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Spoštovani,

pred nami so jesenski strokovni dogodki, ki se bodo zavlekli v začetek 
zime. Se spomnite letošnjega poletja? Ja, ni ga bilo, zato pa je sedaj... 
temperature preko 25 °C, sončno in vroče... sredi oktobra, ko sta prej-
šnja leta že grozila slana in sneg. Nič hudega, naslednji teden je sejem 
Vzdrževanje, kjer se bomo spet srečali in lepo vreme lahko le pripomore k 
dobremu vzdušju... 
Nekaj jesenskih novosti je tudi v reviji AVTOMATIKA, ki smo ji dodali 
+E - torej +ELEKTRONIKA, kar pa pomeni, da boste sedaj srečevali 
tudi profesionalno elektroniko, kar pravzaprav sodi skupaj k avtomati-
zaciji (kaj drugega kot avtomatizacija pa je recimo proivodnja tiskanih 
vezij, polaganje in spajkanje lemementov, itd.), hobi projektov pa seveda 
tu ne boste našli...
No, tudi za ljubiteljske elektronike in radioamaterje bomo poskrbeli, saj 
se obeta povsem nova revija - HAMtech Report!

Dragan Selan, odg. urednik

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 profesionalno elektroniko.
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A+E INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 HAMTECH 

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 9 DVS - VZDRŽEVANJE 2014

10 ALKATRON

11 MIEL ELEKTRONIKA

12 ČIP

13 MOBINET

15 PIES

17 AMITEH

18 PS

19 ZEG

23 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

24 HENNLICH

24 JUMO

26 MURR ELEKTRONIK

31 METRONIK

32 HAMTECH

36 METRONIK

37 HAMTECH

39 SICK

41 TIPTEH

43 FBS ELEKTRONIK

50 YASKAWA SLOVENIJA

50 TEHNA

47 IFAM

48 ROBOTINA

40 FBS ELEKTRONIK

49 EMORO

45 4WEB

51 S5TEHNIKA.NET

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

  Kot član DAS prosim za 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
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

Toshiba - Novi fotovoltaični  sprežniki 
v Small-Size SO6 pakiranju

Informacije: RutroniK

600 mA STEP-DOWN DC/DC KONVERTER 
S SINHRONIM USMERNIKOM

Informacije: www.diodes.com

Distributer Rutronik predstavlja Toshibine nove 
fotonapetostne sprežnike TLP3905 in TLP3906 v 
SO6 pakiranju. Zaradi svojih razširjenih delovnih 
temperaturnih območj in večjih izolacijskih napetos  , 
so idealni za uporabo v merilnih instrumen  h, kot so 
MOSFET gonilniki ali zamenjava za mehanske releje.

Struktura fotonapetostnega sprežnika je fotorele brez MOSFET 
čipa; v kombinaciji z zunanjim MOSFET po izbiri uporabnikov se 
lahko ustvari izoliran rele. To omogoča realizacijo višjih napetos   
in tokov, ki presega zmogljivos   obstoječih fotorelajskih izdelkov.

Novi TLP3905 in TLP3906 razširi   možnos   uporabe s povečanjem 
največje delovne temperaturo do + 125 °C in povečanjem 
prebojne napetos   za 50% - vse do 3.750 Vrms (min) - v primerjavi 
s predhodniki. Poleg tega TLP3906 vključuje krmilno vezje za 
hitro praznjenje MOSFET-a vrat, ki s tem zagotavljajo izklopno 
hitrost 0,3 ms, približno eno tretjino izklopnega časa TLP3905. 

Poleg tega TLP3906 zagotavlja minimalni prožilni tok - trenutni 
IFT (max) je 3 mA za zagotavljanje nizke porabe LED toka. Obe 
napravi zagotavljata kratkos  čni tok ISC od min 12μA, napetost 
odpr  h sponk VOC je 7V min.

AP3403 je PWM sinhroni buck (step-down) DC-
DC pretvornik z 2.0 MHz fi ksno frekvenco visoke 
učinkovitos  , ki ga lahko obremenimo s 600 mA 
toka ter odlično linijsko regulacijo in regulacijo 
bremena. Visoka učinkovitost se lahko enostavno 
nastavlja z zunanjimi elemen  : s tuljavo, upori in 
kondenzatorji. Tokovni način nadzora omogoča 
hiter odzivni čas in kratkos  čno zaščito na vsakem 
ciklu (cycle-by-cycle tokovna limita).

AP3403 vsebuje popolno zaščito za zagotovitev varnos   sistema, 
vključno z vhodno prenapetostno zaščito, vhodno podnapetostno 
zaščito, programabilni mehki zagon, temperaturna zaščita in 
foldback kratkos  čno zaščito.

AP3403 podpira različne vhodne napetos   od 2.3 V do 5.5 V, 
kar omogoča uporabo posameznih Li + / Li-polimernih celic, 
USB in druge standardne viri energije. Izhodna napetost je 
nastavljiva od 0.7 V do vhodne napetos  .
Ta IC je na voljo v U-DFN1616-6 pakiranju.

Lastnos  :
 Visoko učinkovit Buck Power konverter
 Obseg vhodne napetos  : 2.3V to 5.5V
 Obseg izhodne napetos  : 0.7V to 5.5V
 Fiksna 2.0 MHz frekvenca oscilatorja
 Vgrajen So  -start Time
 Vgrajena pretokovna zaščita
 Vgrajena Thermal Shutdown funkcija
 Vgrajena UVLO funkcija
 Izhodni tok: 600 mA
 Ohišje: U-DFN1616-6

Tipične aplikacije:
 Post DC/DC napetostni regulatorji
 PDA in Notebook računalniki

Tipična shema:

Vse elemente je enostavno izračuna   po enačbah in tabelah 
v  podatkovnem listu. Za oporo pri izdelavi  sknega vezja pa 
prilagamo obliko zgornje in spodnje strani vezja.

L
VIN

CIN

ON/OFF

VIN

EN

SW

FB

AGND

PGND

VOUT

COUT

R1

R2

Cff

AP3403

1 2

3

45

6
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STROKOVNI DOGODKI - SEJEM VZDRŽEVANJE 2014



     VZDR EVANJE JE IN...VESTICIJA!

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

VZDR EVANJE 2014 | 24. sejem in posvet

Prijave na www.tpvs.si

since 1991

Inpro d.o.o. Novo mesto    www.inpro.pro
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ELEKTRONIKA

Če razmišljate o uporabi inductance-to-digital konverterja, kot je na primer Texas 
Instrumentsov LDC1000, vendar ste zaskrbljeni zaradi časa, ki je potreben za dizajniranje 
senzorske tuljave, si oglejte WEBENCH® Designer induk  vnih senzorjev (WEBENCH® 
Induc  ve Sensing Designer).

WEBENCH induk  vna Sensing Designer je spletno orodje za načrtovanje senzorskih 
tuljav za številne aplikacije induk  vnih senzorjev v samo pe  h minutah. Tako izdelano 
tuljavo lahko nato izdelamo in povežemo na preizkusno ploščo za izdelavo proto  pov. 
Po fazi proto  pa, lahko oblikovano tuljavo kopiramo v design našega TIV.

Za načrtovanje tuljave v WEBENCH-u lahko sledite preprostemu 3-stopenjskemu 
postopku: vnesite vaše sistemske zahteve, izberite samodejno načrtovanje tuljave 
in jo izvozite v vaš program za načrtovanje TIV.

1. Vhodne sistemske zahteve
Recimo, da želimo oblikova   najmanjši možni tuljavo na 4-slojnem vezju, ki lahko 
meri 10 cm tarčo iz nerjavečega jekla z resolucijo 5 μm na razdalji do 2 cm med tarčo 
in senzorsko tuljavo. Te zahteve lahko vstavite v razdelku »Zahteve in konceptualni 
diagram” (Requirements and Conceptual Diagram). Če želite, lahko celo pred fi ltrirate 
rezultate v razdelku fi lter.

Ne pozabite, da največja ciljna razdalja pri dani resoluciji varira odvisno od premera 
tuljave. Če želite izvede   več o največji ciljni razdalji, si oglejte ta blog post: ”Top three 
LDC1000 ques  ons” (h  p://www.  .com/tlead-sensing-sva-psp-ssp-ldc-awire-20140917-
20131011-en).

2. Pregled simuliranih jarakteris  k samodejno ustvarjenih tuljav in 
    izbira najboljše za vaš sistem.
Po kliku na gumb ”Preračunaj” (Recalculate), WEBENCH prikaže osem rešitev, ki 
ustrezajo zahtevam vhodnih podatkov. Orodje izračunava številne parametre tuljave 
samodejno, vključno s številom ovojev na plas  , induk  vnostjo tuljave in simulirane 

Avtor: Ben Kasemsadeh, Texas Instruments

Ste vedeli, da lahko tuljavo na  skanem vezju izračunate v pe  h minutah 
s pomočjo programa WEBENCH®?

Namigi za hiter razvoj Namigi za hiter razvoj 
tuljave za merjenje tuljave za merjenje 
induk  vnos  induk  vnos  
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resolucije. Predlaga tudi vrednost na kapac  vnos   senzorja. Ni treba uporabi   
predlagane vrednos   kapaci  vnos   senzorja, simulirane krivulj na zaslonu ”Diagrami”, 
kot je prikazano spodaj, temelji na tej predlagani vrednos  .

Rezultate lahko razvrs  te rezultate po premera tuljave in izberete najmanjši 4-slojni 
TIV. V tem primeru, WEBENCH pokaže, da je najmanjša ”PCB tuljava 6 ” - premer 
tuljave 3 cm z 69 ovoji na sloju in induk  vnostjo 830μH v praznem prostoru.

Po kliku na gumb ”Odpri Design” (Open Design) izbrane tuljave, si lahko ogledate 
simulirane plote (Rp v odvisnos   od razdalje, induk  vnost v odvisnos   od razdalje in 
resolucije v odvisnos   od razdalje) in delovne vrednos  . Za udobje, WEBENCH tudi 
pokaže shemo, kosovnice in predogled slike tuljave.

Če izbrana tuljava ne ustreza vašim potrebam, imate možnost, da klikni   na gumb 
»Nazaj« (Back) in izbera   drugo tuljavo.

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
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3. Izvoz tuljave v svoj priljubljen program za
    načrtovanje TIV.
Če ste zadovoljni z obliko, preprosto kliknite na gumb ”Izvoz CAD 
datoteke” (CAD File Export). Na voljo je pet različnih formatov 
za PCB CAD orodja:

Recimo, da izvozimo format za Al  um Designer. Tako izgleda 
PCB projekt v Al  umu:
    

WEBENCH je močno spletno orodje za izdelavo tuljav za zazna-
vanje in merjenje induk  vnos   v samo pe  h minutah. To 
močno zmanjšuje število proto  pov in razvojni časa za večino 
induk  vnih sistemov za zaznavanje.

Dodatni viri:
• Preberite več o induk  vnem zaznavanju (h  p://www.  .com/tlead-

sensing-sva-psp-ssp-ldc-awire-20140917-ldc-lp3-en).
• Začnite z WEBENCH induk  vna Sensing Designer (h  p://www.  .com/

tlead-sensing-sva-web-idc-ldc-awire-20140917-webench-en).
• Preberite več blogov o induk  vnem zaznavanju (h  p://www.  .com/

tlead-sensing-sva-psp-ssp-ldc-awire-20140917-induc  vesensing-
awire-en)

• Poiščite odgovore in dobite pomoč o načrtovanju induc  veIdigital 
pretvornikov na forumu Induc  ve Sensing (h  p://www.  .com/
tlead-sensing-sva-psp-ssp-ldc-awire-20140917-e2e-en).

Weidmüllerjevo predstavitveno vozilo v Sloveniji
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o., 

Od 6. do 10. oktobra 2014 je ekipa podjetja ELEKTROSPOJI 
d.o.o. s predstavitvenim tovornjakom potovala po večjih mes  h 
Slovenije. Seznanili ste se 
lahko z novostmi prodajnega 
programa proizvajalca 
Weidműller, hkra   pa obisk 
izkoris  li za vprašanja o vaših 
aktualnih temah in pogovor 
o prihodnjih izzivih.
Predstavili so: sistem za 
označevanje v elektrotehniki 
Printjet ADVANCED, novos   
s področja industrijske elektronike - novi seriji napajalnikov 
PROeco ter PROmax, kompaktne releje in optosklopnike serije 
TRS, sistem Remote I/O, vrstne sponke in pribor, sponke in 
konektorje za  skana vezja, ak  vne in pasivne komponente 
za industrijski ethernet, vmesnike za senzorje in aktuatorje, 
industrijske konektorje, profesionalno ročno orodje in druge 
novos  .
Da je bil ogled in pogovor še prijetnejši, so za obiskovalce in 
poslovne partnerje pripravili tudi presenečenje za v želodec :)
V sredo, 8.10.2014,  so bili v Ljubljani od 7.30 do 16.30 na 
parkirišču pri fi lmskem studio Viba Film Ljubljana, Stegne 5.



Teme konference
•  Trendi v mobilni industriji  

•  

•  Storitve v oblaku

•  

•  

•  Varnost

•  

•  Sodobne IKT rešitve in inovativne tehnologije 

IZZIVI PRIHODNOSTI
15. izvedba konference Telekomunikacije vodilni 

dogodek iz panoge
telekomunikacijske panoge.

spremljali trende 
informacije iz prve roke strokovnjakov
predavatelji predstavniki slovenskih tujih telekomunikacijskih podjetij, 

Vljudno vabimo 
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Prijavite se lahko preko naše spletne strani www.telekomunikacije.org, po faksu +386 1 429 33 03,
pokličete +386 1 429 33 02 ali pa nam pošljete elektronsko sporočilo na  
info@telekomunikacije.org ali info@mobinet.si

Mobinet, d. o. o., Kovačičeva cesta 10, 1290 Grosuplje, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 429 33 02, fax: +386 (0)1 429 33 03

www.telekomunikacije.org / info@telekomunikacije.org

TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS

15. konferenca

12. 11. 2014, Plaza Hotel Ljubljana
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Al  um Designer je edini sistem za načrtovanje  skanih vezij v industriji, ki ima podporo za 3D načrtovanje 
podprto z enotnim modelom podatkov. Načrtovalci pridobijo jasno sliko svojih  skanih vezij z podatkima 
dobavitelja elektronskih komponent, ki so na voljo v realnem času, preverjanje pravila načrtovanja in sliko 
ploščice v 3D na voljo v realnem času. 

Vpogled v celoten model podatkov, kakor tudi povezave z podatkima dobavitelja, dajejo načrtovalcu vse 
potrebne informacije za pravočasne odločitve. 

Projek   se lahko sinhronizirajo med različnimi področji. Sheme se sinhronizirajo s stanjem plošče, pini in 
defi nicije signala komponent FPGA se sinhronizirajo s omrežij na plošči, pomilnik in dodelitev portov v vgrajeno 
programsko pla  ormo se lahko brez težav sinhronizirajo s zasnovo strojne opreme.

Načrtovanje  skanega vezja
Al  um Designer združuje shematsko 
zasnovo, načrtovanje  skaneg vezja, 
načrtovanje FPGA vezja, razvoj vgrajene 
programske opreme in podporo za 
proizvodnjo v eni posamezni enotni 
aplikaciji. Njena edinstvena podatkovna 
baza odpravlja vprašanja prevajanja 
in sinhronizacije.
• prilagodljive knjižnice vključujejo 

knjižnice povezane z podatkovno 
bazo in knjižnice povezane s skla-
diščem

Altium Designer 
Avtor: Robert Brekalo, CADCAM d.o.o., Zagreb





16 AVTOMATIKA 127/2014

ELEKTRONIKA

• hierarhično in večkanalno načrtovanje s podporo za 
ponovno uporabo projekta, kakor tudi variante

• logična in grafi čna primerjava različnih revizija na ravni 
shem in  skanega vezja 

• simulacija mešanih signalov združljiva s Spice 3f5 in 
podporo za pSpice

• analiza celovitos   signalov na ravni shem in  skanega 
vezja

• napredna interak  vna postavitev  skanih vezij ki 
vključuje podporo za diferencialne pare, prilagoditev 
dolžine in postavitev  skanih vodov z nadzorovano 
impedanco

• 3D načrtovanje  skanih vezij s preverjanjem prostora 
v realnem času

• podpora za delo z togo-fl eksibilnimi ploščicami, ki 
sega v 3D domeno, kot tudi podpora za posodabljanje 
mehanskih modelov CAD

• sodelovanje na ravni  skanih vezij, preverjanje razlik, 
reševanje probelmov in združevanje

• podpora za dosledno, avtoma  zirano ustvarjanje 
dokumentacije in proizvodnih datotek

Inteligentno upravljanje z podatki
Sistem za nadzor različic je popolnoma integriran v Al  um 
Designer. Lahko sledimo različice vseh projektnih, kod tudi 
izhodnih datotek.

Če uporabljate skladišča samodejno se shrani trenutno 
stanje projekta vsakič ko odobrite dokumentacijo.

Vsebina projekta

Uporabniki letnog vzdrževanja za Al  um Designer imajo 
dostop do Al  umLive portala, ki vsebuje predloge, referenčne 
projekte, komponente...

Knjižnice z več kot 200.000 komponent vključujejo shematske 
simbole, od  se, 3D modele in podatke dobaviteljev 
elektronskih komponent, kot so cena in razpoložljivost.

Z uporabo orodij za zbiranje podatkov izdelki iz Al  umovog 
skladišča se lahko uvoze v lastno lokalno skladišče in 
prilagajajo potrebam vaše organizacije.

Načrtovanje FPGA vezja
Al  um Designer zagotavlja načrtovanje FPGA neodvisno 
od proizvajalca (Actel, Altera, La   ce, Xilinx). Poleg tega 
je na voljo neomejena fl eksibilnost in funkcionalnost saj 
se s  skanega vezja lahko premakne na področje vgrajene 
programske opreme. Možno je dela   izključno na ravni 
shem, to pomeni da HDL ni potreben. Sistem podpira 
VHDL in Verilog, vsebuje graditelja programske pla  orme, 
brezplačne knjižnice IP in virtualne instrumente. Možno 
je dela   s celotnim vgrajenim sistemom.

Licenciranje
Al  um Designer 14 je na voljo v 
naslednjih konfi guracijah:

Al  um Designer 14 vsebuje vse funkcije, ki so na voljo 
za načrtovanje in proizvodnjo  skanega vezja. Prav tako 
vsebuje sistem za shematski in VHDL/Verilog vnos podatkov 
o projektu, kot tudi sistem za preverjanje. Vsebuje tudi 
podporo za 3D načrtovanje  skanih vezij.
Al  um Designer 14 SE omogoča shematski in VHDL/Verilog 
vnos podatkov o projektu. Podpira analogno / digitalno 
simulacijo, preverjanje in izvedbo vgrajenih sistemov v 
komponentam FPGA.  

Več informacij o Al  um Designerju je na voljo na www.
al  um.com 
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Prihodnost je v naših rokah

Informacije: Mojca Korošec, vodja trženja Data d.o.o., Dunajska 136, 1000 Ljubljana

7. oktober 2014 - Dnevni podjetništva, tradicionalni podjetniški dogodek v 
Ljubljani, so tudi tokrat privabili več kot 1.500 udeležencev vseh delavnic, 
željnih dodatnih podjetniških znanj in veščin.

Uspeh se prične na Uspeh se prične na 
Dnevnih podjetništva!Dnevnih podjetništva!

Že sedmo leto zapored Data d.o.o. v sodelovanju 
s Tehnološkim parkom Ljubljana organizira 
Dneve podjetništva. Letošnji dvodnevni 
dogodek na Tehnološkem parku Ljubljana 
je zaznamovalo 12 brezplačnih delavnic in 
predavanj z vidika posameznih faz razvoja 
podjetja in poslovanja. Namen dogodka je 
predvsem deljenje najnovejših informacij 
ter podjetniških izkušenj ter mreženje in 
povezovanje med udeleženci dogodka.

Prvi dan smo oblikovali trendovsko, saj smo 
pripravili nabor delavnic s področja dizajna, 
metod in izbora načina plačevanja ter po-
slovanja prek spletne trgovine, prodajnih 
teh nik in uporabe družbenih omrežij za trženje. 
Na današnjih delavnicah, ki so jih tematsko 
povezovale fi nančne vsebine, so se udeleženci 
seznanili s posebnostmi prijave davčne olajšave 
za raziskave in razvoj, na kakšen način izbra   
najbolj primerno obliko zaščite intelektualne 
lastnine, ponudbo fi nančnih produktov Slovenske 
izvozne in razvojne banke ter fi nanciranje 
razvojnih in raziskovalnih projektov v okviru 
evropskega programa Obzorje 2020.

Ob uspešnem zaključku sedmih Dnevov 
podjetništva je Vera Nunić, vodja Start-up 
centra na Tehnološkem parku Ljubljana, 
izpostavila: »Veseli nas, da smo tudi tokrat 

v sodelovanju z našimi partnerji organizirali 
izvrstni podjetniški dogodek Le-ta dodatno 
oboga   naše ustaljena programa za preverjanje 
podjetniške ideje Star:up Geek House in za 
hiter razvoj in internacionalizacijo poslovanja 
Go:Global Slovenia. Podjetniški vržvež, ki je še 
posebej prisoten ta dva dni na Tehnološkem 
parku Ljubljana je dokaz, da Ljubljana je pravo 
podjetniško mesto!«.
Tomaž Bučar, pro kurist DATA d.o.o. je dodal: »Tudi 

letošnji dvodnevni 
dogo  dek smo orga-
nizirali z name nom 
predstavitve ključ-
nih vsebin podpor-
nega podjetniškega 
okolja, krepitve 
podjetniške kulture 
in posredovanja 
sodobnega zna nja 
s področja pod jet-
ništva. Veseli smo, 
da so udeleženci 
s pomočjo naših 
predavateljev osve-

žili in poglobili svoja znanja, ozaves  li ključne 
usmeritve za uspešno podjetniško poslovanje 
in nadgradili svoje poslovne odnose za bodoča 
sodelovanja.« 

Dnevi podjetništva so tudi zaključni dogodek 
projekta INO 2013, ki se izvaja v okviru javnega 
razpisa v podporo nacionalnemu sistemu 
inovaciji, ki ga sofi nancira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT.

Posamezne delavnice, ki so se vsebinsko 
nanašale na intelektualno lastnino, davčne 
olajšave in vitko podjetništvo so se izvedle v 
okviru transnacionalnega projekta PROFIS, ki 
ga sofi nancira South East Europe Programme.



VABILO
na 1. strokovno posvetovanje

»SODELOVANJE JAVNOSTI  
V POSTOPKIH ELEKTROMAGNETNIH 

IN JEDRSKIH SEVANJ«
Terme Šmarješke Toplice, 

23. in 24. oktober 2014

Namen posvetovanja je povezovanje domačih in tujih znanj, iskanje možnosti za večje sodelova-
nje civilne družbe, NVO, občin, državnih inštitucij, skupno reševanje okoljskih problemov (NIMBY in 
NIMET), možnosti »zelenih mediacij«, izmenjava izkušenj ter srečanje domačih in tujih znanstve-
nikov, strokovnjakov različnih strok na širokem področju sevalne varnosti. Dvodnevni strokovni po-
svet bo prvi dan obravnaval ionizirana sevanja (program jedrske varnosti) in drugi dan neionizirana 
(elektromagnetna sevanja). Posebni gost posveta bo jedrski strokovnjak iz Japonske g. Kazuhiko 
Kobayashi, ki bo spregovoril o posledicah jedrske nesreče v Fukošimi. 

Zato so cilji strokovnega posvetovanja: seznaniti udeležence z novostmi na področju zakonodaje 
ravnanja s sevanji v Sloveniji in EU; pripraviti oz. posodobiti in takoj sprejeti Uredbo o elektroma-
gnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UR. List št. 70/96); prikazati lokalno, regijsko 
reševanje in meddržavno problematiko na področju sevanj; prikazati novosti, raziskave in razvoj na 
področju ravnanja z elektromagnetnimi in jedrskimi sevanji in izmenjavi praktičnih izkušenj.

Kotizacija za udeležbo na posvetu za podjetja, občine, inštitucije znaša 
za dva dni 250 EUR (DDV je vključen), za en dan 150 EUR (DDV je vključen).

Kotizacija za udeležbo na posvetu za občane, civilne iniciative, NVO znaša za 
dva dni 50 EUR (DDV je vključen), za en dan 30 EUR (DDV je vključen). 

Kotizacija vključuje: udeležbo na dvodnevnem posvetu, e-zbornik 
referatov, priložnostno mapo, kosili in večerja ter prigrizki med odmori ter 
slavnostno večerjo prvi dan posveta.

Za več informacij:

ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ SLOVENIJE – ZEG
Kardeljeva ploščad 1, Ljubljana

Tel: 01/ 56 53 828, GSM: 041/ 402 401
E-mail: zegslo20@gmail.com

Spletna stran: www.zveza-zeg.si 
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Strokovno posvetovanje ”Sodelovanje javnosti v 
postopkih elektromagnetnih in jedrskih sevanjih” 

Zveza ekoloških gibanj Slo veni-
je - ZEG, nevladna oko ljska 

organizacija (ima status društva v 
jav nem interesu po ZVO) organizira 
pr  vodvodnevno strokovno posveto-
va nje na temo »Sodelovanje javnos   
v postopkih elektromagnetnih in 
jedrskih sevanj«, ki bo potekalo 
v četrtek 23. in petek 24. oktobra 
2014 v Šmarjeških Toplicah (Terme 
Šmarješke Toplice, Bela dvorana I).

Namen posvetovanja je povezovanje 
domačih in tujih znanj, iskanje 
možnosti za večje sodelovanje 
civilne družbe, NVO, občin, državnih 
inš  tucij, skupno reševanje okoljskih 
problemov (NIMBY in NIMET), 
možnos   »zelenih mediacij«, izmenjava 
izkušenj ter srečanje domačih in 
tujih znanstvenikov, strokovnjakov 
različnih strok na širokem področju 
sevalne varnos  . Dvodnevni strokovni 
posvet bo prvi dan obravnaval 
ionizirana sevanja (program jedrske 
varnos  ) in drugi dan neionizirana 
(elektromagnetna sevanja). Posebni 
gost posveta bo jedrski strokovnjak 
iz Japonske g. Kazuhiko Kobayashi, ki 
bo spregovoril o posledicah jedrske 
nesreče v Fukošimi.

Zato so cilji strokovnega po svetovanja: 
seznani   udele žence z novostmi 
na področju zakonodaje ravnanja s 
sevanji v Sloveniji in EU; pripravi   oz. 
posodobi   in takoj spreje   Uredbo 
o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in živ ljenjskem 
okolju (UR. List št. 70/96); prikaza   
lokalno, regij sko reševanje in 
meddržavno problema  ko na področju 
se vanj; prikaza   novos  , raziskave 
in razvoj na področju ravnanja z 
elektromagnetnimi in jedrskimi sevanji 
in izmenjavi prak  čnih izkušenj.

Slovenija in jedrska varnost

Slovenija postaja vedno bolj 
nenavadna dežela, ki je vse težje 

primerljiva z uspešnimi in vzorčnimi 
državami, po katerih se deklarirano 
orien  ra. Po jedrski nesreči v Fukušimi 

ni bila opravljena nobena meritev 
odnosa javnos   do nesreče in njenih 
posledic.

V Sloveniji je v zadnjem letu, ko 
so številne države sklenile opus    
jedrsko tehnologijo, začela delova   
interesna skupina za gradnjo drugega 
reaktorja v Krškem. Javno mnenje je 
pro   gradnji NEK 2, jedrski lobis   
pa kar rinejo z glavo skozi zid kljub 
nesreči v Fukušimi, kjer je bila
v uporabi najvarnejša sodobna 
tehnologija. Slovenski jedrski lobby, 
kar zadeva fi nančne računice ima v 
rokah slabe karte. Na žalost pa tudi ni 
bilo večjega napredka pri postopkih 
načrtovanja končnega odlagališča nizko 
in sre dnje radioak  vnih odpadkov. 
Odkar je bil konec leta 2009 sprejet 
državni prostorski načrt za lokacijo 
odlagališča v Vrbini pri Krškem, 
postopki skorajda stojijo. Inves  cijski 
program prihodnjega odlagališča je bil 
odobren le na resornem ministrstvu 
(po razpustu vlade), brez javne in 
strokovne razprave. Prav tako so 
bila načrtno razpuščena Lokalna 
partnerstva v Posavju.

O jedrski varnos   in vključevanju 
civilne družbe, NVO se premalo govori.

O zagotavljanju jedrske varnos   v 
Evropi bodo spregovorili domači in 
tuji strokovnjaki iz Japonske, Nemčije, 
Švedske in Češke.

Drugi dan bo govora o  neionizira nih 
sevanjih in grobih posegih inves  torjev 
v bivalno okolje.

Problematika onesnaže vanja z 
elektromagnetnim sevanjem (EMS)

R. Slovenija želi poveča   prenosne 
zmogljivos   elektro-

energetskih povezav za prenos 
električne energije obstoječih 
daljnovodov (DV) z 220 kV napetostne 
moči na 400 kV in ob že obstoječih cca 
3600 baznih antenskih postajah (BAT) 
na silo uves   digitalni radijski sistem 
(252 anten GSM R) na slovenskem 
železniškem omrežju. S prehodom 

na višji napetostni nivo se bistveno 
povečuje sevalna obremenitev okolja 
po katerem DV potekajo in BAT stojijo. 
Številne neodvisne mednarodne študije 
nakazujejo  sto, o čemer strokovnjaki 
opozarjajo že vrsto let, namreč, da 
dolgoročna izpostavljenost močnemu 
sevanju vpliva na povečano tveganja 
za nastanek bolezni, predvsem 
rakavih obolenj.

Tudi Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) in posvetovalno telo Evropske 
Komisije SCENIHR priznavata, da lahko 
elektromagnetno sevanje nega  vno 
vpliva na zdravje. V Sloveniji velja 
zastarela Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju, ki določa mejne vrednos   za 
vire sevanja za območja naravnega ali 
življenjskega okolja. Od takrat je znanost 
močno napredovala in obstajajo trdni 
dokazi o škodljivos   elektromagnetnega 
sevanja. Z razočaranjem ugotavljamo, 
da so standardi v Sloveniji 
neustrezni,nevarnost pa grozi 
tudi prebivalcem ob trasah DV in 
bližini BAT. Upoštevajoč morebitne 
nega  vne učinke na zdravje ter gostoto 
poselitve in oddaljenost objektov 
od daljnovodov, med drugim tudi 
javnih objektov, kot so vrtci ni šole 
(1. cona varovanja) bi morala civilna 
družba in lokalni prebivalci po zakonu 
bi   vselej del procesa umeščanja 
daljnovodov in baznih postaj v 
prostor. Tako veleva tudi »Aarhuška 
konvencija« ali »Konvencija o dostopu 
do informacij, udeležbi javnos   pri 
odločanju in dostopu do pravnega 
varstva v okoljskih zadevah«, ki je 
Slovenija sprejela 20. maja 2004. Na 
žalost je v praksi možnost sodelovanja 
javnos   pri umeščanju daljnovodov v 
prostor dana zgolj formalno. Pripombe 
javnos   se ne upoštevajo. 

Sklepi udeležencev posveta bodo 
poziv za vse pristojne ins  tucije in 
civilno družbo k dialogu. Rešitev je 
več, le po   do njih so včasih nekoliko 
daljše. Pred vsako izdajo Okoljskega 
poročila (OPV) bi mora pristojna 
ministrstva preuči   zahteve civilne 
inicia  ve,občane ter v kriterije za 

izdelavo prostorskih načrtov vključi   
nova strokovna spoznanja (tudi
tuja) o škodljivos   daljnovodov in BAT, 
saj se je s preven  vnimi ukrepi moč 
izogni   zelo škodljivim nega  vnim 
vplivom na zdravje ljudi. Slovenija 
in vse pristojne ins  tucije bi morale 
takoj, najkasneje v letu 2015 prilagodi   
zakonske in podzakonske akte v smeri 
novih ugotovitev posvetovalnega 
telesa Evropske Komisije SCENIHR 
in svojim prebivalcem zagotovijo 
zdravo in dostojno življenje. Razvite 
države Evropske Unije imajo mejne 
vrednos   sevanja postavljene tudi 
20 krat nižje kot Slovenija.

Tuji in domači predavatelji bodo 
iz različnih vidikov osvetlili pro ble -
ma  ko EMS: kakšna je trenutna 
za konodaja, kakšne so mejne vred-
nos  , kaj povedo rezulta   o izpo-
stavljenos   sevanju, kakšni so vplivi 
na okolje in katera tveganja za zdra-
vje predstavlja izpostavljenost EMS. 
Na dan posvetovanja bomo iz dali 
v e-obliki zbornik član kov, v ka-
terem bodo objavljeni znanstveni/
strokovni prispevki predstavljeni na 
posvetovanju.

Prvi dan posveta bo potekala tudi 
okrogla miza z naslovom: »Jedrska 
energija in sodelovanje javnos  «. 
Okroglo mizo bo vodila novinarka 
Vida Petrovčič.

Vabljeni ste vsi, ki ste posredno ali 
neposredno povezani z vsebino 
posveta in aktualnimi okoljskimi 
izzivi v Sloveniji nasploh. Zaradi 
aktualnos   tema  ke bo prvi dan 
tudi novinarska konferenca in z njo 
pričakujemo dobro zastopanost 
dogodka v medijih.

Na spletni strani ZEG - h  p://zveza-
zeg.si/, smo pripravili podstran o 
posvetu, kjer so na voljo ažurne 
informacije.

Vabljeni k prijavi na zegslo20@gmail.
com oz. preko priložene prijavnice. 
Prijave sprejemamo do petka, 17. 
oktobra 2014..

STROKOVNI DOGODKI



PROGRAM POSVETA:

PRVI DAN, četrtek 23.10.2014
 – IONIZIRANA SEVANJA 

8.30- 9.00  Prihod in registracija udeležencev
9.00- 9.30 Uvodni nagovor 
  Karel Lipič, predsednik Zveze ekoloških gibanj 
  Slovenije
  Mag. Bernardka Krnc, županja občine 
  Šmarješke Toplice
  MOP (TBA)
9.30- 10.00 NTW – delo Združenja za jedrsko varnost
  Dr. Nadja Železnik, direktorica Regionalnega centra  
  za okolje

10.00- 11.00 Predstavitev razvoja švedske jedrske
 varnosti in vključenost civilne družbe 
  Christine Anvegård, MKG – Švedska NVO
  pisarna za pregled jedrski odpadkov

11.00- 11.20 Odmor
11.20- 12.30 Tveganje za raka otrok blizu lokacij    
 jedrskih central
  Dr. Alfred Körblein, samostojni raziskovalec,   
  Nemčija

12.30- 13.20 Ionizirajoče sevanje in zdravje
  Dipl.Ing. Dalibor Strasky, protiatomski pooblašče  
  nec, Češka

13.20- 14.00 Kosilo
13.30- 14.00 Novinarska konferenca
14.00- 14.30 Upravljanje z visoko radioaktivnimi odpadki 
 v Sloveniji
  Dr. Leo Šešerko, Visoka šola za varstvo okolja,
  Velenje

14.30- 16.00 Okrogla miza: 
 Jedrska energija in sodelovanje javnosti
 Moderira novinarka Vida Petrovčič

16.00- 18.00 Posledice jedrskega sevanja v Fukušimi
  Kazuhiko Kobayashi, japonski strokovnjak za
   jedrsko varnost

18:30  Odhod na večerjo do Turistične kmetije Škrbina,  
 Vinica pri Šmarjeti (za prevoz bo poskrbljeno)
19:00  Večerja + glasba

DRUGI DAN, petek 24. 10. 2014 
– NEIONIZIRANA SEVANJA

8.00-8.30 Prihod in registracija udeležencev 
8.30-9.15 Priprava novele Uredbe o elektromagnetnem seva
 nju in pregled trenutnega stanja na področju EMS  
  Mag. Tanja Bolte, direktorica, Direktorat za okolje, MOP

 Matjaž Ferjančič, Direktorat za okolje, MOP
9.15-9.45 Obveznosti Slovenije po Aarhurški konvenciji  
  Doc. dr.  Vasilka Sancin, Pravna fakulteta,  
  Univerza v Ljubljani
9.45-10.30 Levkemija pri otrocih in visokonapetostni daljnovodi 
  Dr. Alfred Körblein, samostojni raziskovalec, Nemčija

10.30-11.00 Neionizirano sevanje in zdravje
  Dipl.Ing. Dalibor Strasky, protiatomski  
  pooblaščenec, Češka

11.00-11.45 Reševanje EMS v Švici 
  Hans U. Jakob, predsednik Gigaherz, Švica
11.45-12.15 Obravnava elektromagnetnega sevanja  
 na delovnih mestih v elektrogospodarstvu 
  Mag. Rudi Vončina, vodja Oddelka za okolje, 
  Elektroinštitut  Milan Vidmar
12.15-12.45 Pravno varstvo in neionizirajoča sevanja  
  mag. Sebastjan Kerčmar, Odvetniška pisarna Kerčmar
12.45-14.00 Forum: »Vloga in pomen civilnih  iniciativ  
 pri reševanju NIMBY in NIMET efekta«  
 CI proti severni trasi
 CI proti BAT v naseljih
 CI DV pod zemljo….
14.00-14.30 Odmor 
14.30-15.15 Vpliv  neioniziranih sevanj na delovanje  
 vegetativnega živčnega sistema 
  mag. Petar Papuga, dr. med., specialist za akupunkturo
15.15-15.45 Praksa postavljanja baznih postaj mobilne 
 telefonije v urbanih (poseljenih) področjih Hrvaške   
  Mag. Ankica Kosovec – Krželj, 
  dipl. ing. elektrotehnike, HUZEZ, Združenje za zaščito   
  pred elektromagnetnimi sevanji, Zagreb, Republika   
  Hrvaška
15.45-16.15 Elektromagnetna - neionizirana sevanja: 
 Dober služabnik - hudoben (slab) gospodar  
  Milan Rogulja, Združenje Biogen, Beograd,  
  Republika Srbija

16.15 Zaključki in sklepi posveta 
 Kosilo

STROKOVNO POSVETOVANJE
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

CX8030 ima vgrajen 400 Mhz 
32-bitni ARM procesor in 64 
MB RAM pomnilnika. Nameščen 
ima operacijski sistem Microsoft 
Windows CE, prednameščeno pa 
ima okolje TwinCAT PLC, ki omogo-
ča PLC funkcionalnost. Podatki se 
shranjujejo na microSD kartico 

velikosti 512 MB (opcijsko do 4 
GB), odvisno od zahtev aplikacije 
ter količine podatkov. Deluje v 
temperaturnem območju od 0 do 
+55°C, nizka poraba pa omogoča 
hlajenje brez ventilatorja.
CX8030 ima poleg Ethernet priklju-
čka tudi PROFIBUS-DP master pri-

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

Podjetje Beckhoff  ponovno širi ponudbo na področju ugnezdenih (embedded) PC krmilnikov. Nov 32-bitni 
krmilnik/računalnik CX8030 sodi v serijo CX8000.

Novi ugnezdeni računalnik/krmilnik 
CX8030 kot PROFIBUS master

Tehnični podatki CX8030

Procesor 32 bit, 400 MHz

Flash pomnilnik 512 MB microSD (opcijsko 1 GB, 2 GB ali 4 GB)

Delovni pomnilnik 64 MB RAM (ni razširljiv)

Protokol PROFIBUS-DP (master)

Krm. program TwinCAT PLC ‘Run  me’

Podpr   programski jeziki IEC 61131-3

‘Web’ vizualizacija da

Vmesniki 1 x Ethernet 10/100 Mbit/s, 1 x USB (pod pokrovom)

Tip PROFIBUS priključka 1 x D-sub 9-pinska v  čnica z oklopom

I/O povezava E-bus (EtherCAT moduli) ali K-bus (Bus moduli), avtomatska 
prepoznava

Ura Interna ura realnega časa, baterijsko napajanje (baterija 
pod sprednjim pokrovom, zamenljiva)

UPS ‘1-sekundni’ UPS (za zapis do 1 MB ‘persistent’ podatkov)

Operacijski sistem Microso   Windows CE 6

Nastavljanje preko spetnega 
vmesnika

da

Maks. tok napajanja I/O modulov 2 A

Maks. poraba 3 W

Dimenzije (Š x V x G) 64 mm x 100 mm x 73 mm

Temperatura obratovanja/
shranjevanja

0…+55 °C/-25…+85 °C

Maks. dovoljena rela  vna vlažnost 95 %, brez kondenzacije

Odpornost na vibracije/udarce V skladu z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27

EMC emisije V skladu z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4

Stopnja zaščite IP 20

Cer  fi ka  CE, UL

CX8030: Odlično razmerje med zmogljivostjo, 
dimenzijami in ceno

ključek ter stikala za izbiro PROFI-
BUS naslova. Vhodno-izhodni del 
krmilnika avtomatsko prepozna 
priključene module, ki so lahko ali 
z internim K-Bus ali z EtherCAT 
(E-bus) vodilom (mešano ne).
CX8030 je primeren za uporabo 
kot samostojen krmilnik v manj-
ših sistemih ali kot lokalni krmilnik 
v večjih sistemih. MicroSD kartica 
omogoča enostavno menjavo eno-
te, če je to potrebno, zapisane po-
datke pa je možno prebrati na 
čitalniku MicroSD kartic. CX8030 
ima kratkotrajni kapacitivni UPS s 
komercialnim nazivom ‘1-sekundni 
UPS’, ki omogoča, da se v primeru 
izpada električne energije določena 
količina podatkov zapiše na microSD 
kartico.
Več o novem ugnezdenem računal-
niku/krmilniku CX8030 najdete 
na www.beckhoff.si ali pri podjetju 
Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.
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OGLASNA SPOROČILA

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. Izobraževanje 
se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja Beckhoff  GmbH v Nemčiji 
(Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in preizkusijo njeno 
delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

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

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
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PROIZVODNA INFORMATIKA

Pripravil: Herman Slokar, AVTOMATIKA

Vsa ta opravila terjajo veliko časa, zato se v zadnjih le  h 
povečuje potreba po informacijskih sistemih za podporo 
vzdrževanju, ki močno poenostavijo večino omenjenih 
opravil. Veliki poslovno-informacijski (ERP) sistemi po 
navadi vključujejo tudi module za vzdrževanje, ki pa so 
v večini primerov uporabniku neprijazni in nefl eksibilni 
za vključitev in prilagoditev uporabnikovih specifi čnih 
želja. Zato je Metronik v svojo paleto rešitev pred kratkim 
dodal tudi rešitev za celostno podporo vzdrževanju (IDUS 
IS) švedskega podjetja IDUS, ki se od svoje ustanovitve 
(l. 1992) dalje ukvarja z razvojem sistemov za podporo 
vzdrževanju. IDUS IS je mogoče prilagodi   zahtevam vsakega 
uporabnika, ne glede na velikost in kompleksnost podjetja. 
Primeren je za manjše sisteme, kjer lahko vključimo le 
določene funkcionalnos   (npr. prijava napak in okvar), 
ali bolj kompleksne, kjer lahko vodimo lastna skladišča, 

naročamo material, spremljamo stroške vzdrževanja itd. 
Orodje IDUS IS se je izkazal kot odlično orodje v različnih 
industrijah (npr. energe  ka, vodovodni sistemi in sistemi 
odpadnih voda, zgradbe, farmacija, prehrambena industrija 
ter ostala razna proizvodna in procesna industrija).

Glavne lastnos   in funkcije informacijskega sistema IDUS 
IS so: 

Prikaz strukture sistema
Sistem, ki ga vzdržujemo, lahko na enostaven način opišemo 
v obliki drevesne strukture s poljubnim številom map. Na 
posamezne mape lahko vežemo naprave oz. objekte in njihove 
podsklope. S prepros  m premikanjem med različnimi nivoji 
drevesne strukture lahko uporabniki iščejo in pregledujejo 
informacije o sistemu na enostaven način (slika 1).

Informacijski sistem za podporo 
vzdrževanju – IDUS IS 
Avtor:  Aljaž Stare, METRONIK d.o.o.,  aljaz.stare@metronik.si

Vzdrževanje raznovrstnih sistemov postaja vse bolj zapleteno in obsežno opravilo, s kupom potrebnih 
administra  vnih postopkov. Vsak opravljen poseg pri vzdrževanju je treba natančno zabeleži  , pripravlja   
načrte vzdrževanja, izvaja   načrtovane vzdrževalne posege ter spremlja   stroške opravljenega dela. Pogosto 
morajo ekipe vzdrževanja tudi načrtova   stroške vzdrževanja, vodi   lastna skladišča, naroča   material, 
pripravlja   natančna poročila (dnevna, tedenska, mesečna,..) o opravljenem vzdrževanju itd. 

Slika 1 - Primer prikaza objekta v okviru drevesne strukture.
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IDUS SI

Vaš Plus za fleksibilnost 

Cube67+ je modularni IO-sistem …

+  z moduli za vsako aplikacijo

+  z udobnimi diagnostičnimi funkcijami

+  za uporabo v težkih delovnih okoljih

info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.com

Grafi čni prikaz sistema
Poleg premikanja skozi drevesno strukturo lahko do vseh informacij dostopamo 
neposredno preko grafi čnega vmesnika. Ta omogoča preprosto in enostavno 
navigacijo skozi sistem, tako da se uporabnik pomika »v globino« sistema do 
najmanjših podsklopov, ki potrebujejo vzdrževanje (slika 2). Vmesnik lahko 
popolnoma prilagodimo željam uporabnika, kjer lahko vključimo poljubne slike, 
razvite v raznih grafi čnih forma  h. Posameznim slikam in objektom na sliki 
lahko dodelimo dinamične povezave preko katerih lahko uporabnik dostopa 
do vseh razpoložljivih informacij (o delovnih nalogah, planu vzdrževanja, 
potrebnih ak  vnos  h itd.). Z namenom zmanjšanja napak in lažjo iden  fi kacijo 
objektov lahko vsak objekt ali stroj označimo tudi s QR ali črtnimi (bar) kodami. 
Objektom lahko dodelimo tudi GPS lokacijo in kasneje na mapi/zemljevidu 
(slika 3 – desno) prikazujemo in pregledujemo sporočila o napaki posamezne 
naprave, delovnih nalogah itd. 

Na enostaven način (preko import/export Excel datoteke) lahko vse menije 
in opise pretvorimo tudi v lokalni jezik uporabnika. 

Slika 2 - Primer vključitve poljubnih slik v sistem IDUS IS.
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PROIZVODNA INFORMATIKA

Slika 3 - Prikaz navigacije skozi grafični vmesnik (levo) in primer prikaza informacij o vzdrževalnih opravilih preko zemljevida (desno).

Prijava nastalih okvar in napak 
Napake in okvare se lahko vnašajo v sistem na dva načina. V prvem primeru poiščemo objekt preko grafi čnega vmesnika 
in s pomočjo desnega klika (miška) na določenemu objektu odpremo obrazec za vnos okvare. V drugem načinu pa objekt 
poiščemo v prikazu drevesne strukture sistema (na voljo je tudi uporabno orodje za iskanje objektov) in nato odpremo 
obrazec za prijavo okvare. Prijavljene napake se lahko direktno prenesejo v plan oz. načrt vzdrževanja ali v delovne naloge.

Slika 4 - Primer forme za prijavo napak.

Planiranje/načrtovanje ukrepov v preven  vnem vzdrževanju
Samo načrtovanje ukrepov se lahko izvede neposredno iz grafi čnega vmesnika, kar pomeni, da je objekt povezan s 
posameznim ukrepom. Na osnovi izdelanega načrta orodje IDUS IS avtomatsko oblikuje delovni nalog. Merila, po 
katerih se mora izvaja   preven  vno vzdrževanje, moramo izbra   sami. To so lahko datumi (terminski plan), numerične 
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vrednos   (npr. obratovalne ure iz PLC/SCADA sistema), dogodki ali pa kombinacija le-teh na podlagi nekega koncepta 
(npr. vzdrževanje se realizira takoj, ko bo proizvodna linija ustavljena za več kot 5 dni).

Vsak izdelan načrt/plan ima dodeljeno svojo iden  fi kacijsko številko, ki se pojavi v vseh delovnih nalogih, kar omogoča 
enostavno sledenje.

Slika 5 - Primer planiranja vzdrževanja.

Prikaz ak  vnos  
Znotraj grafi čnega vmesnika lahko vizualiziramo razne ak  vnos   (načrtovanje/planiranje, delovne naloge, vnos napak, 
združena opravila itd.) znotraj »Koledarja ak  vnos  « (Slika 6 – levo) ali preko »Liste ak  vnos  « (Slika 6 – desno). 

Slika 6 - Koledar aktivnosti (levo) in pregled skozi celotno listo aktivnosti (desno)

Poleg tega pa imamo možnost prikaza planiranja in delovnih nalogov tudi preko Gan   načina. Gan   način omogoča 
prikazovanje planiranja/delovnih nalogov za posamezne uporabnike ali skupino uporabnikov (slika 7 – levo). Pri tem 
lahko na enostaven način dinamično spreminjamo tudi čas izvedbe planiranja/delovnega naloga ali pa le-to dodelimo 
drugemu uporabniku oz. skupini uporabnikov. Preko Gan   načina lahko zgradimo in izvajamo celotni projekt (alterna  va 
orodju Microso   Project), ki ima defi niran določen čas začetka in konca projekta in je sestavljen iz večih posameznih 
manjših opravil (delovnih nalogov), katera si morajo sledi   v pravilnem zaporedju (slika 7 – desno). Posamezne naloge 
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oz. plane lahko med samo izvedbo tudi dinamično spreminjamo, v kolikor pride do kakšne nepričakovane spremembe 
med samo izvedbo projekta.

Slika 7 - Primer prikaza delovnih nalog preko Gantt načina.

Seznam združenih opravil
Vedno ni prak  čno, da planiramo vsak ukrep za vsako napravo oz. objekt posebej. Včasih je bolj smiselno, da združimo 
več objektov (na katerih lahko poteka več manjših opravil) v enotno združeno opravilo (npr. pregled termostatov, 
inšpekcija, mazanje ležajev itd.). Za takšna združena opravila nato določimo dneve, kdaj se bodo opravila izvajala in 
kdo bo to izvajal (slika 8). Uporabnikom se ta opravila pojavijo v »Koledarju ak  vnos  « ali v »Lis   ak  vnos  «, ki smo 
jih opisali zgoraj.

Slika 8 - Primer prikaza združenih opravil.

Skladiščno poslovanje in nabava materiala

S sistemom IDUS IS lahko vodimo skladiščno poslovanje. Na voljo imamo prevzem materiala, izdajo materiala ter 
izpis skladiščne kar  ce. Preko orodja IDUS IS lahko tudi naročamo material (slika 9).
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Komunikacijski link za oddaljene lokacije

Slika 9 - Primer prikaza združenih opravil.

Povezovanje s procesnimi in poslovno-informacijskimi sistemi
IDUS IS je mogoče popolnoma integrira   z obstoječimi SCADA/DCS sistemi in senzorji ter na ta način dobi   direktne 
informacije o stanju opreme ter alarmnih stanjih v realnem času. Npr., SCADA nadzorni sistem spremlja obratovalne 
ure naprave in te ure posreduje v informacijski sistem. Ta jih po vnaprej določenih merilih ovredno   in v primeru, 
da je število obratovalnih ur preseženo, avtomatsko oblikuje delovni nalog ter vnese zaznamek v koledar tekočih 
opravil za posamezno skupino vzdrževalcev ali le določenega uporabnika. Na ta način se izognemo preven  vnemu 
vzdrževanju na osnovi terminskega plana, ki je rela  vno drag, ter preidemo k vzdrževanju na osnovi dejanskega stanja 
sistema. S tem lahko op  miziramo zanesljivost delovanja opreme z minimalnimi izpadi poslovanja ter na ta način 
bistveno znižamo stroške vzdrževanja.

IDUS IS je sistem odprtega  pa, ki omogoča izmenjavo podatkov z drugimi informacijskimi sistemi znotraj obstoječega 
podjetja. Mogoč je na primer avtomatski prenos podatkov iz poslovno-informacijskega (ERP) sistema o obstoječih 
zalogah, odpr  h naročilih, načrtovanih zalogah, ali pa se celotno vodenje skladiščnega poslovanja za oddelek vzdrževanja 
izvaja izven sistema IDUS IS, v sistem pa se vpisuje samo stanje zalog.

Enostavna razširljivost sistema z različnimi dodatki
IDUS IS ima več različnih dodatkov/modulov, s katerimi lahko razširimo sistem, z namenom 
poenostavitve in izboljšanja samega dela. Tako lahko uporabimo:

• »IDUS Pocket«, ki predstavlja mini verzijo IDUS IS sistema na industrijskih (PDA) dlančnikih 
(slika 10). 

• »IDUS APP«, ki je namenjena pametnim telefonom in tablicam (iOS in Android), s pomočjo 
katerih lahko opravljamo vsa vzdrževalna dela kjerkoli se nahajamo. Iz samega kraja napake 
lahko slikamo napravo oz. objekt in sliko dodamo v delovni nalog, poročilo, ali pa dodamo/
spremenimo GPS koordinate objektov. IDUS APP lahko dela v »off -line« ali »on-line« načinu, Slika 10 - IDUS Pocket.
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kar pomeni, da aplikacija dela tudi v primeru, da 
mobilna naprava na določeni lokaciji nima signala. 
Vsa opravila se bodo namreč sinhronizirala, ko bo 
mobilna naprava prišla v območje dobrega signala.

Slika 11 - IDUS APP.

•  »IDUS Web«. Do vseh vzdrževalnih opravil in informacij 
lahko dostopamo tudi preko web brskalnikov. 

• »IDUS Import« je odlično orodje, ko moramo zbra   
informacije iz drugih aplikacij in jih impor  ra   v IDUS 
IS sistem (npr. kontak   oseb ali raznih informacij iz 
naprav in objektov zbranih v excel datoteki).

Poročila in spremljanje stroškov
Znotraj orodja IDUS IS lahko izdelamo poljubna poročila, 
ali pa uporabimo že izdelane predloge. Z orodjem IDUS IS 
lahko spremljamo tudi stroške vzdrževanja, načrtovane 

Slika 12 - Primer prikaza statističnega poročila o vzdrževalnih de-

lih (zgoraj) in letnega vzdrževalnega poročila (spodaj)

ali pa dejansko nastale stroške vzdrževanja. Na osnovi teh 
podatkov lahko izdelamo poročila o stroških za poljubno 
časovno obdobje (slika 12).

… 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



VHF Digitalne ročne postaje 

iF3161DT
iF3161DS

UHF Digitalne ročne postaje

iF4161DT
iF4161DS

VHF Digitalne postaje

iF5061D
UHF Digitalne postaje

iF6061D

VHF Digitalni Repetitor

iFR5000
UHF Digitalni Repetitor

iFR6000

UC-FR5000
IDASTM trunking / network
kontroler

UR-FR5000 (VHF) 
UR-FR6000 (UHF) 
Kanalski modul

Dva RF modula sta lahko v eni enoti
(Leva stran je opcijska).

SM-25
Namizni mikrofon

HT-148T
DTMF mikrofon

RMK-3
Pribor za ločeno mont.

Ločevalni kabel
OPC-609 (1.9 m)
OPC-607 (3 m) 
OPC-726 (5 m) 
OPC-608 (8 m) 

“Man down” enota PTT/VOX enota   Slušalke z mikrofonomGPS zvočnik-mikrofone
HS-95HM-170GP VS-1SC UT-124R

Lastnosti

Opcijska oprema

Opcijski moduli

Lastnosti

Lastnosti

Lastnosti

Skladno z digitalnim 6.25kHz NXDN™ protokolom. Bogate digitalne funkcije
512 memory channels s 128 conami
Dot matrix, multi-funkcijski LCD
Litij-Ion baterije velike kapacitete
IP55 ekvivalentna zaščita pred prahom in vodnim curkom
MIL-STD robustna konstrukcija
5W RF izhodne moči
Glasen zvok z  BTL ojačevalnikom in avdio kompander
Vgrajen 2-Tonski / 5-Tonski / CTCSS / DTCS / MDC 1200 signalizacija (za analogni FM)

Skladno z digitalnim 6.25kHz NXDN™ protokolom. 
Bogate digitalne funkcije
512 memory kanalov s 128 conami
Širok dot matrix displej in multi-funkcijski LCD
Ločljiva čelna plošča z opcijskim RMK-3 in
separacijskim kablom
D-Sub konektor in linija za zaznavanje vžiga
50W (VHF), 45W (UHF) RF izhodna moč
IP54 Zaščita pred prahom in škropljenjm vode
(samo čelna plošča)
MIL-STD robustna konstrukcija
Spredaj nameščen zvočnik in avdio kompander
Vgrajen 2-Tonski / 5-Tonski / CTCSS / DTCS / 
MDC 1200 signalizacija (za analogni FM)

Načrtovan za 19-inch rack montažo, nizkoprofilna 2U višina
12-digit dot-matrix displej in 32 spominskih kanalov
Multiple CTCSS, DTCS tonsko in digitalno RAN kodiranje/dekodiranje
50W izhodne moči pri 50% razmerju sprejem/oddaja, 25W pri 100%
Dva RF modula sta lahko nameščena v enoto za “2Ch v 1box konfiguracijo”
(Potreben je opcijski UR-FR5000/UR-FR6000)
5-Ton in DTMF enkoder/dekoder (Za analogno FM)
Razširitveni D-sub 25-pinski konektor za priklop kontrolerja analognega prenosnika
ali drugih zunanjih naprav

Informacije in naročila:
S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 
1261 Ljubljana Dobrunje

h  p://shop.hamtech.eu
info@hamtech.eu
+386 59 010 952
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Daljinsko vodena dvoriščna vrata 
Avtor:  Robert Ojsteršek, dipl. inž. mehatronike UN, 

robert.ojstersek@sc-celje.si
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Pot na Lavo 22, 3000 Celje

Remote-controlled courtyard doors

Nowadays remote-control systems are more a 
need than a necessary evil in our fast-fl owing lives. 
They are especially important in confi gura  on 
with smart mobile phones, which are even more 
so embedded into our daily lives. This is why this 
applica  on, that enables remote-control access 
of courtyard doors over smart mobile phones, 
has been made. The aim of this was mostly to 
create an applica  on which would be simple, 
reliable, easy to use and most importantly 
aff ordable.

Uvod

Sodoben ritem življenja nam narekuje vse bolj 
avtoma  zirane sisteme v naši vsakodnevni uporabi. 
Lahko bi dejali, da se naše življenjsko okolje 
prilagaja našemu hitremu načinu življenja. Zato se 
inženirji vedno bolj trudimo naredi   sisteme, ki so 
avtonomni in avtoma  zirani, tako se je rodila tudi 
ideja o daljinsko vodenih dvoriščnih vra  h, ki jih 
odpiramo s pomočjo mobilnega telefona. Celoten 
projekt je bil realiziran v laboratoriju za sisteme 
daljinskega vodenja na Fakulte   za elektrotehniko, 
računalništvo in informa  ko v Mariboru.

Slika 1 - Dvoriščna vrata

Osnovna ideja
Osnovna ideja je navezana na daljinsko vodena dvoriščna 
vrata, pri čemer je sistem zasnovan tako, da z minimalnimi 
dodatnimi stroški opremimo dvoriščna vrata in s prepros  m 
vmesnikom, ki si ga lahko vsak uporabnik pametnega 
mobilnega telefona naloži s pomočjo spleta krmilimo 
ta vrata. Preprostost in cenovna dostopnost celotnega 
sistema je v kriznih časih še kako pomembna. V takem 
primeru je odločitev o uporabi mikroračunalnika, ki je 
cenovno zelo dostopen prava izbira. 

Poleg uporabe mikroračunalnika v tem primeru proizvajalca 
Arduino, je bilo potrebno na dvoriščna vrata dogradi   
končni s  kali (S1 in S2), ki zaznavata končni legi vrat (vrata 
odprta, vrata zaprta) ter izdela   enostaven uporabniški 
vmesnik na mobilnem telefonu. Celotna ideja je imela 

nekaj ključnih zahtev in sicer zanesljivost delovanja, 
priročnost, enostavnost, prak  čnost in najpomembneje 
cenovna upravičenost.

Slika 2 - Mikroračunalnik Arduino UNO

Uporaba mikroračunalnika Arduino UNO
Vse več prepros  h aplikacij na najrazličnejših področjih lahko 
realiziramo s pomočjo različno zmogljivih mikroračunalnikov. 
Uporaba mikroračunalnika Arduino UNO ni bila naključna 
odločitev, temveč premišljena izbira. Pri navedenem 
mikroračunalniku je velika prednost širok izbor možnos   
realizacije različnih sistemov. Odlikuje ga enostavnost 
uporabe, zanesljivost delovanja, zmogljivost, predvsem 
pa široka podpora s strani proizvajalca uporabnikom.
Arduino UNO nam ponuja širok nabor operacij, ki jih 
lahko izvajamo. Nanj lahko priključimo digitalne vhode, 
v primeru daljinsko vodenih dvoriščnih vrat sta to končni 
s  kali S1 in S2. Po potrebi lahko z ustreznimi ukazi na 
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mikroračunalniku izvajamo analogno digitalno pretvorbo 
ter ogromno drugih možnos  . Odpiranje in zapiranje 
dvoriščnih vrat ne more bi   izvedeno brez ustreznega 
električnega motorja. Motor je v tem primeru krmiljen 
preko H mostu, ki ga krmili mikroračunalnik.

Slika 3 - Povezava Bluetooth modula na krmilnik Arduino

Za vzpostavitev komunikacije med mikroračunalnikom in 
mobilnim telefonom je uporabljen Bluetooth modul, ki je 
povezan na Arduino UNO. Pravilna nastavitev parametrov 
Bluetooth komunikacije je ključna za pravilno delovanje 
celotnega sistema, potrebna je pravilna uskladitev urinega 
takta med mikroračunalnikom in Bluetooth modulom, 
nastavitev dostopa do povezave z Bluetooth modulom z 
dovoljenjem zgolj za mobilni telefon, ki ima pristojnost 
odpiranja dvoriščnih vrat. V ta okvir je zajeta varnost 
va ro vanega vstopa, ki nedovoljenim uporabnikom 
pre prečuje vstop, saj si ne želimo, da bi lahko na naše 
dvorišče vstopal kar vsak z ustrezno programsko upremo, 
temveč zgolj v naprej določeni uporabniki npr. žena, mož 
in otroci z vsak svojim mobilnim telefonom.

Programska koda
Celoten program je napisan v programskem okolju Ardu-
ino, ki je za programiranje rela  vno enostavno, omogoča 
nam razhroščevanje med preizkušanjem pravilnos   
delovanja in ponuja hiter dostop do pomoči pri morebitnih 
zaple  h in nejasnos  h. Velika prednost je neposredna 
vzpostavitev komunikacije med mikroračunalnikom in 
osebnim računalnikom, saj pri tem ne potrebujemo 
vmesnega programatorja kot pri osnovnih izvedbah 
mikrokrmilnikov. 
Preko programskega okolja prav tako programiramo 
in nastavljamo Bluetooth modul, ki je neposredno 
priključen na pla  ormo Arduino UNO. Priporočljivo je, da 
se pred nakupom Bluetooth modula prej posvetujete o 
kompa  bilnos   mikroračunalnika in modula, v nekaterih 
primerih vam proizvajalec že ponuja   dve komponen   
kot paket.

Slika 4 - Programska koda v 

okolju Arduino

Progam se izvaja po 
na slednjih logičnih 
operacijah. Bluetooth 
modul nenehno preverja 
pri sotnost morebitne 
bli žine mo bilnega telefo-
na, ki se mora nahaja   v 
radiju osem metrov od 
mikroračunalnika, ki je 
pritrjen v vodoodporno 
dozo v neposredni bližini vrat. Ko se vzpostavi povezava 
med mikroračunalnikom in ustrezno iden  fi ciranim 
mobilnim telefonom se nam na uporabniškem vmesniku 
mobilnega telefona komunikacija obarva zeleno, takrat 
je povezava vzpostavljena. S pri  skom na  pko odpri se 
nam vrata odprejo. Vrata se v osnovi nahajajo v začetni 
poziciji v kateri je ak  vno s  kalo S1, vrata so takrat zaprta. 
Ak  vno končno s  kalo S1 je tudi pogoj, da se lahko začnejo 
vrata odpira  . Vrata se odpirajo do ak  vacije končnega 
s  kala S2, ki signalizira, da so vrata odprta.

Slika 5 - Elektromotor s končnimi stikali

Program je spisan tako, da vrata v končni legi (ak  vno 
s  kalo S2) ostanejo vse do ak  vacije  pke (zapiranje) 
na mobilnem telefonu, ki sproži zapiranje vrat. Zaradi 
varnos   delovanja programa sta dodani še dve končni 
s  kali. Ti dve s  kali nam mehansko prekineta električno 
napajanje motorja, v primeru napake programske kode 
npr. S1 ali S2, ki sta ak  vna in ne ustavita vrat v želeni 
končni poziciji. Ta dopolnitev je bila varnostno zasnovana 
samo za laboratorijsko preizkušanje in ne bi bila potrebna 
v realni aplikaciji. Seveda bi lahko bil program zasnovan 
tako, da bi se zapiranje izvršilo po določenem času 
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(uporaba ustreznega zakasnilnega člena), v tem primeru 
bi bila nujno potrebna tudi senzorska varnostna zaščita 
pred morebitnem nahajanjem objekta med dvoriščnimi 
vra   npr. zaustavljen avtomobil.

Uporabniški vmesnik na mobilnem telefonu

Zaradi enostavnos   in preprostos   uporabe aplikacije je 
za uporabniški vmesnik uporabljen programski paket SENA 
Bterm, ki odlično deluje na Android pla  ormi. Uporaba 
je nadvse preprosta, zagotavlja nam možnost nastavitve 
dovoljena vzpostavitve komunikacije z določenimi 
mobilnimi telefoni. Nezahtevna je tudi nastavitev  pk za 
odpiranje in zapiranje vrat, skonfi guriramo zgolj dve  pki. 
Tipki za odpiranje dodelimo naslov, ki se v uporabniškem 
programu dodeli funkciji odpiranje. Nastavitev druge  pke 
je podobna le, da v tem primeru dodelimo  pki zapiranje 
naslov, ki je določen isto imenski funkciji v programu.

Slika 6 - Nastavitev komunikacije 

s Bluetooth modulom

Velika prednost aplikacije je v tem, da na našem mobilnem 
telefonu zasede zelo malo spominskega prostora in ne 
vpliva na hitrost delovanja mobilnega telefona, kar je 
ključnega pomena. Aplikacija je uporabniku Androida 
na voljo na medmrežju in ni plačljiva.

Zaključek
V članku sem vam hotel predstavi   enostavno in cenovno 
ugodno rešitev daljinskega vodenja dvoriščnih vrat s 
pomočjo mobilnega telefona in Bluetooth komunikacije. 
Aplikacija je bila realizirana na laboratorijski opremi v 
bližnji prihodnos   jo čaka prestavitev na realna dvoriščna 
vrata. Zaradi uspešnega in zanesljivega delovanja v 
laboratoriju in možnos   ugodnega in preprostega 
realiziranja predpostavljam, da je aplikacija uspešno 
prestala razvojno fazo in se lahko začne uporablja   na 
realnih primerih. Zelo pomembno je, da v času hitrega 
razvoja tehnoloških sistemov tudi sami sledimo svetovnim 
smernicam in tako naš svet delamo lepši, enostavnejši 
in tehnološko bolj razvit.

Literatura

[1] Arduino: h  p://arduino.cc
[2]  SENA Bterm: h  p://www.senaindustrial.com/products/

industrial_bluetooth/manage_by_android_phone.php
[3]  Slike sistema: Lasten vir
[4]  Slike komponent: Medmrežje
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Vacon 100 motorska montaža
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Nova generacija frekvenčnih pretvornikov
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Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

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

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu
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Vsestranska rešitev 
za branje in primerjavo 
besedila 
Avtor:  David Vidmar, SICK d.o.o.,  david.vidmar@sick.si

Glavna prednost novega bralnika Lector®620 je branje na  snjenega besedila in sočasna iden  fi kacija vseh 
standardnih 1D in 2D kod. Bralnik je primeren za branje različnih vrst pisave, katere učenje je možno tudi med 
delovanjem stroja, še posebej pa prepriča z enostavnostjo nastavljanja ob zagonu. Stacionarno in dinamično 
odkrivanje številk, črk, simbolov in kod je, zahvaljujoč inteligentnim dekodirnim algoritmom, zelo zanesljivo, 
tudi pri kri  čni kakovos     skanja. Najpogostejša področja uporabe Lector® 620 OCR bralnika vključujejo 
branje datuma in serijskih številk pri pake  h s hrano in farmacevtskih pake  h, prepoznavanje matričnih 
2D kod in zlas   spremljanje in podajanje podatka o manjkajočem paketu pri pakiranju na pakirnih strojih.

Lector LECTOR®620 OCR v kompaktni izvedbi je idealna rešitev za branje in preverjanje na  snjenega besedila pri 
pakirnih aplikacijah. Zahvaljujoč vgrajeni rdeči in modri osvetlitvi vedno zagotavlja op  malno osvetlitev v celotnem 
področju branja, ne glede na kontrast. Bralnik omogoča odkrivanje na  snjenega teksta, simbolov in številk na razdalji 
od 30mm do 300mm, tako v mirovanju, kot tudi v gibanju do hitros   4m/s. Integrirani iskalnik teksta zagotavlja 
zanesljivo branje besedila ali primerjavo tudi pri določenem odstopanju pri  skanju na embalažo.

Vgrajen spletni strežnik in čarovnik za učenje podpirata enostaven zagon Ravnanje z bralnikm LECTOR®620 OCR 
ob zagonu je impresivno enostavno, ne glede ali se uporablja za primerjavo ali branje na  snjenega besedila ali pa 
iden  fi kacijo kode. Učenje besedila poteka v načinu učenja, ki je podprt z uporabniku prijaznim čarovnikom. Ker ima 
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bralnik vgrajen spletni strežnik ni potrebna nobena posebna programska oprema za učenje črk, simbolov in številk. 
Poleg tega se lahko pri aplikacijah, kjer več bralnikov opravlja isto nalogo, pisave hitro kopirajo iz ene naprave na 
ostale bralnike (preko računalnika ali SD spominske kar  ce).

Zasnovan za prilagodljivost in visoko razpoložljivost

Tudi med delovanjem lahko bralnik Lector ® 620 OCR samostojno prilagaja paramatre pomembne za samo branje, kot 
so osvetlitev in nastavitev kontrasta. Za nove pisave je možno učenje tudi, ko je stroj že v delovanju. Kot rezultat, se 
lahko bralnik samodejno prilagaja, na primer, za spreminjanje kontrastnih razlik ali vrste pisav (npr. pri poševnem  sku) 
brez zmanjšanja razpoložljivos   stroja. Taka fl eksibilnost zelo pripomore k zanesljovos   branja. Uporaba inteligentnih 
dekodirnih algoritmov omogoča vrednotenje kakovos   branja kode. To pomaga uporabnikom razume   vsak problem, 
ki se lahko pojavi, in ga popravi   tudi brez strokovnega znanja.

LECTOR® 620 OCR - najnovejši dodatek k seriji bralnikov LECTOR® 620 

LECTOR®620 OCR je najmlajši član iz serije bralnikov črtnih kod LECTOR®620. Različne izvedbe rešujejo različne naloge 
in izpolnjuje različne zahteve pri avtoma  zaciji: različica ECO, cenovno ugodna z osnovnimi funkcijami; različica High 
Speed za aplikacije z visoko hitrostjo do 6 m/s; različica DPM Plus kot op  malna rešitev za neposredno označene 
kode in različica Professional, ki pokriva najbolj običajne aplikacije branja kod in tako predstavlja univerzalno rešitev 
za širše pokrivanje različnih nalog. SICK-ovi bralniki 2D kod ponujajo odlične opcije pri povezljivost, ki se ujemajo z 
njihovim dobrim delovanjem: Ethernet (TCP / IP), EtherCAT, Ethernet / IP, PROFIBUS, PROFINET, CAN-Bus, RS 232, 
digitalni I / O, USB - različni podatkovni vmesniki so integrirani že v samo napravo LECTOR® 620 ali omogočeni preko 
ustreznih zunanjih priključnih vmesnikov.

OD Mini: .

www.si k. o /en/OD_Mini
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Optoelektronski senzor, 
ki zazna vse – tudi luknjo. 
Avtor:  David Vidmar, SICK d.o.o.,  david.vidmar@sick.si

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 zaneslji-
vo 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 svetlob-
nega 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 popularne serije 
46 in kompa  bilen z vsem že obstoječim montažnim materialom in refl ektorji. 

VZDR EVANJE 2014 | 24. sejem in posvet

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

     VZDR EVANJE JE IN...VESTICIJA!
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Največja izbira senzorike iz zaloge v Sloveniji 
in bližnji okolici, ter predstavitev posebnosti 
proizvajalca FBS elektronik d.o.o.
Avtor:  Alojz Vipavc,  skrbnik programa proizvodnje, FBS Elektronik d.o.o.

FBS elektronik d.o.o. iz Velenja je največji slovenski proizvajalec senzorike. Začetki našega podjetja segajo 
v leto 1988, ko je g. Franc Novak dipl. ing. el, kot samostojni podjetnik začel z dejavnostjo izdelave in 
trženja induk  vnih in kapaci  vnih brezkontaktnih senzorjev namenjenih za vgradnjo v stroje in naprave 
pri avtoma  ziranih industrijskih in tehnoloških procesih. 

Vzdrževanje strojev in naprav v pro-
izvodnji je bistvenega pomena za 
doseganje želene količine in kvalitete 
izdelkov. Zato so vzdrževalci eden od 
najpomembnejših členov v verigi 
zagotavljanja nemotenega delovanja 
avtomatov, strojev in naprav. Zaradi 
nenehnega pri  ska na zniževanje 
vrednosti zalog, se manjša tudi 
količina rezervnih delov, kateri so na 
voljo vzdrževalcem. V podjetju FBS 
elektronik d.o.o. zagotavljamo po-
godbenim odjemalcem stalno zalogo 
in s tem krajše dobavne čase.

Na zalogi imamo senzorje iz lastne 
proizvodnje (induk  vna, kapaci  vna 
in magnetna s  kala, temperaturna 
 pala, ojačevalni moduli, …) ter tudi 

mnogo  pov različnih op  čnih senzorjev 
renomiranih evropskih proizvajalcev. 
Na voljo je široka paleta induk  vnih 
s  kal, tako s PNP ali NPN izhodi kot tudi 
z NO ali NC s  kalno funkcijo. Izbirate 
lahko med s  kali, ki so  primerna za 
AC ali DC napajanje.

Proizvajamo tudi  s  kala s povečano 
preklopno razdaljo – Sn. Povečana 
preklopna razdalja se v večini primerov 
uporablja za tarče narejene iz bakra ali 

aluminija. Prav tako imamo na zalogi 
s  kala v krajših ohišjih za vgradnjo 
na mesta, kjer je malo prostora (M8 
s  kala so lahko dolga med 80 mm 
in 22 mm).

Na zalogi so tudi kapaci  vna s  kala, 
katera se uporabljajo pri ugotavljanju 
nivojev peletov pri pečeh ali tekočin v 
plas  čnih posodah. Senzor names  te 
v bližino posode (posode ni potrebno 
prevrta  ) in ga priključite. Posodo nato 
približate senzorju ter kontrolirate nivo.
Iz zaloge lahko takoj dobavimo tudi 
svetlobne zavese za dvigala, TOF SPOT 
senzorje in ostale enožarkovne senzorje 
proizvajalca CEDES, za varovanje 
avtomatskih vrat, nadzor prisotnos   
oseb pred dvigali ali med vra   ter za 
nadzor nivojev v posodah ali silosih.

Slika 1: CEDES –  TOF/SPOT

Preizkuševalec senzorjev FBS PS001:
Za kontrolo delovanja senzorjev lahko 
uporabite Preizkuševalec ali tester 
senzorjev. Preizkuševalec je priročna 
elektronska naprava primernih dimenzij 
za vsak vzdrževalčev žep.

Tehnične lastnos  :
-  baterijsko napajanje 2 x 9 VDC;
-  LED indikatorji za prikaz izhodnih 

funkcij;
-  opozorilni ton ob zaznavanju tarč 

pri delovanju senzorja.

Uporaba:
nanj  priključite s  kalo in preverite 
njegovo delovanje ali pa ugotovite, 
kateri  p s  kala je vgrajen v primerih, 
ko so vsi podatki na labelah nečitljivi. 
Lastno napajanje omogoča mobilnost 
vzdrževalca in preizkušanje delovanje 
senzorja »on site« na lokaciji. 

Ob zamenjavi s  kala pa lahko vzdrževa-
lec nastavi položaj novega s  kala ali 
nastavi preklopno razdaljo pri kapa-
ci  vnih senzorjih pred ponovnim pri-
klopom v avtoma  ziran sistem. Na 
stranske priključne sponke priključi-
te rjavi in modri vodnik za napajanje 
senzorja, izhod pa priključite na srednjo 
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sponko preizkuševalca. V primeru NO 
izhoda na s  kalu, zasve   ustrezni LED 
indikator – PNP ali NPN. 

Na preizkuševalec lahko priključite vsa 
induk  vna in kapaci  vna s  kala ali 
pa REED in HALL senzorje ter op  čne 
senzorje, skratka vse senzorje, ki so 
izdelani za priključitev na ustrezno 
enosmerno enosmerno napajanje in 
imajo PNP ali NPN izhod.

Slika 2 - Preizkuševalec PS 001

Ojačevalni modul FBS:
Kadar imamo v avtomatih in na 
avtomatskih linijah ali strojih bremena, 
ki za delovanje potrebujejo večje 
tokove, ki so nad 500 mA  in v primerih 
kadar imamo priključena induk  vna 
bremena na izmeničnem napajanju 
lahko uporabimo ojačevalne module za 
ojačenje izhodnih signalov senzorjev.
Ojačevalni moduli omogočajo napajanje 
senzorjev, izhod senzorja pa krmili 
relejski izhod ojačevalnega modula. 
Ojačevalniki lahko preklaplja tokove 
do 6A in napetos   do 250V. Po potrebi 
lahko imajo vgrajeno tudi zakasnitev 
vklopa ali zakasnitev izklopa. Relejski 
moduli z zakasnitvijo do 30 sekund 
se uporabljajo v primerih, ko želimo 
nevtralizirati kratkotrajne lažne 
impulze – kratkotrajno prisotnost 
tarče. Module z zakasnitvijo lahko 
uporabljamo tudi v kombinaciji s 

kapaci  vnim senzorjem za merjenje 
/ zaznavanje peletov ali za zaznavanje 
krmil za perutnino. 

Slika 3 - Ojačevalni modul

Slika 4 - Priključne sponke ojačevalnega  

modula

Storitve merjenja zaustavitvenih časov:
Podjetje FBS elektronik d.o.o. izvaja 
tudi storitev opravljanje periodičnih 
meritev zaustavitvenih časov nevarnih 
delov naprav – s  skalnic po standardu 
ISO13849. Rezultat meritve poda 
informacijo o zaustavitvenem času, od 
trenutka ko nekdo poseže v nevarni 
del stroja pa do popolne ustavitve 
stroja. S pomočjo tega podatka lahko 
vzdrževalci in odgovorni za varnost 
v podjetju re-defi nirajo varnostne 
komponente, pozicijo varnostnih 
komponent. 

Pomembno pa se je zaveda  , da je 
meritve potrebno izves   vedno takrat, 
ko se na stroju zamenja varnostni 
element tj.  pke za dvoročni vklop, 
varnostni senzor, varnostna svetlobna 
zavesa ipd, torej vse komponente, ki 

,
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so v verigi za zagotavljanje ustrezne varnos   na stroju. 
Na podlagi zaustavitvenega časa in ostalih odzivnih 
časov varnostnih komponent se določi ustrezna 
varnostna razdalja postavitve varnostne komponente 
od nevarnega dela stroja.
 
Senzorji v posebnih ohišjih oz. glede na zahteve 
kupcev:
V podjetju FBS elektronik d.o.o. se trudimo, da se vedno 
po najboljših močeh prilagajamo potrebam kupcev, 
zato izdelujemo tudi večje število posebnih senzorjev 
prilagojenih potrebam naročnikov.  Induk  vne senzorje, 
katere drugi proizvajalci ne proizvajajo več, poiščite pri 
nas. V kolikor bo možno, vam jih izdelamo. Trenutno 
izdelujemo posebne senzorje v ohišju z navojem M8  
dolžine 80 mm ali posebne oblike npr. L ohišje. Iz naše 
proizvodnje, vam v sodelovanju z razvojem, lahko 
ponudimo tudi posebne – posebej za vas izdelane 
senzorje, po potrebi tudi v vašem ohišju. 

Slika 5- Induktivni senzorji v posebnih ohišjih

V primeru odpovedi naprave oziroma nedelovanja zaradi 
odpovedi senzorja, nas pokličite in skupaj bomo našli 
rešitev, kako bi lahko ponovno vzpostavili delovanje 
avtomatske linije avtomata. Pomembno je vede  , da 
se nahajamo 2 uri vožnje od vas. V primeru težav s 
senzoriko jih boste v večini primerih z našo pomočjo 
lahko rešili v roku 5 ur. 

FBS elektronik d.o.o. je največji slovenski proizvajalec 
senzorike in imamo in imamo v okolici - 200 km največjo 
zalogo senzorike ter pripadajočih konektorjev.
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Informacije: Jasna Krajnc,  GRAH Ligh  ng, jasna.krajnc@grahligh  ng.com

9. oktober 2014 – Občina Slovenske Konjice je v sodelovanju z družbo Grah Ligh  ng, vodilnim domačim 
proizvajalcem notranje in zunanje LED-razsvetljave, zamenjala velik del sve  lk javne razsvetljave. Občina 
od leta 2010, ko je začela izvaja   akcijski načrt zamenjave javne razsvetljave, uspešno izvaja ukrepe 
zmanjševanja porabe energije. Hkra   zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje okolja in izboljšujejo svetlobno-
tehnične elemente na prometnih in drugih javnih površinah.

Visoki stroški elektrike in vzdrževanja 
javne razsvetljave spodbujajo občine 
k zamenjavi potratnih, tehnološko 
zastarelih sve  lk z novo, do okolja 
prijazno LED-tehnologijo. Izpostavi   
velja ulico Toneta Melive in Liptovsko 
cesto, kjer so zamenjali zastarele in 
potratne živosrebrne sve  lke z visoko 
učinkovi  mi LED-sve  lkami Grah 
Ligh  ng.

V obeh primerih so prihranki presegli 
pričakovane vrednos  . Stare, potratne 
900-vatne sve  lke na Liptovski ces   so 
zamenjali s 122-vatnimi LED-sve  lkami 
domačega proizvajalca. Na ulici 
Toneta Melive pa so poleg zamenjave 
550-vatnih sve  lk s 35-vatnimi LED-
sve  lkami dodatno names  li še sistem 
krmiljenja oziroma regulacije delovanja 
teh sve  lk. Tako še dodatno znižujejo 
stroške porabe električne energije za 
približno 20 odstotkov. Samo na teh 
dveh ulicah se je poraba električne 
energije znižala za skoraj 90 odstotkov 
glede na prejšnje stanje.

Urejena in učinkovita javna razsvetljava 
za slovenske občine ne pomeni le 
nižje porabe električne energije 
ampak tudi nižje stroške vzdrževanja, 
ureditev javne razsvetljave skladno 
z najnovejšimi predpisi in standardi, 
zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, 

zmanjševanje vandalizma, svetlobnega 
onesnaževanja in povečanje prometne 
varnos  , kakor tudi izboljšanje kakovos   
življenja občanov.

GRAH® LED LIGHTING
Divizija družbe SG Automo  ve, d.o.o., 
Grah Ligh  ng je vodilni slovenski 
proizvajalec cestne in komercialne LED-
razsvetljave. S pomočjo distributerske 
mreže, ki je prepletena po celem 
svetu, svoje proizvode uspešno tržijo 

predvsem na tujih trgih. Vsakodnevno 
rešujejo izzive in postavljajo nove 
standarde v LED-razsvetljavi. Z zdru-
ževanjem znanja in izkušenj ter z 
lastnim inova  vnim pristopom 360° 
ApproachTM, pri katerem je vsaka 
po samezna komponenta sve  lke raz-
vita in op  mirana iz popolnoma no-
ve perspek  ve, nenehno razvijajo 
unikatne rešitve in zadovoljijo potrebe 
tudi najzahtevnejših strank.

Zamenjava potratnih cestnih svetilk v 
Slovenskih Konjicah z LED svetilkami
Občina Slovenske Konjice z LED-svetilkami Grah Lighting zamenjala velik del zastarele 
javne razsvetljave

Slika - Liptovska cesta v Slovenskih Konjicah z novimi svetilkami
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Srebrno priznanje odboru 
za znanost in tehnologijo 
pri OZS in partnerjem
Informacije: Janez Škrlec,  predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) je 
skupaj s partnerji iz akademske in znanstvene sfere ter inova  vnimi in razvojno 
naravnanimi obrtniki in podjetniki prejel srebrno priznanje Celjskega sejma 
na sejmu MOS 2014. Priznanje je bilo podeljeno za celovito predstavitev novih 
tehnologij in inovacij ter podpore razvoju prvega slovenskega nanosatelita Trisat, 
ter za primere dobre prakse sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo. 

Izstopajoče inovacije na predstavitvi 
so bile: interak  vni modni čevlji, 
ki spreminjajo barvo preko 
pametnega telefona, razvojni 
koncept nanosatelita, bionska roka 
in posebna naprava, ki zaznava 
natančen izvor gama žarkov 
imenovana (aisense gamma). To 
napravo so razvili na Ins  tutu Jožef Stefan, na odseku za fi ziko nizkih in srednjih energij. 
Interak  vne modne čevlje je oblikovala modna oblikovalka Ingrid Logar iz Slovenske 
Bistrice, elektroniko pa razvijajo na FERI-Univerze v Mariboru pod vodstvom dr. Iztok 
Krambergerja. Prav tako prvi nanosatelit razvija Krambergerjeva skupina skupaj s 
podjetjem SkyLabs in drugimi partnerji.

Na razstavnem prostoru odbora za znanost in tehnologijo so bile predstavljene predvsem 
zelo napredne tehnologije iz naslednjih področji: mehatronike, elektronike, avtoma  ke, 
robo  ke, energe  ke, IKT – informacijsko komunikacijskih tehnologij, bionike, mikro in 
nanotehnologije, 3D tehnologije, ter vesoljske tehnologije in tehnologije za vojaške 
aplikacije. Z odborom so sodelovale ugledne razvojno-raziskovalne inš  tucije kot je 
Ins  tut Jožef Stefan z različnimi odseki, nadalje Kemijski inš  tut iz Ljubljane, FERI-Univerze 
v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, 
Univerza v Mariboru, Center odličnos   Namaste (katerega članica je tudi OZS), Center 
odličnos   za nanoznanos   in nanotehnologijo-Nanocenter, VSŠ ŠC Ptuj, Visoka šola za 
bioniko iz Ptuja, VSŠ ŠC Velenje, VSŠ ŠC Kranj, SERŠ iz Maribora in inova  vna, ter razvojno 
naravnana podjetja: PS d.o.o  iz Logatca, Miel Elektronika d.o.o iz Velenja, Makro Team 
d.o.o iz Lenarta, SkyLabs d.o.o iz Maribora, Na  onal Instruments Slovenija, INTRI d.o.o 
iz Ljubljane, VICOM d.o.o iz Maribora. Medijski partner predstavitve je bila revija IRT 
3000, priloga Večera-Kvadra  , revija Ven  l, revija AVTOMATIKA in še nekateri drugi. 

Srebrno priznanje je v imenu odbora za znanost in tehnologijo pri OZS prevzel 
predsednik Janez Škrlec. Sejemski prostor odbora za znanost in tehnologijo so v času 
sejma MOS obiskali mnogi eminentni gos  , tudi predsednik države Borut Pahor in 
predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar.



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

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.

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. 
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Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

digitalni 

osciloskopi 
že od 239 EUR*

analizatorji 

spektra 
že od 1.058 EUR* 

generatorji RF 

signalov 

generatorji 

poljubnih 

valovnih oblik 
že od 279 EUR* 

digitalni 

multimetri

enosmerni 

napajalniki

enote za zajem 

podatkov (DAQ)

*navedene so cene brez DDV

S5TEHNIKA.net d.o.o.

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana-Dobrunje

info@hamtech.eu

tel.: 059 010 952

shop.hamtech.eu



IDUS IS – enostaven in celovit  
informacijski sistem za podporo vzdrževanju

   

   Prrimmimeren tako za manjšše,e, kot tudi za kompleksne objekte

   

   

   Enostavna izmenjava a popopodad tkov s procesnimi sistemi  

    

I D U S  I S

Za več informacij  

se obrnite na: 

Aljaž Stare

aljaz.stare@metronik.si 

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

www.metronik.si
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