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Spoštovani,

Luč na koncu tunela? Ko bi le bila... sicer bo šlo vse v maloro, 
kot so rekli naši najbolj ogroženi... O cepivu za Covid 19 
govorim... Verjetno februarskih dogodkov le še ne bo, sploh če 
bo precepljenost premajhna, po raznih teorijah zarote pa nas 
itak hočejo zreducirati na miljardo, vse pa zraven še čipirati 
za popoln nadzor in upravljanje :(

Saj se strinjam, svet je prenaseljen, ne zdržal...

Ampak za koga potem vsa silna avtomatizacija, 5G komuni-
kacije, robotizacija, samovozeča vozila, od osebnih do tovor-
nih? Lahko bi se spuščali v fi lozofska vpršanja in dileme, 
zakaj bogati vse hitreje neverjetno bogatijo, za kaj in za 
koga... Je tudi ta korona kriza le način za še večje bogatenje!?

Eh, ne damo se... 

Ostanite zdravi,

Branko Badrljica, glavni urednik 

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
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izhaja 11-krat letno.
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VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Ljubljana, 17. december 2020 – S sedanjim razvojnim modelom Slovenija 
napreduje dokaj stabilno, vendar prepočasi, da bi lahko uresničili svoje 
sanje – postati Slovenija 5.0, družba trajnostnega razvoja, ki bo z uporabo 
znanosti, umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala 
delo, socialno varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih 
in s tem po razvitosti prodrla v krog najuspešnejših držav sveta. Za to je 
potrebna nova razvojna paradigma, v okviru katere bo osrednje mesto 
namenjeno vlaganjem v razvoj in inovativnost, so se strinjali udeleženci 
današnjega 15. Vrha slovenskega gospodarstva, ki ga je Gospodarska zbornica 
Slovenije tokrat prvič organizirala povsem virtualno. 

Predsednik GZS Boštjan Gorjup vidi Slovenijo 5.0 kot »družbo trajnostnega 
razvoja, v kateri polno izkoristimo svoje sposobnosti, priložnosti in izzive za 
razvoj v dobro kakovosti življenja in blaginje vseh prebivalcev Slovenije.« 
Akcijski načrt Slovenija 5.0, ki ga je pripravila GZS, naslavlja pot, kako doseči 
strateški načrt višje produktivnosti do 2025 za 40 %. V sprejeti strategiji 
razvoja do leta 2030 Gorjup pogreša podrobnejši načrt zavez in ukrepov, s 
katerimi bomo »ukrepali letos, drugo leto, ko bomo predsedovali Evropski 
uniji, leto za tem; skratka, kaj bomo vsako leto posebej do leta 2030 spremenili 
in razvili, da bomo do konca desetletja res postali ena najbolj razvitih družb 
na svetu« - da bomo postali Slovenija 5.0, družba, ki bo z uporabo znanosti, 
umetne inteligence, industrije 4.0 in inovativnosti zagotavljala delo, socialno 
varnost in okoljsko vzdržnost po najvišjih svetovnih standardih. Zato GZS 
poziva k partnerski razvojni koaliciji za Slovenijo 5.0. kot razvojni iniciativi, 
ki bo promovirala in pospeševala procese in ukrepe, ki jih potrebujemo za 
doseganje trajnostnega razvoja.

Da bi po razvitosti ujeli povprečje razvitosti EU do 2030 ali do 2050 dohiteli 
Avstrijo, bi morala biti povprečna rast BDP na zaposlenega za polovico višja 
od predvidene v nekdanji strategiji razvoja Slovenije, je povedal predsednik 
Vlade RS Janez Janša. Velikega zaviralca razvoja vidi v pretirani birokraciji. Zato 

ZMAGOVALCI TUDI PO ZMAGOVALCI TUDI PO 
KRIZIKRIZI

Informacije: Gospodarska zbornica SlovenijeInformacije: Gospodarska zbornica Slovenije
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VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

je Strateški svet za debirokratizacijo 
že pripravil sveženj predlogov za 
poenostavitev postopkov, ki bodo 
stimulativno vplivali na prihodnji razvoj. 
Zaradi doslej sprejetih ukrepov se 
Slovenija nahaja v dobrem položaju za 
spopadanje z negativnimi posledicami 
epidemije. Svet se nahaja na pragu 
4. industrijske revolucije. »Soočeni 
smo z novim mednarodnim okoljem, ki 
zahteva pragmatičen premik v našem 
razmišljanju. Za uspeh potrebujemo 
znanja, povezana z digitalizacijo in 
inovacijami. Potrebne so veščine z umetno 
inteligenco, robotiko, nanotehnologijo 
in kvantnimi računalniki. Tisti, ki bodo 
prilagodljivi, kreativni, radovedni in si 
bodo upali razmišljati izven ustaljenih 
okvirjev, bodo zmagali.«
V središču okrogle mize je bila te-
matika Slovenija 5.0 - Kako dohiteti 
razvito EU. Kot je dejal Andrej 
Božič iz podjetja BB Consulting, je 
Akcijski načrt za dvig produktivnosti 
pravzaprav program za dvig blaginje, 
saj višja produktivnost omogoča 
višjo blaginjo vsem državljanom. Za 
njegovo uresničitev pa potrebujemo 
ne le »drzne ambicije«, ampak tudi 
družbeni konsenz. Prof.dr. Polona 
Domadenik iz Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani, sokoordinatorica 
akcijskega načrta, je poudarila, da 
moramo za dosego tega cilja kot narod 
preklopiti na zmagovalno miselnost.
Po besedah Sare Čučnik iz podjetja 
ebm-papst Slovenija ne smemo 
pozabiti, da v podjetju produktivnosti 
ne merimo samo v proizvodnji, ampak 
tudi v drugih službah. Pomembno 
je vlaganje v zaposlene, napore je 
potrebno preusmeriti v delo, ki prinaša 
višjo dodano vrednost. Pri tem ima 
pomembno vlogo digitalizacija tako na 
ravni podjetij kot države. Udeleženci 
okrogle mize so se strinjali, da so 
v luči nove fi nančne perspektive 
izjemnega pomena vlaganja v znanje 
in kompetence zaposlenih. Prof.dr. 

Igor Papič z Univerze v Ljubljani je ob 
tem opozoril na potrebo po povečanju 
javnih sredstev za raziskave in razvoj, 
sodelovanju mladih raziskovalcev v 
gospodarstvu, pa tudi po ponovni 
vzpostavitvi agencije za tehnološki 
razvoj (TIA). Pomembno je in bo tudi 
sodelovanje znanosti in gospodarstva.

Na okrogli mizi Slovenija 5.0 – Akcijski 
načrt za družbo trajnostnega razvoja 
je generalna direktorica GZS Sonja 
Šmuc uvodoma poudarila, da je 
cilj gospodarstva jasen - priti med 
najrazvitejše države na svetu. Poudarila 
je, da imamo že sedaj številna podjetja, 
ki »segajo po zvezdah« in sodijo v 
sam svetovni vrh, vendar to v Sloveniji 
še vedno ni prevladujoč vzorec. 
Višja produktivnost, povezovanje in 
trajnostno voditeljstvo, povezovanje 
vseh sfer družbe in konsenz, kam 
želimo in kako tja priti, so po mnenju 
Medeje Lončar, predsednice Združenja 
Manager, temeljni gradniki za Sloveni-
jo prihodnosti. V Združenju Manager 
so zato oblikovali Akcijski načrt za 
dvig produktivnosti. Med ukrepi za 
gospodarstvo je izpostavila pomen 
digitalizacije, vseživljenjskega učenja, 
okoljskih elementov in dobrega 
korporativnega upravljanja ter 
povezovanja med vsemi deležniki. 
Predlagane ukrepe pa je potrebno 
začeti uresničevati. Branko Meh, 
predsednik OZS, je poudaril, da so 
slovenska podjetja zlasti na področju 
mehanizacije že dobro digitalizirana. 
Ob tem je dodal, da ne smemo 
pozabiti na velik potencial v lesni 
panogi oziroma v lesnopredelovalni 
verigi, pa tudi v butični, maloserijski 
proizvodnji, kar je potrebno razvijati 
še naprej. Opozoril je na velik pomen 
povezovanja delodajalskih organizacij, 
ki lahko skupaj z državo dosežejo 
marsikaj dobrega za gospodarstvo in s 
tem za večji ugled Slovenije.Po mnenju 
Blaža Brodnjaka, predsednika AmCham 

vgnezdene 
(EMBEDDED) sisteme na osnovi 

Alvium 1500 C / 1800 C
 serija

NOVO!
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VRH SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Slovenija, je napočil čas, da Slovenijo postavimo na prvo 
mesto, zato je dobro, da se gospodarstveniki intenzivno 
povezujejo v zavezništvo za boljšo Slovenijo. Zavedati se 
moramo, kaj so naše ključne prioritete in nato povezati 
vse podsisteme v veliko koalicijo za strukturne reforme.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je poudaril, da je 
potrebno tudi v negativih razmerah ohraniti zmagovalno 
miselnost, brez katere novih prebojev slovenskega 
gospodarstva ne bomo mogli doseči. Cilj ostaja dobro 
razvita in delujoča moderna država, pametno, digitalno 
in trajnostno gospodarstvo ter odgovorno gospodarjenje. 
Izjemnega pomena je tudi, da bomo znali prepoznati 
in podpreti uspešne projekte, ki bodo povečevali 
produktivnost in omogočili zeleni in digitalni prehod. Za 
vse to so potrebne naložbe predvsem v raziskave, razvoj 
in inovacije, debirokratizacija, na strateški ravni pa tudi 
slovenska industrijska strategija, pripravljena skupaj z 
GZS in drugimi deležniki. Pomembno je tudi povezovanje 
in mreženje, kot so SRIP-i.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je spregovoril 
o predlogu celovitega strateškega projekta razogljičenja 
preko prehoda v krožno gospodarstvo in dolgoročni 
strategiji razogljičenja do 2050 s ciljem doseči emisijsko 
ničelno nevtralnost; na tej podlagi so pripravljeni že tudi 
akcijski načrti.V Sloveniji že obstajajo dobre prakse dviga 
konkurenčnosti na trajnostni način, ki je marsikje postal že 
tudi standard v dobaviteljskih verigah. Minister je izrazil 
prepričanje, da bodo izzivi, povezani s transformacijo v 
zeleno gospodarstvo, sprejeti kot izziv za nadaljnji razvoj 
tako podjetij kot panog.

Minister za delo Janez Cigler Kralj je izpostavil šest 
dosedanjih protikoronskih paketov, kjer sta med ključnimi 
ukrepi povračilo nadomestila plače za začasno čakanje 
na delo in ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega 
časa. Pomemben in učinkovit ukrep ostaja tudi delo na 
domu. Za konkurenčno gospodarstvo je poudaril pomen 
usposabljanja kadrov za jutrišnja delovna mesta. K temu 
izzivu pristopajo s projektom vzpostavitve platforme za

napovedovanje kompetenc. Cilji projekta so napovedovati 
prihodnja delovna mesta, povezati podjetja z izobraževalnimi 
institucijami in omogočati spreminjanje in prilagajanje 
sistema izobraževanja ter usposabljanj glede na potrebe 
gospodarstva. Zato je projekt izjemnega pomena z vidika 
ohranjanja konkurenčnosti gospodarstva, pa tudi za krepitev 
medinstitucionalnega sodelovanja ter povezovanja.

Ključni stebri prihodnjega razvoja so vlaganja v razvoj in 
raziskave, urejenost poslovnega okolja z načrtovano in 
pospešeno debirokratizacijo poslovnega okolja, ljudje 
in naše znanje, digitalizacija ter internacionalizacija, 
je izpostavila generalna direktorica GZS Sonja Šmuc v 
sklepnem nagovoru. Posebej je poudarila, da bo potrebno 
tudi več sodelovanja. »Najprej med gospodarstveniki na 
poslovnem in razvojnem področju, potem med gospodarskimi 
organizacijami, ki želimo izboljšati poslovno okolje v Sloveniji. 
Sodelovanje je nujno s socialnimi partnerji in političnimi 
deležniki pri oblikovanju regulatornega in podpornega okolja 
na vseh ravneh ... Za nas Slovenija 5.0 ni le še ena vizija 
prihodnje Slovenije, temveč zaveza, da to vizijo sooblikujemo 
in gradimo skupaj - podjetja, socialni partnerji, akademsko-
raziskovalna sfera ter vlada,« je sklenila.
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KOMUNIKACIJA Z VIDNO SVETLOBO

Kaj nam prinaša komunikacija z vidno 
svetlobo?

Povezovanje naprav in stvari v internet, z namenom ustvarjanja pametnih mest in industrijskih okolij, vodi 
v raziskovanje novega spektra elektromagnetnega valovanja, ki bo primeren za medsebojno komunikacijo. 
Obetaven tehnološki kandidat je komunikacija na spektru vidne svetlobe, ker ponuja obilico nelicenčnega 
spektra in odpravlja nekatere probleme, ki smo jim priča ob uporabi radijskega spektra. Od prvih laboratorijskih 
poskusov optičnih povezav z vidno svetlobo je minilo že 20 let, zato je smiselno pregledati kakšne prednosti 
nam komunikacija z vidno svetlobo prinaša in kaj jo še loči od tega, da se začne uporabljati v vsakodnevnem 
življenju in pri avtomatizaciji industrijskega okolja.

Kaj je VLC?

Komunikacija z vidno svetlobo (angl. visible light communication – VLC) je različica podatkovne brezvrvične 
komunikacije, ki za prenos informacij uporablja vidno svetlobo. V širšem pomenu spada VLC med tehnologije 
optične brezvrvične komunikacije (angl. optical wireless communications – OWC). Najpogosteje svetlobne 
signale v vidnem področju oddajajo ustrezno modulirane svetleče diode (angl. light emmiting diode – LED), 
kar zagotavlja brezvrvično komunikacijo – v nekaterih primerih tudi mobilno. Tehnologija VLC ima kot nov 
poslovni model velik tržni potencial, saj združuje osvetlitev in optično komunikacijo. Spodbuja razvoj 
in tehnološki napredek razsvetljave in dostopovnih omrežij naslednje generacije. Svetila LED naj bi po 
napovedih do leta 2030 v celoti prevzela osvetlitev notranjih prostorov, kar še dodatno povečuje potencial 
tehnologije VLC. Da se komunikacijski signal oddaja v prostor, mora seveda biti osvetlitev s svetili LED 
vključena, vendar jih je mogoče zatemniti na zelo nizko raven (kratki svetlobni impulzi), kar omogoča varčno 
uporabo tudi v času dnevne svetlobe.

Ker je tovrstna tehnologija namenjena za lokalna omrežja, je po analogiji z Wi-Fi (angl. wireless fi delity) 
poimenovanje komunikacije z vidno svetlobo privedlo do uporabe izraza Li-Fi (angl. light fi delity). Lahko se 
uporablja kot samostojna rešitev ali kot dopolnilo že obstoječemu radio frekvenčnemu (RF) ali celičnemu 
omrežju – tudi zloglasni peti generaciji (5G). Pri omrežju 5G je zaradi zasičenja v spektru in eksponentne 
rasti količine prenesenih podatkov potrebno razmišljati o uporabi kakšne druge tehnologije. 5G je prva 
generacija, ki ne temelji samo na eni tehnologiji dostopa, temveč na več različnih dopolnilnih tehnologijah. 
Tudi VLC je tehnološki kandidat, saj so v zadnjem obdobju raziskovalci dosegli zelo visoke zmogljivosti 
prenosa podatkov s pomočjo vidne svetlobe in tehnologijo VLC naredili konkurenčno radijskim brezvrvičnim 
tehnologijam v lokalnih omrežjih in potencialno zanimivo za industrijo ter končne uporabnike.

Velik razpoložljiv spekter

Svetloba je elektromagnetno valovanje v nanometerskem področju. Vidni del svetlobnega spektra obsega 
oktavno valovno področje v približnem razmerju valovnih dolžin 1:2 med vijolično ( = 380 nm) in rdečo 
( = 780 nm) svetlobo. Pripadajoče področje med infrardečo in ultravijolično svetlobo obsega frekvenčni 
pas od 385 THz do 790 THz.

Avtorja: Žiga Pušelc, Boštjan Batagelj
Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani l
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Celotno frekvenčno področje vidne svetlobe torej 
znaša 405 THz, kar je približno 10.000-krat več od 
radiofrekvenčnega in mikrovalovnega spektra. Prav 
zaradi tega velja tehnologija komunikacije z vidno 
svetlobo za rešitev omejitve pasovne širine, ki je vedno 
bolj pereč problem pri komunikacijah v radijskem 
delu spektra. Sorazmerno široko frekvenčno področje 
zagotavlja ogromno pasovno širino za komunikacije, 
saj ima Li-Fi na razpolago milijonkrat večji spekter, 
kot ga ima tehnologija Wi-Fi.

Ponovna uporaba spektra

Kot prednost VLC se omenja tudi možnost, da se 
optični spekter lahko ponovno uporabi. Vidno 
svetlobno valovanje, kot medij za prenos podatkov, 
ne more prodreti skozi stene in ovire. Posledično 
je poslane podatke mogoče sprejeti samo, če 
sprejemnik skorajda neposredno vidi oddajnik. V 
zaprtih prostorih je zato pokritost s signalom za 
komunikacijo z vidno svetlobo omejena na eno sobo. 
Ta lastnost omogoča prostorsko večkratno uporabo 
optičnega spektra, ker lahko isti spekter ponovno 
uporabimo v drugih prostorih.

Brezplačen spekter 

Tehnologija VLC deluje na nereguliranem delu 
elektromagnetnega spektra, kar pomeni, da za 
spekter vidne svetlobe uporabnikom ni potrebno 
plačevati državnih licenc (nelicenčni spekter), kot je 
to značilno za radijske komunikacije, kjer je skoraj 
vsako frekvenčno področje regulirano s strogimi 
pravili uporabe. Seveda je tudi v radiofrekvenčnem 
prostoru nekaj mednarodno dogovorjenih brezplačnih 
področji, ki pa so namenjena zgolj industrijski, 

znanstveni ali medicinski uporabi (angl. industrial, 
scientifi c and medical – ISM). Ti pasovi so namenjeni 
napravam, ki lahko delujejo le z omejeno oddajno 
radiofrekvenčno močjo. Nelicenčna uporaba 
radiofrekvenčnega spektra je dovoljena v oddajnikih 
majhnih moči, od preprostih naprav za upravljanje 
na daljavo (telekomand) do radarskih senzorjev 
za samodejno odpiranje vrat in domačih lokalnih 
brezvrvičnih omrežij na frekvenčnem področju od 
2,4 GHz do 2,5 GHz.

Razpoložljiva pasovna širina brezplačnega radijskega 
spektra je majhna v primerjavi z licenčnim radijskim 
spektrom in še precej manjša v primerjavi s spektrom 
vidne svetlobe. Radijske komunikacije se proti 
pomanjkanju spektra spopadajo z umikanjem v 
področje mikrovalov in milimetrskih valov. Vse to 
pa vodi v pritiske, da se nekatere službe odpovejo 
svojemu spektru, čemur pa se je mogoče elegantno 
izogniti z uporabo nelicenčnega spektra vidne svetlobe.

Dostopnost

Pri komunikaciji z vidno svetlobo mora biti sprejemnik 
vedno v vidnem polju svetila. Le tako lahko sprejema 
svetlobne žarke, ki vsebujejo prenašane podatke. Čeprav 
je znano, da svetlobni signal ne more prodreti skozi 
fi zične ovire, kot so stene, pri uporabi VLC ni nujno 
potrebno zagotavljanje neposredne vidljivosti (angl. 
Line of Sight – LOS), temveč je mogoče uporabljati 
tudi odboje svetlobe od drugih površin. Seveda 
je za zmogljivost zveze najbolje, če lahko podatke 
prenesemo v neposredni vidljivosti. Če podatkov ne 
moremo prenesti v neposredni vidljivosti, moramo 
za pošiljanje signala uporabiti razpršitev svetlobe 
na predmetih. Vendar se pri prenosu s pomočjo 

Umestitev področja vidne svetlobe v celoten spekter elektromagnetnega valovanja.
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razpršenih odbojev svetlobe zmogljivost zveze 
za prenosa podatkov precej zniža, ker pride ob 
razpršitvi svetlobe do znižanja jakosti koristnega 
signala. Tovrstna težava nastopi predvsem pri zelo 
zaželeni mobilnosti povezave, saj je povezava lahko 
tudi blokirana z raznimi objekti, kar vodi do velikih 
izgub prenašanega prometa.

Delovanje VLC

Radijske zveze uporabljajo kompleksnejšo opremo 
kot naprave za komunikacijo v vidnem spektru. 
Slednje uporabljajo metode neposredne modulacije, 
podobne tistim, ki se uporabljajo v poceni infrardečih 
komunikacijskih napravah, kot so daljinske upravljalne 
enote. Zveza z vidno svetlobo uporablja na oddajniški 
strani svetlobni vir, ki je zmožen proizvajati kratke 
svetlobne impulze. Ko skozi polprevodniško svetlečo 
diodo steče električni tok, svetilo odda svetlobni 
tok (fotone). Svetila LED so polprevodniške naprave, 
kar pomeni, da lahko intenziteto izhodne svetlobe 
določimo z električnim tokom, ki teče skozi njih. S 
spreminjanjem jakosti električnega toka je mogoče 
sorazmerno hitro spreminjati intenziteto izhodne 
svetlobe. To omogoča pošiljanje podatkovnega signala 
z modulacijo svetlobe z različnimi podatkovnimi 
zmogljivostmi. Na koncu zveze signal sprejme detektor, 
ki spremembe intenzivnosti svetlobe spremeni v 
spremembe električnega toka v sprejemniku.

Modulacija

Za komunikacijo z vidno svetlobo sta danes v upo-
rabi dva načina modulacije: vklopno – izklopna 
modulacija (angl. on-off  keying – OOK) in modulacija 
s spreminjanjem položaja impulzov (angl. variable 
pulse position modulation – VPPM). V razvoju pa so 
tudi bolj zahtevne modulacijske tehnike in načini 
multipleksiranja.

Zaradi enostavnosti izvedbe je gotovo najpreprosteje 
uporabiti način amplitudne vklopno – izklopne (OOK) 
modulacije. Pri tem so digitalni podatki predstavljeni 
s prisotnostjo ali odsotnostjo vira svetlobnega signala. 
Z drugimi besedami, bita 0 in 1 sta neposredno 
povezana z amplitudo izvornega svetlobnega signala. 
OOK sicer v osvetlitev prostorov vnaša utripanje, 
vendar ker je spreminjanje svetlobne intenzitete 
zelo hitro, človeško oko teh sprememb ne opazi. 
Pomanjkljivost OOK je omejena hitrost prenosa 
podatkov. Najvišja zmogljivost prenosa podatkov s 
pomočjo OOK znaša nekaj 100 Mbit/s.

Modulacija širine impulza (angl. pulse width modulation 
– PWM) lahko s spremembo širine impulza doseže 
poljubno zatemnitev. Vendar je hitrost prenosa 
podatkov še vedno nizka. Da bi odpravili to omejitev, 
lahko PWM kombiniramo z drugimi modulacijskimi 
metodami, kot npr. z modulacijo s spreminjanjem 
položaja impulzov (angl. pulse position modulation 

– PPM) ali z modulacijo z več nosilniki.

Za metode, ki temeljijo na PPM, število impulzov v 
trajanju enega simbola določa stopnjo zatemnitve. Za 
izboljšanje spektralne učinkovitosti in prilagodljivosti 
nadzora zatemnitve so predlagane številne različice 
PPM, na primer prekrivajoča se PPM in več impulzna 
PPM.

OOK in PPM temeljita na enem nosilcu, kar ni najbolj 
optimalno, ker lahko prihaja do motenj med simboli. 
Modulacija z več nosilci je učinkovitejša in širše 
upo rabljena tehnika za zagotavljanje zvez visoke 
zmogljivosti in ublažitev motenj med simboli. Prenos 
gigabitov na sekundo je mogoče doseči z uporabo 
tehnike ortogonalnega frekvenčnega razvrščanja (angl. 
orthogonal frequency division multiplexing – OFDM) 
in tehnike večkratnih vhodov in večkratnih izhodov 
(angl. multiple input - multiple output – MIMO). 

Širokopasovnost

Zagotavljanje potreb širokopasovnih aplikacij po 
zadostni zmogljivosti komunikacijske zveze je eno 
glavnih gonil sodobnega razvoja v informacijsko 
komunikacijskih tehnologijah. Zmogljivost tele ko-
mu nikacijske zveze določa Shannonov izrek. Ključna 
parametra tega izreka sta razmerje med močjo signala 
in močjo šuma (motnje) in pasovna širina kanala. 
Ravno slednja pa je v vidnem delu spektra izjemno 
velika. Pri VLC pa je sorazmerno visoka tudi oddajna 
moč. V primerjavi z Wi-Fi tudi do stokrat večja. V 
primerjavi z infrardečim daljinskim upravljalnikom, 
kjer je hitrost prenosa podatkov manj kot 1 kbit/s, 
dosegajo komunikacijske naprave s svetili LED hitrosti 
tudi nad 1 Gbit/s. Milijonkrat večja zmogljivost je 
posledica precej višje svetlobne jakosti, ki se uporablja 
pri svetilih LED. Signal, ki potuje od oddajnika do 
sprejemnika, se v ozračju tudi oslabi, vendar je to 
slabljenje običajno zanemarljivo majhno. Drugače 
je v primeru, ko je zveza izvedena zunaj in jo motijo 
vremenski pojavi, kot je npr. megla. Sipanje na megli 
je manjše za infrardeče signale, vendar tudi za vidno 
svetlobo ni veliko, glede na to, da so zveze zelo 
kratkega dosega.
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Komunikacija z vidno svetlobo ima 
danes še vedno nižjo spektralno 
učinkovitost, kot dobro razvite 
radijske komunikacijske tehnike, 
vendar se pri radijski tehnologiji 
izboljševanje spektralne učinkovitosti 
z leti upočasnjuje, medtem ko v 
optični tehnologiji raziskovalci 
učinkovitost uporabe optičnega 
spektra z leti izboljšujejo. V radijskem 
področju se prenatrpanost spektra 
rešuje z uvajanjem večjega števila 
manjših celic in uporabo frekvenc 
v milimetrskem področju, kar pa 
sproža vprašanje tehnološke rešitve 
za izvedbo majhnih celic. Uporaba 
tehnologije z vidno svetlobo pomeni 
tehnično manj zahtevno opremo 
in uporabo nelicenčnega spektra.

V radijskih omrežjih se zmogljivost 
povečuje tudi z uporabo tehnike 
MIMO, kjer se na oddajni in sprejemni 
strani uporablja večje število anten, 
kar pa je tehnično težko izvedljivo. 
Tehnika MIMO je pri komunikacijah 
z vidno svetlobo lažje izvedljiva, saj 
imamo običajno v vsakem prostoru 
na stropu že več kot eno svetilo 
LED. Prostorska modulacija (angl. 
space modulation – SM) je nova 
tehnika za povečanje zmogljivosti 
prenosa podatkov, s posredovanjem 
informacij o prostorskih položajih. 
Ker se v svetilu za osvetlitev prostora 
pogosto uporablja več svetlečih 
diod, je prostorska modulacija 

ena od bolj perspektivnih tehnik, 
ki pa jo je mogoče kombinirati še 
z drugimi modulacijskimi shemami. 

Pri vsem skupaj se je potrebno 
zavedati tudi, da so sprejemne 
fotodiode, ki detektirajo svetlobni 
signal, nekaj tisočkrat večje od 
valovne dolžine vidne svetlobe. 
Pri komunikacijah v radijskem delu 
spektra so antene enake četrtini 
ali polovici valovne dolžine in 

imamo koherentno komunikacijo. 
Pri svetlobni zvezi lahko opravimo 
le nekoherentno komunikacijo, 
kjer faza signala ni pomembna. 
Sprejemna fotodioda povpreči vse 
sprejete signale in komunikacija ni 
podvržena destruktivni interferenci, 
zato sistem VLC ne bo trpel posledic 
presiha moči (angl. fading), ki 
nastane kot posledica mnogopotja 
v komunikacijskem kanalu, kar pa 
je velika nevšečnost pri radijskih 
komunikacijskih zvezah.

Zelena tehnologija

Ker je VLC v skladu s strategijo za 
varčevanje z električno energijo in 
zmanjšanjem ogljičnega izpusta, 
je obetaven kandidat za zeleno 
komunikacijo. Stroški energije za 
prenos podatkov s pomočjo VLC 
so bistveno nižji od stroškov pri 
uporabi radijske tehnologije. Kjer 
je razsvetljava vklopljena večino 
časa, je energija , ki se jo porabi 
za komunikacijo, zanemarljivo 

Shannonov izrek in možnosti za povečanje zmogljivosti 
telekomunikacijske zveze

Zgradba komunikacijskega sistema z uporabo vidne svetlobe.
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majhna, saj se podatki prenašajo preko obstoječe svetlobe. Tudi če osvetlitev ni vklopljena, je tehnologija 
VLC energetsko učinkovita, ker se komunikacija vzpostavi s pomočjo kratkih impulzov. Zatemnitev, ki 
neposredno vpliva na energijsko učinkovitost, lahko izvedemo z ustreznimi načini modulacije in algoritmi 
za popravljanje napak.

Pri gradnji komunikacijske infrastrukture, ki temelji na brezvrvični povezavi, je potrebno računati tako z 
ekonomskimi kot z ekološkimi vidiki. Namesto gradnje nove radijske infrastrukture majhnih celic lahko 
uporabimo obstoječo svetlobno infrastrukturo in jo le nadgradimo s tehnologijo, ki bo zagotavljala podatkovne 
komunikacije. Pri izvedbi sistema VLC ne bi nastali dodatni stroški in se nebi porabljala dodatna moč, saj 
je večina notranjih prostorov že opremljena s svetili LED. Eden od primerov so mestne ceste, ki so že 
opremljene s številnimi viri svetlobe, cestno ali ulično razsvetljavo, semaforji in avtomobilskimi žarometi. 
Prve študije kažejo, da je poraba električne energije za 60 % nižja pri uporabi VLC v primerjavi z radijskimi 
rešitvami.

Informacijska varnost

Pri informacijskih sistemih, kjer poteka komunikacija preko vidne svetlobe, je prenos podatkov bolj 
zavarovan pred nezakonitim dostopom, saj svetloba ne prehaja skozi stene. Tehnologija VLC je varna pred 
prisluškovanjem, ker je največkrat omejena na neposredno vidljivost med oddajnikom in sprejemnikom. 
Večja je tudi stopnja kibernetske varnosti, ker je svetlobni snop zelo ozek, lahko pa se ga še dodatno usmeri 
in tako omeji komunikacijo le v območje neposredne vidljivosti.

Elektromagnetne motnje

Za razliko od radijskih tehnologij, pri komunikaciji z vidno svetlobo niso prisotne elektromagnetne radijske 
motnje. Elektromagnetne motnje v praksi mnogokrat omejujejo uporabo radijske opreme v nekaterih okoljih. 
Tak primer je lahko uporaba mobilnega telefona v notranjosti letala med vzletanjem in pristajanjem. Uporaba 
naprav, ki oddajajo radijske valove, je prepovedana tudi v bližini občutljive medicinske opreme, v jedrskih 
elektrarnah in še marsikje. Ker tehnologija VLC ne proizvaja elektromagnetnih motenj, je nedvomno zelo 
dobrodošla rešitev v takšnih okoliščinah.

Zdravstveni vidiki

Sistemi VLC so alternativa infrardečim komunikacijskim sistemom. Slednji predstavljajo resno nevarnost za 
človeške oči, saj za infrardečo svetlobo človek nima razvitega zaščitnega refl eksa, kot ga ima pred velikimi 
jakostmi vidne svetlobe. Elektromagnetni spekter v katerem deluje sistem VLC, je povsem varen za človeške 
oči in telo, vendar pa lahko značilno visoko razmerje med najvišjo in povprečno močjo poškoduje človeške 
oči, zato je potrebno pri nameščanju slediti zdravstvenim priporočilom.

Tudi morebitno utripanje svetlobe iz svetila, ki uporablja VLC, lahko povzroči škodljive fi ziološke spremembe 
pri ljudeh, kot so na primer epileptični napadi. Vsakršno utripane je zato treba ublažiti ali popolnima 
odpraviti. Standard IEEE 802.15.7 predlaga, da bi moralo biti utripanje hitrejše od 200 Hz, da bi se izognili 
kakršnim koli škodljivim učinkom. To pa je relativno enostavno mogoče uresničiti z uporabo ustreznega 
kodiranja podatkovnega signala z omejeno dolžino delovanja.

Odprti izzivi 

Seveda ima tehnologija VLC pred seboj tudi še nekaj odprtih raziskovalnih izzivov. Eden od glavnih je 
omejena mobilnost, ki je splošna omejitev pri razširjanju elektromagnetnih signalov na višjih frekvencah. 
S tovrstnim izzivom se soočajo zveze v milimetrskem področju kot tudi optične brezvrvične zveze. 

Vzdrževanje skorajda neposredne vidljivosti med oddajnikom in sprejemnikom, ki je potrebna za razširjanje 
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elektromagnetnega valovanja na višjih frekvencah, 
lahko predstavlja povečano kibernetsko varnost, 
vendar pa je tudi omejujoč dejavnik, ki močno omejuje 
mobilnost komunikacijske naprave, ki prenaša podatke 
s pomočjo vidne svetlobe. Ker je mobilnost, ki je ena 
od osnovnih prednosti brezvrvičnih storitev, težko 
doseči pri svetlobnih frekvencah, se večina trenutnih 
načinov uporabe tehnologije VLC osredotoča na 
fi ksne povezave od točke do točke. Pomanjkanje 
mobilnosti je posledica ozke smernosti svetlobnih 
virov, ki pa se lahko rešuje z uporabimo difuznega 
vira svetlobe, ki svetlobo bolj razprši po prostoru.

Tehnologija VLC je občutljiva na motnje zaradi naravne 
sončne svetlobe in na druge vire umetne svetlobe, ki 
poslabšajo učinkovito delovanje sistema. Te motnje 
neposredno vplivajo na nižjo hitrost prenosa podatkov. 
V zunanjih okoljih si učinek neugodnih atmosferskih 
razmer na optične brezvrvične povezave vsekakor 
zasluži dodatno raziskovalno pozornost. Za zmanjšanje 
motenj se lahko uporabljajo svetlobna sita. 

Rešitev na sprejemni strani je lahko v tem, da se 
namesto fotodiode v sprejemniku uporabi kamera. Na 
primer, kamera pametnega telefona lahko omogoča, 
da kateri koli mobilni telefon sprejema podatke, ki 
jih pošilja oddajnik VLC.

Uporaba

Z razvojem tehnologij svetlečih diod je komunikacija z 
vidno svetlobo pridobila široko uporabnost na različnih 
področjih. Tehnologija VLC je kandidat za zmanjšanje 
digitalnega razkoraka, saj je osvetlitev prostorov 
zagotovljena tako rekoč povsod. Poleg uporabe za 
notranja in zunanja informacijska lokalna omrežja, ki 
so lahko še posebno varna, lahko omogočijo sistemi 
VLC tudi povsod prisotni tridimenzionalni sistem 
za določanje položaja, pri čemer je za industrijske 
uporabnike še posebno zanimiva navigacija v zaprtih 
prostorih. Sistemi VLC so uporabni tudi v prometu. 
Avtomobili lahko med vožnjo komunicirajo z drugimi 
avtomobili preko vidne svetlobe in si izmenjavajo 
podatke o razmerah na cestah ali druge informacije. 
Tako je zagotovljena večja varnost v prometu. VLC 
je lahko ena od rešitev v inteligentnih transportnih 
sistemih (angl. inteligent transport system – ITS). 
Običajno je komunikacija z vidno svetlobo med vozili 
(angl. Vehicle Visible Light Communication – V2LC) 
sestavljena iz enega ali več mobilnih vozlišč, ki jih 
predstavljajo vozila in fi ksni objekti, kot so prometne 
in ulične luči. Oba tipa vozlišč sta lahko opremljena 

z oddajniki in sprejemniki, ki delujejo istočasno in 
tako gradijo dinamično komunikacijsko omrežje, ki 
je sposobno zbirati in pošiljati informacije, zbrane 
iz različnih senzorjev, povezanih z vozili in okolico. 
Zanimiva pa je tudi ideja zamenjave klasične ulične 
razsvetljave s svetili VLC, ki bi teoretično lahko 
vsako ulično svetilko spremenile v hitro dostopno 
točko. To bi pomenilo, da bi celo mesto spremenili v 
ogromno komunikacijsko mrežo z velikimi hitrostmi 
prenosa informacij.
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tehniko in računalništvo, kot profesor informatike 
in elektrotehnike. Njegova raziskovalna zanimanja 
vključujejo mobilna omrežja in brezvrvične optične 
komunikacije. Trenutno pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Boštjana Batagelja pripravlja zaključno nalogo z 
naslovom »Komunikacije z vidno svetlobo in njihove 
uporabe«.

izr. prof. dr. Boštjan Batagelj 
v okviru Fakultete za elek tro-
tehniko 4. in 5. februarja 2021 
organizira že 25. strokovni 
se mi nar optične komunikacije. 
Dr. Batagelj raziskovalno delo 
opravlja v Laboratoriju za se-
vanje in optiko, kjer se ukvarja 
predvsem s fi zičnim nivojem 
prenosnih in dostopovnih 

telekomunikacijskih omrežij, zasnovanih na radijski in 
optični tehnologiji. Je avtor več kot 300 člankov, izumitelj 
pri desetih patentnih, soustanovitelj dveh zagonskih 
podjetij ter sodeluje pri domačih in mednarodnih 
raziskovalnih projektih. Za njim je uspešno zaključen 
evropski projekt FiWiN5G, trenutno pa sodeluje v 
raziskovalnem programu ICT4QoL – Informacijsko 
komunikacijske tehnologije za kakovostno življenje 
(št. P2-0246), ki ga sofi nancira Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je član 
evropskega raziskovalnega programa COST CA19111 

- European Network on Future Generation Optical 
Wireless Communication Technologies.
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KOMUNIKACIJA Z VIDNO SVETLOBO

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo 4. in 5. februarja 2021 izvedla 25. strokovni seminar 
Optične komunikacije (http://sok.fe.uni-lj.si). Tokrat bo prvič potekal izključno preko spleta. Na seminarju 
bodo svoje prispevke predstavili priznani domači in tuji predavatelji z univerz, inštitutov in podjetij. 
Poleg aktualnih novosti iz sveta bo seminar obravnaval tudi smeri razvoja nepogrešljivih optičnih omrežij, 
katerih uvajanje in posodabljanje se bodo v Sloveniji dogajalo v naslednjih letih.
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LSP-160 serija Mean Well (stikalnih) 
napajalnikov

Serija LSP je nova serija  miniaturnih napajalnikov v ohišju, ki je razvita z namenom zagotavljanja zelo stabinega 
delovanja, zanesljivosti in redundančne funkcije za kritične aplikacije. Zaradi majhne dimenzije (širina 55 mm, višina 
le 20 mm) in neslišnega delovanja, je idealna izbira za naprave, kjer je zahtevano neslišno delovanje naprav, kot tudi 
uporabi v napravah, kjer smo omejeni s prostorom.

Napajalniki serije LRS-160 imajo vhodno napetost v območju 100-264VAC, na izhodu pa izbiramo med modeli z 
izhodno napetostjo 3.3V, 4.2V, 5V, 12V, 24V ali 48V DC. Območje delovanja je med -30°C ter +70°C.

Poleg domiselne zasnove miniaturnih napajalnikov, velja omeniti še nekaj poudarkov. Pasivno hlajenje pomeni, 
zaradi odsotnosti hladilnega ventilatorja, neslišno delovanje ter daljšo življensko dobo napajalnika. Napajalniki LSP 
omogočajo tudi DC OK signal (nadzor stanja napajalnika) in redundančno (paralelna vezava napajalnikov) funkcijo. 
Redundančnost zelo zmanjša možnost odpovedi aplikacije ali sistema.  Vezje napajalnika je obdano s silikonom, kar 
poskrbi za zaščito proti vlagi in posledično višjo zanesljivost delovanja napajalnika, oziroma končne naprave. Za 
lažjo vgradnjo v različne naprave so standardno na voljo priključni vijačni terminali, opcijsko pa tudi  wafer priključki.

LASTNOSTI
    • Ozke in nizke dimenzije
    • Neslišnost delovanja
    • Zaščite pred: kratkim stikom/prekomerno napetostjo/pregrevanjem/preveliko obremenitvijo
    • DC OK signal in redundančna funkcija za določene modele (≤ 5V)
    • Zaščita pred vlago (semi-potted) v okoljih z visoko vlago
    • LED indicator delovanja
    • 3 leta garancije

Zaradi kompaktne izvedbe ohišja in ustreznosti različnim standardom, je serija napajalnikov LSP-160 ustrezna za 
uporabo v industrijski avtomatizaciji, industrijskih nadzornih sistemih, različni električnih in elektronskih napravah, 
naparavah za domačo uporabo, ter v različnih LED zaslonih.

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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NAPAJALNA TEHNIKA

PODATKI ZA NAROČANJE:

Z A N E S L J I V O S T  P O  U G O D N I  C E N I   |   K R AT K I  D O B AV N I  R O K I   |   R E Š I T V E  P O  M E R I

+386 1 542 99 10 info@lcr.si www.lcr.si • www.meanwell.siLCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin, Slovenia
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Frekvenčni pretvorniki ACS480 in ACS580

Preproste rešitve za učinkovit nadzor in velik prihranek časa ter energije.

Frekvenčni regulatorji oz. pretvorniki se uporabljajo za regulacijo vrtljajev asinhronskih elektro motorjev. Z 
nadzorovanjem hitrosti vrtenja elektro motorjev, prilagajajo delovanje naprav in tako zmanjšujejo porabo energije. 
Prodajni portfelj proizvajalca ABB vključuje skupini frekvenčnih pretvornikov, ACS480 in ACS580, ki sta namenjeni 
splošni uporabi in tako ponujata rešitve za največji spekter aplikacij na vseh industrijskih področjih. Najpogosteje 
se uporabljajo za regulacijo hitrosti elektro motorjev pri ventilatorjih, črpalkah in kompresorjih, sušilnih linijah, 
navijalnih strojih in drugih aplikacijah, kjer je potrebna regulacija hitrosti.

Skupini ACS480 in ACS580 si delita enak panel za posluževanje in asistenco, ki ga je enostavno zamenjati. ACS480 
ponuja osnovne funkcionalnosti, odlikujeta pa ga učinkovitost in preprostost uporabe. Vgrajene funkcije in komponente 
omogočajo uporabo na širokem spektru aplikacij, poenostavljajo izbiro produkta in zmanjšujejo potrebo po dodatni 
strojni opremi. Uporabniku prijazen vmesnik s funkcionalno zasnovanim in večjezičnim zaslonom, zagotavlja hitro 
in preprosto konfi guracijo. Pri aplikacijah ki zahtevajo več fl eksibilnosti, pa so primernejši frekvenčni pretvorniki 
ACS580, saj nudijo širši razpon moči, večjo IP zaščito, možnost stenske pritrditve in še veliko dodatnih možnosti.

Enostaven nadzor in upravljanje ABB frekvenčnih pretvornikov z mobilno aplikacijo Drivetune.

Uporabniki lahko ekran katerega koli ACS480 ali ACS580 frekvenčnega pretvornika nadgradijo s panelom, ki vključuje 
Bluetooth tehnologijo za brezžično posluževanje in nadzor. Brezžično povezovanje frekvenčnih pretvornikov s 
pomočjo brezplačne aplikacije Drivetune omogoča hitro in enostavno izvajanje energijske optimizacije. 

Značilnosti frekvenčnih pretvornikov ACS480 in ACS580

• Omogočajo skalarno in vektorsko kontrolo nad elektro motorji.
• Povezljivost je mogoča z vsemi standardnimi industrijskimi omrežji.
• Kontrolni panel, ki uporabniku pomaga z asistenco za nastavitev in uporabo pogonov.
• Skupine produktov ACS480, ACS380, ACS580 in ACS880, si delijo enako programsko platformo, orodja, 

uporabniške vmesnike in razširitve.
• Varnost zagotovljena s certifi kati SIL 3 in PL e.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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MOTORSKI POGONI

Frekvenčni pretvorniki ACS480 

• Razpon moči od 0.75 to 22 kW.
• Kompaktna izdelava, IP20 zaščita in dizajn, ki je 

optimiziran za vgradnjo v elektro omare.
• Standardno vgrajen zaviralni upor, ki omogoča 

hitrejše ustavitve in izboljšuje produktivnost.
• Standardno vgrajen EMC fi lter zmanjšuje vpliv 

visokih frekvenc, do okvirja velikosti R9.
• Standardni I/O adapter vključuje MODBUS RTU 

za lažjo povezavo v industrijsko omrežje.
• Adapter je označen z barvnimi sponkami, ki 

zmanjšujejo možnost napake pri ožičenju.

Frekvenčni pretvorniki ACS580 

• Razpon moči od 0.75 do 500 kW
• Stenska montaža, IP21 zaščita z možnostjo razširitve na IP55.
• Vgradnja v omaro do 250 kW, od 315 kW samostojna (modularna) izvedba.
• Ponujajo možnost programiranja.
• Standardno vgrajen EMC fi lter zmanjšuje vpliv visokih frekvenc, do okvirja 

velikosti R9.
• Razširitveni I/O moduli in integrirana varnostna funkcija STO (Safe Torque Off ).
• Standardno vgrajen zaviralni upor do velikosti okvirja R3.
• Primerni tako za aplikacije z uporabo variabilnega navora, kot za aplikacije 

s konstantnim navorom.
• Možnost varnega oddaljenega dostopa do pogonov.
• Izboljšujejo procesno zmogljivost in povečujejo produktivnost, ter zagotavljajo 

varno delovanje tako za osebe kot za naprave.

Slovenski zastopnik za ABB izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 
1000 Ljubljana), ki s področja industrijske avtomatizacije, strojegradnje in 
elektroenergetike 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: MIEL elektronika d.o.o.

Zanesljivo zaznavanje železnih in aluminijastih površin s senzorji bližine serije E2EW

Na voljo so novi senzorji bližine serije E2EW, ki so zasnovani tako, da zaradi svoje trpežne konstrukcije in izjemno 
dolgega območja zaznavanja zmanjšajo čas izpada na proizvodnih linijah.

Omron senzor bližine serije E2EW v 
kovinskem ohišju

Slika 1: Senzor bližine s kovinskim ohišjem

Slika 2: Zaznavanje železa in aluminija

Zaradi vedno večjega povpraševanja po električnih 
vozilih, kjer je zahteva po nižjih masah, proizvajalci v 
avtomobilski industriji vedno pogosteje sestavne dele 
prilagajajo lažjim materialom oz. aluminijastim izdelkom.  
Z razširjenostjo proizvodnih linij za izdelke, ki vsebujejo 
železo in aluminij, tako narašča tudi povpraševanje po 
senzorjih bližine z ustrezno razdaljo zaznavanja. 

Slika 3: Primerjava predhodnih in novih modelov 
senzorjev: pri novi seriji je razdalja zaznavanja enaka 
tako za zaznavanje aluminija in železa, prejšnji modeli 
so imeli razdaljo zaznavanja 7 mm (za železo) in2 mm 

(za aluminij).

Nova serija E2EW je zasnovana tako, da ustreza zahtevam 
po zaznavanju železa in aluminija z ustrezno zaznavno 
razdaljo (od 2 mm do 22 mm). Senzorji bližine s kovinskim 
ohišjem serije E2EW so zelo trpežni in se ponašajo z 
najdaljšim razponom zaznavanja v svoji kategoriji doslej. 
Optimizirani so tako, da prenesejo težke pogoje (npr. 

Slika 4: Senzor s prevleko fl uororezina, OMRON unikatna 
prevleka omogoča dolgotrajno odpornost. 
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PRAVILNA IZBIRA VARNOSTNE OPREME

postopki varjenja v avtomobilski industriji). Prevlečeni 
so s posebno snovjo (fl uororezin), ki zagotavlja večjo 
odpornost pri brizganju (tekočine v različnih proizvodnih 
procesih).

Doseg zaznavanja serije E2EW je približno dvakrat 
daljši od predhodnih senzorjev za detekcijo železnih 
površin ter šestkrat daljši od predhodnih modelov 
za zaznavanje aluminija. Zato so ti senzorji idealna 
rešitev za proizvodne linije izdelkov iz mešanih kovin. 
Zmanjšajo lažno zaznavanje morebitnih  tujkov in s tem 
preprečujejo nepričakovano zaustavitev proizvodne 
linije. Z daljšo zaznavno razdaljo  je zmanjšana tudi 
možnost mehanskih poškodb senzorjev.

Slika 5: Primerjava obrabe senzorjev s plastičnim in 
kovinskim ohišjem

Slika 6: Indikator stanja senzorja s 360° vidnim poljem

Glavne značilnosti:

1.  Stabilno ter enakovredno zaznavanje izdelkov iz 
železa in aluminija.

2.  Povečana odpornost pri brizganju (tekočine v različnih 
proizvodnih procesih). Senzorji E2EW so 60-krat bolj 
odporni kot predhodni modeli za varilne aplikacije 
v avtomobilski industriji.

3.  IoT je omogočen z vgrajenim IO-Link vmesnikom. 
Podpora za IO-Link omogoča zbiranje podatkov o 
stopnji zaznavanja in temperaturnih spremembah 
senzorjev bližine z enega mesta v realnem času.

4.  Vzdržljivo kovinsko ohišje.
5.  Zaradi daljše zaznavne razdalje je manjša možnost 

mehanskih poškodb.
6.  Odpornost na magnetno polje.
7. Vgrajen IO-Link.
8.  Pokritost standardov z UL in CSA certifi kati.
9.  LED indikator stanja s 360° vidnim poljem.
10. Podatek o razdalji zaznavanja je razviden na čelni 

strani senzorja.
11. Na voljo so izvedenke senzorjev s kabli različnih 

dolžin ali s standardnim konektorjem.     

MIEL Elektronika, d. o. o., Efenkova cesta 61, 3320 
Velenje, tel.: +386 3 777 70 00, fax: +386 3 777 70 01, 
internet: www.miel.si
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Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

- Industrijski računalniki
- Krmilniki za avtomatizacijo strojev
- Programirljivi logični krmilniki (PLC)
- Distribuirane I/O enote
- Vmesniki človek-stroj (HMI)
- Sysmac Studio

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.

V bolnišnicah in domovih starejših občanov se poleg postelje nahaja stikalo, s pritiskom nanj bolnik opozori 
medicinsko osebje, da potrebuje pozornost. Ta sistem običajno imenujemo sestrski klic. Klasično se sporočila, kot 
posledica pritiska na gumb, pošiljajo osebju na pozivnik. Hkrati mora biti osebje dosegljivo tudi na telefonski aparat, 
za brezžičen dostop so zelo uporabljeni DECT telefoni. Sistem integracije telefona in računalnika PhoneView že 
podpira DECT telefonske ročke, kamor pošilja informacijo o klicočem, želeli smo ga razširiti še s funkcionalnostjo 
sestrskega klica.

Avtor: Wechtersbach Drago, lj@weko.si

PhoneView sestrski klic

Uvod

Bolnik v bolnici mora imeti možnost klica medicinskega 
osebja v primeru, da potrebuje pozornost. Zato je poleg 
ležišča nameščeno stikalo, ki omogoča to funkcijo. V sobi, 
ki je namenjeno medicinskemu osebju, se je prvotno 
sprožilo opozorilo z označbo sobe od koder izhaja 
sestrski klic. V naslednji stopnji razvoja sistem sporočila 
o teh dogodkih pošilja na pozivnik medicinskega osebja, 
kar odpravlja nepotrebno hojo v sobo z opisom izvora 
dogodka.  Po drugi strani je ob čedalje pogostejši uporabi 
DECT brezžične telefonije medicinsko osebje prisiljeno 
ob sebi imeti dve ročki: pozivnik in DECT telefon. 

Želeli smo združiti obe funkciji v le eni in sicer DECT 
napravi, ki služi tako pogovoru kot prikazu alarma.

Implementacija se sestoji iz treh delov: priključitev na 
obstoječ alarmni sistem, obdelava vhodne informacije 
ter določitev sporočila in ciljne DECT ročke, glede na 
izvorno lokacijo, čas, aktivno osebje in končno pošljanje 
sporočila na ciljno ročko.

Sistem PhoneView

PhoneView je zrel sistem integracije telefonije in računalnika. 
V osnovni funkciji ob dohodnem klicu na podlagi CLIP 
(Calling Line Identifi cation Presentation) informacije 
prikaže osnovne podatke klicočega na zaslonu osebnega 
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FUNKCIJA SESTRSKI KLIC

računanika, ki je prirejen telefonu, ki zvoni. Sčasoma smo 
temu dodajali nove funkcionalnosti, povezavo z Outlook 
imenikom, tarifi ranje, prikaz zgrešenih klicev, snemanje 
pogovorov, prikaz informacije na DECT telefonu. Zadnja 
taka razširitev je sestrski klic za potrebe DSO. 
Celoten sistem PhoneView se sestoji iz več modulov:

•  WctSrv – modul spremlja dogodke in nadzoruje 
priključeno telefonsko centralo. Za komunikacijo 
s centralo uporablja CSTA (Computer Supported 
Telecommunications Applications) standard, fi zično je 
lahko povezan serijsko (RS232) ali preko etherneta. 
Zlasti zaradi različnih povezav in tudi specifi čnih 
implementacij CSTA ima WctSrv podmodule za 
različne vrste telefonskih central. Implementirali 
smo povezavo za Phillips in Samsung telefonske 
centrale.

• RecSrv – omogoča snemanje telefonskih pogovorov, 
kadar je to potrebno zaradi zakonskih zahtev ali 
narave pogovora samega.

• DectSrv – komunicira z DECT nadzorno napravo. 
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
standard specifi cira brezžičen telefonski sistem z 
omejenim dosegom tipično na frekvenci 1900MHz 
z največjo oddajno močjo 10mW (250mW v špicah, 
v časovnem multipleksu oddaja največ  1/24 časa). 
Ročke se povežejo na bazno postajo v obliki zvezde, 
torej več ročk na isto bazno postajo. V enem DECT 
sistemu je lahko več baznih postaj, ročka se sprehaja 
med njimi, glede na jakost signala in zasedenost. 
DECT telefoni so doživeli razcvet kot domači brezžični 
telefoni, vendar se precej uporabljajo v okoljih, 
kjer uporabnik ni vezan na fi ksno delovno mesto

Slika 1 - Arhitektura PhoneView sistema

(npr. zdravstevno osebje v bolnicah). Poleg govorne 
komunikacije DECT omogoča tudi prikaz tekstovnih 
sporočil. V sistemu PhoneView smo priključitev na 
DECT potrebovali za specifi čen prikaz klicoče osebe.

• EspaSrv – omogoča priključitev PhoneView sistema 
na napravo, ki nadzoruje  stanje alarmnih tipk in 
na podlagi spremembe stanj generira sporočila za 
pozivnik v ESPA standardu.

PhoneView moduli  med seboj komunicirajo s pomočjo 
TCP protokola, podatki se prenašajo enakovredno v XML 
ali binarno obliki. Taka arhitektura omogoča razpršenost, 
na primer modul za nadzor telefonske centrale se nahaja 
fi zično bližje njej, kar je potrebno, če je komunikacija 
serijska (RS232).

ESPA protokol in EspSrv

ESPA protokol je izdelala European Selective Paging 
manufacturers Association, verzija 4.4.4 je bila izdana 
leta 1984. Je sporočilno orientiran protokol, kjer se 
kratka sporočila prenašajo preko serijske povezave 
(RS-232 ali RS485). V ESPA komunikaciji ena nadrejena 
postaja komunicira z eno (RS-232) ali večimi (RS-485) 
podrejenimi postajami (master/slave). EspaSrv kot 
nadrejena postaja redno poizveduje o stanju podrejene 
postaje. V primeru, da ima podrejena postaja kako 
sporočilo, ga odpošlje ter nato konča prenos z EOT, v 
nasprotnem odpošlje le EOT. Za EspaSrv je dodaten 
alarmni dogodek, ko se podrejena postaja ne odzove 
pravočasno na poizvedovanje.

Sporočila v ESPA so sestavljena iz več vrst zapisov, kjer 
sta za EspaSrv najpomebnejši tipi 1 (ciljni pager), 2 
(vsebina sporočila)  in 6 (prioriteta).

DECT standard in DectSrv

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
strandard omogoča delovanje brezžičnih telefonov na 
nelicenciranem in izključnem področju frekvenčnega 
spektra, kar pomeni, da je uporaba za posameznike in 
organizacije v primerjavi z GSM cenovno ugodnejša, 
strošek predstavlja začetna postavitev sistema. Seveda 
ima omejeno moč in s tem tudi krajši doseg.

Izvedba komunikacije s CCFP (Central Control Fixed 
Part, kontrolni del DECT sistema) in s tem nadzora DECT 
sistema ni standardizirana. V DectSrv smo implementirali 
nadzorni protokol, ki ga uporablja proizvajalec DECT 
sistemov Kirk. Komunikacija poteka preko serijske linije 
(RS232). DectSrv je nadrejena postaja, CCFP pa podrejena.
Sporočila protokola podajajo podrobne podatke o 
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nastavitvah ter njih spremembo in stanju celotnega 
DECT sistema, kot na primer število priključenih ročk,  
jakost signala, stanje baterije, uporabljena bazna postaja.

V sistemu PhoneView smo poleg konfi guracijskih 
implementirali dve vrsti sporočil. Prvo omogoča nastavitev 
prikaza ob prihajajočem klicu s podrobnejšo informacijo 
klicoče osebe. Drugo je pomembno pri uporabi v sestrskem 
klicu, ko prikaže številko sobe ali ležišča s spremljajočim 
posebnim zvonenjem.

Delovanje in nastavitve

Obdelava dogodka v sestrskem klicu se pojavi, ko ga 
EspSrv sprejme iz nadzorovane SOS naprave. EspSrv ta 
dogodek sintaktično pregleda ter pošlje PhSrv podatek o 
dogodku. PhSrv ki ima pregled nad zahtevanimi akcijami, 
predpisanimi v tekstovni datoteki v ini obliki. To datoteko 
PhSrv prečita ob vsakem pojavu dogodka, kar omogoča 
spremembo režima obveščanja med delovanjem.

Sprejeti dogodek PhSrv s pomočjo regularnih izrazov 
primerja z možnimi dogodki iz nastavitev, kar prinese 
ime dogodka (npr. HELP, DOOR) in izvorno lokacijo 
(npr. številko sobe, ležišča, vhoda). Ta dva podatka s 
pomočjo nekakšne matrike enolično določita potrebno 
akcijo. Povedano preprosteje, če je klic prišel iz sobe 
v drugem nadstropju, je potrebno obvestiti dežurno 
sestro, zadolženo za drugo nadstropje. Pri tem aplikacija 
sesterskega klica upošteva tudi čas, kajti delo osebja je 
izmensko, v nočnem in prazničnem času je osebja manj 
tako da se morajo klici razporejati dinamično. Menja se 
lahko tudi vsebina sporočila samega. 

Delovanje celotnega  sistema mora biti zanesljivo. Vsako 
sporočilo iz EspSrv modula mora rezultirati v poslanem 
spročilu na ročko v DECT sistemu. V primeru, da neko 
sporočilo nima nastavljene ciljne ročke, se o takem 
dogodku pošlje posebno sporočilo na prednastavljeno 
ročko. V pravilno konfi guriranem sistemu takih sporočil ni.
Aplikacija omogoča tudi pregled odzivnega časa za vsak 
dogodek posebej ali kumulativno po izbranem kriteriju. 
To olajša logistiko razporejevanja osebja.

Sklep

V ustanovah mora biti osebje vedno in povsod dostopno 
za nujna sporočila. Klasično se za tekstovna sporočila 
uporablja pozivnik. Poleg tega mora osebje imeti tudi 
telefonski aparat. DECT telefonski aparat omogoča tudi 
sprejem tekstovnih sporočil. Sistem PhoneView smo 
nadgradili tako, da podpira tudi funkcijo sesterskega 
klica. Dobro zasnovana datoteka z nastavitvami omogoča 
fl eksibilno delovanje glede na delovni čas izmen, dan v 
tednu ali praznike. Na razpolago je tudi pregled odzivnega 
časa, ki olajša načrtovanje števila osebja, ki se odziva 
na pojav dogodkov.

Reference in dodatne informacije:

1. Kirk Wireless Server 8000 Software Description, 
dokument 1411 0629 – PA, 2010

2. ESPA 4.4.4 Standard, European Selective Paging 
Manufacturer’s, November 1984 
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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Data Collection Module (DCM) podjetja Secomea je nadgradnja modula 
SiteManager, ki vsebuje napredne tehnologije zbiranja podatkov na robu 
omrežja (Edge Data Collection Gateway).

Z DCM boste lahko zbirali podatke iz naprav, ki so povezane s SiteManager-
jem. Po njihovi obdelavi boste optimizirane podatke poslali v IoT oblak. Ne 
skrbite za podatke ob morebitni prekinitvi povezave! DCM shrani podatke 
v lokalnem pomnilniku in jih pošlje v oblak, ko je povezava ponovno 
vzpostavljena.

Podprti protokoli:
    • Modbus TCP Client
    • OPC UA Client
    • Siemens S7
    • HTTP Generic

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.

Pametna agregacija podatkov:
• Povprečenje Min/Max vrednosti
• Nastavitve pragov (over/under threshold)

Data Collection Module, 
Secomea

• Napredne matematične operacije
• Proženje glede na dogodek, čas 

ali na vzorčno točko

Oblačni ponudniki:
• Secomea Data Collection Cloud 

(DCC)
• Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft Azure
• Cumulocity (Software AG)

Lokalna baza podatkov:
• Shranjevanje podatkov v lokalnem 

pomnilniku
• Razširljiv pomnilnik z microSD 

kartico
• Optimizacija podatkov in priprava 

za pošiljanje
• Pošiljanje v oblak glede na 

določena pravila

Varnost:
• Enkripcija s certifi katom
• Security Audited against NIST 

P800-115, OSSTMM, BSI
• Grundschutz Catalogue, IEC 

62443-3-3 & IEC62443-4-2

SECOMEA Data Collection 
Cloud - DCC

SECOMEA Data Collection Cloud - DCC
Data Collection Cloud (DCC) je oblačna 
rešitev s katero boste lahko v realnem 
času zbirali, obdelali, prikazali in 
nadalje uporabljali podatke, ki jih 
pridobite iz oddaljenega stroja. 
Predpripravljen modul za izračun 
splošne učinkovitosti opreme (OEE) z 
dolgoročno analizo podatkov, pa vam 
bo omogočil predvideti prihodnje 
delovanje stroja.
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Lastnosti DCC:
• Upoštevane so trenutne in potencialne potrebe 

zbiranja podatkov
• Zbiranje podatkov in oddaljen dostop iz ene naprave
• Vizualizacija podatkov v realnem času in izračun OEE
• Zasnovan za predvidevanje prihodnjih potreb
• Shranjevanje v oblaku do 3 milionov točk na DCM
• Certifi cirana varnost

Aplikacija DCC:
• Vzdrževanje na daljavo – diagnostika in programiranje 

PLC, HMI in ostalih pametnih naprav
• Prediktivno vzdrževanje - predpripravljen modul za 

izračun OEE omogoča vnaprej predvideti okvare stroja
• Preventivno vzdrževanje - dostop do nadzorne 

plošče v oblaku ali do decentraliziranega SCADA 
Web vmesnika za upravljanje in monitoring

OEE (Overall Equipment Effi  ciency)

Secomea DCC rešitev vsebuje predpripravljen modul 
za izračun splošne učinkovitosti opreme (OEE). OEE je 
standardizirano merilo produktivnosti proizvodnje in 
določa odstotek izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. 
Pri tem OEE 100% pomeni: 100% kakovost (samo dobri 
deli), 100% zmogljivost (delovanje pri polni hitrosti, 
brez počasnih ciklov ali kratkih zaustavitev) ter 100% 
razpoložljivost (delovanje v predvidenem času, brez 
nenačrtovanih zaustavitev in popravil).

OEE je najboljša meritev in praksa za prepoznavo izgub 
in sistematično izboljšanje proizvodnega postopka.

V poslovnemu modelu oddaje strojev v najem je npr. za 
strojegradnike ocena OEE ključna za izračun fi nančne 
obveznosti najemnika.

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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ODDALJENI NADZOR NAPRAV

Oddaljeno vzdrževanje z možnostjo aktivnega nadzora in oddaljeni dostop do naprav so v današnjem času ključni 
za učinkovito delovanje v industriji. Odgovor na rastočo potrebo po oddaljenem dostopu in nadzoru naprav ter 
pomoči pri njihovem vzdrževanju so pametna očala svetovno priznanega proizvajalca Vuzix. Pametna očala Vuzix 
M4000 bodo zelo izboljšala vašo uporabniško izkušnjo. Odlikuje jih revolucionaren način prikazovanja slike na 
prosojnem zaslonu, z novo tehnologijo pa postanejo očala za vas nemoteča.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Pametna očala Vuzix M4000

Tehnologija Waveguide optics

Waveguide optics je komercialno poimenovanje 
tehnologije, ki so jo pri Vuzix M4000 očalih uporabili 
za prikazovanja slike. Očala imajo ob strani izvor 
svetlobe, ki jo skozi optična vlakna kot vidni spekter 
elektromagnetnega valovanja vodimo do področja na 
steklu, kjer se vlakno obrne in usmeri svetlobo v vaše 
oko. Če gledate na vlakno od strani, svetlobe v njem ne 
vidite, če pa pogledate vanj, svetlobo zaznate.

Rezultat te tehnologije je popolnoma prosojno steklo, 
ob vklopu projektorja pa vidite sliko le na določenem 

področju stekla. Pri tem imate občutek, kot bi bila slika 
prikazana na 9”zaslonu, 45cm pred očmi.

Model M4000 temelji na predhodniku M400 - ohranja 
torej zmogljivost računalnika in robustnost celotne 
naprave, s svojim prosojnim ekranom pa močno izboljša 
vašo uporabniško izkušnjo.

Pametna očala Vuzix in programsko okolje 
Frontline Ubimax

Strojno opremo pametnih očal Vuzix izkoristite s 
programskim okoljem Frontline Ubimax. To okolje vam 
bo omogočilo enostavno izdelavo za vas prirejenih 
aplikacij za nosljive oz. pametne naprave. Tako boste 
lahko poenostavili in izboljšali delo v industrijskem okolju.
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Z ustvarjenimi programi pokrivamo različne dejavnosti:
    • oddaljeno podporo,
    • vzdrževanje,
    • navodila za sestavljanje in
    • logistiko.

Tehnične specifi kacije pametnih očal Vuzix 
M4000

Optika
prosojna Waveguide optika
resolucija: WVGA barvni ekran 854x480
tip ekrana: DLP
Razmerje stranic: 16:9
Vidno polje (diagonalno): 28 stopinj, ekvivalent 9” 
ekranu na razdalji 45cm
Svetilnost: 5000 nits
Kontrast: > 1000:1
24-bit barve
Uporaba na levem ali desnem očesu

Računalnik
8 jederni 2.52Ghz Qualcomm XR1
6GB LPDDR4 sistemskega RAM
64GB vgrajeni fl ash pomnilnik
Android 9.0 OS
OS in aplikacije OTA nadgradljive
MDM od večih partnerjev

Certifi kati
IP67
Varne pri padcu iz 1 metra

Možnosti nošnje
Okvir brez leč (priložen)
Očala so lahka (< 100g)
Okvir z dioptrijskima lečama
Varnostna očala
Kapa s šiltom
Naglavni trak
Nastavek za varnostno čelado

Baterija
135 mAh interna baterija za možnost hitre menjave 
eksterne baterije (hot swap)
1000 mAh eksterna baterija z indikatorjem napoljnenosti 
(nošnja na glavi)
Opcijsko napajanje s katerokoli prenosno baterijo 
(power bank)
USB C priključek
2–12 ur aktivne uporabe (odvisno od aplikacije ter 
velikosti eksterne baterije)

Upravljanje
3 fi zični gumbi
Glasovno upravljanje – podpira več jezikov, deluje 
tudi v hrupnih okoljih
Sledilna ploščica, ki podpira več dotikov hkrati

Zvok
Vgrajen zvočnik (do 97dB intenzitete)
Trije mikrofoni za izničevanje hrupa iz okolice
Možnost zunanjih slušalk preko Bluetooth

Kamera
12.8-megapikslov
4k 30fps video
izboljšan auto-focus (PDAF)
izboljšana stabilizacija slike
LED luč za osvetlitev
Branje črtnih in 2D kod

Povezljivost
USB 3.1 Gen 2 na USB Type-C
Wi-Fi 2.4/5Ghz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 BR/EDR/LE

Senzorji premika
žiroskop
pospeškometer
Hallova sonda za magnetno polje
GPS
GPS / GLONASS

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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MOTORSKI POGONI

Servo pogoni Sigma-7 PROFINET iz podjetja Yaskawa so visoko zmogljivi pogonski sistemi z vgrajenim 
komunikacijskim PROFINET vmesnikom. Lahko jih kombinirate s široko paleto motorjev, tako standardnih 
rotacijskih motorjev s 24 bitnimi enkoderji, kot tudi linearnih motorjev. S hitro prilagoditvijo servo pogona 
za posamezne “motion” aplikacije boste izrazito povečali kvaliteto in učinkovitost vaše proizvodnje.

Prednosti servo pogonov Sigma-7 PROFINET

Vsi servo pogoni so enostavno povezljivi in omogočajo zagon v le nekaj minutah, ustrezajo sodobnim standardom 
funkcionalne varnosti in zahtevam trga glede kompaktnosti, visoke stopnje dinamike in učinkovitosti, nezahtevnega 
vzdrževanja in izjemne zanesljivosti.

Vsak servo pogon je opremljen s paketom sodobnih programskih algoritmov, ki samodejno preprečujejo vibracije, 
kompenzirajo trenje, valovanje in druge nezaželjene učinke.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Servo pogoni Sigma-7 PROFINET, Yaskawa
HITRI – NATANČNI – ZANESLJIVI
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SERVO POGONI SIGMA 7 PROFINET

Dodatne prednosti in lastnosti servo pogonov Sigma-7 
PROFINET:
    • En servo regulator za eno ali dve osi

• En servo regulator za linearne in rotacijske motorje
• Kategorija varnosti SIL 3 za STO, PL-e CAT 3
• Frekvenčni odziv hitrosti: 3,1 kHz
• Napredne varnostne funkcije SS1, SS2, SLS
• Povrate informacije (Feedback)

• Prikažite aplikacijo na preglednem 10.1” zaslonu na dotik.

• Robusten krmilnik s številnimi I/O enotam, primeren tudi 
    če vam primanjkuje prostora.

• Izkoristite vrhunsko povezljivost s protokoli MQTT, VNC, FTP, 
    SNMP, e-pošto in SMS sporočila.  

• Z vključeno programsko opremo UniLogic skrajšajte čas 
    razvoja aplikacije tudi od 50%.  

• Z modelom PRO za aplikacijo izdelajte spletno stran, naložite 
    video ter iz SQL strežnika prejemajte in pošiljajte podatke.

• Več na www.tipteh.si/unistream-10

in enostavno krmilite zahtevne aplikacije.

Izkoristite pregleden krmilnik

Unitronics Unistream 10.1”
ije.

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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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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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

Osnovno učilo

Osnovno učilo v specializirani učilnici za novo mehatroniko je sestavljeno iz kartičnega računalnik(vir:1), modula s 
tipkami (vir 2) in krmilnika z led in priklopom na koračni motor(vir:3). Poleg rabimo še tipkovnico, miško, monitor in 
napajalnik.

Slika 1 Osnovno učilo

Povezovalni kabli arduino(vir:5), inštalaterske vezice, navadna lata (80x40x400) in pištola na vročo plastiko omogoča 
dinamično dodajanje drugih modulov, ki so tudi uporabljani v slovenski izdaji (vir 6). V praksi delujemo brezpapirno, z 
zelo malo porabo energije in poceni. Uporaba MS teams-ov, spletnih strani na katere se prijavljamo z google računom, 
povezljivost preko brez žičnega omrežja, omogoča preglednost, poenostavitev in lažje razumevanje snovi. Kartični 
računalnik se je pokazal kot enakovreden delavni postaji. Zaradi 
vgrajenega GPIO priključka je podlaga za demonstracijo različnih 
tehnologij spleta , strežnikov in programskih jezikov. Sledimo 
načelu delujočih primerov, ki so razporejeni po tehnologijah in 
vsebinah. Učenci nato zaženejo primer, opravijo meritve in izdelajo 
poročila. Naj boljši poizkusijo napisat svoj program.

Kapacitivne tipke

Kapacitivne tipke se ob vklopu nastavijo glede na debelino 
materiala iz katerega izdelamo ohišje. Proizvajalec dovoljuje 
les, plastiko ali steklo do debeline 5mm. Modul ima CE oznako. 
Napajalna napetost je 2V do 5,5V. Poraba pri polnem obratovanju Slika 2 - Kapacitivne tipke
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RAZVOJNA OKOLJA

je 12uA. Modul ima priključke VCC, GND, OUT1, OUT2, OUT3 in OUT4. Uporaba in priklop sta enostavna. Dolgotrajna 
uporaba na odprtem učilu mu ne škodi, kar kaže na robustnost in odlično notranjo zaščito. Vsak izhod ima led, ki 
signalizira stanje izhoda.

Slika 3 - GPIO priključki s stanji

V IDE (Integrated Development Enviroment) za C, si poglejmo opis priključkov za BCH (fi zični pini na procesorju), 
oznake GPIO priključka, in viringPI označevanja). Na kartičnem računalniku imamo poleg napajanja VCC, 3.3V in mase 
GND še 32 GPIO pinov, kar so 4-je byt-i. Nekateri pini imajo določene funkcije, nekatere lahko poljubno uporabimo.

Slika 4 - Dodeljene funkcije prostim GPIO pinom
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Slika 5 - Uporaba tipk v pythonu

Krmilno jedro izkorišča dogodek pritisk na tipko(pritisk, spust, ali oboje). Pravilno nastavljena funkcija tap() vrne 
ob dogodku vrednost true, drugače je false. Znotraj jedra z uporabo odločitvenega stavka opišemo naše zahteve. V 
našem primeru se zamenja stanje ustrezne led. Če led gori se ugasne in če je ugasnjena se prižge. Napišem naj, da 
funkcija z uporabo spremenljivke g1, g2, g3 ali g3 reagira na tap spletnega gumba g1, g2, g3 ali g4.

LED na krmilniku

Krmilnik za koračni motor ima signalne LED. Napajanje je VCC in GND. 
Imamo 4-i vhode IN1, IN2, IN3 in IN4. Slovenska izdaja uporablja 
spremenljivke l1, l2, l3 in l4. Na modulu imamo ULN2003 krmilnik, ki 
ga lahko uporabimo za izhodne tranzistorje (500mA, 12V). Na modulu 
imamo izhodni priključek, ki ga uporabimo za priklop porabnikov. 
Priklopimo lahko do štiri porabnike. V praksi lahko priklopimo DC motor, 
ki ga lahko krmilimo samo v eno stran, priklapljamo lahko LED trakove 
ali koračni motorček. LED so okrogle 3mm, zelo svetle. Če pogledate 
na pine kamor priključimo VCC(+) in GND(-) imamo mostiček. 

Slika 6 - Krmilnik za koračni motor s signalnimi 
LED

Slika 7 - Vezava ULN2003 krmilnika

Če ga odstranimo lahko priklopimo 12V(+). Z 
vsakim tranzistorjem lahko krmilimo kar 6W 
moči, kar zadostuje za večino šolskih poskusov. 
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Vezava krmilnika kaže dobro ščitenje z diodami. Pri krmiljenju induktivnega bremena, je zaščita potrebna. Zenerjeva 
dioda proti masi (COM) ščiti izhod pred napetostnimi špicami. Modul se v praksi obnaša kompaktno in je težko uničljiv.

Koračni motor

Posebej za 4-i izhodne tranzistorje so razvili 4-i fazne koračne motorčke. Gre za izogibanje nenormalno dragim 
H-krmilnikom, ki so potrebni za krmiljenje 2 faznih koračnih motorjev. Navitje 2 faznih koračnih motorjev so spremenili 
s srednjim odcepom. Sredni odcep priključimo na VCC (+), oba konca navitja pa na tranzistorski izhod proti GND (-).

Gre za 5 žilni priklop. Glavna prednost je možnost uporabe krmilnikov s tranzistorskimi izhodi. Pri ožičenju oba 
srednja izhoda (rdeči vodnik) povežemo na pozitivno napajalno napetost. Za krmiljenje magnetnega polja v levo ali 
desno uporabimo odprtje levega ali desnega tranzistorja. 4 fazni koračni motorji imajo za malenkost manj moči. Za 
priklop rabimo 5 vodnikov. Krmilniki so enostavni in poceni. 

Opisani komplet koračnega motorja z ustreznim krmilnikom (ki ga lahko uporabljamo kot LED) in reduktorjem je 
poceni in povsem primeren za delo v šoli. Zaradi vgrajenega reduktorja se os vrti počasi in ima dovolj momenta za 
obračanje težjih bremen. Krmiljenje koračnega motorja je brez povratne zanke, zato moramo biti v premik sigurni. 

Tipični sistemi z uporabo koračnega motorja se najprej nastavi v začetno točko in nato opravlja premike , lahko ure 
in ure, kjer imamo nadzor samo nad relativnimi premiki. Priklopimo lahko poljubno koračnih motorjev. Programske 
primitive zahtevajo vse štiri krmilne pine (v našem primeru l1, l2l l3 in l4) in potem samo ukažemo za koliko korakov 
se motor zavrti v levo ali desno. Nadziramo lahko tudi hitrost zasuka, nimamo pa podatka o dejanskem zasuku. 

V slovenski izdaji je vse skupaj preizkušeno in odprto. Vsi programi in projekti so namenjeni poučevanju. Kakšno 
zaporedje ukazov krmilniku moramo zagotoviti in kako to dosežemo se odlično predava na delujočih primerih. Dijak 
se prepriča kaj se zgodi, če poizkusimo motor zavrteti prehitro. Delujoči enostavni primeri so dobra osnova za iskanje 
novih idej s tehnologijami, ki se jih učimo. Poudarek je na učenju z delujočimi primeri.

Minimalno učilo

Minimalno učilo je tipka in led. Večina nas je začela s priklopom led in tipke na pin mikrokontrolerja. Potem smo 
napisali kodo(v mojem času v zbirnem jeziku), ki je na pritisk tipke prižgala ali ugasnila led. Takšni so romantični 
začetki. Tudi občutki ob prvem delujočem programu so bili podobni, romantični, sanjaški, preplavljeni smo bili z 
adrenalinom in ideje so prehitevale vse okoli nas.

Modul s kapacitivnimi tipkami ima čudovito lastnost, da lahko stanje tipke vsiliš, če vhodni pin na GPIO vhodu 
kartičnega računalnika spremeniš v izhod. V tem primeru velja stanje izhodnega GPIO pina in to stanje signalizira 
ustrezna led. Za prve poskuse imamo s tem modulom poljubno kombinacijo tipk ali led za števila do 4-i. Priklopimo 
modul na 4-i GPIO pine in potem programsko določimo ali želimo tipko ali led.

Naslednjič

Ponovno sem oživil C. Napisana je osnovna meritvena vaja (Vir 7). Na vidiku je hitro krmilno jedro, ki čase cikla 
potiska za 100 krat nižje. Lahko si ogledate, kako dosežemo cikel okoli 140nS za krajši efekt z LED. V realnih projektih 

Slika 8 - 4-i fazni koračni motor z reduktorjem Slika 9 - Vezava navitij v 4-i faznem koračnem motorju
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se navadno vrtita dve jedri hitreje in 
počasneje. Ampak samo, če rabimo tako 
hitrost. Spremljajte nas in pazite na fi zično 
kondicijo v teh korona časih. 

Okoli krmilnega jedra, bomo morali 
povedati veliko. Gre za nov termin, ki se 
pojavlja v modernih krmilnih sistemih, 
kjer združujemo krmilja s klasičnimi 
operacijskimi sistemi. V bistvu gre za 
veliko poenostavitev

Viri:

1.  https://www.galagomarket.com/
item/display/1862/5377_raspberry-
pi_raspberry-pi_raspberry-pi-4-model-
b,-2gb

2. https://www.banggood.com/CJMCU-
0401-4-bit-Button-Capacitive-Touch-
Proximity-Sensor-Module-With-Self-
locking-Function-p-1118016.html

3. https://www.banggood.com/28YBJ-48-
DC-5V-4-Phase-5-Wire-Stepper-Motor-
With-ULN2003-Driver-Board-p-74397.
html

4. https://www.galagomarket.com/item/
display/1864

5. https://www.banggood.com/40pcs-
20cm-Female-to-Female-Jumper-
Cable-Dupont-Wire-p-75612.html

6. http://77.38.33.244/
7. http://77.38.33.244/c/gpio/
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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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4

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 FOCUS RADIO

RADIO A

RADIO B

AUTO FOCUS

FOCUS

RX TX
ELC

DYN INPUT 4 WinKeyer 3

SPEED0

I

MIC

REV REV REV REV LEFT RIGHT
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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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Digitalna tovarna – 

preskok v razmišljanju  
o industriji!
Digitalno preobrazbo spodbujamo z 
integracijo avtomatizacije, programske 
opreme in napredne tehnologije.
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WAGO-I/O-SYSTEM 750 
A system for all applications 

Compact, flexible and modularity 
 

Smallest, fieldbus-independent  
controllers (SPS) 

 

IEC 61131-3-programmable 
 

500 different I/O modules 
 

Standard I/O and Ex i modules combinable 
 

Supplied different potentials within one node 

For eXTReme 
environments 

 
eXTReme temperature from 

−40°C to +70°C 

eXTReme isolation up to 5 kV 
impulse 

eXTReme vibration up to 5G 
acceleration 

Developed for the  
Ex areas  

 
Approved for the zone 2/22 

Ex i intrinsically safe modules 

Certified to ATEX, IECEx, UL 
ANSI/ISA 12.12.01, UL508, 

shipbuilding, Rostest etc.  




























