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Spoštovani,

Po kratkem lockdownu, ki to pravzaprav ni bil, saj je indu-
strija delovala normalno, le gostinci so ostali zaprti, pa še ti 
ne povsem, če so organizirali prehrano za podjetja, smo priča-
kovali, da se bo vse spremenilo... vendar smo naleteli spet na 
faze, od rdeče, črne, oranžne... Poletno jesenski dogodki pa 
prihajajo... INFOSEK, INDUSTRIJA, MOS, ... Bog ve, če jih 
bomo doživeli v normalni obliki?
Tokrat izpostavljamo zanimivo dilemo o prihodnosti indu-
strijskega Etherneta v Industriji 4.0. 
No, pred nami je že Industrija 5.0. Po besedah g. Janeza 
Škleca je Evropska komisija zdaj prvič objavila usmeritve 
nastajajoče industrije 5.0 in izpostavila tri prednostne nalo-
ge: gospodarstvo, ki deluje za ljudi, Evropski zeleni dogovor in 
Evropo primerno za digitalno dobo.

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

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 
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Revija AVTOMATIKA, 
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Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
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nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena
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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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€/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-
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Podpis:         M.P.
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HAMtech STATION AUTOMATIONHAMtech STATION AUTOMATION

- 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

M
1

M
2

M
3

M
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
5 100

WPM

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

RX Master 42

COM
BIN

E

RX
1B

RX
1A

RX
2B

RX
2A

RX
3B

RX
3A

LNA
B

PTT
B

LNA
A

PTT
A

RX
4B

RX
4A0

I

RX in Fokus na A

Preklopnik RX anten - še ena naprava iz serije HAMtech Master

RX na B
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ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA

Ljubljana, 24. marec 2021 – Na današnji slovesnosti, ki je zaradi priporočil NIJZ 
zaradi koronavirusa poteka virtualno, smo podelili zlate znake Jožefa Stefana 
za leto 2021. Prejeli so jih dr. Sara Drvarič Talian, doc. dr. Špela Zupančič in 
dr. Martin Gjoreski.   

Zlati znak Jožefa Stefana podeljujemo doma in v tujini najodmevnejšim 
doktoratom v zadnjih treh letih. Odbor za zlati znak pod vodstvom prof. dr. 
Martina Čopiča je za leto 2021 prejel 12 del, ki so vsa izkazovala izjemno visoko 
kvaliteto in veliko mednarodno odmevnost. Odbor je med prispelimi predlogi 
izbral tri dobitnike zlatega znaka Jožefa Stefana za leto 2021. Dr. Sara Drvarič 
Talian je zlati znak dobila za odmevnost doktorskega dela ”Študij vpliva izbranih 
procesov in parametrov na notranjo upornost litij-žveplovih akumulatorjev 
”, doc. dr. Špela Zupančič za odmevnost doktorskega dela ”Razvoj dvoslojnih 
nanovlaken za inovativno zdravljenje parodontalne bolezni”, dr. Martin Gjoreski 
pa je zlati znak prejel za odmevnost doktorskega dela ”Spoj klasičnega in 
globokega strojnega učenja za mobilno spremljanje zdravja in obnašanja z 
nosljivimi senzorji ”. 

Dr. Sara Drvarič Talian 
je v svojem doktorskem 
delu pod mentorstvom izr. 
prof. dr. Roberta Dominka 
s Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani  na nov 
način obravnavala znane 
probleme litij žveplovih 
akumulatorjev z uporabo 
naprednih analitskih tehnik, 
predvsem preko meritev 
impedančne spektroskopije. 
S tem je pojasnila nekatera 
odprta vprašanja vloge topil 
in elektrolita, mehanizem 
nastanka in rasti litijevega 
sulfi de ter vpliv polisulfi dov 
na celokupno kinetiko litij 
žveplovega akumulatorja. 
Predlagala je nova fl uorirana 
topila za elektrolite, ki 
močno izboljšajo delovanje. 
S poglobljenim razumevanjem ji je uspelo natančno razložiti, kakšna je vloga 
fl uoriranih topil. Članek o tem je bil v 30. dneh po objavi med 20 največkrat 
dostopanimi članki v reviji Chemistry of Materials. Doktorsko delo Sare Drvarič 
Talian ima izjemen pomen za stroko na področju raziskovanja litij-žveplovih 
akumulatorjev. Rezultati doktorskega dela so objavljeni v devetih mednarodno 
recenziranih člankih, pri čemer je dr. Sara Drvarič Talian prva avtorica v kar 
osmih delih, v dveh pa še vodilni avtor. Soavtorica je še pri petih člankih. Ta 
dela so bila doslej citirana več kot 140 krat, le dela, kjer je prva avtorica, pa 85 

ZNANI DOBITNIKI PRIZNANJ ZNANI DOBITNIKI PRIZNANJ 
ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANAZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA
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ZLATI ZNAK JOŽEFA STEFANA

krat. Odmevnost njenega dela se odraža tudi v številnih 
vabljenih predavanjih na najpomembnejših konferencah, 
na katerih so bili prikazani njeni raziskovalni rezultati.

Doc. dr. Špela Zupančič je v doktorski disertaciji pod 
mentorstvom prof. dr. Julijane Kristl s Fakultete za 
farmacijo Univerze v Ljubljani razvila inovativno terapijo 
za zdravljenje parodontalne bolezni. Osnovna ideja 
temelji na spreminjanju vnetnega odgovora organizma 

in antibiotičnemu zdravljenju, temu pa sledi dajanje 
probiotikov za vzpostavitev normalne ustne fl ore. Pri 
izvedbi ideje je ključen izziv predstavljal razvoj nanovlaken 
iz preferenčno biorazgradljivih in bioadhezivnih polimerov 
s podaljšanim sproščanjem vgrajene učinkovine. 

Raziskava je zelo aktualna, saj je parodontalna bolezen 
prisotna pri približno 50% odraslih in 72% starostnikov, 
posledice pa so poleg izgube zob lahko tudi druge bolezni, 
kot so srčno-žilna obolenja, diabetes, bolezni dihal.

Dr. Martin Gjoreski se je v okviru doktorskega dela pod 
mentorstvom prof. dr. Matjaža Gamsa z Instituta »Jožef 
Stefan« predlagal kombinacijo klasičnega in globokega 
strojnega učenja, da se omogoči pretvorba nosljivih 
senzorskih podatkov v dragocene podatke o zdravju in 
obnašanju. Predlagani pristop se razlikuje od tipičnih 
pristopov v literaturi, ki se osredotočajo le na enega od 
obeh. Doktorat je razvil splošno metodo za združevanje 
strokovnega znanja, klasičnega strojnega učenja in 
globokega učenja. 

Metoda dr. Martina Gjoreskega je uporabljena na sedmih 
področjih mobilnega spremljanja zdravja in obnašanja. 
Sem spadajo kronično odkrivanje srčnega popuščanja 
s pomočjo srčnih zvokov, prepoznavanje premikanja s 
senzorji pametnih telefonov, odkrivanje motenj vožnje iz 
fi zioloških in video senzorjev, spremljanje stresa, čustev in 
kognitivne obremenitve s fi ziološkimi senzorji ter ocena 
krvnega tlaka iz senzorjev EKG. Predlagana metoda je na 
vseh eksperimentalnih področjih dosegala boljše rezultate 
kot izhodiščne in najsodobnejše metode. Metode, razvite v 
doktoratu, ki služijo spremljanju stanja bolnikov s kronično 
boleznijo srca, trenutno preizkušajo v Kliničnem centru v 
Ljubljani v sodelovanju z dr. Gregorjem Poglajnom. Delo 
ima na področju računalništva in informatike vrhunski 
znanstveni doprinos na svojem področju, veliko število 
odličnih objav z visoko odmevnostjo in to že samo nekaj 
mesecev po zagovoru doktorata. Še posebej je treba 
izpostaviti, da delo rezultira v aplikativnih dosežkih na 
področju
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DNEVI JOŽEFA STEFANA

DNEVI JOŽEFA STEFANA (22.DNEVI JOŽEFA STEFANA (22.––27. 3. 2021)27. 3. 2021)

Dnevi Jožefa Stefana so potekali na daljavo. Na dan dogodka je bila povezava do željenega dogodka objavljena na 
spletni strani Instituta “Jožef Stefan” (www.ijs.si), kjer ste se lahko povezali z nami prek videokonferenčnega sistema.   

Ponedeljek, 22. marec 2021

OTVORITEV DNEVOV JOŽEFA STEFANA 2021
Nagovor direktorja Instituta prof. dr. Boštjana Zalarja

VABLJENO PREDAVANJE
STABILNI IZOTOPI V INTERDISCIPLINARNIH RAZISKAVAH 
prof. dr. Nives Ogrinc, Institut “Jožef Stefan” in Mednarodna 
podiplomska šola Jožefa Stefana 

V predavanju je bila predstavljena uporabo stabilnih 
izotopov lahkih in težjih elementov na različnih področjih 
raziskav. Osredotočili smo se na razumevanje procesov in 
mehanizmov pri kroženju ogljika v okolju, ki je posebej 
pomembno pri spremljanju klimatskih sprememb. Prikazali 
smo kako z uvedbo novih metod in pristopov pridobimo 
dodatne informacije o izvoru in transportu onesnažil v okolju. 
Na področju živilstva smo se dotaknili določanja pristnosti 
in sledljivosti živil, ki je pomembno področje za določanje 
potvorjenosti živil na slovenskem tržišču, hkrati pa tudi za 
zaščito izdelkov slovenskega porekla. Raziskave na področju 
arheologije pa so umeščene v kontekst arheometričnih 
pristopov s katerimi pridobimo pomembne informacije o 
načinu življenja naših prednikov.

ODPRTJE RAZSTAVE BRATOV KRALJ: Izbor del Franceta in 
Toneta Kralja iz zbirke Galerije Božidar Jakac Kostanjevici 
na Krka

Brata France in Tone Kralj danes v slovenski zgodovini 
umetnosti zasedata visoki mesti, pri čemer gredo zasluge dr. 
Igorju Kranjcu, ki je leta 1995 najprej pripravil retrospektivno 
razstavo Franceta Kralja in nato leta 1998 še retrospektivo 
Toneta Kralja ter v dveh bogatih monografi jah temeljito 
in dokončno determiniral njun opus in vlogo v širšem 
kontekstu. V Galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki 
sta že desetletja javnosti na ogled izjemno bogati ločeni 
stalni postavitvi obeh avtorjev, ki predstavljata enega od 
pomembnih temeljev te institucije. Razstava pomeni obeležje 
njune okrogle življenjske obletnice. Lansko leto je minilo 
125 let od rojstva in 60 let od smrti Franceta Kralja ter 120 
let od rojstva in 45 let od smrti Toneta Kralja. 
V zadnjih letih, ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne, se je 
zvrstilo kar nekaj pomembnih prelomnic pri konstituiranju 
naše nacionalne biti. To je bil čas, ko se je na mnogih 
področjih staro umikalo novemu in nič drugače ni bilo 
na področju likovne umetnosti. Eden od pomembnih 
mejnikov v njunem času je bila XVIII. umetnostna razstava 

v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani, od katere je lani minilo 
sto let. Odprli so jo 11. 11. 1920, jedro razstave pa je bil 
prenos razstave, ki je tistega leta zaiskrila v Novem mestu 
v okviru vznika Novomeške pomladi, pri čemer sta se v 
Ljubljani razstavljavcem priključila France in Tone Kralj. 
Mlada avtorja, France po opravljeni akademiji in Tone komaj 
po opravljeni maturi (javnosti se je sploh prvič predstavil 
le nekaj mesecev prej na XVII. umetnostni razstavi), sta z 
eruptivno izpovedno energijo po ocenah takratnih strokovno 
podkovanih kritikov na razstavi izstopala. V času Dnevov 
Jožefa Stefana je na ogled razstava izbranih del obeh velikih 
slikarskih genijev.

Torek, 23. marec 2021

VABLJENO PREDAVANJE
FEROELEKTRIČNA KERAMIKA: POGLED NA STOLETJE 
RAZISKAV OD ODKRITJA FEROELEKTRIČNEGA POJAVA 
DO DANES
prof. dr. Barbara Malič, Institut “Jožef Stefan” in Mednarodna 
podiplomska šola Jožefa Stefana

Mineva sto let od odkritja feroelektričnega pojava v 
monokristalih natrijevega kalijevega tartrata (Valasek, 
1920/1921). Začetek raziskav in razvoja feroelektrične 
keramike lahko umestimo v obdobje druge svetovne 
vojne, ko so zaradi potreb po učinkovitih kondenzatorjih 
odkrili izjemno veliko dielektričnost polikristaliničnega  
barijevega titanata in kasneje ugotovili, da slednja izvira 
iz njegovih feroelektričnih lastnosti. Leta 1952 so odkrili 
trdno raztopino svinčevega cirkonata titanata (PZT) in 
kmalu še možnosti uporabe v ultrazvočnih pretvornikih 
zaradi odličnih piezoelektričnih lastnosti.  Okrog leta 2000 
je zavedanje o pomenu skrbi za okolje, ki je bilo v nekaterih 
državah podprto v zakonodajo, spodbudilo raziskave okolju 
prijazne piezoelektrične keramike brez svinca. Po skoraj 
dvajsetih letih še iščemo materiale, ki bi izkazovali lastnosti, 
primerljive z lastnostmi svinčeve keramike. 

Sredi osemdesetih let 20. stoletja so z razvojem mikroelektronike 
in mikroelektromehanskih sistemov postale aktualne raziskave 
feroelektričnih tankih plasti. Leta 2006 je članek o ogromnem 
elektrokaloričnem pojavu, to je spremembi temperature pod 
vplivom električnega polja, v feroelektričnih tankih plasteh 
(Mischenko, Science) vzbudil zanimanje raziskovalne sfere 
za možnost uporabe tega pojava v hladilni tehniki. Pred 
nekaj leti so potrdili feroelektričnost v ultratankih plasteh 
hafnijevega oksida, kjer nanometrska debelina prispeva 
k ojačanju feroelektričnosti v nasprotju z obnašanjem 
“klasičnih” feroelektrikov.
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Sočasno z raziskavami fi zikalnih lastnosti feroelektrikov 
so potekale raziskave materialov in razvoj tehnologij, ki so 
omogočile njihovo uporabo v najrazličnejših napravah. V 
predavanju smo predstavili ključne predstavnike feroelektrične 
keramike, sintezo in postopke, ki vodijo do volumenske 
keramike, debelih in tankih plasti, in opisali izzive,  ki so 
posamezne raziskave spremljali. 

VABLJENO PREDAVANJE
KVANTNO RAČUNALNIŠTVO Z ATOMI V SVETLOBNIH PASTEH
prof. dr. David S. Weiss, Pennsylvania State University, 
University Park, ZDA

Opisali smo, kako uporabimo posamezne atome cezija, 
ujete v mesta na 3D optični mreži, kot kvantne bite. Pojasnili 
bomo, kako ohladimo atome skoraj do teoretične meje, 
kako posegamo v sredino mreže, da bi spremenili kvantno 
stanje izbranega atoma, in kako urejamo atome po mreži. 
Ti postopki tvorijo fi zično implementacijo Maxwellovega 
demona, ki je bil doslej le miselni eksperiment in ki osvetljuje 
globoko povezavo med entropijo in informacijo.

Sreda, 24. marec 2021

ZNANOST V ČASU PANDEMIJE 

Videoprenos ob 12.00 
Predstavitev posameznih projektov raziskovalcev Instituta 
“Jožef Stefan”

Videoprenos ob 13.00
Okrogla miza ZNANOST V REŠEVANJU PANDEMIJE

Pandemija, povzročena z virusom SARS-CoV-2, ki je zarezala 
v življenja ljudi na celem globusu, je v ospredje afi rmativno 
postavila potrebo po znanosti za reševanje življenj. In res 
so znanstveni laboratoriji po svetu hitro, v slabih desetih 
mesecih namesto običajnih deset ali več let, razvili cepivo 
proti Covidu-19. Ta premik se seveda ne bi mogel zgoditi, 
če se znanstveniki  ne bi združili v prizadevanjih za skupni 
cilj. Pred koncem minulega leta so že objavili blizu 90.000 
člankov o virusu in vrsto študij, izdelanih v kratkem času. 
In tako silovit odziv svetovne znanstvene skupnosti je brez 
primere v zgodovini znanosti. Preboj pa ne bi bil možen, 
če ne bi v minulih letih ali desetletjih potekale temeljne 
raziskave, ki so akumulirale ogromno količino znanja.  Prav 
zato so se zdaj oglasile znanstvene avtoritete z opozorilom, 
da bo prihodnji razvoj še kako odvisen od razvoja bazičnih 
znanj. In ko je vse bolj glasen govor o načinih fi nanciranja in 
prestrukturiranja znanosti, je  na mestu poziv odločevalcem, 
da teh dejstev ne prezrejo. 

Ob vseh  prizadevanjih pa znanstveniki ne izključujejo tudi 
možnosti prihodnjih epidemij. Prav   mRNA cepiva pomenijo 
prihodnost, saj se jih zgolj z zamenjavo sekvence da prilagoditi 
na različne vrste virusov ali mutacijo trenutnega virusa.  In 

več kot 90% vprašanih znanstvenikov po svetu meni, da 
bo koronavirus postal endemičen, kar pomeni, da bo še 
naprej krožil po posameznih predelih v prihodnjih letih,  
bolezen sama  in socialna izolacija pa se z večjo imunostjo 
prebivalcev ne bosta nadaljevali v današnji obliki. 

GOVORCI
prof. dr. Alojz Ihan, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
prof. dr. Jože Damijan, Ekonomska fakulteta UL
dr. Tomaž Grušovnik, Pedagoška fakulteta UP
dr. Aleks Jakulin, Sledilnik Covid-19
dr. Mark Pleško, Cosylab
prof. dr. Boris Turk, Institut “Jožef Stefan”
Voditeljica: Ina Petric

Videoprenos ob 15.00
Podelitev priznanj Zlati znak Jožefa Stefana

Četrtek, 25. marec 2021

VABLJENO PREDAVANJE
IZZIVI RAZVOJA ELEKTRONIKE KOT SOPOTNICE SODOBNIH 
RAZISKAV IN APLIKACIJ
dr. Janko Petrovčič, Institut “Jožef Stefan”

Elektronika kot ena izmed tehničnih disciplin je tiha 
spremljevalka sodobnega življenja, pa tudi vseh novih 
temeljnih in aplikativnih raziskav. Iz nekoč ene izmed 
glavnih gonil razvoja se je umaknila na nivo ključnih 
tehnologij. Glavnina proizvodnje polprevodniških elementov 
in elektronskih sklopov se je preselila v vzhodne dežele. Ali 
jo kot znanstveno in razvojno disciplino v prenasičenosti 
elektronskega trga še potrebujemo?

Na Odseku za sisteme in vodenje vlagamo veliko energije 
v premoščanje prepada med teorijo in prakso pri vodenju 
različnih tehničnih procesov. Spoznali smo, da samo gojenje 
novih idej v virtualnem simulacijskem okolju brez preizkusa 
v praksi ne daje sadu, saj je potrebno rešitve približati 
bodočim uporabnikom. Tu pa nastopi pomembna in ključna 
vloga elektronskih tehnologij.

V predavanju smo predstavili, kako poteka delo pri razvoju 
elektronskih sistemov in kje so poleg doseganja osnovne 
funkcionalnosti naši glavni izzivi: elektromagnetna združljivost, 
varnostni aspekti, delo v industrijskem okolju, ekonomika 
rešitev. To problematiko smo predstavili s tremi primeri: z 
razvojem družine diagnostičnih naprav za sesalne enote za 
podjetje Domel kot primerom unikatnih naprav, z družino 
inteligentnih aktuatorjev za pogone ventilov podjetja 
Danfoss kot primerom razvoja velikoserijskih proizvodov 
ter z razvojem namenskih elektronskih sklopov za vodenje 
in diagnostiko sistemov z gorivnimi celicami kot primerom 
razvoja elektronike za nove (´cutting-edge´) tehnologije
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VABLJENO PREDAVANJE
MERITVE KOZMIČNIH DELCEV EKSTREMNIH ENERGIJ NA 
OBSERVATORIJU PIERRE AUGER 
prof. dr. Andrej Filipčič in prof. dr. Marko Zavrtanik, Institut 
Jožef Stefan in Univerza v Novi Gorici

Zemljo neprestano bombardirajo kozmični žarki, ki imajo 
energije od nekaj MeV do preko 1020 eV. Njihova sestava 
se spreminja z energijo, v večini primerov pa so to fotoni, 
protoni ali atomska jedra. Izvor in načini pospeševanja 
kozmičnih delcev še vedno niso povsem jasni, vsaj ne za 
najbolj energetske, kjer  produkcijski mehanizmi v običajnih 
astrofi zikalnih objektih ne zadostujejo. Observatorij Pierre 
Auger v Argentini meri pljuske kozmičnih delcev, ki jih ti 
povzročijo v atmosferi. 

Talni detektorji Čerenkova pokrivajo površino 3000 km2, 
fl uorescenčni detektorji pa merijo svetlobo nad tem območjem, 
ki jo pljuski oddajajo na poti do tal. Štirje sistemi Lidar 
merijo propustnost atmosfere za fl uorescenčno svetlobo. 
Od leta 2008 smo z Observatorijem izmerili preko 10.000 
kozmičnih delcev z energijami nad 1019 eV in objavili 
številne rezultate o njihovih lastnostih, kompoziciji ter 
energijski spekter. Oster rob spektra okoli 1020 eV kaže na 
to, da delci prihajajo izven naše galaksije, njihove vpadne 
smeri pa niso korelirane s porazdelitivjo zvezd v galaksiji.

Petek, 26. marec 2021

VABLJENO PREDAVANJE
FULERENI: SUPERPREVODNOST, MAGNETIZEM IN QUBITI
prof. dr. Denis Arčon, Institut “Jožef Stefan” in Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fi ziko

Fulereni so poleg diamanta in grafi ta tretja znana oblika 
ogljika, ki je bila odkrita šele koncem osemdesetih let 

prejšnjega stoletja. Najbolj znana fulerenska molekula C60 
tvori kubične kristalne strukture v katere lahko z interkalacijo 
vgrajujemo tudi druge atome oziroma molekule in na 
tak način spreminjamo njihove elektronske lastnosti. V 
predavanju smo najprej prikazal naše prispevke pri raziskavah 
magnetnih in superprevodnih lastnosti fulerenskih struktur 
z interkaliranimi alkalijskimi kovinami. V nadaljevanju pa 
sem obravnaval fulerene iz nekoliko drugega zornega kota. 
Pokazal sem, da so lahko negativno nabiti fulereni odlični 
kandidati za kubite ter predstavil nekaj možnosti za njihovo 
uporabo v kvantnih tehnologijah.

Sobota, 27. marec 2021

9.00 – 14.00
DAN ODPRTIH VRAT INSTITUTA »JOŽEF STEFAN« na daljavo

Dan odprtih vrat je namenjen splošni javnosti, ko na obisk 
sprejmemo vse, ki jih zanima, kaj raziskujemo na našem 
inštitutu in kako bomo lahko s tem doprinesli k skladni 
družbi prihodnosti. Letos je bilo mogoče Institut »obiskati« 
le na daljavo. Pripravili smo različne programe obiska po 
področjih, na katerih raziskujejo znanstvenice in znanstveniki 
našega Instituta. Dan odprtih vrat se je s prvimi ogledi na 
daljavo začel ob 9:00 uri, zadnji obiskovalci pa so se  lahko 
v predstavitev znanstveno-raziskovalnega dela vključili ob 
13:00 uri.  

Hvala za obisk! 
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Python (Vir:1) je tolmač, prvi razvojni jezik (Vir:3 in Vir:4) po uporabnosti. Je enostaven, pokriva vse 
programerske vsebine in je orodje številnih uporabnikov in razvijalcev. Preden začnemo raziskovati 
izbrane vsebine si moramo pogledati osnove. Na spletu obstaja veliko posnetih izobraževalnih tečajev. 
Vabim vas, da si kakega ogledate (Vir:5).. 

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

PYTON 14. del

izhod.py

Slika 1 izhod.py

Na levi strani imamo program in če na desni strani pritisnemo gumb »Poženi« se program izvede. Levo zgoraj imamo 
poleg gumba »Začetek« izbirnik programov. Na levi strani lahko izbrani program tudi popravimo. Z uporabo tipke 
»Odpri« se lahko vedno vrnemo na originalno, delujočo vajo. Delujoče vaje razlaga učitelj, učenec opravi požene vajo 
in vidi rezultat. Znotraj pedagoške ure lahko na predlog učitelja in kasneje na iniciativo učenca vnašamo spremembe. 
Takoj si lahko pogledamo posledice in se tako veliko in hitreje naučimo. 

Vsak si lahko pogleda vajo v živo(Vir:1). Vedite samo, da je to en strežnik in upoštevajte možnost večkratnega 
dostopa s strani več uporabnikov. V učilnici nove mehatronike ima vsak učenec svoje delavno mesto z zaslonom , 
tipkovnico in miško. 

Morda bi pri izpis.py opozoril na tipe spremenljivk. Vaja pokaže kako se izpiše vrednost vsakega tipa. Osnovni tipi 
spremenljivk v programskem jeziku python so bool, celoštevilčno, plavajoča vejica in niz. Za vajo si poglejte izpis za 



15AVTOMATIKA 190/2021

PYTON

vsak tip in poizkusite spremeniti vrednost in način izpisa. Tu pridemo do pogostega zapleta pri učenju, da se v pre 
veliki vnemi tako zatipkamo, da nam program začne javljati napake in ne najdemo več prave poti. V takem primeru 
ponovno naložimo izhod.py tako , da pritisnemo tipko odpri in smo zopet na začetku. Zadevo ponavljamo, dokler 
ne osvojimo vsebine in nam delajo vsi zamišljeni ali predlagani primeri.  

vhod.py

Slika 2 vhod.py

Zraven gumba »Poženi« imamo vnosno vrstico za argumente. Uporabimo knjižnici sys in platform. Argumenti so 
ločeni s presledkom. Parametrov je lahko poljubno število.

V knjižnici platform imamo veliko metod ki jih rabimo pri resničnih programih. Izdaja pythona je pomembna. Izdaja 
2 gre počasi iz uporabe. Danes se uporablja izdaja 3. 

Za iskanje primerov, pojasnil ali izkušenj uporabnikov je pomembna uporaba iskalnikov. Naučizi se moramo pravilno 
poizvedovati. V našem primeru povpraševanje »raspberry python import platform« vrne zadetke, kjer dobimo 
uporabne podatke. Če nismo zadovoljni z odgovorom lahko povpraševanje ponovimo z npr. »raspberry pi python 
platform«. Ugotovitve in zanimive primere takoj preizkusimo. In zopet če se napake preveč namnožijo, se vedno 
lahko vrnemo na delujoč primer z uporabo gumba »Odpri«.

V nadaljevanju z uporabo če zanke izpišemo vse parametre. Prvi parameter je ime programa, ki smo ga pognali. 
Dobili smo buf0.py. Tako deluje slovenska izdaja. Ko ste pritisnili gumb »Odpri« se je vhod.py kopiral v buf0.py. Vse 
spremembe se godijo nad buf0.py. Original tako ostane nedotaknjen.
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Slika 3 http://si.raspberryip.com/python/osnove/

Ker je slovenska izdaja namenjena izobraževanju, si lahko delujoče primere in na sploh izgradnjo spletne strani(Vir:1) 
pogledamo v deljenih mapah. Vsako datoteko si lahko pogledamo in jo po potrebi spremenimo. Poglobljeni študij 
po navodilih učitelja ali enostavno zaradi radovednosti so najboljša metoda učenja. 

Če bi želeli slediti spletni strani si pogledamo index.php. Zopet se te študije začnejo ob asistenci učitelja, učencem 
pa omogočajo sledenje povezavam in študij metod gradnje spletnih strani. Tu gredo vsebine v različne smeri. 
Zaporedje vsebin je v pedagogiki ključno. Tu uporabljeno zaporedje je preizkušeno v praksi in ni nujno idealno za 
študijo vsake vsebine. Ravno za take primere imamo predvidene nadgradnje (Vir: 6), za posamezne tehnologije. Vir 
nadgradenj suhel-raspberryip.com, lahko spremenite v katerokoli domeno ali ip številko na kateri je slovenska izdaja. 
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Tako si lahko napišemo svoje vaje in jih po svojih pedagoških načelih posredujemo učencem. Na posodobitvah se 
pojavijo nove vaje, zato nam ni potrebno na novo sprogramirati sd kartico ob vsaki posodobitvi slovenske izdaje, 
posodobimo samo vaje.

podatki.py

Slika 4 podatki.py
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Čas je da si pogledamo vse podatkovne strukture v pythonu. Opisane so v razredih. Strukturam bool, niz, celo in 
vejica, razširimo še z slovarjem, seznamom in tuplom. Slovar je zaporedje spremenljivk enakih tipov(struktur). 
Slovarju pravimo tudi tabela ali eno dimenzijsko polje. Slovar je struktura, ki vsakemu elementu doda opis. Tuple je 
organiziran podobno kakor seznam. Za vsako od treh dodatnih struktur je značilen nabor operacij, ki so dovoljene. 
Gre za teoretično vse možne strukture. Operacije so že del knjižnic in so preizkušene. Ni se nam potrebno mučiti z 
lastnimi knjižnicami in nismo tako izpostavljeni napakam.

seznam.py

Slika 5seznam.py

Nad seznamom lahko izvajamo brisanje poljubnega elementa, dodajanje elementa, urejanje elementov, vstavljanje 
elementa na poljubnem mestu. Če so elementi številski lahko izvajamo številske operacije s seznami, lahko tudi 
preštejemo elemente po kriteriju. Seznami so shranjeni v delavnem pomnilniku in lahko izvajamo nad njimi vse 
teoretično mogoče operacije.

Pri izvajanju operacij podatkovnih struktur moramo omeniti časovno kompleksnost operacije. Dovoljene in podpret 
so samo operacije ki imajo časovno kompleksnost 1 ali največ n.ln(n). Dodajanje elementa ima časovno kompleksnost 
1, ker je čas izvajanja vedno 1, neglede na dolžino seznama. Urejanje seznama ima časovno kompleksnost n.ln(n). Kar 
pomeni, da je urejanje izvede v času, ki je malenkost večje od n (ln(n) zelo počasi narašča). Operacije nad podatkovnimi 
strukturami, ki so 1 ali n , nam omogočajo lagodno pisanje programov. Pri veliko podatkih se moramo vedno bati časovne 
bombe. Operacije, ki bi imele časovno kompleksnost npr n*n (n kvadrat). Bi lahko povsem nemoteno delovale na 1000 
članih seznama, na milijon članih bi pa popolnoma zablokirale računalnik. Če se že programiramo, se moramo tega 
vedno zavedati. Python(pa drugi jeziki tudi), to dilemo rešujejo tako, da operacije, ki bi povzročale časovno bombo, 
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enostavno niso v naboru knjižnice. 
Kot bomo videli, je ravno časovna 
kompleksnost operacij ključna pri 
izboru podatkovnih struktur. Velik izbor 
možnih operacij pomeni v splošnem 
počasnejše delovanje v primerjavi s 
podatkovnimi strukturami, kjer imamo 
teh operacij manj.

Naslednjič

Pogledali si bomo polja, metode, torke, 
predmete in dedovanja. Do takrat 
poglejte si še kak primer, poizkusite še 
delo v terminalu, morda si pogledate 
še kakšen IDE za python. Delo v 
spletnem brskalniku je enostavno in 
ni potrebe po namestitvah. Vendar je 
pretirana lahkota , brez truda lahko 
varljiva. Ko študirate python imejte 
vedno v mislih, da je to tolmač, je 
dober za produkcijo, vendar so na 
koncu projekti mešanica tehnologij, 
ki jih na slovenski izdaji poskušamo 
zaobjet. Šele z vsemi tehnologijami, 
veliko delujočimi vajami in šolskimi 
projekti resničnega pythona, pogrivamo 
programski del projekta. Mehatronika, 
je še izdelava strojnega dela in 
pogonskega sklopa. Pogonski sklopi 
vodijo v robotske modele in tam se 
srečamo z avtonomnimi sistemi umetne 
intiligence, kar danes pomeni nevronske 
mreže. In predvsem snovi je veliko , 
veliko preveč za ene možgane. Naše 
raziskovanje se tako nikoli ne ustavi.

Viri:

1. http://si.raspberryip.com/python/
osnove/

2. https://www.python.org/
3. https://www.youtube.com/

watch?v=mUxS-35qO44
4. https://www.youtube.com/

watch?v=Og847HVwRSI
5. https://www.youtube.com/

watch?v=rfscVS0vtbw
6. http://si.raspberryip.com/nadgradi.

php

Vzdrževanje Li-ionskih baterij
Informacije: LEOSS d.o.o.

Li-ionske baterije za polnjenje potrebujejo rutinsko vzdrževanje in 
nego. V naslednjih sklopih vam bomo predstavili najpomembnejše 
smernice za zagotavljanje najdaljše življenjske dobe baterije.

Splošno o Li-ionskih baterijah

Li-ion baterije predstavljajo velik 
napredek v razvoju baterij. Gre za tip 
polnilnih baterij, pri katerih se ioni 
premikajo od negativne elektrode 
k pozitivni med praznjenjem in 
obratno pri polnjenju. Polnilne litijeve 
baterije uporabljajo interkalirani 
litij v elektrodah, v nasprotju z 
nepolnilnimi litijevimi baterijami, 
ki uporabljajo kovinski (metalni) litij.

Litij je ena najlažjih kovin, zato 
imajo litijeve baterije majhno 
težo. Ena največjih prednosti Li-
ion baterij je zelo visoka gostota 
energije. Izredno dobro akumulirajo 
električno energijo, saj ima vsaka 
celica trikratno napetost v primerjavi 
z ostalimi tehnologijami.

Li-ionske baterije nimajo spo-
minskega efekta ter imajo relativno 
nizko samopraznjenje in notranjo 
upornost.

Glede na sestavo (kobalt, mangan ali fosfat) so Li-ionske baterije 
razdeljene v 3 večje skupine:

• LiCoO2 – Lithium - Cobalt baterije
• LiMn2O4 – Lithium – Manganese baterije
• LiFePO4 – Lithium – Phosphate baterije

Prednosti:

• visoka gostota energije z možnostjo izboljšanja
• za posebne namene narejene celice so sposobne zagotoviti 

visok električni tok
• ne zahtevajo posebnega (daljšega) prvega polnjenja

 

, 
.

-

-
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• ne zahtevajo vzdrževanja in skrbi za pravilne 
cikle polnjenja in praznjenja (ni spominskega 
efekta)

• sorazmerno mala izguba shranjene energije, ko 
baterije niso v uporabi

• komponente so ekološko bistveno bolj neoporečne 
(ni težkih kovin)

Slabosti:

• potrebna je elektronika, ki vzdržuje električni 
tok in napetost v predpisanih varnih mejah

• draga izdelava
• baterije so podvržene staranju, tudi ko niso v 

uporabi
• pri vsakem polnjenju se zaradi spreminjanja 

notranje oblike kapaciteta celic nekoliko 
zmanjša. Poveča se tudi notranja upornost celic 
in posledično zmanjša tokovna zmogljivost 
celic. Ta težava je bolj občutna pri aplikacijah, 
ki potrebujejo večji tok

• polnjenje pri visokih temperaturah skrajšuje 
življenjsko dobo celic (zmanjšanje kapacitete)

• pri nepravilni uporabi celic lahko pride do 
eksplozije

Pregled

Li-ionskih baterij ne puščajte dolgo časa neuporabljenih. 
To velja tako za baterije v napravah, kot v skladiščih. Če 
baterij niste uporabljali več kot 6 mesecev, preverite 
njihovo napetost. V skladu z rezultatom baterije 
napolnite ali pa jih zavržite v za to določena mesta. 
Povprečna življenjska doba li-ionskih baterij dve 
do tri leta oziroma 300 do 500 polnilnih ciklov. En 
cikel pomeni en nihaj od polne baterije do prazne 
in zopet polne (polna - prazna - polna). 

Kot rečeno, ima ta tip baterij omejeno življenjsko 
dobo in postopoma izgubljajo kapaciteto. Izgubo 
kapacitete (staranje) ni mogoče nadomestiti in 
pomeni krajši čas uporabe naprave.

Vzdrževanje

• zabeležite čas delovanja nove naprave oziroma 
nove baterije v napravi. Ta bo osnova za preverjanje 
padca kapacitete pri starejši bateriji.

• zamenjajte baterijo z novo, če čas delovanja 

naprave pade pod 80% začetnega časa.
• zamenjajte baterijo z novo, če se čas polnjenja 

baterije znatno podaljša.
• če baterije dalj časa ne boste uporabljali, preberite 

nasvete spodaj - skladiščenje baterije. V primeru, 
da je po daljšem času neuporabe baterije ta 
brez napetosti, lahko smatrate, da je okvarjena 
in je ne uporabljajte. Takoj jo zavrzite v za to 
določena mesta ter nadomestite z novo.

Polnjenje

Li-ionski tip baterije ne potrebuje začetnega dolgega 
polnjena. Prav tako je bolje, da cikli niso popolni, torej 
od popolnoma napolnjene do popolnoma prazne in 
nazaj. Bolje je, da jo takoj ob neuporabi napolnite. 
Če želite biti res natančni, lahko pazite tudi, da je 
ne napolnite do konca. V primeru prekomernega 
gretja baterije med polnjenjem, le to prekinite. 
Če se ponavlja, zamenjajte baterijo z novo. Med 
polnjenjem naj bo baterija na sobni temperaturi 
oziroma v območju med 0°C do 45°C (optimalno 
med 10 in 30°C). Praznjenje baterije med -20°C 
in 60°C (če ni drugače predpisano v navodilih za 
uporabo naprave.

Skladiščenje baterij

• če baterijo skladiščite naj bo napolnjena na 
okoli 50%.

• če bo baterija skladiščena več kot 6 mesecev, 
preverite napolnjenost in po potrebi zopet 
napolnite do 50%.

• skladiščite jo ločeno od naprav.
• skladiščena naj bo na temperaturi med 5 in 20°C.

Ravnanje z odpadnimi baterijami

Uredbe in določila v zvezi s tem so različne glede 
na državo. V Sloveniji velja Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami 
in akumulatorji.
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Radarski varnostni sistem Inxpect s Profi Safe 
vodilom, naslednja generacija sistemov za 

brezhibno varnost ljudi
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Radarski varnostni sistem Inxpect z vgrajenim 
ProfiSafe vodilom, je naslednja generacija 
radarskih varnostnih sistemov podjetja Inxpect. 
S posodobljenim kontrolnim modulom ISC-B01 
lahko zdaj svoj varnostni sistem preko Etherneta 
oddaljeno konfi gurirate od koderkoli in kadarkoli. 
Izkoristite možnost dinamičnega spreminjanja 
velikosti opozorilne in zaustavitvene cone ter 
občutljivosti varnostnega sistema v realnem času! 
Tako boste poskrbeli za vrhunsko zaščito ljudi v 
stiku s stroji.

Radarski varnostni sistem s Profi Safe vodilom 
za optimalno varnost ljudi

Radarski varnosti sistem LBK podjetja Inxpect je 
edina volumetrična varnostna naprava na tržišču, 
zasnovana na tehnologiji radarjev. Radarski sistem 
sestavljajo LBK prostorski radarski senzorji in ISC 
kontrolni modul. Sistem vam omogoča enostaven 
razvoj vrhunskih varnostnih rešitev za zahtevna 
delovna okolja.

V radarski varnostni sistem s Profi Safe vodilom 
je sedaj vključen posodobljen kontrolni modul 
ISC-B01 z Ethernetom. Z izboljšanimi lastnostmi 
in dodatnimi funkcijami vam bo dodatno olajšal 
zagotavljanje najvišjega nivoja varnosti v težkih 
pogojih delovanja in v umazanih okoljih, kjer 
ostale varnostne naprave odpovedo.

Posodobljen kontrolni modul z Ethernetom 
za lažje upravljanje

Kontrolni modul ISC-B01 za radarski varnostni 
sistem temelji na varni Ethernet komunikaciji. 
Posodobljen modul odlikujejo izboljšane lastnosti 
in dodatne funkcije:
• Preko Etherneta ga lahko konfi gurirate oddaljeno; 
varnost komunikacije vam je pri tem zagotovljena 
z najvišjimi varnostnimi standardi
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• Velikost zaustavitvene cone lahko dinamično 
spreminjate v realnem času

• Velikost opozorilne cone, občutljivost sistema 
in namen digitalnih vhodov lahko dinamično 
spreminjate v realnem času

• Podpira različne varnostne protokole (Profi Safe, 
CIP Safety)

Povečajte zmogljivost aplikacij s posodobljenimi 
funkcijami

Radarski varnostni sistem s Profi Safe vodilom 
učinkovito izkoristite za:

• Varovanje dostopa: ob vstopu osebe v varovano 
območje sistem varno zaustavi vaš stroj.

• Preprečitev ponovnega zagona: sistem preveri ali 
je varovano območje prazno in le v tem primeru 
dovoli ponovni zagon vašega stroja.

Izboljšane lastnosti in dodane funkcije kontrolnega 
modula vam nudijo možnosti za še učinkovitejše 
upravljanje z varnostnim sistemom.

Spoznajte vse koristi radarskega varnostnega 
sistema

Dinamično spreminjajte zaustavitveno cono
Kontrolni modul ISC-B01 vam omogoča dinamično 
spreminjanje varovanega prostora. To funkcijo lahko 
še posebej koristno uporabite pri avtomatskih vozilih 
in samovozečih robotih.

Izboljšajte komunikacijo s strojem
Varnostno vodilo osnovano na Ethernetu vam 
omogoča enostavno in hitro komunikacijo s PLC 
krmilkom stroja. Prenesete lahko veliko količino 
podatkov v realnem času.

Oddaljeno konfi gurirajte varnostni sistem
Ethernet komunikacija vam omogoča več fl eksibilnosti, 
lažjo integracijo in možnost konfi guriranja sistema na 
daljavo. Komunikacija kontrolnega modula ISC-B01 s 
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PLC krmilnikom stroja je zaščitena z najmodernejšimi 
varnostnimi protokoli.

Uporabite začasno deaktivacijo
Kontrolni modul ima t.i. “muting” funkcijo, s katero 
začasno deaktivirate posamezen varnostni senzor, ko 
njegovega delovanja ne rabite. Ob pravilni konfi guraciji 

“mutinga” lahko operater začasno dostopa do trenutno 
varnega dela varovanega področja.

Uporabite 3D konfi gurator varnostnega področja
Inexpect-ova varnostna aplikacija vam omogoča 
nastavitev 3D varovanega in 3D opozorilnega področja. 
Poleg tega s pomočjo 3D prikaza lažje optimalno 
pokrijete nevarno področje z radarskimi senzorji, ki 
jim lahko nastavite različne kote zaznave.

Izkoristite kratek reakcijski čas
Reakcijski čas radarskega varnostnega sistema Inxpect 
je manj kot 100ms, kar močno zmanjša varnostno 
razdaljo in velikost področja, ki ga morate varovati.

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50, E-pošta: info@tipteh.si
www.tipteh.si

Manjši, hitrejši, hladnejši
 
100-voltni tranzistorji MOSFET NextPower so deli 
najnovejše Nexperijine generacije, priporočeni za 
izjemno učinkovito preklapljanje in izjemno zanesljive 
aplikacije. S 50-odstotno nižjo vrednostjo RDS(on) in 
močnimi energijskimi sunki. 

Idealno ustrezno za napajalne, telekomunikacijske 
in industrijske zasnove, zlasti za polnilnike USB-PD 
tipa C in adapterje ter 48-voltne DC-DC adapterje. 
Naprave so posebne, ker imajo majhne diodne izgube 
pri Qrr do 50-nanocoulombov (nC) – posledično imajo 
nižji nasproten povratni tok (Irr), nižje napetostne 
skoke (Vpeak) in zmanjšano zvonjenje, kar omogoča 
daljši optimiziran čas do izklopa. 

Ključne aplikacije:
• AC/DC sinhroni usmernik (npr. polnilniki in 

adapterji fl yback)
• Krmiljenje brezkrtačnega enosmernega motorja 

(npr. polni mostič)   
• DC/DC primarna in sekundarna stran – 48-voltna 

telekomunikacijske aplikacije
• Osvetlitev s svetlečimi diodami (npr. aplikaciji 
fl yback in boost)

Izpostavljeni izdelki:
• PSMN011-100YSF – 100-voltni, 10,9-miliohmski 

N-kanalni MOSFET NextPower v paketu LFPAK56
           

• PSMN6R9-100YSF – 100-voltni, 7-miliohmski 
N-kanalni MOSFET NextPower v paketu LFPAK56

• PSMN8R7-100YSF – 100-voltni, 9-miliohmski 
N-kanalni MOSFET NextPower v paketu LFPAK56
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Varnostno relejski moduli Schmersal SRB-E
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Varnostno relejski moduli SRB-E podjetja Schmersal vam poleg zagotavljanja varnosti delavcev pri delu s 
stroji omogočajo enostavno izvedbo kompleksnih varnostnih funkcij. Glavna prednost nove serije SRB-E je 
njena večnamenskost, ki vam omogoča uporabo vseh različic z večimi obstoječimi moduli SRB. Pri tem pa 
lahko vsak modul s preprostim krmilnim elementom konfi gurirate za do 16 različnih aplikacij. Zagotovite 
enostaven in učinkovit nadzor vseh varnostnih senzorjev in elektromehanske varnostne opreme!

Univerzalno nastavljivi varnostno relejski moduli SRB-E

Z razvojem nove serije SRB-E so pri Schmersalu nabor svojih varnostno relejskih modulov skrčili s čez 100 
na le 12 univerzalnih nastavljivih tipov. Sedaj lahko nastavitev posameznih konfi guracij modulov izvedete 
z enostavno namestitvijo vrtljivega kolesca v določen oštevilčen položaj.

Module SRB-E lahko učinkovito uporabite za priključitev varnostnih naprav z elektromehanskimi kontakti, 
kot tudi za priključitev magnetnih stikal, elektronskih senzorjev (CSS, RFID) in elektro-optičnih varnostnih 
naprav (varnostnih svetlobnih zaves, laserskih skenerjev, fotocelic, …).

Posodobljeni varnostno relejski moduli SRB-E ostajajo ekonomsko učinkovita rešitev, ki vam zagotavlja 
prihranek časa, prostora in denarja ob načrtovanju projekta, ožičenju, programiranju oz. nastavitvah ter 
funkcijskem testiranju.

Glavne značilnosti varnostno relejskih modulov SRB-E
• Varnostna kategorija do PL e / SIL3,
• izberete lahko do 16 različnih aplikacij,
• module lahko uporabljate z vsemi standardnimi varnostnimi napravami,
• hiter odzivni čas (< 10ms),



25AVTOMATIKA 190/2021

VARNOSTNA OPREMA

• relejski ali transistorski izhodi,
• do 10 varnostnih vhodov, 5 varnostnih izhodov, 4 signalnih 

izhodov,
• podpora za dvoročni vklop,
• model z dvojnim varnostnim modulom (SRB-E-402ST),
• modul, na katerega lahko priključite do 4 varnostne 

naprave (SRB-E-204ST),
• modul za razširitev vhodov za do 4 varnostne naprave 

(SRB-E-204PE),
• model z integriranim varnostnim časovnikom ali nadzorom 

preostalega gibanja z 1 ali 2 senzorjema (SRB-E-402FWS-TS),
• 1 ali 2-kanalna priključitev vhodov,
• snemljive priključne sponke z možnostjo kodiranja za 

hitrejšo menjavo,
• enostavna nastavitev konfi guracije modulov z vrtljivim 

kolescem,
• možnost plombiranja pokrovčka, da preprečimo neželeno 

odpiranje,
• ploščica za označevanje,
• vsi moduli so široki 22,5 mm. 

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50, E-pošta: info@tipteh.si, 
www.tipteh.si

• Več kot 20 let izkušenj razvoja IoT rešitev, sodobne tehnologije
    in zanesljive dobave

• Dostopni industrijski modemi serije TRM, s katerimi zagotovite 
    povezljivosti IoT ter IIoT naprav in sistemov.

• M2M programabilni industrijski prehodi serije TRB, s katerimi 
    2 protokolarno nezdružljivi omrežji povežete z internetom.

• Spletna IoT platforma RMS s katero oddaljeno dostopate in 
    nadzirate delovanje naprav, povezanih preko opreme Teltonika.

• Več na www.tipteh.si/teltonika-iot

routerji, modemi, prehodi in IoT platforme

Teltonika

• Wireless, Ethernet ali 4G industrijski routerji s podporo za 2 SIM, 
    pri čemer bo aktivna tista SIM, ki je npr. v domačem omrežju
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Nosilne roke in paneli za nadzorne plošče 
Teknokol

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Nosilne roke, paneli za nadzorne plošče, samostoječi stolpi, omarice in vozički podjetja Teknokol, naj 
zavarujejo vaše industrijske računalnike pred neugodnimi zunanjimi dejavniki in nepooblaščenimi 
posegi. Izkoristite kvalitetno izdelavo, moderno obliko, ergonomsko zasnovo ter konkurenčno ceno 
izdelkov podjetja Teknokol! Njihova modularna zgradba vam omogoča izdelavo specifi čne konfi guracije, 
uporabne za katerokoli vašo aplikacijo. Izkoristite tudi izjemno hitro dobavo nosilnih rok iz zaloge, po zelo 
konkurenčnih cenah!

Nosilne roke in paneli Teknokol za vsestransko montažo

Teknokol je vodilni ponudnik kvalitetnih nosilnih rok in 
panelov za nadzorne plošče. Njihovi izdelki so izjemno 
kvalitetni, moderno oblikovani in ergonomsko zasnovani. 
S tem vam zagotavljajo visoko varnost in udobje uporabe. 
Poleg tega vam njihova modularna zgradba in širok spekter 
razpoložljivih modularnih komponent omogočata izvedbo 
različnih konfi guracij, ki jih zlahka prilagodite potrebam 
svojih aplikacij. Tam kjer nosilnih rok in panelov ne morete 
uporabiti, so vam za namestitev industrijskih računalnikov 
na voljo samostoječi stolpi in omarice in vozički.

Nosilne roke so primerne za vse obremenitve, od lahkih 
do težkih bremen, ter za krajše ali daljše ročice. Modularno 
sestavljene rešitve so kompatibilne z vsemi sistemi, s 
širokim spektrom fi ksnih ali rotirajočih zglobov lahko 
sestavite konfi guracijo prilagojeno svojim potrebam. 
Ergonomska zasnova vam zagotavlja udobno uporabo, 
visoka kvaliteta izdelave pa zanesljivost.

Z modulom s standardnim Vesa priklopom lahko montirate 
svoje industrijske panelne računalnike na nosilno roko. 
S predstavljeno opremo so skladni vsi panelni računalniki proizvajalca Axiomtek.

Nosilne roke Teknokol za različne obremenitve

Nosilne roke:
    • So skonstruirane za težja bremena,
    • So idealne za dolgotrajne aplikacije,
    • Imajo modularno strukturo in moderen dizajn,
    • Omogočajo različne konfi guracije na račun širokega spektra modularnih komponent,
    • Imajo nosilnost do 120 kg za 1 m dolžine profi la,
    • Imajo funkcijo tesnenja z IP65 zaščito,
    • Omogočajo napeljavo kablov v notranjost profi lov,
    • Omogočajo enostavno sestavo.
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Paneli Teknokol za varen nadzor

Nadzorne plošče so nepogrešljiva komponenta 
za strojne in proizvodne avtomatizirane linije. 
Ergonomski paneli za nadzorne plošče vam omogočajo 
lažje upravljanje s stroji in s tem povečujejo vašo 
varnost pri delu. Omara panelnega sistema z IP65 
vodoodporno zaščito zavaruje krmilno elektroniko 
pred zunanjimi vplivi in nepooblaščenimi posegi. 
Lastnosti panelov Teknokol:

• Ergonomska zasnova in modularen dizajn,
• Razširljiva globina panela,
• Lahka in močna struktura, z IP65 zaščito pred 

nepooblaščenim posegom,
• Dodatno lahko montirate tudi tipkovnico; 

premično, ki jo hitro prilagodite drži, ali fi ksno, 
ki jo montirate pod ergonomskim kotom.

Samostoječi elementi Teknokol

Samostoječ stolp uporabite tam kjer nosilne roke ne 
morete namestiti. Na voljo so vam stolpi višine 2–3 
m, s profi li dimenzij 150x150mm ali 200x200mm. 
Kable lahko skrijete v notranjost profi la in tako 
poskrbite za urejeno in varno delovno okolje.

Samostoječe omarice in vozički za industrijske 
računalnike, z možnostjo vgradnje monitorja in 
tipkovnice, so vam na voljo v fi ksni ali premični izvedbi. 
Tudi ti elementi so modularni in vam omogočajo 
prilagajanje njihove konfi guracije vašim potrebam. 
Z njimi zaščitite elektronske komponente pred 
nepooblaščenimi posegi in neugodnimi okoljskimi 
vplivi. Omarice z lahkoto vzdržujete, sočasno pa vam 
omogočajo hiter dostop do urejenih komponent 
nadzornih naprav.

.

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50, E-pošta: info@tipteh.si, 
www.tipteh.si
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Turck TBEC modul – hiter in robusten IP67 RFID 
vmesnik za EtherCat vodilo

Turck TBEC modul je kompakten daljinski RFID vmesnik za EtherCat vodilo. Izkoristite njegovo hitrost, 
robustnost in visoko stopnjo zaščite IP67/IP69K in ga uporabite za hitro gibajoče značke tudi v zelo 
zahtevnih industrijskih aplikacijah. Z možnostjo priklopa kar 128 bralno-pisalnih glav vam omogoča 
prihranek denarja, z enostavno vgradnjo in priključitvijo pa prihranek časa.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Turck TBEC modul za hitre in prilagodljive aplikacije v zahtevnem okolju

Turck je vrhunski proizvajalec senzorike in krmilne opreme za avtomatizacijo. Svojemu naboru kompaktnih 
daljinskih vmesnikov dodaja še RFID modul za EtherCat vodilo. Turck TBEC modul je hiter in robusten, saj 
je popolnoma zalit v plastično ohišje in tako podpira stopnje zaščite IP67/IP69K. Uporabite ga lahko v 
temperaturnem območju od -40°C do +70°C. Na vmesnik lahko priključite HF ali UHF bralno-pisalne glave, 
ki lahko delujejo hkrati. Izkoristite enotni način priključitve in integracije, ki vam olajša izdelavo aplikacij, 
zmanjša število potrebnih komponent in poveča prilagodljivost.

Prednosti TBEC modula:
• Cenovno ugodna rešitev, saj lahko na en vmesnik priključite do 128 bralno-pisalnih glav
• Enostavna priključitev in vgradnja
• Prilagodljivost za različne potrebe aplikacij
• Stalno branje preko vodila (Continuous HF bus mode) z možnostjo priključka do 32 HF bralno-pisalnih 

glav na kanal
• Mešano delovanje HF in UHF bralno-pisalnih glav
• Stopnja zaščite IP65/IP67/IP69K
• U-podatkovni vmesnik za priročno rabo RFID funkcij
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Turck TBEC modul enostavno ožičite in zaženite

Turck TBEC modul enostavno ožičite in zaženiteKot ostali Turck večprotokolni moduli (Profi Net, Ethernet IP, 
Modbus TCP), tudi novi TBEC modul podpira način branja značk preko vodila (HF continuous bus mode), s 
pomočjo katerega lahko priključite do 32 bralno-pisalnih glav na en kanal vmesnika. V aplikacijah z velikim 
številom bralno-pisalnih glav tako poenostavite ter znižate stroške ožičenja in zagona.

Dodatne senzorje, signalizacijo in ostale aktuatorje lahko priključite preko osmih dodatnih univerzalnih 
digitalnih V/I kanalov. Vse priključke izvedete preko M12 konektorjev, M12 L kodirane konektorje po novem 
uporabite tudi za napajanje.

Turck TBEC modul uporabite za zelo hitre RFID aplikacije

Turck TBEC modul je idealen za vaše zelo hitre RFID aplikacije. Uporabite ga lahko v številnih aplikacijah, 
predvsem v strojegradnji, avtomobilski industriji in intralogistiki.

Zahvaljujoč vgrajenemu U-podatkovnemu vmesniku s hitrim cikličnim prenosom podatkov, do HF in UHF 
funkcij (npr. fukcije “Idle”) dostopate hitro in enostavno. EtherCat modul je idealna izbira za vaše RFID 
aplikacije, v katerih se značke vrstijo v hitrem zaporedju, npr. pri sortiranju blaga na visečih transportih.

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50, E-pošta: info@tipteh.si, 
www.tipteh.si
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Modularni krmilnik in I/O sistem Yaskawa Vipa 
SLIO za preprostejše rešitve

Modularni krmilnik in I/O system YASKAWA Vipa SLIO vam ponuja stroškovno učinkovit in zmogljiv sistem 
za krmiljenje aplikacij v avtomatizaciji. Njegova izjemno kompaktna oblika združuje visoko funkcionalnost 

Informacije: TIPTEH d.o.o.

s pametnim dizajnom. Z modularnim sistemom boste skoraj vsako avtomatizirano rešitev izvedli še 
preprosteje in bolj ekonomično.

S kombinacijo SLIO CPU in oddaljenih vhodno/izhodnih (I/O) modulov, ki podpirajo še do 64 I/O modulov 
na vodilu, lahko izdelate velik decentraliziran sistem. Pri tem lahko uporabite iste I/O module tako s SLIO 
CPU kot na oddaljenem SLIO I/O modulu.

Izkoristite modularni krmilnik Yaskawa Vipa Slio in s pomočjo njegovih prednosti hitro in enostavno 
krmilite napredne aplikacije!

Vsi, ki iščete krmilnik, v katerem je zmogljivost sistema SPEED7 združena v še kompaktnejšem ohišju kot 
doslej, izkoristite krmilnik Yaskawa Vipa SLIO Compact CPU. Uporabite ga v aplikacijah, kjer ste izredno 
omejeni s prostorom ter hkrati bistveno znižajte svoje začetne stroške.

Modularni krmilnik Yaskawa VIPA SLIO združuje številne prednosti

• Modularnost in kompaktnost – razširljiv je z do 64 I/O moduli z 2, 4 ali 8 kanali na SLIO vodilu,
• Povezljivost z različnimi sistemi preko različnih protokolov kot so, PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, 

DeviceNet, CANopen, Ethernet IP in Modbus TCP,
• Kompatibilnost s S7 programskim jezikom,
• Različne možnosti programiranja – s SPEED 7 studiom, TIA portalom, SIMATIC managerjem in WinPLC7,
• Hitrost in zmogljivost CPU s tehnologijo SPEED 7 – je eden najzmogljivejših S7-kompatibilnih krmilnikov,
• Hitrost vodila, ki povezuje CPU in I/O module – hitrost do 48 Mbit/s,
• Vgrajen Motion controller,
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• Enostavna konfi guracija CPU-ja z VIPA SetCard,
• Enostavna inštalacija in vzdrževanje,
• Enostavno označevanje in diagnostika.

Modularni krmilnik SLIO konfi gurirajte v nekaj sekundah

Z novo SLIO procesno enoto je I/O sistem postal eden najnaprednejših decentraliziranih nadzornih sistemov 
na avtomatizacijskem trgu. S predstavitvijo SetCards lahko konfi gurirate primeren CPU v nekaj sekundah in 
pri tem prihranite čas in denar! Poleg razširljivega delovnega pomnilnika, lahko izbirate tudi med različnimi 
fi eldbus vmesniki.

SLIO-ov unikaten koncept konfi guracije zniža vaše stroške, saj lahko za različne funkcionalnosti uporabite 
manjše število CPU-jev. Na voljo je več kot 100 različnih opcij, ki jih po potrebi aktivirate z VIPA SetCard, 
in že imate na voljo ustrezen CPU za vašo aplikacijo. Aktivacijo lahko izvedete zelo hitro, z vstavitvijo 
ustrezne kartice.

Z modularnim krmilnikom SLIO komunicirajte preko številnih protokolov

Potrebujete industrijski krmilnik, ki podpira komunikacijo po različnih komunikacijskih protokolih? Modularni 
krmilnik SLIO z določenim CPU modelom lahko opremite z različnimi vmesniki. V Evropi se za komunikacijo 
standardno uporablja PROFINET. V ZDA krmilniki komunicirajo po EtherNet/IP, v Aziji pa po EtherCAT-u. 
SLIO lahko enostavno komunicira po vseh protokolih, izbrati morate le ustrezen razširitveni vmesnik, ki 
ustreza vašim potrebam.

Z drugimi napravami se lahko povežete preko PROFIBUS, PROFINET ali EtherCAT komunikacije. Kompaktni 
CPU z vgrajenimi I/O enotami izkoristite za manjše aplikacije, EtherCAT komunikacija ter podpora za Motion 
Control aplikacije modularnega CPU pa so nepogrešljive pri večjih aplikacijah. Na PROFINET ali EtherCAT 
kontroler, ki služi za povezavo z drugimi napravami, lahko povežete do 128 tako PROFINET kot EtherCAT 
naprav. Na voljo vam je tudi MPI vmesnik, ki ga lahko razširite s PROFIBUS SLAVE ali MASTER.

Oddaljeni SLIO I/O moduli (remote I/O) so vam na voljo na različnih komunikacijskih protokolih: PROFINET, 
PROFIBUS, EtherCAT, DeviceNet, CANopen, EtherNet/IP in celo Modbus TCP.
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Izkoristite Yaskawa VIPA SLIO in razširite svoj sistem

• Modularni SLIO je 100 % združljiv s programskim jezikom S7,
• programirate ga lahko s programskimi orodji SPEED7 Studio, TIA portal, Simatic Manager in WinPLC7,
• ima izjemno kratek čas programskega cikla,

• razširite ga lahko z do 64 I/O moduli v vrsti,
• opremljen je s preverjeno tehnologijo SPEED7,
• uporabljate ga lahko z ali brez pomnilniške kartice.

SLIO-vi CPU-ji so eni najzmogljivejših S7-kompatibilnih CPU-
jev v razredu kompaktnih krmilnikov na trgu. Opremljeni so s 
SPEED7 tehnologijo, ki vam nudi edinstvene funkcionalnosti: 
integrirane EtherNET vmesnike, visokozmogljivo vodilo ali 
možnost razširitve delovnega pomnilnika.

Visoka zmogljivost vodila (koncept hitrega vodila) vam 
omogoča hiter preklop v času do ±1μs, neodvisno od fi eldbus 
komunikacije. Prednosti tega vodila so hitrost prenosa podatkov 

– do48Mbit/s, hiter reakcijski čas – do20μs, en spojni modul 
za vse signalne in funkcijske module.

Hitro razvijte lastne motion aplikacije

Z modernimi Motion Control funkcionalnostmi lahko poskrbite 
za pametno nadgradnjo modularnega krmilnika SLIO v skladu s PLCopen standardi. Motion Control 
funkcionalnosti preprosto aktivirate z VIPA SetCard in začnete z razvojem lastne aplikacije. S SLIO 015N 
lahko motion funkcionalnosti hitro konfi gurirate z Motion Control knjižnico, brez posebnega predznanja. 
Prednost so zelo poenostavljeni razvojni postopki, ki ne zahtevajo programiranja Motion Control aplikacije. 
Enostavno lahko vključite tudi YASKAWA pogonske sisteme Sigma-5, Sigma-7, A1000 in V1000 ter navidezno 
določite položaj in vrtilno hitrost.

Preprosto vzpostavite neposredno povezavo z ostalimi EtherCAT napravami v SPEED 7 studiu. Z EtherCAT-
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om in novim SLIO Motion Control krmilnikom so vam odslej na voljo visoka zmogljivost komunikacije in 
izvedba aplikacij z več osmi. Glavne lastnosti SLIO Motion Control krmilnika:
    • en CPU za standardne in Motion Control aplikacije,
    • popolnoma integriran EtherCAT master,
    • preverjena tehnologija SPEED7 za visoko hitrost,
    • sinhrono gibanje več osi preko komunikacije EtherCAT,
    • programiranje s SPEED 7 studio tako za krmilni kot pogonski del,
    • krmili lahko do 20 osi.

Hitro namestite in vzdržujte modularni krmilnik SLIO

Enota I/O modula je sestavljena iz spojnega modula in elektronskega modula, ki sta povezana s posebnim 
drsnikom in mehanizmom za zaklepanje. Spojni modul združuje sponke za ožičenje, priključek za modul 
z elektroniko in priključek vodila glavne plošče SLIO. Pri servisiranju elektronskega modula le-tega hitro 
zamenjate tako, da ga preprosto izvlečete iz spojnega modula. Ožičenje in pritrditev na standardni DIN letvi 
ostane nespremenjena, modula vam ni treba odklapljati in ponovno priklapljati. To vam prihrani precej 
časa in skrajša zastoje v proizvodnji.

Elektronske module lahko po potrebi napajate z ločeno napetostjo. Vzmetne sponke (vložki cage clamps) 
so na spojnem modulu urejene stopničasto in s svojo preizkušeno cage clamp tehnologijo omogočajo 
hitro, pregledno in varno ožičenje. Elektronski moduli so kodirani, kar zmanjša možnost vaših napak pri 
priključitvi. Inovativna stopničasta oblika za ožičenje z vzmetnimi sponkami vam omogoča hitro delo brez 
vijačenja. Elektronika je zaščitena pred obrnjeno polariteto. 2, 4 in 8-kanalni moduli vam omogočajo visoko 
modularnost.

Vgrajene LED-diode vam omogočajo jasen prikaz diagnoze in statusa kanalov. S sprednjimi označevalnimi 
trakovi elektronskih modulov pa lahko natančno označite vsak kanal in identifi kacijo stanja kanala.
Kompaktni krmilnik Yaskawa Vipa SLIO CPU 013C - prihranek prostora in denarja

Kompaktni krmilnik Yaskawa Vipa SLIO Compact CPU je prava izbira za vse, ki iščete krmilnik, v katerem je 
zmogljivost sistema SPEED7 združena v še kompaktnejšem ohišju kot doslej. Uporabite ga lahko v aplikacijah, 
kjer ste izredno omejeni s prostorom ter hkrati bistveno znižate svoje začetne stroške.

Kompaktni krmilnik SLIO – tehnologija SPEED7 kompaktnejša kot kadarkoli doslej

Yaskawa Vipa SLIO Compact CPU 013C, z integriranimi digitalnimi vhodi in izhodi, analognimi vhodi in nekaj 
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posebnimi funkcijami, vam ponuja 
vso zmogljivost sistema SPEED7, ob 
precejšnjem prihranku stroškov in 
prostora. Izkoristite približno 30% 
nižje začetne stroške v primerjavi 
z modularnim krmilnikom SLIO in 
možnost namestitve v aplikacije, 
v katerih ste prostorsko omejeni.

Odlike SLIO Compact CPU 013C
Tudi SLIO Compact CPU 013C se 
ponaša z odličnimi zmogljivostmi:
• visoko hitrostjo s tehnologijo 

SPEED7 in hitrim vodilom s 
hitrostjo 48 Mbit/s,

• možnostjo razširitve do 64 I/O 
modulov z vsemi možnostmi 
sistema SLIO,

• konfi guracijo CPU prek VSC za 
velikost pomnilnika in opcijskim 
glavnim ali pomožnim vmesnikom 
PROFIBUS,

• vmesnikoma PROFINET in I-Device,
• Web server/WebVisu za dostop 

do spletnih mest (vključno z 
upravljanjem uporabnikov in 
dostopa),

• EtherNET stikalom z dvemi vrati 
za EtherNET in PROFINET,

• serijskim vmesnikom za MPI ali 
PtP komunikacijo in opcijsko 
prek VSC aktivacije kot PB-DP 
master ali PB-DP slave vmesnik,

• Integriranim I/O: 16 x DI, 12 x 
DO, 2 x AI,

• 6 kanali: 4 števci/merilnik 
frekvence, 2 PWM/PTO.

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23, 1000 
Ljubljana, Telefon: +386 (0)1 200 51 50, 
E-pošta: info@tipteh.si, www.tipteh.si
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KAKŠNA JE PRIHODNOST INDUSTRIJSKEGA 
ETHERNETA V INDUSTRIJI 4.0?

Področje omrežnega povezovanja v industriji zaznamujejo novi tehnološki napredki, pri katerih aktivno sodeluje 
tudi proizvajalec Weidmüller.

Omrežna infrastruktura industrije 4.0

V sodobni tovarni so naprave in stroji povezani v industrijsko omrežje, ki poskrbi za nemoteno komunikacijo 
in izmenjavo informacij med napravami. Omogoča nam, da lahko preko centralnega sistema v vsakem trenutku 
ugotovimo, v kakšnem stanju so naprave in stroji v proizvodnji, spremljamo operacije, ki jih izvajajo, predvidevamo 
napake ipd. Vsesplošna digitalizacija tovarn pogojuje nastanek t.i. pametnih tovarn, ki prinašajo številne prednosti 
in predstavljajo temelj konkurenčnosti in inovativnosti sodobnih proizvodnih podjetij.

Za uspešno integracijo pametnih tovarn potrebujemo zanesljive omrežne povezave, ki zagotavljajo učinkovito 
medsebojno komunikacijo strojev in naprav. Trenutno najbolj razširjen omrežni standard je Industrijski Ethernet, 
ki zaradi vsesplošne uporabnosti in standardizacije predstavlja prevladujočo infrastrukturno osnovo industrije.

Za številne industrijske aplikacije pa je tehnologija Industrijskega Etherneta pogosto predimenzionirana in 
prekompleksna za prenos podatkov, ki jih veliko procesov, sploh s področja senzorske tehnologije, ne potrebuje in 
posledično v celoti tudi ne izkoristi. Sprejetje IoT tehnologij v industrijskih aplikacijah vključuje vozlišča senzorjev, 
ki pogosto ne potrebujejo veliko energije ali pasovne širine, vendar zahtevajo zanesljivo in učinkovito komunikacijo.
Omenjeno je spodbudilo nadaljnji razvoj in pojav nove generacija Industrijskega Etherneta, ki ga poznamo pod 
angleškim izrazom Single Pair Ethernet (v nadaljevanju SPE).

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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Kaj je SPE in kakšne prednosti prinaša

SPE je nova generacija Etherneta, katere kabelska konfi guracija namesto dveh ali štirih parov žic (paric), sestoji iz 
ene same parice. Glavna spodbuda za razvoj SPE prihaja iz avtomobilske industrije, kjer ožičenje predstavlja vedno 
večji delež celotne teže avtomobila, kar zahteva infrastrukturo, ki je sposobna zagotoviti čim večjo zmogljivost s čim 
manj kabli. Ne samo v avtomobilski, ampak tudi v vseh ostalih industrijskih sektorjih obstajajo podobna pričakovanja, 
saj se količina naprav v industrijskem omrežju povečuje, količina razpoložljivega prostora pa ostaja enaka. V stroje 
in sisteme je potrebno vključevati vedno več senzorjev, zato morajo biti kabli zasnovani za industrijsko uporabo 
tudi kompaktni in preprosti.

Vgradnja senzorjev v ekstremno majhne dele komponent (npr. robotske roke), kjer imata teža in mehanska prožnost 
pomembno vlogo, je tako mogoča le z uporabo lažjih kablov z manjšimi premeri. Ker SPE vsebuje le eno parico 
(dve prepleteni žici), so torej kabli in konektorji lažji, manjši ter enostavnejši za namestitev. Omogočajo hitrosti 
prenosa podatkov do 1 Gbit/s, kar je več kot dovolj za večino industrijskih aplikacij.

Zaradi uporabe cenejših kablov in na splošno manjših potreb po materialih, SPE prinaša tudi velike stroškovne 
prednosti. Tudi naknadna razširitev obstoječega sistema je enostavnejša kot pri osemžičnih kablih, saj lahko s tanjšimi 
in lažjimi kabli v obstoječ prostor namestimo več kabelskih povezav kot pri klasičnem Industrijskem Ethernetu.

Naslednja pomembna lastnost SPE je funkcija napajanja priključenih naprav preko prepletene parice PoDL (angl. 
Power over Data Line), kar omogoča senzorjem oskrbo z električno energijo do 60 W in s podatkovnim vmesnikom 
preko ene linije. Omenjeno pride prav predvsem za manjše distribuirane naprave nameščene v izredno utesnjenih 
prostorih proizvodnih linij, katere nimajo dostopa do vira električnega napajanja.

SPE torej izpolnjuje temeljne zahteve aplikacij IoT in predstavlja resnega kandidata za nov omrežni standard 
industrije 4.0.

Prizadevanja za uveljavitev SPE tehnologije

Pri uvajanju nove tehnologije mrežne opreme je standardizacija glavni ključ do uspeha. Mednarodni standardi 
določajo enotne značilnosti vseh komponent in omogočajo splošno sprejetje in množično uporabo komponent 
mrežne tehnologije od različnih proizvajalcev.
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Če želi nova SPE tehnologija konkurirati trenutno najbolj priljubljenemu protokolu Ethernet, je torej poenotena 
infrastruktura vseh komponent industrijske mreže (kabli, konektorji, senzorji, naprave idr.) nujna. V zasledovanju 
tega cilja se je skupina tehnološko naprednih podjetij povezala v SPE System Alliance, organizacijo, katere cilj je 
razvoj poenotenega SPE sistema, ki bo prilagojen parametrom na ravni protokola. Skupina združuje proizvajalce 
kablov, senzorjev, merilnih naprav, čipov, stikal in ostalih komponent, ki z izkušnjami iz različnih področij ustvarjajo 
know-how za zanesljivo in hitro implementacijo SPE tehnologije.

Aktiven član organizacije SPE System Alliance je tudi proizvajalec Weidmüller, ki s svojo inovativno naravnanostjo 
podpira in aktivno sodeluje pri razvoju tehnoloških napredkov ter tako ostaja eno izmed vodilnih tehnoloških 
podjetij na trgu. Usmerjeni so v razvoj portfelja osnovnih SPE komponent s številnimi sestavnimi deli, primernimi 
za vsestransko uporabo. Trenutno so razviti osnovni IP20 in IP67 SPE konektorji in kabli, v prihodnosti pa bodo 
portfolio razširili še z drugimi variantami kablov različnih dolžin in vrst. 

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke in rešitve 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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QuickLogic-ovi mikro FPGAji in SoC-ji bolj 
dosegljivi malim in srednjim projektom

”Mouser” je podpisal pogodbo o globalni distribuciji Quicklogicovih micro SoC komponent ”EOS S3”. Izven ponudb 
dveh največjih imen (Xilinx, Altera/Intel) so moralo vsi ostali najti svoje niše. Quicklogic je tako ostalv vojaških/
vesoljskih/letalskih aplikacijah s svojim ”Antifuse” programom in pa malimi specializiranimi FPGAji (PolarPro 3/3E) 
in SoCji, zanovani na njih (EOS S3). 

”PolarPro” serija je zanimiva zaradi nizke statične porabe (do 150 
uA) in LUT enot, ki omogočajo visoko gostoto implementacije 
tipičnih struktur za te modele. Vsak LUT je sestavljen iz dveh 
3-bitnih podenot in tako imamo lahko eno 4-bitno ali dve 3-bitni 
enoti,. vsako s svojim izhodom (+ dodatni izhod). Na čipu so 
imlementirani tudi I2C,SPI in PWM, FIFO in SRAM. Vsi so v majhnih 
WLCSP in VFBGA ohišjih, tipične površine nekaj mm2. Najbolj 
zanimva bo verjetno IoT segmentu.

Slika: Blok-shema EOS S3 AI

EOS S3 program je SoC, zasnovan na PolarPro, majhnemu Cortex 
M4 jedru in nekaj opcijskih specializiranih enot (zvočna zaznava 
ipd).

Quicklogic je 
verjetno prvo ime, ki je svoje FPGA programe odprlo za odprtokodna 
orodja. Tako naj bi lahko programabilno logiko upravljali s 
”SymbiFlow” orodjem, za M4 pa je na voljo FreeRTOS in ostala 
orodja na nižjih nivojih ( C/C++ knjižnice, gcc, binutils ipd). Nekaj 
dni nazaj so tudi uradno postali član OSFPGA fundacije, torej se 
verjetno lahko nadejamo naslednjim korakom v to smer.

Slika: blok-shema PolarPro 3 

Vir: https://ir.quicklogic.com/press-releases/detail/577/quicklogic-
signs-global-distribution-agreement-with-mouser

ISODS61/61L - galvansko izolirani Sigma-delta A/D pretvorniki
Čipi so v majhnem SO-16 ohišju. ST pravi, da delajo na 
osnovi ”embedded transform coupling” tehnologije, 
brez veliko detajlov o tem.

Ni čisto jasno ali gre za kapacitivni ali induktivni sklop. 
Podane deklaracije o maksimalni strmini tranzientov 30kV/
μS tudi ne dajejo točnega odgovora o tem. Dovoljena 
napetost na galvanski izolaciji je 1200V trajno in 6kV 
tranzientno. Kakorkoli že, dovoljena hitrost sigma-delta 
toka je do 25MHz, vdelani pretvornik pa ima obseg +/-
320mV za polni obseg.
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Čip omogoča 16-bitno pretvorbo 
(13-bitov ENOB, 86dB SNR). Dela v 
industrijskem temperaturnem obsegu in 
in je namenjen predvsem industrijskemu 
motornemu krmilju, pretvorbi energije 
v solarnih pretvornikih, UPS enotam, 
napajalnikom za električna vozila, 
industrijski avtomatizaciji ipd. Iz 
pretvornika dobimo sigma-delta 
tok bitov in za pretvorbo tega v 
kvantifi cirane vzorce potrebujemo 
SINC3 ali podoben fi lter, ki pa ga 
lahko realiziramo bodisi v FPGAju 
ali pa programsko.

ST L6981 - majhen, 
enostaven, poceni 
”step-down” 
pretvornik z nizkim 
tokom mirovanja

L6981 deluje v sinhronem načinu in je 
deklariran za tokove do 1.5A. Razpon 
vhodnih napetsoti je od 3.5 do kar 38V, 
izhodno napetost pa lahko nastavimo 
od 0.85V do vhodne napetosti. Tok 
mirovanja  je samo 2μA (shutdown). 
Čip ima enable vhod, mehki zagon, 
termično in prenapetostno zaščito. 
Na voljo je v dveh izvedenkah; LCM 
(visok izkoristek pri majhnih bremenih) 
in LNM (nizek šum). 

LNM verzija dovoljuje sinhronizacijo 
preklopov z zunanjim taktnim virom. 
Je v enostavnem SO8 ohišju. Podana 
orientacijska cena je $1/kos pri količini 
1000 kosov.

Vir: https://www.st.com/content/st_com/
en/products/power-management/
dc-dc-switching-converters/buck-
regulators/l6981.html#documentation
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