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SIPLUS ECC2000

Nadzor polnjenjenja električnih vozil:

 IEC 61851-1 charging mode 3
 Ethernet priključek
 Samostojno ali del distribuiranih I/O enot 

Več informacij:
www.siemens.com/siplus-ecc
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Spoštovani,

Pomlad je pravgotovo čas sejmov in drugih strokovnih prireditev. Tudi 
revija Avtomatika se jih udeležuje, saj vemo, da se tu lahko najde 
marsikatero novico, spoznanje, temo za razmišljanje.
Smo zadnjič nabavljali mobilne terminale, včasih se jim je reklo GSM 
aparati, kar danes komaj še drži, saj združujejo mobilni govorni/
video terminal, dlančnik, GPS napravo, NFC komunikacijo, da o WiFi 
in Bluethoothu niti ne govorim. In smo se šli... Moj ima pa NFC, moj 
ima pa IPV6, moj ima pa to in ono... 
In nastala je serija člankov kolega Hermana o NFC komunikaciji, ki 
pojasnuje delovanje, protokole, varnost in še marsikaj. In ta številka 
je kar v veliki meri namenjena komunikacijam, s poudarkom na mo-
bilnih in web komunikacijah v industrijskih procesih...

Dragan Selan
Odgovorni urednik  

Založba: S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

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

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtomatizacijo procesov, 
strojev in zgradb, robotiko, mehatro-
niko, komunikacije in informacijske 

tehnologije ter URADNO GLASILO DAS 
-  Društva AVTOMATIKOV SLOVENIJE

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

Odgovorni urednik: 
Dragan Selan • tel. 059 010 949
dragan.selan@avtomatika.com 

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:  www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: izr. prof.dr. Sašo Blažič

saso.blazic@fe.uni-lj.si

Tisk: 
PREMIERE D.O.O., Medvode

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino pri-
znavamo 10% popust, poštnina za SLO
in DDV sta vključena v ceno, naklada 
1.500 izvodov. Vse pravice pridržane.
Ponatis celote ali posameznih delov je 
dovoljen samo z dovoljenjem založnika
in vedno z navedbo vira. Nepodpisane 
fotografi je so iz fotoarhiva uredni štva 
revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat 

letno, julija in avgusta ne izide.
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SEZNAM OGLAŠEVALCEV

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

 2 SIEMENS

 5 XENYA

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 8 12. DNEVI ELEKTROTEHNIKE

 9 POLETNI TABOR

16 METRONIK

20 PS, LOGATEC

21 FBS ELEKTRONIK

25 SMM

32 TIPTEH

33 MIEL ELEKTRONIKA

35 FBS ELEKTRONIK

36 TEHNA

39 YASKAVA SLOVENIJA

40 ALKATRON

41 JUMO

42 AMITEH

43 BRK KABEL

44 LOTRIČ - M&Q KONFERENCA

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 37.53 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 10 zaporednih številk!     Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA
S5tehnika.net d.o.o.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -

te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne "muting" sistemi, dvo ro vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.

-
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj , FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na -
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš , Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno tehnologijo

kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez univ. dipl. Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez , univ. dipl. teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.

ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s uporabe servo pogonov, fre -
k pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. el., vodja odd-
elka Energijsko inteligentne in prijazne
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov toplotnih in

kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali 

e-mail: alojz.vipavc@fbselektronik.com

Svetuje s področja uporabe induktivnih, 
kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v 
avtomatizaciji industrijskih procesov.

  

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri in izvedbi avtomatiza -
cij na krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko , ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v in proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si

Svetuje pri izbiri izvršilnih oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-

sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravl-
janje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David , direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se dlje ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in procesov. Svetoval
vam bo s regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokoli , univ. dipl. direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).

lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Damijan Smonkar, dipl. ing. el., FBS ELEKTRONIK d.o.o.
tel. 03/89-83-712 ali e-pošta: 
damijan.smonkar@fbselektronik.com

Svetuje na področju varovanja in zaščite z optičnimi
sistemi varnostnih kategorij SIL1, SIL2 in SIL3 za 
industrijsko avtomatizacijo, industrijo dvigal ter za 
industrijo avtomatskih vrat in prehodov. Je strokov-
njak na področju komunikacij. Izvaja meritve zaus-
tavitvenih časov nevarnih delov strojev z napravo 
Safety Man Delta T.

  

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v Robotina d.o.o.

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe regulatorjev,
mehkih zagonov, motorjev, meritev ni -
vo jev.

oglas
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DAS - DRUŠTVO AVTOMATIKOV SLOVENIJE - KONFERENCA AIG'13

Uvodni nagovor je pripadel predsed-
niku konference Borisu Tovorniku. 
Predstavil je program dela in izpostavil 
pomen znanja kot predpogoja za uspeh 
in inovativnost. Konferenco je otvoril 
dekan Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, prof. 
dr. Borut Žalik, ki je poudaril pomen 
sodelovanja raziskovalnih ustanov 
in gospodarstva. V tem duhu je 
konferenca tudi potekala, saj je 
bilo skoraj pri vseh predstavitvah 
možno zaznati dejstvo, da so to 
rezultati del, ki so nastala na osnovi 
sodelovanja več partnerjev.

Poročilo o konferenci AIG’13Poročilo o konferenci AIG’13
Avtor: prof. dr. Boris Tovornik, predsednik konference AIG'13

V petek 5. aprila 2013 smo zaključili 8. konferenco AIG’13. Tokrat je, za 
razliko od prejšnjih let, potekala v konferenčnih prostorih hotela City 
v središču Maribora, ki je po mnenju mnogih udeležencev pomenila 
prijetno spremembo za druženje in pa tudi za spremljanje dogodkov. 
Organizator konference je bilo Društvo avtoma  kov Slovenije v sodelovanju 
s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko v Mariboru, 
ljubljansko Fakulteto za elektrotehniko in Ins  tutom Jožef Stefan.

poslovnih modelov. Večina teh del 
je nastala s pomočjo sofinanciranja 
iz sredstev EU. 

Prvi dan se je zvrstilo 8 vabljenih 
predavanj in 6 predstavitev v okviru 
Industrijskega foruma. Naslednji 
dan pa še 32 predstavitev člankov, 
ki so vsi po vrsti imeli industrijsko 
raziskovalni značaj. 

Zanimivo je, da so bili vsi članki, ki 
so bili objavljeni v zborniku refera-
tov, tudi predstavljeni poslušalcem in 
pri vseh predstavitvah se je razvila 
živahna diskusija. To izpostavljam 
kot zanimivo ugotovitev, ki govori o 
tem, da so bili članki zanimivi in da 
so poslušalci z zanimanjem sprejeli 
predstavljene teme. To nas vodi do 
ugo tovitve, da je konferenca dosegla 
svoj smisel in upravičila razlog 
zaradi katerega jo organiziramo.

Predavalnice so bile oba dneva pol-
ne. Prvi dan je bilo v dvorani preko 
130 registriranih poslušalcev in še 
okoli 40 študentov iz FE Ljubljana 
in FERI Maribor. Drugi dan so 
potekala predavanja paralelno v 
dveh ločenih predavalnicah, ki 
jim je prisostvovalo pričakovanih 
80 poslušalcev. Vseh registriranih 
udeležencev konference je bilo 172. 
Na konferenci je sodelovalo 49 pod-
jetij in ustanov, ki so na konferenci 
sodelovali kot partnerji, sponzorji, 
ali predavatelji. 61 udeležencev 
je bilo poslušalcev od tega 44 iz 
gospodarstva. 46 udeležencev je 
bilo hkrati tudi predavateljev.

Program dela smo sestavili tako, da je 
kot prvi vabljeni predavatelj nastopil 
predstavnik Evropske komisije, ki 
je predstavil zasnovo bodočega 
evropskega modela financiranja 
projektov do leta 2020. Nato smo 
z zanimanjem poslušali še ostala 
vabljena predavanja domačih in 
tujih predavateljev. 
Govorili so o raziskavi morskega 
dna s pomočjo podvodnih robotov, 
o visoko resolucijskem optičnem 
snemanju površine zemlje s po mo-
čjo dveh satelitov, pa vse do indu-
s trijskih inovacij in inova tivnih 
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EXPRESS NOVICE

Dnevi elektrotehnike 2013Dnevi elektrotehnike 2013
Info: TMS in UL-FE, www.spremenisvet.info

Tudi letos so konferenco podprli 
naši zvesti sponzorji, ki so pred 
konferenčno dvorano pripravili 
razstavo. Konferenco je finančno 
podprlo 13 sponzorskih podjetij ter 
4 medijski pokrovitelji. Ne smemo 
pozabiti, da ta dogodek financiramo 
izključno s sredstvi sponzorjev in 
kotizacij.

Na študentski sekciji, ki je prav tako 
potekala v prostorih hotela City, 
se je zbralo okoli 40 slušateljev. 
5 študentov iz FE Ljubljana in 5 
študentov iz FERI Maribor se je 
potegovalo za nagrado za najboljši 
študentski članek. Komisija je prvim 
trem najbolje uvrščenim podelila 
lepe nagrade vsem ostalim pa tudi 
priznanja za udeležbo na konferenci.

Prvič letos je potekala podelitev 
nagrad za najboljša diplomska 
dela, ki jih je razpisala Tehnološka 
mreža Tehnologija vodenja procesov 
iz Ljubljane. Podeljena so bila tudi 
priznanja trem ustanovnim članom 
mreže. Nagrade in priznanja je podelil 
vodja Tehnološke mreže Dr. Zoran 
Marinšek. Rezultati tekmovanj in 
nagrajenci so objavljeni na spletnem 
naslovu konference http://www.
aig.si/13/.

Konferenco AIG’13 ocenjujem kot 
uspešno. Karakterizira jo visoka 
stopnja prisotnosti na predavanjih, 
veliko vprašanj in diskusije, vsi 
članki so bili predstavljeni in v 
strukturi obiskovalcev je bil doslej 
najvišji odstotek tistih, ki so prišli 
na konferenco kot poslušalci. To je 
dober znak, saj se je kljub preteči 
krizi pokazalo, da naša stroka 
napreduje in uspešno premaguje 
vsakodnevne ovire.

Predsednik konference AIG’13
Dr. Boris Tovornik

12. DNEVI ELEKTROTEHNIKE bodo letos potekali med 7. in 12. majem 
2013 v Tehniškem muzeju Slovenije, Bistra pri Vrhniki.

Dnevi elektrotehnike, ki jih Fakulteta za elektrotehniko v sodelovanju 
s Tehniškim muzejem Slovenije letos organizira že dvanajstič zapored, 
bodo potekali v drugem tednu meseca maja v Bistri pri Vrhniki. 
Organizirani bodo ogledi interaktivnih eksperimentov s področij sodobnih 
tehnologij, kjer bodo raziskovalci, profesorji in študenti s Fakultete za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani predstavili zanimive eksperimente 
s področij svojega dela. Predstavitve bodo potekale od torka, 7. maja 
do petka, 10. maja 2013, med 9. in 16. uro in v nedeljo, 12. maja 
2013, med 10. in 18. uro.

V nedeljo bo ob 15. uri potekalo nadvse zanimivo in tematsko aktualno 
predavanje o Slovenskih poskusih v vesolju. Predaval bo prof. dr. 
Drago Matko, profesor na Fakulteti za elektrotehniko.

Vesolje ni več rezervirano le za velike države in industrijske velikane, 
ampak je z občutnim znižanjem stroškov razvoja, izstrelitve in uporabe 
mikro in nano satelitov postalo dostopno tudi tistim, ki so doslej dogajanja 
tam zgoraj le entuziastično opazovali. V letu 2010 smo ustanovili Center 
odličnosti Vesolje-SI, ki združuje slovenske akademske, znanstvene 
in tehnološke potenciale na področju vesoljskih raziskav in povezuje 
slovensko javnost s temi, za celotno družbo izredno pomembnimi in 
dostikrat nevidnimi procesi. Prav tako mineva čas velikih satelitov, 
kajti satelitske formacije imajo lahko pri nekaterih primerih uporabe 
večje znanstvene in operativne zmožnosti kot enoviti sateliti.

Utrinki z 11. Dnevov elektrotehnike
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DOGODKI IN PRIREDITVE

Poletni tabor Inovativnih tehnologijPoletni tabor Inovativnih tehnologij
Info: UL-FE, www.spremenisvet.info

V predavanju bodo predstavljeni poskusi, ki smo 
jih v septembru leta 2011 izvedli na najnaprednejši 
misiji Prisma, to je formaciji dveh satelitov, ki ju 
je zgradila Švedska vesoljska korporacija (Swedish 
Space Corporation, danes OHB Sweden) in sta bila 
izstreljena v sončno sinhrono tirnico višine 725 km. 
Poskusi, ki smo jih izvedli so bili:
• Simulacija radarske interferometrije, to je razmeroma 

nove tehnike, s katero lahko iz parov radarskih 
satelitskih posnetkov pridobivamo visokoločljive 
podatke o zemeljskem površju;

• Opazovanje nekooperativnih objektov, to je 
identifikacija tirnic in bližnje opazovanje vesoljskih 
smeti;

• Simulacija distribuiranih inštrumentov, pri katerih 
eden izmed satelitov vsebuje optični sistem z lečami 
in/ali zrcalom, drugi pa detektorje oz. senzorje.

Predavanje bo vsebovalo animacije poskusov, ki 
temeljijo na realnih mer-  jenih podatkih, posnetke 
kamere na enem izmed satelitov in njihovo primerjavo 
s simulacijami, ki smo jih uporabili pri načrtovanju 
poskusov. Na zaključku bodo pred stavljena dela na 
prvem slovenskem satelitu.

Dneve elektrotehnike si lahko ogle date z nakupom 
muzejske vstopnice. Več informacij na: programi@
tms.si oz. 01 750 66 72.          

Verjamete, da je lahko spoznavanje elektrotehnike in sodobnih tehnologij hkra   zabavno in poučno?

Letos bomo ustvarjali in se zabavali od 18. pa vse do 23. avgusta 
2013. Delavnice Poletnega tabora Inovativnih tehnologij potekajo 
na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. V enem tednu 
bomo znali ustvariti že čisto prave izdelke, ki nam bodo koristili v 
šoli, doma, ob zabavi s prijatelji ali ob delu.

Poleg poučnih in zabavnih delavnic se bomo odpravili tudi na nekaj 
ekskurzij v visoko tehnološka podjetja. Popoldanski in večerni del si 
bomo popestrili s športnimi igrami, bowlingom, filmskim večerom 
in drugimi družabnimi aktivnostmi.

Delavnice so namenjene osnovnošolcem od 7. do 9. razreda in 
srednješolcem od 1. do 3. letnika.

Na Poletni tabor Inovativnih tehnologij se prijaviš tako, da izpolniš 
zahtevane podatke v prijavnici na http://spremenisvet.info/prijava/.
Prijava bo veljavna ob vplačilu kotizacije.               
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EXPRESS NOVIČKE - OPREMA ZA OPTIKO

 Info: EZŽ d.o.o.

Optično središče Optično središče 
Oprema za čiščenjeOprema za čiščenje

Prenosna merilna opremaPrenosna merilna oprema

Čis  lne palčke 

Čis  lne palčke 51125F uporabljamo 
za čiščenje delov varilnika kot so ogle-
dala, kamere in podobno. Čis  lni del 
je oblečen v posebej čist poliester (ISO 
Razred 4). Podatki o izdelku 51125F 
Chemtronics http://www.ezz.si/
clanki/9985Z.pdf

Vrvica za spojnike

HuxCleaner v obliki svinčnika je pri-
meren za čiščenje spojnika in hkra   

v  ča na zadnji strani delilnika. Čis  lec 
HuxCleaner ima vgrajen podajalni me-
hanizem za posebno vrvico, ki odstrani 
ostanke vode in olj in zadošča za 500 
čiščenj. Običajno so na inštalacijski 
strani delilnika na spojnike priključ-
eni zaključni kabli, zato s posegom 
HuxCleaner hkra   očis   spojnik in 
glavo v  ča z nasprotne strani.

Trak za v  če

Čis  lec Reel-Clean-500 kvalitetno 
očisti čelo ferule oziroma glavo 
prostega vtiča najmanj 500 krat. 
Samodejni dodajalec traku odpre    
dostop do čis  lnega traku le med 
čiščenjem. Na voljo nadomestni 
trakovi.                    

Testerji op  čne moči in 
dušenja

Stabilni LED in laser izvori družine 
SAT-3E so namenjeni za natančne 
laboratorijske ali terenske meritve 

op  čnih omrežjih. Nastavki za FC, SC 
in ST v  če so priloženi.

• (9992D) Izvor SAT-3E13 
1310/1550nm, Aitelong  

• (9992E) Izvor SAT-3E14 
650/1310/1550nm, Aitelong  

• (9992F) Izvor SAT-3E15 
850/1310/1550nm, Aitelong  

• (9992G) Izvor SAT-3E16 
850/1300nm, Aitelong  

• (9992H) Izvor SAT-3E17 

1490/1310/1550nm, Aitelong  
• (9992J) Izvor SAT-3E18 

1625/1310/1550nm, Aitelong

Merilci op  čne moči SAT-4E 

so namenjeni meritvam moči signala 
in v paru z izvorom za ugotavljanje 
dušenja MM ali SM povezav v Op  ki 
do doma, LAN in Telekom omrežjih. 
Moč lahko odčitamo v dBm, nW, μW ali 
mW, dušenje v dB. Prenos podatkov na 
PC preko RS232 vmesnika. Nastavki za 
FC, SC in ST v  če priloženi. Dimenzije 
140 x 72 x 38mm. Teža 0.25kg.

• (9992P) Merilec moči SAT-4E11 
(InGaAs), Aitelong  

• (9992Q) Merilec moči SAT-4E12 
(InGaAs), Aitelong

SAT-7E PON 

je posebej za Op  ko do doma in Pasiv-
na op  čna omrežja prirejen merilnik. 
Dva vhoda omogočata, da hkra   
meri op  čno moč pri 1490, 1550 in 
1310 nano metrih. Za vsako valovno 
dolžino posebej lahko nastavimo mejne 
vrednos   op  čne moči in alarm za 
meritev, ki ne ustreza.
Meritev v dB ali dBm. USB vmesnik 
za prenos in kalibracijo.

• (9992R) Merilec moči SAT-7E PON, 
Aitelong                   
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EXPRES NOVICE - PODJETNIŠKE INFORMACIJE

 Info: Kris  na Ober, Vodenje projektov, odnosov z javnostmi in marke  ng d.o.o.

Obelisk in Sportifiq predstavila poslovno idejo na Obelisk in Sportifiq predstavila poslovno idejo na 
mednarodnem investicijskem forumu v Barcelonimednarodnem investicijskem forumu v Barceloni

Ljubljana, 20. marec 2013 – Podjetniški ekipi Obelisk in Spor  fi q, sta na povabilo mednarodne komisije v okviru 
evropskega projekta MED-KED, na mednarodnem inves  cijskem forumu v Barceloni (11.-12.3.2013) predstavili 
podjetniško idejo.

Podjetniški ekipi, Obelisk in Spor  fi q, 
so v mesecu februarju predstavniki 
Tehnološkega parka Ljubljana v 
sodelovanju s Tovarno podjemov, 
intenzivno pripravljali na predstavitev 
podjetniške ideje. Priprave so potekale 
v skladu s smernicami pilotne akcije 
»dostop do fi nančnih sredstev«, ki so 
jih razvili parterji projekta evropskega 
projekta MED-KED (Mediterranean 
Knowledge-Based Entrepreneurship 
Development). Tri letni projekt sofi nancira 
transnacionalni evropski program 
Mediteran ter ga izvaja Tehnološki park 
Ljubljana v sodelovanju s projektnimi 
partnerji iz Italije, Španije in Francije. 

Predhodno je Tehnološki park Ljubljana 
v sodelovanju z zunanjim partnerjem, 
Tovarno podjemov, izvedel serijo 
podjetniških delavnic za pripravo 
poslovnega načrta in predstavitev 
poslovne ideje pred inves  torji. Na 
osnovi delavnic in preje  h podjetniških 
idej je Tehnološki park Ljubljana komisiji 
konzorciju projektnih partnerjev, v 
katerem sodelujejo ASTER, Barcelona 
Ac  va, Fonda  on Sophia An  polis, 
Provincia di Milano, predlagal za 
sodelovanje 12 najbolje ocenjenih 
podjetniških idej.

Mednarodna komisija, v kateri je poleg 
projektnih partnerjev, sodeloval tudi 
zunanji strokovnjak iz organizacije Media 

Deals, je povabila k sodelovanju na 
mednarodnem inves  cijskem forumu 
podjetniški ideji Obelisk in Spor  fi q. 
Podjetniški ideji sta tudi v fi nalnem 
izboru tekmovanja iTime+.

Prvi dan foruma je izbranih 12 pod-
jetniških ekip iz Slovenije, Španije, 
Italije in Francije treniralo predstavitev 
podjetniške ideje v sedmih minutah. Na 
osnovi preje  h predlogov in nasvetov 
so ekipe izpopolnile predstavitev ter 
se pripravile na uradni del, na katerem 
je 15 povabljenih inves  torjev iz 
Italije, Francije, Slovenije, Španije, 
Nizozemske, Irske ter Portugalske 
ocenilo podjetniške ideje. Na pobudo 
Tehnološkega parka Ljubljana je na 
mednarodnem inves  cijskem forumu 
sodeloval Jure Mikuž, direktor RSG 
Kapitala. 

Urban Sedlar, član podjetniške ekipe 
Obelisk je strnil izkušnje s predstavitve 
pred inves  torji: »Na generalki, ki je 
potekala prvi dan, smo tudi sami naredili 
precej napak; žal lastnih napak ne 
opaziš enostavno, ker z idejo živiš ves 
čas in jo predobro poznaš. Po naporni 
noči je bil drugi poskus opazno boljši. 

Z besedami enega od inves  torjev: 
preden uspeš,   mora 5-krat spodlete  ; 
ključno vprašanje je, kam lahko greš brez 
škode 5-krat vadit. Projekt MED-KED 
nam je omogočil, da smo izvedli ravno 
to.« Miha Stanovnik član podjetniške 
ekipe Spor  fi q je še izpostavil: »prvi 
dan smo dobili odličen feedback kako 
izboljša   našo predstavitev podjetniške 
ideje. To nam je bilo v veliko pomoč, 
ko smo naslednji dan stopili na oder in 
predstavili projekt pred ducat inves  torji, 
ki so nam podali neprecenljivo mnenje. 
S pomočjo njihovih odzivov in mnenj 
bomo bolj učinkovito razvijali lastni 
produkt.«
Podjetniški ekipi sta inves  cijski forum 
v Barceloni izrabili tudi za seznanitev 
z možnostmi za nastop in prodor na 
španski trg ter pridobivanje novih 
poslovnih ter strateških partnerstev. 
»Spoznali smo mnogo zanimivih in 
krea  vnih ljudi, in menimo, da lahko 
iz tega nastane tudi kakšna poslovna 
priložnost«, je dejal Urban Sedlar, član 
podjetniške ekipe Obelisk. 

Mag. Mojca Cvirn, vodja projektov na 
Tehnološkem parku Ljubljana, je ob 
zaključku mednarodnega inves  cijskega 
foruma poudarila pomen priprave 
podjetnikov za inves  cijo, saj le-
teh veščin podjetniki praviloma ne 
posedujejo ter se jih morajo priuči  . 
»S tega vidika je vloga Tehnološkega 
parka Ljubljana zelo pomembna, saj 
s prenosom dobre prakse iz tujine 
nadgrajuje storitev usposablja 
podjetnikov za učinkovit in uspešen 
nastop pred inves  torji.«               
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Vloga mobilnih in spletnih Vloga mobilnih in spletnih 
tehnologij v sodobnih tehnologij v sodobnih 
sistemih avtomatizacijesistemih avtomatizacije
Avtorja: dr. Aljaž Stare, dr. Saša Sokolič
 Metronik, d. o. o. 
 Stegne 9a, 1000 Ljubljana
 aljaz.stare@metronik.si, sasa.sokolic@metronik.si

Role of mobile and web technologies in 
modern automa  on systems

The penetra  on of new mobile and web 
technologies in the fi eld of automa  on off ers 
a new way of how businesses can operate 
and how people within the company, from 
operators, engineers, plant managers, 
etc., can func  on. With the increasing 
pressure to improve the produc  vity, users 
in the automa  on and IT world need new 
solu  ons and technologies that help them 
in their daily professional work. Therefore, 
modern mobile technologies are able to 
display complete SCADA screens, with 
complete func  onali  es of classical SCADA 
system, via web interfaces, smart phones, 
tablet computers and other mobile devices 
or through tablet-oriented applica  ons 
for displaying only key process data and 
indicators in aggregated and user-friendly 
form. The paper presents a brief overview 
of new mobile and web technologies 
in a modern automa  on system in the 
framework of new possibili  es and 
func  onali  es they bring. Advantages and 
disadvantages of these solu  ons are also 
discussed.

Kratek pregled prispevka

S prodorom novih mobilnih in spletnih 
tehnologij na področje avtoma  zacije 
se pojavljajo možnos   za drugačen 
način organizacije podje  j in njihovih 
delovnih procesov (npr. v proizvodnih ali 
infrastrukturnih podjetjih, energe  ki, zgradbah 
itd.), to velja tako za operaterje kot inženirje, 
vodje obratov ter za samo vodstvo. Zaradi 
čedalje večje konkurenčnos   na trgu so 
podjetja prisiljena povečeva   učinkovitost 
delovnih procesov, pri čemer jim lahko v 
veliki meri pomaga uvajanje novih mobilnih 
tehnologij na področje avtoma  zacije in  
informa  zacije. Sodobne mobilne tehnologije 
omogočajo prikazovanje celovi  h SCADA 
prikazov z vsemi funkcijami klasičnih nadzornih 
sistemov preko spletnih vmesnikov, pametnih 
telefonov, tabličnih računalnikov in drugih 
mobilnih naprav. S posebnimi aplikacijami, 
ki so prirejene za tablice oziroma mobilne 
naprave, se lahko prikaže ključne procesne 
podatke in kazalnike v strnjeni ter uporabniku 
prijazni obliki. V prispevku so prikazane 
značilnos   novih mobilnih tehnologij in novih 
možnos  , ki jih le-te prinašajo. Pokazane 
so tudi prednos   in pomanjkljivos   takšnih 
rešitev.
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VLOGA MOBILNIH IN SPLETNIH TEHNOLOGIJ

1 Uvod

Z razvojem avtomatizacije se povečuje tudi zahtevnost 
opravil operaterjev, ki imajo v sodobnih sistemih 
vodenja vse bolj aktivno vlogo. Operaterji morajo 
biti v današnjem času sposobni pregledovanja in 
analiziranja velike količine podatkov v realnem času, 
pregledovanja in potrjevanja alarmov, pravilnega 
reagiranja na alarme itd. S tem namenom je bilo v 
preteklosti razvitih vrsto naprednih programskih 
orodij in uveden niz novih tehnologij, z namenom 
doseganja višje produktivnosti in učinkovitosti 
delovnih procesov.

Takšen primer (nove) tehnologije, ki je v zadnjih 5 
letih pomembno vplivala na način delovanja ljudi 
v skoraj vsakemu podjetju, je uporaba mobilnih 
naprav oz. pametnih telefonov. Uporaba pametnih 
telefonov je osebju nedvomno prinesla večjo mobilnost 
in olajšala opravljanje vsakodnevnih opravil, saj 
zaposlenim ni več potrebno sedeti v svoji pisarni, 
da bi pregledovali in odgovarjali na elektronsko 
pošto, pregledovali službene dokumente ali poiskali 
določene informacije na internetu. Večina pametnih 
telefonov ima integriran tudi že GPS sprejemnik 
kot pomoč pri navigaciji in orientaciji na cesti, v 
mestu ali naravi.

Mobilne tehnologije odpirajo nove možnosti za 
spremenjen način dela tudi zaposlenim na področju 
avtomatike in procesne informatike. To velja tako 
za operaterje, inženirje, vodje obratov, kot za 
vodstvo. Zato ne preseneča dejstvo, da v zadnjem 
času proizvajalci programske opreme veliko denarja 
vlagajo v razvoj aplikacij, ki so prirejene za mobilne 
naprave in tablične računalnike. Aplikacij, ki 
uporabnikom ne prikazujejo le surovih procesnih 
podatkov, ampak so sposobne prikazovati ključne 
procesne informacije, kot pomoč pri odločanju 
operaterjev ter aplikacij, ki zaposlenim pomagajo 
pri izvajanju delovnih nalog. Cilj takšnih aplikacij 
je zagotoviti večjo obvladljivost in boljši nadzor 
nad procesi, zmanjšati možnosti napak operaterjev, 
dvigniti učinkovitost procesov in kakovost proizvodov. 

V prispevku podajamo pregled razvoja produktov 
in smernice enega največjih proizvajalcev 
programske opreme na področju avtomatike in 
proizvodne informatike – GE Intelligent Platforms, 

ki je v preteklih 20 letih razvil vrsto naprednih 
programskih orodij za celovito in učinkovito 
vodenje kompleksnih sistemov.  

2 Vloga operaterjev in naprednih orodij v 
sodobnih sistemih vodenja

Pritisk trga in konkurenca sili podjetja k uvajanju 
novih tehnologij za izboljšanje produktivnosti 
in učinkovitosti proizvodnih procesov. Po drugi 
strani pa podjetja sili tudi k zniževanju stroškov 
in števila zaposlenih, kar pomeni, da so operaterji 
prisiljeni opravljati več opravil hkrati. Zaradi tega 
se je v preteklih letih vloga operaterjev močno 
spremenila, operaterji iz upravljavcev postajajo 
vse bolj procesni analitiki [1]. Sposobni morajo 
delati z različnimi programskimi orodji za prikaz 
procesnih podatkov, te podatke morajo analizirati 
in na osnovi analiz hitro in pravilno reagirati. 
Za boljšo podporo pri ukrepanju in odločitvah 
operaterjev so bila v preteklih letih zasnovana 
različna napredna programska orodja, kot so:

(I) Profi cy Troubleshooter/Cause+:

Proficy Troubleshooter predstavlja močno analitično 
orodje, ki preko modeliranja in simulacije procesa 
uporabnikom pomaga ugotoviti možne vzroke 
težav in variacij v procesu (slika 1). Na osnovi 
modeliranja se na enostaven način lahko izdela 
sistem inteligentnega alarmiranja (Proficy Cause+), 
ki operaterje pravočasno opozarja na nujne 
ukrepe in potrebne reakcije, s čimer zmanjšamo 
oz. preprečimo morebiten izpad proizvodnje in 
povečamo kakovost izdelkov [2, 3]. 

Slika 1 - Analiza podatkov v delovnem okolju
programa Profi cy Troubleshooter
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Slika 2: Delovno okolje orodja Profi cy Workfl ow

(II) Profi cy Workfl ow:

Orodje je namenjeno upravljanju in razvoju 
aplikacij, ki temeljijo na obvladovanju delovnih 
tokov v avtomatiziranih in neavtomatiziranih 
procesih. Orodje omogoča interaktivno usmerjanje 
operaterjev ali izvajanje zaporedja posameznih 
avtomatiziranih korakov. Zagotavlja, da se vsi 
koraki v procesu izvedejo pravilno in v skladu z 
navodili, pri tem pa se beležijo vse izvedene akcije, 
koraki in dogodki. Z uporabo grafičnih gradnikov 
lahko kreiramo korake in dogodke, ki definirajo 
delovni tok. Brez zahtevnega programiranja 
lahko ustvarimo svoje uporabniške vmesnike (za 
operaterje) ter vmesnike za povezavo z opremo 
in stroji. Zelo enostavno se lahko povežemo na 
gradnike sistemov avtomatizacije (npr. OPC, iFIX 
SCADA ali Historian sistem). Npr., ko se v procesu 
zgodi nepričakovan dogodek (alarm), se operaterju 
na zaslonu SCADA sistema prikažejo elektronska 
delovna navodila (slika 2), ki jim mora slediti. 
Pri tem se opravila lahko prenašajo od enega do 
drugega uporabnika. Vsak operater izvede aktivnost, 
za katero je pooblaščen. Na ta način »prisilimo« 
udeležence v procesu, da se držijo dogovorjenega 
»delovnega toka« in preprečimo, da bi se določena 
opravila izpustila/pozabila.

3 Pregled sodobnih odjemalskih 
tehnologij

Zelo pomemben dejavnik, ki ga moramo upoštevati 
pri gradnji nadzornih sistemov, je, na kakšen način 

operaterjem oz. inženirjem prikazati informacije. 
V današnjem času si namreč le malo podjetij 
lahko privošči velike kontrolne sobe z zaposlenimi 
operaterji, ki spremljajo sisteme 24 ur/dan. Opažamo, 
da so v večini primerov operaterji prezaposleni 
z različnimi opravili, zaradi česar se nadzorni 
sistemi uporabljajo le redko, oz. so v nekaterih 
podjetjih že popolnoma opuščeni, saj je način 
predstavitve neustrezen in operaterjem ne prinaša 
pravih koristi. Še tako sofisticiran programski 
paket namreč ne bo prišel do izraza, če operater 
ne bo imel časa sedeti pred zaslonskim prikazom 
in ga uporabljati. Zato je še toliko bolj pomembno, 
da smo sposobni operaterjem oz. odgovornim v 
podjetjih prikazati prave informacije, ob pravem 
času, na vsakem mestu.

V preteklosti so bile zasnovane različne odjemalske 
tehnologije od t.i. debelih odjemalcev (angl. thick 
client) do različnih tankih odjemalcev (angl. thin 
client), pri katerih vse procesiranje, vzdrževanje 
in administriranje ne teče na lokalnih odjemalskih 
računalnikih, kot pri debelih odjemalcih, ampak 
na namenskem strežniku. Pri tankih odjemalcih se 
je najprej pojavila možnost uporabe terminalskih 
strežnikov, kjer uporabniki za dostop do SCADA 
prikazov potrebujejo le RDP povezavo (Remote 
Desktop Protocol). Z razvojem spletnih tehnologij 
so uporabniki kmalu dobili tudi novo možnost 
integracije in vizualizacije različnih procesnih in 
poslovnih podatkov znotraj spletnih brskalnikov, 
kar je v določenih primerih zamenjalo terminalsko 
orientirane aplikacije ali arhitekture odjemalec-
strežnik [4].

V preteklih letih so bili razviti spletni odjemalci, ki 
so sposobni prikazovati celotne SCADA prikaze, ne 
da bi bilo potrebno spletne prikaze kreirati na novo 
(Proficy iFix WebSpace orodje). Te aplikacije pa je 
sedaj možno poganjati tudi na pametnih telefonih 
in tabličnih računalnikih (slika 3), s čimer so 
operaterji dobili uporabno rešitev, s katero niso več 
vezani na kontrolne sobe, saj lahko zelo preprosto 
z oddaljene lokacije dostopajo do celozaslonskih 
SCADA prikazov ter nadzirajo in vodijo sistem.
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Slika 3 - Primer aplikacije Profi cy WebSpace

Glede na vse večjo priljubljenost pametnih 
telefonov, tabličnih računalnikov in drugih 
mobilnih naprav, gre trend razvoja aplikacij v 
smeri izdelave aplikacij, ki so prirejene izključno za 
(manjše) mobilne naprave in tablične računalnike. 
S tem namenom je bila razvita aplikacija Proficy 
Mobile, ki uporabniku na prijazen in eleganten 
način omogoča konfigurirati aplikacijo za mobilno 
napravo ter na njej prikazovati procesne podatke 
in opozorila na osnovi inteligentnega alarmiranja 
v strnjeni obliki (slika 4). Preko Proficy Mobile 
orodja pa lahko prikazujemo tudi celotne (Proficy 
WebSpace) SCADA prikaze. Takšne mobilne naprave 
imajo vgrajeno tudi koristno funkcionalnost, ki 
uporabnikom omogoča filtriranja podatkov oz. 
razpoložljive opreme na osnovi GPS lokacije, kjer 
se nahaja uporabnik (t.i. GEO Intelligence). Tako 
se operaterjem na zaslonu prikažejo podatki, 
povezani z opremo, ki se nahaja znotraj želenega 
območja (npr. v radiu 5km), kar jim omogoča 
hitrejše reagiranje in odločanje (slika 5). 

Razvoj mobilnih aplikacij pa gre sicer tudi v smeri 
integracije pametnih telefonov z  zaslonskimi prikazi 
orodja Proficy Workflow, ki interaktivno usmerja 
operaterje in zagotavlja, da se posamezni koraki 
izvedejo pravilno, v skladu z navodili (slika 6). 
Z vsemi zgoraj naštetimi funkcionalnostmi se 
orodje Proficy Mobile kaže kot odlična rešitev za 
operaterje, oz. za vse zaposlene, ki potrebujejo 
imeti dostop do procesnih informacij ob vsakem 
trenutku, na vsakem mestu. Z orodjem Proficy 
Mobile zagotavljamo možnost neprestanega 
obveščanja in informiranja osebja, možnost 
zgodnjega odkrivanja problemov in hitrejšega 
ukrepanja v primeru kritičnih procesov.

Slika 4 - Zaslonski prikaz orodja Proficy Mobile

Slika 5 - Zaslonski prikaz orodja Profi cy Mobile
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Slika 6 - Zaslonski prikaz delovnih navodil na 
mobilnem telefonu

4  Zaključek

Z vse bolj aktivno vlogo operaterjev v sodobnih 
sistemih vodenja se povečuje tudi potreba po 
uvajanju novih odjemalskih tehnologij in naprednih 
programskih orodij za bolj organizirano vodenje 
proizvodnih in delovnih procesov. Nove mobilne 
tehnologije predstavljajo odlično alternativo obstoječim 

odjemalskim tehnologijam, saj operaterjem nudijo 
možnost vpogleda v celovite SCADA prikaze iz 
poljubnih lokacij, prikazovanja obvestil na osnovi 
inteligentnega alarmiranja ali prikazovanja podatkov, 
filtriranih na osnovi GPS lokacije. Podajanje koristnih 
informacij prek mobilnih naprav ob pravem času in 
na vsakem mestu, daje osebju možnost hitrejšega 
reagiranja ter odpravljanja težav, s čimer lahko 
povečamo raven produktivnosti in učinkovitosti 
proizvodnih procesov.
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NFC - KOMUNIKACIJANFC - KOMUNIKACIJA
V BLIŽNJEM POLJUV BLIŽNJEM POLJU  II.del  II.del
Avtor: Herman Slokar, AVTOMATIKA

Kaj pomeni NFC, Near Field Communica  on oz. poslovenjeno »komunikacija bliznjih polj« more bi   
bralcem že znano iz prejšnje številke. Gre za komunikacijo dveh fi zično ločenih objektov s skupnem polju. 
Izmenjava podatkov lahko vršimo med dvema napravam, ki imata samostojno napajanje, kot tudi med 
napajano in ne-napajano napravo. Samo komunikacijo uporabnik vzpostavi zelo enostavno. Potrebne 
so le minimalne priprave za prenos.  V članku objavljenem v eni od prejšnjih številk smo nekoliko orisali 
časovni potek dogodkov v zgodovini, kdo so glavni igralci na tem področju, čemu služi NFC Forum, komu 
in za kaj je tehnologija namenjena ter možne načine uporabe.

V tokratnem članku si bomo ogledali nekaj podrobnos   
tehnikalij. Za začetek na hitro ponovimo bistvene po -
datke:

• potrebujemo dve NFC kompa  bilni napravi – deluje 
le v načinu »p2p«

• brezžična komunikacija poteka na frekvencah ISM 
pasu 13,56 MHz

• modulacija ASK
• hitros   106, 212 in 424 kbit/s (tudi 848 kbit/s, vendar 

smernice NFC Foruma te hitros   ne podpira)
• komunikacija mogoča med dvema ak  vnima napravama 

kot tudi ak  vno in pasivno

Kodiranje in modulacija

Tabela prikazuje kodiranje in modulacijo pri različnih hitros  h.
hitrost 
[kbit/s]

aktivna 
enota

pasivna
enota

106 modifi cirano Millerjevo 
kodiranje 100% ASK

Manchaster, 
10% ASK

212 Manchaster, 
10% ASK

Manchaster, 
10% ASK

424 Manchaster, 
10% ASK

Manchaster, 
10% ASK

Manchaster kodiranje

Manchaster  je ena najbolj uporabljenih digitalnih metod 
kodiranja v današnjem času. Njegovo delovanje dobro 
ponazarja spodnji graf. Manchaster spada med tako zvane 

»line coding«. Kodiranje temelji na opazovanju preh o-
dov. Ob prehodu z nizkega v visoko zavzame vrednost 1, 
pri prehodu z visokega v nizko stanje pa stanje 0. Prednos   
takega načina sta dva: enotni prenos podatka in takta. 
Potemtakem se sinhronizira samodejno. To zmanjša 
možnost napak ter posledično poveča zanesljivost pre -
nosa.

Modifi cirana Millerjeva koda

Pri uporabi Modifi ciranega Millerjevega koda je simbol 
predstavljen s posameznimi prehodi z visokega v nizko stanje 
v različnih delih periode. Visoko stanje je predstavljeno 
s četrtbitnim presledkom, s svojim začetkom na polovici 
periode. Predstavitev nizkega stanja pa je odvisna od 
predstavitve prejšnega simbola. Če je bil predhodni simbol 
predstavljen z nizkim nivojem, sledi četrtbitni presledek, ki 
se začne ob začetku periode. Če je pa bil predhodni simbol 
predstavljen z visokim nivojem, bo nizko stanje v naslednji 
periodi predstavljeno z visokim stanjem celo periodo.
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Millerjev kod se uporablja pri nižji hitros   prenosa 
podatkov pri komunikaciji dveh ak  vnih enotah.

ASK – Amplitude Shi   Keying

ASK oz »Digitalna amplitudna modulacija« je amplitudna 
modulacija za prenos digitalnih podatkov. Gre za dodajanje 
sinusne amplitude. ASK signal dobimo preprosto z 
množenjem binarnega digitalnega signala s harmoničnim 
nosilcem. Najpreprostejši binarni ASK oz B-ASK.

    

     

LLCP

LLC oz »Logical Link Control« je en od protokolom kateri 
skupaj z MAC protokolom sestavljata Povezovalno plast 
(Data Link Layer) po ISO OSI referenčnem modelu. Glavo 
LLC (LLC Header) sestavljajo tri polja: DSAP, SSAP in 
Control. SSAP (Source Service Acces Point) je 8-bitno polje 
v katerega ja zapisan naslov mrežnega sloja pošiljatelja 
sporočila. DSAP (Des  na  on Service Access Point) je 
prav tako 8-bitno polje z naslovom prejemnika sporočila. 
Kontrola (Control) je polje dolgo bodisi 8 ali 16 bitov. Poleg 
defi nicije uporabljenega formata, nosi še nekaj podatkov 
uporabnih za kontrolo. LLPC oz. »Logical Link Control 
Protocol« defi nira tri načine uporabe:  p1,  p2 in  p3.

Logične komponente

Osnovna arhitektura

LLCP sestavljajo š  ri komponente:
• »MAC Mapping« pripenja RF protokole v LLCP 

arhitekturo
• »Link Management« komponenta katera poleg 

vsega skrbi za asinhrono uravnoteženo povezavo ter 
omogoča nadzor nad stanjem povezave.

• »Connec  on – oriented Transport« vzdržuje podat-
kovno povezavo

• »Connec  onless Transport« pa skrbi za prenos oz 
izročanje nepreverjenih podatkovnih izmenjav.

TIP 1: Connec  onless Transport oz »Brezpovezljivi prenos«
Edini razumljiv prevod je čisto brezsmiseln. Gre za prenos 
podatkov z minimalno kompleksnostjo protokola neznanim 
podatkom. Do izraza pride, ko višji sloji zagotavljajo obnovo 
in zaporedja storitev, tako da ni potrebno podvajanje 
storitev v plas   podatkovne povezave (ISO OSI plast 2). 
Zaradi zanesljive inherentne podatkovne povezave MAC 
podplas  , LLCP »brezpovezljivega prenosa«. Le-ta način 
prenosa ne zahteva predhodno določene vzpostavljene 
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povezave, s čimer je omogočena spontana izmenjava. 
Vir (oddajnik) in prejemnik v »brezpovezljivi storitvi sta 
določena z SSAP in DSAP poljem znotraj podatkovne 
povezave LLCPDU.

TIP2: Connec  on-oriented Transport
Pri tem načinu so okvirji oštevilčeni. Ravno toliko okvirjev, 
v natančno določenem vrstnem redu, kot je bilo poslanih 
je tudi preje  h. Normalen cikel komunikacije sestoji iz 
prenosa PDU-jev vsebujoč pošiljateljeve LLC informacije 
k naslovniku.

TIP3: Omogočen je le pri izmenjavi p2p.

NDEF 

Pri NDEF oz »NFC Data Exchange Format« gre za enostaven 
binarni zapis. Uporablja se ga pri izmenjavi informacij 
med dvema NFC Forum napravama. Format je strukturno 
enostaven, tako da lahko nosi različne podatke aplikaciji 
(applica  on-defi ned payload). Koncept uporabe NDEF je 
enostaven; aplikacijam omogoča   pošiljanje poljubnih 
sporočil ter priponk. NDEF generator zaobjame vsak 
dokument v NDEF zapis (NDEF Record) v vsebino (Payload) 
ter zapiše podatke v glavo (Header). Vse to sodi v NDEF 
Sporočilo (NDEF Message). Sporočilo je pripravljeno na 
pošiljanje. Le-to je lahko poslano naslednji ak  vni napravi 
(p2p prenos) ali pasivnemu elementu ob predpogoju, 
da se povezava vzpostavi na kratki razdalji. Ob sprejemu 
NDEF sporočila se sporočilo razčleni. Vsebina (Payload) 
pa se posreduje ciljnim aplikacijam.

NDEF Sporočilo (NDEF Message).
Že uvodoma sem zapisal, da je NDEF enostaven format – 
nikjer ni govora o rokovanju z morebitnimi napakami pri 
prenosu. Do ugotavljanja napak pride šele po sprejemu 
NDEF Sporočila; šele ko ga NDEF Razčlenjevalnik (NDEF 
Parser) rezčleni. Torej je za zagotavljanje kvalitete  (QoS) 
stvar aplikaciji.

NDEF Sporočilo (NDEF Message)
Vsako NDEF sporočilo sestavlja najmanj en NDEF Zapis 
(NDEF Record). Prvi zapis  v NDEF sporočilu (NDEF Record) 
nosi oznako MB, kar označuje začetek sporočila (Message 
Begin), zadnji zapis pa nosi oznako ME (Message End).  
V kolikor ima sporočilo le en zapis, le-ta nosi obe oznaki, 
ki označujeta začetek in konec sporočila. 

NDEF Sporočilo (NDEF Message)

R1MB=1 ... Rr ... Rs ... RtME=1

NDEF Zapis (NDEF Record)
Vsako zapis sestavljata dva dela; glava (Header) in vsebina 
(Payload). V glavi (Header) so zapisane podatki o dolžini 
vsebine (Payload length), o  pu vsebine (Payload type) 
ter iden  fi kacija vsebine (Payload iden  fi ca  on). Prva 
dva sta obvezna. Zadnji ni obvezen, je pa predviden v 
formatu NDEF. 

Glava (Header):
Glavo ali »Header« imenujemo s tujko tudi »NDEF Payload 
Descrip  on«. Le ta vsebuje naslednje podatke. (PDF str13)

• Dolžina vsebine (Payload length): Ta podatek je vedno 
prisoten. Za mala sporočila je velikos   enega okteta, 
za normalne velikost pa š  ri oktete. Kratki zapisi so 
označeni z SR (short record fl ag) in njegova vrednost 
se postavi na 1.

• Tipu vsebine (Payload type): Ta zapis označuje 
kakšnegat  pa je podatek kateri je stvar prenosa v 
zapisu. Podatek je uporabljen pri obdelavi sporočila.

• Iden  fi kacija vsebine (Payload iden  fi ca  on): 
Informacija iz »Iden  fi kacija vsebine« služi, da druge 
aplikacije, ki dostopajo do NFCja, razumejo, da je 
podatek namenjen njej.

Vsebina (Payload): Koristna vsebina je lahko marsikaj; 
URL, MIME ali NFC datotečni  p – če je slednji izbran, 
mora bi   dodatno določena defi nicja RTD (Record Type 
Defi ni  on).

Izgled NDEF zapisa
 
Zastavica MB (Message beggin) je velika 1 bit in označuje 
začetel NDEF sporočila. ME (Message End) je ravno tako 
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velikos   1 bit in označuje konec 
sporočila. Zastavica CF (Chunk Flag) 
je velikos   1 bit in označuje blok 
sporočila. Ta zastavica je uporabljena 
pri prenosu dinamične vsebine, ko 
v naprej ni znana velikost sporočila. 
Zastavica SR (Short Record) označuje 
kratko sporočilo. Kratko sporočilo 
velikos   enega okteta smatramo 
kot kratko. IL (ID Length) je velikos   
1 bit. Če je njegova vrednost 0, je 
zapis v glavi (Header) izpuščen, v 
nasprotnem primeru je zapis prisoten. 
Kot zadnji v opisu je TNF (Type Name 
Format). Ta zapis sporoča kakšnega 
 pa bo polje TYPE. Dolžina polja je 

3 bite. Tabela spodaj opisuje možna 
stanja polja TYPE.

Desno -  Izgled NDEF zapisa

            Tabela stanj polja TYPE
TNF hex pojasnila

prazno 0x00
NFC RTD 0x01
MIME 0x02 RFC 2046
URI 0x03 RFC 3986
NFC zunanji  pi 0x04 absolute URI BNF
neznani 0x05 ko je NFC vsebina neznanega  pa
RC 0x06
rezervirani 0x07

NPP

NPP so kra  ce imena protokola »NDEF Push Protokol. NPP se uporablja za 
prenos podatkov med pametnimi telefoni. Razvit je bil s strani Googla in 
uporablja klasično metodologijo strežnik – stranka (server – client). Androidi 
podrpirano NPP od različice Andproid 2.3.3 oz API level 10. Za razvijalce je 
na voljo knjižnjica com.android.npp. ISMB (Ins  tuto Superiore Mario Boella) 
je že vrsto let gonilna sila pri projektu Open-NPP. Pri uporabi knjižnjic prej 
omenjenega projekta se je potrebno drža   lincenčnih pogojev GNU GPL v2.
Android in NFC z roko v roki

Že večkrat sem poudaril, da je NFC pospešil napredek ravno z Googlovo 
prisotnostjo. Razvijalcem android aplikacij je na voljo NFC od API nivoja 9. 
Seveda se skozi čas dograjuje. Trenutna razvojna stopnja je API level 17. 
Dokumentacije namenjene razvijalcem nima smisla podrobno opisovat. 

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelava strojev
- regulacija vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehnična podpora in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekvenčne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH

- Vgrajen pozicioner
- Izredna prilagodljivost (možnost izbire

različnih pozicionerjev)
- Vgrajena zaviralni modul in filter
- Dve razšiitveni mesti za opcijske

kartice
- SmartCard za shranjevanje in klonira-

nje parametrov
- Brezplačen programski modul

POZ-PRO za enostavnejše pozicioni-
ranje

- funkcija varnostnega izklopa katego-
rije 3 (Secure Disable)

- Na zalogi
- Ugodna cena
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Knjižnice so sledeče:
android.nfc android.nfc.tech

NdefMessage
NdefRecord
NfcAdapter
NfcEvent
NfcManager
Tag

IsoDep
MifareClassic
MifareUltralight
Ndef
NdefFormatable
NfcA
NfcB
NfcBarcode
NfcF
NfcV

Podorbnejše razlage so na straneh nemenjenih razvijalcem:
h  p://developer.android.com/reference/android/nfc/
package-summary.html

Na oblaku

Svet drvi z neverjetno hitrostjo. Na področju fi nanc in 
bančninštva pa še toliko hitreje Če se je v svetu govorilo o 
plačevanju z uporabo NFCja, so nekateri stopili na plin in 
leta 2012 začeli uveljavlja   »oblačne« stritve NFCja. Seveda 
prednjači Google s svojo Denarnico (Google Wallet) ter 
PayPal storitev. To sicer ne predstavlja novitet pri samem 
rokovanju s tehnologijo, ampak le širi raznovrstnost 
uporabe kar je le dokaz, da je govora o odpr   tehnologiji, 
ki jo uporabimo na način, ki potrebujemo. 

Viri:
• »NDEF, NFC Data Exchange Format« [Online] Vir: h  p://

www.radio-electronics.com/info/wireless/nfc/nfc-near-
fi eld-communica  ons-data-exchange-format-ndef.php 
[Obiskano 23.03.2013]

• »NDEF« [Online], Vir: http://
ibadrinath.blogspot.com/2012/07/
nfc-data-exchange-format-ndef.
html [Obiskano: 15.03.2013]

• »Menchester Coding« [Online] Vir: 
h  p://searchnetworking.techtarget.
com/defi ni  on/Manchester-encoding 
[obiskano: 24.3.13]

• »Manchaster Coding« [Online] Vir: 
h  p://www.ee.iitm.ac.in/~balajis/
EE5000/MC_TDM.pdf [24.3.13]

• »Digitalni modulacijski postopki«, 
zapiski [Online] Vir: h  p://www.lkn.
fe.uni-lj.si/gradiva/gtk/GRADIVO/
GTK_2_3.pdf [Obiskano 25.3.2013]

• »ASK and FSK« [Online] Vir: h  p://www.eng.auburn.
edu/~troppel/courses/TIMS-manuals-r5/TIMS%20
Experiment%20Manuals/Student_Text/Vol-D1/D1-
06.pdf [obiskano: 24.3.13]

• »NDEF Technical Specification – 24.07.2006 – 
NFCForum-TS-NDEF_1.0

• Google Developers [Online] Vir: h  p://developer.
android.com/reference/android/nfc/package-summary.
html [Obiskano: 02.04.2012]

• IEEE 802.2 [Online] Vir: h  p://en.wikipedia.org/wiki/
IEEE_802.2 [obiskano:12.04.2013]

• »LLCP NFCForum«,  Vir: NFCForum-TS-LLCP [01.04.2013]
• »NDEF, NFCForum«, Vir: NFCForum-TS-NDEF [01.04.2013]
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Brezžična tehnologija mora bi   sposobna delova   v okolju, 
polnem motenj in šuma, da bi o njej sploh lahko razmišljali 
glede uporabe v industrijskih razmerah. Bluetooth je 
zasnovan na  adap  vnem frekvenčnem skakanju (»Adap  ve 
Frequency Hopping« – AFH) in vnaprejšnji korekciji napak 
(Forward Error Correc  on – FEC) in to mu daje osnovo 
tako za detekcijo kot tudi za popravljanje napake v 
prenosu. Bluetooth tako lahko postane visoko zanesljiva 
in robustna brezžična tehnologija, vendar potrebuje še 
nekaj op  mizacij za zahtevno industrijsko okolje.

Največkrat lahko obstoječe Bluetooth rešitve prilagajamo 
spreminjajočemu se okolju z ročnim vklopom ali izklopom 
FEC in spremembo dolžine podatkovnega paketa. Vendar 
to pri mnogih zahtevnih industrijskih aplikacijah ni dovolj. 

Te otrebujejo možnost samodejnega dinamičnega vklopa 
ali izklopa FEC in omejitve dolžine podatkovnega paketa.

Zakasnitev

Obstoječe Bluetooth rešitve preverjajo v osnovi prisotnost 
podatkov v kanalu v vsakem 40-tem časovnem slotu. Ker je 
dolžina slota 0,625 ms, to pomeni dodatno zakasnitev pri 
prenosu do 25 ms, kar je predolgo za mnoge industrijske 
aplikacije. Tu stvari lahko pospešimo celo v okolju s šibkim 
in počasnim CPU-jem z op  mizacijo Bluetooth sklada lahko 
dosežemo prenose z najkrajšo periodo samo 5 slotov, 
 p paketa pa omejimo na najkrajše podatkovne pakete 

(DM1) in tako dosežemo zakasnitev od približno 5 ms.

Sožitje Bluetooth in WLAN

Bluetooth in WLAN uporabljata is   frekvenčni spekter in 
tako vedno obstaja možnost medsebojnih mo  lnih vplivov. 
Ponavadi vidimo posledice tega le na WLAN prometu, ker 
Bluetooth uporablja AFH (Adap  ve Frequency Hopping) 
algoritem. Ker pa AFH potrebuje nekaj sekund za ak  vacijo, 
lahko motnje v WLAN omrežju trajajo ta čas po vzpostavitvi 
Bluetooth povezave. Frekvence, ki jih je AFH izločil, bo 
ponovno preveril čez 30 sekund. Če je v tem času WLAN 
neak  ven, bo Bluetooth prej izločene frekvence spet 

Največ industrijskih aplikacij zahteva več kot sicer 
nudi standardna Bluetooth rešitev tako v smislu 
zmogljivos   kot robustnos   in zanesljivos  . Nadalje, 
rešitev mora omogoča   konfi guracijo za specifi čno 
aplikacijo skozi op  mizacijo prepustnos  , zakasnitev, 
porabe, dosega ali kombinacije našte  h.. Tradicionalna 
Bluetooth tehnologija pro   industrijskemu Bluetoothu 
– tu se bomo poukvarjali o specifi kah, ki jih terjajo 
zahtevne industrijske aplikacije.

Bluethooth proti Bluethooth-u – ali, Bluethooth proti Bluethooth-u – ali, 
katere funkcije so resnično potrebne katere funkcije so resnično potrebne 
za industrijske aplikacije?za industrijske aplikacije?
Avtor: Rolf Nilsson, predsednik connectBlue
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uporabil, kar bi spet lahko prizadelo naslednje prenose po 
WLAN omrežju. Poleg tega Bluetooth uporablja AFH samo 
za že ak  vno povezavo in ne pri poskusih vzpostavitve in 
povpraševanja in tako te lahko še vedno mo  jo WLAN 
prenose.

Tem vplivom preko nekaj dosegljivih konfi guracijskih opcij. 
Lahko denimo uporabimo »mapo kanalov«in tako ročno 
izločimo neželjene kanale, ki jih Bluetooth uporablja. 
To je uporabno situacijah, ko poznamo frekvence, ki jih 
bo WLAN uporabljal, kar je v praksi prak  čno vedno. 
Čeprav tako nadomes  mo AFH algoritem, s tem hkra   
izgubimo začetni del preverjanja možnos   odprtja kanala 
in povpraševanja. 

Da bi rešili ta problem, imajo connectBlue moduli posebno 
opcijo za zmanjšanje  meouta strani, kar označuje čas, 
skozi katerega modul vztraja pri vzpostavitvi povezave, 
preden dokončno obupa. Preostali del problema, ki 
ga povzročajo poizvedbeni pake   lahko zmanjšamo z 
zm,anjšanjem izhodne moči oddajnika v modulu toliko, 
da ne bo mo  l WLAN mreže.

Potrebe po prepustnos  

Z uvedbo EDR (»Enhanced Data Rate«) izvedbe lahko 
Bluetooth tehnologija podpira hitros   do 3Mbps preko 
zraka skozi asimetrično povezavo, ki omogoča 2178 kbps v 
eno smer. Z drugimi besedami, Bluetooth z EDR omogoča 
trikrat višjo prepustnost od običajnega. Če želimo izkopris    
možnos   Bluetooth EDR, potrebujemo bistveno močnejši 
CPU z več pomnilnika. Pri  pičnih Bluetooth napravah v 
industrijskih aplikacijah temu ponavadi ni tako in zaradi tega 
te rešitve uporabljajo bistveno počasnejšo osnovno verzijo. 
Bluetooth EDR poleg tega ne podpira FEC (vnaprejšnje 
korekcije), kar povečuje možnost ponovljenih oddaj in s 
tem povezanih daljših zakasnitev.

Da bi kompenzirali omenjeni problem, ponuja connectBlue 
novo možnost v svojih izdelkih, ki približa dejanjsko 
dosegljivo prepustnost bližje teore  čno dosegljivi. To 
pomeni, da lahko connectBlue's vdelana rešitev na čipu 
dosega prenosne hitros   od skoraj 650kbps pri deklarirani 
hitros   921 kbps, kar je trikrat več od ostalih rešitev na trgu.

Možnos   dosega

Doseg je pri brezžičnih rešitvah v industrijskih aplikacijah 
ponavadi pomemben ne samo zato, da »dosežemo« 
drugi konec, ampak tudi za to, da lahko premagamo 
fi zične prepreke in si zagotovimo zados   rezerve zaradi 
spreminjajočega se okolja (premikajoči se stroji in deli itd).

Za želeni doseg je potrebna op  mizacija izhodne moči, 
 pa antene, zasnove radia, radijskega okolja in položaja 

antene. Poleg tega so lahko potrebne spremembe v 
Bluetooth konfi guraciji.

Ko povečamo doseg, z njim narastejo tudi motnje. Kot 
smo že prej omenili, če vklopimo orodje za nadzor napak 
FEC, le to samo vklaplja in izklaplja FEC in spreminja  pe 
uporabljenih paketov, kar nam lahko zniža končno hitrost 
prenosa. Pri industrijskih rešitvah pa lahko FEC in DM1 
pakete vsilimo in tako zagotovimo op  malen učinek pri 
večjih razdaljah.

Lahko tudi vklopimo možnost hitrega priklopa (»fast 
connect« - »interlaced page scan«) ki nam skrajša 
čas vzpostavitve povezave pa tudi poveča robustnost 
vzpostavitve pri večjih razdaljah.

Kdo je connectBlue ?

connectBlue je vodilni 
ponudnik brezžičnih 
rešitev za zahtevne 
industrijske aplikacije. 
Zasnovan je na Blue-
tooth tehnologiji, 
WLAN in 802.15.4. Nudi 
prednastavljene izdelke 
in module kot tudi rešitve 

po naročilu (»custom design«),  tako v smislu elektron-
skih proizvodov, kot programja s poudarkom na robust-
nos   in učinkovitos  .



PROCESNE KOMUNIKACIJE

connectBluejeve Bluetooth rešitve razvijajo Bluetooth 
specialis  , pionirji in inženirji z obširnimi izkušnjami 
z industrijskimi avtoma  zacijskimi sistemi. Podjetje 
je doseglo najvišje učinke in zanesljivost tako za svoje 
izdelke kot rešitve, zasnovane po naročilu že od svojih 
začetkov leta 2000.

Študije, kjer so bile implemen  rane robustne 
in zanesljive rešitve

Industrijska enota za zajem podatkov

Švedski industrijski razvojni center v Olofstromu je razvil 
zmogljivo enoto za zajem podatkov, zasnovano na Bluetooth 
vmesniku pod imenom BlueCenter DL141E za uporabo 
v industrijskih aplikacijah. Brezžična komunikacija je tu 
kri  čna, ker se prenosne hitros   pri Bluetooth vmesniku 
med delom lahko spreminjajo. Vsak vzorec ima časovno 
kodo (»  mestamp«) in ga lahko primerjamo z ostalimi 
vzorci asinhrono. Za preverbo komunikacije je bilo 
izvedenih veliko število testov v posebnem laboratoriju za 
brezžične radijske enote v industrijskem razvojnem centru 
v Olofstromu. Uporabljeni so bili radiofrekvenčni signali 
različnih  pov za testno motenje Bluetooth radijske in 
podatkovne komunikacije. Zaje   podatki v brezžični eno   
za zajem podatkov so bili primerjani z izvornimi podatki 
neprekinjeno v času trajanja enega leta.

Pri tem so bili spremljani tudi parametri kot so ponovno 
pošiljanje podatkov, napake v podatkih, frekvenca vzor-
čenja, asinhroni čas itd. Zaključek testa pokazal konsistent-
no in robustno obnašanje modula connectBlue Bluetooth 
skozi celotno obdobje testa – enega leta, kot je izjavil 
Carl-Axel  Ohlson, upravitelj programov avtoma  zacije 
in nadzora kakovos   pri  industrijskem razvojnem centru 
v Olofstromu.

Industrijski nadzor I/O signalov

Phoenix-Contactovi brezžični I/O sistemi ponujajo hiter 
I/O odziv. So tudi enostavni za inštalacijo s pomočjo 
paten  ranega ID ključa. Brezžični IO proizvodi Phoenix-
Contacta so inštalirani v aplikacijah nadzora strojev, mobilnih 
robotskih aplikacijah, transportnih sistemih, upravljanju 
žerjavov, nadzoru procesov kot tudi »merry-go-round« 
inštalacijah, kjer nadomeščajo ranljive in vzdrževalno 
zahtevne prevodne linije, komutatorje in potezne verige.

Brezžični dostop do oddaljenih terminalskih enot (RTU)
Schneider Electric v Angliji je razvil Bluetooth upravni 
sistem, ki upravljavcu poenostavlja dostop do RTU enot 
na stebrih, ki se uporabljajo v distribuciji električne 
energije. Namesto da bi odklopili električno linijo pred 
priklopom PC-ja za konfi guracijo se operater lahko priklopi 
preko Bluetooth protokola kar med delom omrežja. Tako 
lahko enostavno posodobi programje, rekonfi gurira 
enoto, diagnos  cira distribucijo energije na tej točki, 
preko PC računalnika, oddaljenega do 100m od RTU 
enote. Distribucijsko omrežje z napetostjo 11kV lahko 
predstavlja znatno nevarnost za vzdrževalno osebje. 
Za zmanjšanje tveganja so omarice s kontrolnimi s  kali 
postavljene nad zaščito pred plezanjem, za dostop pa so 
uporabljene brezžične RTU enote. Bluetooth zagotavlja 
galvansko izolacijo med PC in RTU enoto, kar dodatno 
povečuje varnost upravljavca.

Brezžični nadzor električnih s  kal

ABB je v Italiji razvil prvo mrežno s  kalo, upravljano 
preko Bluetooth protokola pod imenom Emax. Emax je 
namenjen zašči   nizkonapetostnh sistemov in opreme. 
Upravljalec lahko na čelnem panelu nastavi tokovne 
omejitve, časovnike prekomernega toka, diagnos  ko in 
beleženje dogodkov. Vsi   parametri so dosegljivi tudi 
preko Bluetooth skozi ročni računalnik (PDA). Na ta način 
lahko upravljavec priročno doseže s  kalo, četudi je to 
postavljeno v agresivno okolje, v katerem računalniki in 
kabli ne bi bili uporabni.

Za nadaljnje informacije se obrnite na:

Evropa: Rolf Nilsson, predsednik
tel: +46 40 6307102 
email: rolf.nilsson@connectblue.com
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Rockwell Automation z novo ponudbo 
v srednjem cenovnem razredu krmilnih 
in informacijskih rešitev za strojegradnjo 
in sisteme
Informacije: TEHNA d.o.o., www.tehna.si

Integrirana arhitektura objema sedaj tudi krmilja ControlLogix in 
CompactLogix iz ponudbe Allen-Bradley.  ControlLogix je op  malna izbira 
za sisteme z do 10.000 I/O točkami in 100 osmi premika, CompactLogix 
pa za aplikacije z manj kot 200 I/O in do 16 osmi premika. 

Obe serij ponujata lastnos  , značilne za high-performance modele, kot so 
integirani vmesniki za Ethernet, varnostne senzorje in senzorje premika in 
univerzalna programska orodja. Prednost tovrsten integracije je standardizacija 
na enotni krmilno/nadzorni pla  ormi tako malih kot velikih aplikacij.

Nedavno so predstavili novi robotski modul  kot del Aagardove celostne rešitve 
za kartonizacijo, pakiranje in pale  zacijo. Gre za sistem v sredini ponudbe, 
zasnovan na CompactLogix 5370 krmilju, s pomočjo katerega je Aagard uspel 
ponudi   visokozmogljivo modularno rešitev v majhnih izmerah.

Rockwellov Studio 5000 združuje inženirsko okolje z načrtovanje. Studio 
5000 ponuja osnovo za inženirsko sodelovanje. Vsebuje Logix Designer za 
programiranje in konfi guracijo za ControlLogix 5570 in CompactLogix 5370 
programabilno krmilje. Prihajajoče verzije bodo vsebovale module a specifi čne 
načrtovalne funkcije kot so HMI razvoj, razvoj programskih knjižnic, izmere 
premikov in posegov ipd.
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SIEMENS INDUSTRY NA SIEMENS INDUSTRY NA 
HANNOVER MESSE 2013HANNOVER MESSE 2013
Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Leto 2013 prinaša na področju industrijske avtoma  zacije velike korake k izboljšanju produk  vnos  , 
učinkovitos   in inova  vnos  . Nekaj najpomembnejših je bilo predstavljeno na Hannover Messe 
2013.

S7-1500 krmilniki

Integriran varnostni mehanizem na nivoju krmilnika
• Funkcija sledenja »trace« za vse spremenljivke
• Upload projekta na prazno programirno napravo
• Integrirane mo  on contol funkicje
• PROFINET s IRT na vseh krmilnikih
• Dodaten ethernet vmesnik za ločitev omrežij
• Integrirana sistemska diagnos  ka, do spodnjih V/I 

kanalov
• Dizajn omogoča do 32 modulov v vrs  

• S7-1500F en krmilnik za navadne in failsafe programe 
(cer  fi kat EN 61508)

ET200SP periferija:

   
• En V/I sistem za navadne in failsafe signale
• Enako ravnanje kot z navadnimi moduli
• Brez DIP s  kal za nastavitev PROFIsafe naslova
•  50% manj prostora (kot ET200S)
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• Močnostni moduli integrirani v skupine
• Ožičenje brez orodja push-in terminali

ET200MP periferija:

• Manj različnih delov zahvaljujoč op  mizaciji funkcij
• Zanesljiva povezava s sistemom push-in
• Moduli z visoko gostoto kanalov
•  Izboljšane zmogljivos   s visoko hitrostnim vodilom

S7-1217C in nov fi rmware V4:

•  Drive in Mo  on v S7-1217
•  5V vhodi in izhodi – še večja prilagodljivost mo  on 

sistemom
•  Več spomina 128kB
•  Integrirana varnost, pred nepooblaščenimi dostopi  

do programa ali procesa

LOGO!

• LOGO! 12/24 RCE in 230 RCE z vgrajenim ethernet 
vmesnikom

• LOGO! <-> LOGO! Komunikacija preko etherneta

• LOGO! <-> S7 komunikacija (krmilniki in HMI)
•  Običajna SD kar  ca za prenos programa
•  Brezplačne LOGO! Apps za nadzor in kontrolo iz iOS

TIA PORTAL V12

• Eno inženirsko orodje za vse naloge iz avtoma  zacije
•  Nove inova  vne komponente
•  Enostavna integracija pogonske tehnike
•  Integrirana sistemska diagnos  ka
•  Integrirana safety funkcionalnost
•  Visokozmogljiv PROFINET 

STEP7 V12

• Eno inženirsko orodje za nove in obstoječe SIMATIC 
krmilnike

•  Kon  nuirano in kompa  bilno: S7-1500, S7-1200, 
S7-300/400, WinAC

•  Inženirska učinkovitost skozi inovacije programskih 
jezikov

•  Izboljšana produk  vnost z novimi funkcijami: online, 
technology, diagnos  cs, security

•  Večnivojska varnost s fl eksibilno izbiro zaščite 
projekta ali sistema

WINCC V12
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• Od enostavnih aplikacij z Basic Panels do večuporabniških 

skada sistemov
• Knjižnice z predpripravljenimi/ uporabniško defi niranimi 

konfi guracijskimi objek  
• Podpora pri testu (simulacija) in zagonu
• Migracija obstoječih HMI projektov

STEP7 Safety V12

   
• Integriran safety v STEP7 – enako ravnanje s 

standardnimi in safety bloki
• Enostavna integracija safety v TIA portal
• Kon  nuirano in kompa  bilno: S7-1500F, S7-300F/400F 

in WinAC

SINAMICS Startdrive V12

   

• Nov način parametriziranja pogonskih sklopov
• Polna integracija v TIA Portal s konfiguracijo, 

parametrizacijo in zagonom
• Integrirana diagnos  ka pogonskih sklopov

SIMATIC WinCC V7.2

   
• Individualna izbira jezika neodvisno od sistemskih 

nastavitev
• Razširjena funkcionalnost arhiviranja (tedensko, 

mesečno, letno, ročna nastavitev)
• Inova  ven koncept operiranja z mul  touch tehnologijo 

(2 prstno)
• SIMATIC Process Historian: osrednji dolgoročni arhivi

SIMATIC WinCC Open Architecture

   
• Uporaba v aplikacijah, z visoko stopnjo prilagodljiovs  , 

velike sisteme in kompleksne aplikacije
• Skalabilno do zelo velikih sistemov > 1,5 miljona 

spremeljivk
• Razpršeni in redundančni sistemi z do 2048 serverji
• Podpora Linux, Solaris in Oracle Historian

HMI comfort panels
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• Nova era visokozmogljivih panelov z dras  čnim 
skokom zmogljivos  

• Integrirane funkcije vseh Comfort Panel-ov
• Širokozaslonski prikazovalnik z visoko resolucijo
• 0% do 100% zatemnitev z LED osvetlitvijo

SIMATIC IFP1900 MT

   
   

• Industrijski monitor z mul  touch funkcionalnostjo
• Širokozaslonski prikazovalnik z resolucijo 1366x768 pik
• Sodoben dizajn s stekleno prednjo ploskvijo občutljivo 

na do  k
• Odporno na praske, ne odbojna površina
• Mul  -fi nger delovanje (4 prs  )

SIMATIC IPC427D/IPC477D
• Zmogljivi embedded industrijski računalniki, brez 

potrebe po vzdrževanju
• Najvišja zmogljivost sistemov brez ven  latorjev (Intel 

Core i7)
• Oddaljen vnos in vzdrževanje s pomočjo Intel AMT
• Maksimalna fl eksibilnost in razširljivost z dvema 

PCIe in opcijskim procesnim vodilom (PROFIBUS ali 
PROFINET)

• Mul  monitoring z do 3 ločenimi slikami

Inovacije Technology krmilnikov
• PROFINET vmesnik za komunikacijo z ostalimi krmilniki 

ali periferijo
• Povišane zmogljivos  

Field PG M4

    
• Možnost Intel Core i7
• Resolucija do 2560x1600 pik na display port, kar 

pomeni >30% prostora za TIA Portal
• USB do 1,5A
• CP5711 PROFIBUS na voljo tudi v virtualnih okoljih
• Večja baterija, ki omogoča do 5 ur dela, samo 

izpraznitev preko 5 mesecev

SIMATIC PCS7

• Redundant Process Historian Server
• OS nova alarmna lista osnovana na prioritetah
• HART preko PROFINET, FF – konfi guracija v run, 

SIMOCODE integracija
• SIMATIC BATCH

• Nov koncept licenc z basic licenco za enostavne 
saržne aplikacije

• Dynamic Unit A  ributes: nov objekt »parameter 
step« za kontrolo parametrov

• Virtualizacija
• Podpora specifi čnim projektom za PCS7 server, 

ES in BATCH
• Komunikacija z redundatnim AS: Soft Net 

Redundancy solu  on
• PA CPU AS 410 FH      

• En krmilnik za vse zmogljivostne 
razrede (AS 412 – AS 417)

• En krmilnik za standardne, H, HF 
aplikacije vključno  s PROFINETOm

• Brez dodatne spominske kar  ce
• Jasna razporeditev diagnos  čnih LED
• Dva PN vmesnika, en DP vmesnik
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SIMATIC ENERGY MANAGMENT
• Powerrate V4.0 SP1

• Transparentna poraba energije
• Učinkovito zbiranje, arhiviranje in procesiranje 

energetskih podatkov
• Cenovno privlačna osnovna rešitev s podporo 

ET200S PN CPU (IM151-8)
• Podpora redundančnih WinCC sistemov / 

decentralizirano kratkoročno hranjenje podatkov 
v S7-300

• o Podpora Windows 7 64-bit + MS Excel 2010
• B.Data V5.3 SP1

• Energetska nadzorna plošča z inova  vnim spletnim 
vmesnikom (B.Data Web)

• Integriran energetski projektni managment (ISO 
50001)

• Alarm pri odmikih indeksov od ciljnih vrednos   
(KPI Alarming)

• Nov standarden web vmesnik v Siemens korpora  vnem 
dizajnu

Več informacij: h  p://www.siemens.com/entry/industry   

ss

Trendi tehnološkega Trendi tehnološkega 
razvoja računalniškega razvoja računalniškega 
in strojnega vidain strojnega vida

Avtor: Janez Škrlec, predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Znotraj človeške evolucije je vid postal najpomembnejše 
in hkra   najbolj univerzalno ču  lo za zaznavanje in 
dojemanje sveta okoli nas v vseh treh dimenzijah z 
visoko ločljivostjo in barvami. Visoke tehnološke zahteve 
današnjega časa pa sposobnos   vida prenašajo v nova 
tehnološka zahtevna področja in tudi v industrijo. Človek 
je ustvaril strojni in računalniški vid, ki se predvsem 
primarno uporablja za avtomatski nadzor in usmerjanje 
robotov v industriji, seveda pa je njihova uporaba 
danes tudi na številnih drugih področjih, od prometa, 
do prepoznavanja vozil, kontrole in sor  ranja izdelkov, 
različnih op  čnih merjenj in drugo.

Strojni, torej umetni vid postaja vedno bolj 
kompleksen in tehnološko dovršen. Najpogostejši 
nizkonivojski umetni vid, se ne ukvarja z dejanskim 
razumevanjem slik in njene video vsebine, ampak 
se trendi tehnološkega razvoja v zadnjih letih 
vedno bolj usmerjajo v razumevanje in analizo, ter 
prepoznavnost vidnih vsebin na visoko nivojskem 
umetnostnem vidu. Pri razumevanju slik in njenih 
vsebin gre navadno za uporabo računalniških 
metod, močno povezanih s fotogrametrijo in 
obdelavo signalov in v tem kontekstu že lahko 
govorimo tudi o umetni inteligenci. 

Oponašanje biološkega vida in vključevanje te 
sposobnosti v strojni sistem je danes ena izmed 
poglavitnih motivacij procesiranja slike in razvoja 
računalniškega in nasploh umetnega vida. Novi 
koncepti bazirajo na zajemanju stereoskopskega 
slikovnega toka in analizi njegove vsebine pri 
razčlenjevanju stereoskopskih parov slik glede na 
različne odtenke v realnem času. 

V mnogih inteligentnih okoljih uporabniki iščejo 
spoznavne, poglobljene in cenovno učinkovite 
načine komunikacije med človekom in strojem, ki 
temeljijo na zlivanju interakcije oziroma koherenci 
procesiranja taktilne vizualne vsebine. Orodja za 
analizo in tudi obdelavo video zajetih vsebin navadno 
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izhajajo iz matematike, še posebej iz geometrije, 
linearne algebre, statistike, operacijskih raziskav 
in funkcionalne analize. V bolj zapletenih nalogah 
prepoznavanja objektov se običajno uporabljajo 
posebni modeli in ti vsebujejo znanja, ki se lahko 
uporabijo za identifikacijo predmeta. 

Primer takšnega modela je prepoznavanje obraza, 
model ima sprogramirano, da se nos vedno nahaja 
med očmi in usti. Tako iskalni algoritem vedno ve, 
kje iskati usta, kadar najde oči in nos.

V industrijskem okolju se tehnike razumevanja slik 
in prepoznavanja objektov že uspešno uporabljajo. 
Danes se srečujemo tudi z visokonivojskim 
računalniškim vidom, ki je pripeljal do oblikovanja 
nove znanstvene discipline, tako imenovanega 
umetnega spoznavalnega vida, oz. umetnega 
kognitivnega vida, ki lahko deluje tudi v posebnih 
pogojih in je sposoben iz vizualnih podatkov izluščit 
visokonivojsko semantično informacijo. 

Trend tehnološkega razvoja gre danes v smeri 
približevanja človeškim sposobnostim vizualnega 
zaznavanja in spoznavanja. Izraz umetni spoznavni 
vid je danes uporabljen zato, da bi zajel poskuse 
za dosego prilagodljivih sistemov računalniškega 
vida z njihovo nadgradnjo s sposobnostmi učenja 

in prilagajanja. Ključna lastnost sistema umetnega 
spoznavalnega vida je v doseganju zanesljivega 
delovanja v nepredvidljivih situacijah, ter težnja 
prilagodljivosti na nepredvidene spremembe. 

Trendi razvoja umetnega vida so vedno bolj 
usmerjeni tudi v bioniko, ob vsej danes izjemno 
napredni strojni opremi pa se velik poudarek daje 
tudi umetni inteligenci, brez katere uspešnega 
razvoja umetnega in seveda računalniškega vida 
nebi bilo.            

Soočeni smo z velikim napredkom na področju 
bionike - dobili smo prvi koncept bionskega človeka. 
Prvič letos je javnos   na ogled v Londonskem muzeju 
znanos   (London's Science Museum ), bionični človek.  

Mnogi si zastavljajo vprašanje ali je to bionični 
človek ali robot z bioničnimi lastnostmi. Sestavljen 
je iz bioničnih rok in nog ter umetnega obraza, 
ima vgrajen slušni aparat in očesna vsadka, kot 
bionična očesa. Poimenovali so ga Rex. 

Bionični človek lahko sestavlja preproste stavke in 
odgovarja na določena vprašanja. Vgrajeno ima 
tudi črpalko za umetno kri, ki se pretaka skozi 
umetne organe, srce, ledvice,  trebušno slinavko. 
Za enkrat je še brez želodca, vendar bo tudi tega 
po mnenju konstruktorjev kaj kmalu dobil.

V konceptu tega prvega bion-
skega človeka v izhodišču ni bilo 

Želja znanstvenikov in raziskovalcev je, razvi   in 
izdela   čim bolj učinkovit umetni in strojni vid

REX - PRVIREX - PRVI
BIONIČNI ČLOVEKBIONIČNI ČLOVEK

Avtor: Janez Škrlec, predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Prvi bionični človek, ki so ga poimenovali 
Rex, njegova izgradnja je stala milijon 

dolarjev
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mišljeno, da bi bili ti sestavni deli 
povezani v celoto, praviloma 
vsakega izmed delov že danes 
uporabljajo v protetični in bionični 
medicini. 

Rex je v bistvu dva metra veliko 
izložbeno okno za najnovejše 
dosežke s področja bionične 
tehnologije in protetike. Umetni 
udi in organi odpirajo nova eti-
čna vprašanja, med drugim tudi 
vprašanje, ali naj jih uporabljamo 
zgolj za odpravljanje hendikepa 
ali preprosto zato, ker hočemo 
postati večji, boljši, bolj vzdržljivi 
in morebiti nesmrtni. Vsekakor 
je bionični človek velik napredek 
človeštva in jasno sporočilo javno- 
  sti, da se je pravo ustvarjanje na 
tem področju že začelo. 

Strokovnjaki bodo seveda kmalu 
zgradili še bolj sofisticiranega 
bioničnega človeka, ki bo imel 
umetne mišice, meso, tkiva, ume- 
t no kožo, bionične možgane in 
vse tisto, kar ga bo vedno bolj 
približevalo človeku. 

Ni mogoče tako nesmiselna 
pripomba ljudi, da roboti postajajo 
vedno bolj podobni človeku in 
človek robotom.    

 Info: TIPTEH d.o.o., info@  pteh.si

BL20 -  Gateway za BL20 -  Gateway za 
komunikacijo preko komunikacijo preko 
Modbus vodilaModbus vodila

Kombinacija več Modbus standardov v enem gateway prehodu

Novi modul v Turckovi fi eldbus družini: Modbus RTU gateway prehod za 
kabelske in brezžične povezave.

NOVI Insight 7000!!!
Majhen, zmogljiv in zelo inteligenten

• Avtofokus
• Integrirana, opcijsko ve barvna osvetlitev
• Intuativni EasyBuilder uporabniški vmesnik 
• Najlažja integracija do sedaj

Zastopstvo

Vstopni model
all-in-one - InSight 7010

Rešitve

www.tipteh.si
www.cognex.si
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 Info: MIEL d.o.o., info@miel.si

Nova optična vlakna Nova optična vlakna 
OMRON serije E32-LT/LD OMRON serije E32-LT/LD 
z vgrajeno zbiralno lečoz vgrajeno zbiralno lečo

Omron je kot vodilno podjetje na področju op  čnih 
senzorjev predstavil in okrepil ponudbo op  čnih 
vlaken z najnovejšo serijo E32-LT/LD. Posebnost 
vlaken je, da imajo že vgrajeno op  čno lečo, ki 
zbere in natančno usmeri svetlobo. Na voljo so po 
ugodni ceni, ki je primerljiva s ceno standardnih 

op  čnih vlaken in so zato zelo ugodna alterna  va op  čnim vlaknom, ki imajo 
možnost montaže dodatne zbiralne leče. Nova serija E32-LT/LD je na voljo v 
M4 oddajno sprejemni izvedbi in M6 difuzni izvedbi vlakna. 

Z zmanjšanjem sevalnega kota 60° (standardna vlakna) na 15° (nova serija 
vlaken) vgrajena leča v vlaknu zagotavlja do 10-krat višjo sve  lnost in omogoča 
veliko večjo natančnost pri pozicioniranju objekta v primerjavi z navadnimi 
vlakni. Poleg tega zmanjša možnost interference in stranskega vdora svetlobe 
sosednjih vlaken.

Več informacij na : info@miel.si  +386 (0)3 898 57 50     

Turck je razširil obstoječo BL20 I/O družino z novim gateway prehodom za 
serijsko Modbus komunikacijo. Prehod podpira tako Modbus RTU kot ASCII 
protokol. Pri izbiri fi zičnega vmesnika sta na voljo RS-485 in RS-232. Push-in 
priključki za priklop fi eldbus in napajalnih kablov pomenijo enostaven priklop 
brez potrebe za zamudno pripravo  pičnih 9-pinskih SUB-D konektorjev. 
Najpomembnejše parametre, kot so prenosna hitrost, dodelitev naslova, 
terminacija vodila in izbira RS-232/RS-485 je moč enostavno nastavi   na 
samem prehodu s pomočjo DIP preklopnikov. 

Druge funkcije, kot je denimo izbira ASCII načina in dodatne prenosne hitros   
lahko nastavimo z uporabo FDT/FDTM preko Pactware-a. Mini-USB vmesnik 
je na voljo za servisni pristop.

Če ga vdelamo v Banner DX80 brezžični sistem iz Turckove ponudbe, lahko 
novi prehod uporabimo za brezžično Modbus RTU komunikacijo. Prehod 
je deklariran za delo v temperaturnem območju -25-60°C, kar pomeni da 
je uporaben za delo tudi v zunanjih omaricah. Elektronika je prevlečena 
z zaščitnim lakom pro   kondenzu. Do 32 I/O modulov lahko povežemo v 
kompaktne IP20 gateway prehode, s pomočjo BL modulov lahko povežemo 
tudi bralno/pisalne RFID glave. Modularni koncept omogoča uporabo modulov 
v različnih konfi guracijah fi eldbus sistemov.      



34 AVTOMATIKA 116/2013

ELEMENTI ZA AVTOMATIZACIJO

NOVO! Datalogic serija S8: miniaturni NOVO! Datalogic serija S8: miniaturni 
optični senzor v nerjavečem ohišjuoptični senzor v nerjavečem ohišju

FBS elektronik d.o.o. predstavlja nove modele 
napredne serije  miniaturnih senzorjev S8 
proizvajalca DATALOGIC z novimi izvedbami v 
NERJAVEČEMU ohišju, ki zapolnjujejo celotnost 
družine za zahtevne uporabnike.

Obstoječe osnovne funkcije družine S8 v plas  čnem ohišju 
kot so  palo,  palo z izločitvijo ozadja, zrcalna zapora s 
polarizacijskim fi ltrom in laserske izvedbe (zrcalna zapora 
in  palo) rešujejo aplikacije v normalnih pogojih.

Novi modeli podpirajo edinstveno načelo EDEN ZA VSE, ki 
temelji na enaki velikos   ohišja z enakimi pritrditvenimi 
luknjami za montažo, vendar z vsemi op  čnimi funkcijami. 
Za vse OEM proizvajalce in KONČNE uporabnike je ta 
prednost, da s to serijo poeno  jo vse senzorje v fazi 
razvoja na svojih strojih in linijah in zmanjšajo število 
raznovrstnih senzorjev.

Novi   pi serije S8 v nerjavečem ohišju so bili zasnovani 
za pogosta pranja z vodnimi čis  lci (dosežena mehanska 
zaščita IP69K) in z odpornostjo pred korozijo (material 
ohišja AISI316L).

Skupaj z vsemi zgoraj navedenimi izvedbami v nerjavečem 
ohišju in z novim modelom svetlobne zapore v plas  čnem 
ohišju dopolnjuje celotno ponudbo družine.

S8 družina je idealna družina za reševanje težavnega 
barvnega odstopanja pri visokih hitros  h zaznavanja in 
zahtevnih aplikacijah, kot so prozorni in hitro premikajoči 
predme   na strojih v ŽIVILSKI in FARMACEVSKI industriji. 

Nova modela

Izvedba senzorjev kontrasta je idealna za natančno 
ločevanje med svetlo in temno barvo oznake kot so v 
 skarski industriji, ki potujejo z visokimi hitrostmi. Posebej 

zasnovana zrcalna zapora s polarizacijskim fi ltrom odlično 
zaznava zelo prozorne predmete in odpravlja morebitna 
lažna zaznavanja položaja prozornih predmetov v aplikacijah 
ŽIVILSKE, POLNILNIŠKE in FARMACEVSKE industrije.

W model:
• Loči nekontrastne oznake z RGB oddajno svetlobo 

(intelegentno izbere rdečo, zeleno ali modro svetlobo  
oddajnika in določi največjo razlikovanje)

• Zaznavanje pri visokih hitros  h
• Koaksialni op  čni sistem zagotavlja stabilno zaznavanje 

premikajočih oznak in odpravlja lažno zaznavanje
• Stopnja mehanske zaščite IP69K v nerjavečem AISI316L 

ohišju, ki je odporen na učinke čis  l, razkužil, visoke 
temperature in visokotlačna pogosta pranja

T model:
• Zaznava zelo prozorne materiale, kot so fi ne folije, 

steklo, PET plastenke
• Samodejna funkcija prilagajanja za izboljšanje 

zanesljivos   zaznavanja odkrije tudi če je leča ali 
odbojno steklo umazano

Avtor: Peter Meh, FBS Elektronik d.o.o., peter.meh@  selektronik.com
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• Koaksialni op  čni sistem zagotavlja stabilno zaznavanje premikajočih 
oznak in odpravlja lažno zaznavanje

• Stopnja mehanske zaščite IP69K v nerjavečem AISI316L ohišju, ki je 
odporen na učinke čis  l, razkužil, visoke temperature in visokotlačna 
pogosta pranja

Aplikacije

• Živilska in prehranbena industrija
• Farmacevska industrija
• Polnilnice 
• Pakirne linije
• Avtomobilska industrija

      

Stroji in naprave

Senzorji družine S8 zagotavljajo reševanje aplikacij v najbolj zahtevnih pogojih 
v industriji.
Vir: FBS elektronik d.o.o., Cesta Fran  ška Foita 10, 3320 Velenje, 
tel. 03-898-3700, fax: 03-7773718, e-pošta:  selektronik@siol.net, internet: 
www.  selektronik.com        

Živilska, prehranbena, farma-
cevska industrija Polnilnice

Živilska, prehranbena, farma-
cevska industrija

Stroji

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 
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Krmilniki Allen-Bradley Krmilniki Allen-Bradley 
CompactLogix 5370 vCompactLogix 5370 v  

aplikacijah s servosistemiaplikacijah s servosistemi
Podjetje Rockwell Automa  on – Allen-Bradley je predstavilo nove 
modele PLC / PAC krmilnikov družine CompactLogix. Povzemamo 
nekaj lastnos   in izboljšav.

CPU: Dvakrat hitrejši procesor z do 
3Mb delovnega spomina (prej max. 
1.5Mb). Reža za SD kar  co za varnostno 
kopijo programa in nastavitev. Namesto 
okolju neprijazne li  jeve baterije 
uporablja za hranjenje programa v 
breznapetostem stanju kombinacijo 
fl ash pomnilnika in kondenzatorja z 
veliko kapaci  vnostjo.

Število vhodov/izhodov: do 30 lokal-
nih I/O enot. Digitalne kar  ce imajo 
8, 16 ali 32 I/O točk, analogne pa 4, 
8 ali 16 kanalov (  p U, I, termočlen, 
Pt100, Pt1000 …). Modeli L1 in L2 

imajo vgrajenih 16 DI in 16 DO že na osnovni eno  . Preko vodila Ethernet/
IP je možno priključi   48 oddaljenih I/O enot (to je več kot 20.000 I/O točk).

Povezljivost: Vgrajen je standardni 
USB priključek za lokalni dostop s 
PC-jem in 2 vratno Ethernet s  kalo. 
Komunikacijski protokol je Ethernet/
IP (Industrial Protocol, www.odva.org) 
z redundančno tehnologijo DLR (De-
vice Level Ring). Možna je razširitev z 
različnimi komunikacijskimi protokoli 
(DeviceNet, Profi bus, Modbus, ASi …).

Slika 1 - Novi modeli družine
CompactLogix: L1, L2 in L3

Slika 2 - PointIO - oddaljena I/O eno-
ta, sestavljena iz Ethernet adapterja 
(levo), I/O modula, podnožja in sne-
mljive sponke s priključki (vzmetna 
ali vijačna izvedba). Podpira do 64 
modulov z do 8 digitalnimi ali ana-

lognimi točkami.

Avtor: Žiga Petrič, Tehna d.o.o., www.tehna.si
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Servo krmiljenje: krmilnik deluje kot »mo  on controller« 
in podpira do 16 osno koordinirano gibanje s servo sistemi 
družine Kine  x ter frekvenčnimi regulatorji PowerFlex 
(v primeru zaprtozančnega priklopa motorja) . Vgrajena 
inverzna kinema  ka podpira standardne geometrije 
robotov (kartezični, H-bot, SCARA in Delta 3-osni), 
linearno in krožno interpolacijo v 3D prostoru ter CAM 
profi le v 2D prostoru.

Servo pogoni Kine  x so povezani s krmilnikom preko 
Ethernet/IP vodila (Slika 3), vsi parametri za delovanje 
pogona so del PLC programa in se naložijo ob zagonu 
sistema. Enostavno in brez programiranja so dostopne 
vse statusne in  diagnos  čne informacije pogona.

Kine  x 6500 je večosni sistem s skupnim DC vodilom, za 
moči do 49A / 400VAC na os, z naprednimi varnostnimi 
funkcijami (Safe Speed) in DLR s  kalom.

Kine  x 350 je enoosni pogon, primeren za enofazne 
sisteme 230VAC, manjše moči do 12A.

Na voljo so servomotorji, aktuatorji in specialni motorji 
Allen-Bradley, možno pa je priključi   tudi motorje drugih 
proizvajalcev.

    

Programiranje: Podpr   programski jeziki so lestvična 
logika, funkcijski bloki, strukturiran tekst in diagram 
prehajanja stanj. Programski paket je Studio 5000, 
ki vključuje tudi izdelavo HMI aplikacij. Enostavnost 
programiranja in uporabniška prijaznost krmilnikov 
Allen-Bradley je pregovorna, tudi ko gre za kompleksne 
servopozicionirne aplikacije.

Aplikacije:
• Enostavni robo  , strega
• Manipulatorji “pick and place”, pale  zerji
• Pakirni stroji, montažne linije
• Naprave za razrez, leteče škarje, tekoči trakovi
• Naprave za avtomatsko kontrolo kvalitete izdelkov 

(npr. pozicioniranje izdelka za vizualno kontrolo s 
kamero)             

Slika 3 - Povezava krmilnika in I/O naprav v DLR obroč 
z Ethernet vodilom. V primeru napake na kablu na ka-
teremkoli delu obroča se komunikacija  brez prekinitve 
preklopi na redundančno povezavo. Tak obroč je lahko s 
s  kali povezan z običajno, linearno oz. zvezdasto topolo-

gijo omrežja, kjer povezava ni kri  čna.

Slika 4 - Primer 
podprte geome-
trije robota, Delta, 
za gibanje upora-
blja tri servomo-
torje

Slika 5 - Servopogon Kine  x 350

Slika 6 - Različne izvedbe servomotorjev Allen-Bradley: 
običajni - rotacijski, motor z vgrajenim planetarnim re-

duktorjem, linearni motor

Slika 7 - Studio 5000 
programsko orodje
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Dokazana natančnost pri uporabiDokazana natančnost pri uporabi
DT35 - senzor za prilagodljivo DT35 - senzor za prilagodljivo 

merjenje razdalje do 12mmerjenje razdalje do 12m
Avtor: David Vidmar, SICK d.o.o., vidmar.d@sick.si

Vsestransko prilagodljiv DT35 še povečuje največji izbor senzorjev za merjenje razdalje. Zelo prepričljiva je 
kompaktna oblika in zanesljiva napredna notranjost nove serije produktov iz skupine laserskih merilnikov 
za srednje razdalje. Zaradi edinstvene tehnologije HDDM™ zagotavlja DT35 vedno natančno izmerjene 
vrednos   na najrazličnejših predme  h, neglede na površino in barvo. V kombinaciji z izredno majhnim 
ohišjem in kratko začetno mrtvo cono, je DT35 prva izbira za aplikacije kjer je omejen prostor in zahtevana 
razdalja zaznavanja do 12m.

Zahvaljujoč SICK-ovemu kodiranemu principu oddajanja 
laserske svetlobe in merjenja časa odboja, je ta princip 
neobčutljiv na zunanje svetlobne ali elektromagnetne 
motnje. Tudi uporaba večjega števila senzorjev ne povzroča 
medsebojnih vplivov. V kombinaciji z odlično zmogljivostjo 
merjenja na najrazličnejših barvah, tudi na zelo temnih 
bleščečih materialih, nudi DT35 maksimalno zanesljivost 
pri vsaki aplikaciji. Senzorji za merjenje razdalje se zato 
uporabljajo v različnih področjih, nenazadnje tudi zaradi 
njihovega odličnega razmerja cena / učinkovitost.

Enostavna vgradnja 

DT35 omogoča enostavno vgradnjo v najrazličnejših 
strojnih okoljih, zaradi majhnega ohišja, različnih električnih 
vmesnikov in prilagodljivega nastavljanja. Poleg enostavnega 
učenja prek uporabniškega vmesnika na napravi, se razdalja 
na senzorju lahko nastavi tudi preko večnamenskega 
vhoda ali IO Link vmesnika. Zaradi tega je prilagoditev 
senzorja otročje lahka za vsakega uporabnika, ne glede 
na to, ali se uporablja preklopne izhode, analogni izhod 



39AVTOMATIKA 116/2013

SENZORJI ZA PRILAGODLJIVO MERJENJE RAZDALJE

ali izhodne podatke procesa prek 
IO Link povezave.

Širok spekter uporabe

Zaradi svoje vsestranskos   je DT35 
idealna rešitev za najrazličnejše 
aplikacije. DT35 nudi idealno 
prilagoditev hitros   za popolno 
izpolnjevanje zahtev, ne glede na 
to ali se potrebuje kratek odzivni 
čas, maksimalno natančnost ali 
op  malno zmogljivost merjenja 
pri aplikaciji.

DT35 je zato primeren za uporabo 
v avtomobilski industriji, skladiščnih sistemih, v papirni 
industriji, ... Poleg nalog pri pozicioniranju, se laserski 
merilniki za srednje razdalje pogosto uporabljajo tudi za 
zahtevne naloge pri zaznavanju.  
Konkretni primeri uporabe vključujejo pregledovanje 
zasedenos   pri avtomatskih sistemih za skladiščenje, 
preprečevanje trkov med vozički in avtonomnimi vozili 
in še merjenje premerov pri kolu  h jekla, papirja ali 
drugih materialov.

Najboljši nasvet za  ste, ki iščejo univerzalno uporaben 
senzor za merjenje razdalje, bi bil naj izberejo SICK-ov
DT35.

Yaskawa Slovenija d.o.o.
T: + 386 (0)1 83 72 410
www.yaskawa.eu.com
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Dolgotrajna stabilnost, Dolgotrajna stabilnost, 
nizek drift in nizki nizek drift in nizki 
stroški vzdrževanjastroški vzdrževanja
Informacije: JUMO, www.jumo.si

JUMO ECOLINE O-DO op  čni senzor - inteligentni sistem za merjenje 
raztopljenega kisika

Merjenje vsebnos   raztopljenega kisika je poleg pH vrednos   in 
prevodnos   pomembna naloga pri anali  čnih meritvah. Tem nalogam 
je JUMO namenil novi model senzorja pod imenom ecoLine. Gre za 
novi digitalni senzor, zasnovan na vizualni detekciji (luminiscenčna 
metoda). Za razliko od konvencionalnih elektrokemičnih senzorjev 
odlikujejo novi model meritve z majhnim dri  om, nizkimi zahtevami 
vzdrževanja in visoko stabilnostjo na daljše obdobje.

Primeren je tako za komunalno kot industrijsko rabo, industrijsko obdelavo 
kanalizacijske vode, nadzora pitne vode, zaščito vode, ribje farme in druge 
aplikacije.

Senzorji ecoLine shranjujejo kalibracijske podatke in kalibracijsko zgodovino 
neposredno v glavi senzorja in na ta način enostavno omogočajo “Plug and 
Play” način uporabe brez potrebe po rekalibraciji. Robusten senzor v ohišju 
iz nerjavečega jekla (premer 25,4 mm , dolžina 124,5 mm) deluje v merilnem 
obsegu 0 do 20 mg/l, namenjen pa je delu v temperaturnem obsegu od 0 
do 60°C. Nastavki za potopno ali pretočno montažo so na voljo kot dodatki.

Slika zgoraj: Za razliko od običajnih elektrokemijskih senzorjev imajo JUMO ECOLINE 
O-DO op  čni senzorji veliko dolgotrajno stabilnost, poleg tega, da imajo nizko drsenje 
in malo vzdrževanja.
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Expect more.
Innovative excellence for your success. 

JUMO merilni in regulacijski aparati G.m.b.H. Dunaj 
Dupleška cesta 32, 2000 Maribor
Tel: 02 / 42 15 183, Fax: 02 / 42 00 264, Gsm: 041 / 669 315, Email: info@jumo.si

www.jumo.si

ZapisovanjeRegulacija Avtomatizacija NadzorTemperatura Analiza Tlak Nivo Pretok Vlaga

Simply SmartSimply Smart
Informacije: JUMO, www.jumo.si

Osvetljeni zaslon olajšuje 
odčitavanje

Senzor je povezan na JUMO AQUIS 
RS oddajnik z vdelao krmilno funkcijo 
preko Modbus RTU protokola skozi 
RS-485. Oddajnik je zasnovan za 
terensko delo z IP67 nivojem zaščite 
za uporabo na terenu. Lahko ga pa 
mon  ramo tudi v krmilno omarico, če 
je to potrebno. Enostaven tekstualni 
prikaz oajšuje uporabo, osvetlitev 
ozadja pa omogoča odčitavanje tudi 
v neugodnih svetlobnih pogojih.

Programiramo ga lahko s pomočjo 
PC-ja preko priročnega nastavitvenega 
programa, ki je dobavljiv kot dodatek. 
Oddajnik je opremljen z dvema 
relejema, ki uporabniku omogočata 
dodatne preklopne, nadzorne in 
krmilne funkcije.

JUMO AQUIS 500 RS dopolnjuje 
dokazano serijo AQUIS 500, ki že vse-
buje modele za merjenje pH vrednos  , 
redox potenciala, prevodnos   in 
koncentracije amoniaka.

Dodatne informacije so na voljo na 
h  p://www.jumo.net     

Kompakten, enostaven za uporabo 
in s samo-op  mizacijo: novi krmilnik  
serije JUMO Quantrol

Pogosto se pokaže potreba za nadzorom v 
enostavnih aplikacijah, ki ne potrebujejo 
kompleksnih krmilnikov. Takim aplikacijam 
je namenjena JUMO-va nova Quantrol 
serija kompaktnih krmilnikov, ki ponuja 
osnovni nabor funkcij in enostavno 
upravljanje. Krmilnike nastavimo s samo 
4  pkami z defi nirano točko pri  ska na 
sprednji površini krmilnika. Uporabnik 
lahko sam nastavi univerzalni analogni 
vhod za RTD temperaturno sonde, 
termočlene ali tokovno/napetostne 
pretvornike. Želena vrednost, trenutna 
vrednost in vsi parametri so prikazani na 
dveh 7-segmentnih LED prikazovalnikih 
(rdeč in zelen), ki kažeta količine na eno 
ali dve decimalki natančno. Možen je 
prikaz temperatur v °C ali °F enotah. Na 
razpolago je tudi do 5 relejskih izhodov 
za bremena do 30A/230V. Število izhodov 
je odvisno od formata. Trenuten položaj 

vsakega od relejev prikazuje rumena 
signalna LED. Relejem lahko dodelimo 
tudi različne alarmne funkcije. Na voljo 
je tudi analogni izhod od 0 do 10V ali od 
0(4) do 20 mA za krmiljenje nadzornih 
ven  lov ali polprevodnih močnostnih 
stopenj. Binarni vhod omogoča zaklep 
nastavitev krmilnika, ak  vacijo  merja 
ali naraščajočega »ramp« signala ali 
pa začetek procesa samo op  mizacije.

Na voljo je v treh DIN forma  h 48x48mm2, 
48x96mm2 in 96x96mm2. Lahko ga 
priklopimo na krmilne sisteme ali 
naprave preko RS-485. Možno je tudi 
upravljanje s posebnim programom 
prek USB vhoda.      
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Obkrožite se z 
varnostjo.

Za več informacij o izdelkih pokličite 
svojega distributerja ali pojdite na:
www.agilent.com/find/GoOrange

          Ob tem pa izboljšajte 
točnost in razširite uporabnost. 

Za doseganje optimalnih rezultatov v tveganem delovnem okolju potrebujemo
prvovrstna orodja. Naša nova družina ročnih merilnikov postavlja varnost na 
prvo mesto. V malem živo oranžnem ohišju združujemo širok nabor funkcij

in zmogljivosti. Vsaka meritev je izvedena
v skladu z varnostnimi standardi, ob tem 
pa je izjemno točna in preprosto izvedljiva.
Gradimo na več kot 70-letnih izkušnjah.
To je vrednost. To je Agilent.

Digitalni multimetri
Digitalni osciloskopi
Merilniki kapacitivnosti
LCR merilniki
Multifunkcijski kalibrator/DMM
Tokovne klešče

Izdelki so na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju
Amiteh d.o.o., Ljubljana – www.amiteh.com
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www.brk-kabel.si

TKD Kabel (TKH Nizozemska) je eden največjih svetovnih
ponudnikov kablov, kabelske konfekcije in kabelske opreme.
Nudimo široko paleto več kot 30.000 proizvodov, ki so lahko
sestavni del vaših projektov pri zamenjavi obstoječe opreme,
prvi vgradnji ali kot rezervni del. Velik izbor kablov in
dodatnega pribora ob dobri strokovni podpori pomeni
prihranek časa in denarja. Pokličite - prihranite čas in denar.

Kabelske police, proge, mrežni
kanali, talni kanali, požarno
odporni kabelski sistemi.
Vse v sendzimir cink, vro

BAKS

-

izdelkov !

če cin
kani, prašno barvani in rje prosti
izvedbi višin od 30 do 100 mm.
Veliko na zalogi

BAKS

trgovina na veliko, zastopanje,
projektiranje, nadzor d.o.o.
Obrtniška ulica 1, 2250PTUJ

Električni kabelski sistemi z zanesljivim delovanjem v požaru,
ki presegajo standardne zahteve in so osnova za učinkovite
koncepte za požarno varnost. Najnovejša generacija nudi vrsto
testiranih sistemov, ki izpolnjujejo zahteve za namestitev v skladu
z DIN 4102 del 12 in omogočajo nižje stroške montaže.
Kompetenten partner za vrhunsko kakovost, zanesljivost in varnost
mrež izvedenih z bakrenimi vodniki in optičnimi vlakni.
Vodilni proizvajalec kabelskih sistemov za dvigala v skladu z
mednarodnimi standardi in posebnimi potrebami strank.

Partner z več kot 100 letno tradicijo pri dobavi kablov
in vodnikov za področja oskrbe z energijo, gradnje
objektov in industrijo. Nudimo energetske kable in žice,
kable za srednjo in visoko napetost.

Solarni kabli (TÜV 2) in MC4
konektorji vedno na zalogi v
ve

Svetovanje od projekta do
izvedbe in

čjih količinah.

še mnogo ugodno-
sti na enem mestu.




