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Spoštovani,

Dober mesec zamujamo ... Toliko stvari se je vmes odvilo, da smo tako 
zamudo opravičili... Od 1. septembra smo hoteli zagnati uredništvo 
na novi lokaciji, pa smo ugotovili, da so prostori zaradi industrijske-
ga hrupa neprimerni. Praktično preseljeno uredništvo in demo center 
smo zopet začasno selili v stare prostore, ki so zaradi širitve postali že 
neprimerni in iščemo ustreznejše.
Čez poletje bomo še urejali in načrtovali jesenske akcije, potem pa s 
polno paro naprej... Radijske komunikacije, Slovenska fotovoltaična 
konferenca, Tehnično posvetovanje in sejem vzdrževalcev in drugi do-
godki, so pred vrati... Naslednja številka izide pred Slovensko fotovol-
taično konferenco, sledijo pa Radijske komunikacije... vabljeni!

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 avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-
ske tehnologije ter URADNO GLASILO Društva AV-

TOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

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

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 059 010 952
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: 
PRESENT D.O.O., Ljubljana

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija iz-

haja 11-krat letno.

Proizvodni program:

VODILNI SLOVENSKI PROIZVAJALEC  
INDUSTRIJSKE SENZORIKE 

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
 razvoj senzorjev po željah kupcev
 razvoj elektronskih sklopov (krmilnikov, regulatorjev ipd)
 merjenje zaustavitvenih asov strojev
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AVTOMATIKA INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 FBS ELEKTRONIK

 3 PIES

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 7 DVS

11 SEMINAR RADIJSKE KOM.

13 HAMTECH

13 HENNLICH

14 MURR ELEKTRONIK

15 FBS ELEKTRONIK

16 ALKATRON

17 TEHNA

21 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

26 MIEL

27 XENYA

27 HAMTECH

28 DVS

29 TIPTEH

30 FBS ELEKTRONIK

30 METRONIK

33 PS LOGATEC

35 YASKAWA SLOVENIJA

36 HAMTECH

37 SLO-PV

38 SMM

38 RAGA

39 ELEKTRONABAVA

40 METRONIK

41 EMoRo

42 4WEB

43 MARCUCCI

44 METRONIK

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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Projek  ramo in vgrajujemo frekvenčne
pretvornike v aplikacijah:
•   procesnega vodenja (infrastuktura- 
     vodovod, tehnološki procesi)
•   industrijski avtoma  zaciji
•   dvigalih,
•   HVAC (klima  zacija, prezračevanje)

GO TO d.o.o., Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik, SLOVENIJA, www.goto.si
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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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POSLOVNE INFORMACIJE

Sedmo leto podjetja Beckhoff  Sedmo leto podjetja Beckhoff  
Avtoma  zacija d.o.o.Avtoma  zacija d.o.o.  

Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. dokazuje, da je mogoče uspe   tudi v časih, ki niso najbolj rožna  . 
Aprila je minilo 6 let od ustanovitve podjetja. Nemška ma  čna družba Beckhoff  Automa  on GmbH, v okviru 
katere deluje slovenska veja, že več kot tri desetletja ponuja inova  vne proizvode in rešitve za avtoma  zacijo.

Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. je v preteklem 
letu ustvarilo dobrih 940.000 evrov prihodkov, kar je več 
kot 33 odstotkov več kot leto prej. Načrt za leto 2014 
je doseči 1.200.000 evrov prihodkov. Ekipi š  rih redno 
zaposlenih se bosta v bližnji prihodnos   predvidoma 
pridružila še dva zunanja sodelavca za področje tehnične 
podpore ter marke  nga. 

In kaj je recept za uspeh? Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija 
d.o.o. poleg kakovos   prisega predvsem na profesionalen 
in korekten odnos s partnerji, to pa vključuje zanesljivost 
pri dobavi opreme, dobro tehnično podporo ter stalna 
izobraževanja in predstavitve novos  . Več o podjetju si 
preberite na www.beckhoff .si.

VZDR EVANJE 2014 | 24. sejem in posvet

Ot ec, 16. in 17. oktober 2014 | www.tpvs.si

     VZDR EVANJE JE IN...VESTICIJA!

Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.
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Napredni IP radijski sistemi ICOMNapredni IP radijski sistemi ICOM
Full-duplex komunikacije, ki delujejo prek brezžičnega LAN in IP omrežja

Za profesionalne govorne komunikacije v sklopu nekega podjetja, organizacije, gradbišča, ... se običajno uporablja 
zakupljene frekvence v VHF ali UHF frekvenčnem področju, v zadnjem času pa tudi GSM naprave. Uporabljajo se 
ročne in mobilne radijske postaje z vrsto možnos  , kot je kodiran poziv posamezne postaje, krip  rano zaščitena 
govorna modulacija, subtoni za proženje in vzdrževanje zveze preko repe  torjev, itd. Če želimo še pozna   lokacijo 
rasijskega terminala, je potrebno še prenaša   digitalne podatke vgrajenega GPS sprejemnika. Moči takšnih 
oddajnikov morajo bi   reda 5W, da zagotovimo kakovostno komunikacijo, pa še ta ni vedno zanesljiva, saj je odvisna 
od konfi guracije terena, zgradb, materialov in sevda izpraznjenos   akumulatorjev. Obenem na is   frekvenci hkra   
lahko komunicira samo en uporabnik, vsi ostali pa morajo posluša  .

TELEKOMUNIKACIJE

Informacije: HAMtech - S5TEHNIKA.net d.o.o., 059 010 952

Vsega tega se izognemo z uporabo 
novih naprednih ICOM IP radijskih 
sistemov, ki omogočajo:
• Enostavno konfi guriranje in uporabo
• Do 100 uporabnikov, ki lahko 

komuniacirajo hkra  
• Krip  ranje omogoča izredno varnost
• Območje je omejeno le z velikostjo 

pokrivanja IP omrežja
• Ni potrebno plačeva   licence
• Manj kot 10 mW izhodne moči 

omogoča zelo dolgo avtonomijo 
napajanja

• Sevane moči so mnogo manjše od 
GSM terminalov, ...

Z množico dodatne opreme lahko 
komunikacije naredimo nevidne, 
radijski terminali so vodoodporni, 
sofisticirana programska oprema 
pa omogoča spremljanje vsakega 
terminala glede na dostopno točko, 
preko katere se komunikacija izvaja.

ICOM-ov IP radijski sistem sestavljajo: 
• ročni terminali IP100H z IPX7 vodo-

odporno zaščito (1m globine vode 
mo ra zdrža   30 minut) za zunanjo 
uporabo ali lokacije, kjer je možnost 
škropljenja, kompaktnih dimenzij  
in teže samo 205g, z notranjo (pol 
manjši doseg) ali zunanjo anteno 
in  vibratorjem za dohodne klice. 

  IP komunikacijski
  Terminal  IP100H z
  zunanjo in notranjo
  anteno 

• brezžične LAN dostopne točke 
AP-90M po standardu IEEE 802.11 
a/b/g/n/ac in napajanjem PoE 
(Power over Ethernet), 

Wireless LAN 
Accses Point
AP-90M
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NAPREDNI IP RADIJSKI SISTEMI

• Kontroler IP1000C, ki odvisno od verzije, lahko 
upravlja vse konfi  gu racije  terminalov in govorni 
pro met  100 oziroma 20 ter minalov  (vključno
z IP100FS) 

Kontroler IP1000C 

• daljinski komunikator P100FS (dobavljiv z USB fl ash 
pomnilnikom, ki se ga uporablja kot hardverski ključ),  
lahko komunicira s terminali iz PC-ja, pridobiva informacije 
o lokaciji vsakega terminala IP100H na uporabljeni 
dostopni točki itd.  Komunikator se lahko names   
na  tablični računalnik ali notesnik na Windows plat -
formi. 

Wireless LAN sistem razširja Vašo 
komunikacijsko pokritost

IP radijski sistem omogoča indivdualne, skupinske 
pogovore ali komunikacijo s celim področjem hkra  . 

Osebje lahko s pomočjo dodatne opreme - slušalke z 
mikrofonom - ko municira na večjih površinah, kot so 

recimo hoteli, prak  čno neopazno in nemoteče za stranke. 
Obenem se s to opremo pogovarjamo prostoročno ter 
poslušamo in govorimo hkra  , kot da bi telefonirali. 
Osebje lahko med pogovorom opravlja še druga opravila.

Komunikacija znotraj stavb je s pomočjo dobro raz-
po rejenih dostopnih točk enostavna, saj napredni IP 
radijski sistem omogoča komuniciranje vse od kle   do 
najvišjih nadstropij. 

Ročni terminali IP100H lahko dostopajo do najbližje 
dostopne točke in tudi prehajajo z ene na drugo.

Če se povežemo preko Interneta skozi VPN tunel, lahko 
IP100H/IP100FS komunicirajo med razpršenimi lokacijami, 
kot je recimo pisarna v enem, trgovina ali skladišča pa 
v drugem mestu.
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TELEKOMUNIKACIJE

RoIP GATEWAY

Povezava telefonije in radisjke zveze
Z VEPG3 RoIP (radio preko IP omrežja) 
prehodi lahko napredni IP radijski sistem 
povežemo z IP tele fonijo, analognimi 
in IDASTM NXDNTM digitalnimi postajami
(slika spodaj). 

Če uporabljamo z IP telefonskim 
sistemom IP100H terminale, jih lahko 
uporabimo kot telefonsko skušalko in 
vzpostavljamo lokalne ali zunanje klice.

Kje vse lahko aplikaciramo IP radijske 
komunika cije:
• Hoteli

• Restavracije
• Nakupovalna središča
• Skladišča 
• Proizvodnje
• Bolnišnice
• Varnostne službe
• ...

Funkcija področni klic omogoča, 
da pokličete  kateregakoli uporab -
nika na določeni dostopni točki

Brezžične dostopne točke so lahko deljene z 
brezžičnimi napravami, kot so pametni telefoni, 
tablični PC-ji in PC-ji

Razmeščanje brezžičnih 
dostopnih točk na IP 
omrežju razširi področje
komuniciranja.

Razpršene lokacije so lahko 
povezane preko IP omrežja (VPN)

Prikaz statusa vsakega terminala IP100H

Kreiramo do 120 gumbov za bližnjice za 
izdelavo različnih  pov klicanja

Prikaz dnevnika spreje  h in oddanih klicev

Prikaz imen terminalov IP100H, ki uporabljajo 
dostopno točko

Več informacij je na voljo  
pri zastopniku, spletni 
trgovini HAMtech, www.
hamtech.eu
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EMPARRO NAPAJALNI MODULI S 95% IZKORISTKOM

Sodobni izdelovalci strojev in uporabniki so zelo pozorni 
na porabo električne energije. Novi MUR Elektronik 
napajalniki posvečajo veliko pozornos   učinkovitos  , saj 
je energija dragocena dobrina, neporabljena energija pa 
povečuje stroške. 

Emparro postavlja nove standarde - zahvaljujoč inova  vnim 
konceptom vezja.

Ocena izkoristka Emparro je do 95% - impresiven rezultat, 
ki pomeni le 5% neizkoriščene energije.
 
V primerjavi z napajalniki z izkoristkom okoli 90% in izgubo 
moči v višini 10%, so pri Emparro  izgube energije manjše 
kar za 50%. To je izjemen napredek, ki ima pozi  vne učinke 

na vaši denarnici - še 
posebej v življenjski dobi 
naprave. 

Emparro napajalniki za-
radi majhnih izgub ustvar-
jajo manj toplote. To po-
meni manj toplotnih ob-
remenitev za posamezne 
komponente in povečano 
življensko dobo samega 
Emparro napajalnika 
in tu-di vseh ostalih 
komponent v okolici. 
Te komponente so manj 
izpostavljene toplo  , v primerjavi z običajnimi, manj 
učinkovitejšimi napajalniki. 

Emparro napajalniki imajo daljšo življenjsko dobo in manjši 
so stroški nakupa in vzdrževanja. Razmišljate lahko celo 
o izbiri manjše kontrolne omare kot sedaj.

Ni le učinkovitost  sto, kar naredi Emparro napredno 
napajalno enoto: 

Emparro podpira zagon: Emparro tehnologija Power Boost 
zagotavlja do 150% več moči v do 4 sekundah ob zagonu. 
S funkcijo Power Boost lahko zaganjate večja bremena in 
kapacitete brez potrebe po drugi napajalni eno  .

Emparro - Enota za napajanje z Emparro - Enota za napajanje z 
največjim izkoristkomnajvečjim izkoristkom
Murrelektronik predstavlja Emparro, zelo napredno napajalno enoto z maksimalno učinkovitostjo in 
minimalno izgubo energije. Kombinacija funkcije Power Boost z omejevalci moči na izhodu, omogoča lažji 
zagon večjih obremenitev. Širok razpon vhodnih napetos   naredi Emparro globalnega akterja.

Informacije: MURRELEKTRONIK GmbH
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NAPAJALNI SISTEMI

Emparro op  mizira preobremenitev:  V primeru kratkega 
s  ka ali preobremenitve, Emparrova izhodna napetost 
ostane kontrolirana s konstantnim tokom. Ta je omejen 
na 100% nazivnega toka (ali 150% v načinu Power Boost). 
Ta funkcija omejevalnika moči zanesljivo šči   napajalno 
enoto  pred poškodbami, ki jih povzročajo preobremenitve 
in je pomembna pomoč pri zagonih.

Emparro je globalni igralec: nove napajalne enote 
Murrelektronik se ponašajo s širokim razponom vhodnih 
napetos   od 85 - 265 VAC (90 do 250 VDC), kar omogoča 
uporabo Emparro napajalnih enot po vsem svetu na 
različnih napajalnih sistemih.

Emparro 20-100-240/24

Emparro je na voljo v sedmih različnih modelih, z izhodnimi 
napetostmi 12, 24 in 48 V, tako da je lahko Emparro rešitev 
za veliko različnih aplikacij. Kovinsko ohišje zagotavlja 
op  malne EMC lastnos  . Te enote delujejo zanesljivo 
zaradi širokega op  malnega temperaturnega območja 

od -25 do +60° in stalno visoke zmogljivos   brez znižanja 
moči. Alarmni kontakt omogoča oddaljeno diagnos  ko: 
ta signalizira kratke s  ke, preobremenitve in visoke 
temperature.
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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

6. forum mehatronike srednjih 
šol Slovenije na ŠC Velenje
Avtor: Janez Škrlec, predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

V četrtek 15.5. 2014 se je na ŠC Velenje odvijal največji forum 
srednjih šol mehatronike pri nas. Forum je bil namenjen 
predstavitvam projektnega dela in izdelkov dijakov in njihovih 
mentorjev, srečanju dijakov, učiteljev srednjih šol za mehatroniko 
in izmenjavi izkušenj, tekmovanju dijakov in njihovih mentorjev s 
predstavitvami projektnega dela in izdelkov ter podelitvi priznanj 
in nagrad najboljšim udeležencem. 

Dogodka bi se naj udeležila tudi podjetja, predstavniki gospodarstva, 
zbornic in vsi, ki podpirajo poklicno izobraževanje in razvoj tehnike. Žal 
se na povabilo gospodarstvo in predstavniki podjetništva, interesnih 
združenj, zbornic niso odzvali. Odzvali so se le redki, ki pri nas v Sloveniji 
podpirajo poklicno izobraževanje in tehniko, med njimi je bil predsednik 
sekcije elektronikov in mehatronikov, ter odbora za znanost in tehnologijo 
pri OZS  Janez Škrlec. 

Svečana otvoritev 6. Foruma mehatronike na ŠC Velenje (foto:ŠC Velenje)

Rezulta   tekmovanja so bili razdeljeni v dve kategoriji in sicer mehatronik 
operater in tehnik mehatronike. Pri mehatronikih operaterjih je osvojilo 
prvo mesto, ŠC Velenje (strojna šola), drugo mesto Gimnazija Jurija Vege 
Idrija, tretje mesto ŠC Nova Gorica (strojna, prometna in lesarska šola). 
Vse ostale ekipe pa so se po doseženem številu doseženih točk razvrs  le: 
Šolski center Kranj (Srednja šola za elektroniko in računalništvo), ŠC Novo 
mesto (Srednja strojna šola), ŠC Ravne (Srednja šola), Srednja poklicna 
šola Bežigrad, ŠC Maribor (Srednja šola in dijaški dom), Dvojezična srednja 
šola Lendava.

95 %

ZMANJŠANJE IZGUB MOČI 
NA MINIMUN – PRIHRANEK 
DENARJA

ENOSTAVNO NAJBOLJŠI
EMPARRO

 Faktor učinkovitosti do 95%

  150% povečanje moči za vsaj 4 sekunde

  Kovinsko ohišje z optimalnimi
 EMC lastnostmi

 Brez padca moči od -25 do 60°C

 Ozka oblika ohišja

 Dolga premostitev izpada elektrike

  Sedem tipov – za vse vrste aplikacij

STIKALNI NAPAJAL-
NIK Z NAJVIŠJIM 
IZKORISTKOM

info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.com
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FORUM MEHATRONIKE SŠ SLOVENIJE

Utrip iz 6. Foruma mehatronike srednjih šol Slovenije na ŠC Velenje (foto: ŠC Velenje)

Rezulta   pri tehnikih mehatronike so bili: prvi je bil ŠC Nova Gorica (Strojna, 
prometna in lesarska šola), drugi Srednja šola tehniških strok Šiška, tretji ŠC 
Celje. Vse ostale ekipe so dosegle priznanje za sodelovanje po številu doseženih 
točk in sicer: ŠC Kranj (Srednja šola za elektroniko in računalništvo), ŠC Velenje 
(Elektro in računalniška šola), Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Šolski 
center Ptuj (Elektro in računalniška šola), ŠC Maribor (Srednja šola in dijaški 
dom). Tekmovanja in projek   dijakov so pokazali, da smo Slovenci tehniški 
narod, da imamo velik potencial, ki ga kasneje običajno ne znano izkoris  t. 

6. Forum mehatronike je pokazal tudi slabo sliko, kako malo je v Sloveniji 
inš  tucij, tudi iz gospodarstva, ki bi jih zanimali rezulta   in dosežki mladih 
ljudi na področju poklicnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 
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STROKOVNI DOGODKI

Nagrada 
Werner von Siemens
Informacije: Matej Kupljenik, SIEMENS d.o.o.

V letu 2013 smo prvič podelili nagrado Werner von Siemens za učinkovitost 
v industriji ter oskrbi z energijo in vodo. Še enkrat čes  tamo Cinkarni Celje za 
zmago in fi nalistom Pivovarni Union, Petrol Energe  ki, družbi Sistemi IN ES 
in Telfexu za odlične projekte, s katerimi so zmanjšali porabo virov, povečali 
produk  vnost ter izboljšali kakovost.  
 
Projekt letos nadaljujemo, razširili smo ga tudi na učinkovitost stavb in na 
druge oblike okoljske učinkovitos  , denimo v zdravstvu. Tako kot lani bomo 
zmagovalcu omogočili ogled ene od Siemensovih svetovnih strokovnih referenc 
v povezavi z njihovo branžo, fi naliste pa bomo predstavljali na javnem dogodku, 
v galeriji dobrih praks na spletnih straneh Siemensa in Financ, s promocijskimi 
fi lmi in v mednarodnih komunikacijskih kanalih družbe Siemens. 
 
Vabimo vas k sodelovanju - rok za prijavo projektov je 15.9.2014! 

Matej Kupljenik 
Divizija Industrijska avtoma  zacija in pogonske tehnologije
Siemens d.o.o.

Namen nagrade

Nagrada Werner von Siemens nagrajuje učinkovitost v industriji, na področju 
oskrbe z energijo in vodo ter pri zmanjševanju nega  vnih okoljskih vplivov. 
S tem dosegamo več ciljev:
• promoviramo in širimo dobre prakse
• nagrajujemo tehnološke dosežke
• spodbujamo racionalno rabo virov
• osveščamo in mo  viramo gospodarske subjekte za vlaganja v učinkovitost
• izpostavljamo kompetence, znanje in inova  vnost slovenskih gospodarskih 

družb.

Na področje učinkovitos   gledamo interdisciplinarno. Ključni kriterij za 
pridobitev nagrade je v učinkovitem ravnanju z energen  , poleg tega pa bo 
žirijo prepričala tudi kompleksnost projekta, večanje produk  vnos   ter poslovni 
učinki. Prepričani smo namreč, da je ravno celosten, interdisciplinaren pristop 
ključen za povečevanje konkurenčnos   podje  j.

Partnerji

Pri razvoju nagrade Werner von Siemens sodelujemo s  Fakulteto za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, ki nam zagotavlja strokovno podporo, ter 
s časnikom  Finance, ki skrbi za promocijo projekta in z doseganjem ključnih 
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NAGRADA WERNER VON SIEMENS

ciljnih skupin (odločevalcev v podjetjih) lahko bistveno 
pripomore k prepoznavnos   vašega projekta in podjetja.

Zakaj sodelovati?

Razlogov je več:
• dobre prakse bomo predstavili v različnih  skanih 

edicijah in na spletnih pla  ormah časnika Finance 
ter vam tako zagotovili promocijo v vaših ključnih 
deležniških skupinah;

• uvrs  tev med fi naliste vam prinaša promocijo tudi v 
galeriji Werner von Siemens. Tam bomo zbirali podatke 
o dobrih praksah na področju učinkovitos   v elektronski 
in  skani obliki. Galerija bo prvič na ogled javnos   na 
podelitvi nagrad, kasneje pa bo dostopna kot primer 
dobre prakse na komunikacijskih pla  ormah časnika 
Finance in družbe Siemens;

• sodelovanje vam omogoča, da prejmete povratno 
informacijo strokovne žirije o kakovos   vašega projekta;

• vsi fi nalis   (teh je lahko več) nagrade Werner von 
Siemens prejmejo cer  fi kat v  skani obliki, ki ga lahko 
uporabijo za svoje lastne reference, komunikacijske in 
promocijske ak  vnos  ;

• prvouvrščeni projekt bomo nagradili s kipcem Werner 
von Siemens in ogledom ene od Siemensovih svetovnih 
strokovnih referenc. Stroške priprave in izvedbe obiska ter 
udeležbe treh predstavnikov prijaviteljev krije organizator.

Kako sodelovati?

Predlagamo, da sledite naslednjim korakom:
• Preberete pravila in pogoje sodelovanja (h  ps://www.

cee.siemens.com/web/si/sl/corporate/portal/WvS/sodelujte/
Documents/pravila%20in%20pogoji%2020140602%20V4.
pdf) kjer boste ugotovili, ali je vaš projekt primeren 
za sodelovanje v nagradnem natečaju Werner von 
Siemens za učinkovitost.

• Izpolnite prijavnico (h  ps://www.cee.siemens.com/web/
si/sl/corporate/portal/WvS/sodelujte/Documents/Kratka_
prijavnica_nagrada_werner_von_Siemens_2014_v1.docx) 
in jo najkasneje 15.9.2014 pošljite po elektronski poš   
na naslov mar  na.merslavic@siemens.com.

 
Ključni datumi in potek izvedbe natečaja
• Objava razpisa nagradnega natečaja: 25.5.2014
• Rok za oddajo prijav: 15.9.2014
• Izvedba žiriranja: do 15.10.2014
• Objava predlogov v ožjem izboru za nagrado: do 

22.10.2014

• Podelitev nagrad: predvidoma do 30.11.2014 (natančen 
datum bo določen naknadno).

Kriteriji ocenjevanja

Žirija bo ocenjevala naslednje vsebinske sklope, ki so 
hkra   tudi kriteriji za uvrs  tev v ožji izbor: 
• Kompleksnost projekta (kako ste s projektom naslovili 

več segmentov osnovne dejavnos   oziroma ste posegli 
tudi na neproizvodno infrastrukturo).

• Inova  vnost projekta (novi tehnološki/projektantski 
pristopi ter delež znanja in kompetenc prijaviteljev).

• Tehnološke učinke (izboljšanje tehnologije za opravljanje 
osnovne dejavnos   v obliki povečane produk  vnos   
in fl eksibilnos   proizvodnje). 

• Učinke na področju zmanjšanja rabe energentov: 
elektrike, fosilnih goriv, vode;

• Poslovne učinke (izboljšanje produk  vnos   proizvodnje, 
zmanjšanje drugih virov za izvajanje proizvodnje, 
prihranki pri stroških za energente, doba vračanja 
inves  cije v projekt, ozmanjšanje izmeta oziroma števila 
proizvodov z napako.

Natančnejši pregled kriterijev in sklopov ocenjevanja ter 
teže, ki jo bo žirija pripisala posameznih sklopom, je v 
Pravilih in pogojih sodelovanja.

Prenesite prijavni obrazec (h  ps://www.cee.siemens.
com/web/si/sl/corporate/portal/werner/Documents/
Prijavnica_nagrada_werner_von_Siemens_energetska_
ucinkovitost_V5.doc)

Kaj so o sodelovanju povedali lanski fi nalisti?

”Podelitev nagrade je bila odlično izvedena, bilo nam je 
v čast in veselje sodelova   v projektu.”
”Uvrs  tev med fi naliste nagrade Werner von Siemens nam 
je prinesla možnost promocije v medijih in na dogodkih, 
kjer se sicer ne pojavljamo.” 
”Nagrada Werner von Siemens nam je omogočila ogled 
Siemensove reference iz procesnega inženiringa v Frankfurtu. 
Verjamemo, da je ogled takšnega laboratorija omogočen 
samo izbranim gostom, zato je imela nagrada Werner von 
Siemens za nas resnično visoko vrednost.«  
 
To je le nekaj mnenj lanskih fi nalistov o sodelovanju v 
Nagradi Werner von Siemens. Še več si jih lahko ogledate 
na naši spletni strani h  ps://www.cee.siemens.com/web/si/
sl/corporate/portal/WvS/sodelujte/Pages/zakaj.aspx.
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STROKOVNI DOGODKI

Poročilo o izvedbi 
konference OTS 2014
Avtorica: Katja Rous, Vodja organizacijskega odbora OTS 2014

Inš  tut za informa  ko, ki deluje v sklopu Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informa  ko (FERI), Univerze v Mariboru je 17. in 18. junija 
2014 v prostorih FERI uspešno izpeljal devetnajsto konferenco OTS2014 - 
Sodobne tehnologije in storitve. Konference se je udeležilo 170 udeležencev, 
od tega je bilo 33 dodiplomskih oziroma podiplomskih študentov FERI. 

Pozdravni govor predsednika konferenc OTS
prof. dr. Marjan Heričko

 

Utrinek s predavanj

Konferenco je uradno odprl predsednik konference prof. dr. Marjan Heričko. 
V dveh dneh je svoje znanje in izkušnje predstavilo več kot 40 strokovnjakov, 
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POROČILO OTS 2014

tako iz industrijskega, kot tudi iz akademskega okolja. 
Dvajset prispevkov je bilo razdeljenih v šest sekcij, ki so 
pokrivale tema  ke povezane s pametnimi napravami 
in predme  , mobilnimi storitvami v oblakih, uporabo 
sodobnih tehnologij, okolji za razvoj in učenje, storitvenimi 
aplikacijami in arhitekturami ter upravljanjem podatkov. 
Udeležencem konference so bile na voljo tri brezplačne 
seminarske delavnice: AngularJS – več kot samo JavaScript 
(20 udeležencev), Hramba in obdelava velikih količin 
podatkov s pomočjo produktov »NoSql« (20 udeležencev) 
in Razvoj spletnih programskih vmesnikov z uporabo 
ogrodja ASP.NET Web API (7 udeležencev). Zaradi velikega 
zanimanja za delavnico AngularJS – več kot samo JavaScript 
smo prihodnji dan izvedli ločeno delavnico, namenjeno 
študentom.

Posterji pokroviteljev in OTS2014

Konferenca se je oglaševala v  skanih medijih (revija 
Avtoma  ka, revija Monitor PRO, revija Računalniške 
novice, revija Uporabna informa  ka) in bila omenjena v 

internetnem prostoru (spletne strani Dostop.si, spletne 
strani revije Monitor PRO, revije Avtoma  ka, revije 
Računalniške novice, JAPTI, Univerze v Mariboru, FERI, 
Inš  tuta za informa  ko in spletnih straneh nekaterih 
pokroviteljev).

Dogajanje na konferenci je bilo mogoče spremlja   tudi preko 
družbenih omrežij. Več informacij in utrinkov devetnajste 
konference OTS 2014 lahko najdete na spletnih straneh 
h  p://ots.si/Utrinki.html.

Pokroviteljem konference OTS 2014 se iskreno zahvaljujemo 
za zaupanje in podporo. Upamo, da smo tudi letos upravičili 
vaša pričakovanja. Vaš prispevek  pri podpori konferenci 
je neprecenljiv in pripomore k odličnos   konference, zato 
vas vljudno vabimo k sodelovanju tudi prihodnje leto, ko 
bomo skupaj proslavili jubilejno dvajseto konferenco OTS 
2015 – Sodobne tehnologije in storitve.
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Podjetje Beckhoff predstavlja servo 
pogon v izvedbi kompaktnega 
vhodno-izhodnega modula s širino 
24 mm, ki omogoča enostavno 
integracijo v modularni EtherCAT 
V/I sistem. Takšna rešitev poeno-
stavi konfiguriranje sistema ter 
zmanjšuje zahtevan prostor in 
stroške. EL7211 je modul za večje 
servomotorje serij AM8100 ter 
AM3100 z napetostjo do 50 VDC 
in izhodnim tokom do 4,5 Arms. 
EL7211 je primeren za motorje z 
resolverjem, model EL7211-0010 
pa je namenjen OCT motorjem z 

vgrajenim absolutnim enkoderjem 
(OCT »One Cable Technology« – 
enokabelska tehnologija).

Beckhoff z modulom EL7211 
nudi idealno rešitev za aplikacije 
z distribuiranimi V/I enotami, 
omejenim prostorom in zahtevami 
za visoko dinamiko ter točnim 
pozicioniranjem. 

EL7211 je izdelan za modularne 
sisteme s hitrim vodilom EtherCAT, 
ki ga odlikuje visoka zmogljivost 
ter prijaznost uporabniku. Izred-

no širok nabor vhodno izhodnih 
modulov za sistem EtherCAT, ki 
jih ponuja podjetje Beckhoff v 
kombinaciji z ugnezdenimi in PC 
krmilniki/računalniki omogoča 
optimalne rešitve in predstavlja 
odlično razmerje cena/zmogljivost 
na številnih področjih uporabe. 

Več podatkov o novem modulu 
dobite na www.beckhoff.si ali pri 
podjetju Beckhoff Avtomatizacija 
d.o.o.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

 Info: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  predstavlja nadgradnjo obstoječega servo modula EL7201 in sicer v obliki modula EL7211, 
ki ponuja do 4,5 Arms izhodnega toka.

Beckhoff  EL7211: novi servo pogon 
kot kompaktni EtherCAT modul

EL7211-0010: servo pogon kot EtherCAT modul s širino 24 mm. Takšna rešitev zmanjšuje potreben 
prostor in stroške ter poenostavlja povezovanje s kabli in konfiguriranje sistema.
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Optoelektronski senzor, ki zazna 
vse – tudi luknjo

Informacije:  Damjan Jager, TIPTEH d.o.o.

Nemško podjetje Leuze je na trg lansiralo revolucionarni optoelektronski senzor RK 46C VarOS s katerim občutno povečuje 
fl eksibilnost pri zaz-navanju predmetov nepravilnih oblik.

Nov senzor iz družine 46 ob uporabi le enega samega 
senzorja omogoča zanesljivo zaznavanje predmetov tudi 
v primerih kjer se konstantno spreminja oblika in velikost. 
Senzor 46C je primer za zaznavanje: poškodovanih palet 
(kjer denimo manjka del palete), palet različnih velikos   
in oblik, predmetov z nepravilnimi in ukrivljenimi robovi, 
predmetov s štrlečimi deli, predmetov z vrzelmi ali 
luknjami, …

Posebno oblikovana op  ka omogoča zaznavanje objekta na 
celotni višini svetlobnega snopa. S preprosto nastavitvijo 
določimo minimalno velikost objekta na 7mm ali 14mm.  

Višina svetlobnega 
snopa je lahko med 
45mm in 60mm.

Senzor je v plas  čnem 
ohišju, mehansko je 
senzor predstavnik po- 
pularne serije 46 in 
kompa  bilen z vsem že 
obstoječim montažnim 
materialom in re fl ek-
torji.
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VARNOSTNA STIKALA

Varnostna stikala TLS-Z GD2 
Avtor: Željko Markovič, zeljko.markovic@tehna.si, Tehna d.o.o.

Rockwell Automa  on  je na področju varnostnih s  kal šel korak naprej in družini varnostnih s  kal Guardmaster dodal 

model TLS-Z GD. Ta naprava je kombinacija standardnega mehanskega varnostnega s  kala in senzorja na osnovi RFID 

tehnologije. Gre za kodiran sistem sprejemnik-oddajnik, ki interni logiki daje dodatno informacijo o položaju vrat (odprta, 

zaprta). Torej bo v primeru poškodovane ključavnice ali  poskusa zlorabe senzor zaznal nevarno stanje in izklopil signal 

na varnostnem izhodu. S  kalo je seveda cer  fi cirano s strani hiše TÜV in po standardu EN/ISO 13849-1 zagotavlja nivo 

varnostne kategorije PLe (Performance Level e). 

Slika 1:  Varnostno s  kalo Guardmaster TLS-ZL GD2

Poleg dvokanalnega OSSD izhoda ima s  kalo tudi dodaten 
diagnos  čni izhod. Naprava je lahko serijsko povezana z 
drugimi varnostnimi napravami kot so svetlobne zavese, 
 pke za zasilni izklop, itd.

Slika 2: Tipični vezalni diagram

Tip varnostnega s  kala izberemo glede na potrebe 
aplikacije. V večini primerov je za odprtje varnostnih vrat 
oziroma za kontroliran dostop v neko nevarno delovno 
področje potreben dovod električne energije na tuljavo 
ključavnice - takrat bi izbrali  p 'Power to release' - 
napajanje spros   mehanizem za zaklepanje. So pa tudi 
situacije, kjer potrebujemo  p 'Power to lock' – napetost 
drži mehanizem s  kala zaklenjen.  

TLS-Z GD2 ima visoko 
stopnjo zaščite ohišja 
IP69K, ki ustreza zahte-
vam za živilsko in farma-
cevtsko industrijo (pranje 
z visokim pri  skom, upo-
raba čis  l in kemikalij). 
Delovna temperatura je

 lahko od -10 °C do +60 
°C.  

Slika 3:  Primer uporabe TLS-Z GD2 v robotski celici
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ZELENE ENERGIJE

Skupina BISOL Group beleži rekordno zasedenost proizvodnih 
kapacitet, saj je že v prvem polletju letošnjega leta 
proizvedla večje število visokokakovostnih fotonapetostnih 
modulov kot v celotnem minulem letu. V drugi četr  ni leta 
se je obseg prodaje v primerjavi z enakim obdobjem lani 
povečal za 22-odstotkov. V mesecu juliju povpraševanje 
po kakovostnih izdelkih BISOL še naprej raste, saj beležijo 
več kot 217-odstotno povečanje števila naročil iz tujine v 
primerjavi z lanskim julijem. Obetavne so tudi napovedi 
za drugo polovico leto. Proizvodnja je posledično polno 
zasedena in obratuje v š  rih izmenah, sedem dni na 
teden. Zaradi povečanih potreb so letos na novo zaposlili 
tudi 37 ljudi. 

BISOL Group je eden redkih svetovnih proizvajalcev med 
srednje velikimi in velikimi družbami, ki v vseh 9 le  h 
svojega obstoja izkazuje pozi  vne poslovne rezultate in to 
navkljub izjemno nestanovitnim razmeram na mednarodnem 
fotovoltaičnem trgu, ki ga zaznamujejo izjemno veliki 
pri  ski na nižanje cen proizvodov. V razmerah pogos  h 
konsolidacij in stečajev konkurenčnih podje  j skupina 
dosega pozi  vne poslovne rezultate tako z vidika ras   
števila proizvedenih solarnih izdelkov kot tudi s fi nančnega 
vidika. Izjemno hitro znižuje tudi svoje fi nančne zadolžitve, 
saj je v zadnjih 18 mesecih svoje kreditne obveznos   na 
proizvodni dejavnos   uspela zmanjša   kar za polovico. 

Medtem ko se je domači, slovenski fotovoltaični trg 
skoraj popolnoma ustavil, v svetovnem merilu pa v branži 
marsikateri proizvajalci konkurenčnega boja v zaostrenih 
gospodarskih pogojih niso zdržali, BISOL Group širi svojo 
prisotnost na tujih trgih in veča prodajo. Z uspešno 
poslovno strategijo, ki vključuje nenehno vlaganje v 

kakovost izdelkov in storitev, implementacijo novih 
izdelkov in tehnoloških rešitev, individualno tehnično 
podporo strankam, osebni pristop in izjemno fl eksibilnost, 
širi svojo prodajno mrežo in izvaža v več kot 55 držav po 
svetu. Večino, kar 98,7 % prodaje predstavlja izvoz, med 
katerimi prevladujejo tradicionalni evropski trgi kot so 
Italija, Francija, Belgija in Velika Britanija. Z novimi projek   
še naprej nadaljuje svoje ambiciozne načrte za širitev 
predvsem na trge držav nekdanje Sovjetske zveze, med 
njimi je tudi nedavno podpisana več megavatna pogodba 
za dobavo fotonapetostnih modulov v Belorusijo. 

V zadnjem letu je BISOL Group sklenil pomembne 
distribucijske pogodbe s partnerji v skandinavskih državah, 
v Turčiji, na Bal  ku, v državah nekdanje Sovjetske zveze, v 
severni Afriki in na Poljskem. Skupina izvaža tudi na manj 
poznane trge Arube, Francoske Gvajane, Gvadalupe, otoka 
Reunion in Čada. 

Naraščanje števila inves  cij v solarno energijo v svetu 
spodbuja predvsem spoznanje, da gre za cenejši in trajnostni 
vir električne energije. Glavni mo  v torej ne predstavljajo 
pričakovani fi nančni donosi na račun zagotovljenih odkupnih 
cen proizvedene električne energije, ampak prihranek pri 
stroških za elektriko, izraba zelene energije, avtonomnost 
in zagotavljane zanesljive oskrbe z električno energijo 

BISOL - STANJE TRGA 
FOTOVOLTAIČNE OPREME

Obseg prodaje v BISOL Goup že v mesecu juniju na ravni lanskoletne, slovenski trg skoraj zamrl

Informacije:  Maja Omlafi č, BISOL d.o.o.

PREBOLD, 9. julij 2014 – Skupina BISOL Group kljub mrtvilu slovenskega fotovotaičnega trga povečuje prodajo ter 
svoje poslovanje uspešno širi na nove trge. Fotonapetostne module BISOL trži že v več kot 55 državah po svetu, kjer se 
slovenska blagovna znamka BISOL uveljavlja kot sinonim vrhunske kakovos  . Z op  mizacijo delovnega procesa, stroškovno 
konsolidacijo in hitrim prilagajanjem spremembam na trgu že v prvem polletju dosega proizvodne rezultate celotnega 
lanskega leta. Poleg tega so svojo zadolžitev na proizvodni dejavnos   v zadnjih 18 mesecih prepolovili. 
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STANJE TRGA FOTOVOLTAIČNE OPREME

tudi na območjih, kjer dostop do elektrodistribucijskega 
omrežja ni mogoč. 

S svojim oddelkom za raziskave in razvoj BISOL Group 
neprestano vlaga v razvoj novih proizvodov, zato poleg 
fotonapetostnih modulov vedno večji delež prihodkov 
predstavlja prodaja ostalih solarnih izdelkov, kjer je 
cenovni pri  sk manjši. Med njihovim razširjenim solarnim 
asor  mentom naj izpostavimo energetsko samozadostne 
solarne ulične sve  lke BISOL SSL-30 ter otočne in hibridne 
sisteme, ki omogočajo oskrbo z elektriko na območjih brez 
dostopa do električnega omrežja ali služijo kot rezerva 
obstoječemu viru električne energije. 

Razvili so lastne vsestranske aluminijaste in polie  lenske 
nosilne konstrukcije, ponujajo tudi storitev nadzora in 
vzdrževanja sončnih elektrarn ter podporo pri projek  ranju, 
fi nanciranju in postavitvi sončnih elektrarn na ključ. Poleg 
standardnih visokokakovostnih poli- in monokristalnih 
fotonapetostnih modulov različnih vršnih moči je BISOL 
Group nedavno lansiral serijo izjemno učinkovi  h modulov 
PeakPerformance ter serijo modulov Spectrum v deve  h 
različnih barvah, ki omogočajo vizualno uskladitev kri  ne 
in sončne elektrarne. 

BISOL Group, d.o.o.

BISOL Group je edini slovenski 
proizvajalec fotonapetostnih 
modulov najvišje kakovos  , 
ki je prisoten v več kot 55 

državah in je vodilni domači izvajalec sončnih elektrarn 
na ključ. Vodilni svetovni strokovnjaki v skupini nenehno 
dvigajo industrijske standarde, zato je z njihovimi 
inova  vnimi rešitvami, ki zagotavljajo najvišje dolgoročne 
energijske izplene, zelena energija postala privlačnejša ter 
v primerjavi s konvencionalnimi viri energije stroškovno 
učinkovitejša kot kadar koli prej. Svoje mednarodno 
poslovanje skupina vodi iz predstavništev v Belgiji, 
Franciji, Italiji, Združenem Kraljestvu in Nemčiji. V vseh 
korakih proizvodnega procesa skupina BISOL Group 
deluje v skladu s pridobljenimi mednarodnimi standardi 
kakovos   ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Z letno 
proizvodno zmogljivostjo v idealnih razmerah pripomorejo 
k zmanjšanju več kot 79.000 ton emisij CO2 na leto. Vizija 
skupine je s stalnim inves  ranjem v tehnologijo, razvojem 
inova  vnih proizvodov in povečevanjem donosnos   naložb 
v fotovoltaiko ustvari   čistejše okolje in v prihodnos   
zagotovi   energetsko neodvisnost.
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Zelo popularna in pogosto uporabljena serija Omronovih relejev G2RS, je 
dobila nova podnožja. Izdelana so z namenom, da poenostavijo uporabo. 
Izboljšano je priključevanje in mos  čenje relejev pri žičenju. Na voljo sta 
dve izvedbi podnožja. Klasično z vijačenjem žic na kontakte releje in novo, z 
vzmetno  pko za priključitev oz. spros  tev žic. Nova podnožja so v primerjavi 
s prejšnjimi tudi cenejša.

Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-Varnostne svetlobne zavese

-Laserski skenerji

Varnostni krmilniki

Varnostne relejske enote

-V/I enote

-Ozke varnostne enota

-Blokirna stikala
-Brezkontaktna varnostna stikala

Ostala varnostna tehnika
-Varnostni releji

Nova podnožja za releje Nova podnožja za releje 
serije G2RSserije G2RS

OMRONOV temperaturni OMRONOV temperaturni 
regulator E5_C-T s regulator E5_C-T s 

časovnimi funkcijamičasovnimi funkcijami

Temperaturni regulator serije E5_C-T sedaj ponuja tudi možnost regulacije 
po časovnih segmen  h. Na voljo je v velikos  h 48 x 48 mm, 48 x 96 mm in 
96 x 96 mm sprednje stranice. Regulatorju je mogoče nastavi   do 8 različnih 
programov, vsak program pa omogoča nastavitev 32 časovnih segmentov 
regulacije. Na voljo je do 6 funkcijskih vhodov in 4 izhodov. 

Zelo dobro je izkoriščena sprednja stranica z velikim LCD prikazovalnikom, ki 
je edinstven v svojem razredu, saj ponuja zelo veliko uporabnih informacij in 
je zelo dobro viden. Ponuja funkcijo avtomatske nastavitve PID parametrov, 
glede na okolje in aplikacijo v kateri deluje. Nastavitev regulatorja je zelo 

Informacije: Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.

Informacije: Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.
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TEMPERATURNI REGULATOR S ČASOVNIMI FUNKCIJAMI

enostavna. Pomagamo si lahko tudi s programskim orodjem CX-Thermo, če 
regulator preko USB kabla priključimo na osebni računalnik. Regulator se 
uvršča v sam vrh zmogljivos   Omronovih temperaturnih regulatorjev, sedaj 
za bistveno nižjo ceno, glede na predhodnike.
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SISTEMI ZA IDENTIFIKACIJO IN OZNAČEVANJE

QR KODA - Kaj je in kako se uporablja

QR koda je dobila ime po angleškem izrazu za hiter dostop (Quick Response) in je v bistvu dvodimenzionalna 
črtna koda, kakršno poznamo že leta in smo tako eno, kot drugo že opisovali v reviji Avtoma  ka. Za 
potrebe avtomobilske industrije jo je razvila Toyo  na podružnica Denso-Wave leta 1994. Če je bila 
klasična črtna koda hit v prejšnjih desetletjih predvsem za označevanje blaga in hitro iden  fi ciranje, 
enako velja za začetke QR kode, pa je QR koda dobila povsem druge dimenzije v sodobnem času mobilnih 
komunikacijskih terminalov. 

Avtor: Dragan Selan, AVTOMATIKA

STRUKTURA QR KODE

Zgradba QR kode

Za razliko od starih enodimenzionalnih črtnih kod, ki so za branje zahtevali ozke 
svetlobne žarke, QR koda zahteva dvodimenzionalne slikovne senzorje (image 
sensor), ki kodo posname, procesor pa jo potem analizira in dekodira. Jasno, 
da se to dogaja prak  čno spro  . Besede kode so dolge 8 bitov in uprabljajo 
Reed-Solomon algoritem za korekcijo napak s š  rimi nivoji korekcije. Višji ko 
je nivo, manjša je kapaciteta kode. Zahvaljujoč korekciji napak, lahko v samo 
kodovpišemo tudi ljudem prijazna besedila, umetniške dodatke itd.  En zapis 
QR kode lahko shrani kar solidno količino podatkov, od najenostavnejše QR 
kode verzija 1, do največje verzija 40, razvoj pa gre seveda še naprej. 

Več o strukturi, dekodiranju, korekciji, kapacitetah itd bomo pisali v eni 
naslednjih  številk.

VZDR EVANJE 2014 | 24. sejem in posvet

Ot ec, 16. in 17. oktober 2014 | www.tpvs.si

     VZDR EVANJE JE IN...VESTICIJA!

NAČINI UPORABE QR KODE
Prvotno je bila koda QR namenjena 
predvsem avtomobilski industriji, a 
se je kmalu pokazala kot koristna tudi 
na drugih področjih. Sedaj se največ 
uporablja v oglaševalski industriji in 
cilja na uporabnike pametnih (smart) 
mobilnih komunikacijskih terminalov 
(telefoni, tablični računalniki, ...). 
QR kode, ki vsebujejo URL-naslove 
spletnih strani, se vedno pogosteje 
pojavljajo v revijah, na oglasih, na 
plaka  h in letakih, tako da za obisk 
spletne strani ali klic do oglaševalca 
ni potrebno prepisova   URL naslova 
ali telefonske številkeev mobilno 
napravo. Uporabnik s fotoaparatom 
svoje naprave posname kodo, in če 
je na napravi naložen program za 
ob de lavo slikane kode (bralnik QR 
kode, angleško QR code reader), bo 
naprava sama prebrala URL-naslov in 
obiskala spletno stran. 
Potrebna programska oprema je 
brezplačno na razpolago za vse ope-
racijske sisteme sodobnih telefonov ne 
glede na proizvajalca,  p procesorja, 
kamere, itd. Podpr   operacijski siste-
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QR KODA

dr. Anton Umekdr. Anton Umek

» induk  vni enkoder, ki 
ne potrebuje mehanske 
povezave z osjo pogona

» inkrementalni/absolutni 
večobratni enkoder

» SSI, Modbus RTU, 
analogni, IO Link, pulzni 
izhod

» stopnja zaščite IP69K
» visoka resolucija

» Brezkontaktno merjenje 
pozicije

» Induk  vni princip na 
osnovi resonančnega 
kroga

» Visoka natančnost, dolga 
življenjska doba

» Robustno ohišje in 
enostavna montaža

» 4...20 mA, 0...10 V, SSI ali 
IO link izhod

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 51 50 • Faks: +386 1 200 51 51

e-pošta: info@  pteh.si, www.  pteh.si

Linearni in rotacijski merilniki pozicijePRVI NA SVETU

mi so Googlov android, BlackBarry OS, 
Nokia Symbian, Apple iOS, Microso   
Windows Phone, pa tudi nekatere 
igralne konzole. Zahtevnejši bralniki 
so plačljivi, vendar stanejo le nekaj €.
Drugi način je uporaba na vizitkah, 
saj QR koda lahko vsebuje vse osebne 
ali poslovne podatke, ki jih s hitrim 
skeniranjem shranimo med svoje 

kontakte na mobilnem terminalu. 
Tretja je nadvse zanimiva uporaba 
s prenosnimi terminali, ki imajo 
vgrajen GPS in znajo navigira   do 
določene točke. QR kodo z lokacijo 
neke priredit ve na  snemo na plakat, 
objavimo na spletni strani, v oglasu, 
vabilu ali kje drugje, udeleženec pa bo 
kodo le poskeniral in navigacija ga bo 

pripeljala na želeno mesto. Pa tu ne 
gre le za koordinate prireditev, kode 
lahko uporabijo ku rirske službe za raz-
voz blaga, podjetja lahko objavijo QR 
kode za lokacijo svojega podjetja, itd. 

Uporaba v trgovini omogoča nakupo-
vanje izdelkov, kot prikazuje jo slike 
spodaj. Želeni izdelek lahko kupi mo 
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… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

Preglednost nad procesi in informacije 
ob pravem času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, 
zvišanje prihodkov in izboljšalo učinkovitost 
vaših sredstev. Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE Intelligent 
Platforms, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo tudi dolgoročno 
varnost in hitro povrnitev investicije.

www.metronik .s i

v dveh korakih (predpostavimo, da 
ustrezen QR bralnik imamo :).
Koda QR se uporablja tudi pri ozna čeva-
nju poslovne ali tehnične dokumenta-
cije, kjer se dokument, opremljen s kodo, 
po op  čnem branju (”skeniranju”) lah-
ko obdela z dekoderjem ter nato samo-
dejno opremi s podatki iz kode in ume-
s   v pravilni elektronski dosje.

Skratka, QR koda je vsestransko in eno-
stavno uporabna, omejitev je le do-
mišljija uporabnikov. Pa industrij ske 
uporabe tu sploh še nismo omenili.

IZDELAVA QR KODE
Jasno. Sam bralnik kode nam nič 
ne pomeni, če je ne bi mogli tudi 
enostavno zgenerira  . Na srečo je 
na spletu na voljo tudi večje število 
brezplačnih generatorjev QR kode 
(QR code generator), ki omogočajo, 
da si upo rabniki sami izdelajo svojo 
QR kodo, ki lahko vsebuje:
• URL spletnega mesta
• besedilo (npr. vsebina poslovne 

vizitke, izjava, slogan,...).
• telefonsko številko
• telefonsko številko in vsebino SMS 

sporočila.....

Kompleksnost elementov (črnih polj) 
z dolžino vsebovane informacije raste, 

Primer generatorja QR kode za kontakt

zato je za brezhibno branje kode 
treba kodo  ska   v ustrezni velikos   
in ločljivos  .

PATENT IN STANDARD ISO
Podjetje Denso Wave je še vedno 
nosilec patenta za to tehnologijo, 
vendar se je odpovedalo pravicam.

Specifi kacija je bila leta 2000 potrjena 
kot standard ISO 18004.
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Obseg novih aplikacij zahteva od elektronikov 
dinamično prilagajanje na krivljenje in upogibanje 
površin. Nosljivi on-body senzorski sistemi ali in-
štrumen   v pilotski kabini, integrirani na ukrivlje-
nih površinah sta le dva primera, druge lahko 
najdemo v aplikacijskih področjih, kot so robo  ka in 
avtoma  zacija, zdravstvo in biomedicinska tehno-
logija ter potrošna elektronika. 

V zadnjih le  h je bil zaznan napredek v razvoju raztegljive 
električne tehnologije, na primer: neraztegljivi »otoki« 
vgrajeni v raztegljiv material in povezani z raztegljivimi elek-
tričnimi povezavami. 

Belgijski raziskovalni inš  tut za elektroniko, IMEC v sodelo-
vanju z CMST, IMEC-ovim hčerinskim laboratorijem na uni-
verzi Gent, je pred kratkim prenesel raztegljivo tehnologijo 
v op  čno sfero. Z integracijo virov svetlobe in detektorjev, 
so te ekipe  prve na svetu izdelale naključno deformabilna 
op  čna vlakna. To je uporabno pri upogibanju radijev do 7 
mm in se lahko raztegne za več kot tretjino svoje dolžine. 
Te op  čne povezave se lahko uporabljajo za medsebojno 
povezovanje op  čnih komponent znotraj raztegljivega 
sistema, prav tako, kot se raztegljive električne povezave 
uporablja za raztegljive električne sisteme. 

Vse več senzorskih sistemov, kot so na primer umetna koža, 
se izdelujejo iz op  čnih namesto električnih tehnologij. Za 
te aplikacije so namesto električnih potrebna raztegljiva 
op  čna vlakna za izvedbo medsebojnih povezav. V primerjavi 
z električnimi povezavami, je izdelava op  čnih povezav 
veliko zahtevnejša, predvsem zaradi dveh razlogov: 
• Prvič, njihove dimenzije so precej manjše, običajno nekaj 

mikrometrov do nekaj deset mikrometrov v prerezu. 
• In drugič, medtem ko za raztegljive električne povezave 

poravnava ni tako kri  čna, je zahtevana natančnost za 
učinkovito povezavo med valovodom in svetlobnim 
virom/detektorjem, veliko večja.

IMEC-ov pristop za izdelavo raztegljivih op  čnih vlaken 
temelji na mul  modalnih PDMS (poly-dime  lsiloksanske) 

valovodih. Tak valovod sestoji iz op  čno prozornega 
kanala iz raztegljivega PDMS materiala (imenovano - 
jedro valovoda), obdan z drugim  pom PDMS materiala 
(imenovan -  obloga valovoda) z nižjim lomnim količni-
kom. Zaradi te določene konfi guracije, je svetloba ujeta 
v kanalu in se razširi vzdolž njene dolžine. Tako ostane 
tudi takrat, ko je valovod deformiran. 

Setup za preučevanje vpliva upogibanja na izgube valovoda.

Ekipa je izbrala dva komercialno dostopna PDMS materiala 
z natančnim količnikom loma razlike za jedro in oblogo. 
Vlakna imajo prerez 50 μm x 50 μm in so bila narejena z 

RAZTEGLJIVE OPTIČNE POVEZAVE
Preboj pri razvoju raztegljivih optičnih vlakenPreboj pri razvoju raztegljivih optičnih vlaken
Informacije: Belgijski raziskovalni inš  tut IMEC

IMEC in CMST, IMEC-ov povezani laboratorij na univerzi v Gentu, 
sta kot prva na svetu izdelala naključno deformabilno op  čno 

vlakno. Slike: IMEC
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uporabo replikacijske tehnologije, ki temelji na kapilarni 
zapolnitvi mikrokanalov PDMS. 
Da bi videli, kako daleč se valovodi upogibajo in raztezajo 
preden se izgubi preveč svetlobe, so razvili postopek 
za vključitev svetlobnih virov (VCSELs z ʎ = 850 nm) in 
detektorjev (GaAs zasnovano fotodiodo) pri valovodu. 
Na ta način so raziskovalci pridobili resnično upogljive 
in raztegljive op  čne povezave. Na ta način so defi nirali 
karakteris  ke vlakna v smislu izgube širjenja, izgube  zaradi 
upogibanja, izgube raztezanja in zanesljivos  . 

Pri krivljenju radijev do 7 mm - ki je približno premera člo-
veškega prsta - so zaznali le majhne izgube. In povezava je 
ostala uporabna med raztezanjem do 30% raztega (opazna 
izguba pod 0.7 dB). Prav tako so op  čna vlakna pokazala 
visoko zanesljivost, saj niso videli nobene degradacije v 
materialu tudi po 80.000 kratnem mehanskem raztegu na 
10% raztezek. Niso pa upoštevali nekaj dodatnih nihanj izgub 
med raztezanjem, ki se jih lahko pripiše spreminjajočim 
se razmeram na vhodih in izhodih valovodov, to so deli, 
kjer svetloba vstopi in izstopi.

Koncept proizvodnega procesa izdelave PDSM  valovoda temelji 
na kapilarni tehnologiji: (a) vezanje dveh PDMS plas    tvori 
pokrivni kanal, (b) nanos kapljice materiala jedra na vhodu in 

(c) strjevanje jedrnega materiala, ko so kanali napolnjeni.

Ekipa IMEC-a je prepričana, da je to prva resnično upo-
gljiva in raztegljiva op  čna povezava. Odkar so na voljo 
komercialno dostopni materiali in je bila uporabljena 
metoda replikacije za vzorčenje valovoda, je predlagana 
tehnologija široko uporabna in stroškovno učinkovita. 
Glavno prihodnje delo bo osredotočeno na zmanjšanje 
op  čnih vlaken in iskanje ustreznih načinov za njihovo 
integracijo v specifi čne aplikacije. 
Prav tako je treba še izboljša   mehanske stabilnos   na 
vmesnikih z optoelektronskimi komponentami, da se 
zmanjša dodatno nihanje izgub.

EZŽ predstavlja Op  čni LAN ali OLAN, revolucionarno 
novost na področju Ethernet kabelskih omrežij za 
poslovne sisteme!

OLAN opušča zasnovo tradicionalnega lokalnega omrežja, 
ki je sestavljen iz etažnih volišč in množice bakrenih kablov. 
OLAN kabelski sistem sestavljajo eno-rodovna op  čna vlakna 

in pasivni op  čni 
razcepniki. Na 
strani uporabnika 
je postavljen mrežni 
zaključek (ONT), 
ki je v bistvu Giga 
bitno Ethernet 
s  kalo, običajno 
z dvemi ali več 
RJ45 izhodi. ONT 
je lahko nameščen 
podometno kot 
stenska v  čnica ali 
drugače.

OLAN tehnologija 
s pridom izkorišča 
različne novos   in 
združuje na ovijanje 

neobčutljiva G657A vlakna, PON razcepnike, MPO pred-
pripravljene kable, GPON in drugo ak  vo opremo.

O novi tehnologiji bo govora tudi na tečaju Šola Op  ke 
2, ki ga organizira podjetje EZŽ d.o.o..

OPTIČNI LAN
Revolucionarna novost zaRevolucionarna novost za
poslovne Ethernet sistemeposlovne Ethernet sisteme
Informacije: EZŽ d.o.o.
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OPTIČNA TIPALA IN TESTERJI
Informacije: EZŽ d.o.o.

V op  čnem sreišču podjetja EZŽ d.o.o. so na voljo tudi op  čna  pala in testerji, 
s katerimi lahko odkrivamo napake na op  čnih kablih, merimo moči signalov 
in prepoznava IR speker za neopazno delovanje.

VLF LD 3a in 3b sta iskalca napak VLF (Visual 
Fault Locator), ki pokažeta prekinitve, 
zavoje, slabe v  če in zvare ali pa poiščeta 
pravo lakno. Razlikujeta se po dosegu (3a 
do 6km, 3b do 12km). Oba sta za ferule 
2.5, za delovanje na 1.25 pa potrebujete 
še prehod.

Opremljena sta z vidno lasersko diodo, režim 
delovanja pa kaže LED indikator.
Oba iskalca napak sta v obliki svinčnika, vklop/
izklop napajanja pa je na koncu. Centralni valovni dolžini sta 650 in 660 nm 
in delujeta na mul  mode ali singlemode kablih do moči 5 oziroma 50 mW.

SAT-4E je merilec op  čne moči namenjen 
meritvam moči signala in v paru z izvorom 
za ugotavljanje dušenja MM ali SM povezav 
v Op  ki do doma, LAN-ih in Telekom 
omrežjih. Moč lahko odberemo v dBm, 
nW, μW ali mW, dušenje pa v dB.

Rezultate meritev lahko po RS232 povezavi 
prenesemo na PC za kasnejšo analizo. 
Nastavki za FC, SC in ST v  če so priloženi 
v kompletu.

Zaznavanje IR spektra s  palom SAT-
6C-02. Zazna moč op  čnega signala in 
smer komunikacije tako, da sam poseg 
ostane neopazen in ne mo   komunikacije 
po delujočem vlaknu. Prepo-znavalec 
pre-pozna signalne tone s frekvenco 270 
Hz, 1 kHz in 2 kHz.

Sprejme vlak-
na v zašči   s 
premerom 
0.25, 0.9, 2 in 
3mm.
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MALA ŠOLA ROBOTIKE II. del
Predstavitev programa izobraževanja s pomočjo učnih mobilnih Predstavitev programa izobraževanja s pomočjo učnih mobilnih 
robotov EMoRo...robotov EMoRo...
V prejšnji številki smo pričeli s predstavitvijo 
Male šole robo  ke, ki so jo za hrvaške 
šole pripravili kolegi iz Inova  c ICT in 
jo njihovi učitelji uspešno uporabljajo 
že dobro leto. Cilj programa Mala šola 
robo  ke je na zanimiv in enostaven način, 
z modularnim pristopom predstavi   
svet mobilne robo  ke in pripravi   
udeležence izobraževanja na samostojno 
prak  čno uporabo in nadgradnjo znanj. 
Nadaljujemo z opisom modulov.

ModuliModuli
„Malo šolo robo  ke“ sestavljajo š  rje moduli. 
Spremljanje in uspešen zključek predhodnega modula 
je predpogoj za uspešno nadaljevanje naslednjega 
modula. 

Moduli su naslednji:

I.  Uvod v malo šolo robo  ke
II.  Osnovna konstrukcija mobilneg robota
III.  Interakcija mobilneg robota z okolico
IV.  Avtonomni mobilni robo  

Vsebina programa izobraževanjaVsebina programa izobraževanja

Načrt in program ”Mala šola robo  ke” je zasnovan po 
načelu demonstracije - razvoj - vaja s pomočjo mentorja 
- prak  čna uporaba pridobljenega znanja s pomočjo 
mentorja - samostojno utrjevanje teore  čnega dela 
- samostojno vežbanje prak  čnih nalog - teore  čno 
in prak  čno preizkušanje pridobljenega znanja. Pri 
ustvarjanju načrta, in programa ”mala šola robo  ke” 
je upošteva  , da se v vsakem ločenem modulu pridobi 
znanja in veščine, potrebne za izdelavo prak  čnih 
primerov, ki se lahko nenehno nadgrajuje neodvisno 
in s tem še dodatno spodbuja učence k nadaljnjemu 
ustvarjalnemu delu.

V prejšnji številki smo podrobno opisali MODUL I, 
sedaj pa nadaljujemo z MODULOM II.

MODUL II.MODUL II.
Osnovna konstrukcija mobilnega robota

Program drugega modulazačnemo z demonstracijo 
delovanja mobilnega robotka EMoRo, da bi s tem 
mo  virali učence in predstavili teme drugega modula. 
Pokažemo sestavne dele robota:
• šasijo robota, 
• elektromotorni diferencialni pogon
• pogonska kolesa,
• vsesmerno kolo in
• USB vmesnik za upravljanje.
Podrobno se obdela mali enosmerni elektromotor, 
ki se uporablja kot elektromotorni pogon robota, 
ki ga preučujemo. Poleg tega  pa elektromotorja 
predstavimo še druge, kot so:
• modelarski servomotorji,
• koračni motorji.

Za vsakega od njih se navede prednos   in slabos   
ter možne primere uporabe. V tem delu modula 
je najbolj pomembno dobro razumevanje načina 
uporabe malega enosmernega elektromotorja in 
način krmiljenja s pomočjo vmesnika. Upravljanje 
enosmernega elektromotorja se vrši s pomočjo 
enostavnega tranzistorskega H-spoja. Ko učenci 
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dojamejo kako se upravlja hitrost in smer enosmernega 
elektromotorja, morajo zazna   problem prevelike 
hitros   vrtenja in zaradi tega onemogočene names  tve  
koles neposredno na pogonsko gred elektromotorja. 
Zaradi tega je potrebno preuči   uporabo reduktorja 
z zobniki. Predstavimo rešitev, ki se uporablja pri 
mobilnem robotu EMoRo ter njene sposobnos   in 
posebnos  .

Po analizi in razumevanju sestavnih delov mobilnega 
robota, se fokusiramo na programsko podporo, 
potrebno za nadzor upravljanja mobilnega robota.  
V ta namen je potrebno razširi   iz prvega modula 
pridobljeno znanje. Ker je končni cilj tega modula 
vodi   mobilnega robota s pomočjo  pkovnice in 
računalnika ter ga na ta način naredi   daljinsko 
upravljanega, analiziramo možnos   nadzora  pkovnice 
iz programskega jezika BASIC. S tem učenci pridobijo 
dovolj znanja za prak  čno izvedbo  mobilne robotske 
pla  orme EMoRo.

Komple  ranje robota se odvija v etapah. Prva 
etapa je komple  ranje elektromotornega pogona, 
druga pritrjevanje pogonskih koles, tretja pritrditev 

elektromotornega modula na šasijo, četrta names  tev 
vsesmernega kolesa, peta names  tev vmesnika in 
šesta, ožičenje robota. Ko smo robota prak  čno 
sestavili, je potrebno zgradi   programsko podporo v 
programskem jeziku BASIC. Tako učenci lahko upravljajo 
lastnega mobilnega daljnsko upravljanega robota, ki 
smo ga predstavili na začetku modula.

MODUL IIIMODUL III
Interak  vna povezava mobilnega robota z okolico

Program tretjega modula se začne s predstavitvijo 
delovanja nadgrajenega avtonomnega robota EMoRo 
3D Alkar Bluetooth, ki služi mo  vaciji in predstavljanju 
tem tretjega modula.

Začetek podrobnega preučevanja mobilnih robotov se 
začne z analizo kontaktnih in brezkontaktnih senzorjev. 

Od ak  vnih senzorjev se predstavi infrardeče senzorje, 
medtem ko pasivne senzorje predstavljajo foto upori 
s katerimi pojasnite tudi termo upore za zaznavanje 
toplote. Ob analizi senzorjev se posebno pozornost 
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nakloni konceptov pojmom analognih in digitalnih 
vrednos  . Teore  čni del se nadaljuje s primerjavo 
senzorjev, ki jih uporablja človek, z ustreznimi senzorji, 
ki bi jih moral uporablja   robot. Vid, sluh, do  k, 
občutek toplote, ravnotežje katerih ekvivalen   so 
senzorji robota: kamere, sonar, infrardeči merilec 
razdalje, mikrofon, mikros  kalo, termični senzor, 
polprevodniški 3D senzor pospeška, žiroskop. 

Primerjavo je potrebno prilagodi   nivoju znanja 
učencev in pri tem spodbuja   domišljijo in ustvarjal-
nost. Pri analizi človeških čutov je treba opozori  ,  
da ne obstajajo standardni elektronski senzorji, ki bi 
bili sposobni nadomes    občutek za vonj in okus. 

Po teore  čnem delu sledi prak  čni, ki se začne z 
dogradnjo tak  lnih (za do  k) senzorjev na mobilno 
pla  ormo robota v toku drugega modula. Po priključitvi 
tak  lnih senzorjev, je potrebno izdela   programsko 
oprema, ki bo izkoris  la informacije pridobljene iz 
tak  lnih senzorjev za nemoteno gibanje mobilnega 
robota med ovirami. Prak  čno je potrebno dogradi   
robotsko pla  ormo z infrardečimi senzorji, ki bodo 
sposobni prebira   podatke s tal poligonov in tako 
omogoči   robotu sledenje črni čr   na tleh poligona. 

Poleg tega je potrebno robotski pla  ormi EMoRo do-
gradi   aktuator, ki bo s pomočjo modelarskega servo 
motorja kontroliral gibanje kopja za ciljanje ”alke”. 
Pred začetkom povezovanja je potrebno učencem 
razširi   znanja o servo motorjih. Po dogradnji servo 
motorja na robotsko plaformo je treba preizkusi   
možnos   upravljanja servo motorja s programsko 
opremo napisano v programskem jeziku BASIC. 
Do sedaj pridobljena znanja in veščine učencem  
omogočajo dokončanje mobilnega robota, ki je bil 
predstavljen na začetku tega modula. Omenjeni 
robot Alka vitez se lahko uporablja za tekmovanja 
po vzoru starodavne viteške igre Sinjska alka. 

Končna vaja se izvaja po vnaprej defi nirani nalogi, 
vključuje pa uporabo znanja, osvojenega v vseh 
dosedanjih modulih. EMoRo mora opravi   vnaprej 
defi nirano funkcijo, za katere delovanje je potrebno 
napisa   ustrezne programčke v programskem jeziku 
BASIC, pri čemer je potrebno uporabi   senzorje in 
aktuatorje. Da bi ustvarili zahtevana funkcionalnost 
mobilnega robota EMoRo, morajo učenci ime   
znanja o diagramih poteka, upravljanju vhodov 
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Vse dodatne informacije in prijavni obrazec najdete na konferen nih spletnih straneh: 

http://slo-pv.fe.uni-lj.si
 
 

   Organizatorja: 
 

Zlati sponzor: 
 

 
 

Srebrni  sponzor: 
 

 

 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko 

Tržaška cesta 25, Ljubljana

 

 
 
 

Slovenska tehnološka 
platforma za fotovoltaiko 
 



38 AVTOMATIKA 124/2014

MALA ŠOLA ROBOTIKE

R

in izhodov USB vmesnika iz  programskega jezika BASIC, nadzoru 
enosmernega motorja s pomočjo mos  čnega vezja, uporabi kontaktnih 
in brezkontaktnih senzorjev ter krmiljenju položaja modelarskog servo 
motorja. Po uspešnem sestavljanju in zagonu mobilnega robota EMoRo 
se demonstrira problema  ko upravljanja daljinsko vodenega robota v 
primeru, da se uporabi video kamero in pride do izraza pomanjkanje 
stereoskopskega vida.

MODUL IVMODUL IV
Avtonomni mobilni robot

Program četrtega modula se začne z demonstracijo avtonomnega 
robota EMoRo CPU Senior na katerega primeru naredi pregled tem, ki 
se bodo obravnavale v tem modulu. Teore  čni del se začne z razdelitvijo 
in analizo mobilnih robotov na avtonomne in neavtonomne robote. 

Od avtonomnih se predstavi primere popolnoma avtonomnih robotov, 
v katerih krmilni program teče na računalniku, ki se nahaja na samem 
robotu. Analiza se nadaljuje s primerom mobilnih robotov, ki so energetsko 
avtonomni in katerih krmilni program teče na glavnem računalniku, ki 
nadzira robota preko brezžičnega omrežja. Od neavtonomnih robotov 
se predstavi primer robota, ki je bil preučevan v okviru drugega in 
tretjega modula. 

Teore  čni del se nadaljuje z razdelavo analize avtonomnega robota in 
njegovo razčlembo na več funkcionalnih podskupin, ki se jih dodatno 
pojasnjuje. Podskupina, ki se jo dodatno razčlenjuje je krmilni mikro-
računalnik. Ena od glavnih nalog modula je predstavi  , kaj vse vsebuje 
krmilni mikroračunalnik in pojasni   njegove funkcionalne enote, da 
bi se lahko pridobljeno znanje lahko razširilo do nivoja, ki omogoča 
funkcionalno programiranje. Interpre  rajo se možnos   programiranja 
mikroračunalnikov v programskem jeziku C. 

Pridobljeno znanje je treba uporabi   za nadzor gibanja robota in povezavo 
z znanjem in spretnostmi iz modula II. Ko obvladamo prvo konkretno 
implementacijo krmilnega programa na ravni mikroračunalnikov, pojasnimo 
možnost uporabe analognih signalov. Do sedaj pridobljena znanja o 
analognih in digitalnih signalih se dodatno razširijo do funkcionalnega 
nivoja, oziroma do opera  vnega nivoja in uporabe na mobilnem robotu. 

V tem modulu se dodatno pojasnjuje analogno digitalni pretvornik, ki 
je uporabljen na krmilnem mikroračunalniku mobilnega robota EMoRo 
CPU Senior. Znanje o senzorjih se dodatno razširi z razlago delovanja 
radarja (sonarja) za merjenja razdalje in analizo možne uporabe v 
prak  čnih primerih. Ob koncu četrtega modula, se do sedaj pridobljeno 
znanje prak  čno uporablja in preverja na primeru avtonomnega robota 
EMoRo, ki je sposoben popolnoma samostojno opravlja   vnaprej 
določene naloge.
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Učenci - tečajniki programaUčenci - tečajniki programa

Program se organizira za mentorje, učence in študente.  Lahko se 
aplicira na vseh starostnih skupinah, katere menijo, da bi na ta način 
izboljšali svoja tehnološka znanja in jih privede do nivoja za prak  čno 
uporabo pridobljenih znanj. Zaradi učinkovitega pridobivanja prak  čno 
uporabnega znanja se na ta način spodbuja razvoj malega in srednjega 
podjetništva. 

Priporočena spodnja meja udeležencev izobraževanja je 10 let. Zaradi 
svoje siroke uporabnos   programa in možnos   prak  čne uporabe, 
zgornja starostna meja ne obstaja. Specifi čno predznanje, potrebno 
za sodelovanje na izobraževanju, je sposobnost uporablja   osebni 
računalnik na osnovnem nivoju.

PredavateljiPredavatelji

Predavatelji so lahko učitelji ali profesorji tehničnega pouka, informa  ke, 
diplomirani inženirji računalništva ali  inštruktorji, ki so uspešno opravili 
izpit za predavatelja ”Male šole robo  ke” in o tem pridobili veljavno 
potrdilo.

Metode poučevanja in učenjaMetode poučevanja in učenja
Vsak modul je zastavljen tako, da se začne z demonstracijo, ki nakaže 
vsebine, ki se bodo obravnavale. Demonstracije in teore  čni del sta 
prežeta z nazornimi metodami problemskega poučevanja. Zaradi lažjega 
razumevanja gradiva se uporabljajo razni modeli, makete, elemen  , 
projekcije, skice in fotografi je. Teorija se analizira do nivoja, ki je potrebna, 
da bi se znanja mogla prak  čno uporabi   na enostavnih prak  čnih 
vajah pripravljenih za individualno delo, delo v paru in skupini. Vaje se s 
pomočjo učenja po modelu korak za korakom, utrjevanja in ponavljanja, 
sistema  zacije in individualnega pristopa izvajajo s pomočjo mentorja. 
Tako pridobljeno znanje se preverja in samopreverja eksperimentalno 
in s prak  čnimi vajami. 

Pri delu vaj, ki vključujejo treniranje motoričnih sposobnos    prstov, 
je potrebno računa   na različne motorične sposobnos   učencev. Po 
izdelavi prak  čnih nalog in sistema  zacije, so učenci sposobni samostojno 
utrdi   teore  čno in prak  čno znanje. Po predvidenem samostojnem 
delu se preizkusi osvojeno znanje vsakega učenca. Izpit je sestavljen iz 
teore  čnega in prak  čnega dela.

Kot fakulta  vni del ”Male šole robo  ke” po končanju četrtega modula, 
je možno organizira   tekmovanja v katerih se uporabijo modeli 
robotov, ki so bili izdelani tekom zaključne vaje. Namen tekmovanja je 
demonstracija pridobljenega znanja, veščin in umetnos   ter spodbuja   
krea  vno razmišljanje učencev in potrebo po neprestanem izboljševanju 
mobilnih robotov.
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Pogoji, oprema in pripomočkiPogoji, oprema in pripomočki
Pogoj za izvedbo programa je ustrezen prostor z 
zadostnim številom priključkov na mestno omrežje 
v katerem je možno uporablja   namizne in prenosne 
osebne računalnike. V prostoru mora bi   zagotovljen 
prostor za predavatelja v katerem lahko demonstrira 
delovanje modelov. Za prak  čni del mora ime   vsak 
učenec na voljo računalnik in lastni set opreme, s 
katerim izvaja vaje vsakega posameznega modula 
(popis v prilogi).

Zaradi lažje predstavitve lahko predavatelj uporablja 
projektor in projekcijsko platno. V posebnih primerih 
se program lahko izvaja tudi na prostem. Pri tem se 
mora zagotovi   nemoteno koncentracijo učencev 
in voditelja izobraževanja ter nemoteno izvajanje 
prak  čnih primerov.

Način organizacije in kraj odvijanja Način organizacije in kraj odvijanja 
programaprograma

”Mala šola robo  ke” je sestavljena iz š  rih modulov. 
Skupno trajanje vsakega posameznega modula je 25 
šolskih ur. Vsak modul je sestavljen iz dela predavanj, 
ki se odvijajo s pomočjo mentorjev, dela učenja ki ga 
učenci izvajajo samostojno in preverjanja osvojenega 
znanja. Izobraževanje ob asistenci mentorja se izvaja 
dve ali več ur enkrat do trikrat tedensko. Da bi učenec 
dosegel višji modul, mora uspešno zaključi   predhodni 
modul in pridobi   ustrezno potrdilo. 

”Mala šola robo  ke” se izvaja za bodoče voditelje 
programa ”Mala šola robo  ke”, pa tudi za  ste, ki 
na ta način želijo izboljša   znanje in poveča   svojo 
konkurenčnost. Učenci ”Male šole robo  ke” morajo s 
pomočjo mentorja uspešno zaključi   vse predvidene 
vaje ter samostojno utrdi   pridobljena znanja. Šele po 
tem lahko učenci pristopijo k opravljanju zaključnega 
izpita, ki je sestavljen iz prak  čnega in teore  čnega 
dela. Po uspešno opravljenem izpitu se jim izda 
potrdilo o zaključku izobraževanja posameznega 
modula. Izobraževanje se izvaja v skupinah po največ 
12 udeležencev.

Kraj izvajanja izobraževanja mora bi   prostor, ki 
omogoča uporabo osebnih računalnikov in ima dovolj 
prostora za izvajanje predstavitvenih vaj z mobilnimi 
robo  . V posebnih primerih se lahko program izvaja 
tudi na prostem, kot je omenjeno v prejšnjem poglavju.

V naslednji številki bomo predstavili še celotno vsebino 
programa ”Mala šola robo  ke” s posameznimi temami, 
predvidenimi urami in podroben opis modulov z 
zahtevanimi znanji.

Pripravljen je tudi že prevod Priročnika EMoRo, ki ga 
boste lahko v pdf formatu prevzeli na spletni strani 
h  p://EMoRo.hamtech.eu, prav tako bo tam na voljo 
celotna ”Mala šola robo  ke”.



IGRAJ SE
Ne prekinjaj svoje kreativnosti v igranju zaradi 
učenja, ampak se igraj in uči. Program EMoRo 
RC ti omogoča, da skozi igro razvijaš svoje 
motorične sposobnosti in na enostaven način 
spoznaš računalnik in upravljaš s svojim prvim 
mobilnim robotom EMoRo.

Več informacij na:

EMoRo.hamtech.eu

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

Mikroračunalniki so osnova skoraj vsake elektronske 
naprave v našem okolju. Pravi izziv je dojeti, kako 

delujejo in kako se jih programira. Z robotki EMoRo 
tudi programski jezik BASCOM-AVR,  ki je zapleten 

izziv, postane igra. 

NAPIŠI
PRVI PROGRAM
Pisanje programov se vse zdi zahteven in zelo 
kompliciran proces. S pripravljenimi FreeBasic 
knjižnicami in veliko program-skimi primeri, 
lahko z malo truda samo-stojno napišete svoj 
prvi program.

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

in razvijajte logično razmišljanje. S kreiranjem 
diagramov poteka ustvarjate vaš program za 

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.

POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirski duh ustvarjajoč nove 
ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.
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Vodilno podjetje na področju avtomatizacije, 
računalniškega vodenja in proizvodne 
informatike v regiji.

Z vrhunsko tehnologijo, inovativnimi rešitvami in kakovostnimi 
storitvami omogočamo našim parterjem:

Učinkovito vodenje in obvladovanje proizvodnih in energetskih procesov
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