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Spoštovani,

Začelo se je... mraz, ogrevanje, draga goriva... alternative pa ni, ne za 
ogrevanje ne za pogonska goriva, ne za proizvodne procese. Ja, elektrika.. 
pa kaj ko je tudi to treba nekako narediti. Recimo, da nas bodo reševale 
jederske elektrarne, ampak to bo šele čez leta, pa še te so problematične 
glede varnosti, hranjenja odpadkov, pregrevanja hladilne vode itd.

Hidro elektrarne so problematične zaradi ekologije, vetrne so nestalne in 
nezanesljive, pa ptice so v ”nevarnosti”, pa hrupne so, pa ... čudno, 
vzhodnih sosedov hrvatov vse to ne moti in jih imajo na vsakem primer-
nem hribu na poti v Dalmacijo polno... No, vsaj sonca je dovolj, hrup ne 
moti, ptice niso v nevarnosti... OPA, je pa proizvodnja panelov umazana 
zadeva in ekološko sporna... Tudi akumulacija zahteva hranilnike energije, 
katerih proizvodnja ni ravno ekološka... ker sonce pač ne sije ponoči, pa ko 
je oblačno in je kratek dan, pa... KAJ NAM SPLOH ŠE OSTANE??

Samo vprašam... tako, za prijatelja ;)

Nekaj novega si bo treba izmisliti! Eh, ostanite zdravi,

Branko Badrljica, glavni urednik

komunikacije in založba d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

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

štva AVTOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303 
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Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 040 423 302
dragan.selan@avtomatika.com 

Naslov za pošiljanje:
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Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana - 
Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Giovanni Godena

giovanni.godena@ijs.si
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Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 

POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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STROKOVNI DOGODKI

Informacije: Zavod KC STV 

Do konca 3. faze realizacije akcijskega načrta SRIP Tovarne prihodnosti (SRIP 
ToP) je preostalo še slabo leto. V EU je že nekaj časa bistveni vsebinski poudarek 
na »digitalno« in »zeleno«, trenutno pa so zelo aktualne krizne razmere zaradi 
vojne v Ukrajini, ki se odraža predvsem na področju energetike, pa tudi hrane. 
Vse to zahteva ponovne strateške razmisleke o prihodnjih smereh razvoja na 
področju tehnologije vodenja in nekaterih presečnih področjih.

S tem namenom je Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja 
(Zavod KC STV), ki vodi grozd Sistemi in tehnologije vodenja (STV),  enega od 
štirih grozdov upravičencev v SRIP ToP,  v sredo, 23.11.2022 izvedel periodični 

strateški posvet (STV'2022 - včeraj, danes, jutri) z mednarodno udeležbo in 
naslednjimi vsebinskimi točkami:

1. Predstavitev globalnih trendov in usmeritev (predstavitve SRIA/programskih 
usmeritev evropskih javno zasebnih partnerstev med Evropsko komisijo in 
evropsko industrijo in raziskovalnimi institucijami MiE (Made in Europe), 
P4P (Process4Planet), CHP (Clean Hydrogen Partnership) za obdobje do 
2027), ki so jih predstavili predstavniki EU združenj EFFRA, A.SPIRE in HE.

2. Kritična analiza stanja na trenutnih prioritetnih tehnoloških področjih 
(PTP), predstavitev predlogov novih PTP, priprava plana aktivnosti in izbira 
konkretnih vsebin na obstoječih in/ali novih PTP.

3. Analiza in ocena potenciala obstoječih in morebitnih novih presečnih 
področij, predvsem tistih ki se že kažejo kot perspektivna in na katerih že 
imamo določene izkušnje, kot so na primer področja povezana z zelenim 
prehodom oziroma s tehnologijami, ki imajo potencial za zmanjševanje 
ogljičnega odtisa ter zmanjševanje odvisnosti Slovenije in EU od fosilnih 
goriv

4. Preveritev interesa sedanjih partnerjev za sodelovanje v prihodnjem 
obdobju, kakor tudi identifi kacija morebitnih novih partnerjev za 
vzpostavitev verig vrednosti.

Strateškega posveta STV'2022 se je v fi zični ali virtualni obliki udeležilo 22 
predstavnikov članov SRIP ToP iz akademskih institucij in gospodarstva ter 3 
predstavniki organizacij iz tujine (EU).

STRATEŠKI POSVET STV'2022STRATEŠKI POSVET STV'2022
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SUPER RAČUNALNIK LEONARDO

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V Bologni so 24. novembra 2022 na slovesni otvoritvi pod 
pokroviteljstvom predsednika Italije Sergia Mattarelle 
zagnali 4. najmočnejši superračunalnik na svetu EuroHPC 
sitema Leonardo. Modularni sistem s skupno kapaciteto 
skoraj 240 PFLOP/s evropskega proizvajalca Atos bo 
omogočal hitrejše in učinkovitejše raziskave zlasti v 
astrofi ziki, fi ziki delcev, umetni inteligenci, znanostih o 
življenju, računski kemiji in biokemiji, okolju, podnebju, 
kvantnem računalništvu ter gradnji digitalnih dvojčkov. 
Slovenija je imela v projektu Leonardo posebno mesto 
kot sedež prvega superračunalnika Vega v okviru 
iniciative EuroHPC in kot ustanovitveni član konzorcija, 
kar je poglobilo sodelovanje raziskovalcev in inženirjev 
Instituta ”Jožef Stefan” z inženirji centra CINECA, ki s 
sistemom upravlja. Leonardo bo na voljo preko evropskih 
razpisov, v Sloveniji pa tudi preko nacionalnih razpisov 
Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja 
SLING, za njegov čim boljši izkoristek pa se bodo trudili 
tudi sodelavci Instituta ”Jožef Stefan” prof. dr. Andrej 
Filipčič, dr. Jan Jona Javoršek in mag. Barbara Krašovec.

PATENTIRANE OPTOAKUSTIČNE 
LEČE IZ KOMPOZITNEGA MATERIALA 

PDMS

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Raziskovalci odsekov F6, F3 in F7 Instituta ”Jožef Stefan” 
in raziskovalci laboratorija LASTEH (Laboratorij za lasersko 
tehniko) s Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani 
so na osnovi svojega patentno zaščitenega postopka 
pripravili optoakustične leče iz kompozitnega materiala 
grafen/polidimetilsiloksan (PDMS) za fotoakustično 
generiranje ultrazvoka. Raziskali so fotoakustični odziv 
različno debelih tankih fi lmov kompozita z različnimi 
koncentracijami grafena pri obsevanju z nanosekundnim 
sunkovnim laserjem in pokazali, da je amplituda časovno 
omejenega ultrazvočnega vala linearno odvisna od moči 
laserja. Posneli so nastanek kavitacijskih mikromehurčkov 
v vodi in agarju, ki sicer služi za simulacijo tkiv. Prispevek 
pojasnjuje nekatere temeljne lastnosti fotoakustičnega 
generiranja ultrazvoka in fotoakustične parametre 
kompozita na osnovi grafena, pomembne za pripravo 
fotoakustičnih leč. Obravnavane so tudi možne uporabe 

Conphis d.o.o., Kersnikova 27
1234 Mengeš, Slovenija
E-pošta: info@conphis.si
W: www.conphis.si
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v različnih biomedicinskih in biokemičnih aplikacijah. 
Rezultate raziskave so objavili v reviji Photoacoustics.

ČETRTE BLINČEVE NAGRADE

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Institut ”Jožef Stefan” in Fakulteta za matematiko in 
fi ziko Univerze v Ljubljani sta danes podelila četrte 
Blinčeve nagrade za raziskovalno in strokovno delo na 
področju fi zike. Blinčevo nagrado za fi zike na začetku 
kariere je prejel doc. dr. Matjaž Humar z Instituta ”Jožef 
Stefan” kot eden najbolj prodornih in plodovitih fi zikov 
mlajše generacije; med dvanajstimi projekti je pridobil 

tudi šest mednarodnih, od katerih sta najpomembnejša 
ERC Starting Grant in Human Frontier Science Program. 
Blinčevo nagrado za vrhunske enkratne dosežke je prejel 
dr. Enej Ilievski za članek na področju teorije transporta 
v integrabilnih kvantnih večdelčnih sistemih. Blinčevo 
nagrado za življenjsko delo pa je prejel zasl. prof. dr. 
Alojz Kodre. Prof. Kodre je pionir pri uvajanju raziskav 
na področju rentgenske absorpcijske spektroskopije z 
uporabo sinhrotronske svetlobe, po njegovi zaslugi so 
slovenski raziskovalci vključeni v raziskave v mednarodnih 
sinhrotronskih centrih od samih začetkov. Javnosti je 
najbolj poznan kot kultni prevajalec znanstvene fantastike 
in Štoparskega vodnika po galaksiji.

PODELITEV 52. KRKINIH NAGRAD

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V petek, 21. oktobra 2022 je na podelitvi 52. Krkinih nagrad 
dr. Tina Vida Plavec z Odseka za biotehnologijo Instituta 
”Jožef Stefan” prejela veliko Krkino nagrado, ki jo Krka 
podeljuje najbolj kakovostnim raziskovalnim nalogam. Dr. 
Tina Vida Plavec je nagrado prejela za svojo doktorsko 
disertacijo, ki jo je opravila pod mentorstvom izr. prof. dr. 
Aleša Berleca in somentorstvom prof. dr. Boruta Štruklja. 
Glavni cilj naloge je bila priprava mlečnokislinske bakterije 
Lactococcus lactis, tako da na svoji površini izraža proteine 
usmerjene proti tumorskim antigenom, značilnim za 

kolorektalni rak. Dokazala je, da se s pomočjo površinsko 
predstavljenih vezavnih proteinov bakterije ciljano vežejo 
na celice kolorektalnih tumorskih celičnih linij. 

Ciljanje rakavih celic z bakterijami bo odprlo nove potencial-
ne možnosti zdravljenja raka, pri katerih se terapevtski 
protein dostavi na mesto delovanja brez vpliva na zdrave 
celice. Nagrada je veliko priznanje raziskovalnemu delu dr. 
Tine Vide Plavec in potrditev odličnosti raziskav Odseka 
za biotehnologijo in Instituta ”Jožef Stefan”.

SREČANJE AKTERJEV NA PODROČJU 
MAGNETOV REDKIH ZEMELJ

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

V Hanau v Nemčiji je potekalo prvo globalno srečanje 
akterjev na področju magnetov redkih zemelj (rudarjenje, 
dizajn motorjev, izdelava magnetov in recikliranje odpadnih 
magnetov), ki bi omogočilo lastne surovine in posledično 
neodvisnost od Kitajske. Pobuda za ogromna vlaganja na 
področju kritičnih surovin s ciljem povečati lastno oskrbo 
ključnih surovin, okrepiti krožnost ter podpreti raziskave 
in inovacije, prihaja z vrha EU s končnim ciljem doseganja 
zelenega in digitalnega prehoda.  Namen pobude je okrepiti 

zmogljivosti EU za spremljanje in krepitev vrednostne 
verige EU – z opredelitvijo projektov mineralnih virov 
in surovin v strateškem interesu EU, z močnim varstvom 
okolja – kot zunanje politike EU glede kritičnih surovin. 
Odsek za Nanostrukturne materiale Instituta ”Jožef Stefan” 
se je na konferenci predstavil kot koordinator ali partner 
v več evropskih projektih na temo recikliranja odpadnih 
magnetov (MaXycle, SUSMAGPRO, INSPIRES, RECO2MAG, 
REEsilience). V panelni diskusiji na to temo je sodelovala 
prof. Spomenka Kobe.
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 TOPOLOŠKI DEFEKTI V AKTIVNIH 
NEMATSKIH TEKOČIH KRISTALIH

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Znano je, da v aktivnih nematskih tekočih kristalih zaradi 
turbulentnih tokov spontano in kontinuirano nastajajo 
topološki defekti. Maruša Mur, Žiga Kos, Miha Ravnik in 
Igor Muševič z Odseka za fi ziko trdne snovi Instituta ”Jožef 
Stefan” in Fakultete za matematiko in fi ziko Univerze 
v Ljubljani so v reviji Nature Communications objavili 
članek Continuous generation of topological defects in 
a passively driven nematic liquid crystal, v katerem so 
predstavili podobno dogajanje v pasivno gnanem nematiku. 

V tanek fi lm tekočega kristala so dodali majhne organske 
molekule, ki po fi lmu tečejo zaradi gradienta koncentracije. 
Tok teh majhnih molekul povzroči sprva laminaren, nad 
določenim hitrostnim pragom pa turbulenten tok tekočega 
kristala. Pojavijo se vrtinci, ki se vrtijo v nasprotnih smereh, 
kar vodi do nastajanja topoloških defektov. Eksperimentalno 
delo je v članku podprto z rezultati numeričnih simulacij, 
ki kažejo zelo dobro ujemanje z eksperimentom. Delo 
opisuje enega redkih mehanizmov nastajanja topoloških 
defektov v mehki snovi.

PETLETNI PROJEKT »WEAKLY DRIVEN 
QUANTUM SYMMETRIES«

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Evropski raziskovalni svet je 22. novembra 2022 objavil 
rezultate razpisa za raziskovalce, ki začenjajo samostojno 

raziskovalno kariero (ERC Starting Grant 2022). Med 
izbranimi predlogi je tudi projekt sodelavke Odseka za 
teoretično fi ziko Instituta ”Jožef Stefan” dr. Zale Lenarčič, 
ki bo za svoj petletni projekt »Weakly driven quantum 
symmetries (DrumS)« pridobila skoraj 1,5 milijona evrov. 
Namen projekta DrumS je raziskati realističen potencial 
neravnovesnih kvantnih sistemov s simetrijami. Nenavadne 
simetrije so v fi ziki teoretično zanimive, skoraj nemogoče 
pa jih je najti v naravi ali uresničiti v eksperimentu. 
Cilj projekta DrumS je pokazati, da vzbujanje realne sisteme 
s približnimi simetrijami lahko spravi v eksotična stanja, 
ki so fundamentalno presenetljiva, hkrati pa bi lahko 
imela tudi uporabno vrednost za kvantne tehnologije. 
ERC je tokrat obravnaval 2932 projektnih predlogov z 
vseh znanstvenih področij in jih za fi nanciranje izbral 
408. Dr. Zala Lenarčič se je s šestim ERC projektom za 
IJS tako pridružila dr. D. Mihailoviću, dr. I. Muševiču, dr. 
P. Križanu, dr. M. Humarju in dr. M. Lozinšku. Čestitamo!

Intervju z dr. Zalo Lenarčič si lahko ogledate na naslovu:
https://video.arnes.si/api/asset/hn4l0ghspl8p/play.mp4

HITRA METODA ZA PREPOZNAVANJE 
BAKTERIJSKE DNK

Info: Institut ”Jožef Stefan”, Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana

Raziskovalci Odseka za plinsko elektroniko Instituta 
”Jožef Stefan” so razvili hitro metodo za prepoznavanje 
bakterijske DNK preko genomskega GC razmerja z 
uporabo površinsko ojačane Ramanove spektroskopije 
(SERS) in natančno umerjenimi plazmonskimi zlatimi 
nanokristali. Njihovi, v atmosferski plazmi sintetizirani 
nanodelci z veliko stranicami na senzoričnih platformah 
dosežejo izvrsten optični odziv znotraj nanometerskih 
vrzeli, saj izjemno ojačajo Ramanov signal s površine 
ter tako omogočijo jasno razločevanje molekularnega 
odtisa DNK. Pri zbiranju podatkov iz vibracijskih spektrov 
različnih vzorcev DNK bakterij, so na tak način bile prvič 
razpoznane različne bakterijske vrste, ki jih tvorijo različne 
kombinacije adenina, gvanina, citozina in timina. Omenjeni 
pristop je bil uspešno potrjen tudi z vrhunsko tehnologijo 
sekvenciranja tretje generacije Oxford Nanopore. Izsledki 
raziskave kažejo, da lahko z metodo SERS hitro in ne 
destruktivno proučujemo DNK/RNK, kar odpira številne 
možnosti uporabe te tehnologije, predvsem na področju 
biomedicine. Rezultati te raziskave so bili objavljeni v 
reviji NanoLetters.
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MOTORSKI POGONI

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Frekvenčni pretvornik je elektronska naprava, ki se uporablja za regulacijo motorjev, kjer je potreba po spremenljivi 
hitrosti. Pretvornik je zmožen regulirati hitrost in navor asinronskih in/ali sinhronskih motorjev. Njihova uporaba je 
zelo razširjena v različnih industrijskih aplikacijah in transportnih sistemih.

Kako deluje frekvenčni pretvornik
Že pri zelo nizkih vrtljajih elektromotor doseže velik navor. Vrtljaje motorja lahko krmilimo od zelo nizkih in vse do 
dovoljenih najvišjih obratov motorja. Frekvenčni pretvornik spreminja frekvenco in napetost pri asinhronskem motorju. 
S tem kontrolira hitrosti vrtenja. Frekvenčni pretvorniki pretvarjajo električno energijo ene frekvence v izmenično 
napetost druge frekvence. Možno je enako ali drugačno število faz ter različno fazno zaporedje.

Glavna elementa frekvenčnega pretvornika sta:

    • močnostni del, za pretvorbo električne energije in
    • kontrolni del, kjer se izvaja regulacija.

Novejši pretvorniki so izdelani modularno, kar omogoča širši spekter uporabe. Pogosta uporaba teh razširitev je v 
obliki I/O enot, komunikacijskih vmesnikov in varnostnih funkcij.

Način delovanja frekvenčnih pretvornikov

Poznamo več načinov delovanja, ki direktno vplivajo na celoten izkoristek moči. Ta vpliva tako na izkoristek delovanja, 
kot na izboljšanje ekonomske in energetske učinkovitosti. Glavni cilj je doseči čim večji izkoristek z minimalnimi 
izgubami.

Najbolj poznana načina delovanja sta:

PWM – Pulzno širinska modulacija (pulse-width modulation) je metoda, ki iz enosmerne generira izmenično napetost, 
da je kar se da podobna sinusu. S tem se zmanjša izguba v motorju.
SVM – Vektorska modulacija (Space Vector Modulation) je metoda algoritmov kontrole PWM. Kontrolira, da se tok 
skozi navitje čim bolj spreminja po sinusni obliki. Več kot je impulzov, bolj je tok sinusne oblike. Tako dosežemo 
ustrezne harmonske komponente, saj visoke povzročajo motnje v omrežju in segrevanje elektro motorja. Manjši 
kot je delež višjih harmonskih komponent, boljše je delovanje.

Kateri frekvenčni pretvornik potrebujem

Pri izbiri frekvenčnega pretvornika ni pomembna samo izbira prave moči. Pozorni moramo biti na izbor EMC fi ltra, 
SOF (Safe Torque Off ), zaviralni upor, vgrajene funkcije delovanja, možnosti priključitve enkoderja itd. Upoštevati 
moramo tudi druge dejavnike vezane na aplikacijo, zahtevnost in način vgradnje, izvedbo, vrsto komunikacije, ipd.

KAJ JE FREKVENČNI PRETVORNIK IN KAKO DELUJEKAJ JE FREKVENČNI PRETVORNIK IN KAKO DELUJE
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FREKVENČNI PRETVORNIKI

V nadaljevanju si preberite kaj je pomembno pri izbiri 
pravega frekvenčnega pretvornika.

• Za kakšno vrsto aplikacije bomo uporabili frekvenčni 
pretvornik

Pred nakupom frekvenčnega pretvornika moramo vedeti 
za kakšno vrsto aplikacije ga bomo uporabili.
Za enostavne aplikacije, kot je pogon traka ali ventilatorja 
(brez regulacije), je zadosti uporaba enostavnejših 
frekvenčnih pretvornikov.

Za kompleksnejše aplikacije, kot so pozicioniranje, ali 
pri aplikacijah kjer je potrebno zagotavljati konstantne 
obrate in uporabo povratne zanke za zagotavljanje 
točne regulacije, pa je potrebno uporabiti naprednejše 
frekvenčne pretvornike.

• Kakšna je obremenitev in pričakovana preobremenitev 
motorja

Pomembno je, da poznate polno obremenitev motorja in 
njegov največji dovoljen tok. V kolikor je zagon motorja 
pod večjo ali polno obremenitvijo, se priporoča izbira 
frekvenčnega pretvornika, ki je eno stopnjo moči večji 
od izbranega motorja.

Če napajate pogon z enofaznim napajanjem, se prepričajte, 
da uporabljate pogone za eno fazo. Tudi v primeru, ko je 
pogon poganjan z enofazno močjo, vedno ustvari trifazni 
izhod za motor.

Večina frekvenčnih pretvornikov je zasnovana za delovanje 
pri 150 % preobremenitvi za 60 sekund. Prepričajte se, 
da lahko pogon upravlja z vsemi pogoji preobremenitve, 
ki jih lahko pričakujete med zagonom ali občasnimi 
dodatnimi obremenitvami.

• Kakšna je nosilna frekvenca

Pomembno je, da se odločite za najnižjo frekvenco, ki jo 
lahko uporablja vaš motor.

• Kakšno IP zaščito potrebujete

Večinoma so AC pretvorniki izdelani z zaščito IP20. V 
zahtevnejših okoljih z možnostjo vdora vode, izberite 
frekvenčne pretvornike z zaščito IP66/67.

• Kakšni so zaviralni upori

Zaradi prisotnosti elektromagnetnih motenj med 
delovanjem zaviralne upore običajno namestimo izven 
glavne električne omarice.

• Poskrbite za ustrezno prezračevanje / hlajenje

Pretvorniki izmeničnega toka proizvajajo veliko količino 
toplote in lahko presegajo tudi temperaturne vrednosti 
pretvornika. Morda bo potrebno zunanje hlajenje / 
prezračevanje. Upoštevajte, da ima nadmorska višina 
vpliv na hlajenje. Večinoma so vsi frekvenčni pretvorniki 
narejeni tako, da delujejo dobro do 1000 m nadmorske 
višine.

Elektrospoji smo zanesljiv dobavitelj profesionalnih izdelkov 
in rešitev za področje avtomatizacije in strojegradnje, 
elektronskih naprav, elektroenergetike ter infrastrukture 
v stavbah in elektroinštalacije. 

Skenirajte spodnjo QR kodo in spoznajte nas in našo 
ponudbo:

.

Več informacij na https://www.elektrospoji.si
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TELEKOMUNIKACIJE

Avtor: Boštjan Batagelj
Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Po prvi kvantni revoluciji, ki nam je prinesla sodobna elektronska vezja, sončne celice, atomsko uro, laserje, slikanje z 
magnetno resonanco, elektronski ter tunelski mikroskop itd., smo sedaj priča drugi kvantni revoluciji, ki bo namesto 
Shannonove informacijske teorije vpeljala širše zakone kvantne informacijsko-komunikacijske tehnologije (Quantum 
Information and Communication Technology, QIKT), katera se bo vključevala v arhitekture sodobnih 5G/6G omrežij 
za zagotavljanje zmogljivosti delovanja, odpornosti na napake in kibernetske varnosti.

Po današnjih visoko zmogljivih digitalnih komunikacijskih sistemih prenašamo zasebne in poslovne informacije, ki so 
pod udarom zlonamernih branj, spreminjanj in ostalih kibernetskih prevar. Poleg varovanja podatkov na višjih slojih 
telekomunikacijskega omrežja s pomočjo požarnih zidov ali algoritmov umetne inteligence ter z vedno bolj atraktivno 
tehnologijo porazdeljenih evidenc in blokovnih verig (blockchain), se bodo v bodoče za zagotavljanje zaupanja vredne 
izmenjave in procesiranje sporočil poleg matematičnih algoritmov uporabljale tudi unikatne zakonitosti iz kvantne 
fi zike, ki bodo omogočale kvantno varni prenos za digitalno preobrazbo industrije ter pametnih mest in skupnosti. 
Nove tehnološke rešitve osnovane na absolutno varnih komunikacijskih sistemih, kjer se informacije prenašajo s 
pomočjo stanj kvantnih delcev (največkrat fotonov) ter se namesto internetnega protokola uporabljajo protokoli 
osnovani na kvantnih fi zikalnih zakonitostih, imenujemo kvantni internet, ki bo poleg novih komunikacijskih rešitev 
prinesel tudi nove poslovne modele za pametna mesta in skupnosti v smeri upravljanja in vrednotenja življenjskega 
cikla (Life-Cycle Assessment, LCA) izdelkov ter industrijskih in proizvodnih sistemov. 

Varnost informacijskih podatkov, ki se prenašajo in shranjujejo v današnjih omrežjih, je zagotovljena predvsem z 
uporabo matematično zahtevnih šifrirnih algoritmov in ustrezno dolžino šifrirnega ključa. Že dlje časa je poznano, da 
dobro varovanje podatkov ne temelji na tajnosti šifrirnega postopka, temveč na tajnosti šifrirnega ključa, pri čemer je za 
uporabnika spremenljiv samo tisti šifrirni postopek, ki je za poznavalca ključa izvedljiv v realnem času. Do nedavnega 
je veljalo, da nepoznavalec šifrirnega ključa kljub uporabi velikih računalniških zmogljivosti ne more izvesti postopka 
dešifriranja v doglednem času. S prihodom kvantnih računalnikov, ki lahko izvedejo večje število operacij sočasno, pa 
postajajo nekateri matematični algoritmi zlomljivi v skorajda realnem času. Kvantni računalniki, ki so postali realnost 
tudi že v Sloveniji, so seveda v prvi vrsti namenjeni v pedagoške namene, simulaciji kvantnih pojavov, iskanje po velikih 
bazah podatkov, strojnemu učenju, optimizaciji, reševanju naravoslovnih problemov in fi nančnim aplikacijam, vendar ni 
nikakršnega zagotovila, da jih ne bi neki malopridnež uporabil tudi za razbijanje šifriranih podatkov. Matematiki seveda 
odkrivajo nove šifrirne postopke, ki so kvantno varni – torej odporni na klasične in kvantne računalnike. Ti kvantno 
varni algoritmi postkvantnega šifriranja (postquantum cryptography, PQC) pa so težko dokazljivi oziroma je njihovo 
preizkušanje dolgotrajno. Julija letos je Ameriški nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo (National Institute of 
Standards and Technology, NIST), ki že leta preiskuje algoritme PQC, predlagal prve štiri, ki naj bi postali standardni. 
Etničnim hekerjem je letos uspelo dva že zlomiti s pomočjo osebnega računalnika, kar nakazuje, da je treba še vedno 
mnogo raziskati in da ne obstaja nobeno absolutno jamstvo za varnost algoritmov PQC.

Kaj prinaša kvantna komunikacija?Kaj prinaša kvantna komunikacija?

Kvantni računalniki pri računanju uporabljajo kvantne bite (kubite), ki so zaradi kvantne narave fi zike v stanju 
superpozicije, katera omogoča sočasno izvajanje operacij. 
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Iz matematičnih algoritmov se je torej potrebno zateči k fi zikalnim zakonom. Ključna fi zikalna pojava, ki omogočata 
kvantno varni prenos, sta kvantna prepletenost (entanglement) in Heisenbergovo načelo nedoločenosti. Uporabljala 
se bosta v kvantnih omrežjih, ki bodo vsebovala tako kvantne naprave na fi zičnem sloju kot tudi kvantne protokole 
in programsko opremo na višjih slojih. Prvotni in osnovni namen kvantnih komunikacij je razdeljevanje šifrirnih 
ključev s pomočjo lastnosti kvantnih delcev. Na dejstvu, da kvantnih delcev ni mogoče pomeriti, ne da bi jim pri 
tem spremenili kvantno stanje, sta osnovana kvantna protokola BB84 in B92. Prepletenost kvantnih stanj delcev pa 
izkorišča kvantni protokol E91. 

Prvim komercialnim produktom za razdeljevanje kvantnih ključev (Quantum Key Distribution, QKD), ki omogočajo varno 
razdeljevanje digitalnih ključev brez zanašanja na matematične metode in računsko kompleksnost in kot taki niso 
ranljivi z napredkom v računalniških algoritmih, računski moči ali kvantnega računalnika, smo že priča. Predstavljene 
praktične implementacije nakazujejo razvoj v smeri množične uporabe kvantnih komunikacij, o čemer pričajo tudi 
standardizacijske aktivnosti, ki bodo na področju kvantnih komunikacij vzpostavile red in združljivost tehnologij, kar 
bi omogočalo lažje nadgrajevanje obstoječih in na novo postavljenih komunikacijskih zvez. 

Omrežje za razdeljevanje kvantnih ključev je nadgrajeno komunikacijsko omrežje, ki je poleg klasičnih telekomunikacijskih 
storitev sposobno zagotavljati tajne ključe. Seveda imajo omrežja za razdeljevanje kvantnih ključev nekatere 
funkcionalnosti, ki spominjajo na tiste iz klasičnih komunikacijskih omrežij, kot so modulacija, prenos po komunikacijskem 
kanalu, detekcija in demodulacija. Skladno s tem mora izpolnjevati osnovne zahteve glede prilagodljive nadgradnje, 
stroškovne učinkovitosti in združljivosti komponent. Vendar se storitve, ki jih ponuja omrežje za razdeljevanje kvantnega 
ključa, razlikujejo od tistih v klasičnih komunikacijskih omrežjih po tem, da zagotavljajo naključne skrivne ključe in 
ne prenašajo klasičnih sporočil. Posledično morajo kvantna omrežja izpolnjevati tudi številne zahteve za generiranje 
tajnih ključev ohranjanje visoke ravni varnosti v podporo šifrirnim aplikacijam.

Kvantne komunikacije kot del informacijskih in komunikacijskih tehnologij predstavljajo področje, ki ima pomembne 
pozitivne učinke na gospodarstvo, družbo, ljudi in nenazadnje tudi na okolje. V drugi kvantni revoluciji gre za nove 
kvantne tehnološke rešitve, nove poslovne modele na osnovi kvantnih komunikacij, zmanjšano rabo energije in 
surovin, manjše onesnaževanje okolja, fl eksibilnost proizvodnje, izboljšano zaupanje in vidike trajnostnega razvoja.

V dneh od 25. do 27. januarja 2023 bo na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal 
strokovni seminar optične komunikacije – po vrsti že šestindvajseti – z udeležbo 
slovenskih in tujih predavateljev (http://sok.fe.uni-lj.si/2023). Domači predavatelji bodo 
predstavili stanje in razvojna vprašanja optičnega omrežja v Sloveniji. Tuji strokovnjaki 
pa bodo predstavili novejše razvojne težnje in prihodnja predvidevanja, vključno z 
razvojem varnih kvantnih komunikacij.

Načrtovalski kompromisi pri omrežju za razdeljevanje kvantnih ključev  
(vir Seminar optične komunikacije 2023) 
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TELEKOMUNIKACIJE

Boštjan Batagelj je leta 2003 doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer 
je trenutno izredni profesor na Katedri za informacijske in komunikacijske tehnologije. Poučuje 
strokovne predmete Satelitske komunikacije in navigacija, Tehnološke osnove multimedije, Optične 
komunikacije in Radijske komunikacije. Raziskovalno delo opravlja v Laboratoriju za sevanje in 
optiko, kjer se ukvarja s fi zičnim nivojem prenosnih in dostopovnih telekomunikacijskih omrežij, 
zasnovanih na radijski in optični tehnologiji. Je avtor več kot 300 člankov, izumitelj pri desetih 
patentih in soustanovitelj dveh zagonskih podjetij, sodeluje pa tudi pri domačih in mednarodnih 
raziskovalnih projektih s področja radijskih in optičnih tehnologij.



15AVTOMATIKA 202/2022

KOMPAKTNI INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

Informacije: BECKHOFF Avtomatizacija d.o.o.

Zmogljiva robna naprava integrira prostorsko varčno krmiljenje stroja brez ventilatorja neposredno v 
težka proizvodna okolja

Z novim ultrakompaktnim industrijskim računalnikom C7015 
Beckhoff  združuje svoje obsežno strokovno znanje in izkušnje z 
nadzorom stroja na osnovi osebnega računalnika in komponentami 
IP65/67. Rezultat je industrijski računalnik (IPC), zasnovan z 
zaščito IP65/67 za neposredno namestitev na stroje ali drugo 
opremo. Microsoft Azure Certifi ed in AWS Qualifi ed edge 
naprava je idealna za decentralizirano namestitev in zagotavlja 
zmogljivo večjedrno računalniško moč. Kot robusten krmilni 
računalnik prav tako zmanjša prostorske zahteve za krmilno 
omaro, optimizira zasnovo stroja in poenostavi nadaljnje raz-
širitve sistema.

Ultrakompaktni IPC C7015 , ki meri samo 85 x 167 x 43 mm, je stroškovno učinkovit in univerzalno primeren za visoko 
zmogljivo avtomatizacijo, vizualizacijo in komunikacijo. Njegove aplikacije segajo od klasičnega krmiljenja strojev do 
decentraliziranega robnega računalništva, ki se uporablja v naprednih konceptih Industrie 4.0.

Visoko zmogljiva robna naprava z zaščito IP65/67

Beckhoff  C7015 uporablja zmogljive večjedrne procesorje Intel Atom® z do štirimi jedri. 
V primerjavi z običajnimi robnimi napravami, ki temeljijo na ARM, podpira veliko bolj 
zahtevne aplikacije ter decentralizirano predhodno obdelavo podatkov in pridobivanje 
velikih količin podatkov. Ohišje naprave z zaščito IP65/67 je še ena značilnost, zaradi 
katere je C7015 idealen za uporabo v sodobnih robnih aplikacijah, tudi v težkih 
proizvodnih okoljih.

Decentraliziran nadzor stroja z EtherCAT P

IPC z oceno IP65/67 služi tudi kot zelo funkcionalen krmilnik stroja. Namestitev neposredno 
na terenu lahko prihrani dragocen prostor v električni omarici. To znatno zmanjša odtis 
stroja, zlasti v kombinaciji z drugimi komponentami Beckhoff  z visokimi stopnjami 
zaščite, kot sta porazdeljeni servo pogonski sistem AMP8000 in I/O moduli EtherCAT 
P serije EPP. Te rešitve močno poenostavijo zasnovo strojev, hkrati pa zmanjšajo napor 
pri poznejših razširitvah sistema, kot je na primer dodajanje sistema za pridobivanje 
podatkov o energiji.

Integrirana povezava EtherCAT P za C7015 ustvarja vrsto novih možnosti za učinkovito 
povezavo senzorja/aktuatorja prek modulov EPP z zaščito IP67. Na ta način je mogoče decentralizirati celo zapletene 
naloge diagnostike ali spremljanja stanja in jih na primer podpirati z minimalnim naporom pri namestitvi. V ta namen 
posebna montažna plošča omogoča neposredno pritrditev EPP modula na C7015. Po potrebi je mogoče dodatne 
module EPP prilagodljivo povezati prek EtherCAT P, da ustrezajo posebnim aplikacijam.

Kako ultrakompaktni IPC C7015 omogoča zasnove strojev brez omar

Vas zanima uvedba visoko zmogljivih, ultrakompaktnih industrijskih osebnih računalnikov? Za več informacij se 
obrnite na svojega lokalnega prodajnega inženirja Beckhoff .

Industrijski računalnik Beckhoff  C7015 zagotavlja zaščito Industrijski računalnik Beckhoff  C7015 zagotavlja zaščito 
IP65/67 kompaktne oblikeIP65/67 kompaktne oblike
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INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI ZA AIOT APLIKACIJE

Pasivno hlajen industrijski računalnik z 
možnostmi razširitev

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Pasivno hlajen industrijski računalnik eBOX710A je idealen za AIoT aplikacije, ki zahtevajo trpežnost, 
prilagodljivost in zmogljivost tudi v najzahtevnejših industrijskih okoljih. Ta vzdržljiv modularen računalnik 
podjetja Axiomtek se ponaša z robustnim ohišjem in optimizirano možnostjo dodajanja razširitvenih kartic.

Kombinacija visoke zmogljivosti in zanesljivosti

Axiomtek je vodilno podjetje za industrijske računalnike in “Embedded” platforme. Njihov kreativni koncept 
integriranih storitev za razvoj industrijskih računalnikov zagotavlja zanesljivo sistemsko integracijo za 
vertikalne trge, vse od načrtovanja matične plošče do zasnove na ravni sistema.

Da bi izpolnil različne potrebe ter želje strank in skrajšali čas uvajanja, je Axiomtek zasnoval zmogljiv in 
vzdržljiv pasivno hlajen industrijski računalnik eBOX710A, v izjemno robustnem ohišju. Izkoristite njegovo 
prilagodljivost, moč in optimizirane možnosti dodajanja razširitvenih kartic tudi v zahtevnih industrijskih 
okoljih. Idealen je za strojno učenje, globoko učenje (deep learning), robotsko krmiljenje, “edge computing” 
in druge AIoT (Artifi cial Intelligence of Things) aplikacije.

Izkoristite številne vhode in razširljivost

Matična plošča računalnika eBOX710A omogoča širok izbor procesorskih enot, od Celeron do Core i9 
modelov ter podpira do 64GB delovnega spomina DDR4 2933Mhz.
Širok nabor vmesnikov zajema: štiri Gigabitne LAN vhode, pet USB 3.2 Gen1 vhodov, en DP1.2++ vhod, 
dva HDMI vhoda in štiri COM vrata (od katerih je dvoje nastavljivih).
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Ena PCIe x4 reža in dve reži za PCI Express Mini kartico, z dodatno notranjo SIM režo, močno povečujejo 
možnost za razširitev sistema. Omogočajo vam dodajanje modulov za 5G/4G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth in 
številne druge aplikacije.

Nadzirajte računalnik z oddaljenim dostopom

Da lahko izpolni različne potrebe in zahteve glede vrste in števila priključkov, ima industrijski računalnik 
eBOX710A izvedeno I/O režo in različne I/O module za poljubne razširitve. Opcije modulov so: serijska 
vrata RS-232/422/485, CANbus, GbE LAN in 32 bitni programirljiv DIO.

Za večjo količino podatkov lahko priključite dva 2.5” (SSD/HDD) in dva mSATA SSD diska. Konfi guracija 
sistema podpira operacijska sistema Linux in Windows 11 IoT ter vam omogoča uporabo programskega 
paketa Axiomtek AXView za oddaljen dostop in nadzor.

Preverite glavne prednosti 

• LGA1200 podnožje podpira 10./11. 
generacijo Intel Core™ i9/i7/i5/i3 ali 
Celeron procesorje do 65 W TDP

• Intel H420E čipovni nabor
• 2x 2.5” SSD/HDD in 2x mSATA SSD disk
• 2 HDMI in 1 DisplayPort za sočasno 

uporabo dveh monitorjev (dual view 
podpora)

• 1 PCIe x4 reža za I/O razširitvene kartice
• Prilagodljiva I/O reža za različne I/O 

module
• Široka priključna napajalna napetost: 

9-48VDC
• Široko temperaturno območje: od 

-40°C do +70°C
• WLAN modul & antena
• Kompakten dizajn z I/Ovhodi na sprednji strani
• Možnost DIN Rail montaže

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si, www.tipteh.com/si
URL novice: https://tipteh.com/si/industrijski-racunalniki-mrezna-oprema/pasivno-hlajen-industrijski-racunalnik-
axiomtek-ebox710a/
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SENZOR POMIKA Z VGRAJENIM KONTROLERJEM

Kompakten induktivni senzor pomika z 
vgrajenim kontrolerjem

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Micro-Epsilon je razvil induktivni senzor pomika induSENSOR DTD s kompaktnim, v kabel vgrajenim 
kontrolerjem, za serijske aplikacije v strojegradnji in avtomatizaciji. Ker za namestitev ne zahteva veliko 
prostora, je ta senzor idealen za integracijo v vaše stroje. Izkoristite ga za precizno merjenje in preverjanje 
geometrije obdelovanca in še marsikaj.

Ne mučite se z namestitvijo v stroj

Micro-Epsilonovi induktivni senzorji za merjenje pomikov in položaja navdušujejo s svojo robustnostjo, 
dolgo življenjsko dobo, zanesljivostjo v zahtevnih razmerah, visoko ponovljivostjo in kakovostjo signala ter 
temperaturno stabilnostjo. Širok nabor teh senzorjev vključuje vse od standardnih LVDT in LDR senzorjev z 
zunanjim kontrolerjem, EDS senzorje z vgrajenim kontrolerjem, do serijskih modelov, prilagojenih strankam 
za OEM potrebe.

Induktivni senzor pomika z vgrajenim kontrolerjem, induSENSOR DTD-xG8, še dodatno širi ponudbo 
podjetja. Sestavljen je iz standardne DTA-xG8 sonde in kabelskega kontrolerja. Zamenljivo konico sonde 
proti merjencu potiska vzmet. Kompakten kabelski kontroler, s premerom le18 mm, vam olajša namestitev 
senzorja v stroje. Za fl eksibilno montažo poskrbi 3m dolg kabel z drag-chain zmogljivostmi, ki povezuje 
sondo in kontroler.

Prednosti senzorja induSENSOR DTD-xG8

• Kompakten merilni sistem
• Preverjena LVDT tehnologija z visoko, mikronsko ločljivostjo
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• Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo
• Merilna območja od ±1mm do ±10mm
• Robustna zasnova za industrijsko uporabo
• Idealen za serijsko uporabo v strojegradnji in avtomatizaciji

.
Izkoristite preizkušeno LVDT tehnologijo

LVDT induSENSOR DTD-xG8 se ponaša z izjemno natančnostjo in visoko ločljivostjo do mikronskega območja. 
Z razpoložljivimi merilnimi območji (±1mm, ±3mm, ±5mm, ±10mm) in visoko stabilnostjo signala boste 
lahko uspešno izvedli številne merilne naloge, pri katerih je ključna visoka natančnost.

Kompaktno in robustno ohišje kontrolerja je izdelano iz nerjavnega jekla. Zahvaljujoč visoki temperaturni 
stabilnosti, dobri odpornosti na šoke in vibracije ter neobčutljivosti na umazanijo, lahko senzor uporabite 
za precizne meritve tudi v zahtevnih industrijih okoljih.

Navdušila vas bo tudi privlačna vstopna cena, še posebej v primeru obsežnih aplikacij z velikim številom 
senzorjev.

Senzor hitro priključite in ga porabite v različnih aplikacijah

Pri senzorju induSENSOR DTD-xG8 so vam na voljo različni analogni izhodi ((0)2–10VDC / 0,5–4,5V / 0–5V 
(Ra>1kOhm) ali 0(4)–20mA (Ra<500Ohm)) in digitalni vmesnik (RS485). Z dodatnimi moduli so opcijsko 
možni moderni digitalni vmesniki, kot so Ethernet, PROFINET ali EtherCAT. Po potrebi lahko nastavitev 
parametrov merilnega sistema izvedete s pomočjo zmogljive programske opreme ali spletnega vmesnika.
Fiksna povezava senzorja in kontrolerja omogoča tovarniško predkonfi guriranje in kalibracijo, skupaj s 
poročilom. To vam olajša zagon (“plug & play”) in odpravlja potrebo po izbiri in konfi guriranju senzorja, ki je 
nujna pri senzorjih z zunanjimi 
kontrolerji MSC7x0x.

Sistem DTD je idealen za serijske 
aplikacije v strojegradnji in 
avtomatizaciji. Predvsem vam 
bo prišel prav za aplikacije z 
velikim številom senzorjev in 
za precizno merjenje in nadzor 
geometrije obdelovanca. 
Poleg tega vam lahko koristi 
tudi pri pregledu natančnosti 
dimenzij in kakovosti površine, 
natančno pozicioniranje ...

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 2005150  
E-pošta: info@tipteh.si
www.tipteh.com/si
URL novice: https://tipteh.com/si/senzorji/visoko-natancni-senzorji/induktivni-senzor-pomika-z-vgrajenim-
kontrolerjem/
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BARVNA 3D KMAERA ZA STROJNI VID

Barvna 3D kamera Photoneo za 
strojni vid

Informacije: TIPTEH d.o.o.

MotionCam-3D Color je Photoneova vrhunska barvna 3D kamera, s katero lahko zajamete visokokakovostne 
barvne 3D slike statičnih in dinamičnih objektov. Industrijsko kamero, z najvišjo ločljivostjo na svetu, 
izkoristite za napredno avtomatizacijo, vključno z različnimi AI tehnologijami.

Zajemite statične in dinamične objekte

MotionCam-3D Color je ključni del Photoneove 3D opreme za strojni vid podjetja. S svojo vrhunsko 
opremo to podjetje skrbi za večjo učinkovitost in optimizacijo postopkov izdelave, obdelave in sestavljanja 
produktov. Njihova oprema je nepogrešljiva predvsem v avtomobilski, logistični in elektronski panogi ter 
v živilstvu in medicini.

Barvna 3D kamera vas ne bo navdušila le s pridobivanjem zelo natančnih 3D podatkov in zmožnostjo 
zajema slike objektov v gibanju, ampak tudi s sposobnostjo pridobivanja podatkov o barvi objektov. S to 
kombinacijo se vam namreč odpirajo številne nove možnosti za napredno avtomatizacijo, npr. tehnologijo 
digitalnih dvojčkov (digital twinning), navidezno resničnost (VR), obogateno resničnost (AR), umetno 
inteligenco (AI) in Metaverse tehnologijo.

Ustvarite podrobne barvne 3D oblake točk

Čeprav je hiter, robusten in natančen zajem 3D slik statičnih in dinamičnih objektov že doslej omogočala 
Photoneova MotionCam-3D, ta 3D kamera podatkov o barvi še ni bila sposobna pridobiti. Kamera MotionCam-
3D Color je torej z zajemom visokokakovostnih barvnih 3D oblakov točk v realnem času rešila doslejšnjo 
bistveno pomanjkljivost na področju industrijskega 3D strojnega vida in vizualnega vodenja robotov.
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Natančni in zanesljivi podatki, z informacijami o globini, barvi in gibanju, so ključni za uspešno uporabo 
tehnologij umetne inteligence. Poleg zahtevnih robotskih aplikacij ti podatki omogočajo nove megatrende kot 
sta virtualna in obogatena resničnost, tehnologija Metaverse in tehnologija digitalnih dvojčkov. MotionCam-
3D Color vam s tem ponuja priložnost za raziskovanje in odkrivanje novih izboljšav za obstoječe procese 
na vseh področjih, ne le v težki industriji.

Ključne lastnosti barvne 3D kamere

• Zagotavljanje visokokakovostnih 3D podatkov: ti podatki so ključni za prepoznavanje položaja in 
orientacije objektov v 3D prostoru.

• Dinamično in neprekinjeno delovanje: kamera za strojni vid, ki lahko deluje v dinamičnem okolju in 
zagotavlja neprekinjen zajem 3D oblakov točk brez premorov.

• Zajem podatkov o barvi: kamera za strojni vid, ki zajame podatke o barvi in jih usklajuje s 3D izhodnim 
rezultatom omogoča uporabo AI algoritmov strojnega vida.

Zaradi vgrajenega senzorja CMOS vam kamera MotionCam-3D Color, s patentirano tehnologijo paralelne 
strukturirane svetlobe, omogoča zajem podrobnih oblakov točk tudi pri objektih, ki se hitro gibajo. Tudi v 
spremenljivih razmerah lahko torej računate na slike brez deformacij in drugih artefaktov.

Ključne lastnosti barvne 3D kamere

• Izhodni podatki: oblaki točk, barvna tekstura, slika 
normal in globinska slika

• Podatke o barvi: kot RGB slika preslikana na 
3D-podatke ali kot izvorna RGB slika z ločljivostjo 
do 8Mpx

• Zajem slik objektov v gibanju vse do 144km/h (brez 
zamegljenosti zaradi gibanja)

• Visoka ostrina robov
• Učinkovita zaščita pred vibracijami in svetlobo okolja
• Izredno visoka ločljivost in natančnost:

• Dinamični objekti: ločljivost 0.9Mpx, natančnost 
0.300mm

• Statični objekti: ločljivost 2Mpx, natančnost 
0.150mm

• Neprimerljiv uporabni doseg od 36cm do 4m, na 
račun 6 različno velikih modelov kamer

• Lahko in vzdržljivo karbonsko IP65 ohišje
• Napajanje prek mrežnega kabla (PoE) ali 24V omrežnega napajanja
• Enostavna nastavitev, kompatibilnost s programskim vmesnikom GenICam
• Procesiranje slik v kameri

Izkoristite procesorsko moč barvne 3D kamere

Kamero MotionCam-3D Color dodatno odlikuje zmogljiva grafi čno procesna enota, ki lahko obdela 
kar 15milijonov 3D točk na sekundo. V kameri vam je torej na voljo vsa procesorska moč, potrebna za 
procesiranje slik in rekonstrukcijo oblakov točk, ne da bi obremenili osebni ali industrijski računalnik, s 
katerim je kamera povezana.

Zaradi zaščite pred vdorom vode in prahu (zaščitni razred IP65) lahko kamero uporabite v zahtevnih 
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industrijskih okoljih. Namestitev v tovrstna okolja vam dodatno poenostavi možnost napajanja prek do 30 
metrskega mrežnega kabla (PoE).

Izkoristite procesorsko moč barvne 3D kamere

Kamero MotionCam-3D Color dodatno odlikuje zmogljiva grafi čno procesna enota, ki lahko obdela 
kar 15milijonov 3D točk na sekundo. V kameri vam je torej na voljo vsa procesorska moč, potrebna za 
procesiranje slik in rekonstrukcijo oblakov točk, ne da bi obremenili osebni ali industrijski računalnik, s 
katerim je kamera povezana.

Zaradi zaščite pred vdorom vode in prahu (zaščitni razred IP65) lahko kamero uporabite v zahtevnih 
industrijskih okoljih. Namestitev v tovrstna okolja vam dodatno poenostavi možnost napajanja prek do 30 
metrskega mrežnega kabla (PoE).

Kamero MotionCam-3D Color dodatno odlikuje zmogljiva grafi čno procesna enota, ki lahko obdela 
kar 15milijonov 3D točk na sekundo. V kameri vam je torej na voljo vsa procesorska moč, potrebna za 
procesiranje slik in rekonstrukcijo oblakov točk, ne da bi obremenili osebni ali industrijski računalnik, s 
katerim je kamera povezana.

Zaradi zaščite pred vdorom vode in prahu (zaščitni razred IP65) lahko kamero uporabite v zahtevnih 
industrijskih okoljih. Namestitev v tovrstna okolja vam dodatno poenostavi možnost napajanja prek do 30 
metrskega mrežnega kabla (PoE).

Z brezplačnim programskim orodjem PhoXi Control lahko kamero za strojni vid MotionCam-3D Color nastavite 
hitro in enostavno. Med drugim lahko nastavite različne parametre delovanja ter ogleda in shranjevanja 
zajetih oblakov točk.

Podobno kot Photoneo PhoXi 3D Scanner, je kamera MotionCam-3D Color podprta v razvojnih okoljih 
Adaptive Vision Studio, Halcon, LabView ter Matrox Imaging.
Napredni uporabniki in sistemski integratorji pa imate na voljo tudi API za programska jezika C++ in C#.

Raziščite nove možnosti avtomatizacije

Napredne lastnosti kamere MotionCam-3D Color so revolucionarne na področju 3D strojnega vida in odpirajo 
številne nove možnosti za avtomatizacijo vseh vrst projektov. To kamero lahko uporabite tako za zahtevne 
AI aplikacije, ki temeljijo na naprednem prepoznavanju in pregledu objektov, kot tudi za čisto nove vision 
aplikacije, ki zahtevajo izdelavo 
3D modelov.
Zajemite slike dinamičnih objektov 
z najvišjo kakovostjo, določite 
zrelost sadja, poberite in razvrstite 
škatle, ki so barvno kodirane in 
še marsikaj.

Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 200 51 50
E-pošta: info@tipteh.si 
www.tipteh.com/si
URL novice: https://tipteh.com/si/strojni-vid/barvna-3d-kamera-za-strojni-vid-photoneo/

Robotsko pobiranje s polic Ustvarjanje 3D modelov

Skeniranje velikih objektov ObiranjeSortiranje
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NAPAJALNI SISTEMI

MEAN WELL LAD serija napajalnikov
Informacije: LCR d.o.o.

Napajalniki za varnostne sisteme z UPS 
funkcijo

MEAN WELL, eden vodilnih svetovnih proizvajalcev 
industrijskih napajalnikov, predstavlja novo serijo 
napajalnikov za varnostne sisteme. Že do sedaj 
je bilo moč izbirati med tremi vrstami proizvodov 
za varnostne sisteme – napajalniki brez ohišja, v 
ohišju za montažo na DIN letev, ter napajalniki v 
ohišju. Omenjene serije pokrivajo moči med 35W in 
480W. Zaradi naraščajočih potreb po napajalnikih 
za varnostne sisteme, proizvajalec MEAN WELL širi 
svojo ponudbo z novo serijo za varnostne sisteme, 
serijo LAD.

Znotraj serije  LAD je na voljo več modelov moči od 
120 W, pa vse do 600W, dodatno pa sta na voljo še 
360W in 600W model s podporo UART. 

UART je kratica za »universal asynchronous receiver-
transmitter«, in je eden pogostejših komunikacijskih 

protokolov za serijsko komunikacijo med napravami. 
Preko serijske komunikacije se lahko pridobi podatke 
iz napajalnika, odčita napake, kot tudi upravlja 
napajalnik. 
Modelom brez podpore za UART komunikacijo, pa 
se lahko različne statuse delovanja odčita preko 
logičnih TTL signalov. TTL – »Transistor-Transistor-
Logic« je logični izhod, kjer nizka izhodna napetost 
(0-0.4V) predstavlja 0, visoka napetost (2.7V-5 V) pa 
predstavlja logično 1. TTL signali sporočajo status 
vhodne napetosti, napačno priključeno baterijo in 
status priključene baterije.

Vsem modelom LAD serije je skupno, da imajo 2 
izhodna priključka – CH1 za priklop bremena in 
CH2 za priklop baterije, ki je uporabljena za UPS 
funkcionalnost. Napetost izhoda CH1 je možno 
nastavljati v območju -20% ~+5% nazivne napetosti. 
Napajalniki imajo vgrajene zaščito pred kratkim 
stikom, prenapetostjo, preobremenitvijo, ter zaščitne 
funkcije za priključeno baterijo. Na voljo so modeli 
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z nazivnimi izhodnimi napetostmi 13,8 VDC, 27,6 
VDC, 41,5 VDC ter 55,2 VDC.

Napajalniki MEAN WELL LAD serije ustrezajo vsem 
standardom za varnostne in požarno-alarmne sisteme 

in so kot takšni primerna izbira za uporabo v alarmnih 
sistemih, sistemih za požarno varnost ter drugih 
sistemih kjer so potrebe po UPS funkcionalnosti. 

Avtoriziran distributer 
proizvajalca 
MEAN WELL

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin tel.: 01 542 99 10 www.lcr.si info@lcr.si

KRATKI
DOBAVNI ROKI

www.meanwell.si
Power Partner

Your Reliable

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI
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SFP (Small Form-factor Pluggable) je kompakten hardverski modul, ki se uporablja v 
telekomunikacijah kot vmesnik med mrežno opremo in optično ali bakreno povezavo. SFP so 
dobavljivi z različnimi specifi kacijami, predvsem preneseno količino podatkov in ciljno razdaljo. 
Lahko se menjajo med delovanjem in tako uporabnikom omogočajo hitro spremembo ali 
nadgradnjo mrežne infrastrukture. Čeprav so SFP mehansko in električno standardizirani, zaradi 
količine različnih tipov in dodatnih zaščit proizvajalcev, je ta sprememba zahtevna. Naredili  smo 
aplikacijo, ki omogoča avtomatizirano nadgradnjo in spreminjanje parametrov.

SFP
SFP (Small Form-factor Pluggable) je kompakten hardverski modul, ki se uporablja v telekomunikacijah kot 
vmesnik med mrežno opremo (zlasti stikala, tudi usmerjevalniki ali mrežne kartice) in optično ali bakreno 
povezavo. Uporabniki zahtevajo čedalje višje prenosne hitrosti in temu sledi razvoj SFP modulov: 

    • SFP, 2001, do 1Gb/s
    • QSFP, 2006, 4Gb/s
    • SFP+, 2009, 10 Gb/s
    • QSFP+, 2012, 40Gb/s
    • SFP28, 2014, 25Gb/s 
    • QSFP28, 2014, 100Gb/s
    • QSFP56, 2015, 200Gb/s
    • QSFP-DD, 2016, 400Gb/s
    • QSFP800, 2021, 800Gb/s

Največja razdalja je odvisna od vrste optičnega kabla, vrste modulacije in uporabljene frekvence. Enomodna 
optična vlakna imajo doseg med 500m in 3km, večmodna pa od 10km do 80km. Za doseg večjih razdalj, 
npr. podmorski kabel, je med posamezne dele kabla potrebno vgraditi repetitor.

Za povečanje prenosne hitrosti je v uporabi 
večpasovnost (multilane), poslednji standard 
omogoča do osem pasov. Začetna črka Q 
v imenu modula pomeni štiripasovnost, 
za kar ima QSFP štiri dodatne pine na 
priključnem konektorju. Trenutni razvojni 
rezultat prenosni hitrosti je 1.84 petabitov 
na sekundo, kar je več prometa kot ga je 
trenutno na celotni internetni hrbtenici. 
Višja prenosna hitrost seveda pomeni tudi 
vse večjo porabo, pri sodobnih modulih 
preko 14W.

SFP so mehansko in električno standardizirani z MSA (Multi-Source Agreement) standardi, ki omogočajo 
izmenljivost med različnimi proizvajalci in s tem odprti trg. Vendar nekateri proizvajalci mrežne opreme, 
kjer se SFP priklopijo, z različnimi tehnikami poizkušajo vezati uporabo le njihovih modulov. Za ta namen 

Avtor: Drago Wechtersbach, lj@weko.si 

XENOPT aplikacija za delo s SFP

Slika 1 - Izgled modula, zgoraj QSFP-DD, spodaj SFP+
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uporabljajo zlasti specifi čne vsebine v stalnem pomnilniku in dodatna stikala ter zahtevane nastavitve 
programske opreme. Ob priklopu SFP na njihovo opremo, preverijo te nastavitve in zavrnejo modul, ki jim 
ne ustreza. Tu so ostali proizvajalci odgovorili s precejšnjo mero kreativnosti in omogočajo preprogramiranje 
SFP na tak način, da postane kompatibilen z originalom. Zaradi količine različnih modulov in metod 
doseganja kompatibilnosti, je ta postopek postal nepregleden in zahteven za končnega uporabnika. Naš 
cilj je avtomatizirati doseganje kompatibilnosti SFP, tudi na lokaciji končnega uporabnika in s tem pohitriti 
spremembo režima delovanja modula.

Nadzorna komunikacija z moduli poteka s preko I2C vodila. Prvi SFP so se pojavljali na dveh I2C naslovih 
(0xA0 in 0xA2). Vsaka enota na I2C vodilu lahko vsebuje do 256 zlogov in skupno 512 zlogov pomnilnika 
je kmalu postalo premalo. Sodobni SFP se zato na I2C pojavljajo z več stranmi (page). Spodnjih 128 
zlogov, ki vsebuje najpomembnejše nastavitve in obvestila, je na vseh straneh enaka, vpis v zadnji zlog 
(na naslovu 127) pa izbere, katera stran je dosegljiva v zgornji polovici strani. Dostop tako poteka v dveh 
korakih, najprej izberemo stran z vpisom na lokacijo 127 in nato dosegamo na želeno stran. Ko tudi to ni 
zadostovalo, so proizvajalci dodali klopi (bank), ki se jih v okviru posamezne strani izbira na naslovu 126. 
I2C vodilo že samo po sebi ni preveč hitro, tak dostop do podatkov zadevo še dodatno upočasni.

Pomemben je CMIS (Common Management Interface Specifi cation)  MSA standard, ki pri modernejših SFP 
standardizira dostop do nadzornih funkcij , diagnostičnih funkcij in nastavitev. V njem je specifi cirana 
množica ukazov, ki se prenašajo preko 0x9f strani, večja količina parametrov pa preko 0xa0 strani. Cel 
prenos je polno zaščiten s CRC kodo.

Aplikacija XENOPT
XENOPT je spletna aplikacija namenjena pregledu in preprogamiranju SFP modulov, s ciljem spremembe 
parametrov in doseganja kompatibilnosti. Sestavljena je iz 3 delov:
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• strežnik, tu se nahaja glavnina pameti aplikacije. Akcije, ki jih sproži klient se izvršujejo s pomočjo 
procesnega programa (skripte), ki ga spiše skrbnik aplikacije.

• klient je centralni del aplikacije, kajti tu sedi uporabnik, ki jo s pomočjo brkljalnika uporablja.
• fl asher komunicira s SFP z uporabo I2C preko vmesnega USB modula. Obvlada le nekaj osnovnih 

funkcij: branje in vpis vsebine SFP ter branje meta podatkov.

Vsi trije deli aplikacije so med seboj IP povezani, torej 
so lahko fi zično ločeni. Vendar je v praksi težko pridobiti 
naslov fl asherja ali klienta, zato se ta del aplikacije tipično 
nahaja na uporabnikovem PC. Možna je tudi povezava 
fl asher / strežnik, vendar trenutno ni potrebna. 

Skratka, uporabnik v brkskalniku vpiše URL naslov spletne 
aplikacije. Po nalaganju spletnega dela se brkskalnik v 
ozadju poveže s strežnikom (po Websocket protokolu) 
in fl asherjem. Ti dve povezavi in seveda tudi priključen 
programator uporabniku nato omogočajo izdajanje 
ukazov. Uporabnikov ukaz (pritisk na gumb na spletni 
strani) na strežniku sproži aktivacijo procesne skripte, ki 
komunicira s fl asherjem (programatorjem) in prej ali slej 
izvrši zahtevano funkcijo (branje, vpis, preprogramiranje, 
pripravo  datotek, itd). Končno procesna skripta rezultat 
izpiše na spletni strani. 

Strežniški del
Strežnik implementira glavnino pameti spletne aplikacije in je pisan v Pythonu. Klientu se navzven kaže 
kot spletni strežnik, v ozadju pa ima proti njemu odprt Websocket vtič. Ukazi, ki jih sproži klient preko 
Websocket vtiča, se izvršujejo s pomočjo uporabniške skripte, ki jo spiše skrbnik aplikacije, rezultati pa 
se vrnejo preko istega vtiča.

V uporabniški skripti so na razpolago ukazi za procesiranje  (EXEC, IF, NEXT, SUB, RET, NOP, SLEEP, NAMESPACE, 
IMPORT), za delo s klientom (FILL, STATUS, HEX, HEXEX, ALERT, CONFIRM, PROMPT) in delo s fl asherjem 
(I2CREAD, I2CWRITE, I2CWRITEX, I2CTRACE). Skripta se interpretira v Python okolju, ki je lokalno in nima 
skupnih funkcij in spremenljivk s strežniškim Python okoljem. Pomemben je ukaz EXEC, ki dobesedno 
izvede Python kodo. Kot argument ima lahko tudi ime datoteke, ki kodo vsebuje. To omogoča izvedbo 
tudi programsko zahtevnejših opravil, npr. izračun  CRC zaščitne kode.

Klient
Kot klient nastopa spletna aplikacija, ki jo krmili strežnik. Ko uporabnik uporabi kako kontrolo, klient o tem 
obvesti strežnik, ki informacijo obdela in klientu vrne navodilo, katere kontrole in kako se naj spremenijo. 

Tak pristop omogoča različen grafi čni 
vmesnik za različne tipe uporabe. Izdelana 
sta bila dva tipa vmesnika: proizvodnja 
in podpora imata svoj vmesnik, končni 
uporabnik pa drugega, enostavnejšega 
za uporabo.

Proizvodnja aplikacijo uporablja za 
posodobitev programske opreme SFP. 
Postopek je odvisen od proizvajalca SFP 
in v nekaterih primerih zaradi počasnosti 
I2C in izbire strani / klopi traja do dve uri.

Slika 2 - Trije sestavni deli aplikacije

Slika 3 - Zaslon ob diagnosticiranju delovanja
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V primeru nedelujočega oz. slabo delujočega SFP podpora poizkuša najti vzrok težave, tako da opazuje 
parametre med delovanjem. 

Drugi tip uporabe je optimizacija kompatibilnosti SFP. Temu je namenjen poseben zavihek, ki je horizontalno 
razdeljen v dva enaka dela. Predhodno je potrebno na pasivno priključenem I2C vodilu posneti tok 
podatkov z originalnim  SFP in drugega s problematičnim kompatibilnim SFP. Nato se prvi tok podatkov 
prečita v levi del, drugi v desni del. Vmesnik omogoča predvajanje I2C transakcij korak po korak in hkrati 
spremljanje nastavitve/spremembe obeh zapisov. Morebitne razlike se jasno označijo, kar omogoča 
hitrejšo diagnozo težave.

Druga vrsta uporabniškega vmesnika (klienta) je 
namenjena končnemu uporabniku. Zanj je postopek 
enostaven. Ko vtakne SFP v programer, fl asher to 
zazna in o tem obvesti strežnik. Skripta na strežniku 
iz SFP prebere osnovne informacije in na podlagi tega 
uporabniku omogoči:

• če je modul poznan, se zgradi tabela možnih kom-
patibilnosti in ta v zavihku da uporabniku na izbor. 

• če modul ni poznan, se odpre zavihek, kjer lahko uporabnik SFP klonira ali prepiše z vsebino datoteke.
• če ima uporabnik posebno zahtevo,  ima v tretjem zavihku možnost to sporočiti podpori, ki bo zahtevo 

obdelala lokalno.

Vsi postopki, ki so bili opravljeni, se arhivirajo. V primeru, da kaka sprememba ne da želenih rezultatov, 
je tako vedno možno storiti korak nazaj.

Flasher
Komunikacija s SFP moduli poteka preko I2C vodila, ki ga osebni računalniki običajno ne podpirajo. Za 
priključitev se uporabljajo USB pretvorniki, ki računalniku omogoča I2C komunikacijo s pomočjo API, ki 
pa se od priozvajalca do proizvajalca razlikuje.

Program, ki smo ga poimenovali fl asher, te razlike skrije. Na eni strani preko I2C vodila komunicira  s SFP 
na drugi strani pa s strežniškim delom aplikacije, ki poteka na enak način, ne glede na tip priključenega 
USB pretvornika.

Flasher zazna priklop SFP vtiča v konektor pretvornika in samostojno odpošlje strežniku paket o dogodku 
z nekaj osnovnimi informacijami. Vso ostalo komunikacijo prične strežnik z minimalnim naborom ukazov: 
preveri, vpiši, poslušaj in nastavi SFP kontrolne linije.

Sklep
Razvili smo spletno aplikacijo XENOPT za delo s SFP telekomunikacijskim modulom. Sestavljen je iz treh 
programov, strežnika, klienta in fl asherja, ki so med seboj IP povezani. Taka konfi guracija omogoča uporabo 
za različne namene. Izgled klienta je lahko prilagojen uporabi v proizvodnji, servisu ali končnemu uporabniku 
za prilagoditev kompatibilnosti. Flasher v dveh oblikah, odvisno od namena, podpira aktivno ali pasivno 
priključitev na I2C vodilo SFP modula. V prihodnosti nameravamo omogočiti zapis v podatkovno bazo za 
lažjo sledljivost in možnost servisiranja na CMIS nivoju.

Dodatne informacije:

1. SFP standardi: https: https://www.snia.org/technology-communities/sff /specifi cations
2. CMIS Common Management Interface Specifi cation 5.0 standard: http://www.qsfp-dd.com/wp-content/

uploads/2021/05/CMIS5p0.pdf
3. Petabit na sekundo: https://www.nature.com/articles/s41566-022-01082-z

Slika 4 - Zaslon pri izboru kompatibilnosti
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Novi trojni linearni DC viri

Informacije: AMITEH d.o.o.

Po dobro znani seriji trojnih napajalnih virov serije 
RIGOL DP800, so pri AMITEHu na voljo prenovljeni 
napajalni viri večjih moči in z več funkcijami. Gre za 
družini DP900 in DP2000 s 4,3 palčnim barvnim na 
dotik občutljivim LCD zaslonom s tremi električno 
izoliranimi neodvisnimi kanali z največjo skupno 
močjo 210W pri družini DP900 in 222W pri družini 
DP2000. Družina DP2000 je tudi precej bolj natančna, 
in ima večjo resolucijo nastavitev s sicer enakimi 
lastnostmi in funkcijami. Opcijsko lahko namesto 
RS232 uporablja tudi hitro paralelno GP-IB povezavo, 
ki se jo namesti namesto RS232 porta. 

 Dva kanala omogočata do 32V/3A, tretji pa do 6V/3A z zares 
nizkim valovanjem in šumom pod 350μVrmas/2mVpp. 
S prenapetostno, pretokovno in temperaturno zašči to 
je idealen za testi ranja v labo ratorijskih pogojih, z 
LAN, USB in Digital 
I/O pa lahko meritve 
tudi računalniško 
upravljamo in avto-
matiziramo.

Na voljo so trije mo-

deli družine DP900:
• DP932A (standardna verzija)
• DP932U (univerzitetna z varnimi vtičnicami)
• DP932E (E-Commerce)

Napajalniki so tudi dovolj hitri, saj imajo ukazni čas 
pod 10ms, kar je dobra lastnost za hitro računalniško  
upravljanje napajalnikov v različnih merilnih vezavah 
za testiranje izdelkov. Časovni izhod in beleženje  
omogočata analizo podatkov z namensko programsko 
opremo.

Kanala 1 in 2 lahko tudi interno veženo serijsko 
za povečanje izhodne napetosti ali paralelno za 
povečanje izhodnega toka. 

Opis sprednje plošče napajalnika družine DP932 
(slika na naslednji strani):
1. 4,3 palčni LCD touch screen
2. Tioke za izbiro kanala in vklop/izklop izhodov
3. Področje za vnos parametrov
4. Enter tipka za potrjevanje vnosov
5. Tipka vračalka (preklic vnosov itd)
6. Sponka za referenčno maso
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7. Funkcijski menu
8. Izhodne sponke
9. USB A port

10. Stikalo vklop napajanja

Opis zadnje strani napajalnika DP932:

1. LAN port
2. USB B port za priklop napajalnika kot SLAVE na 

krmilo napravo
3. Digitalni I/O port
4. USB host
5. AC izbira napetosti
6. AC napajalna vtičnica
7. Varovalka
8. Odprtina ventilatorja

Uporaba:
• V izobraževalne namene
• Razvoj in raziskave
• Proizvodnja
• Načrtovanje elektronike

Več informacij na http://www.amiteh.si

Vrhunski napajalniki in 
elektronska bremena Itech

Informacije: AMITEH d.o.o.

ITech je kitajsko/tajvansko podjetje, ki proizvaja 
napajalnike,  elektronska bremena in merilnike 
moči, v programu pa imajo tudi obširnejše testne 
sisteme. Ponujajo več kot 400 različnih modelov, od 
preprostih enoizhodnih enosmernih napajalnikov 
majhnih moči do večstokilovatnih sistemov.

Tokrat se bomo ustavili pri endosmernih in izmeničnih 
laboratorijskih elektronskih bremenih. Narejena so 
za napetosti od nekaj voltov, pa vse do 600V DC in 
za tokove od nekaj amperov, pa vse do 140A! Pri 
izmeničnih elektronskih bremenih gredo številke še 
precej višje, saj pokrivajo napetosti do 420V, tokove 
pa kar do 990A! Tu pa so moči že preko 160kW.

Enosmerna elektronska bremena. 

IT8700P+ Visokohitrostno večkanalno elektronsko 
breme enosmernega toka.
Visokohitrostno večkanalno enosmerno elektronsko 
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breme serije IT8700P+ je nadgrajena različica 
originalne serije IT8700P z večjo hitrostjo  in večjo 
natančnostjo. Njegovi moduli podpirajo vzporedno 
povezavo master-slave za razširitev moči. Združljiv 
je z glavnim računalnikom IT8700P  , novi moduli 
in stari moduli lahko delujejo skupaj. 

Moduli IT8700P+ imajo hitrejši dinamični odziv in 
lahko naredijo  minimalni čas vzpona toka krajši od 
časa naraščanja minimalnega toka < 10 μs. Poleg 
tega je zaradi nizkega notranjega upora  primeren 
za preskus nizke napetosti. Večja hitrost zanke 
lahko natančno nadzoruje tok brez prekoračitve, 
kar izboljša učinkovitost preskusa. 

Poleg tega ima tri tokovna območja za večjo natančnost 
in manjše valovanje. Hitrost merjenja napetosti in 
toka te serije je bila nadgrajena na 250kHz. Ima 
vgrajene vmesnike LAN, USB in RS232 ter podpira 
protokol SCPI. Zato je  IT8700P+ dober za sistemsko 
integracijo in je primeren za raziskave in razvoj ter 
testiranje proizvodnih linij super kondenzatorjev, 
gorivnih celic, litij-ionskih  baterij, hitrih AC-DC in 
DC-DC napajalnikov, kot so računalniški napajalniki 
in komunikacijski napajalniki.

IT8400 Visoko zmogljivo elektronsko breme 
enosmernega toka

IT8400 visoko zmogljivo elektronsko breme ima 
dve napetostna nivoja, 600 V in 1200 V. Podpira 
vzporedno povezavo master-slave z močjo od 6 kW 
do 600 kW in je zmožen hitre dvojne obremenitve 
moči. Ima tri  razpone odčitavanja toka z ločljivostjo 
do 40μA. IT8400 ima hitrejši odziv zanke in hitrost 
naraščanja in padanja toka. 

Podpira  do 8 delovnih načinov. Ima tudi funkcije 
dinamičnega načina, seznama, OCP, OPP testa, 
samodejnega testa in testa baterije. IT8400  ima 
vgrajene CAN, LAN, GPIB, USB, RS232 in analogne 
vmesnike, primerne za daljinsko upravljanje in 

gradnjo sistema. Poleg  tega se zaradi popolne 
zaščitne funkcije dobro ujema s preskusom 
gorivnih celic, praznjenja akumulatorja, polnjenja 
z enosmernim tokom, BOC, močnostna elektronika, 
solar, avtomobilske visokonapetostne komponente, 
DC-DC, motorji itd.

IT-M3800 Series Regenerative DC elektronska 
bremena

Regenerativna enosmerna elektronsko breme serije 
IT-M3800 ne more delovati samo kot enosmerna 
obremenitev, temveč tudi vrača energijo v omrežje, kar 
vam prihrani stroške električne energije in hlajenja. 
Lahko dokonča visoko natančen izpis in meritve ter 
podpira več zaščitnih funkcij. Dobro se uporablja 
za testiranje 5G komunikacijskega in podatkovnega 
centra, test industrijskih komponent, test staranja, 
PV in test shranjevanja energije, optimizator porabe 
energije in druga področja.

Izmenična elektronska bremena

IT8200 Regenerativno elektronsko breme AC/DC

Serija IT8200 je regenerativno programabilno 
elektronsko breme AC/DC. Je regenerativna, kar vam 
ne prihrani le električne energije in stroškov hlajenja  
, ampak je dobro tudi za varčevanje z energijo in 
zaščito okolja. Način obremenitve z izmeničnim 
tokom podpira rektifi kacijo in nepopravljivost ter 
zagotavlja  načine delovanja CC/CR/CP/CS/CC+CR/
CE. Lahko simulira več topologij vezja v načinu 
CE, kot je enofazno rektifi kacijsko RLC vezje in 

vzporedno RLC vezje. IT8200 je mogoče uporabiti 
za preskušanje V2G, EVSE, PCS, UPS, inverterja itd.  
Serija IT8200 ima zasnovo z visoko gostoto moči 
in moč lahko doseže 6 kVA v enoti 2U in 15 kVA 
v enoti 3U. Po vzporedni povezavi je moč mogoče 
razširiti na največ 960 kVA. Njegov LCD zaslon na 
dotik z grafi čnim uporabniškim vmesnikom lahko 
neposredno defi nira različne valovne oblike. V 
kombinaciji s  funkcijo urejanja poljubne valovne 
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oblike in funkcijo popolne zaščite je idealna izbira za 
preizkušanje v raziskavah in razvoju ter konstrukciji 
sistema.

IT8600 Izmenično elektronsko breme

IT8600 je najnovejša serija AC/DC elektronskih 
bremen ITECH z razponom moči 0~14,4 kVA in 
nastavljivo frekvenco 45 Hz ~ 450 Hz. Edinstvena 
funkcija prikaza valovne oblike osciloskopa IT8600 
lahko prikaže vhodno napetost in tok kot valovno 
obliko. Opremljen je z načini merjenja za različne 
parametre, kot so zagonski tok, temenska vrednost, 
efektivna vrednost, PF (faktor moči). Zmogljivost 
merjenja harmonikov napetosti je do 50. 

Vgrajena komunikacijska vmesnika LAN in USB sta za 
zanesljiv in hiter nadzor. IT8600 je popolna rešitev 
za testiranje UPS-ov, inverterjev, AC napajalnikov in 
ustreznih AC elektronskih komponent itd.

IT8211 Digitalno krmiljenje enosmernega 
elektronskega bremena

Ekonomično elektronsko breme serije IT8211 z 
najvišjim razmerjem med ceno in zmogljivostjo ter 
majhno velikostjo se pogosto uporablja v linijah za 
testiranje proizvodnje in linijah za vzdrževanje itd. 
Ločljivost 1 mV/1 mA zagotavlja natančen rezultat 
meritve. 

Serija IT8211 ima funkcije, ki jih 
je mogoče programirati in lahko 
hitro prikliče shranjene podatke 
skupine 4 * 40. Funkcijske tipke 
na plošči in zaslonski vmesnik so 
jasni, uporabnikom pa zagotavljajo 
preprost operacijski program, 
za enostavno in hitro pripravo 
različnih kompleksnih testov. 

Serija ima način CV, CC in CR ter funkcijo preskusa 
kratkega stika, je stroškovno najučinkovitejši izdelek 
za elektronsko obremenitev.

Izmenični viri Elettrotest

Informacije: AMITEH d.o.o.

Elettrotest – znanje iz Padske nižine

Napajalniki in ostala merilna oprema proizvajalca 
Elettrotest veljajo za kakovostno in cenovno ugodno 
rešitev za mnogo aplikacij, predvsem za testiranje 
motorjev in navitij ter drugih aplikacij, ki zahtevajo 
izmenične veličine.

Pri Elettrotestu razvijajo in proizvajajo opremo 
za testiranje naprav, motorjev, transformatorjev, 
osvetlitve, prezračevalnih sistemov in druge 
opreme. Za merilno mesto in meritve v realnem času 
potrebujemo vire energije, regulatorje enofaznih in 
trifaznih napetosti, merilnike moči in upornosti in 
drugo merilno opremo ter napajalnike.

Viri energije

Trifazni RPS
20KVA trifazni generator, ki ga je mogoče kombinirati 
z različico stojala za različne konfi guracije sistema 
testiranja.
Enofazni RPS
Enofazni generator, ki ga je mogoče kombinirati z 
različico stojala za različne konfi guracije sistema 
testiranja.
Trifazni HPS
Izolirani trifazni generator, primeren za visokozmogljive 
sisteme z visoko močjo.
Trifazni CPS
Kompakten, neizoliran, eno-/trifazni generator, 
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primeren za eno-/trifazne sisteme testiranja.
Enofazni CPS
Kompakten, neizoliran, enofazni VA generator, 
primeren za enofazne testne sisteme.
Trifazni TPS
Izolirani trifazni generator, primeren za zelo izkrivljene 
obremenitve, vzdržuje čisto, natančno in stabilno 
napetost.
Enofazni TPS

Kompakten, neizoliran enofazni generator, primeren 
za zelo popačena bremena z dvojnim izhodnim 
območjem.
Enofazni TPS z zaslonom

Enofazni AC/DC generatorji, ki zagotavljajo sinusno 
in neprekinjeno valovno obliko z visokimi lastnostmi 
čistosti, stabilnosti in natančnosti. TPS/M/D so 
programabilni glede napetosti in frekvence, zaradi 
svojih lastnosti pa so primerni za napajanje katere 
koli enofazne opreme.
Trifazni XPS

Serija programabilnih virov napajanja (imenovana 
serija XPS), ki lahko zagotovijo enosmerno in 
izmenično napetost od 10Hz do 1kHz z visoko 
karakteristiko čistosti, stabilnosti in natančnosti.

Več o merilni opremi bomo objavili v naslednji 
številki Avtomatika+E.

Novi Rosenberger EBC® –
Učinkovit priključek za ploščo

Informacije: Rosenberger

Prvotni subminiaturni priključek s potisnim priključkom 
(SMP) je vseboval adapter za slepo povezavo ali kroglo, 
nameščeno med dvema PCB-jema ali vtičnicama 
na plošči. Oblikovalcem je dal, kar so potrebovali: 
večjo električno zmogljivost, hitrejšo namestitev in 
večjo gostoto za aplikacije z višjimi frekvencami.

Bistveno je, da je krogla ohranila celovitost prenosa 
v primeru kakršnega koli rahlega aksialnega ali 
radialnega odklona. SMP je oblikovalcem ponudil 
doslej izjemno stopnjo prilagodljivosti za tolerance 
poravnave in poenostavil celoten proizvodni proces. 
Poleg tega je ponudil pravo alternativo nerodni 
montažni opremi, ki se je takrat uporabljala z 
navojnimi konektorji; omogoča večjo koncentracijo 
sočasnih mikrovalovnih povezav na ploščo ali panel.

V zadnjih letih so povezave Board-Board in Board-to-
Module postale vse bolj priljubljene, predvsem zaradi 
potrebe trga mobilnih telekomunikacij po miniaturizaciji. 
Sklope RF kablov nadomeščajo RF priključki s plošče 
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na ploščo, ki lahko prenesejo višje ravni moči, 
hkrati pa prihranijo prostor in težo pri nižji ceni.

Poleg tega je pri 5G potrebna veliko bolj gosta 
namestitev mest z majhnimi celicami. Forum malih 
celic napoveduje, da se bo število majhnih celic, 
nameščenih po vsem svetu, leta 2021 povečalo 
na 37 milijonov. Ta ogromna rast bo posledično 
ustvarila eksponentno povpraševanje po rešitvah 
oddaljene radijske glave, ki uporabljajo ustrezne 
sisteme povezav od plošče do plošče. Iz nuje se je 
tehnologija RF priključkov s plošče na ploščo razvila od 
zgodnjih dni za prilagajanje omejene neporavnanosti 
med ploščami PCB do ponudbe najširših toleranc, 
ki so na voljo v radialnih in aksialnih smereh za 
obvladovanje različnih razmikov med ploščami.

In zdaj k obravnavanju posebnih hitrosti 5G, da 
bi pomagali uresničiti celoten potencial interneta 
stvari, umetne inteligence in drugih vznemirljivih 
prihodnjih aplikacij.

RF mikrovalovni konektorji v svetu 5G 

Izzivi oblikovanja RF konektorjev 
Ko vstopamo v dobo 5G, veliko novih RF konektorjev
so se pojavili oblikovalski izzivi. Naraščajoče hitrosti 
prenosa podatkov so od vodilnih proizvajalcev RF 
konektorjev zahtevale, 
da se odzovejo, vendar 
brez ogrožanja zmog-
ljivosti izdelka ali 
prilagodljivosti ob li-
  ke. 
Klju čne zahteve vklju-
čujejo:

• Prilagoditev prostorskim in težkim omejitvam
• Upravljanje ultravisokih frekvenc 5G
• Zagotavljanje posameznih miniaturiziranih vtičnic

za več aplikacij PCB visoke gostote
• Napredna konstrukcija kontaktov in puš za 

povečanje življenjskega cikla izdelka in odpornost 
proti slabšanju RF signala

• Lahka, robustna oblika
• Samoporavnavni blind-mate priključki za večjo 

zanesljivost in zmogljivost
• Nižji stroški povezav zlaganje plošče na ploščo/

modula
• Zagotovite največji VSWR

Povzetek

Minilo je skoraj dvajset let, odkar je Rosenberger 
lansiral originalno serijo priključkov SMP (sub-miniature 
pushon). Vendar RF mikrovalovna industrija zdaj 
vstopa v dobo, ki se prav tako odraža pri zasnovi 
RF konektorjev. Medtem ko je SMP sprožil nenehno 
sprejemanje povezovalnih rešitev od plošče do 
plošče in plošče do modula, se je skorajšnji prihod 5G 
izkazal za novega spodbujevalca v RF mikrovalovni 
industriji.

To vodi do vznemirljivega novega vala inovacij RF 
priključkov. Proizvajalci si prizadevajo izpolniti 
povečane zahteve po zmogljivosti uporabnikov v 
številnih tržnih sektorjih, nič bolj kot tistih v mobilnih 
komunikacijah, kjer so operaterji pod pritiskom, da 
od leta 2020 čim prej zagotovijo široko uvedbo 
hitrega 5G. 

Ta vseprisotna omrežja z visoko hitrostjo in nizko 
zakasnitvijo bodo v samem središču prihodnjega 
napredka na področju umetne inteligence (AI), 
interneta stvari (IoT), analitike velikih podatkov, 
strojnega učenja, povezanih avtomobilov, virtualne 
resničnosti in še veliko več. Pravzaprav nihče ne ve 
vsega, kar bo 5G zagotovilo v prihodnosti. Ker gre za 
tako revolucionarno tehnologijo, jo bomo verjetno 
uporabili za ustvarjanje storitev in aplikacij, ki si jih 
nismo niti predstavljali.

Ena stvar je gotova, vložki v cenovno dostopnejše, 
enostavnejše in zanesljivejše hitre RF povezovalne 
sisteme še nikoli niso bili višji. Kot odgovor je 
Rosenberger razvil EBC® (Effi  cient Board Connector), 
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naslednjo generacijo RF medsebojnega povezovalnega 
sistema med ploščami/moduli. To omogoča 
nizkocenovni pristop k oblikovanju za več visoko 
zmogljivih aplikacij in je popolnoma optimiziran in 
pripravljen na prihodnost s 5G.

Rešitve povezljivosti za mobilne 
robote

Informacije: Rosenberger

Roboti se pogosto uporabljajo za opravljanje 
ponavljajočih se ali nevarnih nalog in za pomoč 
ljudem. Najvišja prioriteta za harmonično sodelovanje 
med človekom in strojem je varnost. Navsezadnje 
bodo roboti delali neposredno s človekom ali 
delovali blizu njega. Poleg tega, ko gre za nemoteno 
dostavo iz dneva v dan, se pričakuje, da bodo 
avtonomni mobilni roboti (AMR) delovali dlje časa, 
brez človeškega nadzora ali spremljanja.

Da bi dosegli takšno avtonomijo, senzorji in programska 
oprema omogočajo AMR-jem, da ves čas zaznavajo 
okoliško okolje in se ustrezno odločajo. Hkrati 
morajo AMR-ji računati na brezhibno povezljivost, 
da zagotovijo največjo zanesljivost z neprekinjenim 
prenosom signala in moči ter da omogočajo največji 
nadzor in odzivnost.

Za popolno brezskrbnost Rosenberger zdaj ponuja 
portfelj povezovalnih rešitev, ki ustrezajo namenu, 
za izpolnjevanje vseh vrst zahtev po povezavi AMR 
– v vseh pogojih. Rosenbergerjevi RF konektorji so 
najvišje kakovosti in absolutno prenesejo tresljaje, 
vdor vode in ekstremne delovne temperature.

Droni

Brezpilotna letala (UAV), splošno znana kot droni, 
se vse pogosteje uporabljajo v komercialne in 
industrijske namene. Ker tehnologija še naprej 

napreduje, postajajo vse bolj zanesljivi, stabilni in 
sposobni leteti dlje in višje. To bistveno povečuje 

njihov potencial za veliko širšo uporabo v številnih 
različnih aplikacijah: geodetsko raziskovanje, inšpek-
cijski pregledi, vzdrževanje, iskanje in reševanje in 
kmalu tudi medicinske in ladijske dostave.

Rešitve, nameščene na drone, se zdaj lahko uporab-
ljajo za zajemanje podatkov v realnem času, zato 
igrajo pomembno vlogo pri nenehni digitalizaciji 
industrijskih procesov (Internet of Things). Sejanje 
pridelkov, škropljenje in pregled tal, kartiranje cest 
in zgradb, spremljanje infrastrukture elektrarn, 
odkrivanje razlitja nafte in uhajanja plina je le nekaj 
odmevnih primerov.

Roboti za dostavo

Brezpilotna zemeljska vozila (UGV) so se dobro 
izkazala na številnih področjih. Njihova vsestranskost, 
produktivnost, stroškovna učinkovitost in okolju 
prijazne poverilnice jih ženejo tudi globlje v 
komercialni svet, da izvajajo vrsto aplikacij. Od 
komisioniranja izdelkov v skladiščih, dostave paketov 
»zadnji kilometer« na dom in v podjetja, do prevoza 
medicinskih pripomočkov po bolnišnicah in dostave 
rezervnih delov v tovarnah.

UGV so odvisni od tehnoloških inovacij za zagotavljanje 
brezhibnega delovanja v vseh pogojih. Od sofi sticirane 
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Za višjo produktivnost.
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programske opreme, ki upravlja njihove sisteme 
za zaznavanje gibanja in navigacijske sisteme, 
do uporabe umetne inteligence (AI) za povečanje 
zmogljivosti strojnega učenja.

Vmesnik za polnjenje

Če zagotovimo, da so roboti takoj na voljo za 
nadaljnji let, je hitro, preprosto in varno polnjenje 
baterije predpogoj. Rosenbergerjeva rešitev za hitro 
povezavo je zasnovana s tem v mislih.

Portfelj izdelkov
• Sestavi kablov za različne 

tokove (10 A, 25 A, 30 A, 
40 A)

• PCB konektorji
• Zaščitne kapice

Kabelski sklopi, sestavljeni iz:
• RoPD® priključka za 

polnjenje (ravni ali pra-
vokotni)

• RoPD®  vtič plošče baterije 
(okrogla ali kvadratna pri  
robnica)

• RoPD® vtičnica za panel (kvadratna prirobnica, 
gibljivo nameščena)

Lastnosti

• Vmesnik v skladu z Rosenberger RoPD®

• Evropski patent št. EP1537632
• Frekvenčno območje (podatkovni kontakti) še 

ni razvidno
• Tok (napajalni zatiči) 10 A, 25 A, 30 A, 40 A
• Napetost (napajalni kontakti) 60 V DC
• Napetost (podatkovni kontakti) 12 V
• Vodoodporen IP67
• Temperaturno območje -40 °C do +65 °C
• 4 kontakti za podatkovno komunikacijo in 2 

kontakta za prenos energije
• 100% samostojna lokacija
• Majhna globina vgradnje
• Vodoodporen in robusten
• Odporen na udarce in vibracije
• Zanesljiv kontaktni pritisk
• Vtikanje z ničelno silo
• UV odporen
• Cikli vtikanja > 2.500
• Magnetni samovtični mehanizem
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Prednosti

• Magnetni samovtični mehanizem – hiter, zanesljiv, 
preprost

• Sistem ni vroče vklopljiv – magnetni samovtični 
konektorji samodejno zaznajo povezavo in 
preprečijo njihovo odpiranje

• Visoki cikli vklapljanj – idealno za povezave, ki 
jih je treba pogosteje povezovati in odklapljati

• Ni nevarnosti pregiba ali podobnega
• Zanesljive povezave tudi na težko dostopnih 

mestih
• Prisilni odklop ne poškoduje priključka ali vozila
• 4 podatkovne kontakte je mogoče uporabiti 

kot BUS sistem z dodatno napajalno napetostjo

Aplikacije

• RoPD® konektorji so primerni za podatkovno 
komunikacijo in prenos električne energije

• Za industrijo lahkih električnih vozil (LEV), npr.
• Pedelecs
• E-kolesa
• E-skiroji
• E-invalidski vozički
• Kot tudi za kopenska vozila brez posadke (UGV)
• Droni
• Različne medicinske, industrijske in potrošniške 

aplikacije

Renesas širi portfelj brezžičnih 
modulov in čipov
Vir: Renesas Electronics

Renesas je napovedal nov brezžični modul, ki podpira 
NB-IoT, za pametna mesta in svoj načrt izdelkov za 
Wi-Fi, vključno s kombiniranim čipom Wi-Fi/BLE.

Na sejmu electronica 2022 je Renesas Electronics 
Corp. objavila, da je razširila svojo linijo izdelkov 
WAN z nizko porabo energije kot del svoje strategije 
za zagotavljanje povezovalnih naprav za pametna 
mesta, pametne domove, medicinske naprave in 
industrijske aplikacije, vključno z novimi Cat-1 in 
Brezžični modul NB-IoT. Podjetje je delilo tudi svoj 
načrt izdelka za Wi-Fi, ki temelji na tehnologiji iz 
prevzema Celeno, in napovedalo vzorčenje svojega 
kombiniranega čipa 2 × 2 Wi-Fi/BLE.

Novi brezžični modul RYZ024A podpira internetno 
povezljivost Cat-M1 in NB-IoT (ozkopasovni internet 
stvari) brez potrebe po prehodu. Trdi, da deluje v 
načinu najnižje porabe energije, saj porabi 1 μA v 
načinu varčevanja z energijo, kar je bistveno manj 
kot pri konkurenčnih izdelkih, so sporočili iz podjetja.

RYZ024A podpira razširjeni prekinjeni sprejem (eDRX) 
in ponuja razširjen razpon napetosti od 2,2 V do 5,5 
V, zaradi česar je primeren za aplikacije z baterijskim 
napajanjem. Modul zagotavlja dve izhodni stopnji 
ojačevalnika moči: 20 dBm (decibelov-milivatov) in 
23 dBm, da se zagotovi pokritost na robu mobilnega 
omrežja kot tudi v globokih zaprtih prostorih.

Podobno kot njegov predhodnik, modul RYZ014A, 
RYZ024A ponuja zmogljivost brezžične povezave 
Cat-M1, vendar dodaja možnost integracije NB-IoT. 
»Medtem ko sta Cat-M1 in NB-IoT obe tehnologiji 
prostranih omrežij z nizko porabo energije (LPWAN), 
NB-IoT uporablja le del razpoložljivega spektra, 
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zaradi česar je energijsko učinkovitejša in s tem 
podaljšuje življenjsko dobo baterijsko napajanih 
sistemov, « je rekla Renesas. ”NB-IoT ponuja tudi 
odlično globino pokritosti, vključno s podzemnimi 
in zaprtimi prostori.”

RYZ024A se razvija v sodelovanju s podjetjem 
Sequans in bo v celoti preizkušen in certifi ciran za 
delo z vsemi glavnimi radiofrekvenčnimi regulativnimi 
specifi kacijami, ki so jih določile organizacije, kot 
sta Global Certifi cation Forum (GFC) in PCS Type 
Certifi cation Review Board (PTCRB). To bo zagotovilo 
skladnost z regulativnimi zahtevami in zahtevami, 
specifi čnimi za posamezne operaterje, tako da lahko 
inženirji takoj začnejo graditi sisteme interneta 
stvari za vodilne operaterje v Severni Ameriki, 
azijsko-pacifi ški regiji in Evropi, je dejal Renesas.

Renesas je povedal, da bo modul RYZ024A zmanjšal 
velikost tiskanega vezja za 60 odstotkov in skrajšal 
razvojni čas za do 90 odstotkov v primerjavi z 
običajnimi zasnovami, ki temeljijo na naborih 
čipov, s popolno strojno in programsko podporo 
za integracijo družine MCU-jev RA ali RX.

Poleg RF certifi katov ponuja Renesas za pospešitev 
načrtovanja tudi komplet za preizkušanje in sklad 
programske opreme. Modul RYZ024A je danes na 
voljo z vdelano programsko opremo Cat-M1 in ga 
bo naslednje leto mogoče programsko nadgraditi 
za podporo dvojnega načina (Cat-M1 in NB-IoT). 

Renesas namerava ponuditi razširitveni komplet 
Pmod za preprosto povezavo z MCU-ji Renesas. 
Komplet bo vključeval popolnoma certifi ciran modul 
RYZ024A, anteno LTE, kartico SIM in vodnik za hitri 
začetek, vključno z nadgradnjo programske opreme.

Kot del svojih referenčnih načrtov Winning 
Combinations je Renesas razvil rešitev »Solar 
Powered Location Tracker« , ki je modularna rešitev 
za sledenje sredstev s prilagodljivimi brezžičnimi 
možnostmi. Vključuje osrednji MCU (RA2L1) skupaj 
z brezplačnimi izdelki Renesas, kot so napajalni IC-
ji, komunikacijski moduli za Wi-Fi (DA16600MOD) 
ter modul Cat-M1 in NB-IoT (RYZ024A).

Renesas je objavil tudi svoj načrt za Wi-Fi, ki bo 
dopolnil njegove industrijske izdelke in izdelke IoT. 
Renesas izkorišča tehnologijo svojega nedavnega 
lanskoletnega prevzema družbe Celeno za razvoj 
nabora odjemalcev Wi-Fi in aplikacij dostopnih točk 
za Wi-Fi 6/6E in Wi-Fi 7. Ciljne aplikacije vključujejo 
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domače mreže, IoT ter industrijske in potrošniške 
multimedijske naprave.

Wi-Fi 7 naj bi bil predstavljen leta 2024 z zgodnjim 
sprejetjem v mobilnih telefonih, računalnikih in 
omrežnih napravah, sledile pa naj bi IoT, industrijske 
in potrošniške multimedijske aplikacije, so dejali pri 
Renesasu. ”V pasu 6 GHz bi Wi-Fi 7 več kot podvojil 
največjo hitrost in povečal hitrosti v pasu 2,4 GHz in 5 
GHz za kar 30 odstotkov.” Druge prednosti vključujejo 
izboljšano zanesljivost omrežja, zakasnitev in 
uporabniško izkušnjo.

Družba je sporočila, da zdaj dobavlja velike količine 
svojih visoko zmogljivih rešitev dostopne točke 
Wi-Fi 6E s svojo družino CL8000. Prav tako vzorči 
visoko integriran kombinirani čip 2 × 2 Wi-Fi/BLE, 
ki podpira tripasovni preklopni radio Wi-Fi 6E (6 
GHz, 5 GHz in 2,4 GHz), pasovno širino kanala 160 
MHz in do 2,4 Hitrost podatkovne povezave Gbits/s. 
Varen nabor čipov z nizko zakasnitvijo vključuje 
podporo za Bluetooth in BLE 5.2, ki cilja na aplikacije 
za pretakanje večpredstavnosti, prehode IoT in 
naprave, povezane z oblakom.

Renesas razvija tudi nabor čipov Wi-Fi 6E z edinstveno, 
patentirano tehnologijo Wi-Fi Doppler Imaging. Prikazuje 
obseg in dopplerjev podpis ljudi in predmetov z 
uporabo standardnih signalov Wi-Fi, s čimer odpravlja 
potrebo po več kamerah ali senzorjih v domačih 
okoljih in poslovnih zgradbah, so sporočili iz podjetja. 
Kombinirani čip za povezljivost in zaznavanje naj bi 
bil v proizvodnji v naslednjih 18 mesecih.

Izdan bo tudi nov modul Quick-Connect Wi-Fi 6 
in Bluetooth Low Energy 5.2 za aplikacije IoT, ki 
potrebujejo odjemalca Wi-Fi 6 z visoko pasovno 
širino in 2 × 2 MIMO.

Renesas ponuja vrsto zmagovitih kombinacij, ki 
združujejo nabore čipov Wi-Fi 6 in 6E. Ti vključujejo 
aplikacije od usmerjevalnika Wi-Fi 6 z visoko 
zmogljivostjo za domače prehode do brezžične 
rešitve IEEE 1588 za omrežja 5G. Več jih je v razvoju, 
vključno z video telefonom IP, varnostnim terminalom 
pametnega doma in razširitvijo platforme Renesas 
Quick-Connect IoT, ki vključuje ključek USB Wi-Fi 6.

Optocoupler zagotavlja hitrejši 
odzivni čas

Vir: Vishay Intertechnology, Inc.

Vishayjev linearni optični sklopnik VOA300 trdi, da 
ima hitrejši odzivni čas, višjo izolacijsko napetost in 
večjo stabilnost ojačenja prenosa kot konkurenčne 
naprave.

Vishay Intertechnology, Inc. je zahteval prvi linearni 
optični sklopnik v industriji, ki ustreza standardu 
AEC-Q102, z visoko izolacijsko napetostjo 5300 Vrms 
za avtomobilske aplikacije. Vishay Semiconductors  
VOA300  naj bi zagotavljal odzivni čas, ki je petkrat 
hitrejši od konkurenčnih naprav s povečano stabilnostjo 
povečanja prenosa ±0,005 %/°C tipično.

Linearni optični sklopnik zagotavlja hiter prenos 
podatkov pri hitrosti 1,4 MHz, medtem ko hiter 

Visokozmogljiv Wi-Fi 6 usmerjevalnik
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odzivni čas omogoča hitro zaznavanje valovanja 
napetosti in toka za mehanizme za izklop baterije 
(eFuse), ki ščitijo potnike in vozila, je dejal Vishay.

Druge ključne lastnosti vključujejo nizko vhodno-
izhodno kapacitivnost tipično 1 pF, visoko linearnost 
ojačanja ±0,25 % in nizko porabo energije <15 
mW. Delovno temperaturno območje je od -40 °C 
do 125 °C, zaradi česar je primeren za uporabo v 
težkih industrijskih okoljih.

Optični sklopnik je sestavljen iz infrardeče LED 
AIGaAs (IRLED), ki obseva izolirano povratno diodo 
in izhodno fotodiodo PIN v razcepljeni razporeditvi. 
Vishay je dejal, da »fotodioda s povratno informacijo 
zajame odstotek toka LED in ustvari krmilni signal, 
ki se uporablja za servo pogonski tok LED, medtem 
ko izhodna fotodioda PIN proizvaja izhodni signal, 
ki je linearno povezan s servo optičnim tokom, ki 
ga ustvari LED.

Poleg tega usklajene fotodiode PIN, ki sledijo 
izhodnemu toku LED, zagotavljajo časovno in 
temperaturno stabilnost vhodno-izhodnega spojnika.

Naprava ponuja tudi enostranski izhod za prilagodljivost 
zasnove, ki ga je mogoče neposredno povezati z 
ojačevalno stopnjo ali analogno-digitalnim pretvornikom. 
Optični sklopnik se uporablja za galvansko ločeno 
merjenje toka in napetosti v električnih vozilih (EV), 
vključno z vgrajenimi polnilniki (OBC), vlečnimi 
pretvorniki in pretvorniki DC/DC. Optični sklopnik 
je skladen z RoHS, brez halogenov in Vishay Green.

Vzorci in proizvodne količine VOA300 so zdaj na 
voljo, dobavni roki so 10 tednov. 

Nexperia širi portfelj z ultra 
hitrimi 650-V diodama 

Vir: Nexperia

Nexperia širi svoj portfelj v paketu CFP z ultra hitrimi 
650-V rekuperacijskimi usmerniki za avtomobilsko 
in industrijsko uporabo.

Nexperia je razširila svoj portfelj pakiranih diod 
Clip-bonded FlatPower (CFP) za industrijske in 
avtomobilske aplikacije. Novi izdelki vključujejo 
štiri 650-V, 1-A obnovitvene usmernike, ki so na 

voljo v ohišjih CFP3 in CFP5 za vgrajene polnilnike 
(OBC) in pretvornike za električna vozila, pretvornike 
električne energije, PV pretvornike in napajalnike 
v industrijskih aplikacijah.

Avtomobilski in industrijski usmerniki naj bi zagotavljali 
”optimalen kompromis med ultra hitrim mehkim 
preklapljanjem in nizkim padcem napetosti naprej, 
da bi zmanjšali izgube moči pri visokofrekvenčnih 
aplikacijah,” pravijo v podjetju.

Poleg tega majhen odtis paketov CFP prihrani prostor 
na plošči v primerjavi z napravami v paketu SMA/B, 
ki omogočajo zasnovo z visoko gostoto, je dejal 
Nexperia. Te 650-V usmerniške diode so že bile 
uporabljene v Tier 1 avtomobilskih in industrijskih 
modelih.

Nexperia namerava vlagati v povečanje svoje 
zmogljivosti, da bi zadostila tržnemu povpraševanju 
po napravah v paketu CFP. Podjetje bo tudi razširilo 
svojo 650-V ponudbo (do 30 A), da bo zadostilo 
visokonapetostnim električnim aplikacijam. Stranke 
bodo imele možnost ultra hitrih ali hiperhitrih 
preklopnih naprav pri izbiri specifi kacij napetosti 
naprej za izdelke z nazivnim tokom nad 10 A, so 
sporočili iz podjetja.

Novi izdelki 1-A vključujejo standardna PNU65010ER 
(CFP3) in PNU65010EP (CFP5) ter PNU65010ER-Q 
(CFP3) in PNU65010EP-Q (CFP5) s standardom 
AEC-Q101. Prvi deli z višjimi nazivnimi tokovi 2 A 
in 3 A v embalaži CFP bodo predvidoma izdani v 
prvem četrtletju leta 2023. 

Paketi DPAK/D2PAK bodo izdani pozneje leta 
2023 in skozi vse leto 2024. Na voljo bodo tudi v 
standardnih in različice, primerne za avtomobile.
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