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Spoštovani,

Letošnja »gripa« nam je vsem ukradla kar nekaj mesecev in to-

zadevno premaknila vse načrte, tako da smo sedaj efektivno 

šele v marcu ;o)

Podjetje RAGA nam je ob tej priložnosti predstavilo rešitve, ki 

so te dni še kako pomembne - tipkovnice in miške za delo v bak-

teriološko občutljivih okoljih, ki zahtevajo pogosto čiščenje in 

razkuževanje ter baktericidne površine. Te zahteve ponavadi 

zelo zožijo obseg razpoložljivih izvedb, a še vedno je potrebno 

poznati alternative.

No, kljub temu novosti ravno ne manjka. Inštitut Jožef Štefan 

je predstavil nekaj odmevnih programov, ki bi lahko imeli zna-

ten pomen v računalniški tehnologiji prihodnjih generacij in 

tudi čisto znanstvenim raziskavam narave snovi.

Podali smo se v drugi del avtomatizacije meritev preko SCPI 

protokola in za vas izvedli demonstracijski primer, ki bi lahko 

zlahka bil uporaben tudi v čisto praktičnih primerih. Ta še ne 

izkorišča vseh možnosti LXI, a je pogosto več kot dovolj za ve-

čino osnovnih primerov, ki jih tipično srečamo.

Nadaljujemo tudi s predstavitvijo jezika Python in praktičnih 

primerov na Raspberry Pi.

Upam, da bodo materiali, ki so se nabirali tekom »gripe« nado-

mestili vsaj del zamujenega v prihodnjih številkah. 

Seveda, če nas ne bo ujel kak nov globalni »prehlad« ;o)

Lep pozdrav,

Branko Badrljica, glavni urednik 

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

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

Ljubljana, 31. marec 2020 – Evropska komisija je danes objavila rezultate 
razpisa ERC 2019 za uveljavljene raziskovalce (ERC Advanced Grant 2019). 
Med tremi slovenskimi dobitniki sta dva z Instituta “Jožef Stefan”. Prof. dr. 
Peter Križan bo fi nanciranje prejel za projekt FAIME, prof. dr. Igor Muševič pa 
za projekt LOGOS. Med približno 1900 prijavami je ERC za fi nanciranje izbral 
185 projektov, Slovenija pa z novimi tremi projekti pomembno izboljšuje 
uspešnost prijav, ki pomenijo potrditev odličnosti sedanjih in možnost za 
razvoj prihodnjih raziskovalcev. 

Oba raziskovalca, dobitnika ERC 
projektov za uveljavljene raziskovalce, 
delujeta na Institutu »Jožef Stefan« 
in Fakulteti za matematiko in fi ziko 
Univerze v Ljubljani. Prof. dr. Peter Križan 
z Odseka za eksperimentalno fi ziko 
osnovnih delcev je pridobil približno 
2,4 milijona evrov za petletni projekt z 
naslovom FAIME (»Flavour Anomalies 
with advanced particle Identifi cation 
MEthods«). Pri projektu FAIME bodo 
iskali nove pojave v fi ziki osnovnih 
delcev, popularno imenovane Nova 
fi zika. Osredotočili se bodo na študij 
nekaterih redkih razpadov mezonov B, 
delcev, ki nastajajo pri trkih elektronov 
in pozitronov v eksperimentu Belle 
II. Preliminarne meritve procesov, pri 
katerih so med razpadnimi produkti 
tudi nabiti leptoni (elektroni in njihovi 
bolj masivni partnerji, mioni in leptoni 
tau) namreč kažejo, da se elektroni pod 
določenimi pogoji obnašajo nekoliko 
drugače kot mioni, mioni pa drugače 
kot leptoni tau. 

Projekt FAIME bo z uporabo velikega 
vzorca dogodkov raziskal te in sorodne 
vrste procesov in poiskal odgovor na 
vprašanje, ali je res kršena leptonska 
univerzalnost, enakost med leptoni, ki 

INSTITUT “JOŽEF STEFAN” INSTITUT “JOŽEF STEFAN” 
DOBITNIK DVEH ERC DOBITNIK DVEH ERC 

GRANTOV ZA UVELJAVLJENE GRANTOV ZA UVELJAVLJENE 
RAZISKOVALCERAZISKOVALCE

Avtor: Polona Strnad, Inštitut Jožef StefanAvtor: Polona Strnad, Inštitut Jožef Stefan
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ERC GRANT

je eden od temeljev našega razumevanja interakcij med 
osnovnimi delci. Če bodo natančnejše meritve potrdile 
te prve rezultate, bo to pomenilo veliko revolucijo v fi ziki 
osnovnih delcev, v razumevanju razvoja zgodnjega vesolja 
in nasploh v našem razumevanju narave. Ena od posledic 
kršitev leptonske univerzalnosti bi lahko bil obstoj do sedaj 
neznanih delcev, na primer tako imenovanih leptokvarkov.  
Projekt FAIME, v okviru katerega bodo razvili tudi nove, 
zelo napredne metode za identifi kacijo nabitih delcev, 
bosta izvajali skupini fi zikov z Instituta »Jožef Stefan« 
in Fakultete za matematiko in fi ziko Univerze v Ljubljani 
pod vodstvom prof. dr. Petra Križana.

Prof. dr. Igor Muševič, vodja Odseka za fi ziko trdne snovi, 
je pridobil približno 2,5 milijona evrov za  projekt z 
naslovom LOGOS (»Light-operated logic circuits from 
photonic soft-matter«). Cilj projekta je razvoj futuristične 
tehnologije za izdelavo logičnih vezij, ki bodo narejena 
iz tekočih kristalov in bodo delovala izključno na osnovi 
svetlobe. Električna vezja v naših računalnikih so izdelana 
s tehnologijo, ki je v nastala v 60. letih prejšnjega stoletja 
in danes omogoča izjemno miniaturizacijo vedno bolj 
zmogljivih računskih naprav. Hitrost prenosa signalov po 
takih vezjih je omejena zaradi električnega upora snovi, 
zato se pri prenosu signalov sprošča toplota, ki segreva 
vezja in onemogoča izdelavo hitrejših in bolj zmogljivih 
vezij. Zdi se, da smo dosegli skrajno mejo razvoja računske 
in podatkovne infrastrukture zaradi izjemno velike porabe 
električne energije, ki pri velikih podatkovnih centrih in 
superračunalnikih dosega moč manjše elektrarne. 

Možna rešitev je uporaba svetlobe namesto elektrike in 
izdelava svetlobnih vezij, po katerih bo namesto elektrike 
tekla svetloba. Svetloba je v resnici že zamenjala elektriko 
pri prenosu podatkov po optičnih kablih, kar vsi s pridom 
uporabljamo, ko se povežemo na internet..

Svetlobni impulzi, ki jih v optične vodnike oddajajo 
mikrolaserji iz trdne snovi, so lahko do milijonkrat krajši 
kot električni impulzi in se zaradi narave svetlobe lažje 
širijo po steklenem optičnem vodniku. To omogoča 
velike hitrosti prenosa svetlobno zakodiranih podatkov 
po svetovnem spletu, vendar se na koncu podatki zopet 
pretvorijo v električne signale in obdelujejo na običajen 
električni način. Tehnologije, ki bi omogočale obdelavo 
podatkov v obliki svetlobnih impulzov in s svetlobnimi 
impulzi,  so na samem začetku razvoja.

Projekt LOGOS bo razvil integrirana vezja iz tekočih kristalov, 
katerih posebna lastnost je ta, da se lahko sami od sebe 
sestavijo v mikroskopsko majhne laserje, sami od sebe 
rastejo v mikroskopsko drobna optična vlakna in se lahko 

med seboj trdno povežejo z vozlanjem in  spletanjem 
tekočih kristalov. Mikrolaser iz tekočega kristala je majhna 
kapljica tekočega kristala, ki lebdi v nosilni tekočini in 
seva lasersko svetlobo, ko nanjo posvetimo z vzbujevalno 
svetlobo. Tak laser izdelamo v enem koraku in v nekaj 
sekundah, za izdelavo podobnega laserja iz trdne snovi so 
potrebne ure zapletenih postopkov izdelave. Površina takega 
laserja je izjemno gladka, saj jo gladi površinska napetost 
z zunanjo nosilno tekočino. Za izdelavo tekočekristalnih 
laserjev rabimo manj energije, ker so izdelani pri sobni 
temperaturi, za njihovo izdelavo ne rabimo strupenih snovi, 
lahko jih izdelamo iz biokompatibilnih spojin, kemijska 
obdelava je enostavna. Te posebne lastnosti tekočih 
kristalov bodo uporabljene za razvoj logičnih vezij AND 
in NAND, ki bodo delovala izključno na svetlobo. Logične 
operacije bodo torej izvajane na svetlobnih signalih in s 
pomočjo svetlobe.

Projekt sega daleč preko obstoječih tehnologij in v 
smeri, ki je popolnoma neraziskana. Predstavlja izjemen 
znanstveni izziv, uresničitev ciljev pa bi pomenila tehnološko 
revolucijo in popolno preobrazbo podatkovnih centrov 
in optičnih informacijskih povezav. Projekt bosta izvajali 
skupini fi zikov z Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za 
matematiko in fi ziko Univerze v Ljubljani pod vodstvom 
prof. dr. Igorja Muševiča.

ERC je podprl tudi petletni projekt dr. Mateja Praprotnika s 
Kemijskega inštituta, ki je pridobil približno 2,5 milijonov 
za petletni projekt dr. Mateja Praprotnika z naslovom 
MULTraSonicA (»Multiscale modeling and simulation 
approaches for biomedical ultrasonic applications«).

 Z novo pridobljenimi projekti se je Institut “Jožef Stefan” 
izenačil s Kemijskim inštitutom, ki imata po 4 raziskovalne 
ERC projekte in sta se po uspehu na ERC razpisih približala 
Univerzi v Ljubljani s 5 ERC raziskovalnimi projekti. Kot 
ugotavljajo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, se je v zadnjih letih uspešnost slovenskih prijav 
pomembno izboljšala; Slovenija je tako ena izmed 
evropskih držav, ki je v zadnjih letih najbolj napredovala 
pri pridobivanju ERC projektov.

Projekti ERC so pomembni ne le za dobitnike, katerim 
omogočajo kreativno svobodo in večletno fi nančno 
neodvisnost pri izvajanju svojih raziskav, ampak pomembno 
vplivajo tudi na mlajše člane skupin, ki bodo izvajali te 
projekte. Sodelovanje na takšnih projektih prispeva k 
razvijanju prihodnje generacija vrhunskih slovenskih 
raziskovalcev in raziskovalk.
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Ljubljana, 10. april 2020 – Samsung 2020 QLED TV serija, ki je spremenila avdiovizualno panogo, je s strani številnih 
priznanih medijev prejela nagrade za inovativnost in napredne tehnologije. 
Nagrajena serija je bila predstavljena na dogodku CES 2020 ter vključuje QLED 8K in 4K televizorje, ki združujejo 
vrhunsko kakovost slike in zvoka z elegantno obliko ter uporabnikom nudijo izjemno doživetje gledanja.

Nagrajene napredne zmogljivosti

Revija Forbes je nagradila Samsung QLED 8K Q950TS/Q900T televizor za kakovost slike in obliko ter izpostavila izjemno 
tehnologijo, ki ustvarja globino, teksturo in prikazuje vse podrobnosti v sliki, kar nudi edinstven občutek gledanja. 
Samsung Q950TS televizor je bil nagrajen tudi s strani angleškega medija AV Forums. Q950TS televizor, ki je komisijo 
prepričal s svojo obliko z minimalnimi robovi in vrhunskimi funkcijami, je prejel prestižni naziv ”Najboljši v razredu”. 
Samsung QLED 8K Q800T je prav tako prijel nagrado s strani ameriških medijev HD Goru in Tech Aeris. HD Guru je 
pohvalil celotno 8K TV serijo - izpostavili so izjemen sistem za obdelavo slik in zvoka, pri čemer jih je posebej navdušila 
gostota slikovnih pik, natančna barvna reprodukcija in volumen, kot tudi celotna HRD zmogljivost, ki prikazuje jasno 
sliko tudi v temnejših prizorih. Tech Aeris je kot  zmagovalno lastnost označil oblikovalsko estetiko televizorja in 
izpostavil, da okvir z minimalnimi robovi ustvarja iluzijo, da Samsung QLED televizor kar lebdi.

QLED 4K Q90T je s strani ameriškega medija AVS Forum prejel naziv ”Top izbira 2020”, pri čemer navajajo izpopolnjene 
tehnologije, kot so algoritmi za ostrenje slike in možnosti natančnega prikaza tekstur ter ostalih podrobnosti. 

Svetla prihodnost

”Samsung QLED 8K in 4K TV serija združuje izjemno kakovost slike, elegantno oblikovanje in dinamični zvok za vrhunsko 
uporabniško izkušnjo,” je povedal Jongsuk Chu, izvršni podpredsednik poslovnega dela vizualnih prikazovalnikovpri 
SamsungElectronics. “Te nagrade in odlikovanja dodatno potrjujejo zavezanost družbe Samsung k zagotavljanju 
izjemnih tehnologij in inovativnega oblikovanja za uporabnike.”

Za več informacij obiščite news.samsung.com/global/category/products/tv-audio.

Samsung 2020 QLED TV serija prejela Samsung 2020 QLED TV serija prejela 
številne nagrade priznanih tujih medijevštevilne nagrade priznanih tujih medijev

Informacije: Iris Horvat, Grayling d.o.o., iris.horvat@grayling.comInformacije: Iris Horvat, Grayling d.o.o., iris.horvat@grayling.com
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LCM-25KN - Več-nivojski KNX LED napajalnik s 
konstantnim izhodnim tokom

MEAN WELL, vodilni proizvajalec 
standardnih napajalnikov, nadaljuje s 
promocijo tehnologije za avtomatizacijo 
zgradb z namenom ustvarjanja zelene 
in trajnostne družbe. MEAN WELL 
povečuje raznolikost ponudbe KNX 
produktov z namenom, da bi se čim 
bolj približal tako potrebam končnih 
uporabnikov, kot potrebam sistemskih integratorjev. Za zaključek serije LCM-KN, MEAN WELL ponosno predstavlja 
LCM-25KN. Skupino produktov LCM-KN sestavljata še močnejša LCM-40KN in LCM-60KN.

LCM-25KN je LED napajalnik z močjo 25W. Različne konstantne izhodne tokove je mogoče nastaviti s pomočjo DIP 
stikala. LCM-25KN ima vgrajen KNX vmesnik, kar omogoča priklop napajalnika na KNX linijo brez uporabe KNX-DALI 
vmesnika. LCM-KN serija deluje pri vhodni napetosti 180~277VAC. Konstanten izhodni tok je nastavljiv med 350 in 
1050mA. Zahvaljujoč visoki učinkovitosti, ki doseže tudi 85%, lahko celotna LCM-KN serija deluje pri temperaturi 
ohišja -30°C ~ 85°C tudi brez uporabe ventilatorja. Poleg tega je LCM-25KN opremljen še z vmesnikom, ki omogoča 
priklop neodvisnega stikala. LCM-25KN beleži število obratovalnih ur in porabo električne  energije. Optimalno 
fl eksibilnost pri načrtovanju LED razsvetljave omogočata tudi funkcija konstantne osvetlitve in možnost sinhronizacije 
z drugimi LCM-25 napajalniki.

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.  

Informacije: LCR d.o.o.

Avtoriziran distributer
proizvajalcev Mean 
Well in IEI

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin tel.: 01 542 99 10 www.lcr.si info@lcr.si

KRATKI
DOBAVNI ROKI

Innovate with Exellence

www.meanwell.si

www.ieiworld.com

Power Partner
Your Reliable

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI

Industrial Computer Parts
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Lastnosti LCM-25KN:
    • Konstanten izhodni tok nastavljiv z DIP stikalom med 350 in 1050mA
    • Zagotavlja optimalno delovanje LED luči brez utripanja
    • KNX/EIB protokol
    • Podpora za osvetlitev izhoda v sili
    • Vgrajena funkcija konstantne osvetlitve
    • Vmesnik za priklop neodvisnega stikala
    • Sinhronizacija do 10 napajalnikov
    • Funkcije: Zatemnitev, podatek o številu obratovalnih ur in porabi energije, 
     logaritemska/linearna krivulja zatemnitve
    • 3 leta garancije

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodayWWW.ELEKTRONIKA.TODAYWWW.ELEKTRONIKA.TODAY
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Avtomatizacija meritev- 2. del /SCPI

V prvem delu smo se lotili uvoda v avtomatizacijo meritev na lastni mizi in obdelali osnovne pojme v smislu 
razpoložljivih standardov in zgodovine njihovega razvoja. Z vodili smo prišli od začetnega GPIB do sedaj popularnega 

LXI in se na hitro sprehodili skozi nekaj ukaznih protokolov.

Ker se bo verjetno večina komunikacije s cenejšim inštrumentarijem večinoma odvijala preko SCPI, si ga v nadaljevanju 
poglejmo malo globlje. SCPI je relativno enostaven protokol, pri katerem se komunikacija z inštrumentom odvija 
večinoma v sinhronem stilu in skozi čisto tekstovno komunikacijo.

Ukazi in odzivi so v dokaj monotonem, predvidljivem formatu, kjer podamo ukaz in počakamo na morebiten odgovor. 
SCPI komunikacija preko LAN se pogosto odvija preko TCP vrat 5555 in je možna v osnovni verziji tudi s čisto osnovnimi 
orodji, ki na Linuxu obsegajo malo več kot bash in nekaj malenkosti, kot je netcat,vim ipd.
Občasno se zgodi, da je treba podatke prejeti ali poslati v binarni ali posebej formatirani obliki, za kar bash ni najbolj 
primerno orodje, a za te, relativno enostavne primere je ob običajnih cli orodjih (head, tail, sed, grep cat, xxd ipd) 
povsem dovolj.

Osnovni formati

Osnova SCPI je IEEE 488 format, ki je, kot rečeno, formalizacija HP/GPIB protokola. IEEE 488.1 določa žični protokol, 
IEEE488.2 pa osnovni nivo komunikacije z inštrumentom. Čeprav je bil ta standard namenjen prastaremu, počasnemu 
8-bitnemu GPIB vodilu, je kot neka logična osnova preživel, vsaj v neki meri do danes. Tako denimo SCPI obsega v 
svojem ukaznem drevesu obvezen del ukazov iz IEEE488 nabora, to je ukaze, ki se začnejo z »*« (»*RST«, »*IDN« ipd). 
Tudi sam protokol je v največji meri enak prastaremu IEEE488 z dodatki, kjer je to smiselno in čimmanj nezdružljivimi 
spremembami.

Ukazi imajo drevesno strukturo pripadnosti skupinam, podobno kot je to z razredi in imenskimi prostori v jezikih, 
kot je C++ in podobni. Le da je tu ločilo »:« in ne »::«, kot tam in da je »:« ponavadi tudi na začetku ukaza. Osnovna 
skupina je SYSTEM  in tako se tudi velika večina ukazov začne s »:SYSTEM:« in nadaljuje z ustreznimi podskupinami. 

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika
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SCPI je neobčutljiv na velike/male črke v ukazih in 
dovoljuje skrajševanje imena skupin ponavadi na prve 
štiri črke, kar je simbolizirano v podanih imenih skupin 
(denimo »SYSTem«). Združevanje večih ukazov v isti 
vrstici je dovoljeno. Izjema skupinske ukazne strukture 
so splošni ukazi iz časov IEEE488 (*CLS,*ESE, *ESR? ipd). 
Ukazi z vprašajem v koncu imena simbolizirajo ukaze, ki 
pričakujejo odgovor (npr »*STB?«).

Parametri so lahko tipa:
• bool ( »ON«, »OFF« )
• celo število ( ASCII reprezentacija konkretnega celega 

števila)
• racionalno število ( ASCII predstavitev števila v plavajoči 

vejici s piko kot ločilom, brez eksponenta, npr 0.1234) 
• diskretna vrednost (konkreten ASCII simbol, npr »V«, 

»C«, »P« ipd) string ( zaporedje ASCII simbolov, npr 
»ime_datoteke« )

• zaporedje byte-ov (prenos waveforma, slike ipd)
Tako ukazi kot odgovori so torej ponavadi v ASCI formatu. 
Redka izjema so lahko odgovori ali ukazi, ki zahtevajo 
binarno vsebino.

SCPI določa neko osnovno drevesno strukturo ukazov, ki naj 
bi se prilegala potrebam največjega razpona inštrumentov 
in povezanih naprav. Če poznamo naravo inštrumenta in 
če je ta zajeta v drevesu ukazov, nam SCPI da standardno 
shemo ukazov, s katerimi lahko te zmogljivosti krmilimo, 
nadzorujemo in jim dostopamo.

Tako imata lahko navadni enokanalni violtmeter in 4-kanalni 
milivolt meter enako sekvenco za dostop k prvemu kanalu, 
ne glede na razlčično naravo, zmogljivosti in proizvajalca.

Registri
SCPI ni brez internega stanja in tega hrani v registrih, ki  
jih postavi bodisi instrument sam, bodisi uporabnik ali 
pa oboje. 
Register dogodkov

Ta je namenjen samo branju in odseva stanje inštrumenta. 
Posamezni biti registra so namenjeni posameznim dogodkom 
in se resetirajo ob branju registra, v pričakovanju novih 
sprememb. Branje registra vrne desetiško število, ki je 
logična dvojiška vsota posameznih zastavic registra.
Tipični dogodki so lahko denimo OPC (OPeration Complete), 
QYE (QuerY Error), DDE (Device Error), EXE/CME (Execution/
CoMmand Error) ipd.

Register dovoljenja ( Enable register)

Ta je namenjen maskiranju posameznih bitov statusnega 

registra ob branju. Register lahko nastavimo samo direktno 
in ne s splošnim ukazom *CLS.
Nastavitev zahteva vpis desetiškega števila, ki je dvojiška 
vsota kombinacije željenih bitov.

Statusni registri (Status Summary)

Do statusnih registrov lahko dostopamo posredno, skozi 
podane ukaze, kot je to podano na primeru Rigolovega 
DP832A:

Slika: dostop do posameznih statusnih informacij in vloga 
registra dovoljenja

Statusni register vsebuje posamezne statusne zastavice, ki 
kažejo različne trenutne parametre. Pri DP800 seriji je to 
ponavadi status pregretja in funcionalnosti ventilatorja v 
glavnem statusnem registru in stanje različnih parametrov 
v statusnih registrih posameznih kanalov (način dela 
U/I, pregretje, prekoračitev napetosti ali toka, izpad 
ventilatorja ipd).

Glavne skupine ukazov

SCPI deli ukaze v glavne skupine. Vse skupine, razen osnovne 
( ki jo zahteva IEEE 488.2) so opcijske – implementirane v 
meri, kot jo potrebuje določena naprava. Osnovna skupina 
tvori ukaze, ki ze začnejo z *:

• *CLS - Clear Status 
• *ESE - Standard Event Status Enable
• *ESE? - Is Standard Event Status enabled ?
• *ESR? - Show standard Event Status register
• *IDN? - Identify yourself
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• *OPC  - Operation Complete
• *OPC? - Has operation completed ?
• *RST  - Reset
• *SRE  - Service Request Enable
• *SRE? - Is service request enabled ?
• *STB? - Read Status Byte
• *TST? - Self test and report
• *WAI  - Wait to continue

Implementacija SCPI pri DP800 obsega skupine:
• :ANALyzer
• :APPLy 
• :DELAY
• :DISPlay 
• :IEEE488.2 
• :INITiate
• :INSTrument
• :LIC
• :MEASure
• :MEMory
• :MMEMory
• :MONItor
• :OUTPut
• :PRESet
• :RECAll
• :RECorder
• :SOURce
• :STATus
• :STORe
• :SYSTem
• :TIMEr
• :TRIGger

Tipični merilni postopek obsega preverbo delovanja 
prenosnega kanala, identifi kacijo inštrumenta, preverbo 
statusa in zmogljivosti inštrumenta, natavitev potrebnih 
paramtrov in serijo korakov zahtevanih operacij (in opcijskih 
odgovorov) do zaključka merilnega postopka.

:SYSTem skupina ukazov

Kot že ime nakazuje, gre za skupino ukazov za nastavitev ali 
preverbo osnovnih parametrov samega sistema inštrumenta, 
ki je osnova za merilne in druge funkcije. Gre za nastavitev 
osnovnih parametrov komunikacije ( IP naslov, prehod, 
DNS, hitrost serijske linije ipd), pomožnih mehanizmov 
(DHCP), nastavitev zaslona, zvočnih opozoril ipd.

Tipičen osnovni ukaz je denimo »:SYSTem:VERSion?«.  Ta 
vrača verzijo SCPI protokola, ki jo inštrument uporablja 
in je v obliki »1999.0«.

Drugi primer je denimo »:SYSTem:Brightness 70«  za 
nastavitev svetlosti zaslona na 70%. 

Inštrumentu ponavadi lahko nastavimo komunikacijske 
parametre preko SYSTem:COMMunicate:LAN/GPIB/RS232 
in podobnih ukazov, preko :SOURce ,:OUTPut in MEASure 
pa nastavljamo paramtere in dostopamo do rezultatov.
Poglejmo si enostaven primer z Rigolovim DP832A 
3-kanalnim namiznim nastavljivim napajalnikom. NA 
voljo imamo torej tri kanale (2x 0-30V/3A + 0-5V/3A), 
inštrumentu pa lahko dostopamo preko RS-232,LAN in USB.
Če je inštrument nastavljen na IP 192.168.11.110, lahko 
dobimo njegovo identifi kacijo z enostavnim:.

 echo »*IDN?« | netcat -N 192.168.11.110 5555

DP832A nam pošlje odgovor:

 RIGOL TECHNOLOGIES,DP832A,<__serial_
 number__>,00.01.16

Recimo, da se lotimo enostavne meritve navadne avtomobilske 
12V/21W žarnice in da nas zanima njen potek upornosti 
glede na napajalno napetost. Z enostavnim »skriptom« 
lahko inštrumentu pošljemo ukaze, da naj nastavi dovoljeni 
tok na maksimum, z napetostjo se pa dvigamo od 0 do 15V 
v 100mV stopničkah in na vsaki stopnički pomerimo tok. 
Ker se pri DP832A dejanjska napetost lahko razlikuje od 
nastavljene (napaka kvantizacije ipd), na vsaki stopnički 
pomerimo dejanjsko napetost in tok. Inštrument naj bi 
imel nekaj mehanizmov za sinhronizacijo, s katerimi naj 
bi lahko počakali na ustalitev izhodne napetosti:
    • ukaz *WAI? - ki naj bi čakal do zakljuška preteklega 
       ukaza 
    • branje OPC zastavice v »event« registru (ESR + ESE)

Na DP832A mi noben od teh mehanizmov zaenkrat ne 
dela, zato sem tu uporabil najnavadnejšo čakalno zanko. 
Po vsaki nastavitvi počakamo 0,5s, da se vrednosti ustalijo 
in nato opravimo meritev.
 
#! /bin/bash
. .scpi_comm
# useage: $0 output_fi le_name
v_step=100     # in mV, step increment
v_start=0     # in mV starting voltage
v_max=15000     # in mV end voltage

v_int=$(( $v_start / 1000 ))
v_rem=$(( $v_start % 1000 ))

psu_com ”:OUTPUT:STATE CH1,OFF”
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psu_com ”:SOURCE1:CURRENT 3.0”
psu_com ”:SOURCE1:VOLTAGE $v_int.$v_rem”
psu_com ”:OUTPUT:STATE CH1,ON”
psu_com ”MEASURE:ALL? CH1”
out_fi le=${1:-lamp_measured.csv}
echo ”Napetost;Tok;Moč” >$out_fi le

sleep 1

for(( v_ind=$v_start; $v_ind <= ${v_max} ; v_ind=$(( 
${v_ind} + ${v_step} )) ))
        {
     psu_com ”*WAI”
     v_int=$(( $v_ind/1000 ))
     v_rem=$(( $v_ind % 1000 ))
     v_string=”$v_int.$v_rem”
     echo ”using voltage $v_string”
     psu_com ”:SOURCE1:VOLTAGE $v_string”
     psu_com ”*WAI”
     sleep 0,5
     IFS=','
     psu_com ”:MEASURE:ALL? CH1” | while read -a 
 namex ; 
  do [ x”${namex[0]}” == x”” ] && continue; 
   echo ”${namex[0]/./,};${name
   x[1]/./,};${namex[2]/./,}”  
   >>$out_fi le ; done
 IFS=””
 psu_com ”:MEASURE:ALL? CH1”
         }

psu_com ”OUTPUT:STATE CH1,OFF”   

Ob majhnem pomožnem skriptu, ki samo implementira ukaz 
psu_com na prej  opisan način (pošlje dan mu parameter 
preko mreže na inštrument in vrne morebiten odgovor) 
je to vse, kar je trenutno potrebno za enostavno meritev.

Slika 1 - Potek upornosti 12V/21W žarnice v 
napetostnem razponu 0-15V

Pri tem bi lahko uporabili več inštrumentov, a tu je za 
nek osnovni zgled dovolj v samem napajalniku vdelani 
voltmeter/ampermeter.

Tako dobimo v bistvu CSV datoteko (Comma Separated 
Values), ki jo lahko brez težav uvozimo v LibreOffi  ce in 
izrišemo graf (slika 1).

Seveda je ta način relativno enostaven in verjetno bi v 
kakšnem produkcijskem ob stalnem ponavljanju postopka 
težko spregledali čakanje v zanki za samo 150 meritev toka 
in napetosti, a za hiter vpogled je to več kot dovolj dobro.

Na podoben način lahko dostopamo do te dni zelo 
popularnega 4-kanalnega Rigolovega MSO-1104Z. 
Standardni ukaz »*IDN?« nam vrne:

RIGOL TECHNOLOGIES,MSO1104Z,<__serial_
number__>,00.04.04.SP4

Z enostavnim »trikom«  v bash-u lahko od osciloskopa 
dobimo screenshot trenutnega zaslona – ukaz :DISP:DATA? z 
nekaj parametri nam vrne kar celo sliko, kateri je potrebno 
odrezati samo prvih 11 byteov na začetku in že imamo 
png datoteko:

Slika 2- Zajem zaslona na MSO1104Z

Slika velja kot tisoč besed,pravijo. A to tu ni vedno zadosti. 
Potrebujemo numerične podatke. Te lahko dobimo z 
neposrednim dostopom do zajete ovojnice. 
Iništrument nam omogoča dostop do bodisi podatkov, iz 
katerih se je izrisal trenutni zaslon, bodisi do vdelanega 
hitrega RAM-a za zajem podatkov. Tega lahko nastavimo na 
različne globine, v odvisnosti od števila kanalov in potreb, 
v grobem, v mejah od 12000 do 24.000.000 vzorcev.

Pri tem lahko izbiramo format podatkov; 8-bitno,16-bitno 
binarno vrednost ali pa ASCII izpis v plavajoči vejici. 
Nisem preverjal, a videti je,d a ima zadnji to rpednsot, 
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da je že v realni obliki- predstavlja realno napetost, kot 
je ta zaznana na vhodnih sponkah. Prvi dve obliki dajeta 
samo golo binarno vrednost od 0 do 255, kot jo odda A/D 
pretvornik. Potrebno je še nekaj poizvedb, da dobimo 
dodatne parametre, potrebne za pretvorbo v konkretne 
vrednosti (trenutni off set, priklopljena sonda, nastavljen 
napetostni delilnik ipd).

A za ta primer bo binarna vrednost povsem dovolj. Z 
enostavnim ukazom zajamemo binarno sled in jo shranimo. 
Dobimo golo zaporedje (v tem primeru) 1.200 vrednosti 
A/D pretvornika od kanala, ki nas trenutno zanima.

V tem primeru smo torej zajeli oba kanala, pretvorili 
binarne vrednosti datotek v nekaj, kar lahko uvozimo v 
LibreOffi  ce Calc in dobili:

Ni ravno višek umetniške vrednosti, takemu delu LibreOffi  ce 
niti ni posebej namenjen, a rezultat dokaj verno odslikava 
sliko zaslona, tokrat regenerirano iz zajetih podatkov. Z 
nekaj truda bi lahko dobili tudi časovne in napetostne 
enote ipd. Za kaj več bi potrebovali orodja, kot je denimo 
GNUplot, s katerim bi lahko skozi izmerjene točke potegnili 
zglajene krivulje ipd.

A tudi to je povsem dovplj. Tako lahko na disku hranimo 
relativno dolge zajete poteke (waveforme) in jih analiziramo 
po mili volji, od teh pa za prikaz izrežemo samo zanimive 
drobce. 

Na take in podobne načine lahko kombiniramo več 
inštrumentov, ni pa videti načina, kako bi v to kombinacijo 
»obesili« tudi kak mikrokrmilnik za opravo režijskih del. 
Upal sem, da lahko v ta namen izkoristim RS-232 vmesnik 
na inštrumentu, a ni videti, da lahko z njim kakorkoli 
posredno opravljamo, izven priklopa PC-ja in pošiljanja 
SCPI prometa. Škoda.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Podjetje Teltonika se je v svojih 20 let obstoja na trgu 
uveljavilo kot eden izmed vodilnih ponudnik rešitev za 
Internet stvari – IoT (Internet of Things). V tem času je, 
nekoč majhno litvansko podjetje zraslo v veliko podjetje, 
prisotno v več kot 150 državah po celem svetu. Skupno 
število njihovih zaposlenih presega številko 900, v svojem 
obstoju pa so prodali že več kot 10.000.000 IoT naprav.
Njihova ekipa več kot 170 izkušenih inženirjev skrbi za 
konstanten razvoj rešitev, ki zahtevno IoT tehnologijo 
spreminjajo v enostavne rešitve, ki si jih lahko privoščite. 
Razvili so impresivno ponudbo produktov, ki pokriva 
vse potrebe IoT aplikacij. Tokrat vam želimo predstaviti 
ponudbo skupine Teltonika Networks, ki pokriva ponudbo 
produktov za industrijska omrežja. 

Na voljo vam ponujajo naslednje štiri skupine produktov:
    • Usmerjevalniki (Routerji)
    • Modemi
    • Prehodi (Gateways)
    • Sistem za daljinsko upravljanje RMS

Tetonika networks products

Usmerjevalniki (Routerji)

Program usmerjevalnikov serije RUT obsega široko paleto 
routerjev z različnimi tehnologijami brezžičnih in žičnih 
povezav, ter lastnostmi za specifi čne primere uporabe. 
Povezljivost je možna preko Wi-Fi, kjer se obnaša kot 
dostopna točka ali klient, ethernet kabla ali preko LTE 
(4G) omrežja. Router ima dve prosti reži za SIM kartici. 
Tako lahko vstavimo kartici različnih operaterjev, aktivna 
povezava pa bo preko tiste kartica, ki je npr. v domačem 
omrežju (ne v gostovanju), ali ki ima boljši signal.

Teltonika - IoT rešitve,
ki si jih lahko privoščite
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Slika - Teltonika_rms

Dodana funkcionalnost je upravljanje prek SMS, kjer 
napravo vklapljamo ali izklapljamo preko SMS sporočil 
oz. določimo pravila, ki nam jih omogoča RutOS. 

Vse routerje odlikuje robustno aluminjasto ohišje kompaktnih 
dimenzij, delovanje v razširjenem temperaturnem območju 
od -40°C do +75°C, enostavna montaža na DIN letev ter 
širok razpon možne napajalne napetosti, od 9-30V DC. 

Usmerjevalnik lahko deluje kot VPN server in klient hkrati. 
Operacijski sistem RutOS podpira tudi protokol MQTT in 
tako opravlja funkcijo kot MQTT broker ali publisher.

Za določanje položaja so nekateri modeli so opremljeni 
z moduli za GNSS (globalni navigacijski satelitski sistem). 
Vgrajeni so sprejemniki za GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo 
in QZSS.

Glavna vodila pri razvoju produktov Teltonike so zanesljivost, 
varnost in enostavnost uporabe. S tem namenom je 
proizvajalec razvil svoj operacijski sistem RutOS, ki je 
poenoten za vse Teltonika usmerjevalnike. Ta uporabniku 
zaradi intuitivnega vmesnika omogoča enostavno 
uporabniško izkušnjo. Sistem bazira na OpenWRT in je 

odprtokoden, zato lahko vsak uporabnik tudi prilagodi 
RutOS, da kar najbolje izkoristi vsako Teltonika napravo.

Modemi

Industrijski mobilni modemi so cenovno ugodna in 
vsestranska opcija za zagotavljanje mobilne povezljivosti 
IoT ter IIoT naprav in sistemov. Zmogljivi (industrijski 
mobilni) modemi serije TRM ponujajo številne možnosti 
povezljivosti, od 4G LTE Cat 1, LTE Cat-M1 LPWAN in NB-
IoT, združljivi pa so tudi s starejšimi tehnologijami kot 
je EGPRS (2G) in 3G. Imajo robustno aluminjasto ohišje, 
vmesnik USB za enostavno konfi guriranje in napajanje, 
ter zunanjo anteno za boljšo povezljivost. 

Modemi so zasnovani za obsežne namestitve v IIot in so 
najugodnejša opcija za nadgradnjo obstoječe industrijske 
infrastrukture v popularno M2M (Machine to machine) 
komunikacijo. Fizično jih odlikuje kompaktna velikost, 
enostavna vgradnja ter nizka poraba energije.

Prehodi

Gateway oz. prehod je vozliščna naprava za povezavo 
dveh protokolarno nezdružljivih omrežij. Serija Teltonika 
TRB je niz programabilnih M2M prehodov, namenjenih 
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povezovanju naprave z internetom. Moč je izbirati med 
različnimi vmesniki, kot so Ethernet, RS232, RS485 ali I/O.
Verzija z I/O ima digitalne vhode, ki so lahko tudi galvansko 
izolirani, analogne vhode (4-20 mA) ter relejske izhode 
(latching ali non latching).

RMS

Vse Teltonika usmerjevalnike in prehode lahko povežemo v 
sistem daljinskega upravljanja RMS (Remote Management 
System). RMS je centralizirana spletna platforma za 
povezovanje vseh mrežnih naprav proizvajalca Teltonika in 
ponuja enoten dostop, monitoring in nadzor zmogljivosti 
naprav. Možna je povezava tudi do drugih naprav, ki so 
povezane na Teltonika router. Do RMS platforme lahko 
dostopamo preko spletnega brskalnika ali aplikacije 
na mobilnem telefonu. Platforma omogoča ustvarjanje 
nadzornih plošč, za hiter pregled določenih statistik, npr. 
OEE ali zgodovino potovanja vozila.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Turck je skupini senzorjev za zaznavanje pretoka tekočin in 
plinov dodal robusten FS+ senzor s katerim boste nadzirali 
pretok in temperaturo tekočih medijev. S senzorjem 
so vam zagotovili zanesljiv in ponovljiv nadzor mejnih 
vrednosti in vzorcev pretoka. S pomočjo FS+ senzorjev 
boste zaznavali tudi kritična odstopanja v pretoku tekočih 
medijev. Tipična področja, kjer boste lahko uporabili 
senzorje so nadzor tokokrogov za hlajenje pri varilskih 
operacijah, zaščita pred suhim pretokom v črpalkah in 
ostale podobne aplikacije.

Turck-ovi inženirji so uporabljeno tehnologijo prilagodili do 
te mere, da vam bo olajšala delo in omogočila enostavno, 
intuitivno in prilagodljivo uporabo. Resnično izvirna 
industrijska zasnova bo zadovoljila potrebe vaše aplikacije 
tudi v najbolj zahtevnih pogojih. Da bi izpolnili tudi vaše 

najvišje zahteve, so pri Turck vložili več let v razvoj novega 
FS+ pretočnega senzorja z IO-Link komunikacijo. IO Link 
komunikacija vam omogoča standardizirani in od vodila 
Fieldbus neodvisni vmesnik za avtomatizacijo, preko 
katere boste povezavo od točke do točke vzpostavili brez 
zapletenega nastavljanja parametrov.

FS+ kompaktni pretočni senzor zanesljivo, z visoko 
natančnostjo in ponovljivo spremlja tako pretok, kot 
temperaturo tekočega medija. Je zelo enostaven za 
uporabo in z inovativno zasnovo tesnjenja dobro zaščiten 
pred zunanjimi vplivi. Inženirji so uporabili kalorimetrično 
merilo metodo, ki vam bo omogočila standardno merilno 
območje za pretok je 3…300  cm/s ter razširjeno merilno 
območje 1…300  cm/s. Merilno območje za temperaturo 
pa znaša od -25 °C do +85 °C.

Enostaven za montažo in zagon

Hitro učenje za točko preklopa

FS+ senzor boste zaradi enostavne montaže hitro in priročno 
vgradili v stroje in procese. Avtomatsko zaznavajo PNP/NPN 
signale, prepričala pa vas bo tudi funkcionalnost hitrega 
učenja (Quick Teach). Slednja vam bo omogočila, da boste 
točko preklopa v nekaj sekundah nastavili neposredno 
na sami napravi in to v ustreznem trenutku.
FS+ bo spremljal efektivni pretok in vas obveščal o kakršnih 
koli odstopanjih od referenčne vrednosti, ki jih boste lahko 
prosto nastavili. Spremljanje spremembe pretoka zagotavlja, 
da so vse naučene funkcije omogočene samo v primeru, 
če je pretok konstanten. Tako ste lahko prepričani, da je 
senzor nastavil točko preklopa pravilno glede na želene 
pogoje. To zanesljivo prepričuje naključne ali sistemske 
napake pri procesu učenja.

Zaznavajte pretok 
tekočin in plinov 
s kompaktnimi 
senzorji pretoka 
Turck FS+ z IO-Link 
komunikacijo
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Maksimalna zaščita pred vplivi okolice

FS+ senzor pretoka boste upravljali s pomočjo treh robustnih tipk. Te omogočajo udobno navigacijo, kot je pri pametnih 
telefonih, hkrati pa dodatne površine za tesnjenje niso potrebne. Ohišje iz nerjavnega jekla in enodelni pokrov pa 
bosta poskrbela za odpornost na obrabo in visoko stopnje zaščite IP6K6K, IP6K7 in IP6K9K po ISO 20653.

Upravljanje preko nagrajenega vmesnika  (iF Design Award)

Indikatorji in tipke na senzorju so trpežni in posebej zasnovane, da omogočajo intuitivno uporabo.

Modularni mehanski koncept za več različic

Senzorji pretoka FS + so del Turck-ove nove platforme za senzorje tekočine in sledijo modularnemu mehanskemu 
konceptu, kot je že pri senzorjih pritiska. Nevtralna sklopna matica M18 × 1 vam bo omogočila, da boste procesne 
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povezave prilagodili svoji aplikaciji, medtem ko so sonde 
na voljo v različnih dolžinah. Prepriča pa vas lahko tudi 

hiter dobavni rok, za katerega jamči proizvajalec Turck z 
optimiziranim sistemom nadzora zalog.

Izkoristite dovršene oblačne rešitve Turck in 
oddaljeno  nadzirajte stroje. To vam bo omogočil 
TCG20, ki združuje funkcije Ethernet stikala,        
robnega PLC in prehoda za dostop v oblak. TCG20 
bo za vas zbiral, obdelal in v oddaljeni oblak 
posredoval podatke iz proizvodnje ter podatke 
senzorjev.

Za lokalno oblačno rešitev izberite krmilnik 
TBEN-L-PLC, ki deluje kot PLC in protokolni    
prehod za povezovo s privatnim oblakom. 
Tako poskrbete tudi za to, da podatki ostanejo 
znotraj podjetja. 

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

www.tipteh.si
info@tipteh.si
+386 1 200 51 50

AVTOMATIZACIJA. NAŠA STRAST. VAŠ USPEH.

NADZIRAJTE STROJE 

PREKO OBLAKA

FUNKCIJE:
KRIPTIRANA END 2 END 

KOMUNIKACIJA, VPN KLIENT,

POŽARNI ZID, NAT ROUTER,

 SNMP MANAGER, 

DHCP SERVER

ŠTEVILNI VMESNIKI 
IN STREŽNIK/KLIENT
PROTOKOLI ZA HITRO 

INTEGRACIJO

HITRA VKLJUČITEV 
SISTEMA V OBLAK 
BREZ ZAMENJAVE 

OBSTOJEČE OPREME 

Preberite več na
www.tipteh.si/nadzor-strojev

Zagotovite oddaljeni 
nadzor strojev

VMESNIKI:
ETHERNET 10/100 MBPS, 

RS232/RS485, 

SERIJSKI IN CAN PORT, 

IEEE 802.11 A/B/G/N,

WPA/WPA2-PSK, 

UMTS ZA 2G IN 3G

PROTOKOLI 
STREŽNIK/KLIENT:

MODBUS TCP, MODBUS RTU, 

CANOPEN, OPC-UA,

MQTT

VKLJUČENA
PRILAGODLJIVA 

SPLETNA REŠITEV ZA 
NADZOR DELOVANJA 

STROJEV
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    • elektro omarah,
    • električnih omaricah,
    • mrežnih priključnih panelih,
    • avtomatizaciji,
    • strojništvu,
    • robotiki...

Značilnosti:
    • stopnja zaščite IP20,
    • Cat. 6A, 10Gbit/s hitrost prenosa podatkov,
    • halgen-free, odporen na oljne madeže,
    • temperatura delovanja: -30°C do +75 °C,

    • smer RJ45 konektorjev se lahko prilagodi do 20-krat,
    • smer prepogiba se lahko prilagaja v smereh levo/
      desno in gor/dol.

Povezovalni kabli VarioBoot RJ45 s prilagodljivo glavo 
tako ponujajo odlično rešitev za enostavnejše in 
učinkovitejše ožičenje.
Za več informacij o povezovalnih kablih VarioBoot RJ45 
se obrnite na podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 
1000 Ljubljana, www.elektrospoji.si). Njihovi svetovalci 
vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne 
rešitve za vaše potrebe.

Novost na trgu - povezovalni kabli 
VarioBoot RJ45

VarioBoot RJ45: fl eksibilno, kompaktno, agilno.
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Na trg je prišla nova izvedba povezovalnih kablov VarioBoot RJ45 za fl eksibilno določanje kotov in orientacije RJ45 
konektorjev. VarioBoot RJ45 omogoča idealno prileganje povezovalnih kablov znotraj električnih omaric ali elektro 
omar in podpira vse možnosti ožičenja brez tveganja motenj signala ali izgube prenosa podatkov.
VarioBoot RJ45 poskrbi, da lahko s kratkim potegom v nepregibnem delu in klikom v želeni smeri pri kabelskem 
konektorju enostavno prilagodimo smer poteka kabla, pri čemer lahko potek kabla določimo čisto na koncu. 
Uporabnik lahko prilagaja naklon in orientacijo RJ45 konektorjev na obeh koncih povezovalnega kabla.
VarioBoot RJ45 je primeren za uporabo v:
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Enostavna integracija obstoječih PLC 
krmilnikov v Ethernet in PROFINET omrežja.

Omrežni prehodi (gateways) za zanesljivo povezovanje različnih  pov omrežij.
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Internet stvari (angl. IoT) omogoča nove priložnosti in razsežnosti v industrijski proizvodnji, vendar pa se v praksi 
pogosto dogaja, da se naraščajoča digitalizacija srečuje z obstoječimi enotami, starimi deset ali več let, brez možnosti 
za priključitev v sodobno omrežje. Združevanje različnih komponent avtomatizacije v enoten sistem, bolj kot kadar 
koli prej potrebuje zanesljivo povezavo med Ethernet omrežjem in »starejšimi« omrežji tipa Profi bus, Modbus…

Elektrospoji ponujamo družino NETLink® prehodov, NETLink® PRO Compact, NETLink® PRO PoE in NETLink® USB 
Compact, ki predstavljajo učinkovito, kompaktno in uporabniku prijazno rešitev problema priključevanja starejših 
enot v obstoječe industrijsko omrežje.

NETLink® prehodi (angl. gateways)  so PROFIBUS Ethernet vmesniki, ki omogočajo MPI/PPI/PROFIBUS napravam 
enostavno in varno priključitev na Ethernet povezavo.
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NETLink® PRO Compact omrežni prehod poskrbi, da bodo vsi obstoječi 
sistemi združljivi z Ethernet omrežjem. Omogoča enostavno in varno 
vključitev vseh enot v digitalno okolje, pri čemer dodatne spremembe v 
kontrolnem sistemu niso potrebne.

V skupino PROFIBUS Ethernet prehodov spada tudi NETLink® PRO Compact, 
komunikacijski omrežni prehod, za programiranje, vizualizacijo in oddaljeno 
vzdrževanje S7 PLC-jev. Zaznamuje ga fl eksibilnost in kompakten dizajn, 
zaradi česar je še posebej primeren za naknadno vgradnjo v obstoječe 
proizvodne sisteme. Napajanje prehoda je omogočeno neposredno od 
glavnega procesorja (CPU) ali preko zunanjega vira z DC 24 V. Povezavo je 
moč vzpostaviti s kateri kolim standardnim CAT 5 kablom, do 100 m brez 
dodatnih komponent.

Glavne prednosti prehoda NETLink® PRO Compact:

    • Enostavna priključitev na centralno procesno enoto (CPU)
    • Združljivost z obstoječim programom in kontrolnim sistemom
    • Neposredna integracija v vsa inženirska orodja

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.
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Informacije: RAGA d.o.o.

Če bi vas kdo vprašal, kje v računalniku je največ virusov, bi verjetno pomislili na trdi disk, vendar ni tako. Največ 
virusov in bakterij se nahaja na tipkovnici! To so pokazale zanesljive meritve in raziskave. Kdor se tega zaveda, 
privošči svoji tipkovnici pogostejša čiščenja in razkuževanja. Problem pa nastopi, ker je tipkovnica za čiščenje najbolj 
neroden del računalnika. Zaradi obilice robov, odprtin in razgibanosti površine,  je čiščenje še posebej težko. Uporaba 
sesalnikov se za čiščenje odsvetuje, ker lahko poškodujejo tipkovnico.  Tudi ko površino dobro očistimo, škodljive 
klice ostanejo skrite pod tipkami in v špranjah, kjer nam niso dosegljive in se lahko nemoteno razvijajo naprej. 
Podobne zakonitosti veljajo tudi za naslednjo najpogosteje uporabljeno vhodno enoto, to je računalniška miška.

InInInfofformrmrmacacacijijije:e: RR RAGAGAGAAA ddd.oo.ooo.

Higiensko varnejše tipkovnice.

Na primerljivo težavo pri uporabi tipkovnic naletimo 
tudi zaradi uporabe tipkovnic v okoljih, kjer je večja 
nevarnost za vdor agresivnih snovi v notranjost tipkovnice. 
V industrijskih okoljih so tipkovnice izpostavljene vdoru 
agresivnih olj, opilkov, plinov ali drugih motilcev. Posebno 
poglavje so zunanji računalniški kioski oziroma tako 
imenovane »info točke«, ki so velikokrat izpostavljene 
vremenskim vplivom. Na takih mestih se pogosto 
uporabljajo vgrajeni panelni računalniki z zasloni 
občutljivimi na dotik. Ta rešitev pa ni primerna za mesta, 
kjer se pričakuje vnos večje količine teksta. Kot primer 
lahko navedemo delovno mesto osebnega zdravnika, 
kjer se kažejo zahteve po bolj intenzivnem vnosu teksta, 
zato klasična namizna tipkovnica omogoča bolj naravno 
in ergonomsko uporabo računalnika.

Reševanj teh problemov so se lotila nekatera podjetja, 
ki so se specializirala za izdelavo izdelkov in naprav 
za uporabo v posebno zahtevnih okoljih. Eno od teh 
je bilo tudi ameriško podjetje InduKey®, poznano po 
proizvodnji industrijskih tipkovnic in mišk. V Nemčiji je 
podobne izdelke izdelovalo podjetje GETT® (Geratetechnik 

GmbH, Treuen, DE), ki je prevzelo ameriške obrate in tudi 
blagovno znamko InduKey ter dodalo svojo blagovno 
znamko GETT®. Program industrijskih tipkovnic je še 
vedno poglavitni program podjetja, dodali pa so tudi 
proizvodnjo tipkovnic in mišk za področje medicine in 
laboratorijske tehnike. V nadaljevanju članka se bomo 
posvetili izključno predstavitvi tipkovnic in mišk za 
uporabo v medicini, laboratorijih, v farmacevtski in 
prehrambni industriji. Za razvoj kakovostnih tipkovnic, ki 
bi izpolnjevale stroge zahteve in standarde na področju 
medicine, so morali uspešno rešiti kar nekaj zahtevnih 
tehnoloških izzivov.

Čiščenje tipkovnice

Če želimo tipkovnico prati, mora ta imeti dovolj visoko 
stopnjo odpornosti proti vdoru vode ali drugih tekočin. 
Merila vodoodpornosti in prahotesnosti so določena z 
mednarodnimi standardi. Izdelki morajo biti testirani v 
pooblaščenih laboratorijih, ki izdajo certifi kat ustreznosti. 
Za pralne lastnosti mora tipkovnica zadovoljiti standard 
IP68, ki predstavlja najvišjo stopnjo prahotesnosti 
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in hkrati visoko stopnjo vodoodpornosti. Tipkovnica 
mora po standardu IP68  vzdržati 30 minut na globini 
1,5 metra, ne da bi voda vdrla v tipkovnico ali jo kako 
drugače poškodovala. V industrijskih obratih (farmacija, 
prehrambena industrija) so poleg higienskih zahtev 
dodane tudi zahteve po večji mehanski trdnosti tipkovnice, 
zato so te pogosto zaprte v ohišja iz nerjaveče kovine in 
zatesnjene s posebnimi tesnili. Nasprotno se v medicini 
in v laboratorijih zahteva lažja, a vseeno zanesljiva, 
nepredušno zaprta ohišja. Kot izredno zanesljiva so 
se izkazala plastična ohišja, ki pa so v celoti zaprta v 
dodaten ovoj iz odporne in kakovostne silikonske gume. 

Slika 1: Čiščenje silikonske tipkovnice

Ker podjetje GETT® izdeluje veliko število različnih tipkovnic 
za različne stopnje higienske zaščite in za  različna 
okolja, so tudi izdelki izdelani iz različnih materialov, 
kot so: nerjaveče jeklo, silikonska guma, plastika in 
v novejšem času tudi steklo. Navodila za čiščenje so 
zato prilagojena materialom, iz katerih je tipkovnica. 
Pri čiščenju se predvsem natančno držimo navodil, ki 
jih da proizvajalec. V priloženi dokumentaciji ali pa na 
spletnih straneh proizvajalca najdemo sezname kemikalij, 
ki površino lahko poškodujejo, zato se izogibajmo čistil, 
ki vsebujejo te kemikalije. Postopek čiščenja je v vseh 
primerih podoben. Za čiščenje uporabimo čistilo, ki ga 
priporoča proizvajalec in mehko krpico, ki jo namočimo 
v čistilo in ožamemo. Nato s krožnimi gibi na rahlo 
drgnemo po tipkovnici in odstranimo vse nečistoče. Nikoli 
ne smemo čiščenja »pospešiti« z uporabo abrazivnih 
čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala površino. 
Nazadnje površino obrišemo z vlažno krpico in tako 
odstranimo ostanke čistila.
 
Dezinfekcija tipkovnice

Medtem ko je občasno čiščenje tipkovnice priporočljivo 
prav na vsakem računalniku, pa je v nekaterih okoljih, kot 
recimo v bolnišnicah, laboratorijih, operacijskih sobah …, 
nujno potrebno tipkovnice in miške tudi razkužiti. Pred 
postopkom dezinfekcije običajno izvedemo postopek 
čiščenja, opisan v prejšnjem odstavku. Vsekakor pa 
proces dezinfekcije določajo postopkovni pravilniki 

na delovnem mestu, v kar se proizvajalec ne spušča, 
mora pa omogočati, da materiali dopuščajo pogosto 
dezinfekcijo. Tekočina za dezinfekcijo je lahko v obliki 
razpršila, lahko pa jo iz stekleničke nanašamo s pomočjo 
krpice navlažene z razkužilom.

Slika 2: Dezinfekcija  tipkovnice

Tipkovnice iz protimikrobnih materialov

Za posebej zahtevna medicinska okolja, kot so na primer 
operacijske dvorane,  so postavljeni najvišji higienski 
standardi. Ti pogosto vključujejo zahtevo, da so ohišja 
naprav iz antimikrobnih snovi ali imajo vsaj antimikrobne 
premaze na zunanji strani. Protimikrobne materiale in 
premaze dobimo tako, da osnovnemu materialu, na primer 
silikonski gumi ali plastiki, primešamo srebrne nanodelce, 
ki delujejo protimikrobno skozi celotno življenjsko dobo 
naprave.  Srebrni nanodelci na površini sicer zavirajo 
razmnoževanje mikrobov, vendar znanstveniki opozarjajo, 
da imajo te antimikrobne površine zelo omejene zmožnosti 
aktivnega zatiranja mikrobov in zaradi tega v nobenem 
primeru ne morejo nadomestiti predpisanih postopkov 
dezinfekcije. To moramo izvajati vedno in obvezno ne 
glede na  dejstvo, da so naprave narejene ali premazane 
z antimikrobnimi materiali.

Slika 3: Tipkovnica iz protimikrobnih materialov

Nova tehnologija tipkovnic na steklu

V razvojni skupini GETT® se dnevno srečujejo z različnimi 
tehnološkimi problemi, ki izvirajo iz posebnih naročil 
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uporabnikov. Zahteve so si večkrat tudi v navzkrižju in 
je potrebno najti ustrezno kompromisno rešitev. Kot 
primer lahko navedemo njihova raziskovanja, ki naj bi 
jih pripeljala do tipkovnice, ki bi ustrezala najvišjim 
higienskim zahtevam in ki bi bila hkrati najenostavnejša 
za dezinfekcijo. Razvoj jih je pripeljal do zanimive rešitve: 
tipkovnice na plošči iz kaljenega stekla. Čelna stran je 
povsem gladka, tipke so označene pod stekleno ploščo, pod 
vsako tipko pa so kapacitivni senzorji za pritisk. Steklene 
tipkovnice zadovoljujejo najvišje higienske standarde, 
vendar se je bilo potrebno odreči fi zični (3D) obliki tipk. 
Izgubo občutka pri otipu tipk pa so delno nadoknadili z 
izdelavo tipkovnice standardne velikosti, standardni sta 
tudi velikost »tipk« in razporeditev črk, kar nam omogoča, 
da si sorazmerno hitro povrnemo občutek za 10 prstno 
»slepo« tipkanje. Ena od zadnjih inovacij na stekleni 
tipkovnici je realizacija sledilne ploščice za premikanje 
kurzorja, ki se prekriva s področjem številčnega dela 
tipkovnice. Za pisanje številke se točkovno dotaknemo 
izbrane številke, če pa želimo premikati kurzor, potem 
potegnemo s prstom v želeno smer.

Slika 4: Tipkovnica na steklu

Predstavitev tipičnih izdelkov 

Dolgoletni razvoj je pripeljal do velikega števila različnih 
modelov tipkovnic in mišk. Vse je nemogoče predstaviti, 
zato bi želeli predstaviti nekaj najbolj tipičnih modelov.

Slika 5:  Silikonska tipkovnica CLEANTYPE® EASY

CLEANTYPE® EASY PROTECT je tipkovnica, ki ima plastično 
ohišje v silikonskem plašču. Ima standarden razpored 
105 tipk in USB priklop. Tipke so izbočene in zato lažje 
za tipkanje. Je antimikrobna in pralna (IP68), za uporabo 

v medicini, laboratorijih in farmaciji. Čiščenje je lažje 
tudi zaradi možnosti izklopa tipk. Te izklopimo tako, da 
za 5 sekund pritisnemo »Fn+Shift«. Ker ima tipkovnica 
dodaten ločilni USB konektor na razdalji 15cm od 
tipkovnice, jo lahko fi zično odklopimo, ne da bi morali 
odklapljati kabel iz računalnika, ki je nekje pod mizo. 
Tipkovnica ima certifi kate CE, FCC, RoHS, REACH.

CLEANTYPE® PRIME PANEL+ ima večino lastnosti kot zgoraj 
opisana tipkovnica, vendar je bolj primerna za vgradnjo v 
obstoječe naprave ali omare. Ima 109 tipk in integrirano 
sledilno ploščico (TouchPad). Ima tudi možnost osvetlitve 
pod tipkami in nastavitve petih stopenj svetilnosti, kar 
omogoča prijazno uporabo v slabo osvetljenih prostorih. 
Na površini ima pralno zaščito IP65. To tipkovnico lahko 
kupimo vgrajeno v posebno konzolo, ki jo lahko montiramo 
na zid ali kako drugo vertikalno površino.

Slika 6: Tipkovnica vgrajena v stensko konzolo

CLEANKEYS® CK4 se odlikuje po izredni elegantnosti 
oblikovanja, ki jo omogoča nova tehnologija steklenih 
tipkovnic. Implementirana je na plošči iz Gorilla®  
kaljenega stekla. Ima 103 tipke in sledilno ploščico. 
Zaradi stekla lahko dosega najvišje standarde higiene in 
omogoča enostavnost čiščenja ter razkuževanja. Namesto 
zapletenega in dolgotrajnega čiščenja postopek lahko 
izvedemo z enkratnim potegom po tipkovnici. 

V gonilnih programih (za WIN®, MacOS®, Linux®) lahko 
nastavljamo stopnjo občutljivosti na dotik in stopnjo 
glasovnega odziva tipk. Ima tudi tipko za izklop tipk 
zaradi čiščenja. Oznaka »Made in Germany« zagotavlja 
zanesljivost delovanja in dolgo življenjsko dobo. Na 
tipkovnici so bila v specializiranih referenčnih laboratorijih 
narejena obsežna testiranja glede odpornosti na različne 
mikrobe in te teste proizvajalec s ponosom posreduje. Pri 
delu na tipkovnici lahko uporabljamo zaščitne rokavice 
iz lateksa, ki ne ovirajo delovanja. Poleg vseh osnovnih 
certifi katov so preizkušene tudi na najnovejši EMS 
standard EN60601-1-2 Ed.4, ki zagotavlja, da naprava 
ne povzroča elektromagnetnih motenj.

CLEANKEYS® CK5 je tipkovnica podobna zgornji, ima 98 
tipk, vanjo pa je proizvajalec vključil inovacijo, pri kateri 
se področje s pomožnimi numeričnimi tipkami prekriva 
s sledilno ploščico. Zaradi tega je tipkovnica manjših 
dimenzij (405x167x22,5mm). Nekatere izvedenke te 
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tipkovnice so namenjene 
vgradnji v pulte ali druge 
naprave. Lahko dokupimo 
tudi lepo oblikovano konzolo 
za vgradnjo tipkovnice, ki je 
namenjena montaži na zid. 
Lega tipkovnice v konzoli je 
vodoravna, s čimer se poveča 
ergonomija uporabe.

Slika 7:  Numerični del in 
sledilna ploščica na istrem 
mestu

INDUMOUSE PRO je miška zaščitena z antimikrob no silikonsko gumo. 
Uporablja infra rdeči sistem za pre mikanje kurzorja, zato deluje praktično 
na vseh površinah (papir, les, stek-lo, kovina …). Narejena je v prahotesni 
in vodotesni izvedbi IP68, kar omogoča enostavno pranje in dezinfekcijo. 
Primerna je za naj-zahtevnejša medicinska okolja, laboratorije, farmacijo itd. 
Ima dva gumba za potrjevanje in tri gumbe za realizacijo funkcije drsenja 
(scroll). Zaradi simetrične oblike jo lahko uporabljajo z desno ali levo roko. 
Lahko ji nastavljamo resolucijo od 400 dpi do 1600 dpi v korakih po 200 dpi.

Slika 8: Protimikrobna miška INDUMOUSE PRO

Zaključek

Proizvajalec GETT® ima poleg opisanih izdelkov še veliko ponudbo različnih 
tipkovnic, ki so narejene na zalogo in hitro dobavljive. Ponuja tudi modifi kacije 
standardnih izdelkov in izdelavo povsem novih  izdelkov, narejenih po željah 
naročnika. Posebne izvedbe običajno naročajo večji OEM proizvajalci, ki 
jih potrebujejo za vgradno v svoje izdelke. Medtem ko si kupci iz nekaterih 
evropskih držav v katalogu lahko izberejo primerno tipkovnico in ustrezno 
jezikovno podporo (npr.: /DE/USA/IT/FR/SKAN/CH…), žal opcije /SLO ne 
najdemo. Seveda na zahtevo naredijo tudi slovenski črkovni nabor, za kar 
pa zahtevajo doplačilo. Upajmo, da bo s povečanjem naročil iz Slovenije 
tudi ta nevšečnost kmalu odpravljena. 

Tokrat smo vam predstavili predvsem program tipkovnic za uporabo v 
medicini, kdaj drugič pa bomo predstavili tudi program posebnih tipkovnic 
za industrijo.
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Python je močan in hiter, deluje povsod, je prijazen in enostaven za učenje, je odprt in se odlično vklopi v 
druge tehnologije. Lahko si ga predstavljamo kot kocko v sestavljanki, ki ji rečemo projekt. Pythonu rečemo 
jezik dogodkov. Po delovanju je tolmač ali prevajalnik, kar nam ustreza. Kot razvojni jezik ga uporablja google.

Python Naprave lcd.py

Prvič predstavljam krmilno jedro, ki omogoča v hkratno obdelavo več deset priključenih tipal ali aktuatorjev v 
resničnem času. V programu se najprej izvedejo potrebne nastavitve lastnosti in inicializacija razredov. Program 
nato zaide v neskončno while zanko. Na izpisu programa je ta zanka označena z rdečo pisavo.

#Python Naprave lcd.py
#-*- coding: utf-8 -*-
import sys,threading,time
sys.path.insert(0, '/var/www/html/python')
from python import *
pulz1=pulz();pulz2=pulz()
lcd=lcd_gonilnik.lcd();
lcd.niz(”TŠC Maribor”, 1,0)
lcd.niz(”Zolajeva 12”, 2,0)
lcd.niz(”2000 Maribor”, 3,0)
while konec(t4):

  if pulz1.tap(0.2):

    if start():

      t=threading.Thread(target=lcd.niz,args=\

      (”Čas: %s” %time.strftime(”%H:%M:%S”), 4,0))

      if not lcd.run: t.start()

    if stop():

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

PYTHON VII. del



33AVTOMATIKA 182/2020

MALA ŠOLA PYTON

     t=threading.Thread(target=lcd.niz,args=\

      (”Stop                ”, 4,0))

      if not lcd.run: t.start()

  izhod(l1,pulz2.krajsaj(t1,0.5))

  izhod(l2,pulz2.daljsaj(t2,0.5))

  izhod(l3,pulz2.premakni(t3,0.5,0.5))

  if pulz2.tap(0.1):

    izhod(l4,not vhod(l4))

while lcd.run:

  premor(0.1)

lcd.izbris()

lcd.osvetlitev(False)

Krmilno jedro
Znotraj rdeče while zanke imamo na prvem nivoju (vsi ukazi, kjer se ukazna vrstica začne z dvema presledkoma in so 
napisani rdečo na zeleni podlagi) 5 ukazov.

while konec(t4):

  if pulz1.tap(0.2):

    #izvajanje na 0,2 sekunde

  izhod(l1,pulz2.krajsaj(t1,0.5))

  izhod(l2,pulz2.daljsaj(t2,0.5))

  izhod(l3,pulz2.premakni(t3,0.5,0.5))

  if pulz2.tap(0.1):

    #izvajanje na 0,1 sekunde

Zanimata nas ukaza if pulz1.tap(0.2): in if pulz2.tap(0.1):. Imamo glavno while 
zanko, ki se izvaja izredno hitro. Teoretično lahko tudi vsakih 10ns. Zaradi 
izvajanja programov v samostojnih nitih (Večnitno programiranje) to divje 
izvajanje omejimo na 0.5mS. (V preostalem času sporočimo, da je glavni 
program na čakanju in lahko izvajamo ostale niti). 

Pulz1.tap(0.2) je pravilno natančno vsake 0,2 sekunde. To naredimo tako, da 
je določen časovni interval, ki ga merimo na vgrajenih števcih. Tudi, če zaradi 
večopravilnosti program neredno izvaja osnovno while zanko, je absolutno 
izvajanje vezano na uro. Pri podobnih rešitvah govorimo o absolutni natančnosti, 
ki je v našem primeru vezana na kristal procesorja in o relativni natančnosti, 
ki zaradi zakasnitev v while zanki lahko v povprečju dosegajo ±0.5ms. Važno 
je, da lahko dodajamo poljubno število podobnih if stavkov in se bo vsako 
opravilo izvajalo absolutno redno in z malimi relativnimi napakami.

Važno je zagotoviti, da se tudi opravila ki so v telesu teh if stavkov izvedejo 
zelo hitro. Če lahko opravilo izvedemo zelo hitro, lga kar zapišemo v telo 
if stavka. Primer so tri uporabe metode izhod, ki postavi izhod na ustrezno 
vrednost, pač v odvisnosti od vrednosti, ki jo vrne npr. pulz2.krajsaj. Seveda 
se tudi pulz2.krajsaj izvede zelo hitro.

Če rabimo pri izvajanju ukaza več časa (kot je npr lcd.niz(”TŠC Maribor”, 1,0)), 
moramo uporabiti več nitno programiranje. Vidimo, da pred vstopom v glavno 
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zanko nimamo problemov, ker lahko počakamo, da se na zaslon izpiše prve tri vrstice. V zanki bi nam zakasnitev izpisa 
četrte vrstice pokvarila tako relativni kakor absolutni čas izvajanja, ker bi samo izpisovanje za več 10ms zakasnilo 
zanko. Enak ukaz izvedemo v svoji niti. Priprava in zaganjanje niti je zelo hitro. 

Pri podobnih programskih rešitvah moramo poskrbeti, da je predhodna nit zaključena. Po navadi v samo funkcijo 
vgradimo fl ag. Flag je spremenljivka tipa bool, ki jo v niti najprej postavimo na true in na koncu izvajanja na False. To 
je samo en primer mednitne sinhronizacije. V našem primeru zagotovimo, da se je prejšnja nit, ki je imela 0.2s časa 
že zaključila. To zagotovi stavek if not lcd.run: t.start(), ki niti ne požene, če se predhodna nit ni končala. Program(nit) 
nam prebere tekoči čas in ga zapiše v četrto vrstico.

Vse programske rešitve opisane tu so 
popolnoma odprte in zapakirane v lepe 
preverjene šolske primere. Izvajanje vaj, 
preverjanje znanja in demonstracije se 
lahko hitro prevedejo v realne komercialne 
primere. Mislim, da nam vsem počasi 
postaja jasno, da odprtokodne strojne (in 
programske) rešitve poganjajo tehnologijo 
v nove višje meje. Male matične plošče, 
kakor jim rečemo, so cenovno, izvedbeno 
in predvsem energetsko neulovljivo boljše 
od klasičnih konceptov. Če malo pogledate 
po medmrežju vidite, da na področju 
tako programskih kakor strojnih rešitev 5. 
tehnološka revolucija prihaja na odprta vrata.

Naslednjič
Pogledali si bomo bme280.py. V krmilno jedro bomo vstavili sklop, ki bo bral temperaturo, vlago in tlak. Prebrane 
podatke bomo izpisali na lcd zaslon. Natančneje si bomo pogledali tudi razred pulz, ki je ključen za krmilno jedro.

Viri:

1. https://www.python.org/
2. https://sites.google.com/view/slovenska-izdaja
3. https://www.banggood.com/IIC-I2C-2004-204-20-x-4-Character-LCD-Display-Module-Yellow-Green-p-908821.html
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Informacije: MIEL d.o.o.

OMRON Q2V kompaktni frekvenčni pretvornik

Q2V združuje enostavno upravljanje z visoko učinkovitim nadzorom za skoraj vse vrste izmeničnih motorjev, 
zmanjšuje potrebo po vzdrževanju in hkrati varčuje z energijo.

Novi kompaktni frekvenčni pretvornik Q2V omogoča fl eksibilno in energijsko učinkovito vodenje različnih 
tipov motorjev, kot so indukcijski (IM), sinhronski (PM) in sinhronski reluktančni (SynRM). Pretvornik z vodenjem 
napajalne frekvence izmeničnega motorja, nadzoruje hitrosti vrtenja in pospešek črpalk, ventilatorjev in 
ostalih industrijskih strojev. 

Slika 1: Frekvenčni pretvornik Q2V

Ključne lastnosti

• Znižanje stroškov strojne opreme: vgrajen EMC  
fi lter razreda C1 / C2 / C3.

• Vgrajena funkcionalna varnost (STO SIL3 / PLe).
• Vodenje različnih vrst motorjev: IM, PM in SynRM.
• Parametriranje in programiranje brez napajalne 

napetosti.
• Komunikacija Memobus/Modbus RTU.
• Delovanje v V/F in vektorskem načinu (tok/

napetost).
• Enostavno parametriranje z uporabo mobilne 

aplikacije Q2app ali preko računalnika z uporabo 
Q2edit programskega orodja.

• Možnost  programiranja z logičnimi in matematičnimi 
operacijami s programskim orodjem Q2dev.

• Dodatna možnost Bluetooth komunikacije z LCD 
prikazovalnikom.

• Opcijski grafi čni prikazovalnik z SD kartico, za 
beleženje zgodovine.

• Visoka stopnja zaščite pred prahom in vlago.

Enostavna namestitev in nastavitev

Q2V je zasnovan za priročno uporabo, vsi vhodi 
in izhodi so opremljeni z brez vijačnimi sponkami, 
ki učinkovito znižajo stroške pri ožičenju. Strojna 
oprema je poenostavljena, zahvaljujoč vgrajenemu 
fi ltru EMC (Electromagnetic Compatibility), funkciji 
STO (Safety Torque Off ) in zavornemu tranzistorju. 
Inteligentne nastavitve aplikacij, pa vodijo uporabnike 
po nastavitvah parametrov.

Slika 2: Primer vgrajene strojne opreme EMC in STO

Vsestranskost uporabe

Q2V poleg upravljanja z različnimi tipi izmeničnih 
motorjev, vsebuje t.i. »Dual Rating«, ki vključuje HD 
(Heavy Duty) in ND (Normal Duty) možnosti. S tem 
pripomore k fl eksibilnosti uporabe saj omogoča, da 
isti model pretvornika, poganja motorje z različnimi 
močmi v odvisnosti od njihove obremenitve. Možnosti 
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vodenja motorjev so z  V/f načinom in v vektorskem 
načinu (tok/napetost) , kot tudi v odprto zančnem 
načinu regulacije po hitrosti in regulacije po navoru. 
Z uporabo čarovnika v aplikaciji za parametriranje 
lahko uporabnik enostavno prilagodi pretvornik 
svojim zahtevam.. Ta je namenjen za nastavljanje 
splošnih aplikacij kot so transporterji, ventilatorji, 
črpalke, kompresorji, itd. Uporabnikom omogoča 
izbiro načina krmiljenja, izbiro referenčne hitrosti, 
načina start/stop, čas pospeška/pojemka, način 
ustavljanja, itd.

 Slika 3: Q2edit-čarovnik za nameščanje

Slika 4: Q2edit-čarovnik namestitve, 2: start / stop

Enostavno upravljanje in parametriranje  
z aplikacijami Q2app, Q2edit in Q2de

Q2app

Poleg osnovnega parametriranja na zaslonskem 
terminalu, se lahko na pretvornik povežemo z mobilno 
napravo s pomočjo aplikacije Q2app. Ta omogoča 
hiter in enostaven dostop za opazovanje statusov, 
meritev, grafi konov in upravljanja parametrov. Na 

voljo je direktna USB povezava pripravljena za 
android naprave, dodatna povezava pa je mogoča 
z opcijskim Bluetooth LCD prikazovalnikom, ki je 
hkrati kompatibilen z iOS napravam.

Slika 5: Q2app

Slika 6: Q2app-prikaz statusov

Q2edit

Za vzpostavljanje komunikacije z računalnikom 
(preko mini USB povezave) pretvornik ne potrebuje 
napetostnega vira; tako lahko s programsko opremo 
Q2edit že v naprej nastavimo parametre, ne da bi 
bili povezani na napajanje ali na motor. Program 
omogoča enostavno parametriranje, izvajanje meritev, 
beleženje zgodovine in napak, izvoz in pošiljanje 
poročil, direktno vodenje motorja in avtomatsko 
nastavljanje motorja v t. i. »Auto-Tunning« načinu.
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Slika 7: Programsko orodje Q2edit

Q2dev

Grafi čno razvojno okolje omogoča blokovno programiranje 
s t. i. »Drag&Drop« sistemom do 200 povezav. Na voljo 
je več kot 480 funkcijskih blokov z matematičnimi 
in logičnimi operacijami, časovniki, števci, hkrati pa 
omogoča t. i. »Online debugging« in ciklični čas izvajanja 
500us/1ms/2ms. V Q2dev lahko dostopamo do vseh 
parametrov pretvornika, kot tudi do digitalnih/analognih 
vhodov in izhodov in tako skupaj z ostalimi funkcijami 
omogoča kreiranje lastnega programa.

Slika 8: Programsko orodje - Q2dev

Dokazana robustnost za zmanjšanje izpadov stroja

Robusten Q2V je odporen na prah in vlago in je zasnovan 
za 10 let delovanja pri temperaturah do 50°C brez 

vzdrževanja. Zahvaljujoč zbiranju podatkov naprave, 
lahko uporabniki preprečijo morebitne okvare in se 
izognejo nenačrtovanemu izpadu. Q2V lahko sledi in 
zapisuje podatke na lokalno SD kartico ali jih posreduje 
v IT sisteme preko krmilnikov Omron serije NX/NJ.

Izboljšanje energetske učinkovitosti

Q2V izboljšuje energetsko učinkovitost vseh komponent 
v zanki. Zahvaljujoč inovativnim načinom vodenja motorja 
kot je »EZ Vector Control«, lahko poganjamo visoko 
zmogljive motorje na najučinkovitejši način. V primerjavi s 
klasičnimi pogoni se  zaradi naprednih algoritmov poveča 
učinkovitost asinhronskih motorjev do 6%, motorjem s 
trajnimi magneti pa do 2%. Q2V ima dodatne namenske 
funkcije za varčevanje z energijo v aplikacijah, kjer se 
pojavijo spremenljive obremenitve ali zmanjšane navorne 
lastnosti. Te bodo samodejno optimizirane in skupaj 
prihranile do 50% energije.

www.miel.si
info@miel.si
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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.

Informacije: MIEL d.o.o.

Omron CP2E - nova serija 
univerzalnega krmilnika

Programirljivi mikro krmilnik (PLC) je zasnovam predvsem za podporo zajemanja podatkov in za komunikacijo 
med napravami v proizvodnji. Odporen je na visoko temperaturno območje delovanja, kar nam omogoča 
uporabo v najzahtevnejših in specialnih aplikacijah.

Novi CP2E krmilnik ima integrirane vhodno-izhodne vmesnike, več vrst komunikacije in omogoča direktno 
krmiljenje servo osi – vse to preko naprednega programskega orodja in IoT povezljivosti za kompaktne 
naprave.

Zmogljivosti povezanih naprav se lahko vizualizirajo preko preprostega programiranja, ki nam pomaga 
povečati produktivnost in kvaliteto v proizvodnji in v drugih vrstah industrije. Podjetja, ki uporabljajo 
kompaktne naprave v svoji proizvodnji imajo pogosto potrebo po združevanju proizvodnih podatkov, 
vizualizacijo zmogljivosti naprav ter zaščito pred nenadnimi napakami in zaustavitvami.

CP2E omogoča cenovno sprejemljivo nadgradnjo naprav z IoT funkcionalnostjo. Zbira proizvodne podatke 
in deli potrebne informacije z napravami v omrežju. Pred-defi nirani programski podatki, v obliki funkcijskih 
bokov, zmanjšajo čas razvoja in povečajo kvaliteto skozi standardizacijo. To omogoča vsakomur, da pripravi 
napravo za kompleksno krmiljenje z zmanjšanjem časa za programiranje, testiranje, odpravo programskih 
napak in vzdrževanje. Še več, razširjeno temperaturno območje delovanja nam zagotavlja zanesljivo uporabo 
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v napravah, ki delujejo izven proizvodnega okolja, 
kjer so okoljski dejavniki (temperatura, vlaga) še 
zahtevnejši.

CP2E je programsko kompatibilen s predhodno manj 
zmogljivo (HW in SW) serijo CP1. ostalih industrijskih 
strojev. 

Slika 1: CP2E serija univerzalnega krmilnika, 
primernega za IoT aplikacije

Osnovne značilnosti
1. Izboljšana povezljivost z napravami preko Ethernet 

ali serijske komunikacije:
a. vgrajena dva Ethernet vmesnika z izbirno 

funkcijo: Host ali HMI povezljivosti;
b. vgrajeni do trije serijski vmesniki v obliki 

opcijskih kartic, kar omogoča odprto povezljivost 
s serijskimi napravami.

2. Preprostejše programiranje kompleksnejših 
naprav:
a.  v programskem orodju so na voljo Omron 

funkcijski bloki za pozicioniranje in krmiljenje;ž
b. poenostavljeno pozicioniranje; 4-osno 

pozicioniranje z linearno interpolacijo;
c.  pozicioniranje v točki (markici) z eno samo 

instrukcijo;
d. vgrajena PID regulacija z autotuning funk-

cionalnostjo za stabilno temperaturno regulacijo.
3. Preprosta instalacija - zanesljive rešitve za vsa 

industrijska in druga okolja:
a.  razširjena delovna temperatura povečuje 

zanesljivost delovanja v specialnih aplikacijah;
 Delovanje brez baterije (samo osnovno 

napajanje) znižuje stroške vzdrževanja;
b. vgrajen LED indikator z vhodno/izhodnimi 

signali za hitro diagnosticiranje delovanja 
sistema;

c. avtomatska detekcija napak povečuje efektivnost 
naprave in preprečuje zaustavitev CPU enote.

Z dodano IoT funkcionalnostjo v širokem naboru Omron 
produktov, skupaj z našimi uporabniki oz. naročniki, 
pospešujemo uvedbo inteligence v proizvodnji s 
t.i. »Inovativno Avtomatizacijo«, kar nam omogoča 
doseganje višje produktivnosti.

Slika 2: Kompleksno krmiljenje na osnovi krmilnika 
CP2E je enostavno realizirano z uporabo Omron know-
how funkcijskih blokov za linearno interpolacijo in s 

funkcijo 4-osnega pozicioniranja

Informacije: MIEL, d.o.o., www.miel.si, info@miel.si
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Informacije: MIEL d.o.o.

Popolna prenova serije kompaktnih 
krmilnikov

Izdana sta dva nova modela kompaktnih Sysmac krmilnikov družine NX1P, ki omogčata večjo razširljivost 
in prilagodljivost.

Poleg izdaje novega mikro PLK-ja (Programirljivi Logični Krmilnik) serije CP2E, smo v serijo kompaktnih krmilnikov 
družine NX1P vključili dva nova modela NX1P2-9B40DT in NX1P2-9B24DT. Kljub kompaktnim dimenzijam, so novi 
modeli zmogljivi in hkrati vključujejo brezvijačno t. i. »Push In Plus« tehnologijo ožičenja.

Proizvajalci tehnološke opreme in ostali, morajo danes upravljati s skupnim stroškom in dobičkom skozi celoten 
življenjski cikel strojev. Zato zahtevajo povezane rešitve za izpolnjevanje pogojev t. i. Industry 4.0, z enostavno 
programsko opremo za zmanjšanje razvojnega časa, razširljivost in združljivost za nazaj za namen vzdrževanja, kot 
tudi sposobnost podpiranja prilagodljive proizvodnje s hitro spreminjajočimi se trendi.

Specifi kacije:

•  Najhitrejši ciklični čas: 2 ms.
•  Funkcije: Logično zaporedje in kontrola gibanja.
•  Krmiljenje do 8 servo osi (4 sinhronizirane osi).
• Vgrajeni I/O: 24 ali 40.
•  Do 8 lokalnih NX I/O enot.
•  Vgrajena EtherCAT in ethernet/IP vrata.
•  Do 16  EtherCAT podrejenih naprav.
•  Možnost razširitve do dveh opcijskih plošč za 

dodajanje serijske komnukacije ali analognih I/O 
funkcionalnosti;

•  EtherCAT obročna topologija je podprta za vzdrževanje 
komunikacije in nadzor v primeru okvare kabla ali 
naprave.

Ključne prednosti in lastnosti: 

Družina NX1P2 z vgrajenim Ethernet IP in vmesnikom 
EtherCAT ponuja t. i. »condition monitoring« za predvidevanje 
vzdrževanja in je primeren za uporabo pri termooblikovalnih 
strojih, KPI (Key Performance Indicator) metoda merjenja 

učinkovitosti proizvodnje in tudi podporo avtomatizacije 
z mobilnimi roboti.

1. Zagotovitev kakovosti s sledljivostjo

•  Ethernet IP, EtherCAT (8 vozlišč) in IO-Link za neposredno 
povezavo z naprednimi sistemi strojnega vida za 
natančno identifi kacijo, ocenjevanje in preverjanje.

•  Sinhroni podatki omogočajo spremljanje vseh 
parametrov hkrati.

•  Serijska komunikacija omogča zbiranje podatkov iz 
serijskih naprav.

•  FTP in MQTT protokola omogočata povezljivost v 
oblaku.

2. Operativna odličnost s predvidevanjem vzdrževanja
•  Namenske knjižnice Sysmac za spremljanje in 

predvidevanje stanj t. i. »Condition Monitoring« in 
nadzor ključnih naprav.

•  Hitri analogni vhod za spremljanje okolja.
• Metoda stalnega preverjanja ključnih naprav t. i. 

»Continuous Edge Monitoring«, omogoča merjenje 

Slika 1: NX1P2-9B24DT  Slika 2: NX1P2-9B40DT
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PCSCHEMATIC

učinkovitosti stroja, kot tudi preventivno in predvidljivo 
vzdrževanje.

3. Prilagodljiva proizvodnja in hitra menjava 

• Fleksibilne inštrukcije za interpolacijo med servo 
osmi in povezljivost IO-Link.

• Sinhroni nadzor gibanja in Point-to-Point preko 
EtherCAT.

• IO-Link povezljivost senzorjev za dinamično 
konfi guriranje.

• FTP dostop za daljinsko konfi guracijo proizvodnih 
receptov.

4. Zmanjša čas razvoja

• Zmanjšati čas in stroške ožičenja, namestitve ter 
programiranja.

• Inovativne Sysmac knjižnice za podporo različnih 
aplikacij kot so varjenje embalaž, tehtanje,merjenje 
in navijanje/odvijanje.

• Programska modularnost in razširljivost.
• Omrežna povezljivost večih naprav s samo enim 

Ethernet kablom.
• Integrirana programska oprema s simulacijo.
• Prihranjeni čas s »Push-In Plus« tehnologijo ožičenja;
• Varnostno kopiranje, obnovitev in preverba podatkov 

v krmilniku z SD kartico.

Informacije: MIEL d.o.o.

PCSCHEMATIC - Enostavna zasnova električne 
napeljave za Omronove panelne rešitve.

V programsko opremo PCSCHEMATIC Automation bo vključenih 1500 Omronovih komponent.

Podjetji PCSCHEMATIC in OMRON bosta sodelovali pri integraciji skoraj 1500 Omronovih panelnih komponent, v 
programsko opremo PCSCHEMATIC Automation, ki omogoča enostavno risanje električnih diagramov in učinkovito 
inženirstvo za izdelovalce krmilnih omar.

PCSCHEMATIC Automation je napredna CAD programska oprema, katero so razvili pri danskem podjetju PCSCHEMATIC, 
ustanovljenega leta 1978. Programska oprema vsebuje pametno obravnavo referenčnih oznak v skladu z IEC / ISO 
81346 in vključuje simbole za avtomatizacijo, PLK-je, »bus« vodila, enojne diagrame, pnevmatiko in hidravliko, hišne 
inštalacije in drugo.

Funkcija »Panelrouter«, omogoča izdelovalcem krmilnih omar, samodejno usmerjanje povezav na komponente in 
hkrati poišče najkrajše poti glede na celoten električni diagram. 

Slika 1: CAD programska oprema PCSCHEMATIC Automation

Izdelovalci krmilnih omar in drugi uporabniki OMRON panelnih rešitev, lahko enostavno prenesejo vse bistvene 
podatke o izdelku, kar prihrani čas in trud izdelave v fazi načrtovanja, zmanjša napake in pomaga izboljšati splošno 
kakovost projekta. Inženirji izberejo potrebne podatke, celotna dokumentacija pa se hitro in vzporedno razvija z 
izdelavo projekta.
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Novi hrošči v x86_64 procesorjih

Novičke pripravlja: Branko Badrljica, glavni urednik, Avtomatika+Elektronika

Pri Intelu so odkrili hrošč v OTP programčku CSME enote (Converged Security 
and Management Engine), ki prepozno aktivira zaščitne mehanizme tekom 
zagona, kar daje napadalcu zadostno časovno okno za praktično ugrabitev 
celotnega nadzora nad strojem in prevzem vseh glavnih varnstnih mehanizmov. 
Ker je program v OTP ROM-u, ga ni moč spremeniti s kako posodobitvijo FW 
in je potrebna zamenjava procesorja. Prizadeti so praktično vsi modeli od leta 
2011 do danes razen zadnjih modelov 10-te generacije. 

Objavljena je tudi raziskava, ki nakazuje na ranljivost AMD-jevih sistemov 
skozi t.im »timing attack« preko napada na brench predictor. AMD-jev odgovor 
na to je, da je bila ta ranljivost pokrita na drugem nivoju – popravkom FW in 
popravkom kritičnih knjižnic. Drugače rečeno, demonstracija je podskupina 
Spectre ranljivosti, za katero so bili izdani ustrezni popravki.

Kot je videti, je vsaj do sedaj AMD po tej plati bistveno bolje pokrit kot Intel, 
katerega na tem področju čaka še veliko dela.  Vsekakor pa tudi cela x86_64 
platforma ni videti prav rožnato.

Vprašanje je, koliko je to rezultat kompleksnosti x86 in koliko posledica 
agresivnih prijemov v tekmi za hitrostno dominacijo. V slednjem primeru lahko 
pričakujemo podobne ranjivosti tudi na vzpenjajoči se RISC-V in podobnih 
arhitekturah. No, do časa njihovega vzpona bomo pa mogoče dobili kako 
racionalno rešitev, ki ne bo zahtevala prevelikih stroškov in performančnih 
padcev...

Viri: 
https://www.amd.com/en/corporate/product-security
https://mlq.me/download/takeaway.pdf
https://www.tomshardware.com/uk/news/new-amd-side-channel-attacks-
discovered-impacts-zen-architecture

Aries-ovi RISC-V FPGA SoC M100PFS moduli za 
Linux aplikacije

Modul nosi Microchipov PolarFire SoC. Modul meri 74 x 42mm. Na voljo bo  
v štirih izvedenkah:

• MPFS02T   (23 kLE FPGA, 68 MAC 18x18 blokov, 4 x SERDES, 2x PCIe root)
• MPFS09T*  (93 kLE FPGA, 292 MAC 18x18 blokov, 4 x SERDES, 2x PCIe root)
• MPFS160T*  (161 kLE FPGA, 498 MAC 18x18 blokov, 8 x SERDES, 2x 

PCIe root)
• MPFS250T (254 kLE FPGA, 784 MAC 18x18 blokov, 16 x SERDES, 2x PCIe 

root)
    * - dobavljiva na zahtevo

SoC ima 5 RISC-V jeder, štiri RV64GC jedra in eno nadzorno R64IMAC jedro.

Plošče imajo:

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodayWWW.ELEKTRONIKA.TODAYWWW.ELEKTRONIKA.TODAY
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NOVA KOMPAKTNA OHIŠJA

WWW.RITTAL.SI

• 2x GB-E
• 1x USB 2.0 OTG
• 1x MMC 5.1 SD/SDIO
• 2x CAN 2.0A in B
• 4x XIP SPI vmesnik (»execute in place«)
• 5 x UART
• 2x SPI, 2x I2C
• RTC, GPIO
• 5x watchdog timer
• timer
• 1/2/4 GB LPDDR4 DRAM za HMS
• 1/2/4 GB LPDDR4 DRAM za FPGA
• 32 Mbit NOR Flash
• 4-64 Gbyte eMMC 
      

Ariesovi M100PFS moduli

Vir: https://www.aries-embedded.com/
polarfi re-soc-fpga-microsemi-m100pfs-
som-mpfs025t-pcie-serdes

Moduli naj bi bili dobavljivi v tretjem 
četrtletju 2020.

Spectra T380 knjižnica 
tračnih enot

LTO enota je danes, ko gre za arhiviranje 
masivnih količin podatkov, praktično 
dominantna rešitev. LTO trak je osnovna 
celica teh knjižnic in tako je končna 
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OGLASNA SPOROČILA

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
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kapaciteta odvisna od nje. LTO-8 kasetka omogoča hrambo 
do 12TB nestisnjenih podakov. Spectra pakira LTO enotke 
v svoje kasete za 10 LTO enot – t.im. »Terapack«, T380 
knjižnica pa omogoča hrambo od 5 do 38 Terapack enot. 

Ob tem pa TranScale rešitev omogoča selitev ključnih 
delov enot med modeli serije T200, T380 in T680, ki tako 
omogočajo enostavne selitev podatkov med različnimi 
hrambnimi enotami ali pa migracijo celotnih arhivov.

Vir: https://spectralogic.com/products/spectra-t380/

Ampere Altra z 80 ARM jedri

Gre za novo ime v svetu ARM strežnikov, ki obljublja 
preboj v ospredje v procesorsko intenzivnih aplikacijah, 
kjer so doslej kraljevali bodisi x86_64 (Intel/AMD), bodisi 
Power (IBM). 

V svetu ARM arhitekture je bilo nekaj poskusov s strani 
Qualcom in drugih, ki pa se niso masovno prijeli izven 
določenih niš, ker niso dali prepričljive bodisi energijske 
prednosti za dani učinek bodisi učinka posameznega 
jedra. Pri Amperi trdijo, da naj bi bilo tokrat drugače in da 
je njihova »Altra« serija neposreden konkurent AMDjevi 
»Epyc/Rome« in Intlovi drugi generaciji »Xeon Scalable 
Refresh«. 

Altra omogoča do 80 ARM v8.2+ jeder na enem CPUju. 
Jedra tokrat omogočajo OOO (»Out Of Order«) izvajanje 
(kar je nujen pogoj za kakrkoli procesorsko intenzivnega), 
dekodiranje do 4 ukazov hkrati, 64KB L1, 1MB L2 in 32MB 
L3 predpomnilnika, ni pa možnosti večnitenja. Pri Ampere 
pravijo, da je to zavestna odločitev, saj tako zapirajo poti 
mnogim varnostnim napadom, ki so izkoriščali hkratno 
izvajanje dveh niti na enem fi zičnem jedru, obenem pa 
večnitenje pogosto ni prineslo koristi. Kar so prihranili 
na izvajanju jedra, so zgubili skozi povečan promet 
predpomnilnika (»cache trashing« ipd). 

Večnitenja torej ni, zato pa ima Altra toliko več jeder od 
konkurence (80  glede na Epyc-ovih 64), da naj bi morebitno 
razliko tu zlahka nadoknadila. SIMD na prvi pogled ne 
izstopa – dve 128-bitni enoti.  Pomnilnik je dosegljiv 
skozi 8 kanalov in DDR4-3200 vmesnik. Deklarirani TDP 
je 210W za 80-jedrne komponente. 

Amperova Altra

Kljub temu, konkurenca ne spi in ko bo Altra naprodaj, 
bo v bistvu tekmovala z AMDjevim naslednikom – serijo 
»Milan«. Trenutno so na razpolago tako 1S kot 2S plošči, 
vendar le v vzorčnih količinah. 

Vir: https://amperecomputing.com/altra/

Groov RIO za distribuirani I/O

Opto 22 je po svojem programu groov EPIC krmilja za 
robne aplikacije predstavil še groov RIO. I/O za IoT. Gre za 
mikro vozlišča, ki dovoljujejo povezavo gruč tradicionalnih 
žičnih protokolov na Ethernet brez posrednih členov, ki 
bi opravljali tudi procesne korake. 

Prvi model je GRV-R7-MM1001-10 - samostojni, 10-kanalni 
model, na katerega lahko priklopimo termočlene, ICDT-je, 
napetostne in tokovne vire, diskretne vhode in izhode, releje 
ipd. Dva posebna kanala omogočata tudi štetje, meritev 
frekvence, programski preklop (»software latching«) ipd. 
Enota je samostojna in nastavljiva skozi http/s vmesnik.

groovRIO

Vir: https://info.opto22.com/61260
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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

Carlo Gavazzi - Trifazni nadzorni releji

Novi modeli v serijah DPB in DPC prinašajo razpon delovnih 
napetosti  208-480VAC (DPB) ali 208-690VAC (DPC), večina 
pa tudi frekvenčni obseg 50-400Hz in to tako primerni 
tudi za določene ladijske in letalske aplikacije.

Releji vsebujejo tudi fi ltre za harmonike in tranziente, 
zaznajo pa lahko izpad faze, napačno fazno zaporedje, 
prenizko napetostjo ali izpad iz frekvenčnega obsega. 
Lahko dela v 3P ali 3P+N konfi guraciji.  Imajo tudi relejski 
izhod za signalizacijo napake. Namenjeni so montaži na 
DIN letev.
Vir: http://www.gavazzionline.com/em110.htm

Endressovi prvi  Bluetooth oddajniki 
za termometre
iTEMP TMT71/72 sta temperaturni oddajnik in Bluetooth 
enota, namenjena termometrom. Nanju lahko prikopimo 
tako uporovne senzorje kot termočlene, uporovne in 
napetostne dajalnike (mV) preko 4-20mA zanke ali HART-
7 komunikacije. Na razpolago so tako ohišja za montažo 
na DIN letev, priklopom DIN B in pa zunanja ohišja za Ex 
in XP aplikacije. Opcijsko lahko dodamo TID10 displej, 
ki dovoljuje tako montažo na TMT71 oddajnike kot 
samostojno postavitev.

Par je prikladen predvsem za aplikacije, kjer je senzor na 
težko dostopni lokaciji ali pa je zaželeno brez kontaktno 
odbiranje ipd.

Vir: https://www.endress.com/en/media-center/news-and-press-
releases/iTEMP-TMT71-TMT72-Bluetooth-temperature-transmitter







Vaš dobavitelj enosmernih in 
izmeni nih virov in bremen

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

1.030 EUR + DDV

DP711
30 V / 5 A / 150 W

295 EUR + DDV

V r W et s r t k

t st

e c

r t c

www.amiteh.com
www.rigol.si

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

248 EUR + DDV

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

4.068 EUR + DDV





Advanced Power Supply System 
High performance meets high efficiency 

EPSITRON® 
COMPACT Power 

 
Low-profile, single- 

phase power  
supplies with  
a wide input  

voltage range  
and a 15 V, 12 V,  

18 V and 24 V  
output voltage. 

www.wago.com 

EPSITRON®  
ECO Power 

 
Single-phase and  
three-phase power 

supplies with a  
wide input  

voltage range  
and a 24 V  

output voltage. 

EPSITRON®  
CLASSIC Power 

 
Single-phase  

power supplies  
with a wide  

input voltage  
range and a  

12 V, 24 V or  
48 V output  

voltage. 

EPSITRON®  
PRO Power 

 
Single- and three-phase 
power supplies with a 

wide input voltage 
range and a 12 V,  

24 V or 48 V output 
voltage. Features 

include PowerBoost, 
TopBoost and  

optional  
LineMonitor. 


