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

?
?

Preklopnik RX anten - še ena naprava iz serije HAMtech Master

4

2

3

M

M

1

N1MM kompatibilen Bandmap controller
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.
SO2R SEMAFOR
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.
MultiControll programska oprema
Programska oprema MultiControll omogoča
upravljanje večine krmilnikov/preklopnikov iz
serije Master preko USB portov (virtualni COM
porti). Programska oprema deluje na principu
Server/Client in omogoča mrežno upravljanje iz vseh
računalnikov v mreži.
Oprema prav tako omogoča REMOTE delo preko internet
hitre povezave.
Server omogoča prirejanje COM portov posamezni napravi,
Client pa omogoča izbiro tipk za upravljanje in funkcije
izhodov.
RX in Fokus na A

RX Master 42

RX na B
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Distribucija mikrofonskih signalov
? Vhod za kombinacijo slušalke z mikrofonom
? Dinamični ali elektret mikrofon
? Samodejno preklapljanje mikrofona glede na
fokus postaje
? Programsko nastavljanje izhodnih nivojev
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- enako delovanje
kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji
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Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. Celoletno 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 €)! (odkljukajte)

Podpis:

M.P.

Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!
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Specialne avdio funkcije
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 pobiranjem na dveh sprejemnikih ali klicanjem in pobiranjem (inband ali multi).

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

REV

WinKeyer 3

RADIO B

X

AMITEH

REV

Preklopi virov avdio 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
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44
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RADIO A
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AUTO FOCUS

FOCUS RADIO
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Osnovne funkcije Audio Master SO2R:

TIPTEH
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INPUT 3

MIC
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INPUT 1
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Audio Master SO2R

R
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Dandanes vsak odličen operater 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 POSLUŠANJE! In Audio Master SO2R 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.

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

Vse cene vsebujejo DDV!
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SAMSUNG NA DOGODKU CLIMATE
SOLUTION DAY 2021 PREDSTAVIL
NAJNOVEJŠE HVAC INOVACIJE IN
VIZIJO ZA NOVI SVET
Amsterdam, 27. januar 2021 − Že četrto leto zapored je Samsung Electronics
Air Conditioner Europe B.V. organiziral letni partnerski dogodek Climate
Solution Day 2021, katerega osrednja tema je bila ”Pripravljeni za novi
svet”. Na dogodku so predstavniki medijev in strokovnjaki iz panoge spoznali
najnovejše Samsung inovacije.
»Kljub trenutnim okoliščinam, v katerih fizični dogodek ni mogoč, smo ostali
zvesti svoji zavezi, da se tudi letos srečamo s cenjenimi partnerji. Spletni
dogodek je bil odlična priložnost, da partnerjem predstavimo najnovejše
inovacije, kot sta DVM S2 in WindFree™ Pure 1.0. napravi,« je povedal Wim
Vangeenberghe, predsednik družbe Samsung Electronics Air Conditioning
Europe. In dodal: »Navkljub dejstvu, da se je naše življenje v zadnjem času
drastično spremenilo, se pri družbi Samsung še vedno osredotočamo na
inovacije, ki premikajo meje tehnologije. V sodelovanju s partnerji bomo še
naprej skupaj oblikovali prihodnost in izkoristili prav vsako priložnost, da
uporabnikom ponudimo še več udobja v domu.«

Šesta generacija DVM rešitev
Nov DVM S2 porftelj - šesta generacija Digital Variable Multi enot in nova
generacija DVM S platforme - nudi izjemno energetsko učinkovitost in nadzor
s pomočjo umetne inteligence ter tako nudi še več udobja. Nov porfelj pa
omogoča tudi lažje nameščanje in servisiranje, hkrati pa zagotavlja manj
hrupa pri uporabi. DVM S2 poudarja zavezanost družbe Samsung k energijsko
učinkovitejšim rešitvam. Nove naprave bodo v Evropi na voljo od aprila 2021
naprej.
Nova WindFree™ Pure 1.0 klimatska naprava
WindFree™ Pure 1.0 stenska klimatska naprava je najnovejša inovacija
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INDUSTRIJSKI SEJEM 2021
CELJSKI SEJEM, Slovenija
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FORMA TOOL –
AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA
VARJENJE IN REZANJE
MATERIALI IN KOMPONENTE
NAPREDNE TEHNOLOGIJE

www.ce-sejem.si

INT LIGENTNE ZGRADBE
družbe Samsung, ki zagotavlja vrhunsko kakovost zraka
v zaprtih prostorih. Klimatska naprava je opremljena s
PM1.0 filtrom za čiščenje zraka, edinstveno WindFree™
tehnologijo hlajenja, Freeze Wash funkcijo in funkcijami
pametnega upravljanja, ki zagotavljajo najvišji nivo udobja.

ter s pomočjo elektrostatičnega polnilnika sterilizira
nekatere vrste bakterij1. Poleg tega je mogoče kakovost
zraka v zaprtem prostoru neprekinjeno spremljati prek
SmartThings aplikacije2. Če kakovost zraka doseže stopnjo
»slabo« ali »zelo slabo«, uporabnik prejme obvestilo in
lahko prek SmartThings aplikacije vključi način čiščenja.
Samsung z vizijo novega sveta
Samsung je predstavil tudi svojo vizijo o svetu, pri čemer
se je osredotočil na teme, kot so kakovost zraka v zaprtih
prostorih, trajnost in povezljivost. Evropejci namreč 90%
prostega časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je kakovost
zraka postala še pomembnejša.
Samsung je skupaj z organizacijo Project Etopia predstavil,
kako delujejo ClimateHub TDM Plus rešitve. Z evropskim
zelenim dogovorom, katerega cilj je reformirati obstoječi
evropski energetski sistem v učinkovitega in integriranega,
je potreben prehod na bolj trajnostne ogrevalne rešitve,
kot so toplotne črpalke. Razvoj takšnih naprav je poleg
uporabe napredne digitalne tehnologije, ki omogoča
pametno povezljivost, najučinkovitejši korak naprej
na poti k izboljšanju udobja ob hkratnem varčevanju z
energijo - tako kratkoročno kot dolgoročno.

Nudi tudi PM1.0 elektrostatični filter, ki deluje kot čistilec
zraka in filtrira prašne delce do velikosti 0,3 μm/mikronov

Za več informacij obiščite www.samsung.com.
Več informacij:
Samsung Electronics Adriatic (SEAD), Zagreb Branch
Oﬃce, Radnička cesta 37b, Zagreb, Hrvaška, Marijana
Brdovnik, m.brdovnik@partner.samsung.com, Iris
Horvat, Grayling d.o.o., +386 (0)40 16 88 51,
iris.horvat@grayling.com
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RAZVOJNA OKOLJA

C/C++ I. del
Avtor: Mag. Boštjan Šuhel, bostjan.suhel@gmail.com

C je prevajalnik, rabimo še kartični računalnik (vir 10), z modulom s štirimi kapacitivnimi tipkami (vir 11).
Učilo imenujemo ”minimalna postavitev delovnega mesta za specializirane učilnice nove mehatronike”.
Zanimajo nas osnovni podatki kot so največja frekvenca klicanja programskih prekinitev in stresanje
metod. Poglejmo si nadaljevanje iz prejšnje številke.

prekinitev.c

Slika 7 - Prekinitev.c
Vsi pini imajo možnost proženja strojne prekinitve ob spremembi stanja. Brez nadzora operacijskega sistema so to
najhitrejši možni odzivi SoC sistema. Merijo se v ns in stresanjem okoli ns. Vendar če smo v več opravilnem operacijskem
sistem, strojna prekinitev sproži program, ki program uvrsti v čakalno vrsto za dodeljevalec opravil v samem jedru
operacijskega sistema. Z nastavljanjem prioritete se , da te čas do neke mere izboljšati, vendar se odzivi merijo
v nekaj 100μs, kar je 100.000 počasneje. Dobra novica je, da tudi s takim odzivom pokrijemo veliko tehnoloških
zahtev projektov, vseh pa zagotovo ne. V takem primeru pomaga razbitje zaščite in poseg v sam operacijski sistem.
S tem se tu in trenutno ne bomo ukvarjali. Ideja je, da glavni program s krmilnim jedrom poženemo v posebej zanj
rezerviranem jedru in, da se prekinitveni programi izvajajo v drugem jedru zopet direktno kot strojni program, brez
izgube časa s čakalnimi vrstami. Vse to že obstaja in zahteva poseg v samo jedro operacijskega sistema.
Predstavljeni program utripa t1(20s). Če pritisnemo t4 se program predčasno zaustavi. Dodatek je nastavitev t3, ki
proži prekinitveni program tipka3. Prekinitveni program tipka12 10s utripa t3. Program tudi šteje prekinitve in jih na
koncu izpiše. To utripanje je neodvisno in se izvaja v ločenem programi, ki se izvaja brez nadzora glavnega programa.
Od tu do niti je samo še korak. Za vajo si poglejte, kako se prožijo niti. Nit je samo malo bolj nadziran program s strani
glavnega programa. Nam se že mudi k zadnjemu programu, ki združi pwm in prekinitve.

pwmprekinitev.c
V vaji merimo čas izvajanja programa in nastavimo frekvenco pina 12. Na pin12 nastavimo prekinitve in jih štejemo.
Ker imamo izmerjen čas in preštete spremembe stanja pina iz 0 v 1 lahko izračunamo frekvenco pina 12. Ker se
nastavljena in izmerjena frekvenca ujemata je vse v redu. In kaj je tu še zanimivo, ja naj večja frekvenca, ki jo sistem
še prenese. Vse počnemo samo zaradi tega. Pa si poglejmo. Merimo na rPi4 na 1,5GHz. Tudi ne bom preveč pretiraval,
ker v nasprotnem se sistem enostavno sesuje in ga je potrebno ponovno zagnati.
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Slika 8 - pwmprekinitev.c

Slika 9 - 33,33kHz
33,33kHz ni slab rezultat. Imamo možnost postaviti krmilno jedro v prekinitveni program na recimo 50μs. Pomagali
smo si s prioriteto, ki prekinitveni program postavi v naj višjo 99 prioriteto. Prihodnjič si moramo pogledati še odziv
in stresanje v krmilnem jedru. Gre za poseben programski pristop z nadziranim vračanjem nadzora upravljalcu opravil
in absolutnim proženjem opravil v krmilnem jedru.

Naslednjič
Razvoj vaj je izredno hiter. Pogledali si bomo meritve hitrosti urejevalnih algoritmov v odvisnosti od dolžine neurejene
tabele, pogledali si bomo metode določanja absolutno natančnih izvajanj v krmilnem jedru z malim stresanjem,
sledile bodo vaje hitrih UDP komunikacij, nekako vtem vrstnem redu. Ni nujno , da bo vse gotovo do naslednje
številke, vsekakor spremljajte na viru 4 in ne pozabite vaje nadgraditi. Za produkcijo pa že delujoče in v pedagoškem
procesu preizkušen Python vaje. Python je že leto prvi po izboru uporabnikov. Z enim učesom spremljamo novo
tehnologijo docker, ki nadomešča javo. Pač vse v stilu zamiranja tehnologij, ki so plačljive in v lasti multinacionalk.
In mi smo tu, da hitro vidimo trende, napišemo vaje in jih ponudimo v šolski sistem.
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Slika 10 - Nadgradi

Viri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://www.w3schools.in/c-tutorial/
https://en.wikipedia.org/wiki/Linus_Torvalds
https://en.wikipedia.org/wiki/System_on_a_chip
http://si.raspberryip.com/
https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/
https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A72
https://developer.arm.com/documentation/ddi0500/d/level-1-memory-system/about-the-l1-memory-system
https://developer.arm.com/documentation/ddi0500/d/level-2-memory-system/about-the-l2-memory-system
https://www.banggood.com/CJMCU-0401-4-bit-Button-Capacitive-Touch-Proximity-Sensor-Module-With-Self-lockingFunction-p-1118016.html
10. https://www.galagomarket.com/item/display/1862/5377_raspberry-pi_raspberry-pi_raspberry-pi-4-model-b,-2gb
11. https://www.banggood.com/CJMCU-0401-4-bit-Button-Capacitive-Touch-Proximity-Sensor-Module-With-Self-lockingFunction-p-1118016.html
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C/C++ II. del
Avtor: Mag. Boštjan Šuhel, bostjan.suhel@gmail.com

C je prevajalnik, torej se programi izvajajo hitro. Srednješolski program računalniškega tehnika zaključimo
z urejanji. Za ta namen so napisane 4 vaje za 4-1 različne urejevalne metode in na koncu še vaja, ki izmeri
čase urejanja za 4 metode, in sestavi tabelo za različne dolžine vhodnih podatkov. Poglejmo si te vaje.

mehurcno.c

Slika 1 - mehurcno.c
Mehurčno urejanje (Vir:2) uredi naključne podatke v vhodnem polju naraščajoče. Urejeni podatki omogočajo zelo
hitre iskalne algoritme, ki imajo časovno kompleksnost ln(n). Neurejeni podatki imajo iskalne algoritme s časovno
kompleksnostjo n. Urejanje je osnovno opravilo podatkovnih algoritmov. Zahteva teorijo in napisane programe, ki
te teorije razložijo računalniku. Pri mehurčnem algoritmu začnemo spodaj in primerjamo spodnjo dvojico podatkov.
Njuni vrednosti zamenjamo takrat, če je spodnji element manjši od zgornjega. Ta postopek ponavljamo do vrha
tabele. Sedaj imamo na vrhu najmanjši element tabele.
Ker vemo, da je najmanjši element že na vrhu, postopek ponovimo, vendar se ustavimo en zapis pred vrhom. Sedaj
vemo da je na drugem mestu drugi naj manjši element. Postopek ponavljamo, dokler padajoče ne uredimo cele
tabele. Tako nam elementi kot nekakšni mehurčki plavajo proti vrhu. Od tod ime. Mehurčno urejanje ni občutljivo na
vhodne podatke. Urejanje je enako dolgo ne glede na vhodne podatke. Časovna kompleksnost je n*n , kar urejanje
uvršča med počasnejše. Čas urejanja narašča kvadratno z dolžino vhodnih podatkov. Ta podatek je recept za časovno
bombo. Kar pomeni, da bi program odlično in hitro deloval pri npr. 1000 vhodnih podatkih pro npr 100.000 vhodnih
podatkih bi povsem zablokiral računalnik.

zlivanje.c
Zlivanje(Vir:3) je metoda urejanja, ki ni odvisna od vhodnih podatkov, sama hitrost ni odvisna od razporeditve
podatkov. Časovna kompleksnost je n*ln(n). Časovna kompleksnost ima veliko konstanto zato se hitrost urejanja v
primerjavi z mehurčnim urejanjem pozna šele pri velikih n.
Mehurčno urejanje deli vhodno tabelo na polovico. Te polovice na četrtine in tako naprej dokler ne ostaneta samo
dve števili. Rekurzivno pisanje programov močno obremenjuje zalogovnik(stack). Rekurzivni programi so kratki in
AVTOMATIKA 189/2021
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jasni. Preostali dve števili uredimo z enostavnim if stavkom. Sedaj zlivamo najprej dvojice, potem po štiri, osem do
vrha. Po končanem postopku imamo urejeno tabelo.

Slika 2 - zlivanje.c
C je prevajalnik. Prvič morate pritisnit gumb »Prevedi in poženi«. Ko je enkrat program preveden lahko za ponovni
zagon programa pritisnemo gumb »Poženi«

vstavljanje.c

Slika 3 - vstavljanje.c
Urejan z vstavljanjem(Vir:4) je neodvisen od podatkov. Ima časovno kompleksnost n*n. Je nevaren za tempirane
bombe ob prevelikem povečanju vhodnih podatkov.
Urejanje z vstavljanjem začne na drugem mestu in si zapomni vrednost. Najprej izberemo podtabelo spodnjih dveh
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elementov. Zapomnimo si zgornji element podtabele. Poiščemo prvo mesto kjer je zgornji element večji kot element na
trenutnem mestu. Zgornji element podtabele vpišemo na mesto kamor spada, preostali del podtabele pa prestavimo
za eno navzgor. Podtabela prvi, drugi element je s tem postopkom urejena. Sedaj si zapomni tretji element in ga vstavi
v podtabelo prvi, tretji element. Ustavimo zopet na mesto ki ustreza velikosti tretjega elementa. Vstavljanje pomeni,
da najprej poiščemo mesto, kamor moramo ustaviti element. Potem vse elemente desno prestavimo za ena, in na
koncu zapišemo zadnji element na izpraznjeno mesto. Ko ta postopek ponovimo za celotno tabelo je le-ta urejena.

hitro.c

Slika 4 - hitro.c
Hitro urejanje (Vir:5) je odvisno od vhodnih podatkov. Takemu urejanju lahko podtaknemo take podatke, da ureja
po časovni kompleksnosti n*n ali pa po n*ln(n). Zaradi male konstante je v povprečju učinkovit pri kratkih ali dolgih
vhodnih tabelah.
Vaja uporabi knjižnico stdlib. Ime urejanja je qsort (quick sort). Uporaba standardnih in preizkušenih knjižnic je dobra
izbira, zaradi male verjetnosti napake in verjetno najboljših rezultatov.
Je pa tale vaja odlična za malo bolj radovedne. Če si pogledate na Vir:5 boste našli zapis algoritma za hitro urejanje.
Poizkusite namesto standardne knjižnice uporabiti ta algoritem.

meritev.c
Pri urejanju se ukvarjamo s časovno kompleksnostjo in eventualno odvisnostjo od vhodnih podatkov.
Na primerih smo si pogledali 4 najbolj uporabljane algoritme. Nekaj malega smo si ogledali teoretično ozadje, za
razširjeno poznavanje so navedeni viri. Na primerih smo vedno dali enake vhodne podatke in na koncu dobili le-te
lepo urejene. Sedaj nas zanimajo konkretni časi urejanja naključnih vhodnih podatkov ob različnih dolžinah le-teh.
Najprej nekaj o merjenju časa. Seveda uporabimo knjižnico in to je to. Najprej se moramo zavedati, da smo v več
opravilnem operacijskem sistemu, z osrednjim dodeljevalcem opravil. Vsako opravilo je lahko kadarkoli naključno
AVTOMATIKA 189/2021
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prekinjeno za naključno časa. Zadnjič smo ugotovili, da se to dogaja v časovnem okviru cca 2ms. Kratki časi izvajanja
programa(kar v našem primeru pomeni kratka vhodna tabela), lahko pri meritvah, ki se izvajajo na vgrajenih števcih
procesorskih jeder, velika stresanja rezultata. Dodeljevalec opravil že lahko poskrbi, da se programi , ki so v delovanju,
čedalje manj prekinjajo v primerjavi s programi, ki uporabljao sleep metodo, vendar je pri kratkih programih vsega
konec, preden se opravi optimizacija. Pomaga , da test izvedemo večkrat in primerjamo rezultate.
(n)Dolžina tabele:
(M)Mehurčno urejanje:
(Z)Urejanje z zlivanjem:
(V)Urejanje z vstavljanjem:
(H)Hitro urejanje:
n
M(us)
Z(us) V(us)
200 288
67
110
400 1138
154
490
600 2476
215
1043
800 4279
283
1835
1000 7052
480
2819
1200 9740
454
4327
1400 13852
552
5624
1600 18239
630
7467
1800 23334
698
9439
2000 29223
813
11794

H(us)
42
113
122
209
211
261
306
357
402
463

Iz tabele lahko razberemo časovno kompleksnost in izvajanje merjeno v mikro sekundah. Kot smo napovedali se iz
rezultatov vidi časovna kompleksnost n*n pri Mehurčnem urejanju in urejanju z vstavljanjem. Časovno kompleksnost
n*ln(2) prepoznamo iz rezultatov urejanja z zlivanjem in pri hitrem urejanju. Zanemarljive niso konstante, ki določijo
zmagovalca v obeh kategorijah časovne kompleksnosti. Absolutni zmagovalec je pričakovano uporaba standardne
knjižnice za hitro urejanje. Vendar tudi urejanje z zlivanjem ni slabo. Upoštevati moramo, da smo ga napisali enkrat
za vajo, ga nismo nič optimizirali(uporaba registrov npr) in ni bil izpostavljen optimizacijam, kar se je standardni
knjižnici zagotovo dogajalo. Za zaključek naloga. Poizkusite optimizirati urejanje z zlivanjem. Urejanje z zlivanjem
ni odvisno od vhodnih podatkov, zato ima najslabšo možnost, daleč boljšo od hitrega urejanja. Obstaja ogromno
problemov, kjer nas zanima najslabša možnost in ne povprečje. Če najdete super rešitev, bomo popravili vajo in
dodali ime avtorja.

Naslednjič
Naslednjič se vračamo na python. Čakajo nas tri nadaljevanja osnov. Python je prvi po uporabi s strani programerjev
, zato je prav, da ga spoznamo temeljito, preden udarimo v realne projekte. Vse kar berete je na slovenski izdaji in
je osnova novi mehatroniki, ki sledi tehnološki revoluciji.
Viri
1. http://si.raspberryip.com/c/programi/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bubble_sort
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Merge_sort
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Insertion_sort
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort
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Kamera za strojni vid Cognex In-Sight D900
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Pametna kamera za strojni vid
In-Sight D900
Pametna kamera In-Sight D900 vam skupaj
z zmogljivo programsko opremo In-Sight
ViDi omogoča hitro in enostavno rešitev
kompleksnih problemov na vaši proizvodni
liniji. Ob pomoči globokega učenja (ang. deep
learning) si zagotovite optično prepoznavo
znakov, kontrolirajte montažo različnih
sestavov in zaznajte naključne napake na
svojih izdelkih.

Kamera za strojni vid za reševanje
kompleksnih problemov
Pametna kamera za strojni vid In-Sight D900
je dopolnilo serije sistemov za strojni vid
podjetja Cognex. Cognex je vodilni proizvajalec
opreme za strojni vid, namenjene izboljšanju
kakovosti in odpravi napak v vaši proizvodnji
ter znižanju proizvodnih stroškov. Pametna
kamera za strojni vid In-Sight D900 z zmogljivo
programsko opremo In-Sight ViDi je zasnovana
za aplikacije, ki temeljijo na za vas prijaznem
strojnem učenju.
S celovito rešitvijo, vgrajeno v pametno kamero
kompaktnih dimenzij, hitro in enostavno
rešitite kompleksne probleme neposredno na
proizvodni liniji. Ob pomoči globokega učenja
(ang. deep learning) si zagotovite natančno
in zanesljivo:
•
•
•

optično prepoznavo znakov (ang. Optical
Character Recognition, OCR),
kontrolo pravilnosti montaže raznolikih
sestavov,
zaznavo naključnih napak oz. anomalij na
vaših izdelkih.

Tako lahko izboljšate zanesljivost končne
kontrole svojih izdelkov ter pohitrite proces
priprave ustreznih programskih rešitev za

AVTOMATIKA 189/2021

17

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

kontrolo. Slednje velja zlasti v primerih, ko je priprava programa s tradicionalnimi algoritmi, ki temeljijo
na definiranju pravil, zamudna ali prezahtevna.
In-Sight ViDi aplikacije lahko na pametni kameri In-Sight D900 vzpostavite brez osebnega ali industrijskega
računalnika. Vzpostavitev sistema brez znanja programiranja predstavlja poenostavitev, ki zagotovi dostopnost
strojnega učenja prav vsem.
Pametna kamera za strojni vid In-Sight D900 uporablja dobro poznano in enostavno platformo In-Sight
Spreadsheet.

Kamera za strojni vid za optično prepoznavo znakov (OCR)
Pametna kamera In-Sight D900 zmore razbrati močno deformirane, nagnjene ter slabo natisnjene oz.
gravirane kode, pri katerih tradicionalna OCR orodja odpovedo. Z njo si zagotovite robustno prepoznavo
optičnih znakov, podprto s tehnologijo globokega učenja in naučeno na zbirki raznolikih pisav. Zbirko lahko
tudi zelo enostavno dopolnite.
Z orodjem In-Sight ViDi Read lahko že brez dodatnega nastavljanja dosežete odlično prepoznavo. Zadošča
le definiranje interesnega območja (ang. region of interest – ROI) ter nastavitev velikosti znakov.

Kamera za strojni vid za kontrolo sestavov
S pametno kamero In-Sight D900 lahko zanesljivo zaznate zapletene značilke in objekte ter preverite
pravilnost pozicioniranja posameznih delov sestavov na podlagi pričakovane in predhodno definirane
postavitve.
Orodje In-Sight ViDi Check naučite kakšne so oblike komponent in ustvarite obsežno knjižnico, ki jo uporabite
pri kontroli. Kakovost kontrole ni odvisna od velikosti posnetih objektov in kota posnetka.

Kamera za strojni vid za zanesljivo detekcijo napak
Orodje In-Sight ViDi Detect se uči na
podlagi slik kvalitetnih izdelkov ter zaznava
poškodovane. Idealno je predvesem, če želite
poiskati anomalije na kompleksnih objektih
ali nehomogenih površinah.
Orodje se posebej dobro obnese pri detekciji
napak, ki so nepredvidljivih oblik.

Uporabniško okolje In-Sight
Spreadsheet
Programska oprema In-Sight ViDi vam skupaj
z intuitivnim uporabniškim okoljem In-Sight Spreadsheet omogoča hitro vzpostavitev aplikacij globokega
učenja brez znanja programiranja. S popolnim naborom komunikacijskih in I/O funkcij vam okolje In-Sight
Spreadsheet poenostavlja razvoj aplikacij in integracijo v obstoječe sisteme.
Prav tako omogoča združevanje tradicionalnih Cognex orodij, ki temeljijo na definiranju pravil (kot recimo
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PatMax Redline), in novih orodij globokega učenja v skupen projekt. S tem pohitrite razvoj in si zagotovite
konkurenčno prednost na vse zahtevnejšem in hitro spreminjajočem se trgu.

Prilagodljivost sistema In-Sight D900
Kot drugi Cognex sistemi in senzorji strojnega vida
je tudi sistem In-Sight D900 izjemno prilagodljiv ter
ustreza standardu zaščite IP67. S širokim naborom
dodatne in izmenljive opreme kot so osvetlitve,
objektivi z avtomatskim in ročnim fokusom, filtri in
zaščitna stekla, lahko sistem enostavno prilagodite
svoji aplikaciji.
Izbirate lahko med štirimi modeli pametnih kamer
serije In-Sight D900 z barvnimi in mono senzorji
ločljivosti 2,3 MP in 5 MP ter hitrostmi zajema slik
med 16 in 51 slik na sekundo.
Gigabitna mrežna povezava vam zagotavlja hiter
prenos podatkov ter komunikacijo z več industrijskimi
in drugimi protokoli kot: TCP/IP, Modbus TCP/IP,
EtherNet/IP, PROFINET idr. Na voljo pa
vam je tudi več digitalnih I/O signalov.

Spletni uporabniški vmesnik
HMI
Sistem In-Sight D900 ima za enostaven
vpogled v delovanje sistema in nastavitev
osnovnih parametrov delovanja spletni
uporabniški vmesnik, do katerega
enostavno dostopate iz spletnega
brskalnika. Tako lahko do pametne
kamere dostopate kjerkoli iz omrežja.

AVTOMATIKA 189/2021
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Industrijski požarni zid naslednje generacije
Hirschmann EAGLE40
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Industrijski požarni zid naslednje generacije za optimalno kibernetsko varnost
Industrijski požarni zid naslednje generacije EAGLE40 je vsestranski in robustni požarni zid podjetja
Hirschmann, zasnovan za velik pretok podatkov. Je ekonomsko najučinkovitejša rešitev za zagotovitev
optimalne kibernetske varnosti vaših industrijskih omrežij za avtomatizacijo proizvodnje in procesov.

Požarni zid EAGLE40 za optimalno kibernetsko varnost vašega industrijskega omrežja
Industrijska omrežja postajajo osnovna komunikacijska pot za avtomatizacijo in Industrijo 4.0. S tem trendom
se povečuje vaše kibernetsko tveganje in zahteve po zmogljivosti omrežja. Podjetje Hirschmann je vodilni
svetovni proizvajalec za industrijski ethernet, ki poleg kvalitetnih mrežnih stikal in programske opreme
za nadzor omrežij ponuja tudi fiberoptične pretvornike za velike razdalje in visoko stopnjo zanesljivosti.
Njihov požarni zid naslednje generacije EAGLE40 je zagotovilo za optimalno kibernetsko varnost vašega
industrijskega omrežja za avtomatizacijo proizvodnje in procesov.

Izkoristite ugodnosti oblikovanja slike v realnem prostoru
Vsestranski in robustni EAGLE40 z večportno konfiguracijo, je namenoma zasnovan za velik pretok podatkov,
da skrb za varnost omrežja ne bi ogrožala zmogljivosti omrežja ali podaljšala ciklov v vaši proizvodnji oz.
procesu. Ob dodatnem upoštevanju prihajajočih posodobitev programske opreme ste lahko prepričani, da
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je požarni zid EAGLE40 za vas ekonomsko najučinkovitejša rešitev za zanesljivo zaščito pred spreminjajočo
se kibernetsko nevarnostjo.

Prednosti industrijskega požarnega zidu EAGLE40
Industrijski požarni zid EAGLE40:
• Nudi visoko zmogljivost in varnost ter možnost izbire konfiguracije z večjim številom portov (do 7x
1Gbit/s),
• se preprosto nastavi z grafičnim uporabniškim vmesnikom,
• se avtonomno uči in premore module za vsebinski pregled MODBUS, OPC ter DNP3 pakete (DPI),
• s svojo robustnostjo ter pasivnim hlajenjem zagotavlja dolgoletno spremljanje omrežja.

Lastnosti industrijskega požarnega zidu EAGLE40
• 7x Gigabit Ethernet port (5 x Gigabit Ethernet RJ45 LAN + 2 x Gigabit Ethernet SFP WAN)
• HiSecOS z SPI in DPI zmogljivostmi za stroškovno učinkovitost in največjo zaščito pred še ne poznanimi
grožnjami
• IPsec VPN za varno povezavo do oddaljene lokacije
• Podpora za dinamično usmerjanje z OSPF in VRRP redundanco za čim boljši “uptime”
• Grafični spletni uporabniški vmesnik HTML 5 za enostavno konfiguracijo
• Konvekcijsko oz. pasivno hlajenje s kovinskim ohišjem za vgradnjo na DIN letev
• Delovno temperaturno območje od -40 °C do + 70 °C
• Pomaga pri izpolnjevanju zahtev o kibernetski varnosti: NERC CIP, IEC 62443, NIST (v kombinaciji z
Tripwire)
• Izpolnjuje industrijske standarde za avtomatizacijo procesov: ISA-12.12.-01 Razred 1 Div. 2 – Haz. Loc;
ATEX-95 kategorija 3G (cona 2)
• Prilagodljive možnosti upravljanja in nadzora: Industrial HiVision, Tripwire Enterprise, Log Center
AVTOMATIKA 189/2021

21

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

• Strojna oprema dovolj zmogljiva za dodajanje novih DPI modulov ter novih naprednih metod odkrivanja
vdorov in nepravilnosti (s pomočjo prihodnjih nadgradenj programske opreme).

Industrijski laserski senzor razdalje OptoNCDT
ILR2250 za merjenje velikih razdalj
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Zmogljiv industrijski laserski senzor optoNCDT ILR2250100 Micro Epsilon vam omogoča natančne brezkontaktne
meritve celo do razdalje 150 m in na zahtevnih površinah.
Zagotovite si vsestranski, kompakten in izjemno hiter
senzor, ki ga boste enostavno integrirali v različne
industrijske aplikacije!

Industrijski laserski senzor razdalje za
zahtevne industrijske aplikacije
Industrijski laserski senzor razdalje optoNCDT ILR2250100 podjetja Micro Epsilon omogoča tudi natančne
brezkontaktne meritve večjih razdalje v zahtevnih industrijskih okoljih. Micro Epsilon je vodilni ponudnik
naprednih merilnih rešitev na področju avtomatizacije, zlasti tam, kjer potrebujete izjemno natančne
meritve ali analize.
Laserski senzor razdalje optoNCDT ILR2250-100 deluje po principu meritve faznega zamika po odboju.
Zagotavlja vam najboljše rezultate tudi na temnih, strukturiranih ali slabo reflektivnih površinah. Če na
merjenec pritrdite reflektor, boste lahko izmerili celo razdalje do 150 m. Brez reflektorja (ogledala) vam
senzor omogoča meritve do 100 m.

Industrijski laserski senzor optoNCDT ILR2250-100 vam omogoča meritev razdalj večjih od 0,05 m. Linearnost
pri meritvah razdalje med 0,05 do 20 metrov je ± 1 mm, v skladu s standardnim odklonom 2 (za 95,4%
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vseh meritev). Glede na zahtevano natančnost ali
tip tarče lahko izbirate med štirimi režimi delovanja
senzorja. Četrti od režimov, t.i. “Automatic mode”, je
namenjen meritvam temnih, slabo reflektivnih in
oddaljenih tarč. ILR2250 vam torej omogoča meritve
na številnih, tudi zahtevnih površinah.
Industrijski laserski senzor razdalje optoNCDT
ILR2250 lastnosti.

Kompaktna zasnova za vsestranske merilne
naloge
Industrijski laserski senzor še posebej navdušuje
z visoko hitrostjo. Na račun aluminijastega litega
ohišja in majhne teže ga lahko enostavno integrirate
v številne industrijske aplikacije.
Lastnosti industrijskega laserskega senzorja razdalje:
• Veliko merilno območje: do 100 m (do 150 m
z reflektorjem)
• Visoka natančnost in stabilnost signala
• Linearnost: ±1 mm (0,05 – 20 m, standardni
odklon 2)
• Ločljivost: 0,1 mm

• Ponovljivost: <300 μm
• Analogni izhod in digitalni vmesniki (RS422 / USB)
• Kompaktna zasnova: le 102 mm x 53 mmn x
50 mm
• Majhna teža: 254 g

Industrijski laserski senzor razdalje za
OEM aplikacije
Laserski senzor ILR2250-100 je še posebej primeren
za aplikacije OEM in ga lahko uporabite v prometu,
logistiki in transportni tehniki ter v avtomatizacijski
tehnologiji. V kovinski in jeklarski industriji lahko z
njim izmerite celo razdaljo do vročih in žarečih tarč.

..
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Sistem za strojni vid Cognex In-Sight 3D-L4000
Unikaten sistem za strojni vid Cognex In-Sight 3D-L4000
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Sistem za strojni vid Cognex In-Sight 3D-L4000
združuje 3D laserski profilni skener in pametno
kamero. Ta unikatna kombinacija vam ne omogoča le
vzpostavitve ter hitre in enostavne izvedbe širokega
nabora 2D, ampak predvsem 3D kontrol ter meritev
izdelkov v vaši proizvodnji. Tako lahko izboljšate
točnost meritev in razširite spekter kontrol svojih
izdelkov, poleg tega pa pridobite takojšnjo povratno
informacijo o postavitvi orodij in rezultatu kontrol.

Sistem za strojni vid, ki v Cognex In-Sight
vnaša prednosti 3D nadzora
Cognex je vodilni proizvajalec opreme za strojni vid,
programske opreme, senzorjev in čitalcev črtnih kod,
ki se uporabljajo v industrijski avtomatizaciji. Širok
izbor visokokakovostnih izdelkov po dostopni ceni
vam pomaga izboljšati kakovost in odpraviti napake v
vaši proizvodnji ter znižati proizvodne stroške. Eden
od takih izdelkov je tudi njihov unikaten sistem za
strojni vid Cognex In-Sight 3D-L4000. V njem so
združili 3D laserski profilni skener in pametno kamero,
kar vam omogoča vzpostavitev ter hitro
in enostavno izvedbo širokega nabora
tako 2D kot tudi 3D kontrol ter meritev
izdelkov neposredno v vaši proizvodnji.

Izkoristite ugodnosti oblikovanja
slike v realnem prostoru
Skener sistema za strojni vid Cognex InSight 3D-L4000 s patentirano optiko in
modrim laserjem zajema visoko kakovostne
3D slike. Z v skener vgrajeno zmogljivo
procesno enoto, ki poganja obširen nabor
programskih funkcij in orodij, lahko
zelo učinkovito izvedete kontrolo svoje
proizvodnje. Čeprav imate opravka z
orodji za izvedbo kontrol v 3D prostoru, z
njimi ne boste imeli težav, saj so izjemno
prijazna in enostavna za uporabo. Sledijo
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dobro znanemu konceptu 2D kontrol v robustnem programskem okolju In-Sight Spreadsheet.

Sistem za strojni vid s širokim naborom naprednih 3D orodij
S sistemom za strojni vid Cognex InSight 3D-L4000 pri postavitvi orodij
v programskem okolju manipulirate z
njimi neposredno v 3D prostoru in ne
le posredno, preko 2D višinskih slik,
kot pri tradicionalnih orodjih. Tako
lahko izboljšate točnost rezultatov
in razširite spekter možnih kontrol
vaših izdelkov. Delo neposredno v
3D prostoru dodatno nudi takojšnjo
povratno informacijo o postavitvi
orodij in rezultatu kontrol.
V programskem okolju 3D-L4000
je poleg preprostih tradicionalnih
orodij, kot je iskanje ravnin za merjenje višine, vključen tudi popoln paket naprednih 3D orodij. Slednja
izkoristite za kombinacijo prednosti dela v dejanskem 3D prostoru s preprostostjo dela v 2D okolju. S tem
si omogočite več različnih meritev in kontrol ter hitreje povrnite svojo investicijo.

Uporabniški vmesnik In-Sight spreadsheet za lažji razvoj aplikacij
Pri izgradnji lastne aplikacije vas vodi prijazen uporabniški vmesnik intuitivnega programskega okolja
Cognex In-Sight Spreadsheet. Z njim hitro in enostavno sestavite svojo aplikacijo brez programerskega
znanja. Hkrati poenostavlja integracijo v obstoječe sisteme s širokim izborom I/O signalov in komunikacijskih
protokolov kot so TCP/IP, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET idr.
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Oblačna IIoT platforma Unitronics UniCloud –
vstopite v svet IIoT!
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Celovita oblačna IIoT platforma, za katero ne potrebujete znanj programiranja. Popolna rešitev za strojegradnike
in OEM proizvajalce.

V manj kot pol ure brezplačno povežite PLC
v oblačno IIoT platformo!
Izkoristite varno daljinsko povezavo svojih PLC krmilnikov
in tako zmanjšajte svojo potrebo po potovanjih, povečajte
učinkovitost in omogočite analizo podatkov. Brez
programerskega predznanja lahko v manj kot pol ure
brezplačno vključite svoje naprave v oblačno storitev
in se z njimi povežete. Z UniStream krmilniki to lahko
storite celo brez dodatne strojne opreme!
Direktna, razširljiva in varna platforma UniCloud
vam omogoča enostavno izdelavo nadzornih plošč
(dashboards) po meri, brez specialističnih znanj o
oblačnih sistemih. Z zbiranjem in analizo podatkov
omogoča izboljšanje učinkovitosti vaše proizvodnje,
odpravo napak, omogoča preventivno vzdrževanje
ter s tem zmanjša vaše stroške upravljanja in poveča
poslovno učinkovitost.

Popolna oblačna IIoT platforma za uporabnike
in proizvajalce strojev in naprav
UniCloud je oblačna IIoT platforma za proizvajalce strojev in naprav, za katero ne rabite programerskega
predznanja.
Vsa moč platforme je tako povsem v vaših rokah!
• Ustvarite večjezične nadzorne plošče (dashboards) le s konfiguriranjem, brez programiranja
• Opremite nadzorno ploščo z vašim logotipom in barvami
• Uporabniki: ustvarite in dodelite ustrezne vloge ter personalizirajte nadzorno ploščo
• Proizvajalci strojev: ustvarite si varen daljinski dostop za nadzor in odpravo napak
• Analizirajte uspešnost s spremljanjem in upravljanjem operativnih podatkov
• Ne potrebujete strokovnega znanja o delu z oblakom. UniCloud vsebuje vse: oblačno infrastrukturo,
vmesnike in funkcionalnost
• Vaša povezava bo varna pred zunanjimi vdori

Povečajte učinkovitost proizvodnje in odpravite ozka grla
S pomočjo oblačne storitve UniCloud vključite IIoT zmogljivosti in pridobite ključne podatke:
• Povečajte prihodek: z analizo podatkov poiščite prodajne priložnosti za dodatne izdelke, potrošni
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•

•
•
•
•

material in storitve
Določite ključne kazalnike uspešnosti (KPI)
z uporabo centraliziranih in združenih
podatkov
Zmanjšajte nenačrtovane upočasnitve
in zaustavitve
Spremljajte in izboljšajte zanesljivosti
procesov
Zmanjšajte stroške upravljanja in
vzdrževanja
Predvidite možnosti napak

Brezplačna oblačna IIoT platforma z enostavno namestitvijo, brez programiranja
Oblačno IIoT platformo UniCloud zaženete prej kot v pol ure:
• Brez programerskih in IT znanja ter znanja o oblačnih storitvah – brez kode
• UniCloud ima vgrajeno oblačno infrastrukturo, vmesnike in funkcionalnost
• S preprostim “Drag&Drop” vmesnikom hitro nastavite in zaženete sistem
• UniCloud platforma deluje po principu Software as a Service – ni potrebe po namestitvi komponent
programske opreme, storitvi upravljanja baz podatkov ali strojne opreme
• Ustvarite svoje nadzorne plošče, hitro in enostavno prikažite podatke na svoj način – prikaz podatkov
prilagodite s čarovniki UniCloud
• Storitev je v celoti in neopazno vgrajena v PLC-je Unitronics
UniStream PLC serije Cloud je edini PLC krmilnik na trgu, ki ima vgrajen oblak brez mesečne naročnine. Z
njim se lahko brez naročnine in brez dodatne strojne ali programske opreme povežete in uporabite storitev
UniCloud!

..
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MEAN WELL PREDSTAVLJA 2.0 Digital Dimming
LED napajalnike, serijo LCM/PWM-DA2, 25~120W
Informacije: LCR d.o.o.

Združenje DALI konstantno dodaja nove funkcije nadzora osvetlitve v skladu z mednarodno uredbo
IEC 62386 izdelkom za digitalno krmiljenje razsvetljave različice DALI 2.0, da bo lahko celoten sistem
nadzora dosegel zastavljene cilje: enostavno nastavitev, odprt sistem in visoko združljivost. V primerjavi
z različico DALI 1.0 dodaja sistem DALI 2.0 definicije in funkcije vhodne in nadzorne naprave ter izboljšuje
in dopolnjuje celoten sistem razsvetljave DALI. V prihodnosti bo LED napajalnik postal osnovna naprava
nadzornega sistema DALI 2.0. Digitalna razsvetljava omogoča enostavno nastavitev nadzora razsvetljave
ter zmanjša stroške in olajša delo pri ožičevanju objekta.

Za rešitve zatemnjevanja s sistemom DALI, je proizvajalec MEAN WELL izboljšal obstoječe funkcije in
lansirala izdelke, ki so v skladu s predpisi DALI 2.0, vključno s serijama LCM-DA2 in PWM-DA2.
Napajalniki C.C (Constant Current – konstanten tok) LCM-25/40/60DA2 imajo vgrajeno funkcijo DIP-SWITCH,
ki zagotavlja več trenutnih nastavljivih funkcij. Nastavljiv izhodni tok lahko uporabnikom olajša izbiro števila
modelov za različne LED module, saj s pretikanjem stikal enostavno nastavimo željen izhodni tok. Serijo
LCM-DA2 je mogoče vgraditi v sistem digitalne razsvetljave DALI 2.0., poleg tega serija LCM-25/40/60DA2
omogoča tudi funkcijo zatemnitve s Push načinom (tipkalom). V tem primeru ima stranka na voljo tako
tradicionalno stensko tipkalo, kot sistem DALI 2.0.

Avtoriziran distributer
proizvajalca
MEAN WELL

KRATKI
DOBAVNI ROKI

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI

Your Reliable
Power Partner
www.meanwell.si

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin
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tel.: 01 542 99 10

www.lcr.si

info@lcr.si

DIGITAL DIMMING LED NAPAJALNIKI

Poleg tega se lahko C.V. (Constant voltage – konstantna napetost) napajalnike PWM-60/90/120DA2 uporablja
za 12V, 24V in 48V LED trakove. Tako lahko enostavno namestimo svetila tako s konstantnim tokom kot s
konstantno napetostjo na istem projektu, saj MEAN WELL zagotavlja kompletno rešitev z zgoraj omenjenima
serijama napajalnikov.
MEAN WELL DALI 2.0 LCM in PWM LED napajalniki niso le v skladu z mednarodnimi varnostnimi certifikati,
temveč so tudi nadgrajeni v skladu s IEC62386-101 / 102/207 in 251. Poleg tega so skladni tudi z
EN61347-2-13 za aplikacije zasilne razsvetljave (EL), kar uporabnikom omogoča, da kombinirajo sistem
zasilne razsvetljave, in s tem razširijo obseg uporabe izdelka. Poleg tega MEAN WELL še naprej promovira
koncept “ DC House “ osvetlitve., torej uporabo enosmernega tokokroga za osvetlitev na objektu / hiši.
Te serije izdelkov lahko uporabljate z enosmernim tokom 380 V in podpirajo različne aplikacije.

Način delovanja

Konstanten tok
(C.C mode)

Konstantna napetost
(C.V mode)

DALI 1.0

DALI 2.0

LCM- 025DA

LCM- 025DA2

LCM- 040DA

LCM- 040DA2

LCM- 060DA

LCM- 060DA2

PWM- 060DA
PWM- 090DA
PWM- 120DA

PWM- 060DA2
PWM- 090DA2
PWM- 120DA2

-----------------

PWM- 200DA2

FUNKCIJE
350~1050 m A izhodnega toka
Push Dimming - tipkalo
350~1050 m A izhodnega toka
Push Dimming - tipkalo
500~1400 m A izhodnega toka
Push Dimming - tipkalo
12V/24V izhodna napetost
12V/24V/48V izhodna napetost
12V/24V izhodna napetost
V fazi tazvoja, prihod na trg
Aprila 2021

Specifikacije:
• Izhod z konstantnim tokim, ki je nastavljiv s dip stikalom (serija LCM)
• Izhod z konstantno napetostjo z 12V / 24V / 48V (serija PWM)
• Ohišje iz umetne mase, izvedba razreda II brez FG
• Dizajn ki onemogoča utripanje (Flicker free design)
• Vgrajena aktivna funkcija PFC, učinkovitost do 92%
• Funkcije zatemnitve: DALI 2.0 in Push dimming - tipkalo (Serija LCM)
• Prenapetostna zaščita 2KV (L-N)
• Zaščite: Kratek stik / Prenapetost / Pregrevanje / Preobremenitev

AVTOMATIKA 189/2021
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U–CONTROL MODULARNI WEB IN IOT KRMILNIKI
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
Moderne aplikacije za Internet stvari (angl. IoT) in tehnologije v avtomatizaciji morajo biti vedno bolj prilagodljive in
zmogljive. Weidmüeller ponuja krmilnike, ki so zasnovani za uporabo in pripravo naprav in sistemov v prihodnosti.

U-control 2000 je eden najbolj kompaktnih
in najsodobnejših nadzornih sistemov na
tržišču in je osrednji produkt te strojne
opreme. U–control 2000 je zasnovan za
uporabo inženirskih rešitev u–create web,
studio in IoT. Modularna izvedba krmilnikov
temelji na decentraliziranem I/O sistemu
u-remote, ki omogoča razširitve na podlagi
potreb in vključuje ostale komponente iz
produktne družine u-mation.

Prednosti web in IoT krmilnikov:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

neodvisna platforma,
brez stroškov licence,
celovito orodje za programiranje, kjer je potreben samo klasičen spletni brskalnik,
direkten dostop PLC,
preprosto grafično programiranje,
pred-definirani funkcijski bloki,
integrirano orodje za vizualizacijo, posluževanje in preverbo delovanja,
primeren za manjše aplikacije in
step-by-step konfiguracija:
-naprave: konfiguracija z u-remote,
-globalne spremenljivke: deklaracija globalnih spremenljivk,
-konfiguracija v oblaku: izdelava lastnih IoT aplikacij.

Lastnosti web in IoT krmilnikov:
• procesor: Dual Core ARM A9, 624 MHZ,
• 512 Mbyte RAM and 4 GB notranjega spomina,
• shranjevanje podatkov: μSD card (max. 32
Gbyte),
• real-time ura z baterijo za backup (CR1220),
• razširitev z u-remote moduli (max. 64
modulov),
• dva napajalna priključka za vhodne/sistemske
in izhodne module,
• micro USB priklop za lokalni dostop do
krmilnika in
• 2 neodvisna Ethernet priključka (X1 priključek
za povezavo na strežnik/oblak)..
Pri razvoju so pozornost namenili tudi oblikovanju zunanje površine uvodnice, saj je ta popolnoma gladka in brez
kakršnih koli skritih razpok in delov, kjer bi se lahko nabirala umazanija.
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Uporaba
U-control modularne web in IoT krmilnike je možno uporabljati v raznolikih aplikacijah. Še posebej primerni so za
manjše aplikacije, ki delujejo samostojno. Hkrati jih je možno povezati z nadzornimi sistemi, jih nadzirati in krmiliti
preko le-teh ter jih povezati s sistemi v oblaku.
Primeri aplikacij:
•
•
•
•
•
•
•

samostojne naprave,
sistemi in podsistemi v proizvodnji,
fotovoltaika,
vrtnarije,
črpališča,
pametne naprave in pametne hiše,
dvigala ter stopniščni sistemi in drugo.

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki s področja
industrijske avtomatizacije in strojegradnje nudi najrazličnejše rešitve.
Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij najdete
na www.elektrospoji.si.
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SIGNALNI STOLPIČI PATLITE SERIJE LR
Informacije: MIEL d.o.o.
Predstavljamo vam serijo signalnih stolpičev PATLITE, z izjemno svetlimi LED diodami, modularno zasnovo in široko
izbiro možnosti za uporabo v najbolj zahtevnih aplikacijah.

Že od leta 1947 PATLITE ponuja najsodobnejšo opremo
za procesno in proizvodno avtomatizacijo. Z inovativnim
pristopom in robustnim dizajnom, podprtim z dolgoletnimi
izkušnjami iz industrije ter močno zavezanostjo varnosti
in zaščiti, je PATLITE postal najbolj poznan svetovni
proizvajalec vizualnih in zvočnih signalnih naprav.

LED signalni stolpiči serije LR so na voljo v različnih
premerih, v modularni izvedbi. Nekateri modeli imajo
možnost zvočnega alarma, določene je možno povezovati
v omrežje, kot npr. Ethernet.
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Lastnosti:
• Posodobljen sistem svetilnih elementov zagotavlja
izredno vidljivost tudi z daljše razdalje.
• Modularna zasnova »Twist and Lock« omogoča izbiro
poljubnih barvnih LED enot in zvočnih modulov.
• Elegantna, gladka oblika in robustna konstrukcija
ohišja za zmogljivosti v težkih okoljih z zaščito IP65.
• Na voljo so raznobarvni in več barvni (kot npr. LR6E-MZ) LED moduli.
• Možnost montaže na 4 različne načine: neposredna,
nosilni drog z L- pritrditvijo, nosilni drog s krožnim
nosilcem in nosilni drog z zložljivim nosilcem.
• Napajanje DC24V ali AC100-240V.

SIGNALNI STOLPIČI
• Ohišje v beli ali srebrni barvi.
• Popolnoma zaprt zvočni modul ohranja zaščito pred vodo in prahom, hkrati pa proizvaja glasen zvok v vseh
smereh.
• Svetilni moduli so na voljo v prozorni ali barvni izvedbi.
Modeli: priključek priključitev kabelska, sponke, konektor M12…

Vse za avtomatizacijo proizvodnje
Komponente za nadzor delovanja

Za višjo produktivnost.

Sistemi za avtomatizacijo

- Senzorji in regulatorji temperature
- Napajalniki
- Brezprekinitveno napajanje (UPS)
- Časovniki
- Števci
- Programirljivi releji
- Digitalni prikazovalniki
- Naprave za spremljanje energije

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

Senzorika
Stikalne komponente

Pogonska tehnika

- Elektromehanski releji
- Polprevodniški releji
- Nizkonapetostni preklopniki
- Stikala in tipke
- Terminalni bloki

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

Robotika
- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

- Fotoelektrični senzorji
- Senzorji barve in označb
- Senzorji s svetlobnimi vodniki
- Senzorji za površine
- Optični senzorji in ojačevalniki
- Induktivni senzorji
- Mehanski senzorji in mejna stikala
- Senzorji za procesne veličine

Varnostna tehnika
Nadzor in preverjanje kakovosti
- Naprave za zaustavljanje in nadzor v sili
- Varnostna stikala
- Varnostna vrata
- Varnostne preproge - serija UMA

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

AVTOMATIKA 189/2021
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Nova serija OMRON MicroHAWK
pametnih kamer
Informacije: MIEL d.o.o.

Pametne kamere serije F430 so najnovejši produkt v priljubljeni seriji MicroHAWK, ki nudijo zmogljivo kontrolo
strojnega vida in branje kode v eni sami napravi.
Serija MicroHAWK nudi kompaktne in cenovno
ugodne kamere, ki s svojo zmogljivostjo postavljajo
visoka merila kompaktnih rešitev strojnega vida v
industriji.
MicroHAWK kamere poleg široke palete orodij
strojnega vida omogočajo dekodiranje vseh vrst
kod, s tem pa nudijo vse funkcionalnosti pametnih
kamer in čitalnikov kod v eni sami napravi.
Ključne lastnosti:
• kompaktno ohišje (44,5 mm x 44,5 mm x 25,4 mm),
• auto-fokusni objektiv,
• barvni ali črno/beli senzor,
• ločljivost 0,3Mpix - 5Mpix,
• integrirana osvetlitev (bela, modra, rdeča ali IR),
• stopnja zaščite IP65/IP67,
• vgrajene komunikacije EtherNet/IP, TCP/IP, ProfiNET in RS232,
• enostaven prenos informacij na zunanje naprave s pomočjo MS link,
• vgrajen HMI- WebLink, ki bazira na spletnem vmesniku. Omogoča vizualizacijo, spremljanje in upravljanje
projekta,
• nelinearna kalibracija (NLC) izboljša natančnost meritev za faktor 20 in odpravi paralakso.

Komunikacijske povezljivosti kamer MicroHawk
OMRON MicroHAWK kamere odlikuje samodejno ostrenje, vgrajena osvetlitev
in visoke ločljivosti senzorjev vse do 5 milijonov slikovnih točk. Zagotavljajo
izjemno natančnost in skupaj z intuitivnem programskem orodjem AutoVISION
nudijo širok nabor orodij strojnega vida, kot so: učenje in štetje oblik, zaznavanje
prisotnosti, algoritem odkrivanja manjših napak, izvajanje meritev, upravljanje
z barvami, OCR (branje in primerjanje znakov), OCV (verifikacija znakov),
dekodiranje vseh vrst kod in logične operacije.
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PAMTENE KAMERE MICROHAWK

OMRON AutoVISION programsko orodje
Serija MicroHAWK kamer so idealna rešitev za aplikacije končne kontrole pakiranja, štetja kosov, kontrole embalaž,
odkrivanja napak in sledljivosti proizvodnje.

Informacije: www.miel.si , info@miel.si
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ODDALJENO IOT MERJENJE NIVOJEV
Napredno brezžično spremljanje nivojev tekočin in snovi v zbiralnikih
Informacije: TELOS d.o.o.

Zbiralnike različnih vrst – rezervoarje, zabojnike, sode in silose lahko najdemo v številnih okoljih. Pravilno merjenje
in uravnavanje nivojev tekočin in snovi – vode, goriv, kemikalij, odpadkov itd., ki se v zbiralnikih nahajajo, je
odločilnega pomena za optimizacijo poslovanja.
Rešitev brezžičnega oddaljenega IoT spremljanja in upravljanja ravni zasedenosti zbiralnikov, prinaša občutno povečanje
produktivnosti, nižje stroške in večjo varnost. Z oddaljenim vpogledom v nivoje v realnem času, pridobimo orodje za
optimizacijo polnjenja in praznjenja. Pot na lokacijo se izvede le takrat, ko je to res potrebno in ne več po v naprej določeni
časovnici. V primeru, da pride do nepredvidenih dogodkov, recimo izlitja, smo o tem takoj opozorjeni. Meritve se izvajajo
brezkontaktno s pomočjo ultra zvočnih senzorjev, kar je garancija za natančno in varno odčitavanje podatkov. Rešitev prinaša
podjetjem najmanj 20% izboljšano operativno učinkovitost
Kaj pridobimo z oddaljenim IoT merjenjem nivojev?

prikaz nivojev
v realnem času

optimizacija polnjenja
in praznjenja

vsi podatki
vedno na dlani

alarmi ob
preseganju vrednosti

20% povečanje
učinkovitosti

varne brez
kontaktne meritve

brez dragega
polaganja kablov

vgrajen GPS za
določanje lokacije

Rešitev oddaljnega merjenja nivojev temelji na brezžičnih LPWAN IoT tehnologijah LoRaWAN in NB-IoT. Pri prvi s pomočjo
LoRa bazne postaje vzpostavimo lastno IoT omrežje, na katero se brezžično povezujejo merilni senzorji v radiju do 16km. Pri
drugi se senzorji povezujejo v mobilno NB-IoT omrežje. Rešitev se vzpostavi zelo hitro z minimalno intervencijo v obstoječo
postavitev. Na vsak zbiralnik, ki ga želimo spremljati, namestimo namenski ultra zvočni merilec. Poganjajo jih baterije z
življenjsko dobo do 10 let. Ni potrebe po zapleteni vzpostavitvi zunanjega napajanja in mrežnega ožičenja, senzorje le
preprosto zmontiramo na zbiralnike.
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IOT MERJENJE NIVOJEV
Pred namestitvijo na lokaciji v nadzorno IoT platformo GIoTo vnesemo parametre zbiralnika, ki ga bomo spremljali (višina,
širina). Omogočen je prikaz zasedenosti v litrih, cm, m³ in procentih. Glede na potrebe vnesemo tudi kako pogosto senzor
pošilja podatek o stanju, recimo vsakih 5 minut, 1x na dan itd. V platformi je na voljo grafičen vpogled v trenutne nivoje
vseh vključenih odjemnih mest in pregled nad zgodovino meritev. V rešitev lahko vključimo skoraj neomejeno število
prostorsko razpršenih zabojnikov. Sistem za daljinsko spremljanje nas v realnem času prek email ali SMS sporočil obvešča,
da so ravni snovi v zbiralnikih zunaj nastavljenih pragov. Mejne nivoje lahko nastavimo po potrebi za vsak posamezen
zbiralnik. Alarmi se tako na primer sprožijo vsakič, ko pade nivo zasedenosti pod 10%. To omogoča, da se odzovemo,
preden razmere postanejo kritične.

Primeri uporabe

Kaj prinaša rešitev oddaljenega IoT merjenja nivojev
Nadgradnja procesov polnjenja / praznjenja
Pametna nadgradnja procesov polnjenje / praznjenje zbiralnikov s konceptom just in time – ekipo pošljemo na lokacijo le
takrat, ko nas sistem opozori, da je količina tekočine v rezervoarju padla oz. narasla pod / nad nastavljen nivo in ne več po
v naprej določeni časovnici.
Upravljanje z vodnimi viri
Vzpostavitev sistema merjenja nivojev vode in pretokov v vodnih zajetjih, rekah in jezerih. S tem dobimo možnost optimizacije
upravljanja z vodnimi viri in opozorila pred poplavami.
Prikaz lokacije zabojnikov in cistern
Vgrajen GPS prinaša možnost prikaza lokacij vseh zbiralnikov, ki jih uporabljamo. Tako lahko v živo spremljamo zabojnike,
ki jih neprestano premikamo po različnih lokacijah in cisterne za prevoz goriv in kemikalij.
Optimizacija nabave materiala
Odličen pripomoček za optimizacijo nabave pogonskih goriv, kemikalij in ostalega materiala. Z neposrednim vpogledom
v trenutno stanje in s spremljanjem zgodovinskih pregledov dobimo dober pregled nad trendi porabe. Tako se lahko lažje
prilagodimo dinamiki gibanja cen na trgu.
Spremljanje nivojev odpadnih olj in smeti
Optimizacija praznjenja zbiralnikov vseh vrst odpadnih olj in merjenje količine odpadkov v smetnjakih in kontejnerjih za
smeti (mešani, papir, steklo…).
Merjenje nivojev goriva v agregatih
Možnost spremljanja količine goriva za poganjanje dizelskih agregatov z nastavljivimi opozorili, da je potrebno polnjenje,
s čimer se izognemo zapletom ob nenačrtovanih izpadih.

Od vizualnih pregledov do brezžičnih IoT senzorjev
Baterijsko napajani LoRaWAN / NB-IoT ultra zvočni senzorji omogočajo natančno sprotno oddaljeno
brezžično spremljanje nivojev tekočin in snovi v vseh tipih zbiralnikov.
Za spremljanje nivojev se tradicionalno uporabljajo vizualni pregledi in merilne palice. Ti sistemi so lahko relativno poceni,
vendar so delovno intenzivni in nagnjeni k številnim napakam, ker se zanašajo na ročne metode odčitavanja.
V naši rešitvi za spremljanje nivojev uporabljamo brezžične ultrazvočne IoT senzorje. Ti brezkontaktni senzorji uporabljajo
zvočne valove za zaznavanje površine snovi in predmetov, zato jim ni treba priti v stik s snovmi, ki jih merijo. Prav tako
so imuni na barvo, odbojnost in prosojnost snovi, ki jih zaznavajo. Odvisno od modelske izvedbe senzorje namestimo
AVTOMATIKA 189/2021
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neposredno na vrh ali pod zbiralnike, ki jih želimo spremljati. Podprto je merjenje količine vseh vrst snovi in tekočin – voda
in odpadna voda, goriva, kemikalije, odpadki itd. Meritve lahko izvajamo v vseh mogočih oblikah zbiralnikov, ne glede na
to iz kakšnih materialov so narejene (plastika, kovina).
Na voljo so senzorji za brezžično povezavo v LoRaWAN in NB-IoT omrežje. Senzorji imajo tudi možnost priključitve zunanje
antene, kar je ključnega pomena za vzpostavitev IoT povezave na težko dostopnih lokacijah s slabo penetracijo signala
(jaški, kleti) in vgrajen GPS.
Glavne lastnosti:

Ultra zvočne meritve
Ultra sonično zaznavanje razdalj za merjenje nivojev vseh vrst snovi in tekočin – voda,
goriva, kemikalije…
Nazoren grafičen prikaz stanja
Znotraj platforme GIoTo so v litrih, cm, m³ in procentih prikazana trenutna stanja
zasedenosti vseh vključenih zbiralnikov.
Merjenje nivojev do 7m
Senzorji omogočajo merjenje razdalj od 15cm do 7m, tako da jih lahko uporabimo
tudi za spremljanje večjih zbiralnikov. Zagotovljena velika natačnost: +/- 2cm.
Baterijsko napajanje
Senzorje napajajo standardne zamenljive baterije z življenjsko dobo do 10 let. Za
namestitev ne potrebujemo zunanjega napajanja.
Robustno ohišje / IP67
Senzorji se nahajajo v zelo trpežnih ohišjih z IP67 nivojem zaščite, kar pomeni, da
jih lahko uporabljamo tudi v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih.

Modelske izvedbe senzorjev za spremljanje nivojev
Tekelek profesionalni senzorji nivojev
Irsko podjetje Tekelek ima dolgoletne izkušnje z razvojem in proizvodnjo
profesionalnih ultra zvočnih senzorjev za merjenje nivojev. Uporabljamo jih
za zelo natančno brezkontaktno merjenje zasedenosti vseh vrst zbiralnikov.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ultrasonične meritve nivojev med 12 cm in 4 m
Nastavek na ohišju s katerim senzorje privijačimo neposredno na zbiralnike
Možnost nastavitve željenih nivojev in intervalov pošiljanja
Opozorila ob visokih in nizkih nivojih
Baterijsko napajanje, življenjska doba do 10 let
Oddaljeno nastavljanje in upravljanje
Vgrajen GPS modul
LoRaWAN in NB-IoT izvedbi
AVTOMATIKA 189/2021

MEHANSKI VARNOSTNI ELEMENTI NA DOTIK
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Dragino cenovno ugodni senzorji nivojev in razdalij
Dragino LDDS20 je baterijsko napajani LoRaWAN ultrazvočni
senzor nivoja tekočin. Z njim izvajamo zelo natančno brezkontaktno
merjenje količine tekočin in snovi v različnih zbiralnikih. Senzor
preprosto namestimo neposredno na samo površino zbiralnika,
tako da ni potrebno izvrtati luknje za vstavitev senzorja. Senzor
lahko namestimo na vrh ali dno zbiralnika. Omogočeno je
zaznavanje razdalj do 2m. (prenesi letak)
Dragino LDDS75 je baterijsko napajani LoRaWAN ultrasonični
senzor za zaznavanje razdalj. Uporabljamo ga za merjenje
razdalje med senzorjem in ravnim predmetom oz. površino.
Podprte so meritve razdalj med 0.3 in 7m. Senzor je idealna
rešitev za spremljanje kanalizacije, merjenje pretokov rek in
nivojev vode, merjenje nivoja tekočin, količine smeti, zaznavanje
bližine in prisotnosti itd. (prenesi letak)
V kratkem bosta oba senzorja na voljo tudi v NB-IoT izvedbi.

ELEKTRONIKA.
Today
www.elektronika.today
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Vabljena predavanja, predstavitve þlankov, podelitev nagrad Tehnološke mreže, predstavitve pokroviteljev in borza kadrov.
Teme predavanj bodo osredotoþene na avtomatizacijo industrijskih obratov, avtomatizacijo v logistiki in prometu,
avtomatizacijo v energetiki, pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in dom, krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava
hrane, tovarne prihodnosti in mobilnost ter izkušnje in izzivi pri izobraževanju avtomatikov na daljavo.
&-*"'  ($5ǜ b
Izzivi in priložnosti za podjetja v þasu po epidemiji.
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Prijava prispevkov (naslov Ïlanka in povzetek): 12. 2. 2021
Odgovor avtorjem: 19. 2. 2021
Oddaja prispevkov: 8. 3. 2021
Prijavo prispevkov in konÏno oddajo prispevka pošljite na:bkonferenca@aig.si
 )$&  &*)! - )
Kotizacija: 110 EUR.
Vkljuþuje udeležbo na predavanjih in objavo þlanka v zborniku referatov.
  $)!*-($%  .(*  1(  )  1*'%*ǜ
konferenca@aig.si, tel. 02/220-7162, ali na www.aig.si

Digitalna tovarna –
preskok v razmišljanju
o industriji!
Digitalno preobrazbo spodbujamo z
integracijo avtomatizacije, programske
opreme in napredne tehnologije.

siemens.com/digital-enterprise

SMALLER JUST GOT STRONGER
Newest Member of the PFC Family

PFC100 Controller
Compact and high-performance controller with a real-time-capable Linux® operating system
Integrated e!RUNTIME environment based on CODESYS 3
Maximum IT security via TLS 1.2, IPsec, OpenVPN and firewall
www.wago.com/pfc100

1RYRVWL
SULQDãHPSDUWQHUMX
2VFLORVNRSLGUXåLQH,Q¿QLLXP(;5
 DOLDQDORJQLKNDQDORY







PRåQRVWGLJLWDOQLKNDQDORY
0+]GR*+]
GRELWRYORþOMLYRVWL
*6DVLQGR0WRþN
QDYVDNHPNDQDOX
L]MHPQDKLWURVWSUHVNXãDQMD
LQãWUXPHQRYYHQHP
YVHPRåQRVWLVRQDGJUDGOMLYH

(OHNWURQVNLEUHPHQLGUXåLQH(/





DOLNDQDOD
SUHVNXVQHQDSHWRVWLGR9
SRQRUWRND$DOL$
PRåQRVWGHORYDQMDYQDþLQLK
&&&9&3&5
 VKUDQMHYDQMDSRGDWNRYQD86%
RVFLORVNRSVNLQDþLQ
 GLQDPLþQLEUHPHQVNLSUR¿OL
 86%/$1/;,LQ*3,%

$PLWHKGRR
%UQþLþHYDXOLFD
/MXEOMDQDýUQXþH

SURGDMD#DPLWHKFRP
ZZZDPLWHKFRP
ZZZULJROVL

