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

zgradbah in infrastrukturnih podjetjih. 

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

DIGITALIZACIJA
Dodajte informacije v svoj 

proizvodni sistem.

SVETOVANJE
Izrabite znanje,  

ki se je gradilo 30 let.

PAMETNE ZGRADBE
Zagotovite si udobnost bivanja 

ob optimalni rabi energije.

IoT
Izberite informacije iz  

svojih naprav in ukrepajte.

AVTOMATIZACIJA
Zagotovite nemoteno 

delovanje in stabilno kakovost.

OPREMA
Vgradite opremo,  

ki ji lahko zaupate.

MES
Zagotovite popoln nadzor  

nad proizvodnim procesom. 

INDUSTRIJA 4.0
Prihodnost je tu.  

Izkoristite jo.

DIGITALIZIRAJTE SVOJO PROIZVODNJO
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Spoštovani,

”Gripe” še ni konec, pa že govorimo o novi. Sejmi so letos 

ostali bolj pobožna želja. Tudi če bi kakšna konferenca ostala, 

se je zaradi varnosti ne bi udeležili. Tako smo ostali na Zoom 

konferench, ki pa niso pokazale veliko smisla. Te ponavadi 

prenašajo podatke, ki so tako ali tako dostopni na spletu in 

tako dodatno omejevanje korespondentov z zahtevami po 

udeležbi v danem času prinaša pogosto samo nevšečnosti.

Prvi splošno dostopni globalni satelitski internet (Starlink) je 

naredil prve korake, ni pa še jasno, ali bodo prednosti odteh-

tale slabosti in nevarnosti. Videti je, da je njegova glavna 

vloga globalni nadzor in glavni odjemalec vojska.

Opevani 5G je zaenkrat v stanju neke čudne otopelosti. Želja 

po vseprisotnem družbenem nadzoru v smislu odprtega zapo-

ra je zaznavna, ni pa videti splošnega navdušenja nad izme-

njevanjem fotk jedi in fešt, ki bi to plačala. Poleg tega je, na 

veliko žalost nekaterih, v prednosti Huawei. ”Prosti trg” bi 

rad vseprisotno ”telepatsko” povezano omrežje, vendar samo 

od ”svetih” ponudnikov.

Stanje v domači industriji bi bilo tudi brez ”prehlada” bolj 

kilavo. Na veliko žalost revije lahko ponavadi samo pišemo o 

tujih novicah, domače so v najboljšem primeru očitne aplika-

cije tujih trendov, tokov in tehnologij.

Še vedno imam v spominu tiste dogodke z zahtevami po 

”svobodi” in ”demokraciji” in ”prostem trgu”. Kaj od tega je 

ostalo po 30 letih? Ne veliko. Redke dobre ideje so panično 

zbežale ven, se napajajo iz grantov EU sredstev, domačih 

javnih in skritih ”davkov” ali pa denarnih tokov lokalnih ali 

globalnih kriminalcev. Preostalega ni ravno veliko.

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

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

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

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

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

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

Naslov za pošiljanje:
S5tehnika.net d.o.o., 
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
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priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 1.500 izvodov. Vse pravice pri-
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podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

6 SODELAVEC INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« DOC. 
DR. MATIC LOZINŠEK PREJEMNIK ERC PRO-
JEKTA STARTING GRANT 2020

 9 SPLETNI POSVET CENTRA ZA UMETNO INTELI-
GENCO

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

10 PWM-60KN/120KN KNX LED NAPAJALNIK S 
PWM IZHODOM

12 ADAPTIVE VISION STUDIO IN LIBRARY

14 REŠITE ZAHTEVNO VERIFI KACIJO SESTAVE, 
ZAZNAVANJE NAPAK ALI OCR

18 NADGRADITE STROJNI VID Z ADAPTIVE VISION 
DEEP LEARNING 

22 VISOKO ZMOGLJIVOSTNI PANELNI IPC-JI ZA 
USPEŠNO INTEGRACIJO INFORMACIJSKO - 
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE IN INDUSTRI-
JSKE AVTOMATIZACIJE

24 ZAGOTOVITE VEČJO VARNOST IN UDOBJE V 
VSAKI APLIKACIJI

24 GUARDLINKTM - NAPREDNA POVEZAVA VAR-
NOSTNIH KOMPONENT

29 INDUSTRIJSKI IOT OD ROBA DO OBLAKA

42 OMRON NIZKONAPETOSTNA STIKALA (LVSG) 
IN NOVI PRIKLJUČKI »PUSH-IN PLUS«

44 POPOLNA REŠITEV Z OMRON IO-LINK SENZO-
RJI

48 OMRON NA SERIJA HMI VMESNIKOV PONUJA 
NOVE MODELE IN VEČJO FUNKCIONALNOST

PROCESNE KOMUNIKACIJE

21 MICROCHIP-OVI NOVI I/O ZA COAXPRESS 2.0 
STANDARD

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

36 PYTHON IX. DEL

 ELEKTRONIKA

45 MICROCHIP LAN8770 - NOVI 100BASE-T1 ETH-
ERNET PHY

49 MICOROCHIP AVR DA MIKROKRMILNIKI

KAZALO
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 AUDAX

 8 INFOSEK 2020

10 LCR

11 LEGADA

11 HAMTECH IDAS

15 TIPTEH

16 INFOSEK 2020

20 TIPTEH

21 GZS ZEE

23 ELEKTROSPOJI

26 GIPRON

26 FBS

30 RAGA

31 LINGVA

35 CONPHIS

43 MIEL

45 RITTAL

46 HAMTECH

47 ELGOLINE

49 YASKAWA SLOVENIJA

50 4WEB

51 WAGO

52 SIEMENS

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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STARTING GRANT 2020

Ljubljana, 3. september 2020 – Sodelavec Instituta 
»Jožef Stefan« doc. dr. Matic Lozinšek je kot 
edini Slovenec uspel pridobiti projekt na razpisu 
Evropskega raziskovalnega sveta za raziskovalce, 
ki začenjajo samostojno raziskovalno kariero. Doc. 
dr. Lozinšek je evalvacijski panel ERC za fi zikalno 
in analizno kemijo prepričal  s projektom HiPeR-F, 
za petletni projekt pa bo prejel skoraj 2,4 milijona 
evrov. Za Institut »Jožef Stefan« je to že peti 
raziskovalni ERC projekt. . 

Evropski raziskovalni svet je danes, 3. septembra 
2020, objavil rezultate razpisa za raziskovalce, ki 
začenjajo samostojno raziskovalno kariero (ERC 
Starting Grant 2020). Z veseljem objavljamo novico, da je ERC izmed  3248 
prispelimi prijavami z vsega sveta za fi nanciranje izbral 436 projektov, med njimi 
tudi projekt z naslovom HiPeR-F (Challenging the Oxidation-State Limitations of 
the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry - Preizkušanje omejitev 
oksidacijskih stanj periodnega sistema s kemijo fl uora pod visokimi tlaki) 
sodelavca Instituta »Jožef Stefan« doc. dr. Matica Lozinška, ki je tokrat edini 
slovenski prejemnik. Doc. dr. Lozinšek bo za petletni projekt prejel skoraj 2,4 
milijona evrov. 

Projekt HiPeR-F se bo osredotočal na raziskave kemijskih reakcij s fl uorom pod 
izredno visokim tlakom – od 10.000 barov do preko 100.000 barov. Element fl uor, 
ki ga zaradi svoje izjemne reaktivnosti lahko imenujemo kar tiger periodnega 
sistema, bo pod ekstremnimi pogoji omogočil preizkušanje omejitev, ki trenutno 
veljajo v kemiji. Gre torej za združitev dveh specializiranih eksperimentalnih 

in tudi ekstremnih 
področij raziskav 
– študij snovi pod 
izjemno visokimi 
pritiski in raziskave 
ekstremne kemij-
ske reaktivnosti. 
Pričakujemo lahko,
da če bodo uspeli 

SODELAVEC INSTITUTA »JOŽEF SODELAVEC INSTITUTA »JOŽEF 
STEFAN« DOC. DR. MATIC STEFAN« DOC. DR. MATIC 
LOZINŠEK PREJEMNIK ERC LOZINŠEK PREJEMNIK ERC 

PROJEKTA STARTING GRANT 2020PROJEKTA STARTING GRANT 2020
Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«, 01 477 33 12Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«, 01 477 33 12

doc. dr. Matic Lozinšek
Foto Marjan Verč



Komunicirajte oblikovalski namen 

varnostnih tveganj.

Ustvarjajte in delite kakovostno 

tabelami in slikami.

>

>

>

>

>

>

WEBINAR

T: E: @audax.si

RELA Y

SIGNA L

SENDING

63%  autom at ic

34 %  calcula te d curr ent load

8012

3834

69 83

78 46

6733

14 64

69 83

78 46

8012

3834



8 AVTOMATIKA 184/2020

STARTING GRANT 2020

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday

prese či eksperi-
mentalne ovi re in 
težave, ki jih prina-
ša rokovanje z naj-
bolj reaktivnim 
halogenom pod 
visokimi tlaki, da 
bo to vodilo do 
odkritij, ki bodo 
vpliva  la in razširila naše razumevanje periodnega sis-
tema elementov.
 
Pridobljeni ERC Starting Grant bo omogočal usta-
novitev in fi nan-ciranje mlade in entuziastične raziskovalne 
skupine, hkrati pa kot prvi ERC projekt v Sloveniji, ki so mu 
bila odobrena še dodatna sredstva za nakup pomembne 
raziskovalne opreme, tudi nakup modernega in zelo 
zmogljivega rentgenskega difraktometra, namenjenega 
študiju kristalne strukture snovi pod visokimi tlaki. V 

novem laboratoriju bo tako doc. dr. Lozinšek s sodelavci 
imel na voljo vso potrebno opremo in infrastrukturo za 
predvidene raziskave. ERC StG prejemniku zagotavlja 
raziskovalno neodvisnost in resurse za sledenje svoji 
znanstveni viziji in raziskovalni smeri, ki je edinstvena 
tudi v mednarodnem merilu. 

Doc. dr. Matic Lozinšek je kemik, ki se je nad kemijo navdušil 
že v otroštvu, kemijo fl uora pa je pričel raziskovati kot 
mladi raziskovalec na inštitutu pod mentorstvom prof. dr. 
Borisa Žemve. Podoktorsko se je izpopolnjeval kot Marie 
Curie štipendist v Kanadi, kjer se je osredotočil predvsem 
na kemijo kriptona, ki pa je prav tako prepletena s kemijo 
fl uora. Za raziskave pod visokimi tlaki se je seznanil in 
navdušil ob udeležbi na mednarodnih poletnih šolah, 
namenjenih rentgenski kristalografi ji. Ideja za nagrajeni 
projekt izvira iz povezave in združitve teh področij. Doc. 
dr. Matic Lozinšek je tudi prejemnik Direktorjevega sklada 
Instituta »Jožef Stefan« za leto 2019.
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POSVETOVANJA

Ljubljana, 29. julij 2020 - Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco 

pod okriljem UNESCO – IRCAI, ki je ustanovljen na Institutu “Jožef Stefan”, ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z UNESCO sta 

organizirala spletni posvet za evropsko regijo (skupina II) za pripravo UNESCO 

priporočila o etiki umetne intelligence. Regijski posvet se je na spletu odvijal 

med 27. in 29. julijem 2020, na njem pa je sodelovalo več kot 70 strokovnjakov s področja umetne inteligence in etike.

UNESCO je k nominaciji strokovnjakov povabil vlade 24 držav in sicer: Albanijo, Armenijo, Azerbajdžan, Belorusijo, 
Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Gruzijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Črno goro, Severno 
Makedonijo, Poljsko, Republiko Moldavijo, Romunijo, Rusko federacijo, Srbijo, Slovaško, Slovenijo in Ukrajino.

Sodelujoči strokovnjaki izhajajo iz različnih interesnih skupin, vključno z akademiki, znanstveno in tehnično skupnostjo, 
civilno družbo, zasebnim sektorjem, vladnimi predstavniki in širšo javnostjo. Na posvetu so aktivno razpravljali o 
osnutku priporočila, ki ga je na podlagi odločitve, sprejete na 40. zasedanju generalne konference UNESCO novembra 
2019, sestavila ad hoc delovna skupina 24 mednarodnih strokovnjakov.

Glavni rezultat regijskih posvetov, kot je ta, ki ga je od 27. do 29. julija 2020 vodila Slovenija, bo skupek predlogov 
k besedilu osnutka, na katerem bo ad hoc delovna skupina strokovnjakov ponovno razpravljala septembra 2020. 
Izsledki regionalnih posvetov tako pomembno vplivajo na zagotavljanje enakopravnega zastopanja regionalnih in 
kulturnih raznolikosti. Končno UNESCO priporočilo pa bo opredelilo skupne vrednote in načela ter konkretne ukrepe 
politike na področju etike umetne inteligence.

Posvet je skupaj s predstavniki UNESCO otvorila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec 
Lipicer, ki je poudarila pomen umetne inteligence kot ene ključnih in izjemno strateških tehnologij 21. stoletja, ki ima 
potencial, da prispeva k razvoju številnih sektorjev, med drugimi tudi izobraževanja, znanosti, kulture in komunikacij. 
Njen razvoj pa mora biti usmerjen v temeljno razumevanje njene vloge tako pri posameznikih kot v družbi. »Slovenija 
ima dolgo zgodovino raziskav na področju umetne inteligence, ki sega že v 70. leta. Na tem področju imamo več 
kot 300 raziskovalcev, kar Slovenijo postavlja v svetovno ospredje držav glede na število raziskovalcev na število 
državljanov. Slovenske raziskovalne institucije in vse štiri osrednje univerze imajo pomembne povezave s svetovnimi 
centri s področja umetne inteligence in so aktivno vpletene v dejavnosti številnih tovrstnih mednarodnih skupnosti.« 
je še povedala v svojem nagovoru.

Strokovnjaki so v treh delovnih skupinah razpravljali o vseh točkah obsežnega osnutka. Konsolidirano poročilo, ki 
so ga sestavili moderatorji skupin, vsi strokovnjaki s področja etike in umetne inteligence, natančno opredeljuje 
izboljšave besedila, ki bo prispevalo k zagotavljanju upoštevanja etike v umetni inteligenci, ki se nanaša na številna 
področja. Med drugimi besedilo naslavlja vprašanja povezave UI z varnostjo, izobraževanjem, varovanjem okolja, 
njene zanesljivosti, zagotavljanja etičnega razvoja UI, transparentnosti, predvideva razvoj UI, ki upošteva ranljive 
skupine, in enakovredno prispeva k prosperiranju vseh, medtem ko temelji na upoštevanju človekovega dostojanstva 
ter človekovih temeljnih pravic in svoboščin.

Posvet je bil uspešno zaključen 29. julija 2020 s poročilom, o katerem bo, med drugimi, znova razpravljala ad hoc 
skupina strokovnjakov. Z zaključkom posveta je IRCAI, ki je bil ustanovljen julija 2020, uspešno zaključil svoje prvo 
sodelovanje z UNESCO. 

Spletni posvet Centra za umetno Spletni posvet Centra za umetno 
inteligencointeligenco

Kontakt: Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO – IRCAI
Institut “Jožef Stefan”, Jamova ulica 39, Ljubljana, info@ircai.org
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

PWM-60KN/120KN KNX LED napajalnik s 
PWM izhodom

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. 
MEAN WELL ponosno predstavlja serijo KNX LED napajalnikov PWM-60/120KN.

PWM-KN je serija AC/DC LED napajalnikov s PWM konstantno izhodno napetostjo. PWM izhod omogoča ohranjanje 
barvne temperature in homogenost svetlosti pri napajanju vseh vrst LED trakov. PWM-KN serija ima vgrajen KNX 
vmesnik, kar omogoča priklop napajalnika na KNX linijo brez uporabe KNX-DALI vmesnika.

PWM-KN serija deluje pri vhodni napetosti 90~305VAC. Izbirate lahko med modeli z izhodno napetostjo 12 in 24VDC. 
Zahvaljujoč visoki učinkovitosti, ki doseže tudi 90%, lahko celotna PWM-KN serija deluje pri temperaturi ohišja -40°C 
~ 90°C tudi brez uporabe ventilatorja. Minimalni nivo zatemnjevanja je 0.5%, kar je uporabno za aplikacije, kjer je 
potrebna nizka stopnja osvetljenosti, npr. kinodvorane. Frekvenca izhoda je nastavljiva do 4KHz. PWM-KN serija je 
skladna s standardom IEEE 1789-2015, ki govori o priporočeni praksi za spreminjanje toka v LED lučeh za zmanjšanje 
negativnega vpliva na zdravje uporabnika.

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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LED NAPAJALNIKI S PWM IZHODOM

Lastnosti PWM-KN:

• KNX protokol
• Eno-kanalni izhod, PWM konstantna napetost, nastavljiva frekvenca izhoda 

– do 4KHz, v skladu s standardom IEEE 1789-2015
• Plastično ohišje, ki ustreza standardu Class II
• Vgrajena aktivna PFC funkcija
• Poraba energije v stanju pripravljenosti < 0.5W
• Za delovanje ni potreben KNX-DALI vmesnik
• Življenjska doba > 50000h
• 5 let garancije

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
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Adaptive Vision Studio in Library
Sedaj na voljo kot nadgradnja vaše aplikacije strojnega vida v Tipteh d.o.o.

V Tiptehu vam lahko sedaj pomagajo nadgraditi aplikacije strojnega vida s programsko rešitvijo Adaptive Vision. 
Adaptive Vision Studio je učinkovito razvojno programsko okolje za uporabnike in inženirje strojnega vida s 

preglednim in učinkovitim uporabniškim vmesnikom. Vključuje obširno zbirko zmogljivih orodij za analizo slik.

Omogoča hitro izdelavo tipičnih aplikacij strojnega vida brez predhodnega znanja programiranja. Hkrati je okolje 
zaradi prilagodljivosti primerno tudi za razvoj obsežnih in individualnim zahtevam naročnikov prilagojenih projektov.

Intuitivno povezujte predhodno nastavljene funkcije za obdelavo slik

Intuitiven uporabniški vmesnik temelji na medsebojnem povezovanju funkcij za obdelavo slik, ki so v programu 
poimenovani fi ltri. V preglednem programskem urejevalniku so fi ltri predstavljeni kot funkcijski grafi čni bloki. S tem 
je poenostavljeno programiranje, saj inženirju omogoča osredotočanje na razvoj logike aplikacije strojnega vida, brez 
potrebe po poznavanju sintakse določenega programskega jezika.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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STROJNI VID

Programiranje je izvedeno po enostavnem »drag & drop« principu – uporabnik v knjižnici fi ltrov poišče primernega 
nalogi, ga vstavi v programsko zanko (1), nastavi pripadajoče parametre (2) in ga poveže z drugimi fi ltri ali prikaže 
predogled rezultata fi ltra (3).

Razvoj je dodatno poenostavljen z možnostjo sprotne vizualizacije rezultatov, tako slikovnih kot številskih in drugih 
podatkov. Uporabnik lahko v realnem času opazuje vpliv sprememb parametrov na zajeto sliko ali druge meritve.
Programsko okolje hkrati vključuje tudi HMI Designer, s katerim je možno zgraditi napredne grafi čne uporabniške 
vmesnike. Razvoj celotne aplikacije strojnega vida je tako lahko izveden v enovitem programskem okolju.

Razvijte zmogljive rešitve 

Programsko okolje zajema več kot 1000 temeljito preizkušenih in optimiziranih fi ltrov za obdelavo slik in podatkov 
v aplikacijah strojnega vida, tako 2D kot 3D.

Med drugim fi ltre za pred-procesiranje slik, kalibracijo kamer, lokalizacijo objektov, analizo oblik, 1D in 2D merjenje, 
branje črtnih in 2D kod, OCR, analizo histogramov, morfologijo idr.

Filtri so optimizirani za popoln izkoristek modernih več-jedrnih procesorjev s SSE2 in AVX instrukcijami ter prekašajo 
konkurenčne rešitve po hitrosti izvajanja.

Izkoristite prilagodljivost s standardi in strojno opremo

Adaptive Vision Studio podpira in je skladen s standardi kot sta GigE Vision in GenICam. Dodatno zajema podporo za 
številne proizvajalcem lastne protokole oz. API-je. Tako je program združljiv z večino kamer za strojni vid na tržišču, 
vključno z modeli proizvajalcev Basler, Photoneo, Allied Vision, Baumer, Dalsa, FLIR, Matrix Vision, Photon Focus, XIMEA.

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayToday
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Program je dodatno razširljiv 
z možnostjo vključitve novih 
fi ltrov, ki temeljijo na uporabniku 
lastni C/C++ programski kodi ali 
drugih programskih knjižnicah. 
Integracija tovrstne kode je ob 
pomoči dobro opisane predloge 
hitra in enostavna.

Prav tako pa je možno izvoziti 
programe izdelane v Adaptive Vision 
Studiu v C++ ali .NET kodo in na ta način vključiti algoritme 
strojnega vida v druge aplikacije spisane v programskih 

jezikih C++, C# ali VB. Poleg 
grafi čnega programiranje je ob 
pomoči Adaptive Vision Library 
možna vključitev zmogljivih 
fi ltrov prisotnih v Adaptive Vision 
Studiu v lastne programe z jasno 
in opisno kodo.

Obiščite spletno stran www.tipteh.
si, kjer lahko najdete posnetke 
kako enostavno lahko z Adaptive 

Vision Studio-jem izdelate aplikacijo strojnega vida.

Rešite zahtevno verifi kacijo sestave, 
zaznavanje napak ali OCR

Spoznajte pametno kamero In-Sight D900 z globokim učenjem

Cognex-ova pametna industrijska kamera In-Sight D900 se lahko pohvali z integrirano programsko opremo za 
globoko učenje (t.i. Deep Learning) ViDi. Programska oprema Cognex ViDi temelji na najsodobnejših algoritmih za 

strojno učenje. Združuje umetno inteligenco (AI) s programsko opremo In-Sight in VisionPro. Tako vam bo omogočila 
preverjanje pri sestavi, odkrivanje napak, klasifi kacijo izdelkov, branje znakov (OCR) ter podobne kompleksne 
aplikacije. Te boste lahko sedaj enostavno avtomatizirali s pomočjo integrirane opreme za globoko učenje, ki temelji 
na naprednih algoritmih za strojni vid.

Pametna industrijska kamera In-Sight D900 vam ponuja številne možnosti prilagoditev, zaradi česar boste enostavno 
izbrali konfi guracijo, ki vam ustreza

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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PAMETNA KAMERA Z GLOBOKIM UČENJEM

Izkoristite robustno in prilagodljivo kamero za strojni vid, s sposobnostjo samostojnega učenja

In-Sight D900 združuje sposobnost samostojnega učenja z robustnostjo in doslednostjo klasičnih orodji za strojni vid. 
Samostojen sistem je zasnovan za reševanje širokega nabora zapletenih pregledovalnih aplikacij, vključno z optičnim 
prepoznavanjem znakov (OCR) ter preverjanjem in odkrivanjem napak. In-Sight D900 je idealen za avtomatizacijo 
kompleksnih inšpekcijskih aplikacij v različnih panogah kot so avtomobilska, prehrambna, potrošniška industrija, 
logistika itd…

Programska rešitev za globoko učenje Cognex VIDI vam omogoča funkcije: Locate, Analyze, Classify in Read

Premagajte konkurenco!

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

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

VSE NOVOSTI 

NA ENEM MESTU!

Prenesite katalog na 
www.tipteh.si/katalog

Avtomatizirajte procese z opremo 
za avtomatizacijo vodilnih proizvajalcev. 

Spoznajte novosti v našem katalogu,
razvijte nove konkurenčne prednosti in 

ostanite daleč pred konkurenco.

VODILNI 
PROIZVAJALCI

POD ENO 
STREHO
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Nadgradite strojni vid z Adaptive Vision Deep 
Learning

Vašo aplikacijo strojnega vida lahko v Tipteh-u še dodatno nagradijo z metodo globokega učenja. S tem namenov vam po-
nujajo programsko rešitev Adaptive Vision Deep Learning Add-on, s katero lahko nadgradite obstoječo aplikacijo strojnega 
vida, ki temelji na rešitvi Adaptive Vision Studio. Z njeno pomočjo boste še dodatno poenostavili izdelavo naprednih aplika-
cij strojnega vida, brez predhodnega znanja programiranja. 

Z metodo strojnega učenja imenovano globoko učenje (ang. deep learning), ki temelji na uporabi večslojnih nevronskih mrež, 
je med drugim možno zaznati raznolike defekte, razvrstiti  objekte v kategorije, izluščiti površinske značilke, segmentirati 
objekte na sliki ipd. le z uporabo slik dobrih in slabih vzorcev. Nadaljnje vhodne slike so nato avtomatsko klasifi cirane. 

Globoko učenje je še posebej primerno za zaznavanje defektov na površini deformabilnih objektov ter v situacijah, kjer je 
defi nicija napake le približna ali ni izmerljiva ter omejena s tolerancami.

Primer nadzorovanega globokega učenja in  orodja Feature Detection, v aplikaciji za zaznavanje nepravilnosti pri nadzoru 
fotovoltaičnih panelov.

Primer semi-nadzorovanega globokega učenja in orodja Anomaly Detection, v aplikaciji za verifi kacijo pakiranja hrane.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Izkoristite predhodno pripravljena orodja
Na voljo vam je pet predpripravljenih orodij s katerimi lahko hitro izvedete kontrolo,  in sicer:

• Object Classifi cation,
• Feature Detection,
• Anomaly Detection,
• Point Location,
• Instance Segmentation.

Za pripravo aplikacije oziroma modela lahko zadošča že med 20 in 50 slik vzorcev. Postopek učenja pa se ob priporočeni 
uporabi zmogljivega grafi čnega procesorja tipično izvede v petih minutah. Prav tako je hitro izvajanje klasifi kacije – tipično 
100 ms za 1MP na grafi čnem procesorju.

Glede na problem se uporabnik lahko posluži nadzorovanega (ang. supervised) ali nenadzorovanega (ang. unsupervised) 
učenja. V primeru uporabe nadzorovanega učenja uporabnik na slikah slabih vzorcev označi poškodbe. Pri nenadzorovanem 
učenju pa v orodje le vnese čim večje število raznolikih slik dobrih in slabih vzorcev, orodje pa na podlagi teh samodejno 
generira ustrezen model za kasnejšo klasifi kacijo. Prav tako programsko orodje samodejno razdeli uvožene slike na učno 
množico in množico za validacijo modela.

Primer aplikacije globoke učenja in orodja Object Classifi cation, za identifi kacijo aluminijastih platišč.
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STROJNI VID IN ADAPTIVNO GLOBOKO UČENJE

Enostavno uvozite slike in pripravite model

Uvoz slik in priprava modela potekata v preglednem vmesniku, ki je primeren tako za začetnike kot napredne uporabnike, ki 
želijo večji nadzor nad parametri ustvarjanja modela. Adaptive Vision Executor, ki je del programskega okolja, pa omogoča, 
da končni uporabnik (operater) v produkcijskem okolju z novimi slikami ali spreminjanjem parametrov prilagaja predhodno 
defi niran model. 

Adaptive Vision Deep Learning temelji na lastnem visoko zmogljivem pogonu Weaver, ki lahko teče tako na GPU kot tudi na 
CPU. Zaradi dodatnih optimizacij nudi hitrejše izvajanje kot tipična odprto-kodna programska ogrodja – TensorFlow, PyTorch idr.

Primer nadzorovanega globokega učenja in orodja Instance Segmentation, v aplikaciji za segmentacijo oreščkov.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Z varnostnim Profinet I/O vmesnikom Schmersal 
priključite do 8 varnostnih naprav. Tako enostavno 
spremljate njihove statusne izhodne signale preko 
Profinet vodila (PROFIsafe protokol).

Na isti vmesnik priključite varnostne senzorje, tipke 
za izklop v sili, varnostne svetlobne zavese ali 

varnostna stikala z ali brez zaklepanja. Predvi-
deni sta tudi izvedbi Ethernet/IP z CIP-Safety in 
EtherCAT/FsoE. 

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.

RAZVIJTE NOVE 
VARNOSTNE 
APLIKACIJE

LED INDIKATORJI 
ZA PRIKAZ 

STATUSOV NAPRAV

2-KANALNO 
ETHERNET IRT 

STIKALO 
(M8 KONEKTOR)

LED INDIKATORJI 
ZA PRIKAZ:

- AKTIVNOST PROFINET OMREŽJA

- STANJE NAPAJALNE NAPETOSTI

Preberite več na
www.tipteh.si/schmersal-sfb

Redundantno priključite 
8 varnostnih izhodov

NAPAJANJE 
(M8 KONEKTOR)

3 ROTACIJSKA 
KODIRNA STIKALA 

ZA NASTAVITEV 
NASLOVA MODULA

NA VOLJO S 
STOPNJO ZAŠČITE 

IP67

ZA ELEKTRONSKE 

& ELEKTROMEHANSKE 

VARNOSTNE NAPRAVE

Primer nadzorovanega globokega učenja in orodja Point Location, v aplikaciji prepoznavanja oblik in vizualnih lastnosti za 
določanje ustreznosti rezancev.
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Microchip-ovi novi I/O za  CoaXPress 2.0 standard
Informacije: ELBACOMP d.o.o.

Konferenca je namenjena strokovnjakom in 

 
 

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 
in Grozd PAMETNE TOVARNE

»Dan najboljše 
prakse« 1. oktobra 2020

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 

oglas_DNP_2020_210_148_v1.indd   1 03/09/2020   11:46

CoaXPress je odpti standard za hitri asimetrični prenos po-
datkov po koaksialnem kablu med dvema točkama. Pred-
stavlja vrh tovrstnih komunikacij in je namenjen predvsem 
aplikacjam, kot so strojni vid, industrijski nadzor, nadzor 
prometa ipd.

CoaxPress 2.0 prinaša nove prenosne hitrosti: 10Gb/s za 
CXP-10 in 12,5 Gb/s za CXP-12. Slednji je natanko 2x hi-
trješi od starega standarda. Dovoljena dolžina kabla je do 
40m. Ravno tako je podvojena hitrost v ”upstream” smeri 
na 40Mb/s, komponente pa so nazaj združljive z verzijo 1.0.

Komponente ponujajo prenosne hitrosi od 1,25 do 12,5 
Gb/s in največje dolžine prenosnih kablov od 24 do 65 m 
pri najvišji in od 75 do 210 m pri najnižji prenosni hitrosti. 
Možen je prenos po koaksialnem 50 ali 75-ohmskem kablu 
ali pa po oklopljeni oviti parici. Ravno tako standard dovo-
ljuje tudi prenos napajanja po kablu.

Komponente:
• EQCO125X40 - 12.5 Gb/s transceiver, uporaben tudi 

kot ekstender/repeater

• EQCO125T40 - 12,5Gb/s oddajnik
• EQCO62X20 - 6.,25 Gb/s transceiver, uporaben tudi kot 

ekstender/repeater
• EQC031X20 - 3,125 Gb/s transceiver, uporaben tudi 

kot extender/trepeater

Tipična KoaXPress implementacija

Vir: https://www.microchip.com/design-centers/da-
ta-and-video-transceivers/protocols/coaxpress?utm_
source=EG+ED+Update&utm_medium=email&utm_
campaign=CPS200902074&o_eid=7930C0588289F6R&rdx.
ident%5Bpull%5D=omeda%7C7930C0588289F6R
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

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

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

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

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

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

ASEM-ove panelne IPC-je odlikujejo nizka poraba, visoka zmogljivost in integrirana rešitev podpore na daljavo 
UBIQUITY. Pri UBIQUITY gre za inovativno programsko 
platformo za podporo z oddaljenim dostopom, ki jo je 
razvil ASEM. Ta programska rešitev omogoča oddaljen 
dostop do avtomatiziranih strojev in industrijskih 
obratov, s čimer je bil ASEM eno izmed prvih podjetij, 
ki je prepoznalo pomen informacijsko-komunikacijskih 
tehnologij uporabljenih pri avtomatizaciji.

Eden izmed pomembnejših delov panelnih IPC-
jev so ohišja, oblikovana, da zadostijo estetskim, 
ergonomskim in robustnim zahtevam ter hkrati 
dosegajo stopnjo zaščite do IP69K ali z USB 
vmesnikom do IP66. ASEM standardi vključujejo 
4 različice ohišij: 
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INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

    • aluminijasto z odpornim zaslonom na dotik, 
    • True Flat aluminijasto z odpornim zaslonom na dotik, 
    • True Flat inox z odpornim zaslonom na dotik, 
    • True Flat aluminijasto s steklenim večtočkovnim zaslonom na dotik.

Značilnosti ASEM-ovih panelnih IPC-jev:

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

Slovenski zastopnik za ASEM izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja 
industrijske avtomatizacije nudi najrazličnejše rešitve. Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri 
optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.

Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij najdete 
na www.elektrospoji.si.
.

k.

i)
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Zagotovite večjo varnost in udobje v vsaki 
aplikaciji 

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Tipteh kot vodilni ponudnik opreme za avtomatizacijo industrije predstavlja novosti v svojem prodajnem programu 
in od sedaj ponuja tudi nosilne roke ter panele za nadzorne plošče.

Novo linijo izdelkov odlikuje kvalitetna izdelava, modern dizajn ter ergonomska zasnova. S temi lastnostmi se 
zagotavlja visoka varnost in udobje uporabe. Vsak sistem je zgrajen iz modularnih komponent, kar omogoča 
specifi čno konfi guracijo sistema za katerokoli aplikacijo.

Nosilne roke
Na voljo so štiri serije nosilnih rok, z lastnostmi, ki omogočajo vsestranskost montaže. Roke so primerne za vse od 
lahkih do težjih obremenitev, ter za krajše ali daljše dolžine ročice. S širokim spektrom fi ksnih ali rotirajočih zglobov 
tako sestavimo konfi guracijo prilagojeno posameznem scenariju. Modularno sestavljene rešitve so kompitabilne z 
vsemi sistemi, zaradi ergonomske zasnove prijazne uporabniku ter zanesljive zaradi kvalitetne izdelave.

Lastnosti:
    • skonstruirane za težja bremena,
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NOSILNE ROKE ZA TERMINALE

    • idealna za dolge aplikacije,
    • modularna struktura in modern dizajn,
    • širok spekter modularnih komponent omogoča
       različne konfi guracije,
    • nosilnost do 120kg za 1m dolžine profi la,
    • funkcija tesnenja z IP65 zaščito,
    • napeljava kablov v notranjost profi lov,
    • enostavna sestava.

Modul s standardnim Vesa priklopom omogoča montažo 
industrijskih panelnih računalnikov na nosilno roko. Vsi 
panelni računalniki proizvajalca Axiomtek, so skladni s 
predstavljeno opremo.

Nadzorne plošče

Nadzorne plošče so nepogrešljiva komponenta za strojne 
in proizvodne avtomatizirane linije. Ergonomski panelni 
sistemi omogočajo operaterjem lažje upravljanje in s tem 
nudijo največjo varnost pri delu. Z IP65 vodoodporno 
zaščito omara varuje krmilno elektroniko pred zunanjimi 
vplivi in nepooblaščenimi posegi. 

Lastnosti:
    • ergonomska zasnova in modularen dizajn,
    • razširljiva globina panela,
    • lahka in močna struktura,
    • IP65 zaščita in zaščita pred nepooblaščenim posegom.

Kot dodatek k nadzorni plošči je opcijska tudi montaža 
tipkovnice. Te se v osnovi delijo v premične tipkovnice, 
ki se jih hitro prilagodi glede na držo uporabnika in na 
fi ksne, ki so montirane pod ergonomskim kotom,

Samostoječi stolpi

Samostoječ stolp je rešitev za primere, kjer ne moremo 
uporabiti nosilnih rok. Stolpi so na voljo od višine 2 do 
3m, profi li pa so dimenzij 150x150mm ali 200x200mm. 
V notranjost profi la lahko skrijemo kable, ter tako 
poskrbimo za urejeno in varno okolje.

Klima omare

Skladno z rastjo Industrije 4.0, se pojavlja vedno več 
potreb po hlajenju računalniških sistemov. S klima omarami 
poskrbimo ne samo za zanesljivo delovanje tovrstnih 
sistemov, temveč jim tudi podaljšamo življensko dobo  
ponuja hladilne enote za zunanjo in notranjo uporabo.
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OGLASNA SPOROČILA
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VARNOSTNE KOMPONENTE GUARDLINKTM

Pripravil: Peter Meh, FBS ELEKTRONIK d.o.o.

Zmanjšanje števila varnostnih modulov, obsega kabelskih povezav do 38% in popoln 
nadzor nad varnostnim sistemom

Vidiku varnosti je v sodobnih industrijskih procesih posvečena bistveno višja pozornost, kot pred leti. Razlog temu 
so tako strožji predpisi, višja stopnja ozaveščenosti na področju varovanja zdravja, kot napredek tehnologije, ki 
omogoča izvedbo funkcionalnosti, katere v preteklosti niso bile dosegljive. Nove tehnologije omogočajo izvedbo 
varnostnih povezav, ki jih lahko zanesljivo nadziramo. 

Scenarij iz preteklosti v smislu neznank: 'Kako pogosto operaterji aktivirajo tipke za zasilni izklop? Zakaj svetlobna 
zavesa nepredvideno prekinja delovanje stroja? Zakaj se delovanje procesa ustavi brez znanega razloga?', je danes, 
s pomočjo inteligentnih varnostnih naprav, povezanih z ustreznim nadzornim sistemom, povsem obvladljiv.

Drugi izziv klasičnih sistemov varovanja predstavlja naraščanje števila potrebnih varnostnih modulov in kabelskih 
povezav z večanjem števila komponent varnostne verige. V kompleksnejših varnostnih verigah obseg ožičenja 
in število potrebnih varnostnih modulov predstavlja znaten strošek tako v smislu vgrajenih komponent, zaloge 
rezervnih delov, kot v smislu stroškov vzdrževanja. 

V praksi 10 varnostnih komponent v varnostni verigi prinaša potrebo po do 10 varnostnih modulih (v realnih 
primerih povprečno do cca. 5), minimalno 10 kabelskih povezav s praviloma 4-8 vodniki in ustrezne povezave na 
modulih, za zagotovitev želenega režima delovanja varnostne verige. 

Pogosto vprašanje načrtovalcev in vzdrževalcev naprav ob nabavi varnostnih komponent se glasi: 'Ali obstaja kaj 
preprostejšega in enostavnega za povezavo?' 

Naslednja slabost klasičnega varnostnega sistem je potencialna zamudnost iskanja napak v sistemu, tako v primeru 
odpovedi posameznih komponent, še posebej pa v primeru občasnih napak ali motenj, ki občasno vplivajo na 
aktiviranje varnostne verige in katerih vzrok ni enolično in preprosto razpoznaven. Tovrstna diagnostika v klasičnih 
varnostnih sistemih pogosto ni na voljo, ali pa se v ta namen uporabljajo zapleteni sistemi, preko dodatnih povezav, 
ki povzročajo povečano kompleksnost, porabo materiala, daljši čas vgradnje in višje stroške vzdrževanja.

Izpostavljene pomanjkljivosti sistema varovanja, izvedenega z uporabo klasičnih varnostnih komponent, rešuje 

GuardLinkTM - napredna povezava 
varnostnih komponent
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sistem povezave preko protokola GuardLink podjetja Allen-Bradley®, iz sklopa ponudbe varnostnih rešitev Rockwell 
Automation, ki jih nudimo tudi  v podjetju FBS ELEKTRONIK d.o.o.

GuardLink je varnostni komunikacijski protokol, ki omogoča povezavo Allen-Bradley Guardmaster® pametnih varnostnih 
naprav z vgrajeno GuardLink tehnologijo v napredno varnostno verigo, ki zagotavlja napredno funkcionalnost in 
diagnostiko dogajanja v varnostni verigi.

Varnostne komponente z integrirano GuardLink tehnologijo serijsko povezujemo z uporabo priključnih modulov, 
preko M12 konektorskih priključnih kablov.

Kot je razvidno s sheme povezave, so varnostne naprave po sistemu GuardLink povezane zaporedno na en GuardLink 
varnostni modul (GSR DG), namesto uporabe več posameznih varnostnih modulov. To zmanjšuje tudi potrebni 
obseg ožičenja. V kolikor želimo izkoristiti napredno možnost povezovanja varnostne verige s sistemom za nadzor 
in diagnostiko, varnostnemu modulu dodamo še vmesnik za komunikacijo preko EtherNet/IP mrežnega vodila, ki 
varnostno verigo poveže z nadzornim sistemom.

Prikaz varnostnih komponent povezanih po sistemu GuardLink

GuardLink zagotavlja diagnostične informacije o dogajanju v varnosti verigi:
• brez dodatne konfi guracije,
• s preprostim spajanjem varnostnih elementov preko M12 konektorskih kablov,
• z možnostjo priključitve do 32 varnostnih komponent na vejo varnostnega modula, vezanih v serijo dolžine 

do preko 1000 m,
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• za priklop varnostnih naprav z elektromehanskimi ali solid state (SS) varnostnimi izhodi,
• z možnostjo izvedbe oddaljenega reseta in reseta ob napakah za priključene varnostne komponente,
• z zagotavljanjem diagnostičnih informacij kot na primer: beleženje stanja varnostnih naprav, zgodovine 

dogodkov (n.pr. prekinitev) v varnostni verigi in podobno,
• certifi cirano za aplikacije do vključno PLe Cat 4 (ISO 13849-1) and SIL cl3 (IEC 62061).

Bistvene prednosti sistema GuardLink za uporabnika:
• zmanjšanje števila individualnih varnostnih modulov v varnostni verigi ter s tem materialni in časovni prihranek 

pri izgradnji varnostnega sistema, kot tudi pri stroških zaloge in vzdrževanja,
• zmanjšanje števila električnih povezav do 38%,
• možnost pregleda nad dogajanjem v varnostni verigi,
• možnost napredne diagnostike dogodkov v varnostni verigi in s tem možnost preprostejšega načrtovanja 

preventivnega vzdrževanja,
• poenostavljeno načrtovanje, ožičenje in izvedba varnostne verige,
• možnost beleženja zgodovine dogodkov v varnostni verigi in s tem celostni pregled nad tekočim in preteklim 

stanjen le te…

Prikaz komponent varnostne verige na varovani napravi

Varnostni elementi, povezani preko GuardLink povezave in Ethernet/IP modula, omogočajo možnost daljinskega 
odpravljanja napak naprednih varnostnih sistemov ter zagotavljajo:

• izboljšano zmogljivost varnostnih sistemov, ki temeljijo na omrežju Ethernet/IP,
• možnost uvedbe napovedanega vzdrževanja, ki temelji na kompleksnih zgodovinskih podatkih,
• omogočeno zajemanje standardnih in varnostnih podatkov za vse naprave v mreži preko Ethernet/IP povezave,
• vpis, hrambo in obdelavo relevantnih podatkov v bazi FactoryTalk Historian.

Vse pametne varnostne naprave so povezane v sistem in preko ustreznega uporabniškega vmesnika prikazujejo 
trenutno in preteklo stanje delovanja varnostne veriga (npr. zadnje testiranje, zaustavitev zaradi prekinitve žarka…). 
Zbiranje podatkov omogoča analizo dogodkov v preteklosti in načrtovanje vzdrževanja v naprej, brez nepredvidenih, 
neželenih zaustavitev delovanja naprav.

V sistem GuardLink lahko povezujemo različne varnostne komponente z integrirano GuardLink tehnologijo kot 
so na primer:

Napredne varnostne svetlobne zavese serije 450L
Inteligentni varnostni sistem povezan v mrežo GuardLink lahko poleg beleženja stanja varnostne zavese opozori 
tudi na zmanjšano svetlobno jakost njenega svetlobnega snopa, kar zagotavlja pravočasno informacijo o potrebi 
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po čiščenju stekla svetlobne zavese, v izogib neželenim zaustavitvam 
delovnega procesa.

Varnostne zavese  serije 450L (z univerzalnim oddajnik/sprejemnik izmenljivim 
plug in modulom) za prihranek pri vzdrževanju in rezervnih delih

Varnostna potezna stikala serije Lifeline5

Elektronska varnostno potezno stikalo serije Lifeline5 za varovanje linij 
s jeklenico (vgrajen sistem za nadzor raztezanja in preprečitev lažnih 

izklopov)

Varnostna magnetna stikala SensaGuard

Magnetna varnostna stikala SensaGuard tudi z izvedbo »RFID kodiranja« 
za preprečitev uporabe nedovoljenih aktivatorjev.

Varnostne ključavnice serije 440L GZ

Napredne varnostne ključavnice serije 440L GZ (zaklep nevarnih območij 
stroja)
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Inteligentni varnostni sistemi spodbujajo tudi naslednje 
spremembe v procesih proizvodnje:

Vedenje zaposlenih

Klasične varnostne komponente je pogosto preprosto 
premostiti, s čemer je stopnja zagotovljene varnosti 
resno ogrožena. Pametne varnostne naprave takšne 
posege zaznajo in jih ne dopuščajo.

Zagon delovnih procesov se pogosto izvaja brez 
predpisanega preverjanja varnostne funkcije varnostnih 
naprav, kar je v primeru izvedbe ustrezne diagnostike 
beleženo, s čemer je odprava tovrstnih pomanjkljivosti 
lažje izvedljiva.

Beleženje izpada delovanja naprav

Mogoče je beleženje zastojev naprav ob nepredvidenih 
izpadih, menjavah orodij in planiranih vzdrževanjih. 
Klasični varnostni sistemi najpogosteje ne omogočajo 
beleženja časov ustavitve naprav, morebitnih sprememb 
v varnostnih nastavitvah in napak v varnostni verigi, kar 
je z uporabo naprednih tehnologij pametnih varnostnih 
sistemov izvedljivo.

Vodenje podatkov

V primeru klasičnih varnostnih sistemov se podatki vezani 

na varnost, kot so informacije o prekinitvah in okvarah, 
podatki o pregledih, skladnosti in podobno pogosto ne 
beležijo, ali se vnašajo ročno. Sistem vodenja podatkov 
o varnostnem sistemu je pogosto voden ločeno in 
nepovezan z informacijskim sistemom obrata. Oboje je v 
primeru povezanih sistemov olajšano ali avtomatizirano.

Z inteligentnimi rešitvami na področju industrijske varnosti 
vam v podjetju FBS ELEKTRONIK d.o.o. nudimo celovite 
varnostne rešitve, od varnostnih elementov, ožičenja, 
osnovnih varnostnih modulov, do zahtevnih varnostnih 
krmilnikov in sistemov za varnostni nadzor naprav. 

Z  dodatnimi storitvami, kot je izvedba meritev 
zaustavitvenih časov strojev in naprav preverimo ali so 
varnostne komponente pravilno vgrajene. Z izdajo poročila 
o izvedeni meritvi zaustavitvenega časa olajšamo izdajo 
varnostnega potrdila naprave. Skupaj z vami poskrbimo 
za izboljšano varnost vaših naprav.

Za vas poiščemo najustreznejšo inteligentno varnostno 
rešitev proizvajalca Rockwell Automation!

Za svetovanje in strokovno pomoč pokličite na tel. 
03-898-3702 ali nas kontaktirajte preko e-pošte peter.
meh@fbselektronik.com.
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Katere nove spremembe naj bi nas torej pripeljale do tega cilja?

Tako kot se potrošni izdelki nenehno poenostavljajo in učijo novih samodejnih nastavitev, se tudi industrijski 
proizvodi in tehnike spreminjajo v to smer. Nove možnosti prinašajo enostavnejše povezovanje, tako med seboj 
kot med  industrijskimi napravami  in preostankom računalnike mreže in programjem, tako na lokaciji kot v oblaku.

 V tem članku se bomo pozabavali z novim, bolj deljenim globalnim pristopom in večjo povezljivostjo, tako I/O kot 
povezavo I/O in krmiljem.

Vpogled v novo arhitekturo, od vrha do dna
 
Industrijske arhitekture ponavadi uporabljajo hierarhični od-vrha-navzdol pristop, kot je to podano s klasičnim 
Purdue modelom. Prednost tega modela je jasen vpogled v možne podatkovne vire, cilje, procesne in dostavne točke. 
V praksi pa je dejanski prenos in s tem povezana pretvorba podatkov pogosto dokaj kompleksna zaradi različnih 
dejavnikov, nenazadnje zaradi veliko slojev opreme, mrežne topologije ipd.

Primer spodaj nam kaže tradicionalni pristop temperaturnega zajema iz proizvodne opreme in hrambo v klientu v 
ozadju, ki ja lahko denimo podatkovna baza.

Slika 1 - Tradicionalni zajem podatkov zahteva nastavitev in vzdrževanje

Na najnižjih nivojih avtomatizacijskih sistemov ležijo fi zične naprave, ki so udeležene v procesu in strojna oprema: 
senzorji, ventili, motorna krmilja ipd.  Ti so priklopljeni na I/O točke  nadzornega sistema – PLC-je (Programmable 
Logic Controllers), HMI (Human Machine Interface). Oba sta prilagojena zahtevam lokalnega nadzora in manj primerna 
za zahtevne izračune in procesiranja.

Industrijski komunikacijski protokoli omogočajo prenos podatkovnih zahtev od SCADA sistemov (Supervisory Control 
And Data Acquisition) do I/O točk. SCADA potem lahko podatke hrani in nudi dostop analitičnemu programju. 
A tudi tu se pojavijo lahko težave, ko je potreben skupni dostop skozi različne programe na različnih nivojih in 
različne protokole.

Pripravil: Branko Badrljica, glavni urednik

Industrijski IoT od Roba do Oblaka
Nove generacije deljenega I/O in krmilja prinaša nove možnos   povezovalne infrastrukture
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V vrhovih te hierarhije najdemo MES (Manufacturing Execution System) in ERP (Enterprise Resource Planning) sisteme, 
inštalirane na klasičnih PC-jih, strežnikih ali v Oblaku, kjer kot oblak razumemo deljene strežniške resurse v širokem 
obsegu, bodisi na internet omrežju, bodisi v okvirih podjetja ali skupine.

Tipični pretok podatkov je usmerjen iz nižjih nivojev (zajem podatkov) k višjim, vendar je predelan in interpretiran, 
preveden in fi ltriran srednjih nivojih.

Poleg tega pa naprave v nižjih nivojih tipično ne implementirajo varnostnih funkcij in požarnih pregrad  kot zaščite 
pred kiber vdorom, v višjih nivojih pa je ponavadi zahtevano, da so te zahteve že implementirane v nižjih. Tako so 
tudi te funkcije ponavadi bile implementirane v srednjih nivojih, a novi prijemi zahtevajo sploščitev te piramide 
in s tem manj nivojev. 

Spoj roba, megle in oblaka 

Kot rečeno, je dani hierarhični  model nastal v časih, ko ne zmogljivosti ne zahteve po procesorski moči, mrežnih 
prenosnih hitrostih niso bile tako izrazite. Tako so lahko implementirale varnostne elemente kot ločene dele mozaika.

Danes so že sami senzorji veliko bolj inteligentni, nekateri premorejo procesne in komunikacijske vire, primerljive 
s klasičnim PCjem. Slednje tako omogočajo vdelavo varnostnih funkcij v sam element, ki se lahko v taki mreži 
pojavlja samostojno in ne potrebuje ločene (varnostne ali druge) podpore.

Topologija tako postaja čedalje bolj plitva  in bolj distribuirana, kot je prikazano na skici spodaj – ta odslikava 
enak scenarij kot prej, vendar v novi, plitvi izvedbi. Vmesni nivoji so izginili in sedaj sam senzor pošilja podatke 
na zahtevano mesto.

Slika 2 - Nove robne naprave, kot je Opto 22 groov RIO, sproščajo in poenostavljajo mrežno topologijo

Rob, sestavljen iz nižje nivojskih mrež, je še vedno kritično potreben vir podatkov in Oblak je še vedno pomemben 
vir procesorske moči za zahtevne obdelave. A vmesni sloji so izginili in tako imamo, še posebej na sami lokaciji 
mešanico generatorjev podatkov in procesne infrastrukture za obdelavo.

Ta vmesna faza je dobila naziv »megla« (fog), ker spominja na vseprisotni oblak srednje velikosti.

Poleg samega napredka tehnologije je še veliko drugih dejavnikov, ki rinejo razvoj v to smer. Najpomembnejši je 
želja po izenačitvi procesnih in mrežnih zahtev. Obdelava podatkov na robu prinaša krajši odzivni čas, razbremenjuje 
oblak, povečuje vernost podatkov in varnost sistema ter povečuje učinkovitost prenosa podatkov v oblak.

Kljub vsemu pa ta nova rob-oblak arhitektura sloni na novih možnostih zajema, zavarovanja, hrambe in obdelave 
podatkov.
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Evolucija distribuiranega I/O

Operativni podatki so lahko v surovi obliki, kot jo je zajel sam senzor ali pa izračunane vrednosti, odvisne od zajetih 
vzorcev. V obeh primerih nastane v tradicionalnih arhitekturah problem pri načrtovanju, fi zični povezavi , konfi guraciji, 
digitalnem mapiranju, komunikaciji in vzdrževanju podatkovnih točk. V primeru, da je pozneje potrebna celo ena 
sama nova točka, to lahko pomeni znatno dodatno delo.

Zato so nekateri ponudniki omogočili preskok vsaj nekaterih vmesnih slojev med realnim svetom in virtualno sliko, 
kot jo vidijo analitični sistemi na vrhu.

Vsa potrebna programska oprema je lahko ob zadostni procesorski moči vdelana v samo I/O vozlišče. Namesto 
posebnega krmilnika, ki konfi gurira senzor, periodično zajema senzorjev izhod in ga pošilja višjim nivojem, lahko 
vse to opravi nova I/O naprava sama.

Te vrsta podatkovne obdelave so omogočila nova IioT orodja, kot so:
• MQTT with Sparkplug B – varen, nezahteven, odprtokodni »publish-subscribe« komunikacijski protokol, 

namenjen M2M komunikaciji v »mission-critical« industrijskih aplikacijah
• OPC UA – OPC, neodvisen od platforme, uporaben za M2M komunikacijo s starejšimi napravami
• Node-REF – enostaven programski jezik, namenjen odprtokodnim IoT platformam za prenos podatkov preko 

veliko naprav, protokolov, spletnih storitev in podatkovnih baz

Današnji pametni I/O, tako imenovani robni I/O, izkorišča omenjene tehnologije in ob obstoječih IT protokolih, 
kot je TLS (enkripcija podatkov med prenosom), VPN (virtualne zasebne mreže), DHCP (dinamično dodeljevanje 
IP naslovov) ponuja samodejno naslavljanje vozlišč. Tako nimamo več obsežnih in zahtevnih konfi guracij omrežja, 
temveč so robna I/O vozlišča sama aktivni dejavniki v mreži distribuiranega sistema.

Naslednja ovira prosti razširljivosti IioT sistemov, zasnovanih na klasični opremi je potrebno delo za zagotovitev 
napajanja, mrežnih povezav in ustreznih tipov I/O naprav. To je dodatni razlog za vpeljavo novih prijemov.

Mreža in napajanje
PoE (Power over Ethernet) je zelo pripraven način za napajanje robnih I/O vozlišč, ki so tipično povezana v Ethernet 
mrežo. Tako vozišče lahko tak vir napajanja posreduje svojim zunanjim senzorjem, ki/če ga potrebujejo (napajanje 
samega senzorja ali tokovne zanke ipd).

Prilagodljivi I/O
Mnoga robna I/O vozlišča ponujajo nastavljive I/O kanale, ki lahko 
ustrezajo več standardom (digitalni vhod/izhod, tokovna zanka, 
napetostni A/D zajem ali D/A generacija ipd). Tako dobimo mnogo 
možnih kombinacij in  manj potrebnih variacij izdelka v skladišču, 
obenem pa prosto pot razširitvam, če so te pozneje potrebne.

Slika 3 - groov EPIC I/O moduli

Taka zasnova nam omogoča, da v robnem I/O delu enostavno postavimo 
potrebne naprave in jih v primeru potrebe ravno tako enostavno 
dodajamo in/ali jim spreminjamo konfi guracijo. Dodatno posebno 
ožičenje izven predvidene mrežne infrastrukture pogosto ni potrebno. 

Poleg tega imamo lahko v enem ohišju več robnih I/O krmilnikov in 
tako dosežemo večjo integracijo.
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Robni krmilniki (EPIC) kot osnova rešitve

Kot smo že vajeni osnovnega principa prejšnjih generacij, tradicionalni robni 
I/O zahtevajo vmesne sisteme za  pretvorbo, prilagoditev in prenos procesnih 
podatkov v preostanek informacijskega sistema. Moderna izvedba EPIC 
(Edge Programmable Industrial Controllers) vsebuje dodatne tehnologije, ki 
ji omogočajo asimilacijo več funkcij, kot jih je premogla prejšnja generacija. 

Moderni utrjeni industrijski EPIC krmilniki ponujajo varne mrežne povezave, 
večjezične nastavitve, večjedrno procesiranje in odzivnost v realnem času, 
vizualizacijo in komunikacije, včasih celo hrambo in strežbo zajetih podatkov 
(podatkovni strežniki).

TO je posebej primerno za IIoT, saj lahko komunicirajo z mnogo podatkovnimi 
izvori, smiselno pretvorijo podatke in jih varno dostavijo podatkovnim 
porabnikom.

Slika 4 - groov EPIC robni programabilni industrijski krmilnik

Robni krmilniki, kot je Opto 22 groov EPIC® združujejo  tradicionalne funkcije 
krmilja in I/O, pametne Fieldbus protokole in moderni robni I/O. Lahko 
gostijo tudi OPC UA strežnike, kot je Ignition Edge (Inductive Automation) 
za komunikacijo z različnimi omreženimi napravami in so tako še posebej 
primerni v vlogi mostu med različnimi avtomatizacijskimi mrežami.

Podpora IT-združljivemu MQTT protokolu, REST vmesniku in različnim 
mrežnim opcijam mu omogoča varno povezovanje OT omrežij z IT sistemi 
brez odvečnih nivojev.

Tako s kombinacijo robnega nadzora in robnega I/O dobimo novo distribuirano 
podatkovno arhitekturo.

Nove arhitekturne možnosti

katere nove možnosti mm torej prinašajo moderni robni I/O in robno krmilje? 
Predvsem manj potrebnih mrežnih slojev kljub širši mreži naprav (slika 5).
Tu lahko vidimo nekatere primere novih arhitektur, ki se odpirajo v primerih, 

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!
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kot so oddaljene instalacije, komercialni prostori, kampi, laboratorije in industrijski pogoni.

Slika 5 - Robno krmilje in robni I/O odpirajo nove informacijske arhitekture, v katerih si lahko naprave delijo podatke 
tako lokalno kot prek celotnega podjetja, skozi rob, meglo in oblak:

    1. deljena infrastruktura z robnim procesiranjem
    2. naprave prejšnjih generacij z robnim krmilnikom v vlogi IoT mostu
    3. Direct-to-Cloud I/O mreža
    4. many-to-many MQTT infrastruktura

Deljena infrastruktura z robnim procesiranjem
Moderni robni krmilniki pridejo še posebej do izraza pri aplikacijah, ki se raztezajo preko širokega področja ali 
preko več lokacij. EPIC enote lahko omogočajo neposreden dostop podatkom aplikacijam in podatkovnim bazam. 
Tako niso potrebni klasični Windows PCji za podporo teh funkcij in s tem povezana varnostna infrastruktura.

Tako denimo lokacija 1 iz gornjega primera kaže robno I/O enoto (groov RIO) na več lokacijah ob robnem krmilniku 
groov EPIC krmilnikom na drugi lokaciji, ki integrira podatke, zajete z več PLCjev.  Dve od treh robnih I/O enot 
vpisujeta zajete in sprocesirane podatke neposredno v podatkovno bazo podjetja preko Node-RED. EPICin drugi 
robni I/O krmilniki komunicirajo tako lokalno kot pošiljajo podatke na SCADA preko MQTT. V celoti je procesiranje 
podatkov opravljeno predvsem  robu omrežja in tako so podatki bolj učinkovito na voljo preostanku mreže.

Spoj pametnih enot in programja zapira vrzel med OT in IT sistemi in ustvarja poenoteno podatkovno omrežje, ki 
je širljivo in centralno upravljano.

Integracija naprav prejšnjih generacij s krmilniikom kot IoT mostom
Nova generacijo robnih I/O enot lahko med drugim nudi procesno »predivo« napravam prejšnjih generacij na 
»brownfi eld« lokacijah in ob novih robnih krmilnikih in mostovih z OPC UA integrirajo podatke s starimi RTU-ji, 
PAC-i in PLC-ji. Tako lahko zagotovimo povezljivost in varnost brez spremembe starih, že postavljenih sistemov.

Področje 2 na zadnjem ilustriranem primeru kaže ta vzorec. Robni krmilnik tu deluje v vlogi varnega mostu za 
starejše naprave in jim omogoča komunikacijo z IoT platformami v oblaku, SCADA ali MQTT klienti, obenem pa jih 
ščiti pred neavtoriziranim dostopom iz zunanjih omrežij. Robni I/O je tu uporabljen za integracijo z opremo na 
lokaciji (črpalke, ventilatorji, temperaturni senzorji), ravno tako za morebitno novo opremo. Groov EPIC lahko krmili 
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groov RIO module, zbira in shranjuje njihove podatke 
v vdelano podatkovno bazo ali pa jih enostavno pošlje 
zunanjim sistemom.

Direct-to-Cloud I/O mreža
Ena od možnosti je enostavna, ploska topologija 
podatkovne mreže, ki uporablja samo robne I/O enote 
(brez mostov ali krmilnikov), katero lahko širimo novim 
potrebam ustrezno. Takšen distribuirani I/O sistem lahko 
procesira in pošilja podatke neposredno v nadzorne 
sistem v oblaku, vzdrževalne podatkovne baze ali MQTT 
posrednikom.

V našem primeru področje 3 vsebuje dva groov RIO 
modula , ki pošiljata podatke iz proizvodnje neposredno 
v oblak preko Node-RED ali MQTT. Tu ni potrebe po 
vmesnih napravah za nadzor, ker vsak modul že vsebuje 
nastavljivo požarno pregrado in enkripcijo podatkov in 
procesorsko enoto za zajem, fi ltriranje in kombiniranje 
zajetih podatkov.
Ker je vsak I/O modul neodvisen, je mreža prosto razširljiva 
glede na nove I/O potrebe, kar znižuje povezane stroške 
integracije nove opreme.

Many-to-many MQT infrastruktura
Robne naprave z vdelanimi MQTT klienti lahko pošiljajo 
podatke neposredno deljenemu MQTT posredniku ali 
pa redundantni MQTT skupini kjerkoli v omrežju; na 
lokaciji, v oblaku ali znotraj regijske »megle« deljenih 
računalniških virov. Posrednik nato lahko upravlja z 
naročniki podatkov-kateremkoli številu zainteresiranih 
mrežnih klientov znotraj organizacije, vključno z 
nadzornimi sistemi, spletnimi storitvami in drugimi 
robnimi napravami.

Področje 4 iz zadnjega primera kaže to arhitekturo. 
Tako groov RIO kot groov EPIC vsebujeta vdelane MQTT 
kliente in omogočata katerikoli od drugih arhitektur 
povezavo v učinkovito omrežje za deljenje podatkov. 
Dva od robnih I/O modulov v tem primeru pošiljata 
podatke v regionalno strežniško skupino. Druga dva 
komunicirata z robnim krmilnikom na drugi lokaciji, 
ki uporablja robne I/O module kot distribuirano I/O in 
pošilja njihove podatke v MQTT omrežje. Ko so podatki 
poslani posredniku, se ostale naprave lahko naročijo 
nanje s katerekoli točke v mreži.

Brezhibna povezljivost je možna

Brezhibna povezljivost je tako postala realnost. Prinesle 
so jo nove tehnologije, ki omogočajo univerzalno 
povezljivost. 

Nova oprema in programje omogočajo povezljivost 
med fi zičnimi točkami na lokacijah, v nadzorni sobi, 
glavni pisarni, preko zemljepisnih regij vse do globalnih 
podatkovnih centrov.

Distribuirani robni I/O, robni krmilniki in s tem povezane 
mrežne tehnologije podpirajo prenose podatkov skozi 
rob, »meglo« in oblak v industrijski arhitekturi. S takim 
pristopom lahko zabrišemo vse prejšnje meje med IT 
in OT domenami in vedno dosežemo podatke, ki so 
potrebni za optimizacijo dela.

Opto 22

Začetek Opto 22 sega v leto 1974, ko je kot so-izumitelj 
solid-state releja (SSR) odkril način povečanja zanesljivosti 
SSR. Opto 22 je vedno gradil izdelke, zasnovane na odprtih 
standardih in se izogibal zaprtim tehnologijam. Podjetje 
je razvilo  rdeči-rumeni-črni barvni vzorčni sistem za I/O 
module, odprti Optomux® protokol in začelo s trendom 
I/O naprav na Ethernet mreži.

V času svetovne slave svojega zanesljivega industrijskega 
I/O sistema je podjetje leta 2018 predstavilo svoj groov 
EPIC sistem (Edge Programmable Industrial Controller). 
EPIC je odprtokodni Linux® OS in omogoča povezljivost 
PLC-jem, programju in spletnim storitvam, upravljanju 
podatkov, vizualizaciji in krmiljenju v realnem času. 
Groov RIO zagotavlja kompakten, samostojni robni I/O, 
ki je optimalen za prenos podatkov v IIoT aplikacijah.

 Vsi Opto 22 izdelki se proizvajajo 
in so podprti v ZDA. Večina solid-
state relejev (SSR) in I/O modulov 
ima doživljensko garancijo. 
Podjetje je še posebej znano 
po stalni politiki brezplačne 

podpore in brezplačne inženirske  podpore pred nakupom.

Za več informacij lahko obiščete opto22.com
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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.

Izgradnja

Potreben material

Po počitnicah že teče pedagoški proces. Izobraževanje in vaje na daljavo so dogodki, ki zahtevajo internet in spletne 
tehnologije.  Kako organizirati, vaje na daljavo. Z nekaj vlaganja je možno poceni narediti učilo, ki deluje preko spleta, 
ga je lahko izdelati in je zelo učinkovit. Predpostavimo, da imate doma internet, da imate dostopno točko SSID:pi 
in geslo:raspberry. 

Potreben material za minimalno šolsko postavitev je kartični računalnik, povezovalne žice, koračni motorček s 
krmilnikom in kapacitivne tipke. Na krmilniku koračnega motorčka imamo 4-i signalne diode. Rabite še sd kartico 
min 8Gbyte, leseno desko za podlago(v šoli uporabljamo desko 40x80x400) in pištolo na staljeno plastiko.

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

PYTHON IX. del

Kartični računalnik pi3 a+ je poceni(30€) in ima vse kar 
rabimo: hitrost, procesno moč, wi-fi  in GPIO konektor. 
Idealen je za izdelavo robotkov in vse projekte kjer ne 

rabimo USB ali giga ethernet povezave (vir:5).

Povezovalni kabli dolžine 20cm (vir:6).

Koračni motorček s krmilnikom na katerem so štiri signalne 
led diode (vir:7)

Štiri kapacitivne tipke (vir:8)

To je v glavnem vse, rabite še USB kabel za napajanje 
ali ustrezen adapter.



39AVTOMATIKA 184/2020

MALA ŠOLA PYTON

Povezovanje

Povezovanje je opisano na Pythonnaprave. Pritisnete gumb »Začetek«, kar ustavi vse python programe in odpre 
navodila.py. Za test lahko uporabite suhel.happyforever.com(vir:2) in navodila ogledate. Poleg navodil, ki si napisana 
pod komentarjem, je povsem na dnu funkcija pin(). Ko program poženemo se na desni strani izpišejo priključni pini z 
imenom in oznako naprave. Tako vidimo kam je potrebno priključiti(povezati) tipke, ledice, relje, dc motorje in servo 
motor. Posamezne module moramo poleg tega priključiti na napajanje. 

Oznake pinov in položaj na priključku GPIO vidimo iz slike. Vsi moduli razen tipke so priključeni na gnd in 5V PWR. 
Tipke priključimo na 3.3V PWR.
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Izgotovljeno učilo izgleda nekako takole. Prikazana so učila z dodanimi drugimi napravami. Na deski je dovolj prostora 
za poskuse. Module in kartični računalnik prilepimo s plastiko. V praksi se kombinacija lesa modulov in plastike 
odlično odnese. Plastika je ravno dovolj močna da moduli ne popustijo, vendar jih lahko kasneje še vedno odlepimo, 
počistimo(odluščimo) plastiko in vse je ponovno uporabljivo.

Zapekanje SD kartice in zagon

Slovenska izdaja (vir:9) je spremenjena uradna izdaja (Raspberry Pi OS (32-bit) with desktop) za male matične plošče. 
Dodani so strežniki za spletno stran, podatkovne baze in deljene mape. Pritisnete na gumb ”uporabnik.rar” in prenesete 
datoteko uporabnik.rar

S pomočjo programa winrar raztegnete uporabnik.rar -> win-rar -> uporabnik.img
S pomočjo programa win32diskimager zapečemo SD kartico uporabnik.img -> win32diskimager -> SD kartica (npr. 
(vir:10))

Za preizkus delovanja rabite dostopno točko SSID:pi z vstopnim geslom:raspberry. Dostopno točko si lahko nastavite 
na svojem pametnem telefonu, na domačem usmerjevalcu ali npr. v Win10. Kako se to naredi je veliko navodil po 
internetu.

Priključimo napajanje, počakamo, da se kartični računalnik poveže na dostopno točko in to je to. Če imamo zaslon, 
miško in tipkovnico vse skupaj priključimo in začnemo z delom. Zanimiva je možnost uporabe računalnika na istem 
lokalnem segmentu mreže. Priklopljen mora biti na isti usmerjevalec. Poiščemo novo napravo, ki ima lokalno ime 
uporabnik. To je naše učilo 

Če imamo v razredu več učil (tipično 6 do 8, glede na velikost skupin), je pred uporabo potrebno učilom spremeniti 
lokalna imena. Predlagam uporabnik01, uporabnik02 itd. Ne pozabite na leseno podlogo napisati številke 01, 02, 03 
itd, ker boste drugače hitro imeli zmedo.

Na MožnostiRaspberry Pi Confi guration spremenimo lokalno ime. Važno opozorilo, nikoli ne priklapljajte dveh učil 
z istim lokalnim mrežnim imenom, ker pride do izgube komunikacije z obema(vsemi) napravami, ki imajo isto lokalno 
mrežno ime. Ko potegnete Slovensko izdajo k sebi in zapečete SD kartico je nastavljeno ime uporabnik, ki ga najprej 
spremenite. Ne pozabite na ponovni zagon. 

V razredu ostaja glavni računalnik na Win 10. To se po moje še zelo dolgo ne bo spremenilo. Pri prodaji Teamsov so 
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MS tržniki z naskokom premagali celotno svetovno prodajno taktiko. Ampak od tu naprej se stvari spreminjajo. Vaje so 
napisane v Wordu, učenci opravljajo meritve, programiranja, teste in takoj pišejo zahtevane odgovore v open offi  ce, 
kar na kartičnem računalniku, na katerem teče krmilno jedro vaje. Zelo učinkovito, poceni (Celotno delavno mesto z 
monitorjem, miško, tipkovnico, učilom je cenejše od 250€). 

Glavna prednost je, da potem isto platformo uporabimo za povezovanje s pametnim telefonom in raznimi robotki, 
izdelki, projekti itd. Ker primeri temeljijo na realnih projektih, ki povezujejo IT, elektrotehniko in strojništvo, je vedno 
na voljo odprta koda za štart poljubnega projekta. Za podporo in dodatne informacije sem vam vedno na voljo. In 
predvsem ne pozabite razvoj se nikoli ne ustavi, pričakujete več in več….. 

Viri:

1. https://www.python.org/
2. http://suhel.happyforever.com/
3. https://sites.google.com/view/slovenska-izdaja
4. https://www.youtube.com/watch?v=B4Pt4NexbOc&list=PLFDGpPu0s07Nxoc7D1t0kkwxSwRatSB7b&index=18&t=0s
5. https://www.galagomarket.com//item/display/1848/5331_raspberry-pi_raspberry-pi_raspberry-pi-3-model-a+
6. https://www.banggood.com/40pcs-20cm-Female-to-Female-Jumper-Cable-Dupont-Wire-p-75612.

html?akmClientCountry=SI&cur_warehouse=CN
7. https://www.banggood.com/28YBJ-48-DC-5V-4-Phase-5-Wire-Stepper-Motor-With-ULN2003-Driver-Board-p-74397.

html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
8. https://www.banggood.com/CJMCU-0401-4-bit-Button-Capacitive-Touch-Proximity-Sensor-Module-With-Self-locking-

Function-p-1118016.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
9. https://sites.google.com/view/slovenska-izdaja
10.  https://www.banggood.com/Mixza-Christmas-Shark-Limited-Edition-8GB-U1-Class-10-TF-Micro-Memory-Card-for-

DSLR-Digital-Camera-TV-Box-MP3-p-1513086.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
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Z lansiranjem šeste generacije OMRON industrijskih naprav za avtomatizacijo je bilo predstavljenih 237 novih 
komponent za panelne rešitve:

   • magnetni kontaktorji (J7KC); 
    • releji s toplotno preobremenitvijo (J7TC);
    • ročni zaganjalniki motorja - MMS (J7MC);
    • smer menjalni kontaktorji (J7KCR );
    • DC zaščita (S8V-CP);
    • podnožja za LY releje s »Push-In Plus« priključki.

Slika 1: OMRON nizkonapetostna stikala (LVSG)

Z OMRON izdelki je cilj zagotoviti kompletne projektantske rešitve tako v prostorskem načrtovanju kot tudi zmanjšanju 
skupnih stroškov. Da bi to dosegli, smo predstavili panelne rešitve enotnih oblik in velikosti, primerne za opremo 
elektro krmilnih omar. Od prve predstavitve aprila 2016 smo razširili svojo linijo izdelkov na 17.250 modelov v 53 
kategorijah, s čimer smo postali največji ponudnik v industriji. Izdelki so bili integrirani v več kot 15.000 svetovnih 
podjetij, katerim se je zmanjšala velikost konfi guracije elektro krmilnih omar za približno 35%, z novo metodo 
ožičenja z brezvijačnimi »Push-In Plus« priključki pa so dosegli 50% hitrejšo izvedbo vezave.

         Slika 2: Zasnova za varčevanje s prostorom       Slika 3: Primer uporabe OMRON LVSG naprav z motorji                     

Informacije: MIEL d.o.o.

OMRON nizkonapetostna stikala (LVSG) 
in novi priključki »Push-In Plus«

Idealne rešitve za okolja z močnimi vibracijami, ki dopolnjujejo največjo ponudbo 
panelnih rešitev v industriji.
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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.

Linija izdelkov sedaj zajema skoraj vse naprave potrebne za konfi guracijo elektro krmilnih omar, od krmilnikov 
za avtomatizacijo strojev in časovnikov do preklopnih naprav. Z uvedbo serije LVSG sedaj ponudba pokriva 80% 
vseh potrebnih komponent, med katere spadajo tudi rešitve vseh vrst motornih aplikacij z AC motorji 2,2 kW (240 
VAC) in 5,5 kW (440 VAC). 

Podnožja PTF-XX-PU 

Novo podnožje PTF je namenjeno za serijo LY močnostnih relejev, katere odlikuje tehnologija »Push-In Plus«. 
Priključni bloki z novo tehnologijo zmanjšujejo delo ožičenja in vzdrževanja.

Specifi kacije:
• Način povezave: Priključne sponke s »Push-

In Plus«.
• Dimenzije 2-polnega modela: Š: 24,8 mm, D: 

70,1 mm, V: 90 mm.
• Dimenzije 4-polnega modela: Š: 43,4 mm, D: 

52,1 mm, V: 90 mm.
• Konstantni nosilni tok: 10 A.
• Primerno za produkte: LY močnostnih relejev, 

G3H/G3HD, G9H SSR in E5L elektronskih 
termostatov.

Slika 4: Podnožje s priključki »Push-In Plus«

www.miel.si, 
info@miel.si
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Predstavljamo vam široko paleto visokozmogljivih IO-Link senzorjev, ki v kombinaciji z vsestransko IO-Link »master« 
enoto, še lažje dosegamo povečanje produktivnosti in učinkovitosti pametnih tovarn.

V novo družino IO-link senzorjev spadajo:
   • fotoelektrični senzorji: svetlobni, odsevni, difuzno 
      odsevni,
    • barvni fotoelektrični senzorji,
    • senzorji pretoka,
    • senzorji tlaka,
    • varnostne zavese,
    • bližinske senzorje s standardnim ohišjem, 
    • in senzorji, ki so odporni na brizganje.

Vsi modeli so na voljo s predhodno ožičenimi povezavami ali 
pa s standardnimi M8 in M12 vijačnimi ter s t. i. »Smartclick« 
priključki, ki ponujajo hitrejšo in priročnejšo namestitev.

Slika 1: OMRON IO-link izdelki

Številne inovativne funkcije, ki jih ponujajo novi senzorji, 
vključujejo sposobnost nenehne diagnostike lastnega 
stanja (serijska številka, vrsta, pregrevanje naprave, umazana zaznavna površina), poročanja dogodkov na mreži in 
pošiljanje izhodnih podatkov senzorja. 

IO-Link je odprt mednarodni standard, ki ga podpira več kot 100 podjetij, vključno z večjimi proizvajalci senzorjev. 
Omogoča dvosmerno komunikacijo, poleg tega pa podpira tipične signale senzorjev in aktuatorjev ter omogoča 
njihovo izmenjavo informacij o stanju in delovnih parametrih. To pomeni, da lahko senzor ustvari opozorilo, ko 
njegova zmogljivost začne upadati, s tem pa omogoča predhodno popravilo, preden pride do zaustavitve stroja. 

Možnost pošiljanja novih parametrov na senzorje je še posebej uporabna pri strojih, ki upravljajo z več vrstami 
izdelkov, saj v mnogih aplikacijah odpravlja potrebo po ročnem posredovanju.

Slika 2: Signalizacija odklopljenega senzorja št.12

Informacije: MIEL d.o.o.

Popolna rešitev z Omron IO-Link senzorji 
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NOVA KOMPAKTNA OHIŠJA

WWW.RITTAL.SI

Senzorje dopolnjujeta t. i. IO-Link 
»master« enoti, ki omogočata priklop 
več IO-link senzorjev na eno napravo, 
na kateri lahko programer dostopa do 
vseh senzorjev hkrati.

Slika 3:IO-Link »master« enoti

Omronovi IO-Link izdelki so del celotne 
platforme za avtomatizacijo podjetja, ki 
vključuje tudi podporo za EtherCAT in 
EtherNet/IP. Izdelki IO-Link so za brezhibno 
integracijo vključeni v programsko 
okolje Omron's Sysmac Studio, ki ponuja 
celovite zmogljivosti za konfi guriranje, 
programiranje, simuliranje in nadzor 
sistemov za avtomatizacijo.

www.miel.si, info@miel.si.

Microchip LAN8770 - novi 
100BASE-T1 Ethernet PHY
 
LAN8770 je novi 10/100Mbitni Ethernet 
PHY, ki ustreza IEEE802.3bw-2015 
specifikacijam ( 100Mbit/s preko 
neoklopljenega UTP kabla).

Na voljo je v automotivnem temperaturnem 
območju ( -40°C do + 125°C), podpira 
pa OpenAliance TC10 z vdelanimi režimi 
dela za zelo nizko porabo in hitro bujenje 
v delovni način. Čip vsebuje interno 
diagnostiko, vmesnik za MAC pa je MII/
RMII/RGMII.

Vir: LAN8770 na www.microchip.com
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Preklopniki sprejemnih anten in filtrov
ter contest 6-band dekoder:

Krmilniki in preklopniki anten in filtrov

PCCTRL_RX62BPF
USB preklopnik za 6 sprejemnih anten na 2 sprjemnika.

PCCTRL_BND-DEC
6-band decoder za samodejno preklapljanje filtrov in anten.

PCCTRL_SW10
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov

PCCTRL-Mini Classic
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov

PCCTRL-Mini Network
Krmilnik za upravljanje antenskih preklopnikov in
stack-matchev

PCCTRL_HPSW2x6
Krmilnik in preklopnik za 6 anten ali HP filtrov na
dva RIG

PCCTRL_HPSW2x8
Krmilnik in preklopnik za 8 anten na dva RIG

PCCTRL_HPSW2x10
Krmilnik in preklopnik za 10 anten na dva RIG

PCCTRL_RX42
USB preklopnik za 4 sprejemne antene na 2 sprejemnika

- opcijsko (zahteva ob naročilu) je na vsakem antenskem vhodu statična,
prenapetostna zaščita in limiter

- vgrajeni RX bandpass filtri + obvod
- vgrajen LNA z možnostjo programskega ON/OFF
- za samodejno preklapljanje uporablja BCD vhode iz dveh postaj
- upravlja se lahko tudi z numeričnim delom tipkovnice
- več režimov delovanja (INBAND, MULTIBAND, ...)

- Vhodi iz dveh radijskih postaj: BCD/RS232/CI-V/CAT/ICOM/KENWOOD
- Izhodi: aktivno +12V/400mA
- Izhodi za dva kompleta RX in dva kompleta HP filtrov in/ali anten
- Samostojno delovanje brez PCja

Velja za vse HPSW preklopnike:
- vgrajen interlock, vhod PTT za prepoved prekl. med oddajo
- Upravljanje: BCD, USB, WiFI, RS485
- za moči do 2kW
- opcijsko smart SWR controller

- 4 x antenski vhod - konektor PL259
- izhod za dva sprejmnika
- vgrajen wilkinsonov hibrid za prilagoditev impedance
- upravlja se z numeričnim delom tipkovnice

Krmilniki za preklope več radijskih postaj na oddajne antenske sisteme ter USB krmilniki preklopnike oddajnih anten

PCCTRL_32
Samostojni preklopnik za do 3 RTX na dva antenska sistema

PCCTRL_21
Samostojni preklopnik za do 2 RTX na dva antenska sistema

PCCTRL_EXT RX
Samostojni preklopnik za radijske postaje brez RX vhoda

PCCTRL_2EXT RX
Samostojni dvojni preklopnik RX/TX za SO2R

- vgrajen INTERLOCK za do 3 radijske postaje
- izhod za dva PA, izhod za signalne LED
- samodejni preklop oddajne antene na RX preklopnik na sprejemu
- vgrajen sekvencer
- več režimov delovanja odvisno od tekmovalne kategorije
- Možni režimi RUN1/RUN2/INBAND, RUN/INBAND/MULTI, ...
- Servisni program zanastavitve parametrov ...

- enako delovanje kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji

- krmilnik za vklop RX antene za postaje, ki tega nimajo (FT991, IC7300, ..)
- vgrajen sekvencer za TXGND, PAGND, LNA

- kontrolni vhodi: 2 x PTTin
- kontrolni izhodi: 2 x TXGND, 2 x PAGND, 2 x LNA (+12V/400mA)
- signalni izhodi: LED 12V/15mA
- RF konektorji: RIG1, RIG2, TX1, TX2, RX1, RX2
- Več režimov delovanja SO2R: 2 radijski postaji ali ena radijska postaja z
dvema sprejemnikoma (IC7610, FlexRadio 6600, ...)...

S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu

Več info tudi na
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OGLASNO SPOROČILO
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: MIEL d.o.o.

Nova serija NA je naslednja generacija OMRON HMI vmesnikov, ki ponuja ogromno možnosti 
in modelov, ki pokrivajo vse potrebe.

OMRON NA serija HMI vmesnikov ponuja nove 
modele in večjo funkcionalnost

NA5-V1

Zahvaljujoč novemu procesorju in elektronskim 
komponentam, novo serijo NA5-V1 odlikuje hitrejše in 
zmogljivejše delovanje zaslona ter grafi čnih operacij. 
Nova serija NA5-V1 HMI vmesnikov (Human Machine 
Interface), je popolnoma združljiva s predhodno serijo 
NA5.

Slika 1: Nova serija strojnih vmesnikov NA5-V1

Soft-NA

Programska oprema omogoča delovanje HMI projektov 
neposredno na računalniku.

Soft-NA je razvojna programska oprema s širokim naborom 
NA funkcij, ki skupaj z izbrano strojno opremo tvori bolj 
prilagodljiv način uporabe HMI vmesnikov. Namenjena 
je doseganju optimalne funkcionalnosti in enostavnega 
upravljanja v kombinaciji s krmilniki serije NJ/NX/NY 
in programsko opremo Studio Sysmac. Na računalniku 
lahko spremljamo stanja in zbiramo podatke iz strojev 
ali proizvodne linije, hkrati pa se lahko na ta računalnik 
tudi daljinsko povežemo.

Slika 2: Programska oprema Soft-NA

Sistem za spremljanje varnosti 

istem neposredno prikazuje informacije o posameznih 
komponentah, priključenih na posamezne terminale, kot 
tudi stanja (VKLOP/IZKLOP) vhodno-izhodnih varnostnih 
enot. S tem omogoča učinkovito spremljanje celotnega 
sistema in stanja varnostnih komponent.

Slika 3: Nadzornik varnosti

Samodejni prenos dnevnika zabeleženih podatkov 

Napake, ki jih sistem zazna in aktivnosti, ki jih izvajajo 
operaterji  se beležijo v bazo podatkov, kateri se 
samodejno prenesejo na strežnik. Dnevniki se lahko 
prikazujejo direktno na NA5 napravah ali pa na računalniku 
z odpiranjem CSV datoteke. 

Razvrstitev dnevnika je v kronološkem vrstnem redu, 
kar pomaga pri analiziranju napak.
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NOVIČKE AVTOMATIKA+ELEKTRONIKA

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

Micorochip AVR DA mikrokrmilniki
Nova AVR serija porinaša odziv v realnem času in kapacitivni senzor dotika. Vdelana je samostojna periferija (”Core 
Independent Peripherals”), ki lahko deluje tudi brez potrebe po posredovanju procesne enote. Komponente delujejo 
proi 5V napajanju, kar je lahko prednost v mnogih okoljih z motnjami.

AVR128DA48 Curiosity Nano  evaluacijski kitAVR128DA48 Curiosity Nano  evaluacijski kit

Na voljo so:
• CCL ( Confi gurable Custom logic)
• 12-bitni diferencialni ADC
• detektor prehoda skozi ničlo
• 10-bitni DAC
• kapacitivno zaznavanje dotika
• 32-128K FLASH
• 4-16K SRAM
• 28-64-pinska ohišja
• 24 MHz

Deklarirane cene za 5Kkosovo so od $0,9 do $1,5.

Vir: Microchip AVR DA - https://www.microchip.com/
design-centers/8-bit/avr-mcus/device-selection/avr-
da?utm_source=EG+ED+Update&utm_medium=email&utm_
campaign=CPS200902074&o_eid=7930C0588289F6R&rdx.
ident%5Bpull%5D=omeda%7C7930C0588289F6R





  
 

SMALLER JUST GOT STRONGER 
Newest Member of the PFC Family 

PFC100 Controller 

Compact and high-performance controller with a real-time-capable Linux® operating system 

Integrated e!RUNTIME environment based on CODESYS 3 

Maximum IT security via TLS 1.2, IPsec, OpenVPN and firewall 

www.wago.com/pfc100 



Digitalna tovarna – 

preskok v razmišljanju  
o industriji!
Digitalno preobrazbo spodbujamo z 
integracijo avtomatizacije, programske 
opreme in napredne tehnologije.

siemens.com/digital-enterprise
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