUNIKACIJE

Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Povezovalni kabli za Ethernet in PROFINET
Učinkovite komunikacijske rešitve in velike hitros   prenosa

Naraščajočo decentralizacijo proizvodnih procesov spremlja potreba po zanesljivi industrijski komunikaciji, ki 
zagotavlja stabilno delovanje v vseh razmerah in velike hitrosti prenosa. 

Industrijski sistemi komunikacije imajo nalogo prenosa podatkov med posameznimi elementi industrijske 
avtomatizacije. V zadnjih letih se je protokol PROFINET razvil v gonilno silo za industrijska omrežja, saj zagotavlja 
potreben nivo robustnosti in zanesljivosti ter omogoča povezavo številnih komponent.

V Elektrospojih ponujajo obsežno paleto rešitev za industrijski Ethernet in PROFINET. V sklopu tega področja nudijo 
celovit program pasivnih komponent. Vsa pasivna oprema je narejena v skladu z najvišjimi industrijskimi standardi 
in tako zagotavlja zanesljivost povezav na industrijskem nivoju.

V ponudbi Elektrospojev najdete že narejene povezovalne Patch kable za PROFINET in Ethernet različnih dolžin in 
konektorjev. Izbirate lahko med 4 in 8-polnimi kabli kategorij Cat.5, Cat.5e, Cat.6, Cat.6a in Cat.7. Narejene povezovalne 
kable ponujajo z ravnimi in kotnimi konektorji (RJ45 in M12). V ponudbi imajo tudi kotne RJ45 PROFINET konektorje, 
ki so primerni za vgradnjo v omarah z manj prostora.
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POVEZOVALNI KOMUNIKACIJSKI KABLI

PVC in PUR izolaciji omogočata vgradnjo 
kablov v različne aplikacije. Kabli s PVC 
izolacijo so najbolj primerni za fi ksno 
namestitev, kabli s PUR izolacijo pa so 
namenjeni premičnim aplikacijam, kjer 
je potrebno konstantno prepogibanje 
kablov (npr. v verigah). Za zahtevnejše 
aplikacije svetujemo izbor bolj 
specifi čnih povezovalnih kablov, ki 
omogočajo tudi torzijsko gibanje.

Slovenski zastopnik za Weidmüller 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.

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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AVTOMATIZACIJA ZGRADB

Informacije: LCR d.o.o.. info@lcr.si

KAA-8R – KNX aktuator

MEAN WELL, vodilni proizvajalec standardnih napajalnikov, nadaljuje s promocijo tehnologije za avtomatizacijo zgradb 
z namenom ustvarjanja zelene in trajnostne družbe. KNX preklopni aktuatorji igrajo pomembno vlogo pri avtomatizaciji, 
saj skrbijo za zanesljivo preklapljanje različnih elektronskih bremen v KNX sistemu. KNX aktuator pretvori ukaze, ki 
jih prejme od senzorjev in stikal v dejanja in s tem služi kot vmesnik med KNX sistemom in električnimi napravami, 
ki se običajno uporabljajo za razsvetljavo, senčenje in ogrevanje.  MEAN WELL s ponosom predstavlja naslednjega v 
vrsti KNX naprav, univerzalni KNX aktuator KAA-8R.

KAA-8R univerzalni aktuator je primeren za različna bremena in področja uporabe. Ima 8 neodvisnih izhodov. Sprejema 
KNX telegrame in ga lahko uporabimo kot preklopni aktuator ali kot aktuator žaluzij. Seveda je na aktuatorju omogočena 
tudi mešana uporaba preklopnega aktuatorja in aktuatorja žaluzij. Na vsakem izhodu je za preklapljanje uporabljen 
bi-stabilen rele. Rele omogoča maksimalen preklopni tok 16A. Preklapljanje je mogoče tudi ročno s stikali na samem 
aktuatorju. Stanje vsakega izhoda označuje statusna zelena dioda. Kompakten dizajn širine štirih standardnih enot 
(72mm) omogoča hitro in enostavno namestitev na DIN letev. Aktuator podpira tudi kontrolo ogrevanja in logične funkcije, 
kar daje integratorju sistema KNX večjo svobodo pri načrtovanju projekta. KAA-8R se ponaša tako z zanesljivostjo kot 
multifunkcionalnostjo in s tem zadovoljuje potrebe sodobne avtomatizacije zgradb.

Lastnosti KAA-8R:
    • 8 neodvisnih izhodov
    • Kompakten dizajn
    • Primeren za različne aplikacije
    • Primeren za induktivna in kapacitivna bremena
    • Programiranje naprave z ETS5
    • Mogoče ročno upravljanje s stikali na aktuatorju
    • Programabilne časovne in scenske funkcije
    • 3 leta garancije
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UPRAVLJANJE IIOT

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

Enostavno upravljajte IIoT naprave v industriji

V sklopu koncepta IoT, se kot eden izmed glavnih stebrov industrije 5.0, širi tudi njegova industrijska različica- IIoT 
(Industrial Internet of Things). IIot je platforma, kjer povezane naprave v mrežo, z uporabo skupnih komunikacijskih 
protokolov, medsebojno komunicirajo. 

Glavne tehnologije ki podpirajo IioT, so oblačne storitve (Cloud services), obdelava podatkov s pomočjo računalništva 
na robu (Edge Computing) in umetna inteligenca (AI). Največji preboj IIoT pa bo pripisati peti generaciji mobilne 
tehnologije (5G), kjer bodo hitrost ter predvsem dostopni časi omogočili dovolj hitro komunikacijo. Tukaj nastopi 
programska rešitev AMS svetovno priznanega proizvajalca Axiomtek.

Programska platforma Axiomtek AMS

Agent MaaS Suite (AMS) je programska platforma, namenjena upravljanju ter nadzoru 
IIoT naprav preko Axiomtek industrijskih računalnikov. Ta vključuje klienta AMS.
AXView ter strežnik AMS.Maas. Visoko integriran industrijski sistem upravljanja 
IIoT naprav, vsebuje široko paleto standardnih komunikacijskih protokolov in 
omogoča nadzor, nastavitve, ter obveščanje o dogodkih na sistemu. Platforma 
vključuje razvojno orodje Node-RED za vizualno programiranje - v priljubljenem 
programskem jeziku JavaScript, lahko v štirih preprostih korakih (plug, play, confi gure and play) izdelamo projekt. 
Platforma AMS je tako primerena za SI, OT, IT strokovnjake in vse, ki potrebujejo enostavno izdelavo POC platforme. 
AMS je tudi spletna storitev, tako da lahko uporabniki prek interneta in brskalnika upravljajo svoje naprave in sisteme, 
kadarkoli in kjerkoli.

Lastnosti:
• Nadzor in konfi guracija sistema na vseh napravah s spletnim brskalnikom
• 24/7 spletni monitoring ter vizualizirani podatki na nadzorni plošči
• Obveščanje o alarmih in dogodkih po elektronski pošti, s proženjem digitalnega izhoda, preko MQTT ali socialnih 

omrežij
• Komunikacijska podpora za Modbus, MQTT, REST, WebSocket, HTTP in TCP/UDP
• Node-Red razvojno okolje za vizualno programiranje na podlagi opisa podatkovnih tokov
• Programiranje brez naprednih programerskih znanj (fl ow based)
• Nadzorna plošča z vgrajenimi komponentami za enostavno ustvarjanje
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MREŽNE KOMUNIKACIJE

Local Agent – AMS.AXView

AMS.AXView je klient, nameščen v Linux okolju na izbrani strojni opremi in se obnaša kot Edge Gateway. »Gateway« 
oz. »prehod« je vozliščna naprava za povezavo dveh protokolarno nezdružljivih omrežij. Povezavo omogočajo vdelani 
komunikacijski pretvorniki za različne protokole, te pa določajo vsaj zgornje štiri plasti modela ISO/OSI.

Gateway je nameščen na robu omrežja (Edge Gateway), v bližini senzorjev, strojev ali drugih virov podatkov, ter 
služi kot medij, ki premošča (bridge), povezane naprave v lokalnem omrežju s podatkovnim centrom na oddaljenem 
strežniku (cloud). Vsi podatki, ki potujejo na oblak ali drugo omrežje najprej komunicirajo z gatewayem - ta zbira in 
prevaja podatkovne signale iz naprav in je tako vmesnik za komunikacijo različnih sistemov.

Funkcija gatewayja je tudi predprocesiranje velike količine neobdelanih podatkov, ter pošiljanje fi ltriranih informacij 
v oblak za nadaljno analizo. Koncept obdelovanja podatkov blizu vira (npr. senzorja, stroja, …), zmanjšuje količino 
prenešenih podatkov na oblak, kar poveča odzivni čas in obremenjenost omrežja. 

AMS.AXView podpira plug-in komunikacijske protokole, kot so MQTT, Socket, WebSocket, HTTP in TCP/UDP. Omogoča 
upravljanje naprav, povezanih preko serijskih ali LAN vrat. V platformo je integriran Node-RED, odprtokodno orodje za 
vizualno programiranje, ki uporabnikom omogoča hitro in enostavno obdelavo in vizualizacijo podatkov. S pomočjo že 
izdelanih vtičnikov Node-RED vsebuje veliko predlog za branje in obdelavo podatkov, iz različnih virov, za raznolike 
aplikacije.

Remote Multi-device Manager – AMS.MaaS

AMS.MaaS je strežnik in služi kot orodje za zbiranje in upravljanje oddaljenih klientov in sistemov. Podpira funkcije, 
ki skrbnikom pomagajo poiskati, prepoznati in upravljati sistem, ter nudi pregled nad podatki. 

Osnovna vrednost IIoT so zbrani podatki, s pomočjo katerih podjetja prepoznajo specifi čne probleme in oblikujejo načrte 
za odpravo težav in za izboljšanje procesov.  Naj si gre za optimizacijo proizvodnih procesov, večanja produktivnosti 
ali zmanjšanja stroškov in tveganja. MaaS v tem kontekstu agregira podatke iz različnih virov in uporablja analitiko 
za pridobivanje in prikaz relevantnih informacij.
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UNIVERZALNI VMESNIK IMPACT

Informacije: FBS elektronik d.o.o., Peter Meh ing. el., oddelek tehničnega svetovanja

Univerzalni vmesnik IMPACT za priklop Univerzalni vmesnik IMPACT za priklop 
in vodenje robotovin vodenje robotov

Datalogic’s IMPACT program je preverjena platforma, ki 
omogoča uporabniku rešiti ne samo vodenja robota, ampak 
še mnogo drugih aplikacij strojnega vida z naprednim 
sistemom vodila »primi in spusti«. Z več kot 100 vision 
orodji in zbirko strojnih opcij, boste lahko reševali vaše 
potrebe robota nabor strojnih opcij boste lahko rešili z 
vodenjem robota in drugih potrebah kontrole. 

Več informacij o koloborativnih robotihod proizvajalca 
Universal Robots najdete na njihovi spletni strani.

Prikaz UR serija robotov:

UR3 robot
Universal Robots UR3e je ultra lahek, kompakten industrijski 
robot, idealen za namizne aplikacije. Zaradi majhnega 
prijemala je idealen, da se zgradi neposredno znotraj 
strojev ali v drugih tesnih delovnih prostorih. Robot tehta 
le 11 kg, z nosilnostjo ima 3 kg obremenitve. Z vrtenjem 
za 360 stopinj na vseh zapestnih sklepih in neskončnim 
vrtenjem na končnem sklepu je zelo primeren za uporabo 
pri lahki montaži in vijačenju.

V industriji se srečujemo z različnimi roboti na katerih je potrebno nastavljati različne parametre za pomike robotov 
pri prestavljanju predmetov.

Datalogic IMPACT Robot vodilo URCap omogoča uporabniku hitro in enostavno povezovanje med Datalogic Smart 
kamero ali industrijskim vision procesorjem. Z enostavno kalibracijo in nastavitvijo točke prijema vašega robota v 
aplikaciji nastavitev z malo truda.

Kombinacija kamere in programa IMPACT postane Datalogic družabnik za vodenje robotov

Možnosti obremenitve: 3, 5, 10 in 16 kg. – omogoča reševanje najrazličnejših aplikacij robot ima šest osi, neverjetno 
fl eksibilnost in enostavno vključitvijo v obstoječa proizvodna okolja.
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ROBOTIKA

Vmesnik v programu IMPACT omogoča:
• več kot 100 vision orodij za potrebe kontrole optičnega 

vida
• novo hitrejšo in zanesljivo rešitev programskega 

vmesnika za združevanje robotov proizvajalca Universal 
robots in Datalogic kamer

»Ko prilagodljivost sreča učinkovitost«

Lahkotnost namestitve:
Z enostavno kalibracijo in nastavitvijo točke dviga bo 
vaša aplikacija vodenja robota nadgrajena in delovala z 
malo vloženega truda.

Glede na enostavnost integracije robota in vida so aplikacije 
za izbiro in nameščanje zelo poenostavljene

Izboljšanje produktivnosti s sodelovanjem »roko v roki« z 
roboti operaterji lahko olajšajo svojo delovno obremenitev 
in povečajo produktivnost.

Vision senzor Datalogic in robot UR sta najboljši par

Vision senzor je montiran na fi ksnem mestu

Vision senzor je montiran na roki robota
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UNIVERZALNI VMESNIK IMPACT

Postopek nastavitve vision senzorja v programu 

Izbor ustrezne kamere (odvisno od zahtevnosti 
aplikacije)

Povezovanje z izbranim vision senzorjem

Nastavitev centra orodja 

S pritiskom na gumb LIVE VIEW dobim sliko v živo in 
delovno območje robota

Programiranje tarče in območja delovanja
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ROBOTIKA

Že nastavljeno orodja »šahovnica« in »točkaste pike«

Določitev pogleda vision senzorja glede na polja 
točk/šahovnice (ob kakovostnem ujemanju se vključi 
zelen indikator).

Nastavitev funkcije HandEye

Funkcija omogoča natančno nastavitev začetne točke 
z prednastavljenimi vzorci mest gibanja. Rumene 
točke predstavljajo tarče v katere se pomika robot 
po določenem programu z ujemanjem polj.

Začetni položaj Setpoint v načinu HandEye na 
»šahovnici« in »točkastem polju« označeno z 

rdečo

Prikaz gibanja robota v 6 oseh glede na 
nastavljene gibe

S povezljivostjo Datalogic programskega vmesnika z 
robotom bo delo postalo enostavnejše, manj izgub-
ljenega časa v primerjavi z zamudnimi postopki 
pro gra miranja ostalih zahtevnih programov. Procesi 
v aplikacijah bodo poenostavljeni z Datalogic vision 
sistemi in IMPACT programom.

Za več informacij o vision senzorjih in IMPACT sistemu 
nas kontaktirajte na telefon 03-898-3702, pošljite 
sporočilo  info@fbselektronik.com ali obiščite našo 
spletno stran www.fbselektronik.com
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OGLASNA SPOROČILA
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OGLASNA SPOROČILA

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

PRED       POTEM

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

1. KORAK
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OGLASNA SPOROČILA
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RAZVOJNA OKOLJA

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.

Python Naprave

Kartični računalniki imajo 40 pin-ski vtikač. Slika kaže razporeditev priključkov. Za nas so zanimivi GPIOxx pini. Če 
ne uporabljamo standardnih komunikacijskih pin-ov(i2c, uart in spio) lahko uporabimo tudi le-te. Na slovenski izdaji 
uporabljamo skladno s trendi na področju dodatne opreme(tipala, aktuatorji, zasloni itd) samo komunikacijo i2c. Tako 
imamo na uporabo kar 24 prilagodljivih vhodno izhodnih pinov. Izhodne pine želimo prižigati, ugašati in spreminjati 
pulzno širino. Za te namene je bila na slovenski izdaji napisana knjižnica python, ki je dodana na osnovni mapi python 
/var/www/html/python. To je na področju, ki ga za python vaje uporablja internetni brskalnik. Naj poudarim, da je 
slovenska izdaja namenjena učenju in je VSE odprto in v izvorni kodi s številnimi primeri.

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

PYTHON V. del
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MALA ŠOLA PYTHON

Zaradi lažjega razumevanja in zaradi lažjega vezanja šolskih kompletov imamo posamezne pine poimenovane. Pri 
python/naprave imamo v navodilih napisana imena spremenljivk in pine na katere naprave priklopimo. 

Za lažjo predstavo na sliki vidimo tipično učilo v učilnicah, ki je narejeno na standardni lati 40mm x 80mm x 400mm. 
Za pritrjevanje uporabljamo pištolo na staljeno plastiko in vezice . Izredno uspešna kombinacija tehnologij. Na 
sliki se vidi standardna postavitev (4 x kapacitivne tipke, 4 x led (Na gonilniku za koračni motor) in koračni motor) z 
dodanimi napravami ki izkoriščajo i2c komunikacijo (RFID čitalec, LCD 4 x 20 in tipalo vlage, tlaka in temperature).

Python Naprave led1.py
Za povsem enostavno prižiganje in ugašanje LED uporabljamo funkcijo izhod(pin, bool).

Program je enostaven in se vrti v while zanki. Edini nadzor nad programom imamo s pritiskom na tipko t4(konec) ali 
s pritiskom na gumb konec() v IDE(Integrated Development Envyorment – Integrirano Razvojno Okolje) za python. 
Program je razdeljen na dva dela, označena sta z zeleno in modro barvo. Prvi zeleni del prižge vse LED in čaka 0.5s. 
Drugi del ugasne vse LED in čaka 0.5s. To se ponavlja v neskončnost, dokler programa ne prekinemo.

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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RAZVOJNA OKOLJA

#Python Naprave led1.py
#-*- coding: utf-8 -*-
import sys;sys.path.insert(0,/var/www/html/python')
from python import *

while konec(t4):   #Led True gori False ne gori
  izhod(l1,True);izhod(l2,True)
  izhod(l3,True);izhod(l4,True)
  premor(0.5)
  izhod(l1,False);izhod(l2,False)
  izhod(l3,False);izhod(l4,False)
  premor(0.5)
izhod(l1,False);izhod(l2,False)
izhod(l3,False);izhod(l4,False)

Python Naprave led2.py
Tudi za pulzno širinsko prižiganje in ugašanje LED uporabljamo funkcijo izhod(pin,int).

Program je enostaven in se vrti v while zanki. Nadzor nad programom imamo s pritiskom na tipko t4(konec) ali s 
pritiskom na gumb konec() v IDE (Integrated Development Envyorment – Integrirano Razvojno Okolje) za python. 
Znotraj while zanke je z plavo zapisana for zanka. Zanka izvaja vzorec, ki se neprestano ponavlja. For zanka izvaja 
vrednosti spremenljivke j, ki jih jemlje iz polja k. 

Z rjavo je označeno polje k in ukazi, ki s tem poljem delajo. Polje k je dvo-dimenzionalno, torej imamo več zapisov 
združenih v 5 števil s plavajočo vejico. Funkcija izhod(pin,fl oat) nastavi na pin-u pulzno širinsko moduliran signal od 
0 do 100. Če na tak izhod priključimo LED ji lahko spreminjamo osvetlitev. Napisan svetlobni učinek je viden kot 
valovanje. Z malo truda, si lahko ustvarimo poljuben svetlobni učinek, ki vključuje do 4 LED , ki jim lahko spreminjamo 
svetilnost in trajanje posameznega vzorca. Število vzorcev je neomejeno. Vzorci skupaj tvorijo svetlobni učinek.



35AVTOMATIKA 180/2020

MALA ŠOLA PYTHON

#Python Naprave led2.py
#-*- coding: utf-8 -*-
import sys;sys.path.insert(0, '/var/www/html/python')
from python import *

k=[#pwm ledic, cas stanja
  [00,00,00,00,0.5],[00,00,00,33,0.5],\
  [00,00,33,66,0.5],[00,33,66,99,0.5],\
  [33,66,99,66,0.5],[66,99,66,33,0.5],\
  [99,66,33,00,0.5],[66,33,00,00,0.5],\
  [33,00,00,00,0.5]
  ]

while konec(t4):
  for j in k:
    izhod(l1,j[0]);izhod(l2,j[1]);
    izhod(l3,j[2]);izhod(l4,j[3]);
    premor(j[4])

izhod(l1,-1);izhod(l2,-1);
izhod(l3,-1);izhod(l4,-1); #konec

Python Funkcija izhod().py

Funkcija izhod(pin,vrednost) je narejena tako, da če je vrednost tipa bool, je izhod tipa bool, če pa vstavimo številsko 
vrednost med 0 in 100, dobimo na pinu pulzno širinsko modulacijo. Funkcija izhod() je napisana v /var/www/html/
python/python.py in je del podpore IDE za python. Imena funkcij in spremenljivk so poslovenjena, za lažje pedagoško 
delo.

def izhod(i,j):       #števika izhoda, stanje izhoda
  if type(j)==bool:
    GPIO.output(i,j)    
  elif type(j)==int:
    x,y,z=pp[pwm(i)]
    if y==False:
      z.start(i);y=True;pp[pwm(i)]=x,y,z
    if j>=0:z.ChangeDutyCycle(j)
    else:   z.stop()

Naslednjič

Slovenska izdaja  PythonNapravekoračni.py
Pogledali si bomo kako krmilimo koračni motor. Koračni motor je del minimalne postavitve učila za slovensko izdajo. 
Krmilnik za koračni motor ima 4 diode, ki smo jih danes uporabljali, če pa te diode pravilno prižigamo se zbudi koračni 
motor. Več prihodnjič 

Naslednjič

    1. https://www.python.org/
    2. http://slovenskaizdaja.sytes.net/
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Upravljanje z energijo in odpadki v 
kompleksnem industrijskem obratu

Energy and waste management in a complex industry facility

The basic requirement for the implementation of energy saving measures and energy management is an 
adequate IT system along with corresponding database and relevant analytical tools. MePIS Energy is an 
advanced Energy Management System which is already fi eld-proven. The excellence of MePIS Energy was 
recognized by a well-known car manufacturer from Western Europe, who selected MePIS Energy the Energy 
Management System to control and manage energy consumption and waste in their manufacturing plant. 
The automotive industry is energy intensive since energy represents 10-15 % of the overall production cost. 
Due to rising energy prices and environmental requirements optimizing energy consumption is becoming 
increasingly important. Energy saving measures mean signifi cant savings for the company, up to 10% per 
year, increased competitiveness and reduced impact on the environment. Installed MePIS Energy is completely 
tailored to the specifi c needs and requirements of the automotive industry. It allows consumption tracking 
on the basis of accurate data, waste monitoring and management, timely detection of discrepancies and 
timely interventions, identifi cation of potential improvements, performance of comparisons and complex 
analyses and calculation of specifi c energy and waste costs per produced vehicle. All across production, 
system provides users with all the relevant information for successful energy management. The application 
is scalable and confi gurable, which allows simple and quick expansion.

Kratek pregled prispevka

Pri izvajanju ukrepov varčevanja z energijo in energetskem managementu potrebujemo ustrezno informacijsko 
podporo z bazo podatkov in ustreznimi analitičnimi orodji. To omogoča v praksi preizkušen napreden 
energetski informacijski sistem MePIS Energy. Odličnost orodja je prepoznal tudi uveljavljen proizvajalec 
avtomobilov iz zahodne Evrope, ki je za učinkovit nadzor in upravljanje z energijo ter ravnanje z odpadki 
v svojem industrijskem obratu izbral MePIS Energy. Avtomobilska industrija je energetsko intenzivna, 
saj cena energije predstavlja 10-15 % proizvodnih stroškov. Zaradi rasti cen energentov in zahtev glede 
varovanja okolja postaja optimizacija rabe energije vse pomembnejša. Z izvajanjem ukrepov učinkovite 
rabe energije podjetje dosega občutne prihranke, tudi do 10% letno, večjo konkurenčnost in manjše 
obremenjevanje okolja. Uvedeni MePIS Energy je popolnoma prilagojen specifi čnim potrebam uporabnika, 
ki so povezane z avtomobilsko industrijo. Sistem omogoča sledenje porabe energije na osnovi natančnih in 
ažurnih podatkov, spremljanje nastanka odpadkov in njihovo upravljanje, pravočasno detekcijo odstopanj 
in ukrepanje, identifi kacijo potencialnih izboljšav, izvajanje primerjav in kompleksnih analiz ter izračun 
stroškov energije in odpadkov za izdelavo posameznega vozila. Uporabnikom znotraj proizvodnje zagotavlja 
vse relevantne informacije pri izvajanju uspešnega dolgoročnega energetskega managementa. Aplikacija 
je skalabilna in konfi gurabilna, kar zagotavlja enostavne in hitre razširitve. 
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1  Uvod

Varčevanje z energijo je pomembno tako zaradi 
okoljskega aspekta kot tudi povečanja konkurenčne 
prednosti podjetij. Proces zmanjševanja porabe 
energije je zahteven, kar se odraža predvsem v 
večjih zgradbah in proizvodnih obratih. Takšne 
objekte je težko obvladovati brez t.i. energetskega 
managementa, ki vključuje spremljanje rabe energije, 
analiziranje in interpretacijo podatkov ter sprejemanje 
ukrepov. Energetski management zahteva izvajanje 
velikega števila nalog različne kompleksnosti, zato 
ga je smiselno podpreti z ustreznim informacijskim 
sistemom, ki vsebuje bazo podatkov in ustrezna 
analitična orodja.

Metronik ima na segmentu energetskih informacijskih 
sistemov zelo veliko izkušenj, saj tovrstne sisteme 
vgrajuje in namešča pri različnih uporabnikih v Sloveniji 
in tujini že več kot 10 let. Rešitev za celovito podporo 
energetskemu managementu – MePIS Energy je v celoti 
plod lastnega razvoja in bogatih izkušenj Metronika 
na segmentu avtomatizacije energetskih sistemov 
in energetskega managementa. Odličnost orodja je 
prepoznal tudi uveljavljen proizvajalec avtomobilov 
iz zahodne Evrope in ga, poleg nadzora in upravljanja 
z energijo, uporabil tudi za obvladovanje odpadkov, 
ki postaja vse bolj pomembna tema v industrijskem 
okolju. V prispevku predstavljamo konkreten primer 
uvedbe sistema, ki ga je Metronik izvedel leta 2014.

2  Obvladovanje energije in odpadkov

Uspešnost podjetji je vse bolj odvisna tudi od tega, 
kako odgovarjajo na okoljska vprašanja. Pri tem se 
srečujejo tako z vprašanji učinkovite rabe energije 
kot ravnanja z odpadki. V proizvodnem procesu 
nastajajo nevarni odpadki, ki jih je potrebno ustrezno 
deponirati ali predelati ter nenevarni odpadki, ki jih 
je možno reciklirati in ponovno uporabiti. S procesom 
upravljanja z odpadki so povezani stroški zbiranja, 
prevažanja, predelave in odstranjevanja odpadkov. 
Nekatere odpadke se lahko tudi proda za nadaljnjo 
uporabo. Okoljska vprašanja, skupaj z nenehno rastjo 
cen energentov, podjetja silijo v optimizacijo rabe 
energije in družbeno odgovoren trajnostni razvoj.

Na osnovi raziskav je bila razvita informacijska 
platforma, ki presega omejitve konvencionalnih EIS 

ter omogoča prilagodljiv okvir aplikacij, podjetja 
pa z njo lahko dosegajo občutne prihranke pri 
stroških energij, večjo konkurenčnost in manjše 
obremenjevanja okolja.

3  Uvedba sistema v kompleksnem industrijskem 
obratu

Metronik je v letu 2014 izvedel sistem upravljanja z 
energijo in odpadki MePIS Energy pri uveljavljenem 
proizvajalcu avtomobilov iz zahodne Evrope.

Avtomobilska industrija je precej energetsko intenzivna, 
saj energija pomeni 10-15 % proizvodnih stroškov. 
Omenjeno podjetje se razprostira na veliki površini 
(cca 100.000 m2), zato je že zaradi same velikosti 
nadzorovanje celotne rabe energije zahtevno. Poleg 
intenzivne rabe energije se podjetje srečuje tudi z 
veliko količino odpadkov, ki jih je več kot 100 vrst. 
Od tega je okoli 45 % nevarnih odpadkov, 35 % 
nenevarnih odpadkov, ki jih je treba odpeljati in 
ustrezno deponirati oz. reciklirati, 20 % pa jih lahko  
prodajo (Slika 1).

Slika 1: Deleži različnih tipov odpadkov.

Zato so v podjetju želeli v sistem za energetski 
management vključiti portal, preko katerega bi 
uporabniki hitro in enostavno prišli do bistvenih 
podatkov glede odpadkov. Ključna točka je povezanost 
obeh sistemov, saj le-ta povečuje uporabnost ter 
nadgrajuje oba sistema, ki se med seboj dopolnjujeta. 
Podjetje ima tako v enem sistemu omogočen pregled 
ter nadzor nad energijo in odpadki. V izračunih 
specifi čnih stroškov glede na izdelano količino vozil 
se ne upoštevajo le stroški energentov, temveč tudi 
stroški odpadkov, ki v posameznih delih proizvodnega 
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procesa predstavljajo več kot 50 % specifi čnih 
stroškov.

3.1 Energetski management
MePIS Energy je v svoji osnovi spletna aplikacija, ki 
omogoča spremljanje energetske učinkovitosti in 
izpustov toplogrednih plinov.

Slika 2: Arhitektura sistema MePIS Energy.

Podatki o energetski učinkovitosti so podani v 
obliki preglednih prikazov, ki uporabnikom nudijo 
informacije o stanju rabe energije ter stroških. 
Organizacijska struktura aplikacije je večnivojska 
in zasnovana tako, da omogoča spremljanje rabe 
energije na ravni celotnega podjetja ali pa le na 
določenem stroju ali liniji.

V sistem so vključene vse osnovne funkcionalnosti, 
ki jih vsebuje MePIS Energy:

• spremljanje rabe energije (monitoring) po 
merilnikih in objektih z možnostjo

• nastavljanja enostavnih in kompleksnih relacij 
(inteligentni virtualni delilniki),

• uporabniško nastavljive kontrolne plošče za hiter 
pregled nad ključnimi informacijami,

• bogat set primerjav, ki omogoča primerjave 
oddelkov/objektov/meritev, primerjavo izdelkov, 
časovne primerjave (leto z letom, mesec z 
mesecem, dan z dnem, ipd.),

• odprtost segmenta primerjav omogoča izvajanje 
primerjave poljubno izbranih podatkov (iskanje 
korelacij) in primerjavo podatka v poljubno 
nastavljenih časovnih obdobjih,

• izračun ključnih kazalnikov (KPI), ki poleg standardnih 

omogočajo tudi poljubne kazalnike, defi nirane s 
strani uporabnikov (npr. izračun porab in stroškov 
energije glede na izdelana vozila, delovne ure 
ter površine),

• vremenska normalizacija porabe energije s 
pomočjo temperaturnega primanjkljaja, 

• izvajanje trendnih analiz po objektih in izdelkih 
(M&T) z možnostjo izločitve »slabih« podatkov, 
postavljanja cilja (Slika 3) in spremljanja 
uresničevanja le-tega preko CuSum diagrama,

Slika 3: Ciljno spremljanje rabe energije.

• integriran sistem za alarmiranje (prikaz opozoril v 
aplikaciji ter pošiljanje po e-pošti ali sms sporočilih), 
ki uporabnikom dovoljuje samostojno defi niranje 
poljubnega števila alarmov ter naknadno analizo 
sproženih alarmov,

• poročilni sistem (reporting), ki poleg standardnih 
poročil dovoljuje kreiranje poljubnih poročil po 
željah uporabnikov.

• Vsa poročila je možno izvažati v standardne 
oblike, kot so npr. PDF in MS Excel.

Inovativne funkcijske rešitve omogočajo enostavne 
naknadne širitve in prilagoditve glede na zahteve 
uporabnikov. Predstavljeni sistem je popolnoma 
prilagojen specifi čnim potrebam podjetja, ki so 
povezane z avtomobilsko industrijo. 

Skalabilnost in konfi gurabilnost aplikacije omogoča, 
da poleg osnovnih funkcionalnosti EIS za naročnika 
uvedemo nekatere napredne funkcionalnosti MePIS 
Energy:

• OLAP kocka (Slika 4), ki služi podatkovnemu 
rudarjenju in omogoča hitro, poljubno analizo 
velike količine podatkov, ki so shranjeni in 
prikazani na večdimenzionalen način,
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Slika 4: Analiza podatkov z OLAP kocko.

• spremljanje podatkov o porabah v realnem času 
(5 minutni interval obdelave podatkov namesto 
običajnega 15 minutnega),

• analize EPI (Environmental Performance Index) 
kazalnikov, ki ločeno za proizvodni proces in 
infrastrukturo prikazujejo specifi čne stroške 
energije in odpadkov glede na proizvedena vozila 
ter glede na delovne ure,

• upravljanje sistema, kjer uporabniki sami dodajajo 
ter urejajo meritve in izračune.

3.2 Upravljanje z odpadki
V podjetju se zavedajo, da je poleg učinkovite rabe 
energije za trajnostni razvoj in zmanjševanje stroškov 
velikega pomena učinkovito upravljanje z odpadki. 
Odpadke ne obravnavajo le kot strošek, ampak tudi 
kot vir. Pri tem je bistveno upravljanje toka odpadkov, 
ki jih je treba voditi skozi različne stopnje obdelave, 
potrošnje in uporabe, tako, da je dosežena najvišja 
možna stopnja ponovne uporabe in recikliranja [1]. 
MePIS Energy smo zato razširili s portalom za ravnanje 
z odpadki, ki spremlja količino in stroške odpadkov 
ter izračunava okoljske parametre in je obenem 
popolnoma povezan z energetskim managementom.

Slika 5: Letni trend deleža recikliranih odpadkov.

Mesečno se vanj shranjujejo in hkrati obdelujejo 
vsi podatki o odpadkih: količine, stroški, prihodki, 

informacije o nevarnosti odpadkov, porazdelitev 
po stroškovnih mestih, stroški delovne sile, delež 
recikliranja (Slika 5), ipd. V okviru portala je izdelanih 
14 namenskih poročil (od teh se jih nekaj avtomatično, 
preko e-pošte, pošilja ključnim uporabnikom) zgrajen 
pa je tudi večdimenzionalni podatkovni sistem 
OLAP, ki omogoča izvajanje analiz in izpis poročil 
po principu podatkovnega rudarjenja.

3.3 Rezultati
Podjetje je z uvedenim sistemom upravljanja z energijo 
in odpadki pridobilo zanesljiv ter prilagodljiv sistem, 
ki je upošteval vse zahteve industrije ter podjetja. 
Energetski informacijski sistem vključuje:

• več kot 800 merilnih mest za spremljanje rabe 
energije in vode,

• spremljanje 9 različnih energentov, uporabljenih je 
preko 50 različnih parametrov in 2000 izračunov,

• spremljanje upravljanja s preko 100 različnimi 
vrstami odpadkov (podatki o mestu nastanka, 
strošku ali prihodku, količini in nevarnosti za 
vsako vrsto odpadkov, stroških delovne sile, 
odvoza, recikliranja in ostale opreme), 

• več kot 35 poročil, konfi guriranih po željah 
uporabnika,

• 3 večdimenzionalne podatkovne sisteme OLAP 
za izvajanje analiz po principu podatkovnega 
rudarjenja (data mining).

MePIS Energy s tem uporabniku v sicer kompleksnem 
industrijskem obratu zagotavlja prave informacije, ki 
jih potrebuje za nadzor nad rabo energije in izvajanje 
trajno uspešnega energetskega managementa ter 
ravnanja z odpadki. Uporabnik je z MePIS Energy 
pridobil:

• skalabilno in konfi gurabilno aplikacijo, ki omogoča 
enostavne in hitre razširitve sistema,

• kompleten nadzor nad rabo energije ter ravnanjem 
z odpadki v podjetju na osnovi natančnih in 
ažurnih podatkov,

• orodje za identifi kacijo potencialnih izboljšav in 
smiselnih investicij,

• možnost pravočasne detekcije odstopanj in 
zmanjšanje odzivnega časa s pravočasnim 
obveščanjem,

• enostavnejšo ter hitrejšo pripravo in izpis energetskih 
poročil ter poročil o ravnanju z odpadki,

• napredna orodja za poglobljene analize rabe 
energije, delovanja energetskih sistemov ter 
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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.

ravnanja z odpadki v podjetju in
• pregled nad stroški energentov in odpadkov na 

enoto proizvodnje (Slika 6).

Slika 6: Prikaz stroškov na enoto proizvodnje.

Z uvedbo sistema je podjetje znižalo stroške energije 
na letni ravni za 10%, s čimer je investicija v sistem 
MePIS Energy v celoti izpolnila pričakovanja naročnika.

4  Zaključek

V Metroniku smo razvili informacijsko platformo, 

ki presega omejitve konvencionalnih energetskih 
informacijskih sistemov in temelji na nastavljivi 
in odprti zasnovi, ki je konfi gurabilna ter vsebuje 
prilagodljiv okvir aplikacij. Podjetjem omogoča raz -
širitve glede na specifi čne potrebe in zahteve, ki so 
odvisne od industrije. MePIS Energy, ki v kompleksnem 
avtomobilskem industrijskem obratu združuje povezana 
in prepletena sistema energetskega managementa 
in upravljanja z odpadki dokazuje, da je v industriji 
pri sotna potreba po sistemih, ki  podjetjem pomagajo 
pri doseganju prihrankov, večji konkurenčnosti in 
zmanjševanju obremenjevanja okolja.

5  Literatura

[1]  N. Samec, Ravnanje z odpadki, Fakulteta za stroj-
ništvo v Mariboru, Katedra za energetsko procesno 
in okoljsko inženirstvo, Maribor 2005.

Članek je bil objavljen v Zborniku konference 
Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'19
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Novice iz elektronike pripravlja: Branko Badrljica, gl urednik

Power Integrations – novi nastav-
ljivi »fl yback« AC/DC pretvorniki 

InnoSwitch 3 Pro

Družina InnoSwitch 3-Pro ponuja kompaktno opcijo za nastavljive tokovne ali 
napetostne vire. Ima vgrajen močnostni MOSFET in je namenjena »fl yback« 
konfi guracijam. Značilnosti serije so predvsem nastavljivost preko vdelanega 
I2C vmesnika, upravljanje sekundarnega MOSFET-a za usmerjanje in MOSFET-a 
za odklop napajanja, zaznavanje sekundarnega toka in napetosti. Vdelan je 
tudi »watchdog« za sam čip in pa možnost zaznave kupa pogojev (pre/nizka/
visoka izhodna napetost, kratek stik, možnost restarta ob nepravilnostih ipd. 
Krmiljenje sekundarnih MOSFET-ov pomeni, da sta v čipu dve krmilni enoti – 
ena za primarni MOSFET in druga za vse, kar je na sekundarni strani (krmilje 
MOSFET-ov za usmerjanje in kontrolno stikalo, zaznava napetosti in tokov, 
komunikacija). 

Tipična aplikacija InnoSwitch 3-PRO in ohišje

Čipi dovoljujejo delo tako iz 110V kot 230V omrežij, čeprav imajo v tako 
načrtovanih napajalnikih nekaj malega nižjo dovoljeno izhodno moč.

Vdelana je tudi ločena nizko-tokovna napajalna veja za napajanje mikro 
krmilnika (3,6V do 50mA pri izhodni napetosti 5V ali več). 

Čip nima NVRAM ali EEPROM celic, v katere bi lahko zapekli začetne vrednosti. 
Pred nastavljena izhodna vrednost je 5V.

Vdelani so v InSOP-24 ohišje. Razpoložljive deklarirane moči so od 25W do 
55W in so odvisne od pogojev (odprto ohišje, temperaturni razpon ipd). Poraba 
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napajalnika je pod 15mW brez obremenitve, vključno z delom za zaznavo 
izhodne napetosti. Tipični izkoristek ni podan, in je odvisen od zunanjih 
komponent in pogojev delovanja, glede na velikost ohišja in zasnovo pa je 
pričakovati dosegljiv relativno visoke vrednosti.

Namenjen je hitrim protokolom za polnjenje raznih naprav preko USB3, 
polnilnikom za mobilne telefone, splošnim polnilnikom akumulatorskih celic, 
tokovnemu ali napetostnemu krmilju LED diod in nastavljivim napajalnim 
enotam.

Cena pri popularnih prodajalcih je malo nad €2 (brez DDV) za kos v tem trenutku.

Microchip-ova rubidijeva »ura«
MAC-SA5X je Microchip-ov novi rubidijev modul za generacijo referenčne ure. 
Namenjen je aplikacijam, ki zahtevajo stalno, točno in natančno časovno 
referenco tudi brez dostopa do GPS/GNSS signala skozi daljše časovno obdobje, 
navkljub vibracijam in temperaturnim nihanjem ipd. 

MAC-SA5X prinaša krajši čas predgretja in zagona pri različnih temperaturah 
okolja in večjo stabilnost. Ima deviacijo, manjšo od 5e-11 skozi velike 
temperaturne spremembe. Microchip pravi, da je sposoben držati časovno 
odstopanje brez zunanjega vira pod mikrosekundo skozi veliko dni in velike 
temperaturne spremembe.

Slika: MAC-SA5X

Modul ima USB in RS-232 vmesnik, poleg 10MHz referenčnega izhoda tudi 
1PPS. Omogoča tudi hitro kalibracijo na zunanjo referenco skozi »1 PPS 
Disciplining« funkcijo.

Vir: 
https://www.microsemi.com/product-directory/embedded-clocks-frequency-
references/5570-miniature-atomic-clock-mac-sa5x 
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NOVA KOMPAKTNA OHIŠJA

WWW.RITTAL.SI

Obljubili varnost, 
povezanost in 
inteligentni IoT

Prilagodljivi 32-bit-
ni MCU Renesas 
Ad van ced (RA) so 

32- bitni MCU za industrijo, ki imajo proce-
sorska jedra Arm® Cortex®-M33, -M23 in 
-M4 ter certifi kat PSA. RA ponuja ključne 
prednosti v primerjavi s konkurenčnimi 
MCU-ji Arm Cortex-M z zagotavljanjem 
močnejše vgrajene varnosti, vrhunskih 
zmo gljivosti CoreMark® in delovanja z niz ko 
porabo energije. Certifi kat PSA zagotavlja 
kupcem zaupanje in zanesljivost za hitro 
uvajanje varnih končnih in robnih naprav 
IoT ter pametno programsko opremo za 
industrijo 4.0.

Štiri serije MCU Renesas RA Family temeljijo 
na 32-bitnih jedrih Arm® Cortex®-M. 
Vse štiri serije Renesas RA so zasnovane 
na skupni DNK, zaradi česar so ti izdelki 
značilni in združljivi s pinom. To omogoča 
enostavno razširljivost in ponovno uporabo 
kode iz ene naprave v drugo.

Za uspešen razvoj aplikacij so na voljo 
integrirana razvojna okolja (IDE) Renesas 
e2 studio in Keil MDK, prevajalnik GNU, 
Arm Compiler version 6, emulator Segger 
J-link in Renesas E2 emulator - E2 Lite 
Emulator ter Flash Programator Renesas 
PG-FP6 in drugi...
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ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

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



45AVTOMATIKA 180/2020

OGLASNO SPOROČILO



46 AVTOMATIKA 180/2020

NOVIČKE AVTOMATIKA+ELEKTRONIKA

U-blox-ov Bluetooth modul 

BMD-380 meri samo 7.5x9.5mm, podpira Bluetooth 5  
in vsebuje keramično anteno. Zasnovan je na Nordic 
Semiconductor-jevem nRF52840, za upravljanje in 
komunikacijo skrbi ARM Cortex M4.

Modul podpira IEEE-802.15.4. Vdelan je DC-DC pretvornik, 
ki omogoča tako USB kot napajanje iz Li-ion celice, vdelana 
je tudi   enota za enkripcijo.

Blok-shema BMD-380

Vir: https://www.u-blox.com/en/product/bmd-380-open-cpu

TI-jeva nova JACINTO 7 platforma mikrokrmilnikov

TI pravi, da je nova serija optimizirana za učinkovito 
izvajanje operacij, značilnih za mobilno okolje in pa 
samovozne aplikacije.

TDA4VM blok-shema

TDA4VM je že v ponudbi, DRA829V mu bo predvidoma 
sledil v kratkem. Če je soditi po specifi kacijah prvega 
razpoložljivega modela TDA4VM, je osnova serije ARM 
Cortex-A72 ob dvojedrnem ARM Cortex-R5. DRAG829V 

naj bi imel povdarek na Ethernet povezljivosti (do 8 vrat), 
namesto DSP dela pa dodatna 4 jedra ARM Cortex-R5F.

Podrobnosti lahko razberete s slike. V osnovi pa lahko 
rečemo, da gre za komponento, sestavljeno iz nekaj 
glavnih delov, tesno povezanih  skozi interno vodilo. 
Dve močni ARM A72 jedri sta ob DSP enotah namenjeni 
intenzivnemu drobljenju podatkov, poleg tega je GPU 
jedro, video pospeševalnik, solidna količina vdelanega 
SRAM-a, nekaj pomnilniških vmesnikov, Ethernet stikalo 
(do 4 vrata) , bogat I/O nabor (e/DP, Hyperbus, PCIe, USB 
3.0, ogromno klasičnih kanalov tipa I2C, SPI, celo I3C 
ipd). Na voljo je tudi mikrokrmilniški del. 

Ta deli skupni I/O, ima pa svoji dve jedri ARM-Cortex-
R5F ( ki lahko delata v »lockstepu«) s svojim SRAM-om 
timerji in UDMA.

Vir: http://www.ti.com/product/TDA4VM
       http://www.ti.com/product/DRA829V

Pickering-ovi reed releji serije 60 in 65

Seriji se razlikujeta po fi zični obliki ohišja. Serija 60 
ima na vrhnji stranici spjaklljive kontakte, serija 65 je 
namenjena montaži na TIV. Njuni modeli prenesejo 
napetosti v mirovanju od 1kV do 15kV in pri preklopu 
od 500V do 12,5kV pri močeh do 50W. Releji so 
nepredušno zaprti.

Seriji 60 in 65

Vir: https://www.pickeringrelay.com/applications/
high-voltage/?utm_campaign=EE%20World&utm_
source=email#

TI-jevi novi LDO regulatorji z izredno nizkim 
mirovnim tokom

TPS7A02 odlikuje izredno nizki mirovni tok, ki je pod 
25 nA, kar je posebej zanimivo za manjše, baterijsko 
napajane porabnike, ki znaten del časa s spanju, različne 
IoT naprave ipd. Najvišji izhodni tok je do 200mA pri 
razponu vhodnih napetosti od 1,5-6V in izhodnih od 
0,8V do 5V.
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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

Na voljo je v bodisi SO23-5, bodisi X2SON (1x1mm)

Blok-shema, spodaj Q2SON ohišje 1 x 1mm!

Lattice Crosslink NX

Lattice za leto 2020 napoveduje svojo novo Nexus 
platformo na 28nm procesu ( FD-SOI), ki naj bi prinesla 

prenove v njihovih obstoječih družinah. Procsse je 
optimiziran za potrebe novih IoT in podobnih aplikacij in 
tako naj bi pri Crosslink-NX prinesel 75% nižjo porabo 
od konkurenčnih modelov, v nizkocenovnih serijah, 
optimiziranih za nizko porabo v majhnih ohišjih.

Osnova Crosslink NX mozaika

Prvi čipi Crosslink-NX serije bodo v miniaturnih ohišjih 
v rastrih 0.4, 0.5 in 0.8mm, od WLCSP72 do caBGA400. 
Nova zasnova FLASH celice naj bi omogočila do 100x 
nižjo SER stopnjo (v grobem, občutljivost na sevanje). 
Serija ponuja več opcij I/O, MIPI,PCIe in DDR3 vmesnikov, 
prva modela pa ponujata velikosti 17kLUT in 39kLUT. 







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
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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



BACnet/IP Controller 

Fast Control Solution for Complex Applications! 

High performance and flexibility for HVAC applications.  
WAGO BACnet Building Controller (B-BC) 
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www.wago.com 




