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Spoštovani,

Stalna tema v teh časih je seveda virus, cepljenje, pa odpiranje in zapira-
nje gospodarstva, skratka corona ukrepi... pa ali bodo dogodki v živo ali 
samo virtualno ... Končno smo v zeleni fazi in dogodki v živo! MOS 53 
torej bo in večina razstavljavcev se je prijavila in se intenzivno priprav lja 
na dogodek.

Gospod Boštjan Šuhel je spet pripravil nadaljevanje male šole Pyton ... Kaj 
vse se da narediti s tem programskim razvojnim okoljem!

Predstavljamo tudi enostaven vstop v svet IoT, torej v svet interneta stvari 
z baznimi postajami LoRaWAN. Stabilno IoT brezžično omrežje, dostop 
prek interneta in seveda GioTo IoT platforma omogočajo aplikacije v 
skorajda vseh panogah, ki si jih zamislimo...

Kaj pa se zgodi, če se neka naravna nesreča, poplava, plazenje recimo 
zgodi nepričakovano, meritve in podatke za obveščanje prebivalstva pa 
potrebujemo v čim krajšem času? Zaenkrat je za to predviden skupni 
opozorilni sistem CAP, ki ga opisuje članek, obenem pa tudi predlaga 
izboljšave...

Eh, ostanite zdravi,

Branko Badrljica, glavni urednik

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

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

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

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

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

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

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

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

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje
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Rubrika DAS:
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SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 1.500 izvodov. Vse pravice pri-
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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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RAZISKOVALCEM JOŽEFA STEFANA USPELO IZRAČUNATI KVANTNI BILJARD

Informacije: Prof. dr. Dragan Mihailović, 

dragan.mihailovic@ijs.si

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«

Ljubljana, 20. junija 2021 – V ugledni reviji Nature Communications je izšel 
članek z naslovom “Quantum billiards with correlated electrons confi ned in 
triangular transition metal dichalcogenide monolayer nanostructures created 
by laser quench - Kvantni biljardi s koreliranimi elektroni, zaprti v trikotne 
prehodne kovinske dihalkogenidne enoplastne nanostrukture”, katerega vsi 
avtorji prihajajo z Odseka za kompleksne snovi, Odseka za teoretično fi ziko 
Instituta »Jožef Stefan«, Nanocentra in Fakultete za matematiko in fi ziko 
Univerze v Ljubljani. V članku je raziskovalcem s pomočjo novega izvirnega 
eksperimenta uspelo opazovati kvantni biljard in tudi izračunati poti elektronov, 
s čimer so odprli pot k razumevanju kvantnega prenosa informacije.

Kvantni kaos je pomemben pojav, ki 
se pojavi v zelo majhnih elektronskih 
napravah anometrskih dimenzij. Ureja 
vedenje elektronov v računalniških 
čipih in trenutno preprečuje, da bi vezja 
postala manjša od nekaj nanometrov. 
Biljard pa je igra, kjer se klasične žoge 
odbijajo okoli mize, v robove in med 
seboj, njen cilj pa je nadzor žog v skladu 
s pravili. Raziskovalci Jan Ravnik, Yevhenii 
Vaskivskyi, Jaka Vodeb, Polona Aupič, 
Igor Vaskivskyi, Denis Golež, Yaroslav 
Gerasimenko in  Viktor Kabanov pod 
vodstvom prof. dr. Dragana Mihailovića so se vprašali, ka ko bi izgledal kvantni 
biljard z več osnovnimi delci (elektroni), omejenimi v prostor, ki je dovolj 
majhen, da se lahko vidijo kvantni učinki. Pričakovali so, da bodo delci tvorili 
interferenčne vzorce, kot jih napoveduje Schroedingerjeva enačba. Vendar 
se stvari zapletejo, ko je prisotnih več elektronov v tako majhnem prostoru 
saj delujejo medsebojno in z atomi v okolici. 
 
Za preučevanje kvantnega biljarda so raziskovalci morali izdelati izredno 
majhna vezja z atomskim obsegom. Uspeli so jih narediti z uporabo ultrakratkih 
laserskih impulzov v tantalnem disulfi du. Nato so poti elektronov preiskovali 
s posebnim tunelskim mikroskopom v ultra visokih vakuumskih pogojih 
pri nizkih temperaturah, kjer delujejo tudi kvantni računalniki. Izračun poti 

RAZSIKOVALCEM INSTITUTA “JOŽEF RAZSIKOVALCEM INSTITUTA “JOŽEF 
STEFAN” JE USPELO OPAZOVATI IN STEFAN” JE USPELO OPAZOVATI IN 

IZRAČUNATI KVANTNI BILJARDIZRAČUNATI KVANTNI BILJARD
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RAZISKOVALCEM JOŽEFA STEFANA USPELO IZRAČUNATI KVANTNI BILJARD

takšnega biljarda z veliko elektroni je izziv za klasične 
računalnike, vendar jim je kljub temu uspeli izračunati 
elektronske poti, ki jih lahko pričakujemo v eksperimentalno 
opaženih strukturah.

 Za preučevanje kvantnega biljarda so raziskovalci morali 
izdelati izredno majhna vezja z atomskim obsegom. Uspeli 
so jih narediti z uporabo ultrakratkih laserskih impulzov v 
tantalnem disulfi du. Nato so poti elektronov preiskovali 

s posebnim tunelskim mikroskopom v ultra visokih 
vakuumskih pogojih pri nizkih temperaturah, kjer delujejo 
tudi kvantni računalniki. Izračun poti takšnega biljarda z 
veliko elektroni je izziv za klasične računalnike, vendar 
jim je kljub temu uspeli izračunati elektronske poti, ki jih 
lahko pričakujemo v eksperimentalno opaženih strukturah.

Raziskovalcem je uspelo opazovati obnašanje kvantnega 
biljarda v izdelanih enakostraničnih trikotnikih, majhnih 
le 2 nm na strani, kar ustreza le 5 ali 6 atomom. Pri tem 
jim je uspelo tudi opazovati pojav kvantnega kaosa.

Problem vedenja posameznega kvantnega delca v omejenem 
potencialu je sicer priljubljen problem matematikov in 
teoretičnih fi zikov, ki preučujejo kvantni kaos, vendar do 
zdaj nikoli niso upoštevali več delcev hkrati. Objavljeno delo 
odpira pot k razumevanju kvantnega prenosa elektronov 
v izredno majhnih enoplastnih atomskih strukturah, ki 
temeljijo na kvantnih elektronskih materialih.

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan« 
Prof. dr. Dragan Mihailović, Institut »Jožef Stefan«, 
Nanocenter, dragan.mihailovic@ijs.si
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53. MOS BO! 53. MOS BO! 
Po letu in pol popolne prepovedi izvajanja sejemskih dogodkov, se v družbi Celjski sejem med ljudi vračamo s 53. 
MOS-om, ki bo potekal med 15. in 19. septembrom. Težko obdobje, ki smo ga prebrodili z veliko mero preudarnosti 
in potrpežljivosti, pa je prav tako predstavljalo priložnost za tehten razmislek. Razmislek, ki nas je hkrati spodbudil, 
da osrednji poslovno-sejemski dogodek Slovenije, MOS, vsebinsko dopolnimo in ga postavimo ob bok aktualnim 
evropskim in svetovnim trendom. 

Slika 1 - Predstavitev sejma 53-MOS in novosti na novinarski konferenci

53. MOS se v letu 2021 vrača v prenovljeni podobi. Z dodelanim konceptom sejma predstavljamo novo usmeritev, 
ki bo odprla nova področja podjetjem za zagotavljanje zelenega, digitalnega in odpornega gospodarstva. Nov vidik 
sovpada s strateškim načrtom državnih in evropskih direktiv, ki jih bodo podjetja lahko s pomočjo MOS-a lažje 
implementirala v svoje poslovanje. MOS, kot eden izmed najmočnejših prodajnih in predstavitvenih kanalov, je 
stičišče inovativnih podjetij, državnih institucij, nevladnih organizacij in kupcev, ki vsako leto spodbudi nakupe in 
nove poslovne dogovore.

Trajnostno v novo obdobje!

Krovna usmeritev na pet področij – MOS DOM, MOS TURIZEM, MOS TEHNIKA, MOS B2B in MOS PLUS, ostaja ista, 
ključna sprememba pa je povezana z vsebinsko dopolnitvijo vseh petih segmentov. 
MOS DOM se poleg ponudnikov za gradnjo in obnovo doma odpira tudi za podjetja in institucije, ki ponujajo trajnostne 
energetske rešitve. 

MOS TURIZEM ohranja tradicijo predstavitve najnovejših trendov v kampingu in karavaningu, dodaja pa ponudnike 
s področij trajnostnega in zelenega turizma ter kulinarike. 
MOS TEHNIKA ostaja zvest predstavitvi ponudnikov z opremo in orodji za domače mojstre in podjetja, letos pa se 
temu dodaja še do okolja prijazna tehnologija. 
MOS B2B predstavlja poslovne storitve in priložnosti doma in v tujini. Letos se temu dodaja še področje, ki bo 
predvsem podjetjem na enem mestu nudilo informacije, kakšni ukrepi so predvideni za zeleno, digitalno in odporno 
okrevanje gospodarstva. 
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MOS PLUS se kot segment, ki ohranja tradicionalno 
sejemsko nostalgijo z izdelki široke potrošnje, širi z 
dodatnim razstavnim programom eMobilnosti.
Bolj podrobno so vsi segmenti MOS-a opisani v nadaljevanju. 

Novo usmeritev trajnostnega razvoja pozdravljajo tudi 
v Mestni občini Celje. »Ta osrednji poslovno – sejemski 
dogodek, ki ne bo oživel samo sejemskih razstavišč, 
temveč bo prinesel vrvež tudi v naše mesto, pričakujemo 
z velikim veseljem. V Celju radi s ponosom povemo, da 
smo sejemsko mesto. Pav tako smo veseli, da bo 53. MOS 
namenil še več pozornosti trajnostnemu razvoju, ki je 
edina prava pot, če se želimo kot družba razvijati v pravo 
smer,« je povedal podžupan Vladimir Ljubek. 

Varnost razstavljavcev in obiskovalcev na 
prvem mestu

Celjski sejem z obstoječo infrastrukturo in higienskimi ter 
varnostnimi ukrepi že nekaj časa zagotavlja vse pogoje za 
varno izvedbo sejmov. Ves čas smo v stiku s pristojnimi 
institucijami in izvedbo 53. MOS-a načrtujemo v skladu s 
trenutno sprejetimi ukrepi. Jasno je, da je sejmišče dovolj 
veliko za primerno razporeditev razstavljavcev, prav tako 
pa bomo vse vhode nadgradili z opremo za spremljanje 
števila obiskovalcev na sejmišču. 

Prav tako velik poudarek namenjamo spletni in vnaprejšnji 
prodaji vstopnic. Sistem, ki smo ga razvili, bo zagotavljal 
nakup vstopnic za vsak sejemski dan posebej, znotraj 
posameznega dne pa bodo obiskovalci lahko izbirali 
med dvema časovnima blokoma za obisk sejma (od 9.00 
do 14.00 in od 14.00 do 19.00). Spletni in vnaprejšnji 
nakup vstopnic želimo med drugim spodbuditi tudi s 
predprodajno ceno, ki bo nekoliko nižja od nakupa vstopnic 
na dan sejma. Predprodaja vstopnic se bo predvidoma 
za javnost odprla konec meseca julija.

Poudariti želimo pomembnost vnaprejšnjega nakupa 
vstopnic tudi zaradi lažje organizacije in zagotavljanja 
varnosti za vse udeležence sejma. Verjamemo, da smo 
Slovenci v zadnjem letu in pol ponotranjili nakupe preko 
spleta, saj poleg tega, da omogočajo brezkontaktno 
poslovanje, prinašajo še številne druge prednosti. Vsi tisti, 
ki si bodo zagotovili svojo vstopnico za MOS vnaprej, se 

bodo izognili čakanju v vrsti za nakup vstopnice, saj bo za 
njih omogočen takojšen vstop na sejmišče. Organizatorji pa 
bomo tako lažje manevrirali in prilagajali še razpoložljivo 
število vstopnic. 

Na 53. MOS-u se kot država partnerica 
predstavlja Madžarska

Idejo države partnerice na MOS-u vodi želja po partnerskem 
povezovanju med državama in izboljšanju gospodarskih 
odnosov, istočasno pa pomembno prispeva k utrditvi 
diplomatskih odnosov med državama. Letošnja država 
partnerica je Madžarska, ki se bo na sejmu MOS predstavila 
na dveh mestih – v velikem paviljonu pri glavnem vhodu 
na sejmišče, kjer se bo odvijala predstavitev madžarskih 
gospodarskih, intelektualnih, turističnih in gastronomskih 
zakladov. Prav tako se bodo zvrstili številni spremljajoči 
kulturni in športni dogodki. Drugi sklop predstavitve 
obsega predstavitev v dvorani D, kjer se bo predstavilo 
okoli 25 uspešnih madžarskih podjetij, ki bodo na voljo 
za B2B srečanja z našimi podjetniki. 

»Predstavitev Madžarske bo potekala v znamenju inovacij, 
zato bo vključevala številne interaktivne elemente. 
Namen takšne predstavitve je, da se poleg tradicije in 
običajev predstavi tudi sodobna Madžarska 21. stoletja,« 
je povedal veleposlanik Madžarske v Republiki Sloveniji, 
Andor F. Dávid.

Prav tako se bodo v okviru MOS-a srečali visoki slovenski 
in madžarski funkcionarji, kar bo še dodatno okrepilo 
diplomatsko vez med državama. Med drugim je svojo 
prisotnost v okviru uradne otvoritve letošnjega MOS-a 
že potrdil predsednik vlade, Janez Janša. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
obljublja bogat program in številne novosti

Na razstavnem prostoru Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo boste prišli do informacij, katere 
ukrepe ponuja država za spodbujanje podjetništva in 
konkurenčnosti za podjetja in potencialne podjetnike 
ter promocijo slovenskega turizma. Potekala bodo tudi 
individualna svetovanja in informiranje obiskovalcev s 
strani informatorjev različnih državnih institucij.
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Znotraj segmenta MOS TURIZEM bodo predstavljali projekt 
Evropske gastronomske regije 2021, kjer bo ministrstvo 
skupaj s Slovensko turistično organizacijo izvajalo 
aktivnosti, ki bodo spodbujale trajnostni gastronomski 
turizem in lokalno samooskrbo, povezovale podeželska in 
urbana območja, poudarjale pomen prehrane za zdravje 
ter zagotavljale podporo malim in srednjim podjetjem.

»Novost na 53. MOS-u bo tudi razstavni prostor, ki bo 
namenjen predstavitvi EXPO 2020  - ta se prične dva 
tedna po MOS-u (od 1. 10. do 31. 3.2021). Gre za največji 
poslovni dogodek zadnjih let, kjer je Slovenija ena od 
194 sodelujočih držav in ena od 83, ki se bodo v Dubaju 
predstavile z lastnim paviljonom. Na MOS-u se bodo 
podjetniki tako lahko dodobra seznanili z vsemi prednostmi 
sodelovanja na EXPU 2020 in pridobili informacije o tem, 
kako se dogodku lahko pridružijo tudi sami,« je še dodala 
državna sekretarka Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Ajda Cuderman.

MOS DOM - Gradnja in obnova doma & trajnostne 
energetske rešitve

Zbiranje informacij o gradbenih in stanovanjskih rešitvah, 
ki na tržišču obstajajo, je dolgotrajen proces. Ta se lahko 
bistveno skrajša z obiskom sejma MOS DOM, ki ponuja 
gradbene in stanovanjske rešitve. Ogledali si boste 
lahko stavbno pohištvo, garažna in industrijska vrata, 
pohištvo in notranjo opremo, senčila, stavbno pohištvo, 
talne obloge, ograje, vse za gradnjo hiš, kamine, peči, 
štedilnike, dimniške sisteme, keramiko, ogrevalno tehniko, 
prezračevanje, senzorno tehniko, vse za streho, tlakovce, 
gradbeni material in tudi opremo za vrt. 

Z zaupanja vrednimi proizvajalci gradbenih materialov 
se na sejmu lahko dogovorite za dobre cene, hkrati pa 
njihovo ponudbo na licu mesta tudi primerjate. Na sejmu 
enostavno pridobiš informacije, zbereš ponudbe, spoznaš 
do okolja prijazne materiale in se hitro odločiš, kaj ti ustreza. 

Letos MOS DOM v skladu z zelenim, digitalnim in odpornim 
gospodarstvom odpira vrata ponudnikom, ki: 

• delujejo v sektorjih čiste energije, ki zadeva končne 
potrošnike,

• ponujajo do okolja prijazne gradbene materiale, 
• ponujajo vse vrste trajnostnih energetskih rešitev.

MOS TURIZEM – Kamping, karavaning & trajnostni in zeleni 
turizem ter kulinarika.

Svoboda, neodvisnost in spontanost so lastnosti, ki so 
poskrbele, da je priljubljenost kampinga in karavaninga v 
zadnjih letih močno narastla. Za tovrsten način potovanja 
se odločajo starejši, ki se podajajo na odkrivanje mirnejših 
kotičkov, prav tako pa tudi mlajši, ki hrepenijo po svežih 
izkustvih. Pravo kombinacijo za vas boste lahko spoznali 

od 15. do 19. septembra na MOS TURIZMU, ki bo postregel 
s široko ponudbo avtodomov, počitniških prikolic, 
šotorskih prikolic, šotorske opreme, snemljivih bivalnikov 
in nadgradenj in mobilnih hišk. 

Vsebinska nadgradnja segmenta MOS TURIZEM daje 
priložnost za predstavitev tudi podjetjem, ki:

• delujejo v sektorju za zagotavljanje trajnostne prehranske 
verige (lokalno pridelana hrana in pijača, ekološko 

• pridelana hrana in pijača),
• delujejo v sektorju trajnostnega in zelenega turizma,
• se na trgu predstavljajo s celotnimi gastronomskimi 

storitvami.

MOS TEHNIKA - Oprema in orodja za podjetja in domače 
mojstre & do okolja prijazna tehnologija

MOS TEHNIKA obiskovalcem ponuja pester program 
opreme in ročnega orodja tako za domače mojstre kot 
za profesionalce. Je svet strojev, robotov, mehanizacije, 
profesionalnega orodja in vzdrževanja vozil. Prav tako je 
svet tehnologov, razvojnikov, vzdrževalcev, programerjev, 
obrtnikov, poznavalcev tehničnih strok in ljubiteljskih 
mehanikov. 

Tudi letos bo razstavni program kategorije opreme in 
materialov za obrt in industrijo nadgrajen in bogat z 
novostmi. 
Letos se razstavljavcem na MOS TEHNIKI pridružujejo še 
podjetja, ki: 

• delujejo s pomočjo do okolja prijaznih tehnologij,
• delujejo v industriji, ki temelji na procesih za čistejše 

okolje,
• delujejo na področjih trajnostne industrije.

MOS B2B - Poslovne storitve in priložnosti doma in v tujini 
& zeleno, digitalno in odporno okrevanje gospodarstva

Poslovno-sejemski, konferenčni in mrežni dogodek je 
namenjen predvsem lastnikom in vodstvu malih in srednje 
velikih podjetij ter novoustanovljenim podjetjem. Združuje 
in izobražuje podjetnike, pripomore k pridobivanju novih 
strank in vzpostavljanju poslovnih kontaktov tudi na tujih 
trgih, s čimer lahko bistveno skrajša čas za izvažanje 
izdelkov ali storitev na tuje trge.

Poleg naštetega pa letos v okviru sejma MOS B2B želimo 
podjetjem na enem mestu nuditi informacije, kakšni ukrepi 
so predvideni za zeleno, digitalno in odporno okrevanje 
gospodarstva. Prav zato se bodo predstavila podjetja in 
institucije, ki pokrivajo:

• storitve prijav na razpise,
• tematsko področje podnebne politike in predstavitev 

institucij ter organizacij v okviru evropskega zelenega 
dogovora,

• tematsko področje za krepitev znanja in krepitev 
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aktivne vloge državljanov, kar ponuja dolgoročno 
perspektivo 

• za doseganje sprememb, opredeljenih v evropskem 
zelenem dogovoru.

MOS PLUS - Izdelki široke potrošnje & eMobilnost.

Kot se za »sejem vseh sejmov« s 53-letno tradicijo 
spodobi, je za obiskovalce na voljo tudi ponudba izdelkov 
široke potrošnje po ugodnih cenah. Kategorija MOS PLUS 
ohranja del tistega, kar smo bili včasih na sejmih vajeni in 
nas po tihem še vedno navdušuje. Tako boste lahko našli 
gospodinjske in medicinske pripomočke, izdelke domače 
obrti, dodatke za dom in vrt, darila, konfekcijo, električna 
kolesa, skuterje in skiroje, prehrano in še marsikaj po 
ugodnih sejemskih cenah. 

Čarobni kraj, kjer se lahko pripravite na prijetna presenečenja.

Letos se temu dodajajo še ponudniki, ki:
• ponujajo ekološke različice vozil, s katerimi se spodbuja 

državna politika eMobilnosti,
• ponujajo ekološke in BIO izdelke.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ohranja 
povezanost z MOS-om 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v okviru 53. 
MOS-a v Celju organizirala tradicionalno mednarodno 
poslovno srečanje. Dogodek, ki je za udeležence brezplačen, 
je odlična priložnost za promocijo podjetij, mreženje, 
izmenjavo izkušenj, pridobivanje novih poslovnih stikov, 
novih poslov in informacij o poslovnih priložnostih. Na 
ta način se vrata odprejo tudi tistim, ki ne razstavljajo na 
sejmu MOS. 

Prav tako se OZS na sejmu predstavlja s tradicionalno Ulico 
obrti, v okviru katere se predstavi kar 11 obrtnih poklicev. 
Z Ulico obrti se spodbuja mlade in starše, da obrtniške 
poklice vidijo v luči perspektivnosti za boljšo prihodnost. 

»Vidimo samo eno pot – pot navzgor!« 

»Prihajamo iz izjemno težkega obdobja, ki nam je vsem 
zamajal tla pod nogami. Sejemska dejavnost spada med 
najbolj prizadeta področja, saj smo se več kot leto in pol 
soočali s popolno prepovedjo izvajanja naše dejavnosti. 
A kljub težkim časom, smo našli čas za tehten premislek 
in naš osrednji sejem MOS vsebinsko dopolnili ter ga tako 
še dodatno odprli za predstavitev tistih podjetij, ki morda 
prej niso našle svojega mesta na MOS-u«, razlaga izvršni 
direktor družbe Celjski sejem d. d., Robert Otorepec.

Prav tako opažamo, da 
so sejmi ravno v času 
okrevanja po krizi, s 
katero smo se spopadali, 
še posebej zaželen kanal 
predstavitve za tista 
podjetja, ki želijo zaradi 
poplave informacij 
ponovno izstopit i 
iz povprečja in svoje 
potencialne stranke 
nagovoriti z iskrenim in 
srčnim pogovorom v živo. 
Ta še posebej z ozirom na 
okoliščine ponovno predstavlja eno izmed najmočnejših 
prodajnih taktik. Se vidimo med 15. in 19. septembrom 
na najmodernejšem sejmišču v Sloveniji.
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STROKOVNI DOGODKI

Konferenca, ki jo vsaki dve leti organizira Društvo avtomatikov Slovenije v sodelovanju s FERI UM, FE UL in Inštitutom 
Jožef Štefan, je letos zaradi razmer prvič potekala preko spleta. Program, ki je po navadi razdeljen na dva dneva 
in vključuje tudi večerno druženje, je letos potekal cel dan, in sicer v četrtek, 8. aprila.

Že vse od leta 1999 je stalni cilj konference predstaviti stanje na področju avtomatizacije, robotizacije in industrijske 
informatike v slovenski industriji in gospodarstvu ter sprožiti razprave o tej problematiki. 

Teme letošnjih predavanj so bile osredotočene na avtomatizacijo industrijskih obratov, avtomatizacijo v logistiki in 
prometu, avtomatizacijo v energetiki, pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in dom, krožno gospodarstvo, 
trajnostno pridelavo hrane, tovarne prihodnosti in mobilnost ter izkušnje in izzive pri izobraževanju avtomatikov 
na daljavo. Sprejeli so 26 člankov od katerih je bilo 10 študentskih. Vsi prispevki so bili objavljeni tudi v zborniku. 
Konferenco je s sponzorskimi sredstvi omogočilo 14 sponzorjev.

Konferenco je z nagovorom otvoril rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič. Zbrane je prav tako pozdravil dekan FERI 
UM, prof. dr. Gorazd Štumberger, predsednik Društva avtomatikov Slovenije, dr. Giovanni Godena in predsednik 
konference, doc. dr. Nenad Muškinja.

V prvi uri programa smo zbrani prisluhnili dvema uvodnima predavanjema: predavanju Z umetno inteligenco do 
večje prožnosti in nižjih stroškov proizvodnje, ki ga je izvedel prof. dr. Niko Herakovič iz FS UL ter predavanju prof. 

Predsednik konference: dr. Nenad Muškinja

12. konferenca Avtomatizacija v 
industriji in gospodarstvu
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dr. Marjana Mernika iz FERI UM z naslovom Razvoj evolucijskih algoritmov in primer praktične izvedbe v povezavi s 
tovarnami prihodnosti.

V sekciji Sistemi in tehnologije vodenja je bilo predstavljenih pet prispevkov, ki so jih prispevali predstavniki 
slovenskih raziskovalnih inštitucij. Predavanja so se navezovala na oskrbo in delovanje elektroenergetskih sistemov 
z zeleno energijo, možnostjo shranjevanja viškov pri proizvodnji zelenega vodika ter primer uporabe proizvedenega 
vodika v lokalni skupnosti. Prav tako je bil prikazan primer dobre prakse iz jeklarske industrije, kjer napredni sistem 
za sprotno merjenje debeline pločevine uporablja model izračunavanja masnega pretoka  iz obstoječe senzorske 
opreme. Naslednji prispevek je predlagal nov pristop za usklajeno delovanje mobilnih robotskih vozil pri transportu 
meteriala v proizvodnih obratih. Površinska obdelava geometrijsko kompleksnih obdelovancev je ena izmed 
zahtevnejših nalog za robotizacijo. 

Predstavljena je bila delovna celica, ki vključuje hitro in intuitivno učenje kolaborativnega robota na podlagi fi zične 
interakcjije med človekom in robotom. Zadnji prispevek je predstavljal sistem za energetsko samooskrbo osvetljene 
reklamne table, kjer je bil razvit lasten hranilnik električne energije, vodenje pretoka energije ter priprava infrastrukture 
na terenu skupaj z gradnjo fotonapetostne elektrarne.

Osrednji del programa je predstavljala okrogla miza z zanimivim naslovom - Kako z avtomatizacijo v Sloveniji povečati 
povprečno dodano vrednost na 60.000 EUR? – na kateri so sodelovali mag. Matjaž Čemažar, predsednik uprave 
Domel Holding, d.d., dr. Marjan Rihar, direktor Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS, Peter Wostner iz Urada 
RS za makroekonomske analize in razvoj ter 
prof. dr. Gorazd Štumberger, dekan FERI UM.

V okviru programa se je na kratko predstavila 
tudi Tehnološka mreža TVP (Tehnologija 
vodenja procesov), ob tej priložnosti pa so 
podelili tudi nagrade za najboljša zaključna 
dela iz tega področja. Med nagrajenci je 
bil tudi diplomant FERI Primož Jelenko, ki 
je prejel nagrado za najboljše diplomsko 
delo za leto 2021.

V sekciji Industrijski forum smo slišali 
predavanja predstavnikov industrije in 
gospodarstva. Slišali smo najnovejše rešitve 
in pristope za zagotavljanje kibernetske 
varnosti v industrijskih okoljih, celovito rešitev za avtomatsko doziranje, segmentiranje in sortiranje na proizvodnih 
linijah, industrijske komunikacije in različne razrede skladnosti, programska oprema EPLAN in kako lahko s to opremo 
skrajšamo čas projektiranja. Na koncu je bilo predstavljeno orodje za analizo in obdelavo velike količine podatkov 
in kako lahko s takšnim orodjem znižamo proizvodne stroške. 
Zelo zanimiva je bila tudi sekcija Izobraževanje avtomatikov in prenos znanja, ker so predstavniki FERI UM, FE UL, 
Tehniškega šolskega centra Maribor in Simensa predstavili s katerimi izzivi na področju avtomatike so se soočali pri 
uvedbi poučevanja na daljavo ter kakšne so bile prilagoditve in rešitve.

Vseh 14 predstavljenih člankov na konferenci je bilo sprejetih z velikim zanimanjem, razvila se je zanimiva in živahna 
strokovna diskusija. Konference se je udeležilo nekaj več kot 130 udeležencev, ki so sicer pogrešali neformalno 
druženje, ki ga omogoča izvedba konference v živo, a obenem so bili veseli, da se po dveh letih ponovno vidijo in 
slišijo, pa čeprav preko spleta.

Vzporedno je potekala tudi predstavitve študentskih člankov, na katerem je z 10 prispevki sodelovalo okrog 20 
študentov iz UM FERI in FS (5 člankov) ter UL FE (5 člankov). V sklepnem delu konference smo razglasili tudi nagrajence 
tega tekmovanja, med katerimi so bili tudi študenti naše fakultete. 1. mesto je zasedel članek Kooperacija robot-
robot s kolaborativnimi roboti, študenta Dimitrije Prelevića, 2. mesto pa članek Laserska gravirna naprava, ki so ga 
pripravili študenti: Anže Krevh, Anej Rupnik, Nik Senekovič. Študenti so tekmovali za lepe nagrade, ki jih je doniralo 
Društvo avtomatikov Slovenije.
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RAZVOJNA OKOLJA

Python je tolmač. Je enostaven , pokriva vse programerske vsebine in je orodje številnih uporabnikov in 
razvijalcev. Preden začnemo raziskovati izbrane vsebine si moramo pogledati osnove (Vir:1). Na spletu 
obstaja veliko posnetih izobraževalnih tečajev. Vabim da kakega ogledate. Pri python-u velja, tako kakor 
pri ostalih tehnologijah, da izkušnje štejejo. Ni odveč omeniti, da je to prvi produkcijski razvojni jezik, 
kjer ni potrebno znanje dveh jezikov. Do sedaj smo knjižnice in gonilnike pisali v C-ju ali strojnem jeziku. 
Tehnologija cython avtomatsko prevede python knjižnico v C in potem C v Python izvršilno knjižnico. 

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

PYTON 16. del

 
SoC

Slika 1 Sistem na Čipu

Sistem na čipu (Vir:1) je tehnologija, ki je omogočila pametne telefone. Preko malih matičnih plošč (Vir:2) omogoča 
hiter razvoj s pomočjo ustreznih modulov. Tehnično je SoC procesorsko jedro (a), grafi čna kartica in večina potrebne 
vhodno izhodne elektronike. Še posebej moramo omeniti GPIO (General-purpose input/output) (Vir:6) dodatek, ki 
omogoča krmiljenje, komunikacijo in nadzor. 
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Po mednarodni predstavitvi krmilnega jedra v okviru 
slovenske izdaje (Vir:3), je prav, da pokažemo izgradnjo 
minimalnega učila. Minimalno učilo predstavlja malo 
matično ploščo (Vir:4) in modul s 4-imi led in 4-imi 
kapacitivnimi tipkami (Vir:5). Za povezavo uporabljamo 
vtične vodnike (Vir:7)

Modul s tipkami in led

Slika 2 Modul s tipkami in led

Gre za zanimiv modul s 4-imi signalnimi led in 4-imi 
kapacitivnimi tipkami. Signalne led so priključene na 
izhodne pine. Tipke so tudi priključene na izhodne pine, 
vendar preko cca 5kΩ upora. Tako imamo možnost na 
GPIO vhodu male matične plošče nastaviti vhod ali izhod. 
Če nastavimo vhod beremo stanje kapacitivne tipke, če 
nastavimo izhod, zazna stanje signalna led. Stanje tipke 
se v tem primeru povozi. To nam daje zanimivo priložnost 
branja stanje tipke in ob enem neodvisno izpisovati led.

Mala matična plošča

Slika 3 Raspberry pi 4

Slika 4 Raspberry pi GPIO

Male matične plošče imajo GPIO (Vir:7). Imajo dimenzijo 
kreditne kartice in imajo pritrdilne izvrtine, GPIO vtikač 
in druge mehanske karakteristike standardne. Imamo 4 
porte po 8 bitov. Vsak bit ima standardno IO, prekinitveno 
in pulzno širinsko logiko. Skoraj vsak pin ima dodane 
specialne funkcionalnosti. Funkcionalnosti so lahko 
programsko ali strojno omejene. Tipične funkcionalnosti 
so komunikacije in dodeljevanje posebnih nalog, kot je 
npr komandne linije za SD kartico in podobno.

Programsko imamo dostopnih 28 od 32 bitov. Veliko je 
mas, imamo tudi napajanje 5V in 3,3V. Razpored na 40 
pinskem GPIO vtikaču je standard za razne razširitvene 
module.

Minimalno učilo

Je sestavljeno iz male matične plošče in modulom s 
tipkami in led. Modul in matično ploščo povežemo s 
šestimi vodniki. Dva za napajanje(Masa in 3,3V) in 4-i za 
izhode kapacitivnih tipk. Na PythonTipkenavodila.py 
je funkcija pin(). Program navodila.py vrne načrt ožičenja 
za vse module, ki jih uporabljamo v slovenski izdaji. Sam 
program navodila.py je napisan tako, da opiše priključitev 
tipk na malo matično ploščo.

tipka1 je na pinu 7 ime spremenljivke je t1

tipka2 je na pinu 11 ime spremenljivke je t2

tipka3 je na pinu 13 ime spremenljivke je t3

tipka4 je na pinu 15 ime spremenljivke je t4

Vidimo, da je tipka1 na GPIO pinu 3. V python programih 
je ime t1 bool spremenljivka za tipko1. Podobno lahko 
zapišemo za tipka2, tipka3 in tipka4. Minimalno učilo je 
odlično za osnovne vaje in za vaje povezovanja (konek-
tiranja). Učenci v živo priključijo matično ploščo in modul 
s tipkami in led. Za to porabimo 6 žičnih povezav.
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Slika 5 Minimalno učilo povezave

Slika 6 Minimalno učilo slika

Slika učila kaže enostavnost povezav in mogočo 
tehnologijo lepljenja modula na ohišje s pomočjo vroče 
plastike. Odlično za kreativne konstrukcije in vsekakor 
ceno globoko pod 60€.

PythonTipke

PythonTipkegor.py

Slika 7 gor.py

tap(t1,'gor')      #t1 gor ali dol

tp=True

while konec(t4):   #krmilno jedro

  if start():      #start programa

    if tap(t1) or tap(g1):

      stanje(t2,tp);tp=not tp

  if stop():       #stop programa

    stanje(t2);tap(t1)

  izris(vhod(t1),tp)

Krmilno jedro ima tri elemente. V delu programa, ki 
določa lastnosti, določimo delovanje tipke t1 na »gor«, 
kar pomeni, da je funkcija tap(t1) True pri prvem branju 
po spremembi stanja t1 iz 0 v 1, torej gor. Določimo tudi 
začetno vrednost bool spremenljivke tp na True,
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1. Črno označeno je objekt krmilnega jedra, ki se izvaja kadar je program v stanju start(Kar je začetna vrednost). Ko 
pritisnemo tipko t1(ali gumb g1) se stanje t2 spremeni na tp. Spremenljivki tp tudi negiramo vrednost. Posledično 
se ob vsakem pritisku na tipko t1 spremeni stanje na led2.

2. Rdeče označeno je objekt ki se izvaja kadar je program v stanju stop. V tem stanju led2 ohranja vrednost neglede 
na pritiskanje tipke t1.

3. Zeleno označeno je objekt ki se izvaja stalno in vpisuje stanja tipke t1 in bool spremenljivke v diagram. Če 
pritisnemo na gumb »Izris« dobimo časovni potek(trend diagram) stanja tipke t1 in led2. Vidimo da se stanje 
led2 spremeni vedno ko pritisnemo tipko t1.

PythonTipkeali.py

Slika 8 ali.py

Program prižge led1 in led2 če pritisnemo tipko t1 ali tipko t2. Izris nam pokaže stanje tipke t1, tipke t2 in bool 
spremenljivke tp. Ker bool spremenljivka tp nastavlja stanje led1 in led2, je tretji diagram stanje led1 in led2.

PythonTipkedaljsaj.py

Slika 9 daljsaj.py
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Program daljsaj.py deluje kot časovni rele za daljšanje pulza. Časovni releji so uvod v sekvenčna vezja, kjer je izhodno 
stanje odvisno od predhodnega stanja, oz smo v sekvenci. Ko pritisnem na tipko t1 se prižgeta led1 in led2 za pred 
nastavljeno vrednost, ne glede na dolžino pritiska na tipki t1. Uporabno npr. za stopniščni avtomat.

Pokazali smo samo tri vaje iz vsakega sklopa. Če koga zanimajo vse vaje ste vabljeni na Vir:3. Pokazana je tudi 
praktična uporaba krmilnega jedra. Krmilno jedro je nadzirano preko UDP telegramov in omogoča funkcije, ki so 
opisovane tudi v tem članku.

Naslednjič

Naslednjič se bomo spustili v delujoče šolske projekte. Na mednarodnih predstavitvah smo govorili o orkestraciji 
ključnih tehnologij, ki jih na slovenski izdaji predhodno obdelamo. Govor je o html, css, javascript, php, python in 
c. Začeli bomo s klimatom. Klimat pokaže kako zbiramo meritve in jih zapisujemo v sql bazo. Kako iz teh meritev 
prikažemo tedenske diagrame. Dodan je histrerezni regulator temperature in tedenski urnik referenčne temperature. 
Gre za krmiljenje, regulacijo in vodenje, sveti trojček regulacij. V laboratoriju nove mehatronike so delujoči projekti 
postavljeni na ločenem učilu, ki je stalno priključen in zbira podatke. Orkestracija tehnologij je ključni korak k 
razumevanju razvojnih tehnologij.

Viri:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/System_on_a_chip
2. https://sl.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
3. http://si.raspberryip.com/
4. https://www.galagomarket.com/item/display/1862/5377_raspberry-pi_raspberry-pi_raspberry-pi-4-model-b,-2gb
5. https://www.banggood.com/CJMCU-0401-4-bit-Button-Capacitive-Touch-Proximity-Sensor-Module-With-Self-

locking-Function-p-1118016.html
6. https://en.wikipedia.org/wiki/General-purpose_input/output
7. https://www.banggood.com/40pcs-20cm-Female-to-Female-Jumper-Cable-Dupont-Wire-p-75612.html
8. https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
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VARNOSTNO STIKALO Z ZAKLEPANJEM

AZM40 Schmersal, najmanjše elektronsko 
varnostno stikalo z zaklepanjem na svetu

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Varnostno stikalo z zaklepanjem AZM40 odlikujeta izredno majhno ohišje in zvezen vstopni kot aktivatorja. 
Zato je idealno za majhna tečajna in drsna vrata, ki se zapirajo pod različnim kotom. Kljub majhnosti 
vam to stikalo zagotavlja visoko silo zaklepanja in stopnjo kodiranja.

Majhno, a izjemno močno varnostno stikalo

Znani proizvajalec opreme za varnost strojev Schmersal, je svoji bogati družini elektronskih varnostnih stikal z zaklepanjem 
dodal varnostno stikalo z zaklepanjem AZM40. Izjemno majhno ohišje, prilagojeno za montažo na aluminijaste profi le 
40 mm, vam omogoča uporabo na majhnih tečajnih in drsnih vratih ter loputah. Zahvaljujoč zveznemu vstopnemu 
kotu aktivatorja med 0° in 180° lahko to stikalo izkoristite tudi na vratih, ki se zapirajo pod različnimi koti, ne le 90°. 
Posebne izvedbe z individualnim kodiranjem zagotavljajo ˝visok˝nivo kodiranja po ISO 14119.

Sestavite si krmilnik po lastnem izboru

• Izredna kompaktnost stikala (Š x V x G: 40mm x 119,5mm x 20mm),
• bistabilen način delovanja,
• visoka sila zaklepanja Fzh = 2.000N,
• sila pridržanja odklenjenih vrat 25N,
• izvedbe z individualnim kodiranjem za ˝visoko˝ stopnjo kodiranja po ISO 14119,
• primerno za aplikacije z zahtevano varnostno zaščito do Cat. 4 / PL e / SIL 3,
• IP67 stopnja zaščite pred prahom in vodo,
• prilagojenost za montažo na 40mm aluminijaste profi le,
• simetrična izvedba, montaža je možna na leva ali desna vrata,
• aktuator lahko vstopa v stikalo pod kotom od 0° do 180°,
• ena izvedba tako za drsna kot tečajna vrata,
• LED indikatorji vidni s treh strani.
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Za izredno hitre aplikacije lahko uporabite vodilo SPEED BUS za razširitev s hitrimi I/O moduli in komunikacijskimi 
procesorji.

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 HIGIENSKI SENZORJI

Higienski senzorji in kabli za prehrambeno 
industrijo in farmacijo

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Higienski senzorji Turck in kabli ESCHA brezhibno delujejo tudi v okoljih z najvišjimi higienskimi standardi. 
Z optimalno kombinacijo “washdown” induktivnih in kapacitivnih senzorjev Turck in F&B kablov s konektorji 
ESCHA, zagotovite nemoten potek svojega proizvodnega procesa v prehrambeni industriji, pa tudi farmaciji.

Higienski induktivni senzorji Turck – zaznajte stanje ventilov!

Higienski induktivni senzorji podjetja Turck so namenjeni zaznavi odprtosti/zaprtosti ventilov, vratc na rezervoarjih 
in namestitve cevi na preklopnih tablah.

Senzorji so vam na voljo v različnih dimenzijah (premerov M8, M12, M18 in M30), s standardnim moškim konektorjem 
z navojnim priključkom M12. Ker so iz nerjavečega jekla, 1.4404 oz. AISI 316L, jih lahko brez posledic čistite s kislimi 
in alkalnimi sredstvi, ter sredstvi za razkuževanje. Posebno tesnilo vam zagotavlja ustrezno tesnenje na konektorju 
in visok razred zaščite IP69K. Sprednja kapica senzorjev je iz polimera s tekočimi kristali. Lasersko graviran napis 
ostane trajno čitljiv.

Higienski senzorji zaznavajo vse kovine na enaki razdalji (faktor 1). Odporni so na magnetna polja, brezhibno delujejo 
pri temperaturah od -40°C do +100°C. Napajate jih z enosmerno napetostjo 10–30V. Priključite jih 3-žično, izhod je 
NO kontakt (normalno odprt), PNP.

Turck induktivni senzorji
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Higienski kapacitivni senzor NCLS 30 Turck – zaznajte nivo!

“Washdown” higienski kapacitivni senzor za zaznavo nivoja NCLS 30 podjetja Turck učinkovito uporabite za zaznavo 
prisotnosti različnih medijev v rezervoarjih in ceveh v okoljih z najvišjimi higienskimi standardi. Pomagal pa vam bo 
tudi zaščititi črpalke pred delovanjem brez medija – preprečiti t.i. suhi tek. Senzor zazna najrazličnejše medije, od 
tekočin in viskoznih materialov, do granulatov in praškastih materialov.

Glavne značilnosti higienskega kapacitivnega senzorja za zaznavo nivoja:
• Ima higiensko konico, odporno na pranje in sterilizacijo in je v postopku pridobivanja EHEDG certifi kata.
• Enostavno ga priklopite na vaš krmilnik preko industrijskega M12 konektorja s 4 pin-i. Pregledna indikacija stanja 

v obliki LED prstana vam omogoča spremljanje stanja senzorja z vseh strani. Tudi na senzorjih, ki jih namestite 
višje na rezervoarjih, je vidno njihovo stanje.

• Napajate ga z enosmerno napetostjo 12–32V, njegova poraba je nižja od 1W.
• Dva digitalna izhoda na senzorju lahko ločeno nastavljate kot NO/NC (normalno odprt ali zaprt kontakt). Izhoda 

sta lahko PNP, NPN ali push-pull. Parametrirate ga lahko preko IO-Link vmesnika, preko katerega lahko spremljate 
tudi procesne vrednosti.

• Procesni priključek G1/2” je, v povezavi s Turck adapterji, higienski. Senzor lahko uporabite pri temperaturah 
medija 0–100°C.

• Je iz nerjavečega jekla, 1.4404 oz. AISI 316L, ki se najpogosteje uporablja v živilski industriji. Nivo zaščite je IP67/
IP69K.

Turck kapacitivni senzorji

Higienski kabli s konektorji ESCHA za različne higienske zahteve

Povežite higienske senzorje Turck s higienskimi kabli ESCHA. Iz široke palete Eschinih kablov izberite najprimernejše 
higienske kable s konektorji za različne dele svojega proizvodnega procesa ali proizvodne linije in zadostite različnim 
higienskim zahtevam. Izbirate lahko med higienskimi kabli s konektorji za tri območja: za območje direktnega stika 
z živilom, območje občasnega pranja in območje pakiranja živil.

Higienski kabli za območje direktnega stika z živilom

V delu proizvodnega procesa, v katerem lahko živilo pride v stik z deli sistema 
preden se vrne v proces, so higienske zahteve še posebej visoke. Da se izognete 
nabiranju ostankov živil na priključkih, ti ne smejo imeti “žepov”.

V tem območju izkoristite paleto ESCHA izdelkov razvitih po “higienskem 
standardu” v skladu z direktivo EHEDG. Kabli in konektorji so iz materialov skladnih 
s FDA direktivami. Visokokakovostni TPE-kabli s konektorji vam s svojo visoko 
odpornostjo na kisla in alkalna čistila ter sredstva za razkuževanje omogočajo 
vzdrževanje brezhibne čistoče.
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Higienski kabli za območje občasnega pranja

V območju, kjer je potrebno občasno pranje, živilo sicer lahko 
pride v stik z deli sistema, a se ne vrne v proizvodni proces. Zato 
so higienske zahteve glede kablov in konektorjev nižje.

V tem območju izkoristite enostavnejše ESCHA rešitve za povezovanje, 
s cenovno ugodnimi PVC-kabli. Na zahtevo lahko dobite tudi 
konektorje M12 s plastično matico.

Kabli za območje pakiranja živil

Območje pakiranja je primerljivo s klasičnim industrijskim okoljem, 
živilo ne pride v stik z deli sistema. Agresivna čistila in čiščenje s 
posebnimi čistilnimi sredstvi v tem območju niso potrebni.

V tem območju lahko izkoristite preizkušen program standardnih 
ESCHA kablov s konektorji za povezovanje senzorjev in aktuatorjev.

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

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today
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Senzorji naklona z IO-Linkom za visoko 
dinamične meritve

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Turckovi dinamični senzorji naklona z IO-Linkom vam s kombinacijo MEMS in žiroskopskega signala 
zagotavljajo izredno zanesljivost meritev, tudi na hitro gibajočih se napravah. Izkoristite njihovo enostavno 
vgradnjo in visoko razpoložljivost ter ob zvišanju produktivnosti znižajte svoje stroške!

Senzorji naklona za hitro gibajoče se aplikacije

Turck je vrhunski proizvajalec senzorike in krmilne opreme za avtomatizacijo. V svoji najnovejši generaciji senzorjev 
naklona (tudi: merilnikov nagiba, inklinometrov) združuje tehnologijo merjenja pospeška MEMS (Mikro ElektroMehanični 
Sistem) s tehnologijo žiroskopa. Na ta način veliko učinkoviteje izločijo motnje v obliki nenadnih sunkov in vibracij kot 
pri običajnih senzorjih s signalnimi fi ltri. Eno- in dvoosni senzorji naklona B1NF in B2NF s kombinirano tehnologijo 
omogočajo dinamična merjenja, ki prej niso bila možna. Zato jih lahko uporabite tudi v hitrih krmilnih krogih na 
premičnih ali vibrirajočih strojih.

Prednosti senzorjev naklona:
    • Združena signala senzorja pospeška in žiroskopa za visoko dinamične meritve,
    • LED niveliranje poenostavi vgradnjo,
    • IP69K zaščita.

IO-Link zagotavlja hiter izhodni signal in dodatne informacije

Zelo robustni IP68/69K senzorji naklona oddajajo signal preko IO-Link COM3, najnovejše in najhitrejše različice 
tega digitalnega vmesnika. IO-Link omogoča enostavno prilagajanje naprave zahtevam aplikacije, na primer glede 
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nastavitve ničle. Poleg tega lahko v aplikacijah, kjer poleg nagiba spremljamo tudi stanje naprave, dobite dodatne 
IoT podatke z informacijami o obratovalnem času senzorja ali temperaturi okolice.

Niveliranje z vgrajenimi LED diodami poenostavlja zagon

Patentirani sistem za niveliranje s pomočjo LED diod poenostavlja 
vgradnjo inklinometra. Utripanje LED se uporablja za zaznavanje 
horizontalne pozicije senzorja na način LED vodne tehtnice. To 
vam zagotavlja zanesljivo vgradnjo senzorja, brez napak in dodatne 
opreme, še preden ga glavna IO-Link enota dokončno zažene. Uporaba 
prosojne plastike za LED odpravlja potencialne šibke točke v ohišju, 
ki nastanejo pri vgradnji LED leč.

Senzorje naklona lahko uporabite tudi za merjenje pozicije, regulacijo 
in spremljanje merilnih rok (dancerjev) v tekstilni, tiskarski in pakirni 
industriji. Turck trenutno ponuja štiri različice: enoosne B1NF in 
dvoosne B2NF senzorje za dinamične aplikacije ter B1N in B2N 
senzorje za statične aplikacije.

Prednosti inklinometrov:

   • Enostavna vgradnja in niveliranje z LED,
    • Visoka razpoložljivost zaradi odpornosti na udarce do 200g in zaščite IP69K,
    • Izboljšana produktivnost, ker signal omogoča višje hitrosti cikla,
    • Nižji stroški, ker oklopljeni kabli niso več potrebni.

Področja uporabe inklinometrov:

   • Avtomobilska industrija vključno z AGV,
    • Strojegradnja (niveliranje platform),
    • Logistika, intralogistika,
    • Tekstilni, pakirni in tiskarski stroji.

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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Osvetlitev delovnega prostora s PATLITE 
LED svetili

Informacije: MIEL d.o.o.

Predstavljamo PATLITE LED svetila za osvetlitev delovnega prostora oz. okolice. Ponujamo jih v minimalistični 
izvedbi s stopnjo zaščite do IP69K, v robustnem aluminijastem ohišju, ki je proti različnim vplivom okolja. Na 
voljo so v linijskih, oglatih in refl ektorskih izvedbah. Opozorilna svetila so na voljo tudi v različnih barvah.

Slika 1: PATLITE svetila LED v robustni izvedbi za najzahtevnejša delovna okolja

LED delovna svetila serije CLA-A

LED svetila serije CLA omogočajo svetlo, enakomerno osvetlitev nadzornih plošč ali delovnih postaj. Primerna so 
za uporabo v visokotemperaturnih sistemih, za prehrambeno in farmacevtsko industrijo oz. povsod tam, kjer je 
potrebna stopnja zaščite IP69K. Na voljo so štiri različne možnosti pritrditve svetila in šest različnih dolžin, od 100mm 
do 1200mm. So odlična zamenjava za obstoječe fl uorescenčne cevi, saj ohranjajo toplotno sevanje pod 40°C in 
zmanjšujejo vpliv na okolje.

Slika 2: Cenovno ugodna serija CLA-A za zahtevna delovna okolja s standardno ali višjo stopnjo zaščite
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LED delovna svetila serije CLK

S serijo CLK predstavljamo LED delovna svetila, ki so 
odporna na vodo, olja, kemikalije in imajo izredno visok 
svetlobni tok, ki omogoča odlično osvetlitev delovnega 
prostora. Svetila so zasnovana na tehnologiji PATLITE, t.i. 
»Micro-Array Lens«, ki poskrbi za enakomerno porazdelitev 
sevanja svetlobe. Na voljo so tri različne kombinacije 
materialov ohišja in odsevnega dela oz. leče.

Slika 3: Serija svetil CLK za odlično osvetlitev delovnega 
prostora

LED delovna svetila serije CWF

To serijo odlikuje visoka barvna temperatura 5700K (dnevna svetloba), stikalo ON-OFF in možnosti napajanja 24VDC 
ali 100-240VAC. Idealna je za uporabo v delovnih postajah, strojih in nadzornih omarah. Priloženi so standardni 
montažni nosilci. Kompaktna zasnova omogoča delovanje na temperaturnih območjih od -20 °C do +50 °C. 

Slika 4: Serija svetil CWF z odlično svetilnostjo v robustnem ohišju

LED delovna svetila serije CWK

Ta serija predstavlja vodoodporna in trpežna LED 
svetila z izjemno visoko svetilnostjo ter stopnjo zaščite 
IP66G in IP67G, ki je zahtevana v najtežjih industrijskih 
okoljih npr. za uporabo v obdelovalnih strojih. Zaradi 
kompaktne in odporne zasnove predstavlja odlično 
rešitev v okoljih, kjer obstaja nevarnost letečih odpadnih 
kovin, olj itd. Serija je zasnovana na PATLITE zasnovi 
»Optimal Lens«, ki omogoča razširitev in enakomerno 
porazdelitev svetilnosti svetlobnega vira. Posebno je 
primerna za industrijo strojegradnje. 

Slika 5: Svetila serije CWK s stopnjo zaščite IP66G in IP67G za najzahtevnejša industrijska okolja, kjer so prisotni 
kovinski delci in podvrženost različnim oljem

LED delovna svetila serije CWA

Serija CWA predstavlja LED svetila s stopnjo zaščite IP65 in je primerna za običajna delovna okolja. Dolga življenjska 
doba svetilnih elementov LED (Light Emitted Diode) zmanjšuje stroške vzdrževanja. Vsa svetila iz te serije so dobavljiva 
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v kompletu z dvema nosilcema iz nerjavečega jekla. Kompaktna 
zasnova omogoča delovanje v temperaturnih območjih od -30°C do 
+60°C. Temperatura svetlobe te serije je 6500 K (dnevna svetloba).

Slika 6: Delovna svetila serije CWA s stopnjo zaščite IP65, 
primerna za običajna delovna okolja

LED delovna svetila serije CLN

Novo zasnovani model LED delovnih svetil serije CLN je odporen proti 
vodi, olju in mrazu. Zaradi razpona območja delovne temperature med 
-40°C in +60°C jih je mogoče vgraditi v okolja, katerih temperatura 
sega pod ledišča, kot so npr. hladilnice. Model CLN nudi prilagodljivo 
montažo z možnostjo nastavitve kota do 180°. .

Slika 7: Delovna svetila serije CLN, odporna proti vodi, olju in mrazu

CLA-A CLK CWF CWA CWK CLN

DIMENZIJE -
DOLŽINA

124 MM
224 MM
324 MM
624 MM
924 MM

1224 MM

200 MM
300 MM
600 MM

300 MM
600 MM
900 MM

300 MM
600 MM
900 MM

300 MM
600 MM
900 MM

85X85 MM

NAZIVNA 
NAPETOST

DC 24V DC 24V DC 24V
AC 100-240V

DC 24V DC 24V DC 24V

OSVETLJENOST 
POVRŠINE IN 
SVETILNOST 

OD 140 LX, 125 
LM – DO 1600 LX, 
1375 LM

OD 300 LX, 1300 
LM – DO 580 LX, 
2600 LM

OD 165 LX, 500 
LM – DO 320 LX, 
1000 LM 

300MM- 110 LX, 
385 LM
600MM- 220 LX, 
770 LM
900MM- 330 LX, 
1155 LM

300MM- 110 LX, 
385 LM
600MM- 220 LX, 
770 LM
900MM- 330 LX, 
1155 LM

200 LX, 500 LM 

NAČIN MONTAŽE V ZAPRTIH PRO-
STORIH V KATE-
ROKOLI SMER. 

PRIKLJUČEK M12
STRANSKI IZHO-
DNI KABEL

PRIKLJUČEK M12
STRANSKI IZHO-
DNI KABEL

PRITRDITEV V KA-
TEROKOLI SMER, 
S PRILOŽENIMI 
NOSILCI.

PRITRDITEV V KA-
TEROKOLI SMER, 
S PRILOŽENIMI 
NOSILCI.

PRITRDITEV V KA-
TEROKOLI SMER, 
S PRILOŽENIMI 
NOSILCI (TILT, 
PAN-TILT)

USTREZNOST 
STANDARDOM

ROHS
CE
UL

ROHS
CE
UL
IEC62471-2

ROHS
CE
UL

ROHS
CE
UL

ROHS
CE
UL

ROHS
CE
UL

STOPNJA ZAŠČITE 
IP

IP66
IP67
IP69K

IP66G
IP67G
IP69K

IP20
IP67G
IP69K

IP65 (IEC 60529) IP65 (IEC 60529) IP66G
IP67G
IP69K

Tabela 1: Specifi kacije posameznih serij delovnih svetil



31AVTOMATIKA 192/2021

PROCESNE KOMUNIKACIJE

FLEXtra PROFINET stikalo

PROFINET in Ethernet povezava združena v enem upravljalnem stikalu.

Praktično stikalo FLEXtra PROFINET omogoča, da zagotovimo učinkovito komunikacijo naprav in hkrati 
nadziramo kontrolo prometa. Stikalo zagotavlja povezavo tako med PROFINET komponentami s 100 Mbps 
kot tudi Ethernet povezavo s hitrostmi do 1000 Mbps.

Ena izmed najpomembnejših funkcij praktičnega PROFINET stikala je določanje prioritete prometa v 
omrežju, kar zagotavlja nemoteno delovanje naprav. Upravljalno stikalo prepozna vrsto telegrama (npr. 
web request, FTP fi le transfer, media stream, PROFINET…) in v primeru povečane obremenitve prometa 
s podatki, prioritizira pomembne telegrame in s tem prepreči izgubo le-teh. Z uporabo datoteke GSDML 
lahko stikalo enostavno integriramo v omrežje avtomatizacije.

FLEXtra PROFINET stikalo odlikuje praktična izvedba z napredno razporeditvijo Ethernet priključkov, kar 
zagotavlja prihranek prostora pri vgradnji v krmilno omaro. LED indikacija na zgornji strani upravljalnika 
omogoča dobro preglednost statusa povezave, tudi kadar je 
stikalo polno zasedeno s priključki.

Prednosti uporabe FLEXtra PROFINET stikala:
• funkcija določanja prioritete PROFINET-a,
• nastavitev konfi guracije preko imena naprave,
• zaznavanje naprav v omrežju,
• redundantno napajanje,
• možnost aktivacije ali deaktivacije vsakega priključka,
• diagnostika omrežja in
• fl eksibilna uporaba.

Tehnične specifi kacije FLEXtra PROFINET stikala:
• 16-portno upravljalno stikalo 10/100/1000 Mbps,
• PROFINET Conformance Class B (100 Mbps),
• integracija v omrežje avtomatizacije z GSDML datoteko,
• hitra in enostavna konfi guracija preko PROFINET ali WEB vmesnika,
• LLDP, DCP in SNP alarmi,
• redundanca podatkov: MRP Client,
• Port mirroring, Network statistics (frames, errors) in
• praktična oblika s priključki na spodnji strani za boljšo preglednost.

Slovenski zastopnik za Helmholz izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s 
področja industrijske avtomatizacije in strojegradnje nudi najrazličnejše rešitve. 

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

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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CONDUIT LoRa bazne postaje - vstopne točke v 
dobo interneta stvari

Multitech je predstavil tri nove modele profesionalnih LoRaWAN baznih postaj iz družine Conduit. 
Uporabljamo jih za postavitve visoko zmogljivih javnih in zasebnih LoRa LPWAN IoT omrežij. LoRa bazne 
postaje odpirajo vrata za vpeljavo IoT rešitev in senzorskih omrežij na številnih področjih – industrija, 
pametna mesta, kmetijstvo, energetika, infrastruktura, zdravstvo, varnost. Multitech je največji globalni 
proizvajalec LoRa baznih postaj.

Informacije: TELOS d.o.o.

Multitech Conduit – LoRaWAN bazne postaje

Multitech Conduit je družina profesionalnih programabilnih LoRa baznih postaj, ki jih uporabljamo za postavitve 
visoko zmogljivih javnih in zasebnih LoRa LPWAN IoT omrežij. Ena sama LoRa bazna postaja poskrbi za zanesljivo 
brezžično LoRa IoT omrežje v radiju do 16km in tako s signalom pokrije celotno manjše mesto. Bazne postaje so 
srce pametnega IoT omrežja. Nanje se povezuje skoraj neomejeno število najrazličnejših LoRa naprav in senzorjev. 
Prek vgrajene žične WAN ali mobilne povezave so povezane na splet in so tako vezni element med IoT svetom ter 
globalnim spletnim omrežjem. LoRa bazne postaje odpirajo vrata za takojšnjo implementacijo IoT rešitev in senzorskih 
omrežij na številnih področjih – industrija, pametna mesta, kmetijstvo, energetika, infrastruktura, zdravstvo, varnost. 
Multitech je največji globalni proizvajalec LoRa baznih postaj.

LoRa IoT omrežje
Srce zmogljivega in zanesljivega 

LPWAN IoT omrežja LoRa

Izjemen domet
Domet bazne postaje je 16km, z 

eno enoto povežemo celo  mesto

Velika zmogljivost
Na bazno postajo se povezuje 

več  soč LoRa senzorjev

Preprosta uporaba
Names  tev in upravljanje IoT 

omrežja je zelo preprosto

4G-LTE in WAN
WAN in mobilna povezava na 

globalno spletno omrežje

Lokacijske storitve
Vgrajen GPS modul za podporo 
naprednim lokacijskim ešitvam

Programabilnost
Vgrajena programska oprema 
za lokalno delovanje aplikacij

Pet modelov
Različne verzije pokrijejo vse 

mogoče scenarije uporabe
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MODELSKE IZVEDBE DRUŽINE MULTITECH CONDUIT

ZA NOTRANJO (INDOOR) NAMESTITEV

Multitech Conduit AP

Multitech Conduit AP je cenovno ugodna LoRa dostopna 
točka, ki jo uporabljamo za vzpostavitev manjšega ali 
razširitev obstoječega LoRa LPWAN IoT omrežja.
NOVO! Na voljo novi modelski izvedbi z možnostjo 
priključitve zunanje LoRa antene, kar prinaša večji domet 
signala in izvedba s podporo za PoE napajanje naprave, 
za preprosto namestitev.

MultiTech Conduit AP je LoRa dostopna točka prek katere 
vzpostavimo LoRaWAN omrežje na omejeni površini z 
veliko koncentracijo LoRa naprav in senzorjev, recimo v 
trgovini, hotelu ali pisarniškem kompleksu. Je tudi idealna 
izbira za razširitev LoRa omrežja na težko dostopne 
robne lokacije, ki jih naše osnovne LoRa bazne postaje 
ne pokrijejo.

Kot cenovno ugoden manjši brat večkrat nagrajene 
Multitech Conduit LoRa bazne postaje, je Conduit AP 
optimalna izbira za postavitev manjših LoRa IoT omrežij. 

V kompaktno ohišje je integriran LoRa modul, zmogljiva 
LoRa antena in WAN / 4G-LTE spletna povezava. Torej 
dobimo vse kar potrebujemo za postavitev lastnega 
LoRaWAN IoT omrežja.

V bazno postajo je vgrajen mrežni strežnik – Embedded 
Network Server, ki skrbi za upravljanje podatkovnega 
prometa med napravami v LoRa omrežju (senzorji, adapterji 
in naprave). Obenem je zagotovljana kompatibilnost 
z vsemi na trgu prisotnimi Network Serverji – TTN/TTI, 
ChirpStack, Actility… Prek oblačne nadzorne platforme 
DeviceHQ nam je na voljo popoln vpogled v delovanje 
ter dana možnost upravljanja in nadzora vseh Conduit 
enot v našem omrežji. Namestitev in upravljanje bazne 
postaje in s tem LoRa IoT omrežja je zelo preprosto.

Multitech Conduit

Multitech Conduit je profesionalna programabilna LoRa 
bazna postaja. Uporabljamo jo za vzpostavitev zmogljivega 
javnega ali zasebnega LoRa LPWAN IoT omrežja. Domet 
signala je do 16km, ena sama enota tako lahko pokrije 
celotno manjše mesto. V LoRa omrežju poteka zanesljiva 
in varna dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRa senzorji 
in napravami. Vsi pridobljeni podatki in meritve, ki se 
zbirajo v bazni postaji, se prek žične WAN ali 4G/LTE 
mobilne povezave prenašajo v globalno spletno omrežje.
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Varnostne funkcije vključujejo podpisano preverjanje 
vdelane programske opreme, izboljšane nastavitve 
požarnega zidu in VPN, varno preverjanje pristnosti, varen 
zagon, šifrirani datotečni sistem in podporo za TPM 2.0. 
Nove funkcije omogočajo varno in enostavno integracijo 
naprave v vodilne oblačne platforme. Podpora za Docker 
arhitekturo kontejnerjev poenostavlja mikro storitve na 
robu omrežja (edge computing), saj se vse operacije 
odvijajo v zaupanja vrednem lokalnem okolju, ki je ločen 
iz vdelanega sveta Linuxa in je obenem virtualiziran iz 
oblaka.

V bazno postajo je vgrajen mrežni strežnik – Embedded 
Network Server, ki skrbi za upravljanje podatkovnega 
prometa med napravami v LoRa omrežju (senzorji, adapterji 
in naprave). Obenem je zagotovljana kompatibilnost 
z vsemi na trgu prisotnimi Network Serverji – TTN/TTI, 
ChirpStack, Actility… Prek oblačne nadzorne platforme 
DeviceHQ nam je na voljo popoln vpogled v delovanje 
ter dana možnost upravljanja in nadzora vseh Conduit 
enot v našem omrežji. Namestitev in upravljanje bazne 
postaje in s tem LoRa IoT omrežja je zelo preprosto.

Multitech Conduit 300

Conduit 300 je nova programabilna LoRa bazna postaja, 
vodilnega globalnega proizvajalca baznih postaj, podjetja 
Multitech. Uporabljamo jo za vzpostavitev zmogljivega 
javnega ali zasebnega LoRa LPWAN IoT omrežja. Naprava 
je prejela priznanje IoT produkt leta 2021.

Conduit 300 je nova LoRaWAN bazna postaja vodilnega 
globalnega proizvajalca baznih postaj, podjetja Multitech. 
Uporabljamo jo za vzpostavitev zmogljivega javnega ali 

zasebnega LoRa LPWAN IoT omrežja. Domet signala je 
do 16km, ena sama enota tako lahko pokrije celotno 
manjše mesto. V LoRa omrežju poteka zanesljiva in 
varna dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRa senzorji 
in napravami. Vsi pridobljeni podatki in meritve, ki se 
zbirajo v bazni postaji, se prek žične WAN ali mobilne 
4G LTE povezave prenašajo v globalno spletno omrežje. 
Poleg tega 4 portno Gigabitno ethernet stikalo olajša 
postavitev navideznih omrežij znotraj ene naprave.

Nov model daje dodaten poudarek varnosti IoT aplikacij. 
Varnostne funkcije vključujejo podpisano preverjanje 
vdelane programske opreme, izboljšane nastavitve 
požarnega zidu in VPN, varno preverjanje pristnosti, varen 
zagon, šifrirani datotečni sistem in podporo za TPM 2.0. 
Nove funkcije omogočajo varno in enostavno integracijo 
naprave v vodilne oblačne platforme. Podpora za Docker 
arhitekturo kontejnerjev poenostavlja mikro storitve na 
robu omrežja (edge computing), saj se vse operacije 
odvijajo v zaupanja vrednem lokalnem okolju, ki je ločen 
iz vdelanega sveta Linuxa in je obenem virtualiziran iz 
oblaka.

V bazno postajo je vgrajen mrežni strežnik – Embedded 
Network Server, ki skrbi za upravljanje podatkovnega 
prometa med napravami v LoRa omrežju (senzorji, adapterji 
in naprave). Obenem je zagotovljana kompatibilnost 
z vsemi na trgu prisotnimi Network Serverji – TTN/TTI, 
ChirpStack, Actility… Prek oblačne nadzorne platforme 
DeviceHQ nam je na voljo popoln vpogled v delovanje 
ter dana možnost upravljanja in nadzora vseh Conduit 
enot v našem omrežji. Namestitev in upravljanje bazne 
postaje in s tem LoRa IoT omrežja je zelo preprosto.

ZA ZUNANJO (OUTDOOR) NAMESTITEV

Multitech Conduit 200 IP67

Conduit 200 IP67 je nova profesionalna programabilna 
bazna postaja podjetja Multitech. Uporabljamo jo za 
vzpostavitev zmogljivega javnega ali zasebnega LoRa 
LPWAN IoT omrežja na zunanjih (outdoor) površinah.

Multitech Conduit 200 IP67 je profesionalna programabilna 
LoRa IoT bazna postaja namenjena zunanji (outdoor) 
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namestitvi. Razvita je bila namensko za postavitev visoko 
zmogljivih javnih in zasebnih brezžičnih LoRa omrežji na 
zunanjih (outdoor) površinah. Plastično NEMA ohišje s 
podporo za IP67 standard zaščite je odporno na najbolj 
zahtevne okoljske pogoje, tako vlago, prah, veter, dež, 
sneg, kot tudi ekstremen mraz in vročino. Podprto je 
delovanje v temperaturnem razponu od -40° do +70° C.  
Z njeno pomočjo lahko postavimo brezžično LoRaWAN 
omrežje tako rekoč v vsakem okolju.

Conduit 200 IP67 je na voljo v večih izvedbah – z vgrajeno 
zmogljivo integrirano LoRa anteno in z zunanjo LoRa anteno. 
Izbiramo lahko med različnimi antenami, v kompletu dobimo 
anteno z 8 dBi izhodne moči, ki dodatno razširi domet 
LoRa omrežja. Vgrajen je GPS/GNSS modul, ki se uporablja 
za podporo lokacijskim storitvam. Bazno postajo lahko 
preprosto namestimo na obstoječ komunikacijski stolp, 
drog javne razsvetljave ali pritrdimo na steno. Napajanje 
je izvedeno prek PoE vhoda. Priključitev na splet odlisno 
od modela poteka prek Ethernet WAN vhoda ali prek 4G 
LTE mobilne povezave.

Nov zunanji model daje dodaten poudarek varnosti 
IoT aplikacij. Varnostne funkcije vključujejo podpisano 
preverjanje vdelane programske opreme, izboljšane 
nastavitve požarnega zidu in VPN, varno preverjanje 
pristnosti, varen zagon, šifrirani datotečni sistem in 
podporo za TPM 2.0. Nove funkcije omogočajo varno in 
enostavno integracijo naprave v vodilne oblačne platforme. 
Podpora za Docker arhitekturo kontejnerjev poenostavlja 
mikro storitve na robu omrežja (edge computing), saj se 
vse operacije odvijajo v zaupanja vrednem lokalnem 
okolju, ki je ločen iz vdelanega sveta Linuxa in je obenem 
virtualiziran iz oblaka.

V bazno postajo je vgrajen mrežni strežnik – Embedded 
Network Server, ki skrbi za upravljanje podatkovnega 
prometa med napravami v LoRa omrežju (senzorji, adapterji 
in naprave). Obenem je zagotovljana kompatibilnost 
z vsemi na trgu prisotnimi Network Serverji – TTN/TTI, 
ChirpStack, Actility… Prek oblačne nadzorne platforme 
DeviceHQ nam je na voljo popoln vpogled v delovanje 
ter dana možnost upravljanja in nadzora vseh Conduit 
enot v našem omrežji. Namestitev in upravljanje bazne 
postaje in s tem LoRa IoT omrežja je zelo preprosto.

Multitech Conduit IP67

Multitech Conduit IP67 je visoko profesionalna 
programabilna LoRa bazna postaja za vzpostavitev LoRa 
LPWAN IoT omrežja na zunanjih (outdoor) površinah in v 
najzahtevnejših industrijskih okoljih

Multitech Conduit IP67 je profesionalna LoRa IoT bazna 
postaja namenjena zunanji (outdoor) namestitvi. Razvita 
je bila namensko za postavitev visoko zmogljivih privatnih 
brezžičnih LoRa omrežji na zunanjih (outdoor) površinah. 
Robustno ohišje s podporo za IP67 standard zaščite, je 
odporno na najbolj zahtevne okoljske pogoje, tako vlago, 
prah, veter, dež, sneg, kot tudi ekstremen mraz in vročino. 
Podprto je delovanje v temperaturnem razponu od -40° 

do +70° C. Z njeno pomočjo lahko postavimo brezžično 
LoRaWAN omrežje tako rekoč v vsakem okolju.

Zunanja bazna postaja ima vgrajeno visoko zmogljivo 
zunanjo LoRa anteno, ki močno razširi domet LoRaWAN 
omrežja in GPS/GNSS modul za podporo lokacijskim 
storitvam. Bazno postajo lahko preprosto namestimo na 
obstoječ komunikacijski stolp, drog javne razsvetljave 
ali pritrdimo na steno. Napajanje je izvedeno prek PoE 
vhoda. Priključitev na splet odlisno od modela poteka prek 
Ethernet WAN vhoda ali prek 4G LTE mobilne povezave.

Varnostne funkcije vključujejo podpisano preverjanje 
vdelane programske opreme, izboljšane nastavitve 
požarnega zidu in VPN, varno preverjanje pristnosti, varen 
zagon, šifrirani datotečni sistem in podporo za TPM 2.0. 
Nove funkcije omogočajo varno in enostavno integracijo 
naprave v vodilne oblačne platforme. Podpora za Docker 
arhitekturo kontejnerjev poenostavlja mikro storitve na 
robu omrežja (edge computing), saj se vse operacije 
odvijajo v zaupanja vrednem lokalnem okolju, ki je ločen 
iz vdelanega sveta Linuxa in je obenem virtualiziran iz 
oblaka.

V bazno postajo je vgrajen mrežni strežnik – Embedded 
Network Server, ki skrbi za upravljanje podatkovnega 
prometa med napravami v LoRa omrežju (senzorji, adapterji 
in naprave). Obenem je zagotovljana kompatibilnost 
z vsemi na trgu prisotnimi Network Serverji – TTN/TTI, 
ChirpStack, Actility… Prek oblačne nadzorne platforme 
DeviceHQ nam je na voljo popoln vpogled v delovanje 
ter dana možnost upravljanja in nadzora vseh Conduit 
enot v našem omrežji. Namestitev in upravljanje bazne 
postaje in s tem LoRa IoT omrežja je zelo preprosto.

Prikaz delovanja Multitech Conduit IP67
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Multitech LoRaWAN IoT omrežje

MultiTech Conduit bazne postaje vzpostavijo brezžično 
LoRa LPWAN IoT omrežje po celotnem mestu. Prek LoRa 
omrežja poteka zanesljiva dvosmerna komunikacija z več 
tisoč LoRa senzorji in napravami. Bazne postaje zbirajo 
podatke in meritve, ki jih generirajo naprave in jih prek 
žične WAN ali mobilne 4G/LTE povezave prenašajo v 
globalno spletno omrežje. Prek IoT platforme GIoTo nam 
je na voljo popoln vpogled v delovanje omrežja in dana 
možnost upravljanja in nadzora vseh naprav in senzorjev 
na terenu.

Senzorji, adapterji in naprave

Pri vzpostavitvah LoRa IoT rešitev nam je na voljo zelo 
širok nabor senzorjev, naprav in adapterjev obogatenih 
z LoRa povezavo. Z LoRaWAN senzorji lahko na daljavo 
brezžično merimo najrazličnejše dejavnike – temperaturo, 
vlago, vsebnost plinov (CO/CO2/O3…), prašne delce, hrup, 
svetilnost, prisotnost, dim in druge. LoRaWAN adapterje 
uporabljamo za brezžično IoT povezavo obstoječih števcev 
in strojev. Za vzpostavitev avtomatiziranih mehanizmov 
delovanja v IoT rešitvah uporabimo LoRaWAN naprave.

IoT platforma GIoTo

Na IoT omrežje lahko povežemo veliko stvari, a to še ne 
pomeni, da so te pametne. Da stvari postanejo resnično 
pametne, je potrebno podatke, ki jih oddajajo v omrežje, 

inteligentno analizirati in uporabiti. Tu nastopi namenska 
IoT platforma GIoTo.

Kaj omogoča GIoTo?

• Prikaz podatkov, ki jih v LoRaWAN in NB-IoT omrežje 
pošiljajo naprave in senzorji – meritve temperature, 
vlage, CO/CO2 in številnih drugih kategorij, stanje baterij 
v povezanih senzorjih, RSSI, SNR, DevEUI,…

• Celovit in pregleden grafi čni prikaz pridobljenih podatkov 
z različnimi grafi  in diagrami.

• Priprava in pošiljanje ukaznih parametrov do povezanih 
naprav.

• Napredna analiza in obdelava pridobljenih podatkov.
• Alarmiranje o dogodkih na omrežju in priključenih 

napravah
• Preventivno oz. »predictive« alarmiranje, ki lahko na 

osnovi vzorcev napove dogodke.
• Izvoz podatkov v večje število formatov (API).
• Prikaz lokacije povezanih naprav.
• Realno časni prikaz delovanja IoT omrežja.
• Upravljanje znotraj enovitega Drag&Drop dashboarda.
• Uporaba na vseh tipih naprav, tudi tablicah in pametnih 

telefonih.

Multitech LoRaWAN IoT omrežje
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Spletni protokol skupnega opozorila

Povzetek - Naravne nesreče se lahko pojavijo brez 
opozorila, zato je nujno, da čim prej vzpostavimo 
informacijske sisteme za obveščanje prebivalstva. Meritve 
in opozorila lahko shranimo v različne formate in jih 
pošljemo v skladu z različnimi protokoli. Ta prispevek 
opisuje trenutno stanje uporabe skupnega opozorilnega 
protokola (Common Alerting Protocol  - CAP) in predlaga 
nekatere smernice za njegovo prihodnjo uporabo in 
razvoj. Standard CAP zapisan v XML formatu določa 
kanonični podatkovni model za opozorila in obvestila. 
Primerjamo klasično uporabo CAP preko Http in ugnezden 
CAP v enostavni protokol za dostop do objektov (Simple 
Object Access Protocol - SOAP). SOAP je znan kot protokol 
na osnovi XML za dostop do spletnih storitev preko 
Http. Če v SOAP-u zamenjamo splošno sporočilo XML 
s sporočilom CAP XML, dobimo učinkovito orodje za 
razširjanje in vključevanje alarmnih sporočil v spletne 
portale in mobilne aplikacije. Tako skupni opozorilni 
protokol postane del zgodbe računalništva v oblaku in 
spletnih storitev. To bistveno poenostavi vizualizacijo 
CAP v spletu in mobilnih aplikacijah.

Ključne besede - CAP, Common Alert Protocol, računalništvo 
v oblaku, XML, SOAP, Simple Object Access Protocol, 
spletni portal, spletne storitve.

    I.  UVOD

Protokol za prenos datotek (File Transfer Protocol - FTP) 
je standardni omrežni protokol, ki se uporablja za prenos  
datotek z enega gostitelja na drugega prek omrežja, ki 
temelji na TCP, kot je internet [1]. Prvi sistemi za opozarjanje 
s sporočili, ki temeljijo na FTP, so bili grajeni že leta 2002. 
Preprost sistem, ki deluje še danes, vsako uro prenese 
besedilno datoteko s sporočilom velikosti približno 90 
kB, shrani podatke v lokalno bazo podatkov in vizualizira 
opozorila na spletnem strežniku. Ta osnovni sistem je 
doživel evolucijske spremembe. Prvi evolucijski preskok 
se je zgodil okoli leta 2007 z uvedbo formata XML za 
dokumente in podatke. Zapis XML vsebuje vrednost 
in opis spremenljivke, zato so tako imenovani šifranti 
izpuščeni, kar je predstavljalo veliko poenostavitev pri 
izmenjavi opozoril in gradnji informacijskih sistemov [2]. 
Pojavili so se mobilni telefoni, število meritev in število 
poslanih obvestil se je eksponentno povečalo. Zadnji 
evolucijski korak je v letu 2010 izdan skupni opozorilni 

protokol (Common Alerting Protocol  - CAP), ki je na XML 
temelječ format sporočil za izmenjavo javnih opozoril 
in nujnih primerov med tehnologijami opozarjanja[3].

CAP ponuja odprto obliko digitalnih sporočil za vse vrste 
opozoril in obvestil. Ne obravnava nobene posebne 
aplikacije ali telekomunikacijske metode. Oblika CAP je 
združljiva z novimi tehnikami, kot so spletne storitve, 
pa tudi z obstoječimi formati, vključno s kodiranjem 
sporočil na podlagi območja, ki se uporablja za vremenski 
radio in sistem za opozarjanje v sili [7], hkrati pa ponuja 
izboljšane zmogljivosti, ki vključujejo:

• prilagodljiva geografska vizualizacija z uporabo oblik 
zemljepisne širine / dolžine in drugih geoprostorskih 
predstav v treh dimenzijah (slika 1),

Slika 1 Geografska vizualizacija.

• večjezična sporočila,
• obveščanje o dejanskem času,
• funkcije za posodabljanje in preklic sporočil,
• vključuje zasnovo popolnih in učinkovitih opozorilnih 

sporočil [5],
• združljivost z digitalnimi podpisi,
• podpira digitalne slike in zvok [8].

Sporočilo CAP lahko uporabljajo tudi senzorski sistemi 
kot format za poročanje o dogodkih sistemom za zbiranje 
in analizo. Prednost integracije protokola v informacijske 
sisteme je zmanjšanje stroškov, ker odpravlja  potrebe 
po več različnih programskih vmesnikih za različne vire 
opozoril in sisteme za distribucijo obvestil. V obliko 
sporočila CAP je mogoče pretvoriti formate vseh vrst 
senzorskih in opozorilnih tehnologij, kar je osnova za 
tehnološko neodvisen mednarodni opozorilni internet [9].

Avtor: Boris Bizjak, Univerza v Mariboru, FERI, Koroška cesta 46, 2000 Maribor, Slovenija
E-mail: boris.bizjak@um.si
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Naravne nesreče se lahko pojavijo brez opozorila in imajo 
sisteme za nujno opozarjanje in razširjanje sporočil, ki 
naj prebivalstvo čim prej obvestijo. V skladu z evropskim 
tehničnim standardom [4] morajo sistemi za obveščanje v 
sili komunicirati s 50% prebivalstva v prvih treh minutah, 
do 5. minute pa mora biti pokrito 97% prebivalstva. Kar 
zadeva radiodifuzne tehnologije, ima FM radio večjo 
pokritost za urbana in podeželska območja v primerjavi 
s televizijo in drugimi tehnologijami, kar je pomemben 
razlog za uporabo sistema RDS, ki omogoča vključitev 
digitalnih informacij v radijski signal FM. Na ta način 
lahko posredujemo CAP sporočila za nujne primere. To 
omogoča pošiljanje več opozorilnih sporočil za različne 
vrste nujnih primerov [5] [8].

Sistemi za obveščanje o meteoroloških alarmih morajo 
uporabljati ustrezne komunikacijske kanale, ki lahko 
pomagajo hitro širiti informacije o opozorilih med 
krizo in po njej. Uspeh teh sistemov je tesno povezan 
s sistemom naše družbe in trendom naprednejših 
elektronskih naprav, ki uporabnikom omogočajo, da 
ostanejo povezani in prejmejo informacije hitreje kot 
kdaj koli prej. Niso nič nenavadnega ljudje s številnimi 
napravami, vključno s tabličnimi računalniki in pametnimi 
telefoni. Komunikacijski sistemi v sili uporabljajo SMS 
in spletne strani [6]. To omogoča vključitev CAP za 
dosledno razširjanje opozorilnega sporočila po različnih 
komunikacijskih kanalih.

 II.  STRUKTURA SKUPNEGA OPOZORILNEGA 
PROTOKOLA

Vsako opozorilno sporočilo CAP je sestavljeno iz segmenta 
<alert>, ki lahko vsebuje enega ali več segmentov <info>, 
od katerih lahko vsak vsebuje enega ali več segmentov 
<area> in <resource> (slika 2). V našem aplikativnem 
primeru ima paket XML za deset različnih opozoril za 
tedensko napoved približno 30 segmentov <info>. Za 
ponazoritev,  to je seveda odvisno od trenutne vremenske 
napovedi.

Segment <info> opisuje pričakovani ali dejanski dogodek 
z vidika njegove nujnosti, resnosti in gotovosti ter vsebuje 
tako kategorične kot besedilne opise dogodka. Ponuja 
lahko tudi navodila za ustrezen odziv prejemnikov sporočil 
in različne druge podrobnosti. Element <urgency> v 
segmentu info označuje nujnost zadeve v opozorilnem 
sporočilu. Za kodo »immediate« je treba takoj sprejeti 
odziven ukrep. Za kodo »expected« in »future« je treba 
v prihodnosti sprejeti odzivne ukrepe: v naslednji uri in 
v bližnji prihodnosti. Element <severity> vsebuje kodo, 

ki označuje resnost zadeve v opozorilnem sporočilu. 
Vrednosti kode so: »extreme«, »severe«, »moderate«, 
in »minor«. Element <certainty> v informacijski tabeli 
označuje gotovost zadeve v opozorilnem sporočilu. 
Vrednost kode pojasnjuje, da se je dogodek zgodil ali 
je v teku. Vrednost kode »likely« zagotavlja verjetnost 
napovedi p> 50%. V informacijski tabeli sta pomembna 
dva neobvezna elementa za čas: <onset> in <expires>. 
Element <onset> je pričakovani čas začetka pojava v 
opozorilnem sporočilu. Element <expires> razloži čas 
izteka informacij v opozorilnem sporočilu.

Segment <area> opisuje geografsko območje, na katero 
se nanaša informacijski segment, v katerem se pojavlja. 
Podprti so besedilni in kodirani opisi, na primer poštne 
številke, vendar prednostne predstavitve uporabljajo 
prostorske oblike poligone, kroge in nadmorsko višino, 
izraženo v standardnih izrazih glede na določeno 
geoprostorsko referenčno točko.

Primarna uporaba skupnega opozorilnega sporočila 
je zagotoviti en sam vhod za aktiviranje vseh vrst 
opozoril v javnih opozorilnih sistemih. To zmanjšuje 
delo  povezovanja več opozorilnih sistemov, hkrati pa 
povečuje tehnično zanesljivost in učinkovitost. Pomaga 
tudi pri zagotavljanju doslednosti informacij, ki se 
prenašajo v več sistemih dostave, kar je še en ključ do 
učinkovitosti opozoril.

Slika 2  XSD shema dokumentov CAP.
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Sekundarna uporaba je normalizacija opozoril iz različnih 
virov, tako da jih je mogoče kombinirati in primerjati v 
tabelarni ali grafi čni obliki za pomoč pri  pregledovanju  
razmer in odkrivanju vzorcev. Čeprav je sporočilo v glavnem 
zasnovano kot standard interoperabilnosti za uporabo 
med opozorilnimi sistemi in drugimi informacijskimi 
sistemi v sili, je lahko prejemnikom opozoril dostavljeno 
v različnih omrežjih, vključno s prenosom podatkov. 
Sprejemne naprave, ki spremljajo svojo lokacijo, lahko 
na podlagi trenutne lokacije in na podlagi informacij v 
obvestilu CAP ugotovijo, ali je to sporočilo pomembno 
za njihove uporabnike.

III.  KLASIČNO SPLETNO IZVAJANJE SKUPNEGA 
OPOZORILNEGA PROTOKOLA

Z vidika baze podatkov CAP predstavlja štiri relacijsko 
povezane tabele. Relacija med tabelo <alert> in <info> 
je 1 proti multiple. Relacija med <info> in <resource> je 
1 proti multiple. Relacija med <info> in <area> je 1 proti 
multiple. Standard OASIS Common Alerting Protocol [3] 
specifi cira vsebine elementov za segmente  sistematično 
z atributi: ime elementa, kontekst – razred - atribut, 
defi nicija in opombe.

Klasična spletna vizualizacija CAP je izvedena kot programski 
modul v ekološkem in meteorološkem portalu za mesto 
Koper in Novo Gorico v Sloveniji. Podatke za portal v 
realnem času dobimo na treh platformah: datoteke FTP, 
datoteke XML brez posebnega podatkovnega protokola 
preko Http in vir podatkov XML CAP po komunikaciji Http. 
Portal lokalne skupnosti zajema ekološke in meteorološke 
podatke za zrak, vodo in morje. Občani lahko v realnem 
času opazujejo podatke in alarme, napovedi in brskajo 
po zgodovinskih podatkih zadnjih 20 let. Vizualno, 
človeku prijazno, prikazuje enajst napovedi alarmov CAP 
za: nevihte, dež, veter, visoke temperature, nevarnost 
požara, nizke temperature, žled - poledica, plazove, 
sneg in obalne dogodke. V portal je vključen tudi alarm 
za zelo hiter pojav točo. Na podlagi merilnih podatkov 
o ozonu z Analysis strežnikom izvedemo stohastično 
napoved ozona za naslednjih 48 ur. Model nelinearnega 
napovedovanja se izvaja po principu podatkovnega 
rudarjenja [11]. Ozonski alarm je barvno prikazan v skladu 
s priporočili  EPA in je sestavni del alarmnega sistema. V 
Sloveniji je ozon problem poleti ob Jadranskem morju, 
torej v Kopru in Novi Gorici.

Viri podatkov se pred vizualizacijo na spletnem strežniku 
shranijo v lokalno zbirko podatkov portala. Vizualizacija 
CAP se začne s shranjevanjem in pretvorbo segmentov 
XML v štiri tabele zbirke podatkov: opozorila, informacije, 

viri in področja. ARSO (Agencija Republike Slovenije za 
okolje) ponuja datoteke XML CAP na spletnem strežniku.  
Datoteko  je treba najprej kopirati na disk domačega 
strežnika. Če bi bil  XML CAP implementiran kot SOAP 
servis, bi postopek kopiranja odpadel, kot je opisano v 
naslednjem poglavju. Slika 2 prikazuje strukturo XSD 
datoteke (XML Shema Defi nition) za dokument CAP 
XML. XSD datoteka pretvori XML dokument v formate 
SSIS (SQL Server Integration Services).  Slika 3 ilustrira 
postopek pretvorbe segmentov XML v tabele zbirke 
podatkov in blokovno kaže dodatno potrebne pretvorbe 
formatov. Ko imamo podatke v lokalni zbirki podatkov, 
izvedemo potrebne programske korake za človeku 
prijazno vizualizacijo. Tabele alarmov v zbirki podatkov 
je treba združiti z obstoječim sistemom ročnih obvestil. 
CAP sporočila na portalu so izvedena kot samodejna, kar 
pomeni, da se alarmi na portalu v sklopu ostalih novic 
prikažejo brez človeškega posredovanja ali pisanja 
obvestil. Alarmi in obvestila morajo imeti ustrezno grafi čno 
podobo za spletni prikaz, da so zanimiva in sporočilna 
[6]. Pomeni dobijo svojo simbolično sliko, barvni okvir 
tabel, časovni interval veljavnosti in podobno. Opisana 
aplikativna grafi ka je tudi shranjena v zbirki podatkov. 
Da so samodejni alarmi na portalu prikazani relevantno, 
je treba vsebino CAP pravilno presejati s skripti SQL s 
kriterijem pomembnosti alarmnega sporočila. Primer: 
okvir tabele prikaza se obarva rdeče, če je sporočilo 
CAP ”extreme”. Slika 4 prikazuje zaporedje nalog SSIS, 
ki opisane operacije izvaja samodejno, zaporedoma in 
v realnem času (čas ponavljanja izvedbe nastavljiv od 
10 sekund). Opravila so različnih vrst: komunikacije, 
pretvorbe formatov, SQL procesiranje, rudarjenje in 
shranjevanje podatkov.

Slika 3 Pretvorba dokumenta XML CAP v tabele  baze 
podatkov.

Informacije v elementih CAP XML so razdeljeni na 
obvezne in neobvezne, v praksi je treba uporabiti tudi 
neobvezne elemente, da je sprožilec alarma razumljiv 
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končnemu uporabniku. Tu naletimo na težavo pri 
realizaciji, ker elementi XML CAP dopuščajo poljubne 
dolžine in različne vrste podatkovnih tipov. Protokol v 
svoji defi niciji vsebinsko dobro opisuje alarme, vendar 
ločuje le dva podatkovna tipa: tekst in datum.

Formati datuma ”zahtevanih” elementov so v protokolu 
dobro določeni, dolžine in vsebina tekstovnih sporočil tudi. 
Težave so ”neobvezna” sporočila elementu <description> 
in <instruction>. Dolžina teh sporočil je lahko zelo kratka 
za ”minor” alarm ali zelo dolga za resnost ”extreme”. Na 
te dolžine zapisov je treba biti pozoren pri realizaciji 
vnosa podatkov v zbirko podatkov, saj pri pretvorbah 
zelo dolgih sporočil pride do krajšanja vsebin (rezanje).

Slika 4 Priprava podatkov CAP za vizualizacijo na spletu.

Obstaja tudi preprostejša metoda za vizualizacijo XML 
datotek na spletni strani, kjer datoteke ni treba kopirati na 
lokalni strežnik. Povezavo do oddaljene datoteke (preko 
Http) vizualiziramo z lokalno datoteko za pretvorbo tipa 
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations). 
Tak postopek neposredne vizualizacije brez kopiranja 
ima prednost v preprostosti rešitve, vendar je primeren 
za majhne in strukturno enostavne datoteke tipa XML, 
kar v našem primeru ni slučaj.

Kot primer ekstremnega vremena smo izbrali december 
2020 v Kopru, natančneje 7., 8. in 9. decembra 2020. V 
teh treh dneh je bila vrsta rumenih, oranžnih in rdečih 
meteoroloških alarmov. Slika 5 je računalniški ”Print 
Screen” za dan 8.12. 2020 prikazuje aktivni alarm za 
točo in aktivne alarme za dež (rdeči alarm - ekstremna 
nevarnost dežja), nevihte, veter in obalni dogodek. Alarm 
za dež napoveduje, da bodo od torka 8.12.2020 17:00 
do srede 9.12.2020 9:00 ekstremne padavine. Oglejmo 
si bazo meteoroloških merilnih vrednosti v Luki Koper, 
kaj se je v resnici dogajalo. Hranimo tudi 12-urne in 24-
urne vsote padavin. Padavine iz opozorila o alarmu dne 
8.12.2020 so v tabeli 24-urnih vsot padavin na 1. mestu.

Ta ilustrativna kratka analiza uporabe meteoroloških 
alarmov nam pove, da so napovedi alarmov natančne in 

utemeljene. Izdani pravočasno in dostavljeni končnim 
uporabnikom v razumljivi obliki, preprečujejo materialno 
škodo in rešujejo človeška življenja.

Slika 5 Klasična vizualizacija meteoroloških alarmov 
CAP na spletu.

IV.  SPLETNA STORITEV NA PODLAGI  IZVAJANJA 
SKUPNEGA OPOZORILNEGA PROTOKOLA

Paradigma objavi / naroči je praktičen vzorec za distribucijo 
sporočil v porazdeljenih sistemih. Spletne storitve 
lahko integrirajo heterogene aplikacije na internetu. 
Temeljijo na nizu odprtih in splošno sprejetih internetnih 
standardov. Značilnosti tehnologij spletnih storitev 
vključujejo neodvisnost od platforme, programskega 
jezika in prometa. Sporočila spletnih storitev sledijo 
standardu XML, ki opredeljuje prilagodljiv in enostavno 
razširljiv format podatkov in je podprt na skoraj vseh 
platformah [10].

Enostavni protokol za dostop do objektov (Simple Object 
Access Protocol - SOAP) na osnovi XML je namenjen 
izmenjavi informacij v decentraliziranem, porazdeljenem 
okolju. SOAP je protokol za sporočanje, ki ni omejen na 
oddaljene klice postopkov (RPC). Ne zahteva sinhronega 
izvajanja ali interakcije med zahtevami in odzivi, sporočila 
SOAP pa imajo lahko več delov, naslovljenih na različne 
strani. Sporočila XML so vdelana v ovojnice SOAP. Skupni 
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protokol za opozarjanje temelji na standardu XML, zato se 
sporočilo XML CAP lahko prenaša znotraj storitev SOAP.

Da bi pokazali prednosti kombiniranja protokolov CAP 
in SOAP, smo postavili testni spletni strežnik, ki ponuja 
spletno storitev SOAP CAP. Datoteka spletne storitve na 
spletnem strežniku ima pripono .asmx. Baza podatkov 
na strežniku je naložena z realnimi alarmi, po klasični 
metodi, kot je opisano v poglavju III. Na drugem koncu 
interneta smo postavili odjemalca CAP SOAP, ki uporablja 
omenjano spletno storitev  in vizualizira alarme. Spletna 
stran odjemalca spletne storitve ima pripono .aspx.

Slika 6  Podatki CAP v DataSet v ovojnici SOAP.

Preskusni strežnik spletnih storitev CAP SOAP je izvedba 
skupnega opozorilnega protokola. Knjižnica razredov 
okvirja .NET vključuje razred System.Data.DataSet za 
predstavitev relacijskih podatkov v pomnilniku. Nabor 
podatkov je običajno rezultat SQL poizvedbe. Vendar 
morda ne veste, da ima DataSet več načinov uporabe 
zunaj sveta baz podatkov in da lahko projekt spletne 
storitve XML izkoristi funkcijo, ki jo nudi razred DataSet. 
Predstavljamo razred DataSet in njegov odnos s spletnimi 
storitvami XML. Za naše namene razred DataSet vsebuje 
štiri tabele CAP: opozorila, informacije, vir in območje 
(slika 6). 
Vsaka tabela je sestavljena iz stolpcev in vrstic. Stolpci 
tabel določajo, katere podatke lahko vsebuje vsak element 
v vrstici. Stolpci v našem primeru ustrezajo opisom 
podatkov v CAP. Če ta atribut na strani strežnika dodamo 
metodi v spletni storitvi XML, ustvarjeni z uporabo SOAP, 
se metoda DataSet lahko kliče iz oddaljenih spletnih 
odjemalcev.

SOAP Toolkit razvijalcem nudi infrastrukturo in orodja, ki 
jih potrebujejo za vključitev spletnih storitev na osnovi 
SOAP v svoje odjemalske in strežniške aplikacije. Ena 
od prednosti orodja je, da programerjem omogoča, da 
za ustvarjanje in pošiljanje sporočil uporabljajo znano 
sintakso v obliki klica metode. To pomeni, da omogoča 
pošiljanje sporočila SOAP z uporabo iste sintakse kot 
RPC. Za razvijalce, usmerjene v COM, to pomeni, da lahko 
številne spletne storitve, združljive s SOAP, delujejo tako 
kot objekti COM.

Slika 7  Segment CAP <info> na spletnem portalu, ki 
temelji na storitvah SOAP.

Odjemalca spletnih storitev smo gradili z urejevalnikom 
programov Visual Studio in v okvirju .NET, ki vsebuje 
funkcionalnosti SOAP Toolkit. V okvirju .NET najprej 
ustvarimo razred »proxy« za uporabo oddaljene spletne 
storitve v projektu, tako, da ustvarimo spletni sklic, ki 
kaže na oddaljeno spletno storitev. V besedilno polje 
pogovornega okna »Dodaj spletni sklic« vnesemo spletni 
naslov datoteke .asmx. Dostop do spletne storitve CAP je 
nato takšen kot dostop do bilo katerega  drugega razreda:

ServiceReference5.WebServiceSoapClient ObjTemp1 = new
        ServiceReference5.WebServiceSoapClient();

Nato na odjemalcu na spletni strani ustvarimo vizualizacijo: 

        GridView2.DataSource = ObjTemp1.CAP_info_01();
      GridView2.DataBind();

Slika 7 prikazuje testno vizualizacijo storitve CAP SOAP 
na spletnem portalu. Tako kot informacije CAP v tabeli 
sta tudi temperaturna grafi kona uporaba spletne storitve, 
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ki se integrira v portal z nekaj vrsticami kode. Seveda je 
graf dinamično spreminjajoča slika trenutnih podatkov. 
Končni uporabnik, odjemalec spletne storitve, lahko 
enostavno vključi v portal informacije, ki jih ponujajo 
spletni servisi. Zapletenost priprave vizualne predstavitve 
CAP se premakne na strežnik ponudnika spletnih storitev.

V. ZAKLJUČEK

V zadnjem letu se je ekologija zaradi covidne bolezni  
izboljšala, ekstremni vremenski dogodki pa so ostali, 
postali so pomembnejši. Zato je pomembno vzpostaviti 
človeku prijazen informacijski sistem opozoril. Protokol 
CAP omogoča učinkovito in standardizirano izmenjavo 
alarmnih podatkov v različnih kategorijah: geografski, 
meteorološki, varnostni, reševalni, požarni, okoliški, 
telekomunikacijski in CBRNE ( kemična, biološka in 
eksplozivna grožnja ali napad). Protokol je razmeroma 
zapleten, zato zahteva klasična spletna vizualizacija 
informacijsko znanje in ustrezno programsko opremo 
za postavitev prijazne spletne aplikacije. Predlagamo 
izvajanje CAP prek komunikacijskega protokola SOAP. 

To močno poenostavi vizualizacijo alarmov CAP v spletnih 
aplikacijah za odjemalce spletne storitve. Današnji spletni 
portali temeljijo na  sistemih za upravljanje vsebin 
(Content Management System - CMS), ki omogočajo 
urejanje in vzdrževanje vsebine spletnih strani brez 
znanja označevalnega jezika HTML. Za take sisteme SOAP 
CAP omogoča pripravo enostavnih dodatkov za CMS, 
ki ga nato kreator spletne vsebine z miško enostavno 
prestavlja po vsebinah portala. Ponudniki alarmov imajo 
v predlaganem sistemu spletnih servisov več dela, saj 
mora biti podatkovni protokol CAP ovit s komunikacijskim 
protokolom SOAP. Vendar to ne bi smelo predstavljati 
težav, saj imajo ponudniki spletnih storitev na voljo 
profesionalne programerje. 
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Na letošnji konferenci bomo osrednjo pozornost namenili
pregledu aktivnosti na ravni EU in Slovenije na področju

pravnih ureditev, rešitev in storitev elektronske
identifikacije in avtentikacije ter elektronskih podpisov in

drugih storitev zaupanja.
 

Evropska komisija je julija 2020, šest let po sprejetju
Uredbe eIDAS, sprožila postopek pregleda uporabe te
uredbe in priprave njenih sprememb in dopolnitev ob

upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi te uredbe,
in tehnoloških, tržnih in pravnih sprememb. ETSI

pripravlja nove tehnične specifikacije, ki bodo opredelile
pravila in varnostne zahteve komponent storitev zaupanja

za potrjevanje identitet deležnikov storitev zaupanja.
 

V Sloveniji pričakujemo začetek zakonodajnega postopka
za sprejetje Zakona o elektronski identifikaciji in

storitvah zaupanja ter novega Zakona o varstvu osebnih
podatkov. Januarja 2022 naj bi steklo izdajanje novih

biometričnih in elektronskih osebnih izkaznic.
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