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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,

Korona kriza še kar ne jenja in lock down uničuje naše gospo-
darstvo! Intenzivnost krize in neuspeh strogih ukrepov je vse 
presenetilo. Še hujši ukrepi bodo pretrgali tudi poslovne vezi, 
podpisane pogodbe za posle, saj so tudi partnerji v podobni 
situaciji. Bi večje spoštovanje ukrepov pomagali pri zmanjše-
vanju okuženih? Nihče ne ve... kljub temu pa vsak dan umre 
za en avtobus ljudi...
Postali smo evropski prvaki, če že ne svetovni! Žal, to ni noben 
uspeh ali dosežek, saj gre za število okuženih in mrtvih na 
milion prebivalcev... 
Bojim se, da tudi težko pričakovana cepiva ne bodo prinesla 
hitrega obrata poslovanja. 
Vsebina tokratne številke je zanimiva, kaže, da nekatera 
podjetja še uspešno premagujejo krizo in se ne pustijo. Konec 
koncev je potrditev tega boja tudi izid tekoče številke in pri 
tem bomo vztrajali. 

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
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 1.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija

izhaja 11-krat letno.
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

6 ZNANI DOBITNIKI BLINČEVIH NAGRAD ZA 

LETO 2020

 9 BISOL SUPREME™ – EDINI SOLARNI FN 

MODUL S 100 % JAMSTVOM IZHODNE 

MOČI NA SVETU SE SOOČA Z IZJEMNIM 

POVPRAŠEVANJEM

SISTEMI IN OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

10 MEAN WELL IRM-90

12 KRMILNIK UNISTREAM IN EKRAN NA DOTIK 

UNITRONICS

14 SPEKTROMETER MICRO EPSILON ACS700 ZA 

MERJENJE BARV

17 POGONSKA TEHNIKA MOOG 

20 ROCKSTAR® MODUPLUG - INDUSTRIJSKI 

KONEKTORJI IN VRSTNE SPONKE ZDRUŽENE V 

NOVI INOVATIVNI REŠITVI.

22 V FBS ELEKTRONIK POSKRBIMO ZA PRAVILNO 

IZBIRO VARNOSTNE OPREME

27 SPOROČILO ZA JAVNOST PODJETJA MUR-

RELEKTRONIK

29 PAMETNO LEŽIŠČE SMARTBED

42 OMRON NIZKONAPETOSTNA STIKALA (LVSG) 

IN NOVI PRIKLJUČKI »PUSH-IN PLUS«

48 OMRON NA SERIJA HMI VMESNIKOV PONUJA 

NOVE MODELE IN VEČJO FUNKCIONALNOST

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

32 SAMSUNG ONE UI 3 DVIGUJE UPORABNIŠKO 

IZKUŠNJO NA NOV NIVO

37 PYTHON XI. DEL

KAZALO
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A+E INFO

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 5 HAMTECH  ICOM

 6 ALKATRON

 7 AUDAX

 8 CONPHIS

 9 4WEB

10 LCR

11 LSO

15 TIPTEH

16 TIPTEH

18 EX-MEGA

19 RAGA

21 ELEKTROSPOJI

23 FBS ELEKTRONIK

27 MURR ELEKTRONIK

35 MIEL

36 IDAS

41 ELGOLINE

26 FBS

30 RAGA

31 LINGVA

36 S5TEHNIKA

41 ELGOLINE

42 HAMTECH

43 WAGO

44 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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BLINČEVE NAGRADE 2020

Ljubljana, 5.november 2020 – Na prireditvi preko videokonferenčnega 
sistema Zoom  so danes že drugič podelili Blinčeve nagrade za leto 2020 
za raziskovalno in strokovno delo na področju fi zike.  Blinčevo nagrado za 
fi zike na začetku kariere je prejel izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik, Blinčevo 
nagrado za vrhunske enkratne dosežke prof. dr. Giovanni De Ninno, Blinčevo 
nagrado za življenjsko delo pa prof. dr. Danilo Zavrtanik. Preko spleta so 
zbrane nagovorili v. d. direktorja Instituta “Jožef Stefan” prof. dr. Jadran 
Lenarčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona 
Kustec in direktor ARRS izr. prof. dr. Robert Repnik. 

Blinčevo nagrado za fi zike na začetku kariere 
je prejel izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik 
z Instituta “Jožef Stefan” in Fakultete za 
matematiko in fi ziko Univerze v Ljubljani 
za odmevne raziskave na področju fi zike 
osnovnih delcev, predvsem na področju 
fi zike težkih kvarkov in leptonov in na 
področju interakcije temne snovi z delci 
Standardnega modela. Izr. prof. dr. Jernej 
Fesel Kamenik je eden najbolj propulzivnih 
mladih teoretikov na področju fi zike osnovnih 
delcev, njegove raziskave imajo izjemen 

odmev, citirana so več kot 7000 krat, je avtor več vabljenih preglednih člankov 
in kar 47. vabljenih predavanj. Je tudi član pripravljalne skupine v CERN-u za 
konstrukcijo novega trkalnika. Prof. Kamenik je tudi izjemen predavatelj in 
mentor mlajšim raziskovalcem. 

Izr. prof. dr. Jernej Fesel Kamenik: »Moje delo se po eni strani osredotoča na 
interpretacijo obstoječih zanimivih meritev znotraj standardne teorije osnovnih 
delcev in interakcije tako imenovanega standardnega modela,  kadar pa se zdi, 
da se meritve ne ujemajo s pričakovanji, tudi znotraj možnih nadgradenj te 
standardne teorije. Po drugi strani pa snujem tudi predloge in napovedi novih 
meritev in eksperimentov, ki bi pomagali razlikovati med različnimi možnimi 
nadgradnjami standardnega modela. In nekaj takšnih interpretacij, predlogov 
in napovedi, v povezavi s t. i. uganko kvarkovskih in leptonskih okusov, sem 
pripravil tako uspešno,  da na velikem hadronskem trkalniku v Cernu na njihovi 
podlagi že izvajajo meritve, ki nam bodo morda omogočile preboj v razumevanju 
fi zike okusov.« 

ZNANI DOBITNIKI ZNANI DOBITNIKI 
BLINČEVIH NAGRAD BLINČEVIH NAGRAD 

ZA LETO 2020ZA LETO 2020
Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«, 01 477 33 12Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«, 01 477 33 12
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BLINČEVE NAGRADE 2020

Blinčevo nagrado za vrhunske 
enkratne dosežke na področju fi zike 
je prejel prof. dr. Giovanni De Ninno z 
Univerze v Novi Gorici za  raziskovalno 
delo na področju koherentnega 
prenosa vrtilne količine svetlobe na 
elektron, objavljeno v reviji Nature 
Photonics.  V tem delu je skupina 

pod njegovim vodstvom pokazala 
koherentni prenos vrtilne količine s 
curka fotonov na elektronski val, ki se 
sprosti iz helijeva atoma. Izjemnost 
objavljenega dela je v nadzorovani 
povezavi valovne funkcije fotona z 
več kot tisočkrat krajšimi valovnimi 
funkcijami elektronov. To odkritje 
je uporabno v številnih aplikacijah, 
od novih materialov do kvantnih 
računalnikov, saj posredno odpira 
dostop do velike količine informacij, ki 
jih elektron lahko posreduje o svojem 
matičnem okolju.

Prof. dr. Giovanni De Ninno: »Ustvarjam 
svetlobo, ki je eno izmed najbolj 
učinkovitih orodij za preučevnje 
materialov na atomskem nivoju. 
Svetlobni viri, ki sem jih pomagal 
razviti na Univerzi v Novi Gorici in 
sinhrotonu v Trstu, generirajo zelo 
kratke sunke svetlobe, s katerimi lahko 
vidimo najmanjše delce snovi, se pravi 
atome in molekule. Zanimivo je, da je s 
to posebno svetlobo možno ne samo 
dobiti slike atomov in molekul, ampak 
jih tudi povzročati in posneti njihovo 
reakcijo. Svetlobni viri so uporabni na 
več raziskovalnih področjih, saj segajo 

od kemije do biologije in od medicine do 
fi zike trdne snovi in fi zike plinov. Paleta 
možnih aplikacij je zelo široka in to 
vključuje študije inovativnih materialov, 
ki so pomembni za sončne celice ali bolj 
na splošno za zelene energije, kar je 
zelo pomembno za okolje. Ali poskuse 
posebnih vrst molekul, ki so koristne 
pri fotodinamični terapiji tumorjev ali 
tudi preučevanje magnetnih materialov, 
ki jih lahko uporabimo za izboljšanje 
kakovosti spomina računalnikov.«

Blinčevo nagrado za življenjsko delo 
s področja fi zike je prejel prof. dr. 
Danilo Zavrtanik z Univerze v Novi 
Gorici in z Instituta »Jožef Stefan«.

.   

Znanstveno delovanje prof. dr. Danila 
Zavrtanika vsebuje vsaj tri široka 
področja: vrhunsko raziskovanje na 
področju eksperimentalne fi zike visokih 
energij, usmerjenost v mednarodno 
sodelovanje in raziskovanje v globalno 
konkurenčnem znanstvenem okolju, 
ter pedagoško delo in organizacijo 
visokošolskega študija. Od leta 
1980 prof. Zavrtanik neprekinjeno 
sodeluje v Evropskem centru za fi ziko 
delcev CERN v Ženevi. Leta 1995 je 
na povabilo Nobelovega nagrajenca 
Jamesa W. Cronina pričel z raziskovalnim 
delom na novem področju, področju 
astrofi zike oz. natančneje na področju 
visokoenergijskih kozmičnih delcev. 
Leta 1992 je bil kot mednarodno 
uveljavljen raziskovalec imenovan 
za direktorja Instituta “Jožef Stefan”. 
Leta 1995 je bil pobudnik in promotor 
ustanovitve Univerze v Novi Gorici, 
katere rektor je tudi danes.

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

MEAN WELL IRM-90
90W Industrijski napajalni moduli za montažo na PCB

IRM serija je prišla na tržišče že leta 2014 in obsega modele moči med 1W in 60W. Vse od predstavitve je bila serija 
IRM modulov dobro sprejeta med kupci in se prodajajo v količinah nad milijon kosov letno. IRM serija je, s svojo 
kompaktno obliko in možnostjo montaže neposredno na tiskano vezje, odlična izbira za vgradnjo v različne ročne 
inštrumente, komunikacijsko opremo, hišne aparate, za IoT naprave (internet stvari oz. medomrežje) in druge. Zaradi 
potreb po večji moči MEAN WELL predstavlja novega, močnejšega člana serije IRM, 90W model IRM-90. Novi model 
je na voljo v dveh izvedbah ohišja – z nožicami za neposredno montažo na tiskano vezje ali v ohišju s priključnimi 
sponkami. Nov tip priključka tako še poveča možnosti vgradnje in ožičenja v končnih napravah.

Ohišje IRM serije je izdelano iz plastike po standardu za gorljivost materialov 94V-0. Ravno tako je vezje v ohišju 
zalito v silikon, kar izboljšuje hlajenje, ter nudi delno zaščito pred vlago in prahom. 

Zaradi izkoristka do 93% in nizke porabe v praznem teku, ki znaša 0.21W, so modeli serije IRM-90 primerni za vsa 
svetovna tržišča.

Vhodna napetost je 80 – 305VAC, na voljo pa so modeli z izhodno napetostjo 12VDC, 15VDC, 24VDC, ali 48VDC. 
Izhodna moč je odvisna od modela z izbrano izhodno napetostjo in se giblje med 80W in 90W. Vsi modeli dopuščajo 
kratkotrajne 10s trajajoče preobremenitve, ki so približno 110% nazivne moči.

Kot omenjeno je IRM-90 na voljo v dveh izvedbah, ki se razlikujeta v velikosti. Verzija za montažo na tiskano vezje 
ima dimenzije 87 x 52 x 29.5 [mm], verzija s priključnimi sponkami pa 109 x 52 x 33.5 [mm]. 

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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90W INDUSTRIJSKI NAPAJALNI MODULI ZA PCB

Specifi kacije:
• Class II, skladno z EN55032 Class B, brez dodatnega 

EMI fi ltra
• Delovanje v temperaturnem območju -30 ~+80°C
• Delovanje do 4000 m nadmorske višine
• Odpornost na vibracije 2G oz. 5G, odvisno od izvedbe 

ohišja

• Skladnost z  ITE 62368-1 , UL/CUL/TUV/CB/EAC/CE
• 3 leta garancije

Zaradi opisanih lastnosti je serija IRM-90 proizvajalca 
MEAN WELL odlična izbira za uporabo v najrazličnejših 
napravah z različnih področij, t.j. za uporabo v industriji,  
telekomunikacijah ter za domačo uporabo.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Krmilnik UniStream in ekran na dotik 
Unitronics

Krmilnik UniStream in ekran na dotik sta vredna vaše pozornosti, saj vam omogočata enostavneje krmilnenje 
zahtevnih aplikacij, tudi v aplikacijah, kjer ste najbolj omejeni s prostorom.

Krmilite zahtevne aplikacije, tudi ob pomanjkanju prostora

Krmilnik Unistream in ekran na dotik sta novosti, ki jih je predstavilo podjetje Unitronics. Slednje ustvarja napredne 
tehnične rešitve na področju avtomatizacije, s katerimi lahko implementirate enostavno krmiljenje vaših novih aplikacij 
ali izboljšate in posodobite vaše obstoječe.

V sklopu rešitev, ki jih predstavljamo tokrat so se osredotočili na pregledno prikazovanje in možnosti oddaljenega 
upravljanja in prikazovanja različnih naprav. Predstavljamo vam izboljšani krmilnik UniStream in večje ekrane na dotik 
Unitronics, za katere verjamemo, da vam jih je vredno spoznati!

Krmilnik UniStream – večji in boljši kot prej!

Krmilnik UniStream z 10.1” ekranom na dotik  vam nudi visoko resolucijo in je na voljo v različnih verzijah že vgrajenih 
ali razširljivih I/O enot. Na tako velikem ekranu boste lahko prikazali več dinamičnih elementov sočasno in s tem 
omogočili učinkovitejši prikaz delovanja vaše naprave.

Za vašo samostojno aplikacijo izberite standardni model B5, če pa rabite več možnosti povezovanja z naprednimi 
protokoli, ki se uporabljajo v industriji 4.0, se odločite za Pro verzijo B10. Oba modela vas bosta razveselila s podporo 
različnim komunikacijskim protokolom, vključno z MQTT, VNC, FTP, SNMP, e-pošto in SMS sporočili.

Pro verzija krmilnika je pripravljena, da v njej na zelo preprost način zgradite pravo spletno stran, naložite video 
predstavitve ter iz SQL strežnika prejemate in pošiljate podatke tako v vašo napravo kot iz nje.
/slika Unitronics_UniStream 2_Tipteh/

Krmilnik UniStream in njegove funkcionalnosti 

Z vsemi ostalimi, za UniStream serijo že znanimi funkcionalnostmi, boste lahko naredili zmogljivo aplikacijo s sodobnim 
izgledom.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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MERJENJE TEMPERATURE S TERMOVIZIJSKO KAMERO

Izkoristite funkcionalnosti kot so:
• samonastavljivi PID regulator,
• shranjevanje podatkov,
• podatkovne tabele,
• delo z recepturami,
• vzorčenje podatkov, prikazano prek vgrajenih trendov 

in merilnikov,
• vmesnik za alarmiranje,
• gesla v več nivojih,
• pokončni način,
• plug & play komunikacija za CANopen, CAN Layer2 , 

MODBUS, EtherNet/IP,
• enostavno konfi guracijo servo pogonskih sklopov,
• in ostale napredne funkcije.

Lastnosti krmilnika UniStream

O tem, da bo vaša aplikacija res sposobna zadovoljiti 
različne zahteve, vas lahko prepričajo splošno priznane 
UniStreamove lastnosti:

• Visoko kakovostni barvni ekran na dotik, velikosti 
10,1”, resolucije 1024×600 pik,

• zmogljiv CPU, ki ga je možno razširiti z dodatnimi 
2048 I/O signali,

• že vgrajeni komunikacijski vmesniki, kot so Ethernet, 
USB host & device, da se boste lahko s krmilnikom 
povezali in ga priklopili na internet,

• ter dodatni komunikacijski vmesniki, kot so CANbus, 
RS232 in RS485, ki bodo poskrbeli za povezovanje 
z drugimi napravami, motornimi pogoni, senzorji in 
ostalo periferijo.

S programsko opremo UniLogic skrajšajte 
čas razvoja za do 50%

Programska oprema UniLogic, ki je namenjena programiranju 
krmilnikov UniStream, vam bo omogočila, da boste na 
enostaven način zgradili vašo aplikacijo. V njej so integrirani 

vsi potrebni moduli za hitro in učinkovito delo in sicer:
• Razvojno orodje za Ladder,
• Orodje za enostavno oblikovanje lepih prikazov in 

spletnih strani,
• Modul za konfi guracijo strojne opreme (hardware-a),
• Modul za implementacijo komunikacijskih nastavitev 

in drugi moduli.

Ena od prednosti je, da lahko večkrat uporabite že izdelane 
ladder bloke, prikaze, spletne strani in programske 
spremenljivke (tako imenovane tag-e) in s tem prihranite 
čas za razvoj vaše aplikacije.

Premalo prostora za krmilnik? Uporabite ekran na dotik
Poskrbite za zanesljiv in pregleden prikaz vaše aplikacije 
na krmilnikih UniStream. Na voljo sta dva nova ekrana 
na dotik podjetja Unitronics, velikosti 10.1” in 15.6”. 
Novi ekrani so namenjeni prikazu aplikacij iz UniStream 
krmilnikov z virtualnim HMI, o katerih smo že pisali na 
Tiptehovi spletni strani.

Seveda lahko z ekrani oddaljeno spremljate in upravljate 
tudi aplikacije, zgrajene na drugih krmilnikih serije 
UniStream. Na voljo sta vam tudi dva manjša ekrana 
velikosti 5” in 7”, ki pa sta namenjena predvsem manjšim 
in enostavnejšim aplikacijam.

In kje lahko uporabite te ekrane? Najuporabnejši so za 
spremljanje in upravljanje strojev in naprav:
    • kjer ni enostavnega dostopa,
    • če ima naprava več mest za upravljanje,
    • če je naprava nameščena v zahtevnem okolju,
    • če delovanje naprave spremlja več operaterjev,
    • in v podobnih situacijah,
    • …



14 AVTOMATIKA 186/2020

REŠITVE V AVTOMATIZACIJI

Spektrometer Micro Epsilon ACS700 za 
merjenje barv

Spektrometer ACS7000 podjetja Micro-Epsilon je sistem za merjenje barv, ki omogoča brezkontaktno relativno in 
absolutno merjenje barv. Poleg primerjanja barv z referenčnimi vrednostmi (t.j. preverjanja barv), je torej možna 

tudi identifi kacija barv z določitvijo njihovih koordinat v izbranem 3D barvnem prostoru (t.j. prepoznava barv). 

Zaradi izjemno hitrega spektrometra je colorCONTROL ACS7000 primeren za tiste aplikacije, v katerih morajo biti barve 
in odtenki izdelkov na proizvodni liniji preverjeni zelo natančno. Hkrati je v industriji ali laboratorijih nepogrešljiv 
takrat, ko kontaktna meritev ni primerna, meritev pa mora biti izvedena z visoko stopnjo natančnosti.

Spektrometer ACS7000 in njegove lastnosti

Spektrometer ACS7000 ima nastavljiv »Standardni vir osvetlitve« (A, C, D65, D50, D75, E, F4, F7, F11, izključeno za 
samosvetleče objekte) za »Standardnega opazovalca« (2°, 10°). Možni barvni prostori za prikaz barve so XYZ, L*a*b*, 
L* u* v* in L*c*h. Sistem spektralno zaznava in ocenjuje vidno svetlobo v razponu 390–780 nm, s korakom 5 nm, tako 
za celoten barvni spekter, kot tudi za posamezno barvno vrednost. Zajem in obdelava podatkov poteka v realnem 
času, z možnostjo integracije v sistem z RS422 in EtherCAT vmesnikom, ali digitalnimi I/O.

Spektrometer colorCONTROL ACS7000 omogoča tako relativno meritev barve (barvna razdalja od referenčne barve), 
kot tudi absolutno meritev. Resolucija ∆E je 0.01, ponovljivost ∆E pa boljša od 0.03 (srednja) in od 0.08 (maksimalna). 
Spremljanje, konfi guriranje in prikaz meritev so možni preko integriranega spletnega vmesnika ali preko terminalske 
aplikacije.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Tipi senzorskih glav za spektrometer ACS7000

Na kontroler spektrometra ACS7000 se priključi ustrezen 
CFS senzor z integriranimi optičnimi vlakni. Izbor senzorja 
in optičnih vlaken je odvisen od merilne naloge. Možne 
so številne kombinacije za:

Oddaljena podpora omogoča:
• Standardne senzorske glave z odbojem pod kotom 

ACS1, standardna kota 45°x:0° ali 30°x:0°; za splošne 
merilne naloge

• Cirkularne senzorske glave ACS2, geometrija krožno 
45°c:0°; npr. za strukturirane, zelo odsevne površine 
in svetleče kovine

• Transmisijske senzorske glave ACS3; za prosojne 
materiale ali meritev samosvetlečih (npr. LED) objektov.

Primeri aplikacij v katerih lahko uporabite 
spektrometer ACS700

• Kovinska industrija: barvne meritve prebarvanih ali 
galvaniziranih kovinskih trakov

• Merjenje barve prosojnega stekla in optike na 
proizvodni liniji

• Merjenje barvnega gradienta (PET, PVC folije, steklo, 

Tipteh d.o.o.,  Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana // www.tipteh.si // info@tipteh.si // 01 200 51 50 

•  Enostavno jih povežite in zaženite le v nekaj minutah 

•  Kombinirate jih lahko z rotacijskimi ali z linearnimi motorji

•  Brez truda preprečite vibracije, trenje, valovanje in druge učinke

•  Kategorija varnosti SIL 3 za STO, PL-e CAT 3

•   Več na:   
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optika)
• Merjenje barve na proizvodni liniji 

PET fi lma
• Merjenje barve plastičnih delov na 

proizvodni liniji po brizganju
• Nadzor nad spreminjanjem barve 

plastike v odvisnosti od temperature
• Merjenje barve tekočin (npr. v industriji 

lakov, barv, drugo)
• Meritev barvne homogenosti LED 

panelov (RGB)

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
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Pogonska tehnika MOOG

MOOG je podjetje, ki ustvarja inovativne rešitve na področju pogonske tehnike. To so najnaprednejši izdelki za nadzor gi-
banja za vesoljsko, obrambno, industrijsko in medicinsko uporabo oz. aplikacije, pri katerih je natančen nadzor hitrosti, sile, 
pospeška in pretoka tekočine kritičen.

V kolikor potrebujete rešitev za prenos električne energije, električnih in podatkovnih signalov ter tekočin iz mirujočuga na 
rotacijski del naprave so vam na voljo drsni obroči, optični sklopniki in sklopniki za tekočine. Za namenske aplikacije so vam 
na voljo tudi motorji ter drugi izdelki na področju pogonske tehnike. 

Pogonska tehnika MOOG - naslovna

Drsni obroči (Slip Rings)

Drsni obroč je elektromehanski element, ki omogoča prenos električnega toka ter električnih ali podatkovnih signalov iz 
stacionarnega dela naprave na rotacijski del. V angleškem jeziku slip-ring, collector ali electrical joint.

Drsne obroče lahko uporabite v industrijski avtomatizaciji, varnostno nadzornih sistemih, medicinski opremi, radarskih siste-
mih, vetrnih elektrarnah, daljinsko upravljanih vozilih in na plovilih.

Število kanalov (od 2 do 128) in njihov namen za kaj se bodo uporabljali (tok/ napetost/ električni ali podatkovni signal) 
defi nira drsni obroč. Na sredini imajo lahko izvrtino, ki je namenjena neoviranemu prehodu gredi.

Kompaktna izvedba drsnega obroča je zelo fl eksibilna, glede na zahteve saj so na voljo enote, ki imajo do 56 kanalov. 

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Pogonska tehnika MOOG - SLIP RING SESTAVA

Drsni obroči za večje vrtilne hitrosti

Največje vrtilne hitrosti standardnih drsnih obročov so do 250/
min. Za večje vrtilne hitrosti so vam na voljo posebni drsni 
obroči z long-life drsnimi kontakti iz plemenitih kovin in najve-
čjo hitrostjo vrtenja do 10.000/min brez potrebe po hlajenju.

Drsni obroči večjega premera

Njihov premer je tudi večji od 1,7 m. uporabite ga lahko v 
raznih aplikacijah, kjer iz statorja na rotor prenašate tudi ve-
čje tokove (do 300A) pri višjih napetostih (do 1000V) pri 
hitrostih do 300/min.  

Drsni obroči za prenos podatkov in videa

Za zanesljiv prenos podatkov in videa na/iz vrtljivega se 
dela vam je na voljo ethernet in HD drsni obroč. To omo-
goča visokozmogljiva kontaktna tehnologija, na voljo z več 
ethernet kanali in kombinacijami napajanja ter signala.

Optični sklopniki (Fiber Optic Rotary Joints)

V kolikor želite s statorja na rotor prenašati optične signale 
so za ta namen najprimernejša izbira takoimenovani optični 
sklopniki ali Fiber Optic Rotary Joints (FORJs), še posebej pri 
prenosu večjih količin podatkov. Tudi ti obstajajo v enoka-
nalni ali večkanalni izvedbi. Lahko se vključijo v obstoječe 
modele drsnih obročev

Pogonska tehnika MOOG - Fiber Optic Rotary Joints
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Enokanalna izvedba je pasivna in dvosmerna, robustnega dizajna, iz inoxa ali elo-
ksiranega aluminija, z dolgo življenjsko dobo. Če potrebujete večje število kana-
lov so na voljo večkanalni optični sklopniki v različnih izvedbah.

Hibridna izvedba združuje električni drsni obroč z optičnim sklopnikom. Na vrtlji-
vo strukturo prenaša električne signale, električno moč in podatke preko optike. 
Optični prenos signalov ima širok spekter, visoko odpornost na motnje in visoko 
zanesljivost prenosa.

Industrijski rotacijski sklopniki za prenos tekočin (Industrial Fluid 
Rotary Unions)

Če potrebujete zanesljiv prenos različnih tekočin iz mirujoče na rotirajočo struk-
turo je to prava rešitev za vas. Robustni sklopniki z ustreznimi tesnili, ki so izbrana 
glede na vrsto tekočine, nazivni tlak in temperaturo zagotavljajo zanesljivo delo-
vanje. Te elemente za prenos tekočin lahko kombiniramo z električnimi drsnimi 
obroči in optičnimi sklopniki.

Rotacijski sklopniki za prenos tekočin (glikolov) imajo 2 kanalno sestavo; za napa-
jalni in povratni vod pri vrtilnih hitrostih do 120/min. Temperatura medija je lahko 
med -40°C in +75°C. 

Hibridni sklopniki poskrbijo za prenos tekočin in električnih signalov ali za ele-
ktrično napajanje, vse skupaj je integrirano v eni enoti. Hibridni sklopnik spodaj 
lahko prenaša 1 kanal za tekočine do tlaka 10 bar in v temperaturnem območju 
med -20°C in +60°C ter 2 kanala za povezavo električnih signalov ali napajanja 
(600 V/10A in 220V/2A) pri vrtilnih hitrostih do 250/min.

Pogonska tehnika MOOG - Fluid-Rotary-Union
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RockStar® ModuPlug  - Industrijski konektorji in 
vrstne sponke združene v novi inovativni rešitvi.

Načrtovanje elektro omare je v obdobju naraščajoče industrijske avtomatizacije za elektro projektante zahtevna 
in pomembna naloga. S povečevanjem kompleksnosti avtomatizacije, postaja prostor v krmilni omarici vedno bolj 
dragocen in zato ga je potrebno kar se da učinkovito porabiti.

Eden izmed načinov, kako čim bolj učinkovito izkoristiti prostor, ki nam je na voljo je ta, da komponente ne nameščamo 
samo na DIN letev, ampak tudi na ohišje. Možnost nameščanja sponk na ohišje krmilne omarice pripomore k boljši 
izrabi celotnega prostora v omari.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Podjetje Weidmüller predstavlja nove spončne module RockStar® ModuPlug s PUSH IN tehnologijo priklopa žic, 
katere je možno enostavno namestiti na steno omare. Z novimi spončnimi moduli RockStar® ModuPlug, se odpirajo 
nove možnosti ožičenja, zlasti za distribucijo signalov. V kombinaciji s pritrdilnimi nosilci in ohišji IP67, je mogoče 
naprave priključiti prek industrijskih konektorjev brez uporabe spončnih blokov na DIN letvi. Inovativna kombinacija 
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vrstnih sponk in industrijskega konektorja v eni rešitvi, sprosti prostor v omari in zmanjša čas, ki je potreben za 
namestitev. Signale enostavno priključite neposredno na sponke konektorja, brez nameščanja žic v sponke na DIN 
letvi. S tem se izognete dodatnemu delu in zmanjšate prostor potreben za vrstne sponke na letvi.

Sponke v konektorju omogočajo priključevanje s PUSH IN tehnologijo, kar v kombinaciji s fl eksibilnostjo in 
modularnostjo konektorjev RockStar® ModuPlug, zagotavlja varne in hitre povezave. Sistem vsebuje tudi vse 
prednosti vrstnih sponk, kot so enostavno berljive oznake, preizkuševalni kontakti in možnosti mostičenja v 
industrijskem konektorju, kar še dodatno poveča uporabnost celotnega sestava.

Novi priključni moduli RockStar® ModuPlug, z do 48 kontakti v enem priključku, omogočajo učinkovito ožičenje 
od naprav do nadzornih omar.

Glavne prednosti: 
• Modularnost konektorjev zagotavlja hitre in varne povezave.
• Visoka gostota omogoča priklop do 48 kontaktov v enem 

konektorju.
• Predhodno ožičenje prihrani čas in stroške.
• Hitro in zanesljivo ožičenje zahvaljujoč PUSH IN tehnologiji 

priključevanja.
• Mostičenje, označevanje in testni kontakti kot pri vrstnih 

sponkah.

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja 
industrijske avtomatizacije in strojegradnje 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: FBS elektronik d.o.o., Peter Meh, oddelek tehničnega svetovanja

V sodobnih industrijskih procesih, ki temeljijo na avtomatizaciji proizvodnje, obstajajo ob delovnih strojih in 
opremi področja, ki so potencialno nevarna za pojav poškodb ljudi. Vsako poseganje v nevarno področje stroja 
lahko povzroči poškodbo posluževalca. Za omejitev in preprečitev nevarnih tveganj in poškodb zaposlenih je 
predpisana uporaba ustrezne varnostne opreme, ki v primeru pojava resne nevarnosti ustavi delovanje stroja in 
s tem prepreči poškodbo tako oseb kot materiala.

V FBS elektronik poskrbimo za pravilno 
izbiro varnostne opreme

V podjetju FBS ELEKTRONIK d.o.o., v sklopu programa rešitev za področje industrijske varnosti, nudimo tudi varnostne 
komponente italijanskega proizvajalca GREIN. Te zajemajo različne varnostne elemente za varovanja človeka pri 
delu s potencialno nevarnimi stroji, kot so elektro-optični brezdotični elementi - varnostne svetlobne zavese in 
mehanski izklopni elementi (varnostni robovi, preproge in odbijači),  ki po potrebi izvedejo izklop potencialno 
nevarnega gibanja strojev preko ustreznih varnostnih modulov.

GREIN: Celovite rešitve elementov za področje 
industrijske varnosti

GREIN predstavlja na trgu svoje rešitve za področje 
varovanja v industriji, kot so:

• varnostne svetlobne zavese EFESTO in KEEPER,
• varnostni robovi za varovanje nevarnih preščipnih con,
• pohodne ali prevozne varnostne preproge,
• varnostni odbijači (ob pritisku-naletu ustavijo 

vozilo, stroj),
• varnostni moduli za priklop varnostnih elementov 

in izklop delovanja naprav.

V tokratnem članku se bomo osredotočili na program 
varnostnih svetlobnih zaves.

Varnostne svetlobne zavese EFESTO - za 
stiskalnice, izsekovalne stroje…

EFESTO je linija varnostnih svetlobnih zaves varnostne 
kategorije 4 (SIL3), za varovanje človeka na potencialno 
nevarnih delovnih mestih v industriji. Te so večžarkovni 
optoelektrični senzorski elementi različnih ločljivosti 
zaznavanja objektov, ki se pojavijo v detekcijskem polju 
med obema letvama svetlobne zavese. 

Svetlobne zavese, glede na svojo funkcijo in ločljivost, 
zaznavajo prehod prstov, dlani, roke in/ali telesa pri 
morebitnem posegu v nevarno področje stroja. Zavesa 
je sestavljena iz para oddajne letve, ki oddaja infrardečo 
svetlobo in sprejemne letve, ki to sprejema. V primeru 
prekinitve katerega od optičnih žarkov, vzpostavljenih 
med oddajnimi in sprejemnimi optičnimi elementi obeh 
letev, se izključi varnostni izhod sprejemne letve ter 
preko varnostnega modula ali varnostnega krmilnika, na 
katerega je ta spojena, izključi oziroma zaustavi pogon, 
ki izvaja potencialno nevarno gibanje.

Principielni prikaz različne gostote (resolucije) detekcijskega 
polja svetlobne zavese (prikazano z rdečimi žarki)
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Varnostne zavese za zaznavanje prstov se največkrat 
uporabljajo na mestih, kjer delavec poslužuje stroj 
(vstavljanje materiala v kalup, stroj, pozicioniranje 
na pravo mesto,..), pri robotih, kjer so hitrosti gibanja 
visoke in želimo hiter odziv zavese in ustavitev robota, 
pri prebijalnih in krivilnih strojih, stiskalnicah, CNC 
stružnicah, žagah, mlinih, mešalcih, tiskarskih rezalnih 
strojih, skratka povsod, kjer zaradi poseganja v nevarno 
področje gre za veliko nevarnost poškodbe prstov 
in dlan ali pa je oddaljenost operaterja in s tem tudi 
varovalnega polja svetlobne zavese od točke, oziroma 
cone kjer lahko pride do poškodbe relativno majhna, 
zaradi česar je za pravočasno zaustavitev nevarnega 
giba nujno, da svetlobna zavesa zanesljivo reagira že, 
ko v njeno polje zaidejo prsti.

Varnostni element mora ob prekinitvi optičnega žarka 
v najkrajšem možnem času (praviloma nekaj, do nekaj 
deset milisekund) povzročiti izklopiti varnostnega izhoda 
svetlobne zavese (največkrat 2 x PNP izhod) in s tem 
aktivirati elekromehanski varnostni modul, za dosego 
izklopa naprave. Svetlobno zaveso z varnostnima OSSD 
izhodoma lahko, namesto na samostojni elektromehanski 
varnostni modul, priključimo tudi na napredne varnostne 
sisteme, kot je varnostni krmilnik, na katerega so priključeni 
vsi varnostni elementi. Varnostni izhodi krmilnika se 

aktivirajo glede na vhodne signale posameznih varnostnih 
elementov, priključenih na njegove vhode.

Za zaznavanje roke/dlani se uporabljajo varnostne 
svetlobne zavese z resolucijo 30 mm (razmik med žarki 
svetlobnega polja zavese, oziroma najmanjši premer 
objekta, ki zanesljivo povzroči prekinitev optičnih žarkov 
in izklop zavese). To pomeni, da ob posegu v nevarno 
območje z roko prekinemo vsaj en žarek in s tem 
povzročimo izklop naprave. Takšna resolucija se uporablja 
za varovanje oseb tam, kjer za pravočasno zaustavitev 
nevarnega gibanja, preden človek s katerimkoli delom 
telesa doseže potencialno nevarno točko zadostuje, če 
svetlobna zavesa zanesljivo zazna objekt premera 30 mm 
ali več (n.p.r. roko). Primere takšne uporabe srečamo pri 
dostopu v delovna območja robotov ali drugih strojev, pri 
stiskalnicah, kjer je svetlobna zavesa lahko postavljena 
dovolj daleč od preščipne cone, strojih s počasnejšimi 
gibi, dostopu do navijalnih valjev v tiskarski industriji, 
spajalnih stroji za lepljenje lesnih elementov, dvižnih 
ploščadih in podobno.

Varnostne svetlobne zavese KEEPER z 
MUTING funkcijo 

KEEPER je linija varnostnih svetlobnih zaves varnostne 
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kategorije 4 (SIL3), za varovanje oseb na nevarnih mestih 
transportnih in pakirnih linij. Ob prehodu materiala 
skozi optično polje svetlobne zavese, ki varuje dostop 
ljudi do nevarnih con delovnih strojev, se s prekinitvijo 
optičnih žarkov dodatnih optičnih svetlobnih zapor 
začasno premosti izklop svetlobne zavese in tako 
omogoči nemoten prehod materiala. Pri tem se stanje 
začasno neaktivne svetlobne zavese (muting funkcija) 
signalizira z vklopom opozorilne rumene luči na vrhu 
letve svetlobne zavese. Posebnost te serije je vgradnja 
MUTING senzorjev v vodoravni letvi, ki preprečuje 
premik optičnih senzorjev in s tem neželeno prekinitev 
njihovih optičnih žarkov na mestih, kjer so prisotne 
vibracije. Serija ima možnost prilagoditve vgrajenih 
muting senzorjev z nastavitvijo višine zaznavanja (pomik 
vodoravne letve gor/dol), odvisno od dimenzije palet 
oziroma transportiranega materiala.

KEEPER serija z vodoravno letvijo in vgrajenimi MUTING 
senzorji

Delovanje varnostne svetlobne zavese, 
reakcijski čas in čas zaustavitve stroja

Varnostno svetlobno zaveso moramo montirati vsaj na 
predpisani minimalni razdalji od potencialno nevarnega 
dela stroja, ki ji pravimo minimalna varnostna razdalja. 
To razdaljo izračunamo na podlagi formul, predvidnih 
za posamezne primere aplikacij in odvisnih od različnih 
dejavnikov kot so: resolucija svetlobne zavese, način 
njene postavitve, odzivni čas varnostnega sistema, čas 
zaustavitve nevarnega gibanja, možnosti poseganja 
proti nevarnemu mestu pod, nad ali okoli svetlobne 
zavese in podobno.

Načelni princip izračuna minimalne varnostne razdalje 
od nevarne točke stroja, na kateri smemo postaviti 

svetlobo zaveso je takšen, da oseba, ob predpisani 
hitrosti gibanja skozi zaščitno polje svetlobne zavese 
proti nevarni točki,  do nevarne točke z nobenim delom 
telesa ne pride, preden se nevarno gibanje ustavi.

Ko torej oseba z delom telesa prekine optične žarke 
svetlobne zavese, ta po preteku svojega reakcijskega 
časa prekine svoj varnostni izhod, kar povzroči izklop 
delovnih kontaktov varnostnega modula. Tudi ta izklop 
se zgodi v okviru trajanja reakcijskega časa varnostnega 
modula. Opisani potek pa je šele začetek zaustavljanja 
nevarnega gibanja stroja. Ko varnostni modul (ali varnostni 
krmilnik) sproži proces zaustavljanja nevarnega gibanja 
oziroma, ko stroj prejme inštrukcijo za zaustavitev, 
je potreben določen čas, da krmilje stroja izvede 
zaustavljanje nevarnega giba (n.p.r. z izklopom pogona 
in aktivacijo zavore). Ta čas, imenovan zaustavitveni 
čas stroja, praviloma predstavlja večji del trajanja 
procesa zaustavitve stroja, od trenutka posega v polje 
svetlobne zavese, do ustavitve gibanja. Če v praksi 
reakcijski čas varnostne verige (skupni reakcijski čas 
varnostnih komponent), odvisno od izvedbe svetlobne 
zavese in varnostnega modula znaša tipično do nekaj 
deset milisekund, reakcijski čas večjih strojev, kot je 
na primer hidravlična stiskalnica, tipično lahko znaša 
100 – 300 ms ali tudi več.

 Zaustavitveni čas stroja je pogosto neznan, saj se, tudi 
v primeru, ko je podan v tehnični dokumentaciji stroja, s 
časom spreminja. Poleg reakcijskega časa krmilja stroja 
je namreč odvisen od trenutnega stanja mehanskih delov 
stroja, kot na primer od trenutne obrabe in s tem hitrosti 
ustavljanja zavore, teže trenutno uporabljanega orodja, 
stanja obrabe hidravličnega sistema in podobno. Ker 
pa je zaustavitveni čas stroja eden od nujnih podatkov 
za izračun minimalne potrebne oddaljenosti varnostne 
svetlobne zavese od nevarne točke stroja, brez njegovega 
poznavanja ni mogoče določiti, na kateri oddaljenosti 
od stroja moramo zaveso montirati. To pa je, za dosego 
varnostne odobritve stroja, nujno postaviti skladno z 
veljavnimi varnostnimi predpisi.

Meritev zaustavitvenega časa strojev in naprav

Za potrebe ugotavljanja ustreznosti namestitve 
varnostnih elementov in s tem priprave podlage za 
varnostno odobritev strojev v podjetju EBS ELEKTRONIK 
nudimo izvedbo meritev zaustavitvenega časa strojev in 
naprav. Meritve izvajamo z uporabo namenske merilne 
opreme in ustrezno usposobljenim kadrom. Določanje 
zaustavitvenega časa stroja je potrebno izvesti ob 
načrtovanju varnostnega sistema, da se varnostni elementi 
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lahko pravilno namestijo, kot tudi v rednih časovnih 
intervalih (tipično enkrat letno), za potrebe preverjanja 
ali varnostni sistem, ob obrabi zaradi redne uporabe, še 
deluje v okviru predpisanih varnostnih omejitev.

Pravilna montaža varnostne svetlobne zavese

Za ustrezno, zanesljivo in varno izvedbo varovanja, je 
varnostno svetlobno zaveso potrebno namestiti tako, 
da minimiziramo možnost nastanka poškodbe. Poleg 
preprečevanja možnosti poseganja do nevarne točke 

pod, nad ali okoli svetlobne zavese, je n.p.r. potrebno 
onemogočiti tudi možnost, da bi se posluževalec stroja 
lahko nahajal med svetlobno zaveso z neprekinjenim 
optičnim poljem in nevarnim območjem stroja. Spodnja slika 
prikazuje nekaj različnih praktičnih primerov namestitve 
letev svetlobne zavese tako, da so optični žarki svetlobne 
zavese ob poseganju posluževalca v stroj vedno prekinjeni 
in s tem izvedba nevarnega gibanja stroja onemogočena. 
V vsakem primeru pa izvedbe spodaj prikazanih načinov 
montaže svetlobne zavese ni dopustno prosto izbirati, 
brez izračuna potrebne minimalne varnostne oddaljenosti 
zavese od stroja.

Delovni režim stroja v povezavi z 
varnostno svetlobno zaveso

Odvisno od dopustnosti izvedbe v primeru posamezne 
aplikacije je mogoče izbirati med naslednjima režimoma 
delovanja stroja:
- Avtomatski zagon stroja: posluževalec s posegom v 
stroj prekine žarke optičnega polja svetlobne zavese, kar 
onemogoči delovanje stroja med procesom posluževanja. 
Ob odmiku delavca iz polja svetlobne zavese se njeno 
optično polje ponovno vzpostavi, nov delovni cikel stroja 
pa se samodejno začne izvajati.

- Ročni zagon stroja: po odmiku posluževalca iz optičnega 
polja svetlobne zavese se novi delovni cikel stroja ne 
začne izvajati avtomatično, ampak mora posluževalec, 
za izvedbo naslednje delovne operacije stroja, pritisniti 
tipko za ponovni zagon.

Pri varnostnih svetlobnih zavesah GREIN lahko izbirate 
med izvedbami z naslednjimi funkcijami:

• osnovne funkcije (ročni / avtomatski reset) 
• napredne funkcije (EDM, muting, blanking, kaskadna 

izvedba)

Posebne izvedbe mehanske zaščite 
varnostnih zaves Efesto

Za procese, pri katerih se izvaja čiščenje opreme s pranjem 
(največkrat z visokotlačnimi čistilci), kot se pogosto dogaja 
v mlekarski, prehrambeni, farmacevtski in kemični industriji, 
je za namen zagotavljanja ustrezne funkcionalnosti 
svetlobne zavese njeni optični letvi potrebno ustrezno 
zaščititi ali uporabiti izvedbe s primerno IP zaščito ohišja. 
V primeru vgradnje letev zavese v zaščitno ohišje se 
uporabljajo ustrezna transparentna ohišja s primernimi 
tesnilnimi elementi.  Ta preprečujejo vdor čistilne tekočine 
do svetlobne zavese in zagotavljajo njeno zanesljivo 
delovanje tudi v mokrem okolju.

Obstajajo tudi izvedbe prozornih tesnilnih ohišij za 
uporabo v zunanjih aplikacijah, vse do temperature 
-15°C. Tak sistem ima vgrajeno grelno folijo, ki preprečuje 
kondenzacijo vlage in zameglitev prozornih delov v 
notranjosti zaščitnega ohišja. Takšna rešitev je primerna 
tudi za uporabo v hladilnicah in na delovnih mestih, 
kjer prihaja do večjih temperaturnih nihanj ter s tem do 
možnosti rosenja.

Možne izvedbe pravilne montaže varnostne svetlobne zavese glede na položaj posluževalca.
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Primeri uporabe varnostnih svetlobnih zaves

Primer uporabe varnostnih svetlobnih zaves KEEPER: 
paletizerji na proizvodnih linijah - L ali T oblika letev z 

vgrajenimi MUTING senzorji v vodoravni letvi

Preprečevanje nevarnosti posega v delovni stroj

Varnostne svetlobne zavese uporabljamo za varovanje 
ljudi pri delu s potencialno nevarnimi stroji, kot so:

• Stiskalnice
• Rezalni stroji
• Sekalni stroji
• CNC obdelovalni centri
• Roboti (varovanje dostopa v delovno področje)
• Avtomatizirane proizvodne linije
• Stroji za brizganje plastike
• Različni obdelovalni stroji (žage v lesni industriji, 

stroji v keramični industriji)

Prednost svetlobnih zaves GREIN je tudi kratek dobavni 
rok. V primeru nujne potrebe znaša čas izdelave pri 

proizvajalcu 3 delovne dni, čas do odpreme kupcu pa 
5 delovnih dni po prejemu naročila.

Poleg varnostnih komponent nudi podjetje GREIN 
tudi rešitve za področje avtomatizacije proizvodnih 
procesov kot so: 

• kontaktni robovi za stikalne funkcije na daljših 
linijah npr. vklop luči na hodnikih, vklop stikala na 
liniji (elementi so zaščiteni pred vlago, prahom, 
dobavljivi v različnih barvah),

• procesne svetlobne zavese družine NI s stikalnim 
izhodom za zaznavanje predmetov,

• procesne svetlobne zavese družine NS za merjenje 
dimenzij objektov (višina/širina/globina).

Preprostost komponent z vidika vgradnje prinaša tako 
časovni, kot posledično fi nančni prihranek. V primeru 
zastojev proizvodnih procesov je možnost hitre odprave 
okvar ključnega pomena.

Več informacij o izdelkih proizvajalca GREIN za področje 
industrijske varnosti in avtomatizacije proizvodnje lahko 
pričakujete v naslednjih izdajah revije Avtomatika.

V podjetju FBS elektronik d.o.o. nudimo za uporabo v 
vseh vrstah avtomatiziranih proizvodnih procesov tudi 
senzorje naše lastne proizvodnje (induktivna, kapacitivna, 
magnetna stikala in temperaturna tipala), s stalne zaloge 
v našem skladišču v Velenju. 

Za hiter in enostaven nakup z nekaj kliki obiščite našo 
spletno trgovino: www.fbselektronik.com/trgovina

Za pomoč pri izboru varnostnih komponent nas lahko 
kontaktirate po e pošti, na naslov peter.meh@fbselektronik.
com, info@fbselektronik.com ali nas pokličite telefonsko, 
na številko 03/89-83-702.
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MVK Fusion –
za maksimalno 
raznolikost

01

02

03

varnost
IO link

IO standard

www.murrelektronik.si

Tri temeljne funkcije združene 
v enem modulu

MVK Fusion je povabilo k standardizaciji 
modularnih enot in odpira vrata strategiji 
z enim modulom.

01/  digitalni standard – senzorji in aktuatorji 
02/   digitalna varnost – senzorji in aktuatorji 
03/  IO link

MVK-Fusion_04-19_56x263.indd   1 15.10.2020   14:20:19

Informacije: Murrelektronik GmbH, www.murrelektronik.si, 
info@murrelektronik.si

MVK Fusion
… vabi k standardizaciji modularnih enot in odpira vrata strategiji z enim 
modulom 

Modul PROFINET/PROFIsafe združuje tri temeljne funkcije namestitvene 
tehnike:
    • digitalne standardne senzorje in aktuatorje 
    • digitalne varnostne senzorje in aktuatorje
    • IO-Link

Ta kombinacija je zelo inovativna. Omogoča nove in pionirske koncepte na 
področju avtomatizacije. Tako postane namestitev enostavnejša in hitrejša. 

Kompleksnost parametriranja se z uporabo modula MVK Fusion odločilno 
zmanjša, saj ga v celoti izvede orodje za inženiring v sistemu varnostnega 
upravljanja. Razvijalec programske opreme in inženir elektrotehnike ne 
potrebujeta usposabljanja o orodjih in priročnikih, specifi čnih za posameznega 
proizvajalca.  Z modulom MVK Fusion je na modularno enoto potrebnih 
manj modulov Fieldbus, v najboljšem primeru le eden. To nudi privlačne 
možnosti za uporabo avtomatizacije na številnih področjih.

Sporočilo za javnost 
podjetja Murrelektronik
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En modul z maksimalno raznolikostjo

Posebnost modula Fieldbus MVK Fusion je njegova 
raznolikost. Združuje tri temeljne funkcije namestitvene 
tehnike – digitalne standardne senzorje in aktuatorje, 
digitalne varnostne senzorje in aktuatorje ter IO-Link.

• Dve digitalni standardi vtični mesti lahko prosto 
nastavimo kot vhod ali izhod – točno tako, kot 
zahteva uporaba.

• Štiri varnostna vtična mesta skrbijo, da so skoraj 
vse digitalne varnostne zahteve brez povečane 
obremenitve vključene v namestitveni koncept.

• Dve vtični mesti IO-Link ponujata zelo velik obseg 
funkcij, saj lahko integrirata tudi kompleksne 
senzorje in aktuatorje v sistem Fieldbus. Poleg 
tega sta primerni za stroškovno ugodno širjenje 
standardnih signalov s pomočjo razdelilnikov IO-Link.

To poenostavlja namestitve, omogoča varčevanje prostora 
in zmanjšuje število potrebnih modulov.

Maksimalna fl eksibilnost za varno uporabo

Modul MVK Fusion združuje varnostne naloge posamezne 
namestitvene rešitve v en modul:
• S tremi varnimi vhodnimi vrati z dvema kanaloma zbira 

signale tipičnih varnostnih senzorjev, kot je tipka za 
izklop v sili, svetlobne zapore, dvoročno upravljanje, 
zaščitna vrata itd. – do maksimalne ravni učinkovitosti e.

• Varna izhodna vrata z dvema varnima izhodoma 
lahko nastavimo glede na uporabo (PP, PM ali PPM 
preklopni) in s tem omogočimo priključitev različnih 
vrst aktuatorjev, dvojnih ventilov in ventilskih otokov 
– tudi v tem primeru do ravni učinkovitosti e.

• Posebna vrata Class-B-IO-Link-Port skrbijo za to, da se 
naprave IO-Link, kot so ventilski otoki ali razdelilniki, lahko 
na enostaven način varno izključijo do ravni učinkovitosti d.

Tako z modulom MVK Fusion lahko dosežete visoko 
stopnjo varnosti – to ponuja optimalno zaščito za 
človeka in stroj! 

Varnostno parametriranje z malim 
številom klikov

Z modulom MVK Fusion je parametriranje varnostnih 
senzorjev in aktuatorjev izjemno enostavno: v orodju za 
inženiring v sistemu varnostnega upravljanja le z nekaj kliki 
izberete varnostno funkcijo (npr. svetlobno zaveso ali tipko 
za izklop v sili) – in parametriranje je v celoti zaključeno. 
Uporabniki – po navadi razvijalec programske opreme in 
inženir elektrotehnike – ne potrebujejo znanja o parametrih 
tega modula. Dodaten korak pri verifi kaciji (izračun CRC) 
z dodatno programsko opremo posameznega proizvajalca 
odpade. To pospeši proces in zmanjša nevšečnosti, saj 
preprečuje napačne vnose.

Visoka učinkovitost

Moduli so primerni za uporabo v kombinaciji z razredi 
Conformance Class C (IRT), Shared Device in Netload Class 
III. Tako jih lahko brez težav uporabimo v namestitvah, ki 
zahtevajo maksimalno zmogljivost in popolno zanesljivost. 
Ti moduli so za rešitve PROFINET popolne komponente.

Vsestranska uporaba in obsežne 
diagnostične možnosti

• Robustno kovinsko ohišje z zalivno maso omogoča 
vsestransko uporabo – vse do ekstremnih uporab varjenja.

• Modul shranjuje napake s časovnim žigom na integriran 
spletni strežnik tudi pri izpadu električne napetosti – 
ne iščite napak, ampak jih najdite ter tako zmanjšajte 
čas mirovanja naprave.

• Varnostni naslov nastavite z vrtljivim stikalom neposredno 
na modulu – in prek naslova »000« lahko modul MVK 
Fusion ponastavite na standardne nastavitve.

• Modul lahko uporabite tudi pri visokih zunanjih 
temperaturah (do 60 °C) v kombinaciji z visokimi 
električnimi tokovi (do 16 A) – neobvezna hladilna 
enota za te izredne razmere razširi možnosti uporabe.

• Modul lahko uporabljate tudi v visoko ležečih proizvodnih 
obratih (do 3000 metrov), kar je precej nenavadno.

• V vsakem kanalu se nadzirajo napake, kot so 
preobremenitev, kratki stik senzorja ali prekinitev 
kabla – obsežne diagnostične možnosti zagotavljajo 
hitro prepoznavanje, analizo in odpravljanje napak.
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PAMETNO LEŽIŠČE SMATBED

Človek v povprečju preživi tretjino svojega življenja v spanju. Trden spanec je izredno pomemben za dobro psihično 
in fi zično počutje, čemur v izdatni meri pripomore primerno ležišče. To mora omogočiti čim bolj enakomeren 
pritisk na telo, kar nekatera ležišča omogočajo z modularno zgradbo. Trdoto posamezne sekcije določa kozultant, 
vendar je ta določitev empirična. Razvili smo SmartBed aparaturno opremo in spletno aplikacijo za simulacijo 
vpliva različne trdote ležišča na njegov upogib pod težo spečega s pomočjo naprave za dvig ležišča in senzorjev 
razdalje za meritev upogiba, kar omogoča neosebno določitev primerne trdote posameznega modula. Osnovna 
funkcija SmartBed je predvajanje videa, kjer se ob izbranih trenutkih najprej segmenti nastavijo na določeno višino 
(trdoto) in nato opravi meritev razdalje (upogiba). Po koncu predvajanja se izračuna primerne trdote modulov in 
rezulte prikaže v grafi čni in shrani v pisni obliki.

Avtor: Wechtersbach Drago, lj@weko.si

Pametno ležišče SmartBed

Uvod

Odrasel človek v povprečju dnevno spi dobrih sedem 
ur, otroci in starejši še več, tako da lahko rečemo, da 
prespi kar tretjino svojega življenja. Trden spanec je 
izredno pomemben za dobro psihično in fi zično počutje, 
nespečnost lahko povzroči zlasti bolezni povezane s 
krvnim obtokom, diabetes in nekatere vrste raka pa 
tudi depresije, debelost in še kaj. K dobremu spancu v 
izdatni meri pripomore kvalitetno ležišče z lastnostmi 
enakomerne razporeditve pritiska spečega, mikroklime, 
higiene, robne opore ter stabilnosti.

Ko človek spi, nekateri deli telesa obtežijo ležišče bolj kot 
drugi, na obteženih mestih pride do oteženega krvnega 
pretoka in v končni fazi tudi do zaležanin. Zdrav človek 
to podzavestno občuti in spremeni spalni položaj. Tako 
premetavanje po postelji vodi do nemirnega spanca, ki 
seveda ni zdravo.  Nekatera ležišča dosežejo enakomerno 
razporeditev teže spečega s pomočjo modulov z različno 
trdoto. Ramena in boki bolj pritiskajo na ležišče, zato so 
tam vstavljeni moduli mehkejši, pri pasu se vstavi trše. 
Trdota posameznega modula je zlasti odvisna od spola, 
spalnega položaja, višine in teže osebe. Na podlagi 
teh podatkov konzultant določi lastnost posameznega 
modula v ležišču, ta določitev pa je nujno subjektivna.

Razvili smo strojno opremo in spletno aplikacijo, 
ki samostojno določi trdoto posameznega modula. 
Simulacijo trdote se doseže s pomočjo naprav za dvig 
ležišča v sedmih strateških točkah po dolžini ležišča. V 
teh točkah merimo upogib, kar daje podatek o ustreznosti 
nastavitev. Ukazi za dvig ter izvedbo meritve upogiba 
prihajajo iz centralnega strežnika aplikacije SmartBed 
v oblaku. Merjeni osebi se na zaslonu, ki se nahaja 
nad ležiščem predvaja video z navodili za posamezen 
položaj. Aplikacija med predvajanjem sinhrono, v skladu 

z nastavitvami v uporabniškem programu, nastavlja 
višino ležišča ter izvaja meritve. Končni rezultat meritve 
je enoličen predlog trdote modulov.

Delovanje

Pametno ležišče SmartBed ima vgrajene naprave za 
nastavitev višine sedmih modulov, kar simulira različno 
trdoto. Pod vsakim modulom je vgrajen merilec razdalje 
za merjenje upogiba ležišča pod osebo. Konzultant na 
prenosniku v brkljalniku odpre Smartbed spletno stran in 
požene predvajanje videa. Merjena oseba na ležišču gleda 
v svoj zaslon, ki je priključen vzporedno na prenosnik. 
Video predvaja navodila, kako naj leži oziroma se obrne 
merjena oseba. V nastavljenih trenutkih se ležišče s 
pomočjo nastavitvenih naprav nastavi na želeno obliko, 
merilci razdalje pa izmerijo upogib. Po koncu predvajanja 
spletna aplikacija prikaže predlagane trdote posameznih 
modulov, ki najbolje ustrezajo merjeni osebi.

Arhitektura

Pametno ležišče SmartBed je sestavljeno iz:
• Ležišča z sedmimi moduli z napravami za dvig / 

spust ležišča, kar simulira različno trdoto modulov. 
V primeru dvojne postelje je merilcev dvakrat več.

• Pod vsakim modulom se nahaja merilna enota, ki 
izvaja meritev razdalje (upogiba ležišča),

• Spletne aplikacije, ki teče na spletnem strežniku. Ta 
je sestavljena iz dveh pod sklopov, komunikacijskega, 
ki skrbi za povezavo z dvižnimi napravami ter merilci 
in spletnega pod sklopa, kot grafi čnega vmesnika 
proti uporabniku.

Merilna enota

Jedro merilne enote je merilec razdalje. Cenovno 
sprejemljivi merilci delujejo tako, da merijo čas, ki mine 



30 AVTOMATIKA 186/2020

SISTEMI AVTOMATIZACIJE

od trenutka, ko oddajo signal do njegovega sprejema, 
ki se odbije od merjene površine. Na razpolago sta dve 
vrsti, ultrazvočni in laserski. 

Za našo uporabo absolutna natačnost ni potrebna, 
pomemben je le podatek o upogibu ležišča, zanima 
nas le sprememba razdalje. Tako nas pomankljivost 
ultrazvočnega merilca, kjer je meritev odvisna od 
temperature okolice (hitrost zvoka v zraku se spreminja 
s temperaturo)  ne moti.

Slika 1 - Sipanje meritev (n = 5558)

Testirali smo obnašanje ultrazvočnega HCSR04 ter 
laserskega TOF10120 tako, da smo vzeli nekaj tisoč 
vzorcev pri razdalji 100mm. Sipanje pri HC-SR04 je 
nekako v korakih, verjetno zato, ker se je meritev izvajala 
na spodnji meji merilnega območja. Pri TOF10120 so 
rezultati  razporejeni po Gaussu, vendar v širšem območju. 
Čas meritve je pri optičnem krajši (svetloba se širi hitreje 
kot zvok), a je pri kratki razdalji praktično enaka kot pri 
zvočnem, v obeh primerih približno 20 ms. Zato smo 
test izvedli še tako, da se zaporedno izvede več deset 
meritev, izvrže nekaj z največjim odstopanjem in ostale 
povpreči. V tem testu sta bila oba merilca zelo stabilna 
in ustrezna. Cenovno je HCSR04 nekajkrat cenejši kot 
TOF10120, tako da smo se odločili za ultrazvočnega, 
čeprav dizajn omoča priključitev obeh.

Na posameznem ležišču se nahaja sedem merilcev, na 
dvojnem ležišču štirinajst. Centralna enota s štirinajstimi 
serijskimi kanali bi zahtevala dodatni multiplekser,  V 
primeru, da se meritve izvajajo centralno na enem 
mestu, lahko na daljših povezavah do merilcev prihaja 
do napak zaradi motenj v okolici. Zaradi obojega smo se 
odločili za IoT (Internet of Things, internet stvari) pristop.  
Vsako merilno mesto ima svoj procesor, ki se preko WiFi 
povezave samostojno poveže na aplikacijski strežnik v 
oblaku. Izbrali smo ESP8266 Wemos D1 mini modul, ki 
se napaja preko USB vtiča. Tudi ožičenje ležišča je na 
ta način enostavnejše.

Program za merilni modul je pisan v microPython. 
Povezava na aplikacijski strežnik poteka preko Websocket  
variante HTTP protokola.

Slika 2 Merilni modul

Spletna aplikacija

Spletna aplikacija teče na spletnem strežniku in je pisana 
v programskem jeziku Python. V grobem jo sestavljata 
dva pod sklopa. Prvi skrbi za komunikacijo proti vhodno 
/ izhodnim enotam: napravi za dvig ležišča in merilcem 
razdalje. Drugi del predstavlja vmesnik proti uporabniku 
(konzultantu), ki uporablja spletni brkljalnik.

Komunikacija z napravami za dvig / spust ležišča poteka 
z uporabo MQTT standarda na strežnik proizvajalca 
opreme, ki je tudi določil potrebna MQTT sporočila.  Ob 
vzpostavitvi povezave se  SmartBed  naroči na tista, ki 
dajejo podrobno informacijo o stanju naprave in višini 
ležišča. Prav tako so na razpolago ukazi z zahtevo po 
spremembi nastavljene višine ležišča za vsak modul 
posebej. Na vsake nekaj časa SmartBed odpošlje PING 
paket in s tem preveri delovanje povezave.

Komunikacija z enotami za meritev razdalje uporablja 
Websocket protokol, uporablja se JSON formatiranje. 
Povezavo vedno vzpostavi merilna enota,  ukaze pa 
izdaja le komunikacijski pod sklop spletne aplikacije. 
Komunikacija večji del časa miruje, le občasno 
komunikacijski pod sklop odpošlje PING paket, da osveži 
povezavo. GetDistance je najpomembnejši ukaz, ki ga 
izda pod sklop, ko spletna aplikacija želi informacijo o 
trenutnem upogibu ležišča. Merilna enota z izmerjeno 
razdaljo odgovori v času pod eno sekundo.

Uporabniški vmesnik je drugi del spletne aplikacije. 
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SmartBed ležišča se nahajo v več prodajnih salonih, 
zato je nujno potrebna identifi kacija klienta. Odločili 
smo se za identifi kacijo z digitalnimi potrdili, ki poleg  
identifi kacije nudi še odlično zaščito, odpadejo tudi 
problemi z izgubljenimi gesli.

V vmesniku se ureja in nato zažene uporabniški program, 
ki izvaja najpomembnejši del SmartBed aplikacije. 
Uporabniški program vedno predvaja video, v času 
predvajanja pa izvaja zahtevane meritve. Sestavljen je 
iz posameznih stavkov, ki imajo tri polja: 

• relativen čas od pričetka predvajanja videa v sekundah,
• operacijska koda in
• morebiten parameter.

Implementirali smo tri operacijske kode:

•  PLAY predvaja video, ime datoteke podaja parameter. 
Predvajanje videa je bistveno za izvajanje želene 
funkcije aplikacije, tako da mora stavek PLAY izvajati 
kot prvi stavek s časovnim odmikom 0 sekund in je 
lahko prisotna v programu le enkrat. Pred zagonom 
programa lahko konzultant še dodatno izbere video 
datoteko, ki ima vsebino prilagojeno merjeni osebi.

• SET omogoča nastavitev višine segmentov z moduli 
ležišča na vrednosti, ki jih podaja parameter.

• GET pošlje ukaz merilnim enotam, naj izvedejo 
meritev. Izmerjene razdalje so aplikaciji na voljo 
najkasneje v roku ene sekunde. GET stavek običajno 
sledi SET stavku, v uporabniškem programu lahko 
nastopata večkrat, kar omogoča izvajanje meritve ob 

različnih položajih merjene osebe. Parameter izbira 
vrsto meritve, zaenkrat je to le razdalja.

Po koncu izvajanja uporabniškega programa oziroma 
predvajanja videa aplikacija glede na nastavljene 
vrednosti in izmerjene vrednosti predlaga optimalno 
trdoto za vsak modul ležišča posebej.

Sklep

Trden spanec močno vpliva na dobro fi zično in psihično 
počutje človka. Za dober spanec je potrebno primerno ležišče, 
sestavljeno iz modulov, prilagojeno spečemu. Razvili smo 
sistem, ki omogoča avtomatsko določitev primerne trdote 
posameznih modulov fi zionomiji spečega. Uporabili smo IOT 
pristop, kjer se naprave za dvig ležišča in merilci upogiba 
prek omrežja povežejo na oblačni strežnik. Strežni hkrati 
nadzoruje proces na več ležiščih.  Merjenim osebam se ob 
izvajanju meritev predvaja video z navodili, končni rezultat 
je enoličen zapis s predlaganimi trdotami modulov. Prvi 
poizkusi dajejo dobre rezultate, v načrtu so že izboljšave, 
kot na primer prikaz meritve v okviru videa v realnem času.

Reference in dodatne informacije:
1. Dolžina spanja: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC6267703
2. Več povezav na bolezni povezane s slabim spanjem: 

https://www.sleepscore.com/4-deadly-diseases-linked-
to-poor-sleep

3. Domača stran WiFi modula: https://docs.wemos.cc/
en/latest/d1/d1_mini.html

4. MikroPython: https://micropython.org/

Slika 3 - Prikaz ob koncu meritve s predlaganimi trdotami modulov
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Izpopolnjena zasnova, izboljšana prilagoditev in večji nadzor nad funkcijami, ki so vam najpomembnejš

Seul, Koreja – 7. december 2020 – Samsung Electronics je predstavil One UI 3, najnovejšo posodobitev, ki prihaja 
na izbrane Galaxy naprave in prinaša novo zasnovo ter izboljšane vsakodnevne funkcije. Posodobitev bo na voljo 
z Android 11 operacijskim sistemom, kar potrjuje zavezanost družbe Samsung k zagotavljanju najnovejših inovacij 
s posodobitvami za operacijske sisteme za več kot milijon naprav1.

One UI 3 bo prvotno na voljo na napravah serije Galaxy S20 pametnih telefonov v Koreji, ZDA in v večini evropskih 
trgov. V naslednjih tednih bo posodobitev dostopna tudi na drugih trgih in dodatnih napravah, vključno z Galaxy 
Note20, Z Fold2, Z Flip, Note10, Fold in S10. Posodobitev bo na Galaxy A pametnih telefonih dostopna v prvi 
polovici naslednjega leta.

“Predstavitev One UI 3 uporabniškega vmesnika predstavlja zavezanost družbe Samsung, da uporabnikom Galaxy 
naprav nudimo še boljšo uporabniško izkušnjo tako, da jim omogočimo dostop do najnovejših inovacij, ko so te 
na voljo,” je povedal dr. TM Roh, predsednik in vodja oddelka za poslovne mobilne komunikacije pri Samsung 
Electronics. ”One UI 3 je ključni del naše zaveze in poslanstva, da nenehno ustvarjamo nove inovativne in intuitivne 
izkušnje. Galaxy naprave odpirajo vrata do neprimerljivih izkušenj.”

Nova zasnova za izboljšano estetsko izkušnjo

Posodobitev zasnove v One UI 3 prinaša še več preprostosti in elegance za uporabnike Galaxy pametnih telefonov.
Znotraj vmesnika so funkcije, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo in obiskujejo - na primer začetni zaslon, 
zaklenjeni zaslon, obvestila in hitri dostop - vizualno izboljšane, da poudarijo pomembne informacije. Novi vizualni 
učinki, kot je učinek zatemnitve / zameglitve za obvestila omogočajo, da se hitro osredotočite na tisto, kar je 
najpomembnejše, preoblikovani pripomočki pa poskrbijo, da je vaš začetni zaslon urejen in eleganten.

1 Razpoložljivost posodobitev in funkcij Android operacijskega sistema se lahko razlikuje glede na napravo in trg. Razpored 
nadgradenj bo odvisen od dejavnikov, vključno z modelom in omrežjem.

Informacije: SamsungElectronicsCo.

Samsung One UI 3 dviguje uporabniško 
izkušnjo na nov nivo
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One UI 3 uporabniški vmesnik pa ne izgleda samo drugače - temveč je drugačen. Bolj gladki učinki gibanja in 
animacija v kombinaciji s povratnimi informacijami poskrbijo, da vam bo uporaba telefona predstavljala še več 
zadovoljstva. Ravno tako bo povezovanje z drugimi napravami potekalo še enostavneje, saj One UI 3 uporabniški 
vmesnik nudi tudi celovitejšo izkušnjo širšega Galaxy ekosistema.

Izboljšane vsakodnevne funkcije, s katerimi boste lažje dosegli več

One UI 3 je osredotočen na zagotavljanje vsakdanje preprostosti. Preoblikovani pripomočki na zaklenjenem zaslonu 
One UI 3 uporabniškega vmesnika pomagajo nadzirati glasbo in si ogledati pomembne informacije, kot je na primer 
koledar, ne da bi morali odkleniti napravo. Sledenje sporočilom in pogovorom je bolj intuitivno, obvestila aplikacij 
za komuniciranje so združena, tako da lahko hitro berete in odgovarjate na sporočila. Celozaslonska postavitev 
videoklica na zaslonu  od roba do roba nudi novo komunikacijsko izkušnjo, ki vas bo še bolj približala za vas 
najpomembnejšim osebam. 

One UI 3 bo vašo kamero naredil še zmogljivejšo. Z uporabo umetne inteligence se izboljša možnost približevanja 
in samodejnega ostrenja - tako bodo vaše slike popolne. Poleg tega boste v preurejeni galeriji še lažje našli iskane 
fotografi je.
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Razširjena prilagoditev za vaš telefon

Želja uporabnikov je, da imajo svobodo prilagajanja uporabniškega vmesnika glede na svoje želje. Ne glede na to, ali 
želite vklopiti Temni način ali narediti mobilno dostopno točko - vse to lahko sedaj naredite s preprostim potegom 
in klikom na plošči za hitri dostop. Fotografi je, videoposnetke ali dokumente lahko delite lažje kot kadarkoli prej. 
Z možnostjo prilagajanja seznamov za skupno rabo lahko ”pripnete” najpogosteje uporabljene cilje skupne rabe, 
naj bo to stik, aplikacija za komuniciranje ali e-pošta. Ravno tako lahko na svojem pametnem telefonu ustvarite 
dva različna profi la - osebnega in službenega.

Plošča za hitri dostop na One UI 2 (levo) in One UI 3 (desno)

Za nadaljnjo prilagoditev lahko pripomočke postavite na začetni zaslon in prilagodite prosojnost, tako da se bolje 
ujemajo z ozadjem. Poleg tega lahko celo dodate videoposnetek za dohodni / odhodni klic in tako naredite izkušnjo 
klicanja še osebnejšo. 

One UI 3 je bil zasnovan z mislijo na uporabnika, zato vključuje tudi nove digitalne aplikacije za izboljšanje počutja, 
ki vam bodo pomagale prepoznati in izboljšati svoje navade.
Za nadaljnjo prilagoditev lahko pripomočke postavite na začetni zaslon in prilagodite prosojnost, tako da se bolje 
ujemajo z ozadjem. Poleg tega lahko celo dodate videoposnetek za dohodni / odhodni klic in tako naredite izkušnjo 
klicanja še osebnejšo.  

One UI 3 je bil zasnovan z mislijo na uporabnika, zato vključuje tudi nove digitalne aplikacije za izboljšanje počutja, 
ki vam bodo pomagale prepoznati in izboljšati svoje navade.
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Medtem ko Samsung še naprej razvija Galaxy izkušnjo, bo One UI še dodatno posodobljen ob predstavitvi novih 
pametnih telefonov v začetku leta 2021. Za več informacij obiščite www.samsung.com/one-ui. 

###
O družbi SamsungElectronicsCo.,Ltd.

SamsungElectronicsCo. navdihuje svet in oblikuje prihodnost s svojimi prodornimi zamislimi in tehnologijami. S 
stalnim razvojem in inovacijami spreminjamo svet televizorjev, pametnih telefonov, tabličnih računalnikov, digitalnih 
naprav, omrežnih sistemov, pomnilnikov, sistemov LSI in LED rešitev. Za več informacij obiščite Samsungovo medijsko 
središče na http://news.samsung.com.

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.
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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

Robotika

- Industrijski roboti
- SCARA roboti
- Kolaborativni roboti
- PICK & PLACE roboti
- 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

Pogonska tehnika

- Krmilniki gibanja
- CNC krmilniki
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.
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MALA ŠOLA PYTON

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. 

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

PYTHON XI. del

UDP (User Datagram Protocol) telegrami

So telegrami dolžine do malo več kot 1400 bytov. So nepovezani telegrami, ko ga pošljemo, mora progran(aplikacija) na 
drugi strani sprejeti, tolmačiti in odgovoriti na telegram(Vir:4). TCP telegrami so povezani, kjer programsko zagotovimo 
preverjanje dospelosti in ponovitve v primeru izgube. Uporablja se za podatkovne tokove.

Programe, glede na komunikacije delimo na strežniške in uporabniške. Oba programa se lahko vrtita na isti napravi 
ali pa sta povezana preko internetnega omrežja. 
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Krmilno jedro

Krmilno jedro je zanka, ki se mora izvajati čim hitreje. 
Za rutine znotraj osnovne zanke je začilno, da se morajo 
čim hitreje zaključit in imeti morajo linearno časovno 
odvisnost od količine podatkov.

Funkcija UDP strežnika se izvaja v posebni niti. Preden 
nadaljujemo je dobro vedeti, da se python program 
izvaja v veš opravilnem operacijskem sistemu. Obe niti 
krmilnega jedra, samo jedro in UDP strežnik sta lahko 
kadarkoli prekinjani, s strani dodeljevalca opravil, ki tiči 
v samem jedru operacijskega sistema. Imamo pa znotraj 
programa relativno uro, ki je izredno natančna. Gre seveda 
za vgrajene časovnike, ki jih pri programih s krmilnim 
jedrom veselo izkoriščamo.

UDP strežnik

Koda je del knjižnice python,py. Ob zagonu programa , 
se ob prvem klici fukcije konec() zažene ukaz, ki požene 
novo nit.

    t = threading.Thread(target = UDP_server); t.start()

UDP_server() z ukazom try: poskuša rezervirati vrata 20001 
za poslušanje. Če je uspešen pade v neskončno zanko 
while not konec1: , dukler je konec1 enak True sprejema 
telegrame ki prispejo na vrata 20001. Sprejeti telegram 
je kodiran po standardu UTF-8 imenik. Ena od obveznih 
značk imenika je »ukaz«. 

   sprejem=json.loads(s[0].decode()) ukaz=sprejem.get(”ukaz”)

sedaj sledi tolmačenje ukaza in klicanje ostalih značk, 
ki se razlikujejo odvisno od ukaza. Sproti postavljamo 
globalne spremenljivke, ki vplivajo na krmilno jedro(ali 
iz krmilnega jedra nosijo informacije) in odgovor UDP 
uporabniku. 

   oddaja=json.dumps({”ukaz”:”ne znan”})
   server.sendto(oddaja.encode(), s[1])

Po odgovoru se UDP strežnik vrne na začetek večne zanke 
in čaka na naslednji »ukaz«. V odgovor lahko vključimo 
poljubno število značk, ki nosijo informacijo k uporabniku.

UDP python uporabnik

IDE za python je razvojno orodje za resnični(realni) python. 
Na levi strani se vidi program ki se izvaja, na desni strani 
imamo ukaze za nadzor krmilnega jedra. Na levi strani v 
deseti vrstici vidite knjižnico python.py. Na desni strani 
se vidi odziv na gumb »Status«. Cikel: 0.1676ms pomeni, 
da se krmilno jedro izvaja skoraj 8000 na sekundo. Nas 
zanimajo komunikacije.

def UDP_server():

global konec1,pavza,g1s,g2s,g3s,g4s,cikli,staricas,wl
anip4,ethip4

  global azimut,naklon,zasuk

  server = socket.socket(family=socket.AF_INET, 
type=socket.SOCK_DGRAM)

  try:

    #server.bind(('127.0.0.1', 20001))

    server.bind(('', 20001))

    while not konec1:

      server.settimeout(0.1)

      try:

        azimut=1.2

        s = server.recvfrom(1024)

        sprejem=json.loads(s[0].decode())

        ukaz=sprejem.get(”ukaz”)

        if ukaz=='tipalo':

……..

        elif ukaz=='g':

          parameter=sprejem.get(”parameter”)

          if parameter=='1':g1s=True

          if parameter=='2':g2s=True

          if parameter=='3':g3s=True

          if parameter=='4':g4s=True

          oddaja=json.dumps({”ukaz”:ukaz+parameter})

        elif ukaz=='s':

……..

        elif ukaz=='Status':

……..

        else:

          oddaja=json.dumps({”ukaz”:”ne znan”})

          

        server.sendto(oddaja.encode(), s[1])

      except socket.timeout:

        i=1

  except:

    i=1

Strežnik, kot že ime pove, čaka na prispeli telegram, ga tolmači 
in odgovori na prispeli telegram. Enostaven primer(Vir:4) 
je bil zgled za nadgradnjo v komunikacijske zahteve pri 
krmilnem jedru. Slovenska izdaja(Si) uporablja UDP strežnik 
v samem krmilnem jedru. Razloženo in uporabljeno je na 
python in android aplikacijah, ki komunicirajo s krmilnim 
jedrom.
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udp_ukaz.py

UDP uporabnik je program, ki pošlje UDP telegram, čaka na odgovor in se zaključi. Program udp_ukaz najprej preveri 
koliko je vhodnih parametrov. Recimo, da imamo 4 parametre, potem se vse dogodi znotraj če stavka

if parametrov==4:

import socket,sys,json
uporabnik = socket.socket(family=socket.AF_INET, type=socket.SOCK_DGRAM)
parametrov=len(sys.argv)
if parametrov==3:
……..
if parametrov==4:
  oddaja=json.dumps({”ukaz”:sys.argv[2],”parameter”:sys.argv[3]})
  uporabnik.sendto(oddaja.encode(), (sys.argv[1], 20001))
  uporabnik.settimeout(1)
  try:
    s = uporabnik.recvfrom(1024)
    sprejem=json.loads(s[0].decode())
    ukaz=sprejem.get('ukaz')
    print(ukaz)
  except socket.timeout:
     print('Program se ne odzove.')
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Najprej sestavimo oddajni seznam z značko »ukaz« in ji dodamo vrednost sys.argv[2], torej drugi parameter. Dodamo 
tudi značko »parameter«, ki ji dodamo vrednost sys.argv[3], torej tretji parameter. Nato pošljemo UDP telegram 
primerno zakodiran seznam na vrata 20001 in IP sys.argv[1], torej prvi parameter. Na odgovor čakamo omejen čas. 
Če odgovora ni več kakor 1 sekundo se program zaključi in izpiše »Program se ne odzove«.

sudo python3 udp_ukaz.py 127.0.0.1 g 1 je samo primer, kako nadziramo krmilno jedro s pomočjo UDP uporabnika. 
Ta ukaz deluje na funkcijo tap(g1), ki reagira kot tap na gumb g1. Kako to uporabljamo v krmilnem jedru si poglejte v 
številnih primerih(npr. PythonNapravetipke.py). Namesto IP naslova 127.0.0.1, kar pomeni lokalni IP naslov, lahko 
napišemo poljubni IP naslov in tako kontroliramo krmilno jedro kjerkoli na mreži. Kako sedaj uporabimo udp_ukaz.
py iz spletne strani, si poglejte odprte spletne programe, s katero je napisana slovenska izdaja. Spletne strani tvori 
HTML, CSS, JavaScript in predvsem PHP v povezavi s spletnim strežnikom. Slovenska izdaja najavlja novo mehatroniko, 
krmilno jedro, python programiranje in odprte strojne rešitve. Ne gre drugače. V prihodnjih številkah bom poleg 
novosti (še vedno je na mesec več novosti, kakor jih uspemo zapisati), opisali izkušnje iz specializirane učilnice, ker 
s pomočjo MS teamsov, raspberryjev in razvitih učil delamo na delavnem mestu, ki stane 250€ in povprečno rabi 
okoli 15W moči z monitorjem vred. V ceno je vštet material za postavitev minimalnega učila, ki je trenutno rPi4 
2Gbyte, 4 x kapacitivne tipke in koračni motor s krmilnikom, ki ima 4 led diode in 4 x tranzistorske izhode. Pridni 
bodite in skrbite za kondicijo med korona krizo.

Viri:

    1. https://www.python.org/
    2. http://suhel.happyforever.com/
    3. https://sites.google.com/view/slovenska-izdaja
    4. https://pythontic.com/modules/socket/udp-client-server-example
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- enako delovanje kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji

Osnovne funkcije Audio Master SO2R:

Preklopi virov avdio signalov

Specialne avdio funkcije

Distribucija mikrofonskih signalov

�

�

�

�

�

�

Poslušanje do štirih avdio vhodov. Vsi vhodi
so stereo, torej primerno za radijske postaje z
A in B sprejemnikom
Za vsak vhod lahko obrnemo levi/desni kanal
programsko, ali s tipko na napravi
Vsi vhodi so galvansko izolirani (ločilni
transformatorji) za preprečevanje motenj in
bruma
Posebna funkcija za hkratno poslušanje dveh
sprejemni-kov na vhodih 3 in 4

SET Left/Right ... omogoča hitre preklope
poslušanja A in B sprejemnika med levo in desno
slušalko. Samo s klikom na eno od tipk
preklapljamo med mono poslušanjem enega
radija v obeh slušalkah in z drugim klikom obeh
radijev vsakega v svoji slušalki.
To omogoča hiter nadzor dogajanja med pobira-
njem na dveh sprejemnikih ali klicanjem in pobi-
ranjem (inband ali multi).

Vhod za kombinacijo slušalke z mikrofonom

Samodejno preklapljanje mikrofona glede na
fokus postaje

�

Dinamični ali elektret mikrofon

AUDIO MASTER SO2R
SO2R and N1MM compatible USB controlled audio switching and bandmap Controller
with K1EL Keyer and mic distribution

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

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu Več info tudi na

Audio Master SO2R
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N1MM kompatibilen Bandmap controller

SO2R SEMAFOR

MultiControll programska oprema

Audio Master SO2R omogoča samodejno
preklapljanje poslušanja med radijem A in B. Po
drugi strani pa pritiski na zunanje nožne ali ročne
tipke omogočajo preklop fokusa na vnosno okno
za radio A ali B v logger programu N1MM. To
omogoča funkcija Auto focus UDP

Preklop fokusa v N1MM je možen s
kombinacijo Ctrl-smerna tipka Levo/Desno, s
klikom na krmilni tipki LEFT/RIGHT na
napravi ali s klikom na zunanje opcijske ročne
ali nožne tipke.

Kot pomoč za orientacijo, na katerem
sprejemniku je fokus, kateri je na sprejemu in
kateri oddajnik je aktiven, je bil narejen poseben
zaslonski semafor z rumeno, zeleno in rdečo
lučko za vsak radio posebej. Program se odziva
na UDP funkcije iz N1MM.
Enake funkcije so izvedene tudi na sami napravi.
LED na opcijskih ročnih tipkah imajo enak
pomen, možna pa je tudi uporaba zunanjega
semaforja z večjimi lučkami.

Programska oprema omogoča
upravljanje večine krmilnikov/preklopnikov iz
serije Master preko USB portov (virtualni COM
porti). Programska oprema deluje na principu

�

MultiControll

V tekmovanju za doseganje odličnih rezultatov velja ekspeditivnost operaterja ob pomoči krmilne elektronike, predvsem pa
izključna skoncentriranost na signale in tipkovnico! Vse to omogoča sistemska oprema za
avtomatizacijo tekmovalnih ali DX postaj.

Dandanes vsak obvladuje vsaj dva sprejemnika, pa naj bo to v eni radijski postaji (nove SDR serije YAESU,
ICOM, KENWOOD, FLEX RADIO,...) ali v večih. Osnova je torej ! In omogoča prav to:
hkratno poslušanje enega ali več sprejemnikov, vsakega v svojem ušesu ali enega v obeh ušesih hkrati z bliskovitimi preklopi, ki
jih upravljamo z le rahlim klikom na eno od krmilnih tipk. Osnovni krmilni tipki sta na napravi, opcijske, ki ponujajo veliko
ergonomijo pa so lahko robustne namizne levo in desno od tipkovnice ali nožne, ki omogočajo povsem prostoročno
preklapljanje. Za upravljanje preklopov virov pa lahko uporabimo tudi tipke iz numeričnega dela PC tipkovnice.

HAMtech Master

POSLUŠANJE Audio Master SO2R
odličen operater

NOVA

�

�

�

Programsko nastavljanje izhodnih nivojev

Vgrajen Winkeyer K1EL z vsemi funkcijami verzije 3
Samodejni preklop CW KEY in PTT na oddajnik A ali B
glede na TX fokus.

Vgrajen WinKeyer

Server/Client

Server
Client

in omogoča mrežno upravljanje iz vseh
računalnikov v mreži.
Oprema prav tako omogoča delo preko internet
hitre povezave.

omogoča prirejanje COM portov posamezni napravi,
pa omogoča izbiro tipk za upravljanje in funkcije

izhodov.

REMOTE
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