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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
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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.
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Spoštovani,

še preden smo dodobra začeli leto, smo že na sejmu IFAM ;o)

Čeprav je mehatronika osnova tega sejma, smo tokrat malo bolj 

»založeni« s splošno tematiko, je pa nekaj merilne tehnike in 

podobnih vsebin. 

Industry 4.0 se še ni dobro usedel v kolektivni spomin, že smo 

pred Industry 5.0, ki mu bo sledil Industry 6.0, potem bo prišel 

najbrž čas za nek medkorak in bomo dobili Industry 6.1 pred 

Industry 7.0 in nadaljevanja tovrstne zabave skozi desetletje. 

»In« je tudi vse, kar je na »Smart«. Pri tem je zanimivo, da ima-

jo o teh stvareh največ povedati tisti, ki najmanj »Industrirajo« 

in največ predavajo, dodeljujejo »smernice« in nasploh »usmer-

jajo«. Skozi zadnjih, koliko že, sedaj bo več kot 40 let ukvarja-

nja s tehniko in kakih 25 letih pisanja in pokrivanja problema-

tike sem že več kot rahlo utrujen od nenehnega dežja novih 

krilatic, ki bodo spremenile svet in o tem ne dovoljujejo nobene-

ga dvoma. Do naslednjega meseca, ko ta izgine in jo zamenja 

nova, z enakimi napovedmi. Kaj, ko bi doživeli obljubljeni In-

dustry 4.0 preden začnemo sanjati o naslednjih verzijah ? No, 

kakorkoli že, iz centrale smo dobili smernice o Industry 5.0, o 

katerih pač poročamo. Kot pravijo »Don’t shoot the messenger«. 

Gospod Janez Škrlec obvešča nas, mi pa vas. ;o)

Kot ponavadi, nam je podjetje Telos prikazalo svoje rešitve – no, 

bolj osvežilo spomin, zasnovane na LoRa radiu, gospod Boštjan 

Šuhel pa z veščino Harry Potterja razkriva skrivnosti kačjega 

jezika v šestem delu prikaza Python-a, njegovih značilnosti in 

posebnosti. 

Ne spomnim se točno, kdo mi je obljubil pogovor ob pivu na 

IFAM-u, če pa je med bralci uvod nika tudi »krivec«, bi bil sedaj 

pravi trenutek, da to prizna ;o)

Lep pozdrav,

Branko Badrljica, glavni urednik 

S5TEHNIKA.net, vizualne
komunikacije in založba d.o.o.
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Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
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  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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INDUSTRIJA 5.0

Inštitut za raziskave in inovacije inteligentnih sistemov, Univerza Deakin v 
Avstraliji predstavlja celoviti pogled na nastajajočo Industrijo 5.0, predstavlja 
pomembne usmeritve nastajajoče industrije in ključne značilnosti ter pomisleke, 
ki ob tem nastajajo.  Predstavlja vpliv na predelovalno industrijo in celotno 
gospodarstvo, ter izpostavlja podatke, da bo Industrija 5.0 ustvarila več delovnih 
mest, nove poklice in potrebo po visoko izobraženem kadru. Predstavlja pa 
tudi razlike med industrijo 5.0 in industrijo 4.0, ki je nastala iz nemškega 
vladnega strateškega projekta. Glavna razlika med industrijo 4.0 in 5.0 bi na 
bila predvsem v viru inteligence in personalizaciji proizvodnje ter v tesnem 
sodelovanju človeka z roboti in stroji, ter ekstremnemu zmanjševanju odpadkov 
in negativnih vplivov na okolje. Industrija 4.0 namreč teh značilnosti nima. 
Danes se roboti prepletajo s človeškimi možgani in delujejo kot sodelavci, 
namesto da bi bili konkurenti. Strokovnjaki avstralske univerze izpostavljajo 
ključne značilnosti in pomisleke, ki jih ima vsak proizvajalec glede industrije 
5.0. Poleg tega predstavljajo že zdaj več razvojnih dosežkov, ki so jih dosegli 
raziskovalci v aplikacijah in okoljih, ki že sodijo v industrijo 5.0. 

Industrija 5.0 je fokusirana na persionalizirano proizvodnjo in na učinkovito 
interakcijo med ljudmi in stroji

Kakšne značilnosti  bo imela industrija 5.0 in zakaj bo potrebna?

Industrija 5.0 bi naj po mnenju strokovnjakov v tovarniško okolje vračala večje 
število delavcev, oziroma bi intenzivno združila človeka in stroje za večjo 
ustvarjalnost in za povečanje učinkovitosti procesov. Ta industrija  bo namreč 
sinergija med ljudmi in avtonomnimi stroji. Avtonomna delovna sila bo dojemljiva 
in obveščena o človekovih namerah in željah. Človek  se bo naučil sodelovanja 
z roboti, ne le brez strahu, ampak tudi z brezskrbnostjo. Rezultati sodelovanja 
bi naj povečali učinkovitost, dodano vrednost, ter pomembno zmanjšali stroške 

Ali bo nastajajoča Industrija Ali bo nastajajoča Industrija 
5.0 svetovni projekt?5.0 svetovni projekt?

Avtor: Avtor: Janez ŠkrlecJanez Škrlec inženir mehatronike, Razvojna raziskovalna dejavnost inženir mehatronike, Razvojna raziskovalna dejavnost



Komunicirajte oblikovalski namen 

varnostnih tveganj.

Ustvarjajte in delite kakovostno 

tabelami in slikami.
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odpadkov in negativnih vplivov na okolje. Industrija 5.0 
bo spremenila defi nicijo besede ”robot”. Roboti ne bodo 
le programirljivi stroji, ki lahko izvajajo ponavljajoče se 
naloge, ampak se bodo v nekaterih scenarijih spremenili 
v idealnega človeškega sodelavca. Govorimo seveda o 
tako imenovanih kobotih, kolaborativnih oz. sodelovalnih 
robotih. Ti koboti se bodo zavedali človeške prisotnosti; 
zato bodo skrbeli za merila varnosti in tveganja. Lahko 
bodo zaznavali človeško prisotnost, razumeli bodo tudi 
cilje in pričakovanja človeškega operaterja. Koboti se bodo 
tudi naučili izvajati želene naloge, kot to počnejo človeški 
operaterji. Človeški delavec bo začel opravljati neko nalogo, 
kobot bo postopek opazoval s kamero v gibanju in bo 
povezan z računalnikom za obdelavo zajemanja slik in se 
bo učil iz vzorcev s pomočjo strojnega učenja. Opazoval 
bo tudi človeka, spremljal okolje in analiziral početje in 

namere operaterja. Ključni senzor, ki ga lahko uporabijo 
za razumevanje človekove namere, je funkcionalna 
skoraj infrardeča spektroskopija (FNIRS), ki bo potekala 
po brezžičnem komunikacijskem kanalu  z zajemanjem 
signalov iz človeških možganov. Ko bo kobot prepričan v 
svojo napoved, bo poskušal pomagati človeškemu delavcu, 
kar bo povečalo učinkovitost procesa.  Predvideva se, 
da bo industrija 5.0 ustvarila povsem novo proizvodno 
vlogo, nova strokovna znanja v razumevanju robotov 
in njihovi interakciji s človekom. CRO (Chief Robotics 
Offi  cer) bo postal posameznik s strokovnim znanjem in 
bo odgovoren za sprejemanje odločitve za dodajanje ali 
odstranjevanje strojev ali robotov iz tovarniškega okolja, 
oz. proizvodnega procesa. Odgovoren bo za doseganje 
optimalnih zmogljivosti in učinkovitosti. CRO-ji bodo 
imeli znanje o robotiki, umetni inteligenci, modeliranju, 

RAZPIS NAGRAD TEHNOLOŠKE MREŽE TEHNOLOGIJA VODENJA PROCE-
SOV

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/univerzi-
tetna 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 
spletni 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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človeških dejavnikih in medsebojnih odnosih človek - stroj. CRO-ji bodo bolje opremljeni s sodelovalnimi robotskimi 
tehnologijami in izkoriščali bodo visoki tehnološki  potencial in s tem bodo ustvarjali pozitiven vpliv tudi na upravljanje 
okolja. To bo seveda sčasoma povečalo trajnost človeške civilizacije z zmanjšanjem onesnaževanja in nastajanja 
odpadkov in za boljšo ohranjanje okolja in  Zemlje.

Interoperabilnost podatkov omrežnih senzorjev, ter dinamično modeliranje in simulacije

V industriji 5.0 bodo imeli velik pomen inteligentni sistemi in senzorji za vseprisotno zaznavanje 
in zbiranje velikih baz podatkov. Vse to bo omogočalo hitrejše analize in celovite prilagoditve. 
Mreže senzorjev z nekaj inteligentne in procesne moči na nizki ravni bo lahko zmanjšalo potrebo po mehanizmu 
za prenos podatkov z visoko pasovno širino, hkrati pa bo omogočilo tudi lokalno predhodno obdelavo podatkov. To 
bi posledično zmanjšalo zamude in preobremenitve omrežja, hkrati pa ustvarilo raven ”porazdeljene inteligence” v 
omrežju. Za polno korist senzorskega omrežja bo namreč potreben skupni okvir za prenos informacij in preprostejši 
mehanizem za prenos podatkov. Ko bodo ti mrežni senzorji tehnološko dovolj dovršeni, bodo odprli možnost za 
brezstične prilagoditve v proizvodnih procesih. 
Z inteligenco avtonomnih sistemov se pojavijo zapletenosti pri ocenjevanju spremljanja proizvodnih sistemov. 
Vizualizacija in modeliranje proizvodnih linij je zelo koristno orodje za oblikovanje politik ter za upravljanje in 
personalizacijo prihodnjih izdelkov in linij izdelkov. Digitalni dvojček je „virtualni model procesa, izdelka ali storitve“. 
Digitalni dvojčki premoščajo virtualni in fi zični svet proizvodnim enotam, da lahko analizirajo podatke, spremljajo 
proizvodni proces, obvladujejo tveganje pred njegovim nastankom, zmanjšajo čas izpada in se s simulacijami še naprej 
razvijajo. Z nedavnim napredkom na področju obdelave velikih podatkov (big data) in umetne inteligence (AI) je zdaj 
mogoče ustvariti še bolj realistične digitalne dvojčke, ki pravilno modelirajo različne operativne situacije in značilnosti 
procesa. Pri obračunavanju negotovosti v procesu digitalni dvojčki predstavljajo ogromno priložnost, saj omogočajo 
zmanjšano izgubo v toku procesa in boljšo zasnovo sistema. Skupaj z najsodobnejšimi tehnikami vizualizacije in 
modeliranja bodo tehnologije, kot so digitalni dvojčki, povečale produktivnost vseh sektorjev v kateri koli panogi.
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www.murrelektronik.com

Decentralizirane 
rešitve na področju 
avtomatizacije 
podjetje Murrelektronik 

Smo strokovnjaki za decentralizira-
no avtomatizacijo. Naši prvovrstni 
inštalacijski koncepti povezujejo  
vse senzorje in aktuatorje v strojih 
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Sledilniki »Shopfl oor« in inteligentni avtonomni sistemi, 
ter napredek na področju zaznavalnih tehnologij in strojne 
kognicije

Sledilniki Shopfl oor izboljšujejo sledenje proizvodnji v realnem času. 
Omogočajo povezovanje prodajnih nalogov kupcev s proizvodnimi naročili 
in dopolnilnimi materiali. Naknadno vodijo do optimalnega in učinkovitega 
upravljanja virov, kar je za proizvajalce ključni cilj. Prav tako omogočajo 
tudi sprotno sledenje sredstev in pretoka procesov, kar utira pot za spletno 
optimizacijo procesov v proizvodnem procesu. Ti sledilci se lahko izvajajo v 
obliki mrežnih senzorjev ali z uporabo prednosti, ki jih nudijo mrežni senzorji. 
Prav tako bi lahko privedli do zmanjšanja materialnih izgub preprečevanja 
tatvin in preprečevanja slabega upravljanja premoženja v povezavi z novimi 
tehnologijami, kot so IoT in strojno učenje. Tehnike umetne inteligence 
omogočajo strojem, da se učijo in zato samostojno izvajajo želene naloge. 
Z najsodobnejšo klasifi kacijo, z regresijo in z metodologijami združevanja 
ki jih omogočajo globoke učne strategije, nastanejo inteligentni sistemi in 
rešitve, ki lahko sprejemajo odločitve po nepredvidenih okoliščinah. Prenos 
pridobljenega znanja in spretnosti iz digitalnega / virtualnega sistema na 
njegov fi zični dvojček, varno in zanesljivo, bo igral pomembno vlogo v industriji 
5.0. Poleg vidnih in senzoričnih tehnologij se bo morala izboljšati strojna 
kognicija, da bi lahko dosegli najboljše presoje v nenehno spreminjajočih se 
razmerah na delovnem mestu. 

Razvoj zelo prilagodljivega sistema lahko doseže to sposobnost, vendar 
takšnega sistema s trenutnimi tehnologijami, ki temeljijo na pravilih, še 
ne moremo doseči. Poleg tega bo treba  izboljšati tudi druge senzorične 
tehnologije in njihove analize, da se ponovi tisto, kar bi v določenem scenariju 
običajno delal človeški operater. Človeški operater običajno zavestno in 
podzavestno sprejme veliko odločitev, preden opravi takšno nalogo. Metode 
poglobljenega učenja so nedavno pokazale obetavne rezultate na področju 
robotskega in računalniškega vida. Te metode so robotom in inteligentnim 
strojem zagotavljale zanesljivo kognitivno in vizualizacijsko sposobnost, kar je 
potrebno pri avtonomnih aplikacijah, tudi pri kobotih. Strategije poglobljenega 
učenja v osnovi temeljijo na umetnih nevronskih mrežah s sorazmerno velikim 
številom plasti v svoji strukturi. 
Glavna prednost algoritmov za globoko učenje je, da se ob povečanju količine 
podatkov o usposabljanju izvajajo veliko bolje kot običajne metode učenja. Z 
drugimi besedami, več ko je podatkov o usposabljanju, večja je učinkovitost 
metod globokega učenja. Zanimivo je, da se uspešnost tehnik globokega 
učenja izboljšuje s povečanjem količine podatkov o usposabljanju, medtem 
ko bo uspešnost tradicionalnih učnih metod postala nasičena, če podatki o 
usposabljanju presežejo optimalno raven. Drug primer pametnega zaznavanja 
vključuje uporabo človeških možganov kot vira signalov. To lahko dosežemo z 
elektroencefalografi jo (EEG), funkcionalnim slikanjem z magnetno resonanco 
(fMRI) ali funkcionalno skoraj infrardečo spektroskopijo (fNIRS). Danes naprave 
fNIRS učinkovito zajamejo možganske aktivacije in jih je mogoče uporabiti za 
široko paleto nalog, vključno z analizo signalov, napovedovanjem namenov in 
zavedanjem o kontekstu. Takšne naprave fNIRS se lahko na primer uporabljajo 
v medicinski opremi, kjer lahko operater nadzoruje robotsko roko, opremljeno 
z diagnostičnim ali kirurškim instrumentom, za izvajanje določenih zahtevnih 
nalog. 
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Kako bo industrija 5.0 vplivala na proizvodne sisteme

Prejšnje industrijske revolucije kažejo, da se proizvodni sistemi in strategije nenehno spreminjajo v smeri večje 
produktivnosti in učinkovitosti. Industrija 5.0 bo zahtevala novo standardizacijo in uvajanje novih tehnologij, ki 
potrebujejo lastno infrastrukturo in razvoj. Ta industrija bo prinesla izzive na področju medsebojnega delovanja 
človek in stroj (HMI), saj bo stroje zelo približala vsakdanjem življenju vsakega človeka. Industrija 5.0 bo spremenila 
proizvodne sisteme po vsem svetu, tako da bo ljudem odvzela dolgočasne, umazane in ponavljajoče se naloge, kadar 
koli bo to le mogoče. Inteligentni roboti in sistemi bodo silovito prodrli v proizvodne dobavne in prodajne verige. 
To bo omogočeno z uvedbo cenejših in zelo sposobnih robotov, sestavljenih iz naprednih materialov. Industrija 5.0 
bo povezana z močnejšimi procesi obdelave podatkov, (tj. Velikimi podatkovnimi bazami in umetno inteligenco) in 
široko mrežo inteligentnih senzorjev. S tem se bo povečala produktivnost in operativna učinkovitost. Zmanjšale se 
bodo delovne poškodbe in skrajšali časovni cikli proizvodnje. 
V nasprotju s takojšnjo intuicijo bo industrija 5.0 ustvarila več delovnih mest, kot jih bo odvzela. Veliko število 
delovnih mest bo ustvarjenih v okolju inteligentnih sistemov, programiranju AI in robotike, vzdrževanju, usposabljanju, 
načrtovanju, preurejanju in izumljanju novih proizvodnih robotov. Vse to bo spodbudilo ustvarjalnost v delovnem 
procesu in spodbujanje vseh k inovativni uporabi različnih oblik robotov na delovnem mestu. Poleg tega bo veliko 
število zagonskih podjetij zgradilo nov ekosistem zagotavljanja robotskih rešitev po meri tako v zvezi s strojno in 
programsko opremo po vsem svetu. To bo dodatno spodbudilo svetovno gospodarstvo in povečalo denarni tok po 
vsem svetu.  Peta industrijska revolucija (Industrija 5.0) bo realnost, ko se bodo njeni trije glavni elementi - inteligentne 
naprave, inteligentni sistemi in inteligentna avtomatizacija - popolnoma združili s fi zičnim svetom v sodelovanju s 
človeško inteligenco. Izraz ”avtomatizacija” v industriji 5.0 opisuje avtonomne robote kot inteligentne agente, ki 
sodelujejo z ljudmi hkrati, v istem delovnem prostoru. Zaupanje in zanesljivost med tema dvema stranema bosta 
dosegli obetavno učinkovitost, brezhibno proizvodnjo, minimalne količine odpadkov in prilagodljivo proizvodnjo 
pojasnjujejo svetovni strokovnjaki.
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NEMS sistemi za industrijo prihodnosti

Današnja industrija je tesno povezana z MEMS sistemi, to so mikro elektro mehanski sistemi, z njimi se srečamo 
domala na vsakem koraku, tako v avtomatiziranih kot robotiziranih napravah, avtomobilski industriji kot medicinskih 
napravah. Vendar vedno nove zahteve po miniaturizaciji spodbujajo razvoj novih tehnologij že na nano nivoju. MEMS-e  
danes zasledimo v obliki pospeškometrov, žiroskopov, senzorsko in aktuatorskih sistemov ali drugih oblikah. Ker 
pa se v današnjem času stopnjuje potreba po ekstremni miniaturizaciji, zmanjšanju električne potrošnje naprav in 
sistemov, ter še višji stopnji zanesljivosti delovanja, zdajšnji MEMS-i ne izpolnjujejo več vseh zahtev in pričakovanj.  
Na pohodu so torej NEMS tehnologije, oz. nanoelektro mehanski sistemi. Nanoelektromehanske sisteme (NEMS) lahko 
v nano-lestvici opišemo kot kritične strukturne elemente. NEMS imajo v primerjavi z MEMS bistveno višje razmerje 
med površino in volumnom, zato bodo uporabni za visokofrekvenčne resonatorje in ultra občutljive senzorje, ter 
številne druge naprave.

NEMS sistemi bodo izdelani z novih materialov in bodo namenjeni zelo različnim aplikacijam

Svetovni trg nanoelektromenskih sistemov (NEMS) je bil do leta 2015 še zelo, skromen. Zdaj pa so se stvari začele 
drastično spreminjati. Projekcije rasti in tržnih gibanj (CAGR) kažejo na veliko razvojno dinamiko, še zlasti ker bodo 
aplikacije NEMS pomembne tudi v avtomobilski industriji, medicinskem in zdravstvenem sektorju, komunikacijah, 
robotskih in avtonomnih sistemih, še zlasti pa zahtevnih industrijskih procesih. Glavni svetovni trg NEMS tehnologij 
je segmentiran na nanovezja, nanosenzorje, nanoaktuatorje, nanostikala, nanomotorje, nano-žiroskope, nano-
pospeškometre, nanorobote, nanofl uidne module in drugo. NEMS sistemi prinašajo velike spremembe, ekstremno 
miniaturizacijo, zmanjšanje zunanjih vplivov na delovanje sistemov, zmanjšano električno potrošnjo, večjo kompleksnost 

Avtor: Janez Škrlec, inženir mehatronike, Razvojna raziskovalna dejavnostinženir mehatronike, Razvojna raziskovalna dejavnost
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sistemov in uporabo tudi povsem novih materialov. NEMS sistemi postanejo izjemno pomembni tudi za vesoljske in 
vojaške aplikacije. 

Kakšni so trendi razvoja NEMS tehnologij in kakšne so še današnje ovire

Glavni dejavnik rasti trga NEMS tehnologij in sistemov je vse večje povpraševanje po miniaturizaciji elektronskih 
in mehanskih komponent s strani končnih uporabnikov s področji medicine, avtomobilske industrije, vesoljskega in 
vojaškega sektorja. Velike zahteve po miniaturizaciji prihajajo tudi s strani industrije robotskih sistemov ter avtonomnih 
naprav, s strani razvoja novih aplikacij v IT, telekomunikacijah in mehatroniki, ter bioniki. Trg razvoja NEMS spodbujajo 
večje državne in zasebne naložbe v visoko razvitih državah. Današnje ovire masovne proizvodnje NEMS sistemov so 
povezane predvsem še z visoko ceno tehnologij in tehnoloških procesov izdelave, ter pomanjkanja standardiziranih 
postopkov in masovnih proizvodnih tehnik.  
Kljub temu pa se pričakuje, da bodo porasti aplikacij NEMS v industrijah končnih uporabnikov, kot sta medicina 
ter potrošniška elektronika  ustvarili nove priložnosti na svetovnem trgu. Vidnejša podjetja, ki danes izdelujejo in 
razvijajo NEMS tehnologije so: Agilent Technologies Inc., Amprius Inc., Analog Devices Inc., Broadcom Corp., Bruker 
Corp., Cavendish Kinetics Inc., Cnano Technology Limited, Infi neon Technologies Ag, Panasonic Corp. Robert Bosch 
Gmbh, Sensata Technologies Inc., Texas Instruments Incorporated, Vistec Electron Beam Gmbh in druge. V naslednjih 
letih lahko mnogoštevilne aplikacije NEMS pričakujemo predvsem v medicini in zdravstvu, novi generaciji robotov, 
v avtonomnih napravah, v telekomunikacijah, avtomobilski industriji, še zlasti pa v vesoljskem in vojaškem sektorju.

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday



15AVTOMATIKA 181/2020

LASERSKI PROFILNI SENZORJI

iF Design Awards: Samsung osvojil kar 61 nagrad

Samsung je bil nagrajen za številne inova  vne izdelke, vključno s Sero 
televizorjem in BESPOKE hladilnikom, ki sta prejela zla   nagradi  

Seul, Koreja – 7. februar 2020 – Samsung Electronics je prejel 61 nagrad na svetovno priznanem mednarodnem 
forum iF Design Awards 2020. Samsung je prejel 34 nagrad v kategoriji izjemno produktno oblikovanje, 8 v kategoriji 
profesionalni koncept oblikovanja, 17 v kategoriji komuniciranje in 2 v kategoriji oblikovanje embalaže.

Samsung je prejel zlati priznanji za Sero televizor in BESPOKE hladilnik. Sero, kar v korejščini pomeni ”navpično”, ima 
možnost vrtenja slike in odlikuje ga sodobna oblika, ki se odlično vključi v kateri koli prostor, ter nudi vrsto različnih 
funkcij zaslona, ko televizor ni v uporabi. BESPOKE hladilniki so zasnovani kot modularne enote in se lahko brez 
težav vključijo v najrazličnejše prostore, saj so na voljo v različnih velikostih - od velikosti z enimi vrati do velikosti 
s štirimi vrati. Ta kategorija hladilnikov odpira povsem novo obdobje oblikovanja kuhinje, saj uporabnikom omogoča, 
da prilagodijo svoj prostor tako, da izbirajo med številnimi različnimi materiali, barvami, velikostmi in slogi.

Informacije: Iris Horvat, GRAYLING

“Samsung razvija inovacije za življenjski slog, ki odražajo 
trenutne trende in vpogled v potrebe uporabnikov v 
prihodnosti. Še naprej bomo zagotavljali uporabniške 
izkušnje, kakršne želijo in zahtevajo Samsung uporabniki, 
ter nudili edinstvene oblikovne rešitve z najinovativnejšimi 
tehnologijami,” je povedal Dontae Lee, izvršni podpredsednik 
in vodja centra za korporativno oblikovanje pri Samsung 
Electronics.

Poleg dveh zlatih nagrad je Samsung prejel 34 nagrad iF 
Design Awards v kategoriji izjemno produktno oblikovanje za:
• Galaxy Fold prepogljivi telefon, ki optimizira mobilno 

izkušnjo

• Galaxy Watch Active2, pametno uro, ki ima elegantno 
silhueto z zmanjšano velikostjo okvirja za razširjeno 
izkušnjo gledanja
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• Space Monitor, integrirano stojalo za monitor z objemko, 
ki poveča delovni prostor na pisalni mizi

• AirDresser, aparat za osvežitev oblačil, ki spominja 
na omaro ali navpično ogledalo 

• Samsung indukcijsko kuhalno ploščo s prefi njenim 
videzom. 

Samsung je prejel 2 nagradi iF Design Awards v kategoriji 
oblikovanje embalaže za: 
• Embalažo Galaxy Fold prepogljivega telefona, ki 

vsebuje novo grafi ko, prikazuje zloženo različico 
originalnega logotipa Galaxy

• Embalažo Galaxy Note10 in Note10+ pametnih 
telefonov, ki je okolju prijazna, brez nepotrebnih 
elementov 

Samsung je prejel 17 nagrad iF Design Awards v kategoriji 
komuniciranje za: 
• Prepogljivi uporabniški vmesnik za Galaxy Fold, ki 

nudi izjemno uporabniško izkušnjo

• Čustveni uporabniški vmesnik za klimatske naprave, ki 
potrebne informacije prikazuje s pomočjo ”ambientalne 
osvetlitve”

• Samsung Flip intuitivni elektronski uporabniški vmesnik, 
ki digitalizira analogno izkušnjo 

Samsung je prejel 8 nagrad iF Design Awards v kategoriji 
profesionalni koncept oblikovanja za: 
• GEMS (Sistem za izboljšanje gibanja in motiviranje), 

eksoskelet, ki pomaga pri popravljanju drže in pomaga 
pri spremljanju zdravja na mobilnih napravah

• Device Sync funkcijo, ki omogoča enostavno povezavo 
med napravami IoT s pomočjo prepoznavanja vida in 

tehnologij generativne vizualizacije v realnem času

Za več informacij obiščite https://ifworlddesignguide.com

###

O družbi Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. navdihuje svet in oblikuje prihodnost 
s svojimi prodornimi zamislimi in tehnologijami. S stalnim 
razvojem in inovacijami spreminjamo svet televizorjev, 
pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, digitalnih 
naprav, omrežnih sistemov, pomnilnikov, sistemov LSI in 
LED rešitev. Za več informacij obiščite Samsung medijsko 
središče na http://news.samsung.com.
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Potrebujete sodoben in zanesljiv pogon za 
industrijsko aplikacijo?

Spoznajte popolno rešitev. Pogonski krmilnik z EtherCAT komunikacijo in industrijskim koračnim motorjem. 
Odlična kombinacija za delovanje v industrijskem okolju. 

Pogonski krmilniki EtherCAT

Pogonski krmilniki EtherCAT komunicirajo z drugimi napravami preko prej omenjenega protokola. Zagotavljajo hitro 
in zanesljivo delovanje. 

EtherCAT komunikacija se vedno bolj uveljavlja v avtomatizaciji. Protokol je bil razvit z namenom povezati naprave v 
avtomatizaciji in industriji. Cilj je bil zagotoviti dovolj visoko hitrost za povezavo tako I/O enot kot motion sistemov.
Pogonski krmilniki lahko delujejo na različne načine, kot npr. Profi le position in CSP ter z različnimi variantami Homing-a. 
Lahko krmilijo koračne motorje z ali brez enkoderja, torej delujejo v odprti ali zaprti zanki. Pogonski krmilniki imajo 
integrirane I/O enote. Lahko se prikljapljajo na različne napetosti, od 24 VDC do 230 VAC, odvisno od velikosti 
koračnega motorja.

Najosnovnejši pogonski krmilnik na EtherCAT-u je CSD ET. Razvit je za delovanje z RTA in SANYO DENKI koračnimi 
motorji z enkoderjem. Je majhen in kompakten, podpira tudi microstepping. Priključimo ga lahko na napetost med 
24 in 48 VDC, poganja lahko manjše koračne motorje s tokom do 4 A.

Pogonski krmilnik PLUS ET je za nekoliko močnejše motorje s tokom do 6 A in vhodno napetostjo med 28 in 62 VAC 
ali 39 do 85 VDC. Karakteristike so podobne, kot za CSD ET.

Posebnost pogonskega krmilnika X-PLUS ET je ta, da ga lahko priključimo direktno na omrežno napetost med 110 in 
230 VAC. Ta pogon lahko krmili tudi večje koračne motorje do velikosti 86 mm z navorom 920 Ncm.
EtherCAT Flex-drive je zelo kompakten pogonski krmilnik na EtherCAT-u, ki ima širino le 17 mm. Podpira različne 
načine delovanja, kot so PP, CSP, CSV in Homing. Ni potrebno programiranje, vse nastavitve se lahko izvedejo preko 
EtherCAT mreže. Ima ločeno napajanje za logiko in krmiljenje koračnega motorja.

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

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, ...

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

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

NAJBOLJŠI PARTNER 

ZA KORAČNE MOTORJE

NIZKA CENA 
GLEDE NA OSTALE 

POGONSKE SISTEME

ENOSTAVNA 

UPORABA
VGRADNJA IN ZAGON 

VISOKA 

ZANESLJIVOST IN 

ROBUSTNOST

Preberite več na
www.tipteh.si/koracni-motorji-rta

PRIMERNI 

ZA RAZLIČNE 

APLIKACIJE

NIZKI STROŠKI 

VZDRŽEVANJA

Koračni motorji in 
pogonski sistemi RTA

VEČ KOT 200 

RAZLIČNIH 

MODELOV

Industrijski koračni motorji

Industrijski koračni motorji so izdelani za delovanje v industrijskem okolju. Imajo robustnejše ohišje, ki je bolj odporno 
na vodo in prah, kot so ohišja standardnih koračnih motorjev. Narejeno je tako, da je zaščiteno na nivoju IP54, kar 
velja za motorje serije RM, industrijski motorji serije SP pa imajo zaščito IP65. Ti motorji imajo tudi posebno oljno 
tesnilo na gredi, da bi se preprečil vdor vode in prahu v motor.

Poleg robustnega ohišja imajo ti motorji tudi robustnejše priključke, ki so velikosti M12 z navojem. Ti priključki so 
tako za močnostni del in povezavo 
koračnega motorja kot za enkoder. 
Enkoder ima lahko resolucijo 400 
cpr ali 4000 cpr, z ali brez indeksa.

Ti koračni motorji so na voljo v 
velikostih prirobnice 56 mm (NEMA 
23) in 86 mm (NEMA 34). Dolžine 
teh motorjev so od 89,5 mm do 
150 mm. Zadrževalni navor se giblje 
med 170 Ncm in 900 Ncm.

Kombinacija pogonskega 
krmilnika na EtherCAT-u 
in koračnega motorja

Kombinirana enota pomeni, da so 
združeni koračni motor z enkoderjem 
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in pogonski krmilnik. Sistem je kompakten, pogonski krmilnik se nahaja v kovinskem ohišju, ki je vgrajeno na koračnem 
motorju. Funkcionalnosti pogonskega krmilnika na EtherCAT-u so enake kot na standardnem EtherCAT krmilniku. 
Enota je namenjena naprednejšim aplikacijam, ki zahtevajo detekcijo izgube sinhronizacije motorja. Tudi ta enota 
ima elektronsko rešitev za bolj gladko delovanje samega pogona. 

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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Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Helmholz PROFINET in Ethernet 
industrijska stikala

Za učinkovit, hiter in varen prenos podatkov v industrijskih omrežjih.

Konstantna rast količine podatkov, vedno večji pritiski glede učinkovitosti, potreba po visokih standardih in večanje 
industrijske avtomatizacije prispevajo k povečevanju zahtev po mrežni infrastrukturi. 

Ethernet ali PROFINET industrijska stikala so odlična rešitev za te zahteve, saj so se v praksi izkazala kot optimalna 
realizacija industrijskih omrežij. Gre za mrežno opremo, ki povezuje vse naprave v lokalno mrežo (LAN) in usmerja 
ter posreduje podatke pravim destinacijam. Pri poslovanju je izrednega pomena zagotoviti takšna mrežna stikala, 
ki učinkovito pomagajo zadovoljiti potrebe celotne IT platforme.

Razlike med Helmholz Ethernet in PROFINET industrijskimi stikali

V Elektrospojih ponujamo tako PROFINET kot Ethernet industrijska stikala podjetja Helmholz, ki jih med seboj 
ločujejo bistvene značilnosti, glede na namen njihove uporabe pa se lahko odločite za ene ali druge.

Neupravljana Ethernet stikala so enostavna in povezujejo Ethernet naprave s fi ksno konfi guracijo, ki se je ne da 
spreminjati. Večinoma se jih uporablja za manjše mreže ali priklop začasnih skupin sistemov v večjo mrežo. Na 
drugi strani upravljana PROFINET stikala dovoljujejo upravljanje, konfi guriranje in nadzorovanje nastavitev mreže, 
vključno z nadzorom mrežnega prometa, prioritiziranjem določenih kanalov in ustvarjanjem virtualnih lokalnih mrež 
(VLAN), ki manjše skupine naprav ločujejo med seboj in tako olajšajo upravljanje mrežnega prometa. Upravljana 
stikala omogočajo tudi redundanco podatkov, ko se v primeru prekinitve povezave, le ti zaščitijo/obnovijo.
Prednost Ethernet stikal je v tem, da z njimi mreža deluje takoj. Ni potrebe po dodatnih nastavitvah, hkrati pa je 
zagotovljen kakovosten podatkovni prenos. Pri PROFINET stikalih pa se lahko poljubno prioritizira kanale, s čimer 
se zagotovi najboljšo učinkovitost.

Tudi na področju varnosti obstajajo bistvene razlike. Helmholz Ethernet stikala vključujejo osnovne varnostne 
protokole. Zagotavljajo, da ni ranljivosti v sistemih. Za razliko od teh stikal imajo Helmholz PROFINET stikala nekaj 
pomembnih prednosti:
    • nadzorovanje in spremljanje mreže za preprečitev aktivnih groženj,
    • varovanje podatkov,
    • celotna diagnostika,
    • nadzorni in upravljalni načrt.
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Neupravljana Ethernet stikala so tako primerna za manjše mreže v manjših 
podjetjih,  za domačo uporabo itd. Medtem ko so upravljana PROFINET 
stikala primernejša za večja podjetja z velikim mrežnim dosegom ali za tista 
podjetja, ki zbirajo večjo količino podatkov in potrebujejo boljši nadzor nad 
prometom znotraj mreže. Odločitev o vrsti stikal mora tako poleg velikosti 
mreže temeljiti tudi na drugih preferencah, kot je na primer varnost. Četudi 
je mreža relativno majhna, vključuje pa prenos veliko občutljivih podatkov, 
ali če podjetje pogosto sodeluje s partnerji in strankami, ki potrebujejo 
začasni oziroma omejeni dostop do omrežja podjetja, je izbira upravljanih 
PROFINET stikal primernejša.

V Elektrospojih ponujamo več različic Ethernet in PROFINET industrijskih 
stikal podjetja Helmholz.

Tehnične specifi kacije za Helmholz 
4-portno PROFINET industrijsko 
stikalo:
•  dimenzije (G x Š x V): 32 x 59 x 

76 mm
• teža: cca. 130 g
• protokol: PROFINET IO, defi niran 

po IEC 61158-6-10
• hitrost prenosa: max. 100 Mbps
• podpira protokole: MRP, LLDP in 

ostale
• napajalna napetost: 24 V DC 

(18...30 V DC)
• tok: max. 250 mA z 24 V DC
• izguba: max. 2,4 W
• temperaturno območje delovanja: 

od -40°C do +75°C
• stopnja zaščite: IP20
• certifi kati: CE (RoHS, REACH), UL 

(UL 61010-1/UL 61010-2-201)

Tehnične specifi kacije za Helmholz 
5-portno Ethernet industrijsko stikalo:
• dimenzije (G x Š x V): 32 x 49 x 

76 mm
• teža: cca. 110 g
• tip LAN vmesnika: 10/100Base-T/TX, 

Full/Half-Duplex (Autonegotiation), 
Auto MDI/MDI-X; IEEE Autocrossover
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Informacije: TELOS d.o.o.

LoRa IoT REŠITVE ZA INDUSTRIJO 4.0

Industrijska panoga se nahaja pred novim generacijskim 
preskokom, industrijo 4.0. Predpogoj za vstop v obdobje 
četrte industrijske revolucije je prisotnost namenskega IoT 
omrežja. V pametni tovarni prek njega poteka samodejna 
komunikacija med nameščenimi stroji, senzorji in 
napravami. Z uvedbo naprednih IoT procesov pridobimo 
občutno izboljšano raven produktivnost in kakovosti, 
daljšo življenjsko dobo strojev, nižje stroške, večjo varnost 
zaposlenih ter možnost uvajanja novih perspektivnih 
produktov in storitev.

Idealna izbira za takojšnjo vzpostavitev lastnega brezžičnega 
IoT omrežje je LPWAN tehnologija LoRaWAN. Poleg 
brezplačne uporabe so glavne prednosti LoRaWAN omrežja 
izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, popolna 
varnost, velika mrežna zmogljivost in odpornost na motnje. 
Vzpostavitev LoRa IoT omrežja je izjemno preprosta in 
stroškovno učinkovita. Za brezhibno brezžično pokritje 
celotne tovarne zadostuje ena sama LoRa bazna postaja.

LoRa je izjemno prilagodljiva, zato jo lahko uporabimo v 
širokem naboru rešitev v sodobnih industrijskih okoljih. 
Primeri rešitev za pametno tovarno so: nadzor strojev z 
možnostjo štetja proizvodov, prediktivno vzdrževanje, 
spremljanje okoljskih pogojev (temperatura, vlaga, hrup, 
plini, prašni delci, emisijski izpusti), spremljanje nivojev in 
dejavnikov, oddaljeno merjenje porabe števcev, opozorilni 
sistemi in kopica avtomatiziranih procesov.

Zakaj LoRa IoT v pametni tovarni?
LoRa je izjemno prilagodljiva, zato jo lahko uporabimo v 
širokem naboru rešitev v sodobnih industrijskih okoljih. 
Primeri rešitev za pametno tovarno so: nadzor strojev z 
možnostjo štetja proizvodov, prediktivno vzdrževanje, 
spremljanje okoljskih pogojev (temperatura, vlaga, hrup, 
plini, prašni delci, emisijski izpusti), spremljanje nivojev in 
dejavnikov, oddaljeno merjenje porabe števcev, opozorilni 
sistemi in kopica avtomatiziranih procesov.

    • hitrost prenosa: 10/100 Mbps
    • napajalna napetost: 24 V DC (18...30 v DC)
    • tok: max. 60 mA z 24 V DC
    • izguba: 1,5 W

    • temperaturno območje delovanja: od -25°C do +75°C
    • stopnja zaščite: IP20
    • certifi kati: CE (RoHS, REACH)

Slovenski zastopnik za Helmholz 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.

LoRa je odprt brezžični IoT komunikacijski standard, 
ki ga upravlja združenje LoRa Alliance. Nastal je na-
mensko za vzpostavitev zmogljivih in učinkovitih 
javnih in privatnih LPWAN (Low Power Wide Area 
Network) IoT omrežij. Poleg brezplačne uporabe 
in minimalnih stroškov za vzpostavitev mrežne in-
frastrukture, so glavne prednosti LoRa IoT omrežja 
izjemen domet, zelo nizka potrošnja energije, po-
polna varnost, velika mrežna zmogljivost, odpornost 

na motnje in podpora za lokacijske storitve.
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Nadzorovanje strojev

Prek LoRa omrežja lahko hitro, preprosto in z nizkimi 
stroški vzpostavimo sistem pametnega nadzorovanja 
strojev. Na stroje, ki jih želimo oddaljeno spremljati, 
priključimo namenske LoRa adapterje. Na voljo so adapterji 
za vse industrijske vhode, v večini primerov uporabimo 
baterijsko ali neposredno napajane pulzne adapterje. 
Prek njih lahko brezžično spremljamo podatke o stanju 
in delovanju vseh željenih strojev v tovarni. Celovit in 
popolnoma prilagodljiv pregled nad delovanjem, ki 
vključuje štetje proizvedenih kosov, intervale delovanja, 
časovnico aktivnosti, spremljamo v IoT platformi GIoTo. 
Rešitev prinaša občutno večjo učinkovitost strojev in 
delavcev, boljšo kvaliteto proizvodov in manjše količine 
odpadnega materiala.

Prediktivno vzdrževanje

LoRa omrežje omogoča vzpostavitev rešitve prediktivnega 
vzdrževanja strojev. S pomočjo namenskih senzorjev 
spremljamo in analiziramo njihovo temperaturo, zvok, obrate 
in ostale karakteristike. Tako lahko v naprej napovemo, 
kdaj bo potrebno opraviti servis in zamenjati določene 
komponente. Rešitev izniči možnost kritičnih okvar, ki 
privedejo do uničenja stroja in imajo za posledico zelo 
drage zaustavitve proizvodnje. Prediktivno vzdrževanje 
občutno podaljša življenjsko dobo opreme in zniža stroške 
nepotrebnih preventivnih servisov.

Spremljanje okoljskih pogojev

V pametni tovarni lahko prek LoRa omrežja vzpostavimo 
zmogljivo brezžično senzorično omrežje. Prek njega v realnem 
času neprestano aktivno spremljamo okoljske pogoje – 
temperaturo, vlago, prisotnost plinov, nivo hrupa, prašnih 
delcev (PM10/2,5/1) in druge dejavnike. Meritve lahko 
izvajamo v vseh željenih prostorih, na zunanjih površinah, 
v komorah, kontejnerjih in ceveh. Rešitev poskrbi za zdravo 
in varno delovno okolje, omogoča spremljanje željenih 
karakteristik na nevarnih območjih ter na težko dostopnih 
mestih. Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo tudi sistem za 
nadzor nad izpusti strupenih emisij v okolje, prek katerega 
merimo 10 okoljskih parametrov in 26 različnih plinov.

Pametno merjenje porabe energentov

V vseh industrijskih okoljih se nahaja kopica različnih tipov 
števcev, ki jih uporabljamo za merjenje porabe plina, vode, 
elektrike in toplote (kalorimetri). V večini primerov števci 
niso povezani na omrežje in tako ne omogočajo oddaljenega 
očitavanja meritev. Za spremljanje porabe se uporablja 
metoda ročnega odčitavanja, ki je zelo nezanesljiva in 
zamudna. Prek LoRa IoT omrežja lahko v pametni tovarni 
meritve porabe izpeljemo bistveno bolj inteligentno. Vse 
željene števce nadgradimo z namenskimi LoRa adapterji, ki 
samodejno v nastavljivih intervalih prebirajo in brezžično 
pošiljajo meritve v IoT platformo GIoTo. Tako pridobimo 
zelo dober vpogled v dinamiko potrošnje in s tem možnost 
optimizacije porabe energentov.
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Nadzor nivojev in dejavnikov
V tovarnah se nahaja veliko kontejnerjev, silosov in cistern, 
ki jih uporabljamo za hrambo različnih tekočin in materialov 
(goriva, olja, voda, odpadki). S pomočjo posebnih LoRa 
senzorjev lahko v realnem času na daljavo merimo njihove 
nivoje in tako pridobimo zelo dober vpogled v potrošnjo in 
optimiziramo nabavo. Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo 
tudi sistem za nadzor ključnih dejavnikov v proizvodnem 
procesu. To je zelo pomembno pri proizvodnji izdelkov, ki 
pri nastanku zahtevajo zelo specifi čne okoljske pogoje. Z 
namestitvijo namenskih senzorjev lahko recimo zagotovimo, 
da se v vsakem trenutku vzdržuje zahtevana temperatura 
na kritičnih točkah znotraj proizvodnje.

Vzpostavitev avtomatiziranih procesov

S pomočjo LoRa naprav in senzorjev lahko vzpostavimo kopico 
avtomatiziranih procesov. Glede na potrebe oblikujemo 
soslednje logičnih korakov, ki ob doseganju nastavljenih 
vrednosti samodejno vključijo / izključijo naprave  – ventile, 
releje, kontrolerje, motorje in črpalke.
Primer 1: ko okoljski senzor zazna povišanje temperature 
nad nastavljen nivo, sistem pošlje signal LoRa električni 
vtičnici, da ta vključi klima napravo in ohladi prostor. Primer 
2: ko senzor zazna izlitje vode, sistem samodejno zapre LoRa 
ventil na cevi in tako prepreči nastanek škode.

Opozorilni sistemi

Prek LoRa omrežja lahko vzpostavimo opozorilni sistem s 
t.i. panic button oz. gumbom za klic v sili. Ob pritisku so vsi 
odgovorni prek platforme GioTo ali neposredno prek LoRa 
pagerjev opozorjeni na težavo in lahko urgentno ukrepajo. 
Rešitev občutno poveča varnost zaposlenih. Gumb je tudi 
odlična rešitev za postavitev sistema javljanja prisotnosti, 

potrditve prejema ali pošiljanja zahtevka za dostavo 
potrebnega repromateriala na proizvodno linijo.

LoRaWAN ekosistem za industrijo 4.0

V podjetju Telos so integrirali širok nabor naprav za 
vzpostavitev naprednega LoRaWAN IoT omrežja v 
pametni tovarni. Osnovna komponenta sistema s katero 
vzpostavijo omrežje so zmogljive LoRa bazne postaje. 
Nanje se brezžično povezujejo LoRa adapterji, prek katerih 
v omrežje povežejo vse želene stroje, industrijske vhode 
in števce ter namenske LoRa senzorje s katerimi merimjo 
različne dejavnike. Celovit nadzor in upravljanje sistema 
poteka prek IoT platforme GIoTo.



25AVTOMATIKA 181/2020
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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

Skupaj z razvojnimi inženirji podjetij Datalogic in Universal 
Robots ter uporabniki robotov v industriji so prišli do 
rešitve IMPACT Robot, ki poenostavi vodenje robotov.

Datalogic IMPACT Robot omogoča uporabniku hitro in 
enostavno povezovanje med Datalogic Smart kamero ali 
industrijskim vision procesorjem, z enostavno kalibracijo 
in nastavitvijo točke prijema robota v aplikaciji.  

Program Datalogic IMPACT je preverjena platforma, ki 
omogoča uporabniku rešiti ne samo vodenje robota, ampak 
še mnogo drugih aplikacij strojnega vida z naprednim 
sistemom po načelu »primi in spusti«. Z več kot 100 
vision orodji in zbirko strojnih opcij boste lahko reševali 
svoje potrebe s področja vodenja in kontrole izvajanja.

Robot UR3

Robot Universal Robots UR3e je ultra lahek, kompakten 
industrijski robot, idealen za namizne aplikacije. 
Zaradi majhnega prijemala je idealen za 
posege neposredno v strojne sklope ali za 
delo v drugih tesnih delovnih prostorih. 
Robot tehta le 11 kg, ima nosilnost 3 kg. 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.

Roboti serije UR omogočajo reševanje 
najrazličnejših aplikacij. Robot ima šest osi, 
visoko fl eksibilnost in omogoča enostavno 
integracijo v obstoječa proizvodna okolja.

Vision senzor je montiran na fi ksnem mestu na roki robota

Vindustriji se vse pogosteje srečujemo s procesi, ki se rešujejo s pomočjo uporabe robotov. Tem je za izvedbo 
delovnih operacij potrebno programirati delovne gibe in nastaviti različne parametre. Za programiranje 

se uporabljajo različna orodja, od preprostih, do zelo kompleksnih. Operaterji so izpostavljeni pritiskom ob 
spremembah proizvodnih procesov, nastavljanje robotov pa zahteva precej znanja za programiranje robotskih 
operacij. Zato so poenostavitve postopkov programiranja robotov več kot dobrodošle.

Prikaz robotov serije UR (možnosti obremenitve: 3, 5, 10 in 16 kg)

Kombinacija kamere in programa IMPACT postane Datalogic 
družabnik za vodenje robotov
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»Ko prilagodljivost sreča učinkovitost«

Vision senzor Datalogic in robot UR sta najboljši par

Več informacij o kolaborativnih robotih proizvajalca 
Universal Robots najdete na naši spletni strani www.
fbselektronik.com.

Vmesnik v programu IMPACT

Programski vmesnik Datalogic olajša delo in zmanjšuje 
porabo časa v primerjavi s klasičnimi zamudnimi postopki 
programiranja robotskih operacij in 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.

Preprosta namestitev
Z enostavno kalibracijo in nastavitvijo točke dviga bo vaša
aplikacija vodenja robota nadgrajena in bo delovala z malo
vloženega truda. Glede na enostavnost integracije robota in
optičnega vida so aplikacije za izbiro in nameščanje 
predmetov zelo poenostavljene.

Izboljšanje produktivnosti: s sodelovanjem »z roko v roki« z
roboti lahko znižamo delovno obremenitev posluževalcev in
povečamo produktivnost. 

Uporaba prednastavljenih orodij za defi niranje pomikov 
omogoča natančno nastavitev začetne točke s prednastavljenimi 
vzorci gibanja. Točke na sliki predstavljajo tarče, v katere se
pomika robot po določenem programu glede na ujemanje 

polj.

S sistemi strojnega vida Datalo-
gic in programskim vmesnikom 
IMPACT je implementacija robo-
tov v aplikacije močno olajšana.

Za več informacij o vision sen-
zorjih in sistemu IMPACT nas 
kontaktirajte na telefonsko 
številko 03-898-3702, pošljite 
sporočilo na info@fbselektronik.
com ali obiščite našo spletno 
stran www.fbselektronik.com.

il dlji i k i

Prednastavljeno orodje: »šahovnica« ali »točke« - prednastavljeni položaji 
pobiranja ali odlaganja
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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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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 koracni.py

Koračni motorji so delavni konj tiskalnikov. So enostavni za krmiljenje in ne zahtevajo zaključene regulacijske zanke. 
Večinoma imajo dve fazi, ki jih moramo krmiliti po posebnem sekvenčnem receptu. En recept pomeni pomik za en 
korak naprej , če recept obrnemo dobimo korak nazaj.
Za male moči in šolske potrebe imamo 5V in 12V koračne motorčke, industrijski koračni motorčki so 24V in več.

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

tap(t1,'gor');tap(t2,'gor');
while konec(t4):#konec programa
  if tap(t1) or tap(g1):
    korak(256,l4,l3,l2,l1)#desno     
  if tap(t2) or tap(g2):
    korak(-256,l4,l3,l2,l1)#levo      
  premor(0.001)  
pini(0b0000,l4,l3,l2,l1)

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

PYTHON VI. del
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Na slovenski izdaji uporabljamo 4 fazne koračne motorje , ki 
so izredno poceni. 4 fazni koračni motorji imajo v bistvu dve 
fazi, ki sta naviti bifi larno. To je potrebno zaradi poenostavitve 
krmilnika. Uporabljamo lahko kar znani krmilniški čip ULN2003. 

Bifi larno navitje in 4-je vhodi omogočajo krmiljenje vsake faze v obe smeri brez uporabe H-mostičnega krmilniškega 
čipa. Glavni razlog je cena. Za vsako fazo imamo indikacijsko led, kar poenostavi pisanje krmilniških programov. 
Program uporablja funkcijo korak, ki ima 5 parametrov. S prvim povemo koliko korakov naj koračni motor opravi naprej 
ali nazaj(če je številka negativna). Če pritisnemo tipko1 (t1) se zavrti naprej za 256 korakov. Če pritisnemo tipko1 
(t2) se zavrti nazaj za 256 korakov.

LEAD WIRE
COLOR

---> CW DIRECTION (1-2 PHASE)

1 2 3 4 5 6 7 8

4 ORG - - -

3 YEL - - -

2 PIK - - -

1 BLU - - -

Tabela nam kaže 8 pod korakov, ki jih moramo izvesti, da koračni motor obrnemo za en korak.

k=[0b1000,0b1100,0b0100,0b0110,
   0b0010,0b0011,0b0001,0b1001]
def korak(i,p0,p1,p2,p3): #512 = 360 stopinj
  global konec_pin
  if i>=0:  #korak desno
    for h in range(0,i):
      for j in range(0,7,1):
        pini(k[j],p0,p1,p2,p3);premor(0.002)
  if i<0:   #korak levo     
    for h in range(0,-i):
      for j in range(7,0,-1):
        pini(k[j],p0,p1,p2,p3);premor(0.002)

Elektro mehanske konstante motorja določajo največjo frekvenco in s tem hitrost koračnega motorja. Program korak 
naredi opisano nalogo za nas. Dobite ga v programu python.py, ki je univerzalna knjižnica za python programe na 
slovenski izdaji. Če pogledate prvotni program vidite, da za koračni motor upravljam izhode d1 do d4.  Te oznake 
uporabljamo za uporabo signalnih diod, ki so na vsakem vhodu krmilnika za koračni motor. Vsekakor praktična in 
poceni rešitev. 

Ko imamo enkrat rešeno pomikanje v obe smeri, za določeno število korakov, lahko program nadgradimo za poljubno 
premikanje koračnega motorja v času in prostoru. To je tudi naš namen. Poleg vaje za uporabo koračnega motorja(ali 
več njih) lahko za vajo opravimo pisanje sekvence za korak še na drugačne načine in spremljamo kako se prižigajo 
signalne diode med tem ko se koračni motor počasi suče.
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Naslednjič
Pogledali si bomo strukturo krmilnega programa in kako naredimo, na videz enostavne naloge. Program, ki smo ga 
testirali, moramo zagnati ob zagonu računalnika. Krmilni programi, morajo tudi zagotavljati nadzor vseh vhodnih 
in izhodnih linij brez zatikanja. Treba je brati tipala, vse to zahteva uporabo večnitnega programiranja in posebnih 
tehnik , za zagotavljanje časa cikla. Moderni krmilniki delujejo s časi daleč pod mili sekundo in v tem času nadzirajo 
in ustrezno reagirajo na več deset vhodih, tipalih in izhodih.

Viri
1. https://www.python.org/
2. http://slovenskaizdaja.sytes.net/
3. https://www.banggood.com/28YBJ-48-DC-5V-4-Phase-5-Wire-Stepper-Motor-With-ULN2003-Driver-Board-p-74397.html

Iztok Fekonja
DIKA d.o.o., Na Ajdov hrib 14, 2310 Slovenska Bistrica

iztok.fekonja@gmail.com

Uporaba odprtokodnih spletnih 
tehnologij v krmilnih sistemih

Using open source web technologies in control systems
In this contribution is represented concept and implementation of web browser interface for remote 
supervising and controlling of factory automation control, based on usage of GPL open source project 
libraries. Represented are also development requirements for each interface parts. Shown is also brief 
explanation of problematics at choosing of proper JavaScript libraries. Technological frame of solution is 
based on TCP/IP HTTP protocol and jQuery JavaScript libraries. Software model is following MVC design 
and is implemented by JSON data exchange format, HTML graphical objects and AJAX data refreshing.

Kratek pregled prispevka
V članku je predstavljena zasnova in izvedba spletnega vmesnika za daljinski nadzor in upravljanje 
industrijskega avtomatizacijskega krmilja na osnovi odprtokodnih spletnih knjižnic. Prikazana so tudi 
izhodišča in zahteve za celoto in posamične dele vmesnika. Obrazložena je tudi problematika izbire primernih 
programskih modulov in pogojenost izvedbe s strojnim okoljem, kjer se platfoma izvaja. Tehnološki okvir 
se bazira na TCP/IP HTTP protokolu ter jQuery/JavaScript odprtokodnih knjižnicah. Programski model MVC 
je implementiran z JSON podatkovnim formatom, HTML obliko in AJAX podatkovnim osveževanjem.

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
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1 Uvod

1.1 Opis avtomatizacijskega okolja

Kot avtomatizacijsko okolje je v tem članku mišljeno 
predvsem platforma »ax5« podjetja AutomationX 
[1], ki je sedaj del industrijskega koncerna GAW 
[2]. Shematska zasnova tega okolja je prikazana na 
spodnji sliki 1:

Slika 1: Shematska zasnova »ax5« krmilja.

Krmilje je razdeljeno na sledeče nivoje:
• ax5/Client uporabniški programski moduli
• ax5/Server za zajem in shrambo podatkov
• ax5/PLC krmilje (kombinacija krmilnikov)

Strojno avtomatizacijsko krmilje je izvedeno z 
AutomationX PLC krmilniki v kombinaciji z krmilniki 
in vhodno/izhodnimi enotami drugih proizvajalcev. 
Sistemska programska platforma je večinoma Windows, 
v kritičnih okoljih pa Linux. Procesorska platforma 
krmilnika je večinoma klasični Intel Procesor, ponekod 
pa vedno bolj pogosto ARM9 [3].

Vedno bolj je v uporabi krmilnik s pasivnim hlajenjem, 
zaradi uporabe v agresivnih okoljih, ki lahko povzročajo 
zastoj ventilatorja, kot je recimo v ladjedelništvu 
(NGSM- ZDA [4]) .

Zahteve po funkcionalnosti krmilnika so velike in 
večinoma dosegajo polno zmogljivost strojne opreme. 
Zato je potrebno izvajanje vseh procesov krmilnika 
zelo skrbno optimirati in omejiti njihovo potrebo po 
strojni zmogljivosti. 

Velikostni razred večjih projektov je okoli 40.000 
podatkovnih objektov z okoli 300.000 podatkovnimi 

spremenljivkami. Konceptualna shema strojne 
platforme avtomatizacije je podana na sliki 2.

Slika 2: Shematski prikaz ax5 strojne platforme.

Iz prikaza je razvidna raznolikost strojne opreme, ki 
hkrati tudi zahteva uporabo številnih programskih 
komunikacijskih protokolov za izmenjavo in shrambo 
podatkov. Izvajanje teh dejavnosti je zato združeno v 
skupine opravil, ki se odvijajo v procesih avtomatizacijske 
platforme. Primer nekaj takih procesov:

• ax5device (nadzorni proces),
• ax5plc (časovno kritična PLC koda),
• ax5slowplc (nekritična PLC koda),
• ax5datarec (dostop do podatkov) in
• ax5web (spletni strežnik).

Običajna konfi guracija vsebuje 10-20 takih krmilnih 
procesov, ki so medsebojno povezani preko notranje 
lastne podatkovne baze. Zato je zelo pomembno, 
da ima uporabnik vedno možnost preverjanja in 
upravljanja delovanja krmilja in posamičnih modulov.

1.2 Oris uporabniških zahtev

Za izvedbo osnovnega nivoja upravljanja potrebujemo 
vmesnik, ki obsega hiter pregled stanja izvajalnih 
procesov in zagotovljen poseg v nenačrtovano stanje, 
kot je na primer nepričakovano iztirjenje katerega od 
procesov, ki zaradi nepredvidene porabe procesorskih 
in pomnilniških zmogljivosti lahko privede do 
blokade drugih kritičnih programskih modulov in 
posledično do zastoja celega krmilja. Popolni zastoj 
upravljanja krmilnega vodila je sicer varovan v obliki 
redundančnega sistema, vendar v primeru hkratne 
odpovedi obeh, preostane samo ponovni zagon 
celotnega krmilja, ki mora biti čimkrajši, saj je od 
trajanja zagona lahko odvisno tudi človeško življenje.
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Vsi vgrajeni procesi krmilnika morajo stremeti k 
čimbolj enostavni zgradbi koncepta in karseda omejeni 
uporabi zunanjih knjižnic oziroma programskih 
modulov, ki bi vnesli dodatne nepotrebne zahteve 
in nestabilnosti. 

Prav tako mora vsak proces zadostiti zahtevi po 
prenosljivosti izvorne programske kode, ki je zato 
zapisana v C in C++, s premišljeno uporabo specifi čnih 
zunanjih programskih knjižnic, saj je tudi samo 
okolje krmilnika lahko zelo omejeno. Konfi guracija 
platforme krmilnika je namreč zelo raznolika in 
zato mora bit nabor vseh uporabljenih programskih 
modulov (procesov) skalirno zastavljen, da se le-ti 
lahko izvajajo na majhnem krmilniku, pa tudi na 
mnogo večjem industrijskem strežniku.

1.3 Tehnološke zahteve in omejitve

Ob poglobljeni analizi tehnoloških zahtev se izkaže, 
da je za namen spletnega dostopa bolje uporabiti 
posebej za ta namen razvit lasten programski modul, 
kot kak standardni strežnik, recimo Apache [16]. Prav 
tako so iz koncepta izvzete zahtevnejše tehnološke 
rešitve kot je recimo PHP [5], saj se je v dosedanjih 
projektih pokazalo, da niso ustrezna razvojna pot.

Običajna tehnološka rešitev te problematike je v 
obliki uporabe CGI [6] in FastCGI [7], mehanizma, ki 
opazno reducira strežniško obremenitev, kot lahko 
vidimo na sliki 3.

Slika 3: Standardni CGI oz. FastCGI spletni dostop.

FastCGI koncept ima veliko uporabno vrednost, 
vendar v našem primeru zahteva dodatno namestitev 
klasičnega spletnega strežnika, kar pa ni sprejemljivo. 
Najbolj smiselno je tako kodiranje lastnega, čeprav 
omejenega, spletnega strežnika, ki mora ustrezati 
sledečim zahtevam: 

• prenosljiva izvorna koda (Linux,Windows),
• preprosta in pregledna zasnova,

• podpora konceptu uporabniške seje,
• samozadostnost programske namestitve,
• preverljivost uporabljenih modulov,
• uporabljivost šibkih internetnih povezav,
• hiter dostop do posamične funkcionalnosti,
• zmogljiv pregled velike količine podatkov in
• uporaba povprečno zmogljivih terminalov.

Prednost prenosljivosti avtomatizacijskega paketa 
AutomationX je ravno v dejstvu, da je opremljena 
z zgodovino programskih sprememb in potrebnimi 
certifi kati zrelosti kode, kar je zahteva pri uporabi 
avtomatizacije v ladjedelništvu (NGSM [4]). Posledično 
pa je tudi zahteva po preverljivosti in preglednosti 
vgrajenih programskih modulov, ki morajo biti pod 
nadzorom lastne programske hiše. 

Zato je bilo potrebno razviti koncept lastnega 
spletnega strežnika, ki pa to dejansko ni, ampak je le 
zelo omejen programski modul, ki prestreza HTTP [8] 
GET/POST spletne zahteve in jih izvaja na podoben 
način, kot to počne standardni spletni strežnik. Na 
ta način je bil dosežen izjemno majhen odtis strojne 
porabe, prav tako pa je procesni modul popolnoma 
pod nadzorom jedra krmilnega avtomatizacijskega 
modula. 
Naloge takega spletnega strežnika so sledeče:

• izmenjava zahtevanih datotek,
• standardiziran podatkovni dostop in
• varnostni nadzor izvajanja zahtevkov.

Tak minimalistični koncept omogoča spletnemu 
programskemu modulu, da se lahko izvaja tudi v 
kritičnih okoliščinah, kjer so običajne oblike izvajanja 
uporabniškega vmesnika že odpovedale (vizualizacija 
preko X11/Motif [17], .NET [18], ...).

Na uporabniški strani je posledično s tem povezano 
tudi zahteva po preprostem konceptu spletnega 
vmesnika, ki prednostno uporablja računalniške 
zmogljivosti na uporabniški strani. Strežniške rešitve 
tipa PHP namreč preveč obremenjujejo strojne 
zmogljivosti krmilnika.

Ena od možnih rešitev problematike bi lahko bila 
tudi uporaba Java programskega modula, kar pa 
ima sledeče pomanjkljivosti, ki so se že pokazale v 
nekem drugem podobnem projektu:

• Java vtičnik mora bit posebej nameščen,
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• zaprtost kode, težavnost nadgradnje in
• certifi ciranje verzij.

Z uporabo običajnega zmogljivega spletnega brskalnika 
vsi ti problemi odpadejo, saj izvajanje JavaScript 
programske kode ne zahteva dodatnih namestitev, 
povrhu pa je odprta do uporabnika in jo lahko le-ta 
nadgrajuje po lastnih potrebah.

Z uporabo AJAX [12] metode podatkovnega osveževanja 
postane grafi čno prikazovanje tekoče in prijetno na 
pogled. 

Programski jezik JavaScript [9] se izkaže kot smiselna 
izbira, saj je v zadnjem času pridobil na popularnosti 
zaradi široke programske podpore v odprtokodni 
skupnosti v obliki zelo zmogljive knjižnice jQuery [10]. 
Ta v sebi podpira rešitve kot so: AJAX, XML, JSON,...

Osnovne zamisli pri iskanju kombinacije izvedbe 
spletnega vmesnika so bile:

• enostavna in pregledna zgradba,
• hitra in učinkovita uporaba ter
• odprtokodni koncept.

Idejni koncept je tako predvideval osnovni vstopni 
menu, ki uporabniku omogoči takojšen pregled stanja 
krmilnika, bolje rečeno sistema, kajti na vpogled je 
stanje obeh redundančnih krmilnikov hkrati.

Spletna stran sistemskega menija se mora naložit 
hipno na kakršnemkoli JavaScript terminalu (mobilnem 
telefonu, namiznem ali tabličnem računalniku, ...), saj 
s tem omogoča hiter poseg v problematično stanja 
krmilja in preprečitev nastajanja večje škode.

Osnovno vodilo pri sestavljanju koncepta je bilo 
preprostost uporabe in odzivnost, zato je sama 
estetika podobe vmesnika enostavna, saj bi vsaka 
dodatna nepotrebna dekoracija samo omejevala 
uporabnost vmesnika.

1.4 Izbira koncepta

Pri razvoju idejne zasnove je bil uporabljen koncept 
MVC (model-view-controller), ki je poenostavljeno 
predstavljen na sliki 4:

Slika 4: MVC ( model-view-controller ) koncept.

Posamične komponente so zasnovane tako:
• »Model«: Podatkovni format JSON [11] omogoča 

standardizirani dostop do kontrolnega nivoja, ne 
glede na dejansko izvedbo spletnega vmesnika, 
ki ga lahko uporabnik prilagaja neodvisno od 
različice programske opreme krmilnika.

• »View«: HTML grafi čni in tekstovni objekti so 
defi nirani in poimenovani ločeno od ostalega 
programja, kar omogoča enostavnejše prilagajanje 
uporabniškim zahtevam. Mehko in tekoče prehajanje 
prikaza stanj je podprto s strani brskalnika.

• »Control«: Spletni koncept AJAX [12] je v bistvu 
samodejni osveževalnik, ki se izvaja kot notranja 
JavaScript zanka in v ozadju spletnega vmesnika 
periodično osvežuje tabelo krmilnih podatkov, ki 
navzkrižno združuje reference HTML objektov in 
podatkovnih spremenljivk. Tako lahko uporabnik 
poljubno nadgrajuje nabor nadzorovanih 
spremenljivk brez poseganja v sam koncept 
podatkovne povezave.

1.5 Izbor programskih modulov

Po preizkusih vseh možnih kombinacij različnih 
odprtokodnih knjižnic se je oblikoval sledeč nabor 
komponent:

• »jquery.js«: [10] JavaScript knjižnica, verzija 
1.11, ki je še v prilagodljivi in prenosljivi obliki. 
Verzija 2.0 je namreč že omejena na najnovejše 
spletne brskalnike. 

• »json2.js«:[11] podatkovni format JSON služi za 
podporo standardizirane podatkovne izmenjave 
in nadgradnji spletnega vmesnika.

• »dataTables.js«:[13] zmogljiva podatkovna tabela 
s podporo sortiranju in listanju. 

• »fancytree.js«:[14] omogoča drevesni prikaz 
podatkovnih spremenljivk in drugih programskih 
komponent krmilnika.

• »easytabs.js«:[15] omogoča uporabo različnih 
jQuery objektov na isti spletni strani preko 
preklapljanja zavihkov.
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Bistvena prednost je zmožnost hkratnega izvajanja jQuery 
modulov, kar omogoča prepletanje predstavitvenih 
stanj spletnih podstrani.

Pri testiranju posamičnih kombinacij sklopov so zaradi 
medsebojne nezdružljivosti odpadle kakšne morebiti 
boljše rešitve od prej navedenih. Nezdružljivost se je 
pokazala kot manjkajoči predeli osveževanja zaslona, 
oziroma kot napačno izvajanje funkcionalnosti v 
primerjavi z izolirano namestitvijo tega modula.

Navedene komponente imajo zelo dobro prenosljivost 
in sposobnost hitrega zagona tudi v mobilnikih slabše 
kvalitete, povrh pa jih odlikuje majhna velikost 
datotek, kar je bistvena tudi za zmožnost uporabe 
slabših internetnih povezav.

Naloga spletnega strežnika je, da preko standardiziranih 
mehanizmov omogoči dostop do notranjih podatkovnih 
struktur aplikativnega programskega modula, v našem 
primeru krmilnika. Navadno se to izvaja preko CGI 
skript, oziroma preko FastCGI ukazov, ki omogočajo 
klice programskega vmesnika.

Slaba stran takega pristopa je oteženo sledenje 
konceptu »seje«, kjer se dostop izvaja v obliki 
avtomata stanj, kar je v primeru ločenih procesov 
in brez PHP platforme težje izvedljivo.

Zato je funkcionalnost spletnega strežnika in CGI 
vmesnika prevzel nov proces »ax5web«, ki je izveden 
v C izvorni kodi, ter uporablja lasten aplikativni 
programski vmesnik za izmenjavo podatkov in 
upravljanje krmilnih procesov. 

2 Izvedba spletnega vmesnika

Spletni vmesnik je zastavljen kot preprosto, vendar 
učinkovito orodje, saj je glavno vodilo koncepta 
optimalni pretok podatkov ob čimmanjši porabi 
procesorskega časa na obeh straneh orodja (strežnika 
in brskalnika). Hkrati pa je tudi dovolj enostaven za 
nadaljnjo nadgradnjo in prilagoditev uporabniku. Tako 
je vstopna spletna stran »index.html« zastavljena 
na način, da je hkrati tudi edina spletna stran, ki jo 
je potrebno spreminjati, vsa ostala koda je izvedena 
v uvoženih JavaScript knjižnicah.

Problem pri programskem združevanju posamičnih 
komponent v celoto je bilo iskanje združljive 
kombinacije različnih JavaScript knjižnic, ki se 
praviloma ne združujejo najbolje, saj vsaka zase 
rešuje samo določen problem brez ozira na ostale 
knjižnice z iste jQuery platforme.

Žal na področju JavaScript jezika še ni defi niranega 
industrijskega standarda, zato se večina programerjev 
zateka k uporabi najbolj uporabljene in podprte 
JavaScript knjižnice jQuery, ki dejansko uspeva 
pokrivat večino splošnih potreb, kar pa je za naš 
primer premalo. Ravno tako je problem marsikake 
knjižnice, da izraža prevec »kričeč« dizajn, ki v 
primeru industrijske avtomatizacije samo zavaja in 
upočasnjuje reakcijski čas uporabnika.

Prav tako je problem doseganje podobnosti obnašanja 
spletnega vmesnika na različnih spletnih brskalnikih 
(Firefox, MS-IE, Chrome), ki so vsi prisotni v različnih 
verzijah. Zgradba vmesnika je razdeljena v več 
podsklopov, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju.

2.1 Povezovalni sistemski meni z zavihki

Povezovalni meni , ki ga vidimo na sliki 5, je izveden na 
osnovi jQuery knjižnice »easyTabs« [15] in omogoča 
preklapljanje med različnimi spletnimi okni, ki se 
izvajajo znotraj iste uporabniške seje s spletnim 
strežnikom na krmilniku. Tak koncept izboljšuje 
preglednost nad dogajanjem, hkrati pa združuje 
zaokroženost spletnih podstrani. Problem same 
izvedbe je v dejstvu, da navkljub splošni iskanosti, 
manjka standardizirana podpora tovrstnim zavihkom 
v obstoječih brskalnikih.

Slika 5: Povezovalni sistemski meni z zavihki.

V osnovnem meniju vidimo sledeče zavihke:
• »System Overview«: celosten pregled stanja, kjer 

uporabnik dobi vtis o trenutni porabi delovnega 
in sistemskega pomnilnika obeh krmilnikov ter 
stanje podatkovne povezave z redundančnim 
krmilnikom

• »Data Explorer«: pregled trenutnega stanja 
podatkovnih spremenljivk in možnost nastavljanja 
želenih vrednosti. 

• »Runtime Messages«: prikazuje sistemska sledilna 
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sporočila in s tem omogoča sledenje dogajanju v 
sistemskih programskih modulih, ter posledično 
sklepanje o morebitnih vzrokih nastalih težav. 

• »File Explorer« : omogoča pregled in dostop do 
datotečnega sistema in nadzor nad datotekami. 

• »System Processes«: pregled in nadzor trenutnega 
stanja sistemskih procesov

2.2 Osnovni sistemski pregledni meni

Programski modul »System Overview« mogoča vpogled 
v stanje sistema, kot to lahko vidimo na sliki 6:

Slika 6: Sistemski pregled stanja krmilja.

Uporaba grafi čnih stolpcev omogoča strnjen in hipen 
pregled nad trenutnim stanjem sistema.

Na desni strani so vidne kontrolne tipke za neposredno 
upravljanje krmilja:

• »Take ctrl«: prehod v MASTER stanje, kjer trenutni 
krmilnik prevzame vodenje redundančnega sistema 
in prisili drug krmilnik v stanje rezervnega načina. 

• »Step back«: prehod v STANDBY stanje, uporabnik 
zavestno prepusti nadzor redundančnemu krmilniku 
in trenutni krmilnik preide v rezervni način.

• »Reset«: prekine morebitno nedefi nirano stanje, 
kjer oba krmilnika pričneta s ponovnim protokolom 
pogajanja, kjer se določi glavni/rezervni krmilnik 

• »Warmstart«: mehki ponovni zagon sistema, kjer 
se ponovno naloži nameščen projekt s trenutnimi 
stanji podatkovnih spremenljivk, ter s tem prekine 
morebitno mrtvo zanko programskih gonilnikov.

Sistemski pregledovalnik za svoje delovanje ves 
čas intenzivno uporablja preko 100 sistemskih 
podatkovnih spremenljivk, zato je bil uporabljen 
optimiran in prilagodljiv algoritem, ki omogoča 
majhno porabo procesorske moči na obeh straneh, 
uporabniški in strežniški.

2.3 Pregled podatkovnih spremenljivk

Vmesnik omogoča drevesni pregled vseh podatkovnih 
spremenljivk s trenutnimi ter začetnimi vrednostmi, 
kot je razvidno na sliki 7:

Slika 7: Pregledovalnik spremenljivk.

2.4 Pregled sistemskih sledilnih sporočil

Vgrajeni krmilni programski moduli imajo možnost 
pošiljanja informativnih sporočil, na osnovi katerih lahko 
sistemski tehnik spremlja dogajanje v izvajanju tega 
modula. Ta del orodja je v bistvu najbolj pomemben 
del vmesnika, saj lahko procesnemu tehniku pomaga 
k hitri razjasnitvi zapletov pri nastavitvi parametrov 
vhodno izhodnih komunikacijskih protokolov. Vmesnik 
je izveden z kombinacijo klasičnih HTML objektov 
»table« in »textarea«, saj je bilo potrebno izpolnit 
zahtevo po hitrosti osveževanja in preprostosti 
prikaza množičnih sporočil, kot je razvidno na sliki 8:

Slika 8: Pregledovalnik sistemskih sporočil.

2.5 Pregledovalnik datotek

Vmesnik služi za pregled stanja datotek in upravljanja 
z njimi. Njegova izvedba je zelo podobna zgradbi 
podatkovnega pregledovalnika in je prav tako 
izvedena na osnovi knjižnice »fancyTree« [14]. Na 
sliki 9 je prikaz tega okna:
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Slika 9: Pregledovalnik datotek.

2.6 Pregled stanja procesov

Nudi pregled trenutnega stanja sistemskih procesov in ponovni zagon 
katerega od njih v primeru, da uporabnik pride do analitičnega sklepa 
o smiselnosti ponovnega zagona tega procesa (recimo ob nenormalni 
porabi procesne moči ali pomnilnika. Vmesnik je izveden na osnovi 
jQuery knjižnice »DataTables« [13], ter ga lahko vidimo na sliki 10:

Slika 10: Pregledovalnik sistemskih procesov.

3 Povzetek

Dosedanja testiranja so potrdila pravilnost zasnove idejnega koncepta 
spletnega vmesnika, saj izpolnjuje vse zahteve in pričakovanja glede 
prenosljivosti in funkcionalne uporabnosti. Nadaljnja nadgradnja 
vmesnika bo potekala v smeri vizualizacijskega vmesnika analize trend 
podatkov in prikaza funkcijske logike, kar bo omogočalo lažji pregled 
nad trenutnim in posnetim stanjem izbranih podatkovnih spremenljivk 
in krmilnih tokokrogov.

Sledeče slike prikazujejo zaslonski zajem obstoječih programskih 
modulov, ki bodo služili kot idejna predloga za izvedbo v JavaScript kodi.

Slika 11: Grafi čni prikaz trend podatkov.

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!
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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.

3.1 Grafi čni prikaz trend podatkov

Za ugotavljanje vzročnosti nekega stanja podatkovne 
spremenljivke je najbolje uporabiti grafi kon sprememb 
vzročnih spremenljivk, kot vidimo na sliki 11 na 
prejšnji strani.

3.2 Vizualizacija logičnega krmilja

Koncept vizualizacijskega vmesnika bo sledil že 
uveljavljenemu hišnemu konceptu in bo izgledal 
približno tako, kot je vidno na sliki 12:

Slika 12: Vizualizacija logičnega krmilja.
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Novice iz elektronike pripravlja: Branko Badrljica, gl urednik

STM-ovi novi mikrokrmilniki STM32H7

Nova serija trenutno obsega tri modele STM32H7A3, STM32H7B3 in STM32H7B0.
Skupni imenovalec je ARM Cortex M7 jedro, do 1.4 Mbyte SRAM in podpora za 
grafi čni zaslon ločljivosti do HVGA pri 24bp brez zunanjega pomnilnika. Vdelan 
je tudi DSP sklop in posebna kriptozaščita, ki jo zahtevajo IoT aplikacije. Druge 
posebnosti so vdelani dve napajalni veji in pa sam preklopni napajalnik. Od 
posebnih, omembe vrednih perifernih naprav sta tu dva serijska osembitna 
vmesnika (»octal« SPI), pospeševalnik 2D operacij ipd. Na voljo so tudi 
razvojni kompleti.

Slika: STM32H7A3

Slika: Razvojni komplet

Vir:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/evaluation-tools/product-
evaluation-tools/mcu-mpu-eval-tools/stm32-mcu-mpu-eval-tools/stm32-
discovery-kits/stm32h7b3i-dk.html?icmp=tt14042_gl_bn_feb2020
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Micronovi prvi novi LP DDR5 pomnilniki

DDR5 je že dolgo časa napovedovan standard, ki naj bi seveda prinesel višje 
prenosne hitrosti.
Standardna trenutno defi nira hitrost je do 6400 Mprenosov/s, vendar so 
pričakovane nove stopnice do trenutka, ko bodo na trgu na voljo dejanske 
rešitve. Hynix  je že napovedal prvi čip, ki dovoljuje najvišje defi nirane hitrosti, 
vendar ga še ni na trgu, ker ni komponent, ki bi ga uporabljale. Tako Intel kot 
AMD v tem trenutku ne vidita potrebe po DDR5. LP različica pa je na trgu, ki 
bistveno bolj pritiska na čim hitrejši pomnilnik – svet pametnih telefončkov 
in tablic.

Prvi telefonček, ki sloni na LP DDR5 naj bi bil Xiaomi-jev Mi-10. Trenutno 
razpoložljivi modeli LPDDR5 so v kapacitetah 6/8/12GB in hitrostih 5,5/6,4 
Mpren/s.

Slika: Micron LPDDR5
Vir: 
https://softei.com/low-power-ddr5-dram-achieves-data-speeds-for-ai-and-5g/

Diodes Inc – novi RTC-ji z nizko porabo

PTC7C4363BQ/PTC7C4563BQ sta nova modela s širokim temperaturnim 
obsegom (40...+125°C). Izvedenka »4563« ima nastavljivi timer. Delujeta pri 
napajanju od 1,3 do 5,5V, poraba v mirovanju pa manjša od 400nA pri 3,0V. 
Čipa potrebujeta zunanji kristal 32,768 kHz.
Poleg ure realnega časa lahko generirata pravokotni signal frekvence 
1/32/1024/32768 Hz. Komunikaciji je namenjeno I2C vodilo. Oba šipa sta v 
SOIC-8 ohišju.

Slika: PT7C4363/4563BQ
Vir:
https://softei.com/real-time-clocks-are-automotive-compliant/
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NOVA KOMPAKTNA OHIŠJA

WWW.RITTAL.SI

Vishay-evi novi 80V MOFET-i

Novi TrenchFET-i četrte generacije si v 
PowerPAK SO-8 ohišju dimenzije malo 
čez 6 x 5mm in naj bi ponujali trenutno 
najboljši »factor of merit« pri samo 129 
mOhm*nC. SiR680ADP ima upornost 
samo 2,35mOhm pri krmiljenju z 10V 
in naboju vrat samo 55nC in pri izhodni 
kapacitivnosti samo 614pF. Vishay pravi, 
da je to trenutno najbolj učinkovito stikalo 
za 12V DC/DC napajalnike z 48V vhodom.

Slika: SiR680ADP
Vir:
https://softei.com/80v-mosfet-off ers-best-
in-class-rdson-says-vishay/

Infi neon IC-ji za »fl yback« 
napajalnike

XDPS21071 je po Infi neonovih navedbah 
prvi tovrstni krmilnik, namenjen napajal-
nikom v »fl yback« topologiji v resonančnem  
načinu dela s preklopom pri prehodu skozi 
ničlo. S tem naj bi dosegli posebej visoke  
izko ristke v okvirih razpoložljive topologije in 
cenovnega razreda. XDPS21071 ima vdelan 
dvojno MOSFET krmilje – eno za primarno 
in dodatno krmilje za nizkonapetostni 
MOSFET, preko katerega sproži prehod 
skozi nič na primarju in s tem vzpostavi 
pogoje za preklop glavnega tranzistorja.
Čip podpira frekvence do 140kHz, 
zanimivost pa je vdelani algoritem za 
proženje ničenelega preklopa, katerega 
parametre je moč prednastaviti preko 
vdelanega UART vmesnika.

Slika: XDPS21071
Vir:
https://softei.com/forced-frequency-resonant-
digital-controller-ic-has-zero-voltage-switching/
https://www.infineon.com/cms/en/product/
power/ac-dc-power-conversion/ac-dc-pwm-pfc-
controller/pwm-ff -fi xed-frequency-fl yback-ics/
xdps21071/?redirId=121673
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MOSFET krmilnik vrat za AC/DC 
pretvornike
APR348 je namenjen krmiljenju sekundarnega MOSFET 
tranzistorja, namenjenemu usmerjanju izhodnih tokov 
s sinhronimi preklopi. Lahko dela v CCM/DCM ali kvazi-
rezonačnem načinu. Namenjen je »fl yback« pretvornikom 
manjših moči, kto so uporabljeni v napajalnikih za notesnike,
USB adapterje ipd. Čip lahko krmili izhodni MOSFET tako 
v višji kot nižji veji in podpira izhodne napetosti do 20V.
APR348 je v SOT-26 tip CJ ohišju.

Slika: APR348
Vir:
https://www.diodes.com/part/view/APR348

Novi SiC FETi UnitedSiC-a v DFN8 ohišju
FET-a sta v DFN ohišju dimenzij 8x8mm, namenjena sta 
napetostim do 650V in aplikacijam, kot so LLC in PSFB 
( phase-shifted full bridge) pretvorbam pri frekvencah 
od 50 do 500kHz v prenosnih in telekomunikacijskih 
sistemih in standardnih aplikacijah s trdim preklopom, kot 
so denimo fazna korekcija (PFC). UF3SC065030D8S ima 
RDSON 34mOhm, UF3SC065040D8S pa 45mOhm. Oba 
modela imata podan najvišji trajni tko 18A in dovoljeno 
temperaturo 150°C.

Zasnovana sta v kaskoednem stilu, kar pomeni, da sta 
normalno zaprta, tako kot klasični MOSFET.

Krmilimo ju lahko z 0-10V oz 0-12V, kar pomeni podobno, 
kot bi klasični MOSFET.

Slika: novi SiC FET-i v DFN8 ohišju 

Vir: https://unitedsic.com/news/unitedsic-launches-lowest-
rdson-fets-in-dfn-8x8-format/

10-vratna Ethernet stikala s 
EN50155 in EN45545-2 certifi kati z 
M12 konektorji
Namenjena so železniškim in podobnim aplikacijam in 
na razpolago tako v krmiljeni (TEN710MW) in nekrmiljeni 
(TEN710UW) izvedenki. Krmiljena izvedba ponuja poleg
same možnosti upravljanja stikala tudi določene varnostne 
razširitve (ERPS) in pa agregacijo povezav (LACP).

8 od 10-ih vrat ima PoE funkcijo (150W skupaj), dvoja 
imata »bypass« funkcijo, en M12 konektor pa je 
namenjen krmiljenju skozi RS-232. Stikalo je namenjeno 
temperaturnemu obsegu od 40 do +75°C in napajanju 
od 24V do 48V DC oziroma 72V do 110V AC.

Slika: TEN710MW 

Vir: https://www.axiomtek.com/Default.aspx?MenuId=New
s&FunctionId=NewsView&ItemId=13539

STM32 SoC z vdelano LoRa enoto

STM je ponudil mikrokrmilnik z vdelanim Semtechovim 
radiom za LoRa komunikacijo pod imenom STM32WLE5.
STM pravi, da je to prvi SoC za LoRa protokol, ki ne potrebuje
ločenega Semtech-ovega rado čipa, tako kot je to v navadi 
drugje.

Vdelani radio je zasnovan na Semtechovem SX126x IP in 
ima dva močnostna načina dela oddajnika v frekvenčnem 
področju od 150 do 960 MHz.

Poleg standardne LoRa modulacije so na voljo tudi (G)
FSK,(G)MSK in BPSK. Izvedenke ponujajo 64,128 oziroma 
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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

256 KB FLASH in kriptografski del, ki ga sicer ponuja 
STM32L4 serija in je optimiziran za potrebe IoT aplikacij.
Čip je na voljo v 5mm UFBGA73 ohišju.

Slika: STM32WLE5
vir:
https://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers-
microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32-wireless-
mcus/stm32wl-series/stm32wlex/stm32wle5j8.html

Powersolve UPS napajalniki za 19-inčno omaro

PKR Plus serija je namenjeno montaži v 19-colsko omaro 
ali samostojni psotavitvi in je višine 2U ( 1kVA) oziroma 
2x2U ( za moči 2kVA in 3kVA). Enota deluje skozi dvojno 
pretvorbo, ki daje na izhodu sinusni signal bo visokem 
močnostnem faktorju in takojšnjem prehodu na baterijsko 
napajanje. Na voljo je možnost krmilja preko RS-232, 
USB,EPO, RS-485, SNMP in direktni kontakti. Priloženo 
je tudi programje za upravljanje enote.

Slika: Powersolve PKR Plus enote

Vir: https://powersolve.co.uk/product/pkr-plus-series-1000-3000va-
uninterruptible-power-supplies/?utm_source=MarjonMedia&utm_
campaign=6cc858ddb8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_14_
COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_f1a47818f6-
6cc858ddb8-39386203







Vaš dobavitelj enosmernih in 
izmeni nih virov in bremen

E36311A
CH1:  6 V / 5 A
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80 W

1.030 EUR + DDV
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30 V / 5 A / 150 W
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E/PS 2042-06B
42 V / 6 A / 100 W
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dvokvadrantni vir

4.068 EUR + DDV
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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.  


