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IDUS IS – enostaven in celovit  
informacijski sistem za podporo vzdrževanju

   

   Primeren tako za manjše, kot tudi za kompleksne objekte

    

   

   Enostavna izmenjava podatkov s procesnimi sistemi  
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Za več informacij  

se obrnite na: 

Aljaž Stare

aljaz.stare@metronik.si 

Metronik d.o.o.
Stegne 9a, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 514 0800, Faks: 01 511 1635

www.metronik.si
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Spoštovani,

Smo pred INFOSEK-om in Telekomunikacijami in kot zanalašč so 

se odprle nove teme tudi na globalni ravni. AMD je predstavil nove 

programe, s katerimi bi lahko ne samo povrnil ravnovesje v strežni-

ških programih, temveč odprl tudi  nove dimenzije v splošnejših, tako 

industrijskih kot potrošniških segmentih. Po drugi strani je 5G omrežje 

končno »rojeno«, med nami so prve komercialne instalacije in apli-

kacije- resda tokrat v stacionarni vlogi in bo še nekaj časa preteklo 

do prvih 5G telefončkov in prenosnih naprav, pa vendar. Kako se bo 

zgodba nadaljevala, bomo še videli. Ne dvomimo v to, da bo omrežje 

dodajalo 5G zmogljivosti, bolj bo zanimivo videti novo dimenzijo 5G- 

prodor v potrošniške in industrijske aplikacije, IoT ipd. Je že tako, da 

je avtomatizacija danes čedalje polnejša komunikacijskih disciplin in 

protokolov, ti pa že zdavnaj niso samo tele-komunikacije, tudi te meje 

izginjajo....

Branko Badrljica, glavni urednik

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

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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A+E INFO
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Tel.:                                              FAX:  
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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!                        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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Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

e je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate 
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razli nih mestih. 

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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EXSPRESS NOVICE

Donacija bioničnih in Donacija bioničnih in 
medicinskih eksponatovmedicinskih eksponatov

Dolgoletni partner ŠC Ptuj, Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost je 

višji strokovni šoli in visoki šoli na Ptuju, je doniral razvojne in izobraževalne 

eksponate, ki so povezani z bioniko in podpornim svetom sodobne medicine. 

Gre predvsem za bionične in medicinske implantabilne vsadke, kot so: 

srčni spodbujevalniki, implantabilni kardioverter defi brilatorji (ICD), 

različni nevrostimulatorji, protibolečinske črpalke, mikro črpalke, različni 

senzorji, laboratoriji na čipu, reaktorji na čipu in organi na čipu. V različne 

implantabilne stimulatorje in druge naprave so integrirani različni sistemi, 

MEMS, BioMEMS, MOEMS in drugi.

Informacije: Vodja projekta Janez Škrlec, član Sveta za znanost in tehnologijo RS

Janez Škrlec je dolgoletni član Sveta 
za znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije. Bil je član Strokovnega 
meroslovnega Sveta Republike Slovenije 
in ustanovitelj Odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS. Ta odbor je vodil 
celih deset let. Bil je tudi študent 
in diplomant mehatronike Na Višji 
strokovni šoli pri nas na Ptuju. Gospod 
Škrlec se že dolga leta intenzivno 
ukvarja z novimi tehnologijami na 
področju mehatronike, elektronike, 
avtomatike, robotike, nanotehnologije 
in zelo aktivno tudi bionike. Je idejni 
vodja bionskega človeka – lutke za 
izobraževalne namene inženirjev 
bionike. V tem projektu sodeluje tudi 

naša višja strokovna šola in visoka 
strokovna šola, ter podjetje INTRI. 
Projekt bionski človek je v preteklosti 
prejel tudi posebna priznanja.

Donirani eksponati so namenjeni 
izobraževalnim in razvojnim procesom 
in bodo za študente pomenili srečanje 
z realnimi tehnologijami. Ker je bionika 
izjemno kompleksna veda nam bodo 
zahtevni tehnološki eksponati v veliko 
pomoč pri razumevanju bionike, ki je 
neposredno povezana s človekom in 
podpornim svetom sodobne medicine.
Janez Škrlec že vrsto let organizira tudi 
strokovne dogodke, kot so tehnološki 
nanotehnološki dnevi. Zadnja tri leta 
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STROKOVNI DOGODKI/ELEKTRONIKA

Amitehov seminar 'Izzivi merjenj v IoT'Amitehov seminar 'Izzivi merjenj v IoT'
Informacije: Mateja Rutar Opaškar, Amiteh d.o.o.

4-je diferencijalni, visoko impedančni vhodi

20MHz pasovna širina

12-bit in 14-bit resolucija

256MS pomnilnik

1000V CAT III sonde

PicoScope 4444

Altium Designer, Catia, Keysight, TTi, Maxim, Silabs, Neoway, Silergy, SECO embedded, EMTRION

HT-Eurep d.o.o. | Tržaška 132, 1000 Ljubljana | Tel.: 01 425 78 48 | www.hteurep.si | info@hteurep.si

pa uspešno vodi projekt Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ), ki se imenuje, »Stičišče znanosti 
in gospodarstva«. V okviru tega projekta pa sodelujejo 
razvojno-raziskovalni inštituti, fakultete, naša višja in 
visoka strokovna šola in visokotehnološka podjetja. 

V okviru Stičišča znanosti in gospodarstva pa je tudi 
največji poudarek na novih tehnologijah, inovacijah in 
tehnoloških procesih. Velik poudarek pa je tudi na bioniki 
in izobraževanju na tem področju. 

V prijetnem okolju Golf kluba Arboretum  v Volčjem 
potoku je na sončno oktobrsko sredo potekal tradicionalni 
jesenski Amitehov seminar, namenjen sedanjim in 
bodočim uporabnikom merilno-preizkuševalne opreme 
za električne veličine. 

Tokrat so se v Sloveniji ustavili strokovnjaki največjega 
svetovnega proizvajalca testne in merilne tehnike Keysight 
Technologies, ki so skupaj z Amitehovimi inženirji v 
okvirju turneje KEYSIGHT HOTSPOTS predstavili izzive 
merjenj v IoT.  Udeleženci iz Slovenije in Hrvaške so 
se lahko seznanili z najnovejšimi merilnimi rešitvami. 
Obravnavali so optimizacijo življenjske dobe IoT naprav, 
analizo kakovosti napajanja IoT naprav ter načrtovanje 
in preizkušanje brezžičnih povezav IoT naprav. Dotaknili 
so se tudi vedno bolj aktualnih EMC meritev s pomočjo 
analizatorja spektra. Spoznavali so delovanje inštrumentov  
v praksi in jih tudi sami preizkusili. 

Srečanje se je zaključilo z druženjem v sproščenem vzdušju. 
Ob zaključku smo se vsi, organizatorji in udeleženci 
strinjali, da so tovrstna srečanja – sploh v današnjem 
virtualiziranem svetu – poučna in koristna, tako da bomo 
tradicijo seminarjev ohranili tudi v prihodnje. 

Še letos pa vas vljudno vabimo na naš Dan odprtih vrat, 
ki bo v prostorih podjetja na Brnčičevi 13 v četrtek, 6. 
decembra 2018.
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EXPRESS NOVICE

Skupini ŠPICA in IBCS sta napovedali Skupini ŠPICA in IBCS sta napovedali 
strateško ”Alianso treh morij”strateško ”Alianso treh morij”

Informacije: Špica d.o.o.

Člani zaveze lahko strankam zagotovijo celovite rešitve za 
upravljanje dobavne verige v vseh državah, ki jih omejujejo 
tri morja, torej v baltskih, jadranskih in črnomorskih državah.

Glavni cilj zavezništva

»Glavni cilj zavezništva je zagotoviti najvišjo raven 
storitev strankam v desetih državah srednje, vzhodne in 
jugovzhodne Evrope. Partnerstvo med ponudniki rešitev 
ustvarja prepričljivo vrednost za stranke po svetu, saj 
velikost partnerjev in njuna edinstvena ter izkušena 
delovna sila zagotavljajo zanesljivo izvajanje storitev tudi 
najbolj zahtevnim strankam po svetu,« je povedal Brian 
Marcel, predsednik skupine IBCS..

»V zadnjem desetletju sta oba partnerja postala vodilna 
igralca v svojih tržnih segmentih. Skupni nastop skupin 
ŠPICA in IBCS jima omogoča dostop do novih geografskih 
območij in novo dimenzijo odnosov s strankami. V Evropi ni 
nobene druge organizacije, ki bi na tako velikem območju 
zagotavljala tako široko ponudbo storitev in izkušene 
zaposlene na področju dobavnih verig,« je dejal Tone 
Stanovnik, predsednik skupine ŠPICA.

Koristi za stranke

Zahvaljujoč navezi ŠPICA-IBCS bodo stranke pridobile 
dostop do obsežnih znanj, izkušenj in vodilnih rešitev 
za upravljanje oskrbovalne verige. Naveza ŠPICA-IBCS 
zagotavlja ne le edinstvene rešitve, ki izboljšujejo logistični 
proces, temveč tudi vzdrževanje in servisiranje na najvišji 
ravni ravni v celotni regiji, vse storitve pa so strankam 
dostopne v lokalnem jeziku. Združeno ekipo sestavlja 

okoli 300 strokovnjakov s področij upravljanja dobavne 
verige, mobilnosti in samodejne identifi kacije z več kot 
25-letnimi.

O skupini IBCS

Skupina IBCS je prisotna v Bolgariji, na Češkem, Madžarskem, 
Poljskem in Slovaškem, kjer strankam zagotavlja poslovne 
rešitve za izboljšanje učinkovitosti in produktivnosti, 
zmanjšuje stroške in ustvarja konkurenčne prednosti. 
Skupina IBCS nudi celovite rešitve za integracijo v dobavni 

verigi. Člani skupine IBCS so IBCS Poland, BCS Bulgaria, 
IBCS Hungary, Kodys in Kodys Slovensko. Skupina IBCS 
zaposluje več kot 180 ljudi.

O skupini ŠPICA

Skupina ŠPICA je vodilni ponudnik rešitev s področja 
digitalne preobrazbe, za upravljanje oskrbovalnih verig 
in upravljanje delovne sile v jadranski regiji. V podjetjih v 
Ljubljani, Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Skopju, Podgorici 
in Londonu je zaposlenih več kot 100 strokovnjakov. 
Rešitve ŠPICA podjetjem pomagajo povečati učinkovitost 
in agilnost procesov v proizvodnji, transportu, logistiki in 
maloprodaji vzdolž celotne verige vrednosti. 

Ključno poslovno področje je tudi upravljanje delovne 
sile v gostinstvu, bančništvu in javnem sektorju, podjetje 
premore reference s cele regije EMEA.

Skupina ŠPICA, vodilni ponudnik rešitev za digitalno preobrazbo, rešitev za upravljanje oskrbovalnih verig 
in upravljanje delovne sile v jadranski regiji, in skupina IBCS, ki velja za naprednega integratorja rešitev in 
aplikacij s področja mobilnosti v poslovnih okoljih v srednji Evropi, sta objavila strateško partnerstvo. Cilj 
sodelovanja podjetij je kupcem po svetu ponuditi edinstveno kombinacijo naprednih storitev.
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UPORABA MOBILNIH KOMUNIKACIJ

Mobile Access Friendly hotel Mobile Access Friendly hotel 
na Hrvaškemna Hrvaškem

Informacije: Špica d.o.o.

Primer uporabe mobilnih tehnologij 
predstavljamo v prispevku podjetja 
Špica d.o.o. o uporabi mobilnih 
terminalov za dostop v hotelske sobe. 

Hotel Park Plaza Arena Pula je posodo-
bil nivo svojih storitev z ASSA ABLOY 
Hospitality mobilnim pristopom, ki ga 
je instalirala Špica.

Park Plaza Arena Pula, hotel verige 
Arenaturista, je povečal varnost in 
udobje svojih gostov z nadgradnjo 
obstoječega VingCard programa in 
elektronskih ključavnic z novo Assa 
Abloy Hospitality Mobile Access 
rešitvijo. Gre za najnovejšo tehnologijo, 
ki gostom vstop v sobe omogoča kar 
preko pametnega telefona. Instalacija 
projekta je bila izvedena s strani Špice.

Tehnična realizacija projekta sloni na 
tehnologiji in programski platformi 
vodilnega svetovnega podjetja za 
kontrolo pristopa v hotelirstvu Assa 
Abloy Hospitality, njenega ekskluziv-

nega zastopnika Špice ter podjetja 
Intersoft Tehnologies, kjer so razvili 
mobilno aplikacijo “Park Plaza Croatia“, 
ki je povezana z AAH sistemom.

Gostje želijo udobje 
mobilne tehnologije

Živimo v času, ko je pametni telefon 
postal še marsikaj drugega kot zgolj 
sredstvo komunikacije: koledar, ura, 
GPS naprava, kamera, predvajalnik 
glasbe … Povsem smiselno je, da ga 
lahko uporabimo tudi kot ključ, kar 
hotelske goste navdušuje s  priročnostjo.

Z ASSA ABLOY Hospitality Mobile Access 
nadgradnjo sistema zaklepanja gostom 
hotela zagotovimo takojšen vstop v 
sobe ob prihodu, kar pomeni, da lahko 
s svojim oddihom pričnejo takoj, brez 
čakanja v vrsti na recepciji. Sistem ho-
telu omogoči tudi promocijo hotelske 
ponudbe prilagojeno posameznemu 
gostu, kar poveča koriščenje dodatnih 

hotelskih storitev. Prav tako na tak 
način hotel z razbremenitvijo osebja 
in odpravo časovno zamudnega 
administrativnega dela izboljša 

kvaliteto komunikacije – tako med 
hotelskim osebjem in gosti kot med 
osebjem samim. Ker lahko prihranjen 
čas porabijo za druge aktivnosti, se 
hotelske usluge izboljšajo, poslovanje 
pa se optimizira.

”Ponosni smo na to, da našim gostom 
zagotavljamo rabo najnovejših tehnologij 
in storitev. V zadovoljstvo nam je, da 
rešitev ASSA ASBLOY Hospitality Mobile 
Access našim gostom nudi najvišjo 
raven udobja. ”

– Reli Slonim, izvršni direktor Arenaturista

Če vas zanima več o AAH Mobile Access 
sistemu, svoj pametni telefon vsekakor 
uporabite tudi za to, da kontaktirate 
Špica d.o.o.
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Varnost v bodočih optičnih 
komunikacijskih sistemih

Današnji komunikacijski sistemi so zelo hitri, vendar v svoji osnovi niso zelo varni. Po njih lahko 
prenašamo digitalne informacije z visokimi zmogljivostmi in majhnimi zakasnitvami, vendar jih 
zlonamerni malopridnež lahko prestreže, bere in spreminja. Da bi se informacije varno prenašale, se v 
bodoče nameravamo zateči k uporabi naravnih zakonitosti, ki temeljijo na kvantni fi ziki. Splošni zakoni 
klasične fi zike so zelo različni od fi zikalnih zakonov v kvantnem svetu, kjer velja absolutna varnost 
prenosa, saj so posamezni kvantni delci nedeljivi. Nov absolutno varen optični komunikacijski sistem, 
kjer se informacije prenašajo s pomočjo stanj kvantnih delcev ter se namesto internetnega protokola 
uporabljajo protokoli, ki so osnovani na kvantnih fi zikalnih zakonitostih, imenujemo kvantni internet. 

Naslednja (peta) generacija (5G) mobilnih omrežij in 
pripadajočih zalednih optičnih povezav narekujejo 
nove smernice v komunikacijskih omrežjih, kjer 
izstopajo okrepljena mobilna širokopasovnost, 
množična komunikacija med napravami in zanesljivost 
prenosa informacij z nizko zakasnitvijo. Pričakuje se 
povečanje zmogljivosti preko 1 Gbit/s in zmanjšanje 
zakasnitve iz današnjih 10 ms na 1 ms. Zagato po 
visoki pasovni širini je mogoče rešiti z zlivanjem 
radijskih in optičnih omrežij na fi zičnem nivoju, 
ki omogoča prenos analognih radijskih signalov 
po širokopasovnem optičnem vlaknu. [1] Optične 
tehnologije bodo bistveno povečale zmogljivost 
omrežij 5G [2] in pripomogle k zmanjšanju zakasnitev. 
Zakasnitev na kilometru optičnega vlakna znaša 
5 mikro sekund [3], kar pomeni, da uporabnik, že 
zaradi prenosnih lastnosti, ne more bit več kot 100 
km daleč stran od izvora informacije. Če pri tem 
upoštevamo še časovne izgube pri pretvorbi in 
obdelavi signalov, ugotovimo, da celotne Slovenije 
ne bomo mogli pokriti z manj kot štirimi krajevno 
razvrščenimi podatkovnimi centri.    

Ker je zgolj z uporabo optičnih vlakenskih tehnologij 
na vseh področjih komunikacijskih sistemov mogoče 
zadovoljiti vse potrebe informacijske družbe, se izzivi 
v optičnih komunikacijah še kar nadaljujejo. [4] Že 
danes optična vlakna predstavljajo osnovo vsem 
ostalim komunikacijskim sistemom, kot so povezave 
med kontinenti, med državami in mesti, v mestih 
in celo med računalniki. Tudi za povezovanje do 
končnega uporabnikovega doma se namešča optično 
vlakno [5] in v začetnih letih je bila Slovenija pri tem 
vzor ostalim državam. [6] Zaradi širokopasovnosti je 

optično vlakno uporabljeno tudi v mobilnih omrežjih 
med baznimi postajami in se včasih razteza prav do 
anten. [7] Seveda ne smemo pozabiti na optične 
povezave v in med podatkovnimi centri, ki so osnova 
sodobnemu digitalnemu poslovanju. 

Ob začetku uvajanja optičnih vlaken in optičnih 
komunikacij pred 40 leti se je kot ena od prednosti 
navajala tudi varnost optičnih sistemov in nezmožnost 
prisluškovanja optičnih signalov, kar je bilo zelo 
preprosto pri bakrenih električnih vodnikih. Imunost 
na napade in zlorabe optične infrastrukture že 
zdavnaj ne velja več. Optičnemu signalu, ki potuje 
po optičnemu vlaknu, je danes mogoče prisluškovati 
z najrazličnejšimi tehnikami. [8] Vedno bolj občutljivi 
optični sprejemniki in dovršene tehnološke rešitve 
danes omogočajo vdore in prisluškovanje signalom v 
svetlobnih vlaknih in brezžičen prenos teh informacij, 
kot simbolično prikazuje slika 1. Do optičnega signala 
je mogoče dostopati že z manjšimi deformacijami 
vlakna, kot je na primer krivljenje. Svetlobo, ki tunelira 
iz ukrivljenega optičnega vlakna, je najprimerneje 
takoj ujeti na polprevodniško fotodiodo, ki opravi 
opto-električno pretvorbo. V primeru, da se uporabljajo 
sodobni opto-antenski pretvorniki [1], je mogoče 
nadalje signal vodi do antene, ki ga posreduje 
oddaljenemu zlonamernemu nepridipravu. Sodobna 
vlakna so bolj odporna na krivinske izgube, vendar 
to ne preprečuje prisluškovanja.

Za povečanje varnosti in zmanjšanje možnosti 
prisluškovanja je potrebno pri izgradnji optičnih 
sistemov načrtovati tudi ustrezno zaščitno metodo. 
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Priporočljiv je stalni nadzor slabljenja zveze z naprednimi 
tehnikami, uporaba zahtevnejših modulacijskih 
formatov in/ali elektronsko šifriranje podatkov. 
Današnji informacijsko komunikacijski sistemi se 
pred neavtorizirani zlonamernimi nepridipravi 
zaščitijo s pomočjo požarnih zidov ali algoritmov 
umetne inteligence, ki preprečujejo dostop določeni 
vrsti prometa ter izločajo sumljiv promet na osnovi 
zaznanih anomalij. Možnosti, da malopridnež prestreza 
podatke, medtem ko potujejo med pošiljateljem ter 
prejemnikom ter jih bere ali celo spreminja (kali 
njihovo verodostojnost), se izognemo z uporabo 
šifriranja podatkov in avtentikacije. 

Pri elektronskem šifriranju podatkov se originalno 
informacijo z uporabo nekega računalniškega algoritma 
in šifre pretvori v nerazumljiv niz znakov. S tem postane 
vsebina sporočila nerazumljiva nepooblaščenemu 
nepridipravu. Moderno elektronsko šifriranje ali s tujko 
kriptografi ja se ukvarja z odkrivanjem in preučevanjem 
računalniških algoritmov in protokolov za učinkovito 
zaščito informacij. Pri sodobnem šifriranju ne gre 
za to, da bi malopridnež moral poiskati algoritem, 
s katerim je bila informacija zašifrirana, ker je le-ta 
običajno javno poznan. Priti pa mora do šifrirnega 
ključa, s katerim lahko informacijo dešifrira. Dobro 
varovanje sporočila torej danes ne temelji na tajnosti 
šifrirnega postopka, temveč na tajnosti šifrirnega 
ključa. Za uporabnika pa je sprejemljiv samo tisti 
šifrirni postopek, ki je za poznavalca ključa izvedljiv v 
realnem času s trenutnim stanjem tehnike sodobnih 
elektronskih računalnikov.  

Varnost podatkov, ki se prenašajo in shranjujejo v 
sodobnih informacijsko komunikacijskih sistemih, je 

torej zagotovljena predvsem z uporabo matematično 
zahtevnih šifrirnih algoritmov in ustrezno dolžino 
šifrirnega ključa. Nepoznavalec šifrirnega ključa 
kljub uporabi velikih računalniških zmogljivosti ne 
more izvesti postopka dešifriranja v doglednem 
času. Vendar so že razviti algoritmi iskanja šifrirnega 
ključa, ki bodo ob pojavu kvantnih računalnikov resen 
izziv trenutnim elektronskim šifrirnim tehnikam. Do 
nedavnega zelo varno šifrirane informacije bodo 
s pojavo kvantnih računalnikov postale predmet 
razkrivanj in morebitne zlorabe. 

V zadnjih letih so matematiki razvili nove šifrirne 
tehnike, ki so varne pred kvantnimi računalniki. 
Imenujemo jim kvantno-varne šifrirne tehnike. 
Novi šifrirni algoritmi zagotavljajo zaščito pred 
grožnjami s kvantnimi računalniki. Evropski institut 
za telekomunikacijske standarde (angl. European 
Telecommunications Standards Institute – ETSI) 
v svoji tehničnem komiteju CYBER že obravnava 
tovrstna varnostna vprašanja in razvija priporočila in 
specifi kacije za prehod na kvantno-varno informacijsko 
in komunikacijsko tehnologijo. V letu 2018 delo 
nadaljujejo v kvantno-varnih podpisih in kvantno-
varnih navideznih zasebnih omrežjih. ETSI bo izdelal 
uporabniške smernice za migracijo iz obstoječega 
informacijsko-komunikacijskega sistema v sistem, 
ki bo kvantno varen.

Kvantno nezlomljivim zaščitnim tehnikam elektronskega 
šifriranja, ki bodo varovale podatke na višjem nivoju 
omrežja, pa se bo pridružilo še kvantno šifriranje 
[9], ki omogoča tudi teoretsko nezlomljivo varovanje 
podatkov na samem fi zičnem nivoju telekomunikacijskih 
optičnih povezav. Medtem ko klasično šifriranje 

Slika 1: Današnjim optičnim sistemom je mogoče odvzeti del optičnega signala in ga preko radijskega omrežja 
posredovati nepridipravom. Ključni element je fotodetektor, ki je integriran s planarno anteno. (vir: Zbornik 
seminarja optične komunikacije 2019, Ljubljana)
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uporablja različne matematične metode za zaščito 
sporočila pred prisluškovanjem, kvantno šifriranje v 
teoriji temelji na uporabi zakonov kvantne fi zike za 
doseganje absolutne varnosti prenosa digitalnih ključev. 
V praksi danes kvantno šifriranje lahko pojmujemo 
tudi kot šumno šifriranje, ker se šifrirni ključi prenašajo 
na meji razmerja med signalom in šumom. 

S tem vstopamo v kvantno obdobje informacijsko 
komunikacijskih tehnologij, kjer tradicionalni 
zakoni fi zike ne veljajo več. Namesto Shannonove 
informacijske teorije, ki je omejena z domeno klasične 
fi zike, v kvantni informacijski tehnologiji veljajo širši 
zakoni kvantne mehanike. Klasična informacijska 
tehnologija je zgolj podmnožica kvantne informacijske 
tehnologije, kot prikazuje slika 2. Komunikacijski 
sistemi, ki temeljijo na kvantnih komunikacijah 
tehnologijah za prenos kvantnega ključa, tvorijo 
novo omrežje, ki ga označujemo z besedno zvezo 
»kvantni internet«. Pri kvantnem internetu se, za 
razliko od vsem poznanega interneta, informacije 
prenašajo s pomočjo stanj kvantnih delcev ter 
se namesto internetnega protokola uporabljajo 
protokoli, ki so osnovani na zakonitostih iz kvantne 
fi zike. Trinajst evropskih raziskovalnih ustanov, ki 
delajo na področju druge kvantne revolucije, se je 
skupaj z dvanajstimi industrijskimi partnerji povezalo 
v Združenje za kvantni internet (angl. Quantum 
Internet Alliance). [10] Njihov namen je uporabiti 
kvantno prepletenost in superpozicijo v kvantnih 
omrežjih, ki bodo vsebovala tako kvantne naprave 
na fi zičnem sloju kot tudi protokole in programsko 
opremo na višjih slojih.

Protokoli za razdeljevanje kvantnih ključev (angl. 
Quantum Key Distribution – QKD) omogočajo varno 
razdeljevanje digitalnih ključev brez zanašanja na 
matematične metode in računsko kompleksnost. 
Varnost, ki jo ponuja razdeljevanje kvantnih 
ključev, ni pod ranljivostjo napredka v računalniških 
algoritmih, računske moči ali kvantnega računalnika. 
Razdeljevanje varnih kvantih ključev je izvedeno 
prek optičnih vlaken ali brezžičnih optičnih povezav 
(tudi satelitskih), pri čemer se posamezen bit ključa 
prenese z zelo šibkim svetlobnim impulzom ali celo 
posameznim fotonom. 

V okviru različnih projektov se na več lokacijah 
po svetu že gradijo testna omrežja za nazorno 
prikazovanje razdeljevanja kvantnega ključa. Evropska 
unija pri tem noče zaostajati. Maja 2016 je skupina 
evropskih znanstvenikov in politikov pripravila 
dokument poimenovan Evropski kvantni manifest 
[11], ki izpostavlja potrebo po ustvarjanju razvoja 
prihodnjih kvantnih tehnologij, ki bodo vzpostavile 
nov ekosistem za bolj trajnostno, produktivnejšo, bolj 
podjetniško in bolj varno Evropsko unijo. Na osnovi 
tega dokumenta je Evropska komisija, kot izvršilni 
organ Evropske unije, odprla novo informacijsko-
komunikacijsko temo v okviru razpisa Kibernetska 
varnost. Do sredine novembra 2018 je odprt razpis 
v skupni vrednosti 153 milijonov evrov, za pripravo 
testnih omrežij, ki bodo omogočala distribucijo 
kvantnih ključev v Evropi. [12] Prijavljeni projekti 
morajo omogočiti izdelavo testnega informacijsko-
komunikacijskega okolja za preizkušanje in potrditev 
koncepta zaščite s pomočjo kvantne distribucije 
ključev kot storitve. Predvideva se razvoj odprtega, 
robustnega, zanesljivega in v celoti nadzorovanega 
omrežja. Cilj je integrirati opremo, komponente, 
protokole in omrežne tehnologije s sistemi za kvantno 
distribucijo ključev. Podpreti je potrebno zlivanje 
obstoječih digitalnih varnostnih in komunikacijskih 
omrežij z novimi kvantnimi sistemi. Predlagane rešitve 
morajo dokazati odpornost proti znanim tehnikam 
vdiranja, vključno s tehnikami kvantnega hekanja. 
Testno informacijsko-komunikacijsko okolje mora 
čim bolj izkoristiti obstoječo mrežno infrastrukturo 
osnovano na optičnih vlaknih oziroma satelitih. Prek 
optičnih vlaken je potrebno zagotoviti izmenjave 

Slika 2: Kvantna informacijsko-komunikacijska teorija 
je širši pojem od klasične. (vir: Zbornik seminarja 
optične komunikacije 2019, Ljubljana)
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kvantnih ključev na razdaljah vsaj 40 km. Poleg tega 
mora predlagano testno okolje prikazati različne 
primere uporabe, vključevati mora avtentikacijo 
in optimizirati varnost od enega konca do drugega 
konca in ne zgolj na posameznih elementih omrežja.

Za povezljivost med različnimi sistemi – interoperabilnost 
– je nujno poenotenje novih varnostnih tehnologij, 
za katero bo poskrbela standardizacija. Pravkar so v 
nastajanju standardizirani opisi ključnih značilnosti 
naprav za razdeljevanje kvantnega ključa in zahteve 
za komunikacijske kanale, ki služijo razdeljevanju 
kvantnega ključa na povezavi od točke do točke. 
Raziskujejo se tudi varnostni vidiki načrtovanja, 
izgradnje, karakterizacije in delovanja sistemov za 
razdeljevanje kvantnega ključa, da bo le-to zaščiteno 
pred napadi s pomočjo trojanskega konja. Cilj 
oblikovalcev standarda je tudi določiti specifi kacije 
za dostavo kvantnega ključa, ki bo omogočala 
razvijalcem aplikacij, da s preprostimi klici funkcije 
v omrežju za razdeljevane ključev zahtevajo šifrirne 

ključe, s čimer se bo poenostavila interoperabilnost 
med opremo različnih proizvajalcev.

V fazi raziskovanja pa je varna kvantna komunikacijska 
povezava na dolge razdalje, ki je danes še zelo 
zahtevna. Danes so kvantne povezave, ki uporabljajo 
majhno število fotonov zaradi občutljivosti na 
šum pri detekciji, omejene na kratke razdalje. Za 
premagovanje daljših razdalj je potrebno razviti 
repetitorske enote na vmesnih razdaljah, ki bodo 
omogočale, da bo kvantna informacije fi zično prešla 
preko te povezave. Bistvena fi zikalna lastnost je 
prepletenost neodvisnih fotonov. 
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SEMINAR OPTIČNE KOMUNIKACIJE

V dneh od 30. januarja do 1. februarja 2018 bo 
na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal 
strokovni seminar Optične komunikacije – po 
vrsti že štiriindvajseti – z udeležbo slovenskih in 
tujih predavateljev (http://sok.fe.uni-lj.si/2019). 
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 kvantne kriptografi je.

Boštjan Batagelj je docent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer 
predava predmete satelitske komunikacije in navigacija, optične komunikacije in radijske 
komunikacije. Raziskovalno delo opravlja v Laboratoriju za sevanje in optiko, kjer se med 
drugim ukvarja s fi zičnim nivojem prenosnih in dostopovnih telekomunikacijskih omrežjih, 
zasnovanih na radijski in optični tehnologiji. Je avtor več kot 300 člankov, osmih patentov 
in sodeluje v domačih ter mednarodnih raziskovalnih projektih s področja optičnih in 
radijskih komunikacij.

Prispevki tujih predavateljev na SOK 2019:
• Tomas Horvath; Passive optical networks deployment in EU and their progress
• Christian-Alex. Bunge; Visible-Light Communication for Indoor and Outdoor Applications
• Petr Münster; CESNET - Czech Education and Scientifi c NETwork
• Christian-Alex. Bunge; Light-Emitting Diodes for Short-Reach Communication Links
• Antonio Astorino; Spatial mode-division multiplexing in optical fi bers and OAM fi ber modes
• Eszter Udvary Gerhátné, David Kobor; Title: Optical Technologies for 5G mobile networks
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5G NOVOSTI

Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

5G je praktično tu... Kako 
dalje?

Po vseh ambicioznih načrtih smo prišli torej do točke X. Prvi veliki igralci že imajo polno delujoče 
radijske čipe za telefončke, infrastrukturni deli so tudi že gotovi, Vodaphone USA je že začel montaže 
prvih odjemnih točk za internet dostop in prvi uporabniki se že hvalijo z veliko višjimi hitrostmi prenosa. 
Kaj sedaj ? Sledi tehnološki tsunami ali kaj drugega?

Odvisno od tega, koga vprašate. Številke se zelo 
razlikujejo, nenazadnje tudi zaradi različnih političnih, 
gospodarskih pogojev, populacijske gostote, potreb 
in profi la uporabnikov in ponudnikov, pa še kaj bi 
se našlo.

Slišati je trditve, da bo 5G in njegovi nasledniki v ne 
tako daljnji prihodnosti vsaj za navadne smrtnike 
povsem izpodrinil optiko, saj da ponuja 10 do 50-krat 
večje hitrosti od LTE, do druge skrajnosti, ki pravi, 
da bodo realni pospeški veliko manjši, reda mogoče 
50%. Na to so se navezali ponudniki omrežij. Nekateri 
pravijo, da nova generacija ni mogla priti prej in bodo 
šli v to čimprej, drugim ni jasno, kdo naj bi to plačal, 
ko pa še LTE infrastruktura ni odplačana in tretjih, 
ki sodijo, da se povprečne stranke na to požvižgajo 
in da jim je že LTE več kot zadosti in da tega koraka 
naprej ne bi zaznale, kaj šele plačale.

Niso redki tudi glasovi, ki predlagajo pošteno vpeljavo 
vsaj LTE, preden preidemo na 5G. Kako prepričati 
stranko v zanesljiv dostop do interneta na področjih, 
kjer še LTE ne dela?

Češnja na torti so trditve o nezadostni varnosti 5G, 
kjer je, če se ne motim, demonstriran potencial za 
»man in the middle« napad. Ko smo se naveličali 
poslušati take zgodbe o starih generacijah, se nam 
vračajo ravno pri novem valu, ki bo že tako imel 
težave s prepričevanjem publike.

Potem so tu ponudniki komponent. Novi radio je 
dokaj agresiven odmik od LTE generacije in zahteva 
ogromno razvoja na najzahtevnejših proizvodnih 
procesih in polno novih rešitev in prijemov, v 
nasprotju s prejšnjimi generacijami, kjer je bil dovolj 
inkrementalni razvoj. Tako danes praktično lahko 
samo Qualcomm pokaže polnodelujoči čip, primeren 
za vdelavo v telefonček. Samsung naj bi bil tik pred 
tem, Huawei in ostali naj bi bili blizu, ni čisto jasno 
kako je z Intelom. Samsung trdi, da bo njegov radio 
prvi, ki bo na istem radiu zajel vse glavne protokole 

in vse frekvenčne obsege, od 3G do milimeterskih 
valovnih dolžin.

Slika 1: Qualcommov X50 modem

Slika: Samsung Modem 5100

Pravijo, da vsaj Apple nima načrtov za vpeljavo 
5G pred generacijo iPhoneov, ki pride na trg leta 
2020. Po drugi strani so ponudniki, kot je OnePlus 
to videli   kot svojo priložnost in tako za leto 2019 
napovedali pri telefonček s 5G modemom na trgu, 
bo pa to poseben model, torej ne v okvirih glavne 
ponudbe. Podobno se pripravljajo na leto 2019 pri 
Xiaomi, LG in drugimi.
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Slika 2: Xiaomi-jev Mi Mix3

Tako danes, kot je nam znano, na trgu še ni telefončka 
z vdelanim 5G in so praktično edine končne stranke 
uporabniki internet paketov na 5G. A to ni nič novega, 
tako se je začelo tudi s 4G. A takrat ni bilo prave 
alternative. Njegov predhodnik je bil popolna žalost 
za internet dostop in tako je 4G omrežje imelo pred 
seboj bistveno manj odpora.

Po drugi strani so v preobljudenih, tehnološko razvitih 
mestih ponudniki bolj optimistični. Tam uporabniki 
bistveno bolj cenijo mobilno samostojnost, gostota 

uporabnikov pa omogoča relativno nebolečo postavitev 
novih sistemov in njihovo hitro amortizacijo. A  tam 
imajo nove glavobole. 5G mreža zahteva bistveno 
gostejšo postavitev celic in ta je v mestih lahko 
problematična, saj zahteva cel kup služnosti, nad 
katero niso vsi navdušeni. Še manj pa z zakonodajo, 
ki je ponekod nasilno posegla v osnovne, z ustavo 
garantirane pravice lastnikov.

Vse to bo problem, ki bo zahteval ustrezne razrešitve, 
za katerimi morajo konec koncev stati zdravi poslovni 
interesi. Kdo sploh in kje ima interes plačati za 5G?

Ravno zaradi tega so se pojavili predlogi za privatno 
opcijo 5G omrežja. Če naj bi to preželo celotno 
infrastrukturo in če veliki igralci nimajo povsod niti 
približno dovolj interesa za univerzalno pokrivanje 
površin s 5G, zakaj ne omogočiti zainteresiranim 
udeležbe, sploh če gre za celice, ki pokrivajo teren 
podjetij? Mnogi menijo, da bo ravno IoT ena bistvenih 
gonilnih sil za širitvijo 5G omrežij. Kamorkoli se že 
stvari pomaknejo pri nas, bo dobra novica že to, da 
so se pomaknile. Upam, da se bomo lahko srečali 
pred naslednjimi »Telekomunikacijami« s pozitivnim 
odgovorom na ta in druga vprašanja, po možnosti 
seveda z mobilci s 5G podporo in ustrezno poceni 
paketi. Saj vem, vsaj del tega je naravnost brezbožno 
utopičen, a sama želja ne bi smela biti grešna, ali pač ?
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Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

OpenStack – Operacijski 
sistem za oblak

IoT in I4 narekujejo določen tempo tudi na področju strukture mrežnega povezovanja in tako se parcialne 
»ad-hoc« rešitve umikajo nastajajočim standardom. OpenStack je nastal kot skupni projekt NASA 
in podjetja Rackspace Hosting leta 2010. Leta 2016 pa je prešel pod okrilje neprofi tne organizacije 
OpenStack Foundation, katere članice so mnoga znana imena, vseh pa je v tem trenutku več kot 500.

Oblačne storitve zahtevajo veliko fleksibilnost od 
udeležencev, saj ni omejeno na fi ksno vlogo ponudnik-
odjemalec, temveč se vloge in razmerja sčasoma lahko 
spreminjajo, zato je dostop do odpr tih, prosto dostopnih 
standardov praktična nuja, dostop do odprte kode pa 
praviloma pomembna prednost, če ne že kar temeljna 
sestavina.

Oblačne storitve so že dolgo med nami in v tem času so 
se pokazale precej drugače od idiličnih začetnih obljub. 
Tako oblak pogosto ni odgovor na ravno vsako vprašanje, 
ko pa je, se pa postavljajo dodatna vprašanja o lastništvu 
oblaka, lastništvu in zaščiti podatkov, dostopa do resursov, 
načina najema (infrastruktura, platforma, programje ipd).
Tako se danes čedalje več govori o t.i.m.  hibridnih oblakih 
– skupinah opreme v privatni lasti, ki se raztezajo znotraj 
določenih meja, znotraj katerih člani oblaka komunicirajo 
in sodelujejo, navzven pa  komunicirajo skozi nadzorovane 
prehode.

OpenStack je bistven kot javno odprti projekt, ki se ukvarja 
z oblačno tematiko in ponuja nove, dostopne rešitve, ki 
predstavljajo tudi osnovo na svojih področjih- neke osnovne 
de-facto standarde. Sestavlja ga veliko podkomponent, 
ki pokrivajo potrebe oblačnih sistemov, od virtualizacije, 
distribuiranih datotečnih sistemov, virtualnih mrež, sistemov 
upravljanja, upravljanja procesorskih enot, podatkovnih 
baz, avtentifi kacije in identifi kacije ipd.

Dostopnih je veliko drugih opcij, vendar je v tem trenutku 
OpenStack videti kot možnost, ki bo zavladala na trgu, 
med drugim tudi zato, ker je bil zamišljen kot rešitev, ki 
lahko pokrije tudi največje projekte in ker je bil z velikimi 
projekti preizkušan v praksi.

OpenStack je orodje predvsem za oblikovanje, nadzor, 
upravljanje in nadzor privatne oblačne infrastrukture in 
nudenje njenih storitev drugim. Sestavlja ga, kot že rečeno, 
veliko komponent, ta seznam pa se spreminja v skladu z 
nastajajočimi priložnostmi in potrebami.

Nekaj najbolj znanih komponent:

• Nova (CPU resursi)
• Horizon (uporabniški in nadzorni vmesnik)
• Neutron (mrežne povezave)
• Cinder (podatkovna hramba)
• Keystone (identifi kacija)
• Glance (diskovne slike)
• Swift (hramba objektov)
• Manilla (distibuirani datotečni sistemi)
• Ironic (upravljanje s fi zičnimi stroji na nizkem nivoju 

/ »bare metal«/)
• Cyborg (upravljanje s pospe ševalnimi enotami)

Slika 1: Osnovne komponente OpenStack oblaka
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»Nova« 

Nova je zadolžena za upravljanje »computing« resursov 
in je namenjena upravljanju skupin skozi tako neposredni 
dostop k strojni opremi kot skozi različna virtualizacijska 
okolja ( KVM, QEMU, PowerVM, zVM, VMware, Xen) ob 
možnosti uporabe t.i.m. »containerjev«, kot so LXC in  
Hyper-V. 

Slika 2: Nova za upravljanje procesorskih resursov 

Nova povezuje procesorske skupine s klienti in režijsko 
infrastrukturo ( »scheduler«- razporejevalnik opravil, 
»conductor« - usklajevanje skupin ipd). Glede na zadane 
naloge potrebuje za svoje delo potrebuje  razne druge 
dele  OpenStack. 

»Horizon«

Horizon je skupni uporabniški in nadzorni spletni vmesnik,  
preko katerega lahko nadziramo in uporabljamo večino 
funkcij ostalih modulov.

»Neutron«

Neutron je namenjen upravljanju mrežnih virov in 
zagotavljanju mrežne povezljivosti kot storitve in  
avtomatizaciji upravljanja mrežnih, naj gre za virtualne 
mrežne kartice, prepustnost kanalov, IP naslove, prioriteto 
in QoS prometa ipd.

Slika 3: Neutron za upravljanje mrežnih virov 

»Cinder«

Cinder je namenjen oblikovanju bank blokovnega pomnilnika, 
ko ji potem lahko konzumiramo skozi procesorske 
enote (Nova).  Enote lahko oblikujemo bodisi skozi LVM 
referenčno izvedbo bodisi skozi modularno krmilje za 
ostale izvedbe. Povzeto rečeno omogoča abstrakcijo 
razpoložljivih pomnilnih virov v celoto, ki uporabniku 
omogoča dostop k celoti brez ukvarjanja z značilnostmi 
konkretne fi zične enote, ki slednje hrani.

Slika 4: Cinder – blok shema

»Keystone«

Keystone je centralna točka za identifi kacijo in avtentikacijo, 
ki svoje usluge nudi drugim.

»Swift«

Swift je visoko dostopen (HA), distribuiran, končno 
konsistentna hramba objektov in binarnih zaporedij. Sposoben 
je hrambe velike količine podatkov na učinkovit, varen in 
ekonomičen način. Zasnovan je z z namenom možnosti 
učinkovite rast in optimalen za hrambo nestrukturiranih 
podatkov, ki lahko rastejo brez omejitev.

Swift shranjuje objekte v binarni obliki, praviloma na 
datotečnem sistemu strežnikov. Vsak objekt ima pripadajoče 
metapodatke, ki hranijo njegove lastnosti (»extended 
attributes«). Swift sestavljajo tako proksi strežnik kot za 
njim ležeči podatkovni strežniki. 

Tako kot mnogi drugi moduli, tudi Swift proksi strežnik 
implementira RESTful HTTP protokol, preko katerega lahko 
klienti dostopajo do objektov preko standardnih HTTP 
metod, kot so GET in PUT.  Tako kot to lahko pričakujemo od 
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klasičnega podatkovnega datotečnega sistema, je tudi tu 
klient obveščen o za ključenem vpisu na diske strežnikov. 

Slika 5: SWIFT, kot je principielno zgrajen v OpenStack

»Glance«

Imogoča delo z bitnimi slikami virtualnih strojev. Ima 
vmesnik, ki omogoča tako iskanje kot vpogled v metapodatke 
posameznih slik in seveda dostop do same slike. Slike so 
lahko shranjene na veliko načinov, od konkretnih datotek 
na datotečnem sistem do kopij v hrambi objektov, kot je 
denimo Swift.

Slika 5: Glance za dostop do bitnih slik virtualnih strojev 
 
»Manilla«

Manilla je v distribuirani datotečni sistem z vsemi 
pričakovanimi dodatki ( migracija podatkov, predpomnjenje 
lokalnih kopij, abstrakcija fi zičnih nosilcev ipd), ki omogoča 
nudenje dostopa bodisi korespondentom oblaka, lahko 
pa tudi zunjanemu okolju, povezanim oblakom ipd.

Slika 6: Manilla – distribuirani datotečni sistem 

»Glance«

Je komponenta, ki omogoča neposredno upravljanje s 
fi zičnimi enotami (»bare metal«). Omogoča upravljanje 
tako skozi standardne vmesnike (PXE, IPMI) ali specifi čne 
protokole. Upravniku oblaka daje uniformirani dostop 
do heterogenih skupin skupin enako, kot bi dostopal 
virtualnim strojem.

»Cyborg«

Cyborg je projekt, namenjen upravljanju pospeševalnih 
resursov (GPU, FPGA, ASIC, NP, SoC, NVMe ipd).

Gre za tanko plast nadzornega programja, vstavljeno med 
uporabnika in konkretnim krmiljem za dano napravo, ki 
samo skrbi za prioriteto dostopa posameznih agentov, 
»knjiženje« resursov v podatkovni bazi, da jih uporabniki 
lahko najdejo v oblaku in časovno preklapljanje med 
uporabniki.

Slika: Cyborg – upravljanje s pospeševalniki

To je samo izredno kratek pogled na OpenStack, ki ima 
veliko komponent z veliko preteklega in upajmo, tudi 
prihodnjega razvoja in napredka...

Vir: https://www.openstack.org 
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Letošnja 19. tradicionalna konferenca bo potekala pod naslovom Varnost v digitalnem poslovanju. Na dogodku bodo priznani 

  

Postanite del dogodka  

Program 2018
• Uvodno predavanje 
• Predstavitev zakona o informacijski varnosti (ZInfV) in platforma IoT za digitalno Slovenijo / 

• Nova generacija 5G-ready aplikacij in storitev, ki bodo prilagojeni potrebam sektorja 
 / 

• / 

• Z umetno inteligenco do varnega poslovanja - Aruba 360 Secure Fabric 
•  / 

• Mobilna varnost za poslovne uporabnike
• 
• 
• 

Vljudno vabljeni!

Partner konference: Pokrovitelji konference:

Medijski pokrovitelji:

19. konferenca TELEKOMUNIKACIJE
Varnost v digitalnem poslovanju 

14. 11. 2018, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Prijavite se lahko na spletni strani www.telekomunikacije.org, nam pišete 
na info@telekomunikacije.org ali nas pokličite na (01) 429 33 02.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
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SMART HOME

Avtor: dr. Jerneja Žganec Gros, Alpineon d.o.o. in Devid Palčič, Sašo Šantelj, dr. Domen Zupančič, Robo  na d.o.o.

Home Control System
Multilayer home intelligence

Home control system je raziskovalno-razvojni projekt partnerskih podjetij Alpineon d.o.o. [1] in Robotina 
d.o.o. [2], ki pokriva tehnološko fazo razvoja 6-9 [3]. Osnova in že doseženi ključni mejniki, ki so privedli do 
predlaganega projekta, so naslednji: specifi kacije strojne in programske opreme sistema HCS so bile dokončane, 
prototipi so bili zasnovani, zgrajeni in preizkušeni v laboratorijskem in realnem okolju. Funkcionalnost 
energetske optimizacije za izboljšanje energetske učinkovitosti naprav in sistemov po času in amplitudi, ki se 
uporabljajo v gospodinjstvih, je bila določena kot rezultat obsežnega procesa raziskav in razvoja [4]. Ocenjene 
vrednosti energijskih prihrankov med 10 do 20 odstotkov so spodbudili razvoj sistema do končnega koraka, 
to je oblikovanja tržnega produkta in pripadajočih storitev in pripravo za vstop na trg do konca leta 2018.

GLAVNE KOMPONENTE SISTEMA HCS
Sistem HCS vsebuje štiri glavne komponente, to so 
Home Controller (HC), Home Linker (HL), Front End (FE) 
in spletna platforma ki temelji na spletni platformi SMIP 
[5]. Vsaka od teh komponent je tudi samostojni tržni 
produkt. 

Home controller 

Home controller (HC) predstavlja evolucijo tretje gene-
racije industrijskega krmilnika CyBro-3. V primerjavi s 
predhodnikom, vsebuje nekaj ključnih pridobitev, kot 
so povečana procesorska, pomnilniška in komunikacij-
ska zmogljivost. Nov krmilnik omogoča širitev z že ob-
stoječimi in preizkušenimi razširitvenimi moduli, kot so 
univerzalni modul (z digitalnimi in analognimi vhodi in 
izhodi), moduli za posebne funkcije, kot so krmiljenje 
luči, senčil, parkirni moduli in razni komunikacijski mo-
duli (GSM modul, EnOcean modul). Dokumentacija in 
navodila za HC in razširitvene module je dostopna na 
spletni strani [6] [9]. 

Slika 1: Home controller (HC)

CyBro-3 omogoča do 47 razširitvenih modulov, medtem 
ko jih je CyBro-2 lahko sprejel največ 32. Za razvoj apli-
kacij pa smo razvili tudi razvojno okolje CyPro-3 ki je 
ravno tako, kot predhodnik (CyPro-2) brezplačen in do-
stopen na spletni strani [7]. O novi generaciji krmilnika 
smo podrobneje pisali že v eni od prejšnjih številk [8].

Home linker 

30 let izkušenj iz industrijske avtomatizacije je omogo-
čilo razvoj povezovalnika Home Linker (HL) kot razširit-
veni modul [8], ki prinaša robustnost in zanesljivost 
delovanja. HL bazira na linux krmilni platformi in je del 
Cybro sistema. Preko razširitvenega (IEX) vodila ali pre-
ko lokalne omrežne povezave (LAN) je povezan na HC 
in omogoča neposreden dostop do krmilnika in vseh 
njegovih spremenljivk. Home linker omogoča izvaja-
nje zahtevnejših aplikacij in na ta način razbremenjuje 
strežniški del sistema. Pojavlja se tudi kot lokalni med-
pomnilnik saj zagotavlja zanesljivo hrambo in kasnejšo 
sinhronizacijo podatkov v primeru izpada internetne 
povezave. 

Slika 2: Home linker (HL)

Zanesljiva napajalna enota je že vgrajena v povezo-
valnik in sledi vsem standardom zahtevnega industrij-
skega okolja. Poleg standardnih priključkov so tu še 
pretvornik RS485 / M-bus, PiCAN2 priključek ter dva 
digitalna vhoda in izhoda.
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Front end 
Enota HCS-FE (HCS-Front End) je naprava s strojno opre-
mo tabličnega računalnika, na kateri teče operacijski 
sistem Android. Namenjena je interakciji sistema HC-
HL z uporabnikom. Na enoti FE je nameščena aplikacija 
FE, ki prevzame nadzor nad vsemi vhodno/izhodnimi 
komponentami naprave. Aplikacija FE opravlja nasle-
dnje naloge:

• generira prikaz na zaslonu naprave in sicer tako, 
da interpretira HTML strani in JavaScript (JS) uka-
ze, ki jih HTML strani vsebujejo,

• zajema sliko s pomočjo vgrajene kamere in prepo-
znava podobo,

• omogoča vzpostavitev avdio/video povezave na 
osnovi SIP protokola,

• sintetizira govorna sporočila in jih predvaja na 
vgrajenem zvočniku,

• komunicira z napravo HL (Home Linker),
• omogoča nastavljanje parametrov sistema (ura, 

WiFi, nastavitve SIP…).

KOMUNIKACIJSKA ARHITEKTURA SISTEMA

Slika 2 prikazuje komunikacijsko arhitekturo sistema 
HCS. Poleg zgoraj opisanih komponent Home Linker 
(HL), Home controller (HC), Front End (FE) je na sliki pri-
kazana še spletna platforma SMIP (Smart Information 
Platform) z generatorjem ključa (Key Generator, KG) in 
vizualna podoba oziroma ključ (K) v obliki QR kode, pri-
kazane na zaslonu mobilne naprave ali na papirju. 

Slika 3: Arhitektura sistema HCS

Naprave HC, HL in FE za medsebojno komunikacijo 
uporabljajo lokalno omrežno povezavo (LAN). Spletna 
platforma SMIP, ki vsebuje aplikacije v oblaku, z na-
pravami pri uporabniku (HC, HL, FE) komunicira preko 
internetne povezave. Ključ uporabnik prejme na svoj 
telefon iz spletne aplikacije kot sliko. Validacija ključa 
oziroma prepoznavanje ključa (podobe) pa se izvede na 
licu mesta, kjer FE uporabi kamero za zaznavo slike (ki 
je lahko prikazana na pametnem telefonu uporabnika 
ali na papirju), obdelavo slike in validacijo, klasifi kacijo 
pravic in določanje akcij. 

ENERGETSKA UČINKOVITOST
HCS omogoča implementacijo raznih pristopov k izbolj-
šanju energetske učinkovitosti pametnega doma. V prvi 
vrsti HCS omogoča razširitev obstoječih produktov pod-
jetja Robotina, kot so NeoStore [10] ali HIQ [11], saj HCS 
prevede obstoječe produkte, kot tudi posamezne mo-
dule produktov, kot stvari po vzoru Internet-of-things 
(IoT) paradigme in jih naredi dostopne različnim na novo 
razvitim SMIP modulom. Primeri takih so:
- modul za energetsko učinkovitost, ki izvaja optimiza-

cijo delovanja po principu nižanja stroškov in zagota-
vljanja udobja 

- priključek za dostop do storitev tretjih oseb, kot je 
storitev vremenskega servisa za pridobivanje vre-
menske napovedi in preteklih meritev

- storitev omrežnega operaterja z dinamično tarifo ele-
ktrične energije, ki omogoča aktivno sodelovanje pri 
trgovanju z električno energijo in ponuja prodajo ali 
odkup električne energije po postopku ponujanja od-
večne energije
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ZAHVALA
Projekt Home Control System 
- multi  layer home intelligence 
(HSC) sofinan cirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regio-
nalni razvoj s pogodbo št. 2130-17-090091. Partnerja 
pri projektu sta Robotina d.o.o. in Alpineon d.o.o.

Lokalna omrežna 
povezava
Internetna 
povezava
Prepoznava 
podob
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AMD – 7nm Zen2
Mogoče so stari Zen mojstri dosegli neslutene globine človeške misli in 
samozavedanja, a šele AMD je dal pojmu industrijsko veljavo in naravnost 
terminatorsko podobo v dirki za kakovostjo strojnega razmišljanja. Tako 
kot razvojno ime, so  tudi prodajna (Ryzen, Epic ) polna simbolike. 
Ryzen govori jasno o tem, da je z njim AMD po skorajda katastrofalnem 
padcu končno vstal. Kot kaže, ni samo vstal ampak kar poletel.

V San Franciscu so priredili predstavitev 
svojih prihajajočih 7 nm naslednikov 
omenjenih programov, ki so, kot kaže, 
pustili globok vtis. Gre za dve ločeni 
osnovni komponenti – procesorski 
del in grafi čni del.

Procesorski del v bistvu ni del, ampak 
kompleksna sestavljanka. Začetno 
strategijo CCX kompleksa kot LEGO 
kocke za različne mozaike so praktično 
kvadrirali in tako presegli sami sebe.

Nova 7nm generacija bo sestavljena 
dobesedno iz kockic, kot jim pravijo 
»čipleti« - silicijeve rezine z različnimi 
vlogami in takrat tudi v različnih 
tehnologijah, optimiziranim danim 
vlogam. CPU osnova je tokrat v CPU 
čipletu z 8 jedri, povezava končne 
komponente z zunanjim svetom bo 
pa preko I/O kockice, ki bo očitno za 
vsako vlogo drugačna. 

Pri strežniškem programu EPYC to pri 
tej generaciji pod imenom »Rome« 
pomeni:
-  višje delovne frekvence ob večjem 

IPC indeksu s skupaj v povprečju 
25% večjim učinkom na jedro

-  do 2x hitrejše vektorske operacije 
na novih 256-bitnih enotah

-  do 2x več jeder na procesorski čip, 
tokrat je meja 8 čipletov po 8 jeder, 
torej 64

- različni popravki in izboljšave var-
nostnih mehanizmov, ki se nanašajo 
na objavljene Spectre ranljivosti.

- podpora PCIe gen4 povezavam
 
Novi I/O čipleti so center vseh povezav 
med komponentami v čipu in so tako 
povezani tako na pomnilnik kot na 
ostale I/O kanale proti zunanjemu svetu, 
proti ostalim notranjim čipletom pa 
gledajo preko Infi nity Fabric kanalov.
Pri AMDju so tako optimizirali stroške 
proizvodnje, saj so dragi novi 7nm del 
razdelili na manjše CPU pod rezine 
in ga uporabili tam, kjer to najbolj 
šteje, I/O del pa pustili na geometriji, 
ki je zanj najbolj optimalna – v tej 
izvedbi torej na veliko cenejšem 
14nm procesu. Zanimivo je, da se niso 
odločili za povečanje števila jeder 
znotraj CCX/Zepelin gruč ampak so 
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ustrezno zmanjšali površino skupine. Po drugi strani to lahko 
pomenim,  da bomo novemu preskoku pri APU programu, 
ki bi bil lahko predstavljen z 8 CPU jedri in mogoče celo 
HBM2 pomnilnikom naslednje leto. To bi prineslo precejšen 
skok pri pre nosnikih in drugih mobilnih napravah.

Ta znova v tej generaciji ponuja:
-  do 4 PCIe Gen 4 kanale s prepustnostjo 64GiB/s po 

kanalu
- do 4 IF kanale s prepustnostjo do 100GiB/s po kanalu
-  možnost povezave na do 4 grafi čne kartice nove generacije 

(7nm-ski MI60) preko IF povezav
-  do 8 DDR4 kanalov proti pomnilniku na strežniški EPYC 

platformi

Grafi čni del tokrat predstavlja dvojček »Instinct MI50/
MI60«, ki je naslednji korak v obstoječi Vega arhitekturi 
in je optimiziran za GPU computing in strojno učenje.

Glavne spremembe so poleg pričakova ne višje gostote z 
njo povezannega po dvojenega osnovnega učinka znotraj 
enakega volumna in energijskega razreda tudi:

-  14.7 TFLOPS(FP32)/7.4TFLOPS(FP64) za MI60
-  4096 (MI60)/3840(MI50)  procesorskih enot
-  podpora za do 16(MI50)/32(MI60)GiB HBM2 pomnilnika 

s skupno prepustnostjo do 1TB/s

- kritje vseh kanalov in vmesnih točk z ECC detekcijo in 
korekcijo napak

- podpora PCIe gen4 s prepustnostjo do 64GiB/s
- podpora za Infinity Fabric povezavo med GPUji s 

prepustnostjo do 2 x 100 GB/s v torusni topologiji (obroč)
- strojna podpora podatkovni izolaciji med klienti
- podpora za deljenje ene GPU enote med do 16-timi VM 

ustroji
- podpora za do 8 GPUjev na enem VM ustroju
- poleg FP64, podpora za 4-bitno in 1-bitno celoštevilsko 

matematiko
- podpora Linux krmilja in ROCm 2.0 platforme

Pri AMDju pravijo »pot v Rim vod skozi Neapelj« in tako so 
novi procesorji družine »Rome« združljivi s SP3 podnožjem, 
predstavljenem ob prvi EPYC generaciji - »Naples« in 
pričakujejo, da bo isto podnožje vstavljiv tudi naslednik 
na izboljšanem 7nm+ procesu - »Milan«.

Ker je bila to samo uvodna predstavitev, namenjena bolj 
delničarjem kot drugim segmentom, bomo za bolj konkretne 
podrobnosti morali malo počakati, a že omenjeni podatki 
obljubljajo veliko. 

Poudarek je bil tokrat na strežnikih in computing platformah, 
a očitno je, da se bodo te kockice prav v kratkem prelile 
tudi v CAD, igralni, potrošni,  industrijski, mobilni in ostale 
tržne segmente in dokaj nazorno se da že sedaj oceniti, 
kaj bodo prinesle.

Pri AMD pravijo, da imajo 
Zen3 generacijo že globoko 
v testiranju in predvidoma 
pride na trg leta 2020, Zen4 
pa je že v razvoju.



25AVTOMATIKA 167/2018

ROBOTIKA

EPSON FORCE GUIDE
Novice pripravil: Branko Badrljica, Avtomatika+E

Epson je nedavno za svoje roke predstavil  »Force Guide«, 
ki je v bistvu sistem za zaznavanje zunanje sile na orodje 
roke v treh linearnih in treh rotacijskih oseh z veliko 
točnostjo in natančnostjo. Ključni del sistema je senzor 
na osnovi patentirane »Quartz« tehnologije.
Force Guide v osnovi omogoča Epsonovim robotskim 
rokam taktilno povratno povezavo.

Slika1: Force Feedback

Force Feedback prinaša s seboj zanimive možnosti, kot so 
denimo adaptivno priilagajanje izdelku med sestavljanjem, 
poliranjem ipd. Robotska roka lahko z žebljem, ki ga poskuša 
vstaviti v luknjo »zatipa« slednjo in se ji prilagodi, lahko 
polira ali brusi z danim pritiskom po konturah ipd.

Epson Scara T6
Epson Scara T6 prinaša v nizkocenovni del serije večjo 
nosilnost, večji doseg in druge novosti.

Slika 1: Scara T6

Nedavno predstavljeni Synthis T6 Scara je lahko idealna 
izbira za enostavne aplikacije, kot so postavitev elementov 
na tiskano vezje, sestavljanje sklopov, podajanje ipd. 
Roka že vsebuje krmilje in pa napajanje za tipična orodja, 
ki bi jih lahko postavili nanjo. Najpomembnejša razlika 
glede na prejšnjega vodilnega člana družine T3, ni toliko 
v nosilnosti in dosegu temveč dodatnih funcionalnosti. 
T6 lahko nosi dve roki naenkrat.
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I2C++ = I3C - NOVO VODILO
Težko je verjeti, a danes tako pogosto uporabljano I2C 
vodilo je napolnilo že 35 let. To zveni še bolj neverjetno ob 
tempu novosti in trendov, ki preplavljajo svet elektronike.

Vsekakor so snovalci z njim zadeli v črno, vendar kaj, ko 
se je v tem času tarča premaknila za kilometre. S časom 
je treba naprej in tako je nastal I3C protokol, za katerim 
stoji kar nekaj velikih imen in ki naj bi pokril področje, ki 
ga danes zasedajo I2C, SPI in podobni vmesniki. 

Ravno nedavno je postala dosegljiva verzija 1.0 specifi kacije 
standarda: http://resources.mipi.org/mipi-i3c-v1-download

Slika 1 - Primerjava topologije I2C
 in novega I3C - razlika je očitna

Kot lahko že iz URL-ja razberemo, stoji za I3C skupina MIPI, 
ki je odgovorna za tim. MIPI hitro serijsko vodilo. I3C je 
okrajšava za ”Improved Inter Integrated Circuit” oziroma 
”Improved I2C”.

I3C naj bi bil v osnovnem načinu delovanja združljiv z I2C 
skorajda v celoti, podpira pa tudi veliko hitrejše na čine 
dela in nove možnosti. Tako lahko v osnovnem načinu dela 
do 26 Mbit/s, s tem da  ponuja tudi HDR in DDR prenos, 
prenos zahtev po prekinitvah skozi vodilo samo (in tako 
niso potrebne dodatne linije) ipd. Poleg veliko višjih 
hitrosti je novo vodilo veliko varčnejše, saj ne predvideva 
uporabe tim. »pull-up« uporov, obenem pa zahteva samo 
2 nogici za komunikacijo na vseh napravah.

IG275-xxE
IG275-xxE so ekonomični nizkocenovni 
2W napajalniki za IGBT krmilje. 

IG275-xxE serija nudi modele z 
asinhronimi izhodi pri +15V ub -8.0V 
DC, ki padajo v priporočene vrednosti, 
ki jih največkrat zahtevajo IGBT 

krmilja. Trije modeli družine delajo pri 
napetostih 12, 15 in 24V dc. Odlikuje 
jih 81% deklarirani izkoristek, 3.0kV 
AC izolacija med I/O kanali in majhno 
SIP ohišje.

Več informacij na: http://www.
micropowerdirect.com/PDF%20
Files/Datasheets/IGBT/IG275-xxE-
Datasheet.pdf

MEMS inercijski 
senzorji
Senzorji uporabljajo MEMS tehnologijo 
s kapacitivno zaznavo v svojih merilnikih 
naklona in pospeška. Proizvajalec 
pravi, da imajo zaradi uprabljene 
HARMS (High Aspect Ratio Micro 
Structures) zelo nizek vpliv med odčitki 
na ortogonalnih oseh in minimalne 

parazitne kapacitivnosti, ki bi lahko 
vplivale na kakovost zajetih podatkov. 
Vsi inercijski senzorji so prilagodljivi 
specifi kam dane aplikacije. Senzorji 
komunicirajo skozi SPI vodilo in imajo 
prepustnost 400 Hz in frekvenco 
odčitavanja 1600Hz. Inklinometri 
omogočajo meritve v področju ±30 
stopinj z ločljivostjo 0.0025 stopinje, 
merilniki pospeška pa delajo v mejah 
od ± 3-15g, odvisno od modela. 

Slika 1: SI in SA serija senzorjev

Vir: www.fi rst-sensor.com

Slika 1 - Primerjava topologije I2C
 in novega I3C - razlika je očitna

skorajda v celoti, podpira pa tudi veliko hitrejše na čin
dela in nove možnosti. Tako lahko v osnovnem načinu del
do 26 Mbit/s, s tem da  ponuja tudi HDR in DDR prenos
prenos zahtev po prekinitvah skozi vodilo samo (in tak
niso potrebne dodatne linije) ipd. Poleg veliko višji
hitrosti je novo vodilo veliko varčnejše, saj ne predvidev
uporabe tim. »pull-up« uporov, obenem pa zahteva sam
2 noogigg cic  za a koomuunikaacic jojoj  na a vssehe  napappraavaah.
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Kendryte KD233
Prvi znanilci opdrtokodne pomladi v svetu SoC in 
mikrokrmilja

RISC-V je v strelovitem vzponu, a na gladini  je bilo videti 
doslej bolj malo. SiFive je izdal svojih nekaj komponent 
in mogoče je kje kaka izjema ali dve, na katere smo 
pozabili. Vse ostalo je bilo doslej samo v obliki kode za 
sintezo na FPGA-ju. 

Slika 1: KD233 plošča

Tokrat so na voljo prvi razvojni kompleti iz kitajske 
proizvodnje, kar je ponavadi znak trenda, ki se bo 
nadaljeval. Gre za Kendryte KD233 ploščo, na kateri je 
Anlogic-ov K210 dvojedrni čip, ki ima poleg osnovnega 
I/O in klasičnih dodatkov tudi AES, FFT, KPU in APU enoto. 
Slednji dve sta namenjeni analizi zajetega zvoka in slike. 
Vdelani RISC-V jedri sta v »Hummingbird« izvedbi.

Slika 2: K210 blok  - shema

KD233 je na voljo za $50. Info: kendryte.com.

AKD2G+AKM2G
Kollmorgenova nova kombinacija motornega krmilja 
in servomotorjev za najnaprednejše robote.

AKD2G predstavlja novo generacijo krmilja za dvoosne 
aplikacije in z razširljivim I/O delom, ločljivim pomnilnikom, 
dvokanalnim STO in prvim grafi čnim prikazovalnikom 
na krmilniku. AKD2G je optimizirano za delo z novim 
servomotorjem AKM2G( z ali brez zavore) preko tankega 
kabla. Pri Kollmorgenu pravijo, da ima AKD2G dvakrat 
višjo gostoto moči glede na konkurenčne rešitve.

Predviden začetek prodaje bo decembra 2018.

Slika 1: AKD2G 

AKM2G prinaša 30% večji navor glede na dano velikost v 
primerjavi s tekočimi modeli. Serijo v začetku predstavljalo 
6 modelov v razponu moči od 0,3kW do 10kW. AKM2G 
serija omogoča več alternativ glede povratne vezave, 
montažnega načina, izvedbe tesnenja osi, oblike priklopnih 
konektorjev, izvedbe termosenzorjev, načina navitja za 
različne napetosti, hitrosti in zavore.

Slika 2: AKM2G

Več informacij: http://www.kollmorgen.com
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OmniVision OSC2C10
OmniVison je predstavil nove slikovne senzorje z ločljivostjo 
2M točk in 2.9 mikronskimi elementi. Dimenzije elementov 
omogočajo zajem poleg vidnih valovnih dolžin tudi svetlobe 
v bližnjem infrardečem področju, poleg tega pa je tako 
zadosti občutljiv za delo pogojih zelo nizke osvetljenosti. 
Pri OmniVisionu pravijo, da senzorji dosegajo kvantni 

izkoristek 60% pri 850nm in 40% pri 940nm. 940nm 
področje omogoča uporabo v varnostnih sistemih, kjer bi 

bila vidna zaznava svetlobe senzorja neželena iz varnostnih 
vzrokov ali samo neugodna (spalni prostori ipd).

Senzorji uporabljajo tehnologijo dvojnega ojačanja pri 
pretvorbi in tako dvigajo učinke v pogojih zelo nizke 
osvetljenosti, troslikovna deljena zaslonka pa znižuje 
popačenja v gibanju. Deklarirani dinamični obseg je 120dB.
Omnivision pravi, da lahko prikazane tehnologije prenese 
tudi v 2K in 4K ločljivosti.

Slika 1: OSO2C10

Vir: www.ovt.com, https://www.ovt.com/download/
sensorpdf/547/OmniVision_OS02C10.pdf

Sitronova VS12-AC serija 
senzorjev vibracij
VS12-AC serija je namenjena zaščiti rotacijskih strojev ( 
motorji, črpalke, ventilatorji ipd) in v primeru zaznanih 
prevelikih vibracij lahko stroj izklopi ali aktivira alarm.. 
VS12 nenehno nadzoruje vibracije. Senzorji se napajajo 
neposredno iz napajalnega omrežja 110-230V. Nivo 
proženja je nastavljiv v mejah od 0 do 25.4 mm/s RMS. 
Frekvenčno področje je od 0 do 1kHz, senzorji so pa 
enoosni. Nastavimo lahko časovno zakasnitev, točko alarma 
in izhodno stanje. Na senzorju je tudi LED indikator, ima 
pa zaščitno deklaracijo IP66.

Vir: https://www.sitron.com/en/produtos/vibracao/chave-
de-vibracao/serie-vs12/?referrer=ieeeglobalspec

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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Tehnična izobraževanja podjetja 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. 
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja 
Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.

Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in 
preizkusijo njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, 
serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 

Vishayevi novi senzorji
položaja z dosegom 20cm v 
majhnem LLP ohišju
Novi senzorji zajemajo VCSEL diodo kot laserski vir, 
fotodiodo, namenski IC za obdelavo odčitkov in 12-bitni 
A/D pretvornik v enem ohišju.  Namenjeni so tako potrošnim 
kot industrijskim aplikacijam, njihov primarni namen je 
za uporabo v pametnih telefonih, tablicah, VR očalih in 
podobni opremi, ki mora zaznati prisotnost uporabnika. 

Majhno ohišje omogoča uporabo v prostorsko in energijsko 
omejenih pogojih. Senzor je poleg tega samostojen in 
ne zahteva posegov okolje za zaznavo, saj vsebuje tako 
oddajnik kot senzor in na zaznavanih površinah niso 
potrebni nobeni posegi. Odlikuje jih tudi znatno nižja 
poraba energije v primerjavi s prejšnjo generacijo.

Senzorji komunicirajo preko I2C vodila in imajo nastavljiv 
INT pin, kar jim omogoča delo v prekinitvah in bujenje 
procesorske enote šele ob sami zaznavi spremembe v 
opazovanem signalu.

Slika 1: VCNL36687S senzorji

Vir: http://www.vishay.com/ppg?84907

Nova Xilinx-ova generacija 
SoC – Versal/Alveo
Serija bo izdelana na procesu s 7nm geometrijo in je 
namenjena konkurenčim rešitvam za masivno paralelno 

procesiranje in AI, kjer so doslej kraljevali x86 stroji in 
grafi čne kartice, prilagojene drobljenju števil.

Nova serija bo dobila dve »high-end« ARM A72 jedri 
za glavne procesorske naloge in dve R5 jedri za manjše 
naloge, ki pa so vezane na realni čas. Serija pozna še 
specializirana DSP jedra s svojimi SIMD enotami in pa AI 
jedra za DNN procesiranje.

Programabilna logika je v posebnem bloku NAH ali »Neural 
Adaptable Hardware«. Tako je Xilinx postavil enačbo za 
novo serijo tako, da nove izdelke ni treba upravičevati vsaki 
aplikaciji posebej, ampak ima izdelek, kjer je  programirljiva 
povezljivost prikazana kot ključna odlika.

V začetku bosta na voljo dve izvedenki – Versa Prime 
(za 5G aplikacije) in pa Versa AI Core za pospeševanje 
sklepnega procesiranja globokih nevronskih mrež s pomočjo 
vektorskih enot za SIMD. 

Xilinx pravi, da lahko dejanske komponente v praksi 
presežejo klasične CPU in GPU rešitve pri sklepnem 
procesiranju, še posebej pri nižjih zahtevanih latencah 
in manjših podatkovnih paketih.
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Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Nova RISC-V jedra iz SiFive ponudbe

Risc-V je defi nitivno v vzponu. SiFive je tako predstavil 
novo serijo jeder, ki je naredila nov korak navzgor 
po zmogljivostni lestvici.

Gre za:
• U7 serija je namenjena Linux in podobnim 

aplikacijam. Vsebuje 64-bitno jedro z MMU enoto.
Sestavljena je iz U76 in U76-MC

• S7 serija je, ravno tako 64-bitna, vendar brez 
kompleksne MMU pretvorbe. Namenjena je 
embedded aplikacijam na OS-ih kot je RTOS ipd. 
Sestavljena je iz S76 in S76-MC 

• E7 serija je 32bitna in jo trenutno sestavljata 
podseriji E76 E76-MC

MC različice imajo  L2 predpomnilnik. SiFive primerja 
S/E7 serije z ARM-ovimi M7/R7/R8, serijo U7 pa z 
ARM A55. Vse izvedbe dovoljujejo do 8 jeder v eni 
celoti, U verzija pa ima predvideno tudi dodatno 
enostavno jedro za interno upravljanje sistema.

Serija 7 prinaša sicer daljši ppipeline (8 stopenj, 
prej 5-7 v seriji 5), ki pa v praksi lahko pomeni po 
drugi strani 10% višje delovne frekvence. Poleg tega 
je »dual-issue« »in-order«, kar naj bi v povprečju 
prineslo 60% večje hitrosti izvajanja. Poleg tega so 
latence do vdelanega L1 in SRAM-a nižje dodan pa 
je tudi Fast I/O port za hitre prenose.

Serija 7 torej dovoljuje povezavo do 8 + 1 (U7) jeder 
v gručo in povezave gruč med seboj in z I/O enotami 
preko TileLink vodila. Celotna gruča je koherenta med 
sabo in s cache pomnilnikom, vključno z opcijsko 
dodanimi enotami. Posamezne fi zične komponente 
lahko povezujemo med sabo preko ChipLink vodila.

Trenutno se SiFive-ov RISC-V program razteza od 
serije E2 (~ ARM M0 ) do U7. 

Več podatkov o posameznih serijah je na:  
https://www.sifi ve.com/core-designer.

Vir: www.sifi ve.com
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Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Gigabyteove nove osnovne plošče 
za EPYC procesorje

Nekoč je bil svet strežnikov dokaj ostro ločen 
od drugih področij. Temu je bila prilagojena tudi 
ponudba komponent, od procesorjev naprej. Nato je 
AMD s prvimi znanilci 64-bitne pomladi v zaspalem 
x86 svetu to mejo zabrisal s svojimi Opteroni več 
kot desetletje nazaj. Večprocesorske plošče so bile 
popularne in široko uporabljane tudi daleč izven 
strežniških voda.

Praksa se je v določeni meri obdržala tudi potem, 
sedaj pa se zanjo, kot kaže, pojavlja novi interes.

Temu sledijo tudi proizvajalci osnovnih plošč in 
tako sedaj ponujajo zanimive modele tudi imena, 
ki so znana predvsem po potrošnih izdelkih, očitno 
tudi vsaj deloma kot odziv na prihajajočo novo 
7-nanometrsko generacijo »Rome«.

Gigabyte je tozadevno predstavil dve plošči za 
podnožje SP3 – MZ-CE0 in MZ-CE1. Gre za to, da je 
EPYC serija lahko zanimiva tudi za mnoge aplikacije, 
ki zahtevajo ob čimvečji procesorski skupni moči tudi 
energijsko varčnost,  veliko I/O prepustnost,  veliko 
količino RAM pomnilnika in prepustnost v tej smeri  
in možnosti razširitve, znaten mrežni promet in ECC 
zaščito podatkov na celotni poti. Poleg različnih CAD 

aplikacij tu lahko vštejemo video obdelave podatkov, 
hranjenje ipd.

Prihajajoči predstavljeni novi programi bodo prinesli 
veliko število jeder, višje frekvence dela in večje 
hitrosti posameznih procesorskih jeder ob novih 
GPU komponentah in Gigabyte je očitno pripravil 
osnovne plošče za tovrstno povpraševanje.

Nova modela sta MZ01-CE0 in MZ01-CE1. Oba 
Modela izkoriščata vse EPYC-ove PCIe parice s kar 
štirimi razširitvenimi sloti PCIe gen3 x16, ki so dovolj 
razmaknjeni za gostitev grafi čnih kartic dvojne širine, 
ob tem imata še dodatni PCIe x 8 slot in 8 podnožij 
za DDR4 ECC DRAM module, M.2 konektor za SSD, 
štirje slim SAS konektorji pa omogočajo priklop do 
16 SATA diskov. Mrežni del pri obeh zajema poleg 
dveh gigabitnih priključkov  (Intel i210 GbE LAN) še 
priključek za mrežno upravljanje. 

Poleg tega ima CE0 opcija tudi vdelan Intlov X550 
krmilnik za 10GbE in dva 10G vmesnika (RJ45). Obe 
plošči sta v E-ATX formatu in zato primerni tako za 
strežniške vloge kot za delovne postaje.

Vir: b2b.gigabyte.com
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DAS

2. izdaja Terminološkega slovarja avtomatike

Informacije: Božo Bra  na

Obveščamo vas, da je na spletišču Termninologišče na voljo 2., dopolnjena in pregledana izdaja 
Terminološkega slovarja avtomatike. Po slovarju je mogoče iskati tudi preko portala Fran.

Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014 
v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki 
na spletišču Terminologišče. V začetku leta 2017 so 
se avtorji slovarja odločili, da začnejo s pripravo 2., 
dopolnjene in pregledane izdaje slovarja. Za prenovo 
so najbolj zaslužni Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš 
Kocijan, Tadej Bajd in Mojca Žagar Karer (Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša). Po dveh letih 
intenzivnega dela, ki je potekalo v okviru rednih sej, so 
pregledali, popravili in dopolnili celoten slovar. Tako 
kot pri 1. izdaji slovarja, so tudi tokrat zapisnike sej 
sproti pregledovali in komentirali trije strokovnjaki 
s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru, in sicer izr. prof. dr. 
Peter Planinšič, doc. dr. Nenad Muškinja in izr. prof. 
dr. Rajko Svečko.

Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1. 
izdaji. Upoštevani so bili tudi predlogi in pripombe 
uporabnikov, ki so jih poslali na e-naslov avtomatika@
zrc-sazu.si. Popravljenih je 317 iztočnic, pri čemer 

je večinoma šlo za manjše popravke ali uskladitve z dodanimi iztočnicami. Dodanih je tudi 275 
povsem novih iztočnic. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 iztočnic in 
2306 angleških ustreznikov. Knjižna izdaja še vedno ostaja relevantna, 2. izdaja (ki je namenoma 
le elektronska) pa potrjuje dejstvo, da je terminologija živa stvar, ki se spreminja in razvija.

Novo izdajo Terminološkega slovarja avtomatike najdete na že znani povezavi:

 https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika#v

Kot doslej bomo hvaležni za pripombe, predloge in popravke, ki jih lahko pošljete na e-naslov

 avtomatika@zrc-sazu.si.. 

Društvo avtomatikov Slovenije
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MAX77324
MAX77324 je enokanalni visokonapetostni sinhronski step-
down (buck) pretvornik, ki lahko prenaša do 1,5 A toka. Z 
velikostjo skupne površine 6,89 mm2, do 93% izkoristka in 
40 μA toka puščanja, je optimiziran za prenosne aplikacije 
z majhnim baterijskim napajanjem.

Napajalnik deluje v razponu vhodnih napetosti od 2,5 V 
do 4,8 V za podporo aplikacijam z Li + baterijo. Izhodna 
napetost je nastavljiva od 0,6 V do 2 V, z natančnostjo več 
kot 2% v celotnem temperaturnem območju. Naprava 
uporablja shemo PWM krmiljenja z neprekinjenim tokom. 
Nominalna preklopna frekvenca 2MHz zmanjša celotno 
površino z uporabo majhne 0603 tuljave. Samodejni način 
SKIP se uporablja za izboljšanje izkoristka pri svetlobnih 
bremenih. 

Naprava zagotavlja nizko izhodno napetost, odlično linijsko 
regulacijo in obremenitve ter prehoden odziv. Namenski 
ENABLE pin omogoča enostavno hardversko kontrolo.

Vgrajena podnapetostna zaščita (UVLO), mehki zagon, 
aktivni izhodni tok, cycle-by-cycle kratkostična zaščita in 
termična zaščita z izklopom zagotavljajo varne operacije 
v težkih delovnih pogojih. Vezje je na voljo v 1,22mm x 
0,85mm 6-krogličnem (WLP) ohišju. 
Ključne funkcije:
• 1,5A Izhodni tok Prekinjen pretvornik
• Razpon vhodne napetosti od 2,5 V do 4,8 V
• Nastavljiva izhodna napetost 0,6 V do 2 V, ± 2% natančnost
• 93% vršni izkoristek (3.8VIN, 1.8VOUT)
         - SKIP mode za večji izkoristek pri LED bremenih
         - 40μA Quiescent Current
         - 1μA Shutdown Current
• Nominalna preklopna frekvenca 2MHz
• Enable Pin za neposreden hardverski nadzor
• Tokovna limita cikla po ciklu
• UVLO, mehki zagon, aktivni izhodni tok, kratkostična 
  in toplotna izklopna zaščita
• Ohišje 1,22mm x 0,85mm, 6-kroglično WLP
         - Skupno površina rešitve 6,89 mm2

         - Uporaba majhne tuljave 0603 0,47μH.
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Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Beckhoff  C6015 – zmogljiv industrijski 
računalnik v velikosti vaše dlani

Novi kompaktni računalnik podjetja Beckhoff , 
ki meri le 40 x 82 x 82 mm, je bil zasnovan za 
ši rok nabor aplikacij v industriji, predvsem za mo-
dularne sisteme z zahtevami po avtomatizaciji, 
vizualizaciji in komunikaciji. Idealen je za decen-
tralizirane aplikacije z omejenim prostorom ali 
za neposredno montažo na stroj, kar sovpada s 
koncepti Industrije 4.0.

A naj vas majhnost ne zavede – industrijski računalnik 
C6015-0010 je opremljen z zmogljivim Intel® 
Atom™ procesorjem (1, 2 ali 4 jedra) in je kljub 
popolnoma pasivnemu hlajenju primeren za okolja 
s temperaturo do 55°C. Za shranjevanje podatkov 
je na voljo hiter 30 ali 60 GB M.2 SSD disk ter 2 ali 
4 GB delovnega pomnilnika (RAM).

Poleg napajalnega priključka (napajanje 24 V DC) 
ima še 2 vmesnika za gigabitni Ethernet (vmesnika 
podpirata tudi EtherCAT), 1 DisplayPort za priklop 
zaslona ter 1 USB 3.0 in 1 USB 2.0 priključek. Vse to 
je zapakirano v robustno ohišje iz aluminija ter cinka. 

Pravi potencial omenjenega računalnika pa se iz-
kaže v navezi s programsko opremo TwinCAT, ki 
omogoča krmiljenje sistemov, nadzor motorjev, 
zajem in analizo podatkov iz naprav, komunikacijo z 
oblakom... EtherCAT komunikacija omogoča priklop 
vhodno/izhodih naprav ter servopogonov s časi 
cikla pod milisekundo. C6015 je kompatibilen z 
operacijskimi sistemi Windows 7, Windows 10 in 
Windows Embedded Compact 7. 

Več informacij o C6015 najdete na www.beckhoff .si, lahko pa kontaktirate tudi podjetje Beckhoff  Avtomatizacija d.o.o. 

Slika 1: Industrijski računalnik C6015 na sliki je v merilu 1:1!

Slika 2: Montaža računalnika C6015 je zelo fl eksibilna – vsi priključki se nahajajo na isti strani, montirati pa ga je 
mogoče na steno ali na DIN letev.
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Možnost montaže na dva različna načina.

Manjše dimezije – 
več možnosti uporabe. 
Ultrakompaktni industrijski računalnik C6015.

www.beckhoff.si/C6015
Z novim, ultrakompaktnim industrijskim računalnikom C6015 podjetje Beckhoff premika meje 

PC-krmiljenja. Nova generacija industrijskih računalnikov odpravlja prostorske in cenovne 

omejitve PC-krmiljenja, saj ponuja odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno v kombinaciji z 

izjemno kompaktnim ohišjem. Z do štirijedrnim procesorjem, majhno težo in fl eksibilno montažo 

je C6015 uporaben za mnoge aplikacije s področja avtomatizacije, vizualizacije in komunikacije. 

Idealen je tudi kot IoT prehod (angl. gateway).

 Procesor: Intel® Atom™, 1, 2 ali 4 jedrni

 Vmesniki: 2x Ethernet, 1x DisplayPort, 2x USB

 Pomnilnik: do 4 GB DDR3L RAM

 Ohišje: aluminij in cink

 Dimenzije (Š x V x G): 82 x 82 x 40 mm
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Vabimo vas na brezplačno izobraževanje Unitronics PLC 
krmilnikov, ki jih bomo organizirali v podjetju Tipteh. Na 
voljo sta dve vrsti predavanj, ki se nanašata na uporabo 
brezplačne programske opreme, ki jo boste dobili v 
kompletu ob nakupu PLC krmilnika Unitronics.

Spoznajte programsko opremo Unitronics

Prvo izobraževanje se nanaša na uporabo programske 
opreme Unitronics UniLogic, s katero se boste poučili o 
uporabi programiranju Unitronics Unistream PLC krmilnika. 
Drugo izobraževanje pa se nanaša na uporabo programske 
opreme Unitronics VisiLogic, s katero se boste poučili o 
uporabi programiranju Unitronics PLC krmilnika Vision 
in Samba.
Tako programska oprema UniLogic, kot tudi VisiLogic temelji 
na preglednem uporabniškem vmesniku in preprostem 
načinu uporabe. Omogočila vam bo prihranek časa, stroškov 
in predvsem živcev. S pomočjo naprednega programskega 
vmesnika pa boste lahko v enem oknu izdelali logični del 
programa in oblikovali HMI zaslon. Zelo uporabna pa je tudi 
funkcionalnost “Drag&Drop”, s katero boste posamezne 
elemente logičnega dela programa preprosto premaknili 
na ustrezno mesto v zaporedju ukazov.

Skrajšanje časa programiranja do 50%

Programska oprema UniLogic omogoča tudi zelo enostavno 
konfi guracijo in uporabo različnih standardov komunikacij, 
saj ne zahteva ladder programiranja. Dovoljuje tudi 
oblikovanje struktur, ki povežejo različne parametrov v 
posamezne celote. Na voljo vam bodo tudi uporabniški 
funkcijski bloki, ki jih boste izdelali enkrat in jih nato 
uporabili v vseh novih programih. UniLogic dovoljuje tudi 
prikaz opozoril v avdio, video ali pdf datoteki ter tako 
še dodatno povečast HMI zaslona. S pomočjo funkcije 

Photoneo je proizvajalec opreme za 3D strojni vid, ki se 
je s svojimi produkti uvrstil med 50 najboljših podjetij, ki 
narekujejo razvoj tehnologije v Evropski Uniji. 

Naše znanje, Vaš uspeh!

S svojim bogatim znanjem na področju strojnega vida 
in številnimi uspešno zaključenimi projekti Vam bomo 
pomagali pri integraciji opreme za 3D strojni vid Photoneo 
na kompatibilne robotske celice vodilnih proizvajalcev.

Izkoristite napredno tehnologijo

Photoneo v svoji opremi uporablja izredno natančne 3D 
območne senzorje, ki Vam bodo zagotovile absolutno 
natančnost posnetkov manjšo kot 25 μm. Skenerji Photoneo 
uporabljajo NVIDIA Maxwell grafi čne procesorje z 256 
NVIDIA CUDA jedri, ki brez težav izvajajo algoritme za 
zaznavanje 3D predmetov. 

Vi lahko zaradi tega manipulirate z zaznanimi predmeti 
ter zagotavljate višjo raven kakovosti. Na podlagi teh 
podatkov boste lahko robote naučili natančnega lociranja 
predmetov in navigacije v prostoru.

Prijavite se na brezplačno 
izobraževanje o 
Unitronics PLC krmilnikih!

Skupaj naučimo videti 
vsako robotsko celico

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Data Sampler pa lahko podatke shranite in obdelujete 
v krmilniku, jih izvozite, pošljete preko e-mail sporočila 
ali prenesete na običajno SD kartico. Aplikacija Remote 
Access pa omogoča povezavo s krmilnikom preko Ethernet, 
USB ali VNC povezave za priklop mobilnega telefona, 
PC-ja ali tablice.

Želite izvedeti več o brezplačnem izobraževanju 
Unitronics?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/ /izobrazevanje-
unitronics kjer se lahko prijavite in preberete več!
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Želite izvedeti več o opremi za 3D strojni 
vid Photoneo?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/3d-strojni-vid kjer 
lahko najdete video predstavitev in posnetek aplikacije!

V kolikor želite v vašem podjetju zagotoviti optimalne 
delovne razmere, vam pri tem lahko pomagajo vrhunska 
LED svetila Sangel serije Workplace. Z njihovo pomočjo 
boste poskrbeli za primerno svetlost prostora ter hkrati 
izboljšali počutje in stimulirali učinkovitost zaposlenih.

Poskrbite za natančno ločevanje barv

LED svetilo bo optimalno razpršilo svetlobo in tako 
preprečilo večkratne sence. Svetloba pa bo tako zelo 
ugodno vplivala na oči vaših zaposlenih. Barva svetlobe 

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA

Zagotovite večjo 
učinkovitost na delovnem 
mestu
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Lastnosti:

• Vodilna senzorična tehnologija za natančnost in zmogljivost
• Manjša občutljivost na osvetlitev prostora
• Večja globina zajetih posnetkov
• Togo ohišje iz karbonskih vlaken, za stabilno kalibracijo 

skenerja
• NVIDIA grafi čni procesor, za zmogljivo izvajanje algoritmov
• 3D skener z najboljšim razmerjem med ceno in zmogljivostjo 

na trgu
• Napredna API programska oprema
• Kompatibilen z vodilnimi proizvajalci robotov Yaskawa, 

Mitsubishi Electric, Universal Robots, Omron, Staubi, 
Fanuc, Kuka in ABB

Avtomatizirajte sekvenčno pobiranje 
naključne pozicioniranih predmetov iz 
zabojnika

Eden izmed najbolj tipičnih primerov uporabe Photoneo 
PhoXi 3D skenerja je integracija z robotom v procesu 
sekvenčnega pobiranja naključno pozicioniranih predmetov 
iz zabojnika. 
Zaradi vsestranske prilagodljivosti 3D skenerja in možnosti 
integracije z različnimi roboti pa je mogoče ustvariti tudi 
druge rešitve po meri.

Prenesite brezplačen 
digitalni katalog Tipteh

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana,  Slovenija  

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

VSE NOVOSTI V

NA ENEM MESTU!

OPREMA 

VSEH VODILNIH 

PROIZVAJALCEV NA 

ENEM MESTU!

Katalog najdete na 
www.tipteh.si/digitalni-katalog

Seznanite se z novostmi vodilnih proizvajalcev 
opreme za avtomatizacijo in spoznajte kako lahko 

optimalno avtomatizirate Vaš proces. Preberite 
podrobnosti ali si oglejte številne video predstavitve 

in ostanite pred konkurenco!
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dosega vrednosti 5700K, zaradi česar je idealna za delovna okolja, kjer je pri 
delu potrebno natančno ločevanje barv.

Izkoristite izredno dolgo življenjsko dobo

Proizvajalec je pri oblikovanju ohišja uporabil le najbolj kvaliteten anodiziran 
aluminij. Ta bo odlično odvajal toploto in zagotavljal izredno dolgo življenjsko 
dobo LED svetila. Proizvajalec jamči 60.000 ur delovanja, kar pri 24 urnem 
delovanju pomeni skoraj 7 let! Premišljena konstrukcija ohišja pa bo poskrbela 
tudi za visoko energetsko učinkovitost ter hkrati prepričala z atraktivno obliko. 
V ponudbi je 7 različnih dolžin svetilk od 850mm do 3050mm. Priklop svetilke 
je izveden z M12 konektorjem.

Želite izvedeti več o industrijskih LED svetilih Sangel?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/osvetlite-delovna-mesta kjer lahko 
preberete več!.

MPW4080S 200-1500Vdc Input
Informacije: micropowerdirect.com

Nova  MPV4080S serija je družina 40W DC/DC pretvornikov, namenjenih 
fotovoltaičnim sistemom. Modeli ponujajo 
posebej širok obseg vhodnih napetosti 200V 
– 1500VD, 4kV AC izolacija, visok izkoristek in 
temperaturrno področje od  -40 to +85°C. Vsi 
modeli ustrezajo zahtevam  EN 62109.

Več informacij na: http://www.micropowerdirect.
com/PDF%20Files/Datasheets/DCDC/MPV/
MPV4080S-xxRHI-Datasheet.pdf. 
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Robotska celica za strego stiskalnice za izdelavo plošč in 
sestavljanje toplotnih izmenjevalnikov

Dr. Hubert Koslera), Aljoša Zupanca), Damian Širajb), Erih Arkob), Matej Merkača)

a)Yaskawa Slovenija d.o.o.  b)Yaskawa Ristro d.o.o.
hubert.kosler@yaskawa.eu.com; aljosa.zupanc@yaskawa.eu.com, 

damjan.siraj@yaskawa.eu.com, erih.arko@yaskawa.eu.com, matej.merkac@yaskawa.eu.com

Robot Cell for Tending of Hydraulic Press for Manufacturing Plates for Heat Exchangers

The use of industrial robots in machine tending applications show its full potential when robots are also engaged 
in performing assembly operations and preparation of products for the following manufacturing operations 
and transportation. Complete robotisation signifi cantly relieves the operator and prevents the infl uence of the 
human factor on the quality of products. Advantages of automation with robots for large production and big 
daily quantities are known both to users of robotic cells, as well as to customers of products.

Kratek pregled prispevka

Uporaba industrijskih robotov v namen strege stroja pokaže svoj polni potencial, kadar roboti opravljajo 
operacije montaže in priprave izdelkov za naslednje operacije in za transport. Robotizacija bistveno razbremeni 
operaterja in onemogoči vpliv človeškega faktorja na kakovost izdelkov. Prednosti popolne avtomatizacije za 
izdelavo velike dnevne količine so poznane tako uporabnikom robotskih celic, kot tudi kupcem izdelkov.
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NAJHITREJŠE
OHIŠJE
NA SVETU.

VX25. SISTEMSKA PERFEKCIJA.

To ohišje je še posebno primerno za prihra-

nek s časom. Zaradi optimiziranega dosto-

pa in lažje montaže je ohišje VX25 izdelano 

tako, da omogoča delno montažo. To po-

meni, da vaši delovni procesi postanejo lažji, 

boljši in hitrejši.

NAJHITREJŠE
OHIŠJE
NA SVETU.

Rittal d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, +386(0)1/5466370, www.rittal.si

1 Uvod

Uporaba industrijskih robotov v namen strege stroja 
pokaže svoj polni potencial, kadar roboti poleg operacij 
manipulacije z izdelkom opravljajo še dodatne operacije 
montaže, operacije obdelave ali preoblikovanja izdelka. 
Enako pomembna je priprava izdelkov na izhodu iz 
robotske celice. Roboti odlagajo v namensko transportno 
embalažo, izdelki so ustrezno orientirani in sortirani 
glede na tip in glede na zahteve kupca. Robotska celica 
za strego stiskalnice za izdelavo plošč zajema robotizacijo 
operacij odvzema plošč iz orodja stiskalnice, ter montažnih 
procesov sestavljanje toplotnih izmenjevalnikov in 
transport le-teh iz robotske celice.

2 Tehnično tehnološke zahteve za robotizacijo

Cilj razvoja robotskega sistema je bila avtomatizacija 
procesa odvzema plošč iz orodja stiskalnice, ter sestavljanje 
odvzetih plošč v sveženj. Proces sestavljanja plošč 
se razlikuje glede na tip toplotnega izmenjevalnika. 
Toplotni izmenjevalniki, kjer je medij tekočina/tekočina 
(Stari tip) je sestavljen samo iz plošč, ki se izdelujejo na 
stiskalnici. Takoj po izdelavi se prične montaža toplotnega 
izmenjevalnika - plošče se odlagajo v sveženj.

Plošče za toplotni izmenjevalnik, kjer sta uporabljena 
medija tekočina/plin (Novi tip), pa je sestavljen iz 
plošč in dodatnega elementa imenovanega distributor. 
Distributor je distančna ploščica s kanali za medij, ki 
poskrbi za ustrezen pretok in distribucijo v posamezno 
rebro izmenjevalnika. Cilj razvoja robotskega sistema 
je bila robotizacija sestavljanja novega tipa toplotnega 
izmenjevalnika z distributorjem, ter hkrati robotizacija 
sestavljanja plošč brez distributorja.

Slika 1: Sestavljene plošče toplotnega izmenjevalnika

Za izdelavo toplotnih izmenjevalnikov se uporablja različne 
tipe plošč. Robotizacija vključuje strego ene stiskalnice 
na kateri poteka izdelava izdelavo plošč novega tipa 
(118EZ) in 13 različnih tipov plošč (Stari tip); skupaj 14 
tipov plošč. Robotizacija strege stiskalnice upošteva 
zahteve kupca: omogočena je ročna strega stiskalnice, 
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kadar robotska celica ne obratuje. Robotska celica zajema 
vse varnostne elemente, ter komunikacijske in varnostne 
povezave robotskega krmilnika s stiskalnico, ki omogočajo 
varno ročno delo na stiskalnici in izdajo CE oznake ob 
zagonu robotske celice.

Za Toplotne izmenjevalnike za medij tekočina/tekočina se 
uporabljajo plošče izdelane iz enojne in dvojne pločevine. 
Plošče iz dvojne pločevine: osnovni plošči je dodana tanka 
pločevine iz Bakra. Obe pločevini se skupaj stisneta na 
istem orodju v stiskalnici. Vsa orodja za izdelavo plošč 
Stari tip imajo eno gnezdo, kar pomeni, da se pri enem 
stisku izdela ena plošča. Plošče izdelane so iz enojne 
pločevine so brez robu, medtem kos so plošče iz dvojne 
pločevine izdelane z robom dolžine 6mm. Vpadni kot 
robu na plošči se glede na tip plošče razlikuje.

• • Dimenzija plošč Stari tip
• širina: 180 – 355mm, dolžina: 460 – 980mm
• • Dimenzija plošče Novi tip 118EZ
• širina: 180mm, dolžina: 607mm

Slika 2: Plošče Stari tip (medij tekočina/tekočina)

Plošče Novi tip so izdelane iz dvojne pločevine z robom, 
orodje za izdelavo plošč je zasnovano z dvema gnezdoma. 
Pri enem stisku se izdelata dve plošči, ki se med seboj po 
obliki razlikujeta. Zunanja oblika distributorja dimenzijsko 
ustreza izdelanemu ležišču na plošči z zračnostjo ±0,3mm. 
Zračnost v ležišču podaja zahteve za ponovljivo natančnost 
procesa montaže toplotnega izmenjevalnika oziroma 
celotne robotske aplikacije. Vhod v robotsko celico za 

Slika 3: Plošče Novi tip (medij tekočina/plin)

distributor je zasnovan preko vibro dozirne enote s 
podajanjem distributorja s refuza stanju direktno v vibro 
lonec. Na robotskem odvzemnem mestu se pripravi vsakih 
10s nov distributor.

Večina toplotnih izmenjevalnikov je sestavljenih iz 30 ali 
50 plošč, izdelujejo se tudi izmenjevalniki s poljubnim 
številom plošč – na robotski celici se sestavljajo svežnji 
do 50 plošč. Število plošč v svežnju pa določi operater
robotske celice.

Izmenjevalnike za medij tekočina/tekočina sestavljajo 
plošče enega tipa, na enoto za sestavljanje se odlagajo v 
zaporedju tako, da je vsaka druga plošča rotirana za 180° 
glede na Z os. Plošče se odlagajo v zaporedju (0°, 180°, 
0°, 180°, …). Plošče Novi tip pa se sestavljajo v zaporedju 
skupaj z distributorjem v zaporedju: A, B, distributor, A, 
B, distributor,… Pri odlaganju plošč Novi tipa robot po 
odlaganju plošče na le-to še pritisne v spodnjo ploščo.

Sestavljene svežnje plošč operater ročno odvzame iz 
izhodnega traku robotske celice. Za ročni prevzem je 
dovoljeno prenašati 15kg. Avtonomija delovanje robotske 
celice je povezana tudi s tipom izdelka, ki se izdeluje na 
robotski celici. Izhodni trak ima največjo nosilnost 120kg, 
kar pa zadostuje za 5 kupov s 50 ploščami izdelka tip 
118EZ. V primeru izdelave drugega tipa, pa se skladno s 
težo izdelka spremeni število kupov na izhodu.

3 Zasnova delovanja robotske celice

Robotsko celico smo zasnovali z dvema 6-osnima 
industrijskima robotoma Motoman tip MH24 nosilnosti 
24kg in ustreznega dosega (R=1730mm) ter ponovljive 
natančnosti ±0,06mm. Robota sta povezana v Master+Slave 
kombinaciji robotskega krmilnika DX200.  Konfi guracija 
z dvema robotoma nudi najhitrejše taktne čase cikla 
delovanja robotske celice. Za ponujeno konfi guracijo 
robotske celice smo izdelali tudi časovno analizo, ki smo 
jo izdelali v Offl  ine simulacijskem programu MotosimEG.

Prvi robot odvzem ploščo iz stiskalnice in jo odloži na 
pozicionirno postajo (v primeru dvognezdnega orodja 
ponovi operacije odvzema in odlaganja pločevine). 

Drugi robot opravi naslednje robotske operacije: odvzem 
distributorja iz vhodne vibro dozirne enote, odvzem ene 
pločevine iz odlagalne postaje, odlaganje pločevine na 
enoto za sestavljanje skupaj z distributorjem (v primeru 
dvo-gnezdnega orodja ponovi operacije odvzema in 
odlaganja pločevine).

Groba časovna analiza je podala taktni čas robotske celice 
cca 16s za orodja z dvemi gnezdi in z distributorjem in 
cca 10s za orodja z enim gnezdom. Taktni časi robotske 
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celice po zagonu so enaki kot časi simulacije delovanja.

Slika 4: Zasnova robotske celice

Prvi robot odvzame pločevino iz stiskalnice in jo odloži 
na pozicionirno postajo, ki je zasnovana kot gravitacijska 
pozicionirna enota. Drugi robot odvzame pločevino iz 
pozicionirne postaje in jo odloži na enoto za sestavljanje 
toplotnega izmenjevalnika.

Odlagalna postaja za pozicioniranje pločevin je zasnovan 
tako, da pločevina zdrsi po naklonu in se nasloni na dve 
sosednji zunanji stranici izdelka. Na odvzemnem mestu so 
izdelane izpraznitve za prijemalne prste robotskih prijemal. 
Robovi plošč toplotnih izmenjevalnikov so ponovljivi in 
pozicioniranje plošče z naslanjanjem na rob zagotavlja 
natančnost, ki je potrebna za sestavljanje plošč..

Enota za sestavljanje je zasnovana za vseh 14 tipov plošč. 
Odlagalno mesto je opremljeno z ročno nastavljivimi 
uvodnicami za prilagoditev na različne širine in dolžine 
izdelka. Za pozicioniranje izdelkov iz spodnje strani je 
predvideno pozicioniranje na osnovno ploščo. Ko robot 
odloži ustrezno število plošč, se celoten sveženj plošč 
spusti in odloži na izhodni trak. Zaradi avtomatskega 
odlaganja sestavljenega kupa je zasnovana menjava 
osnovne plošče glede na različne dimenzije izdelka – za 
vse dimenzije plošč je predvideno skupaj 5 osnovnih plošč.
Izhodni trak je prilagodljiv na različne dolžine izdelkov in je 
sestavljen iz dveh ožjih transportnih trakov. Razdalja med 
trakovoma je ročno nastavljiva in prilagodljiva različnim 
dolžinam plošč, ki se sestavljajo na enoti. Trak je opremljen 
s senzorji za polnosti na robotskem odlagalnem mestu 
in na koncu traku.

Robotska celica je obdana z zaščitno ograjo v kateri se 
nahajajo servisna vrata z varnostnim stikalom in komandni 
pult s tipkami, stikalom za izklop v sili in ključavnico. Robotska 
celica je opremljena s svetlobnimi semaforji, ki so vidni 
na daljavo in sporočajo režim delovanja robotske celice, 
motnje oz. zastoje delovanja celice. Pri izdelavi robotske 
celice smo skladno z evropskim normam upoštevali vse 

varnostne elemente in zaščito delovnega mesta, ki so 
obvezni sestavni del vsake robotske aplikacije.

Slika 7: Robotska celica za strego

4 Robotska prijemala

Robotska prijemala so zasnovana za prijemanje ene plošče 
ene dimenzije hkrati. Spodnji prijemalni del prijemal je 
ročno izmenljiv in ročno prilagodljiv na različne dimenzije 
plošč. Oblika nosilne prirobnice je za prvega robota 
prilagojena dosegu v stiskalnico in za drugega robota za 
odlaganje na enoto za sestavljanje.

Robota sta opremljena s poveznim paketom in ventilskim 
otokom za dovod medijev do zadnje-šeste robotske 
osi. Robotska prijemala so sestavljena iz glavne nosilne 
prirobnice in hitro menjalne sklopke (zgornji del) za ročno 
menjavo robotskih prijemal.

Za plošče, ki se stiskajo skupaj z bakreno folijo, smo 
predvideli dva ročno nastavljiva pnevmatska prijemala s 
katerimi je mogoče prijemati vse zahtevane tipe oziroma 
dimenzije plošč. Eno prijemalo je zasnovano za plošče 
manjših dimenzij in drugo za večje. Za prijemanje plošč 
brez robu in brez bakrene folije se uporabi vakuum 
prijemalo s prijemalno površino iz gobe, primerno za 
vpenjanje elementov z neravnimi površinami.

• Pnevmatski prijemali za plošče z dvojno pločevino  robom

Za odvzem izdelkov z robom in z bakreno folijo smo 
zasnovali dve prijemali: eno za prijemanje izdelkov manjših 
dimenzij in eno za izdelke večjih dimenzij. Zasnova prijemal 
omogoča prijemanje pločevine skupaj z bakreno folijo s 
štirimi dvoprstnimi paralelnimi prijemali, ki vpnejo izdelek 
na rob višine 6mm. Prijemalni prsti so ročno nastavljivi. Z 
dvema prijemaloma z ročnim nastavljanjem so prijemala 
pripravljena za odvzem pločevin širine od 180 do 355mm 
in dolžine od 460 do 980mm

• Vakuum prijemalo za pločevine brez bakrene folije in 
brez robu

Robotsko prijemalo je opremljeno z nosilno konzolo in 
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vakuumskim prijemalom z gobico za prijemanje neravnih 
površin. Na prijemalu je tudi generator podtlaka z ventilom. 
Prijemalo je namenjeno prijemanju pločevin brez bakrene 
folije in brez robu na izdelku

• Pnevmatsko prijemalo za distributor

Prijemanje distributorja temelji na dvoprstnem paralelnem 
prijemalu s prijemalnimi delov prsta za štiri točkovno vpetje 
distributorja. Prijemalo je prigrajeno na pomični linearni 
element, ob uporabi se podaljša in omogoča neoviran 
odvzem distributorja in odlaganje na ploščo na enoti za 
sestavljanje. Po operaciji odlaganja pa se prijemalo spet 
umakne. Ta zasnova omogoča ločen odvzem distributorja in 
pločevine ter hkratno odlaganje na enoto za sestavljanje.

5 Zaključek

Z našimi rešitvami smo uspeli zadovoljiti visoke zahteve 
kupca. Robotizacija bistveno razbremeni operaterja in 
onemogoči vpliv človeškega faktorja na kakovost izdelkov. 
Prednosti popolne avtomatizacije za izdelavo velike dnevne 
količine so poznane tako uporabnikom robotskih celic, kot 
tudi kupcem izdelkov, ki povezujejo pojem robotizacija s 
pojmom kvaliteta izdelave.

Slika 8: Robotsko prijemalo za plošče

Literatura

[1] http://yaskawa.eu.com/

Prispevek je bil objavljen v Zborniku AIG'17

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.
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YASKAWA Slovenija d.o.o.  ·   T: +386 (0)1 83 72 410 · YSL-info@yaskawa.eu.com ·  www.yaskawa.eu.com

NAREKUJEMO
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Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

OpenStack platforma predstavila svoj novi 
projekt – StarlingX

Na StarlingX lahko gledamo tako kot na projekt v 
sklopu OpenStack-a kot na projekt, ki se naslanja 
na komponente tako OpenStacka kot Ceph in OVS.

Slika 2: StarlingX arhitektura

StarlingX je relativno nov projekt, odprt na pobudo 
podjetij Intel in Wind River v okrilju OpenStack 
infrastrukture. StarlingX torej uporablja funkcionalnost 
Openstack-ovih komponent, naslanja pa se tudi 
na druge projekte, kot so Ceph, OVS, Kubernetes, 
OVS-DPDK ipd.

Pričakovana uporaba zajema tudi radikalne ideje, 
kot so G5 storitve na stadionih in drugih lokacijah z 

visoko obiskanostjo, virtualna in dopolnjena realnost, 
taktilne internetne aplikacije, V2X komunikacija ( 
komunikacija vozila z okoljem), virtualne mrežne 
funkcije ipd.

Tako kot pri mnogih drugih OpenStackovih projektih 
je tudi tu osnova preteklo delo, ki so jih člani prinesli 
v okrilje OpenStacka – tokrat gre za Wind Riverjevo 
delo, opravljeno za njihov »Titanium Cloud«.

Robna komunikacija z IoT maso je novo in še »vroče« 
področje in potencialom razvoja ni videti konca. 
Možnost čimmanj utesnejnega kombiniranja različnih 
kompoent, od virtualnih strojev preko kontejnerjev 
in fi zičnih naprav je tu ključno za nove rešitve in tu 
leži ključ do OpenStack-ove vloge. 

Tako je StarlingX prva odprtokodna rešitev. So sicer 
komercialne rešitve na trgu s strani proizvajalcev, kot 
so Schenider Electric in Vapor IO, vendar so te pod 
nadzorom in v lasti omenjenih imen in niso prosto 
dostopne za prilagoditve, vpogled, dodajanje novih 
komponent ipd.

Več informacij na: https://www.starlingx.io 

StarlingX je programski sklad za oblačno infrastrukturo na mrežnih mejah za uporabo najzahtevnejših 
aplikacij v industrijskem IoT, telekomunikacijah, dostavi videa in drugih aplikacijah z različnimi 
prioritetami, od ultranizkih latenc do zavarovanosti ali visoke dostopnosti.

Slika 1: StarlingX
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