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Spoštovani,

Glavni letošnji dogodki v tej polovici leta so mimo. Pred nami je še 
poletno obarvana konferenca OTS 2015 - že 20. konferenca o sodobnih 
ktehnologijah in storitvah. Bo zanimivo, zato vabljeni...

Kar nekaj zanimivih tem je v tokratni številki, pa naj gre za teme s po-
dročja avtomatizacije, ali pa elektronike. Industrija 4.0 postaja resnič-
nost... meni se sicer zdi, da je to že tam kakih 9 in pol, ampak naj o tem 
sodijo strokovnjaki ;)

Pod temo Smart grid se je veliko pisalo in govorilo, kaj konkretnega 
se pa na tem področju, za običajnega smrtnika, ni zgodilo. No, kako 
konkretno pripraviti inštalacije za daljinsko krmiljen odjem, kar je 
del spsobnosti pametnih omrežij, pa pripovedujejo avtorji iz Schneider 
elekctrica, inštitutov in univerz...

Dragan Selan, odg. urednik

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

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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A+E INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 ČIP 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 8 JUMO

12 ALKATRON

12 TEHNOCENTER

13 UNILJ FE LSO

18 IFAM

19 SCHNEIDER ELECTRIC

21 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

22 HENNLICH

23 PIES

23 PS LOGATEC

25 PS LOGATEC

27 ELEKTROSPOJI

29 ROBOTINA

31 TEHNA

33 MIEL

33 HAMTECH RIGOL

34 FBS ELEKTRONIK

34 METRONIK

35 AIPE

35 MURR ELEKTRONIK

39 HAMTECH DSA

39 YASKAWA SLOVENIJA

41 METRONIK

42 TIPTEH

47 S5TEHNIKA.NET

48 4WEB

49 EMORO

51 HAMTECH RIGOL

52 HAMTECH ICOM

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. PE
Mestni trg 43

1294 Višnja gora
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EXPRESS NOVICE - STROKOVNI DOGODKI

Spoštovani!

Namen tradicionalnega junijskega druženja informatikov v Mariboru 
tudi po dvajsetih letih ostaja enak – izmenjati izkušnje in skozi 
prikaz praktičnih rešitev kritično ovrednotiti nove tehnologije, 
pristope in orodja za razvoj informacijskih rešitev in storitev.

Izkušnje kažejo, da smo na konferencah OTS praviloma med prvimi 
v Sloveniji naslavljali aktualne in obetavne trende, tako glede objektne kot komponentne in 
storitvene usmerjenosti ter tehnologij, povezanih z vsepristotnimi napravami in storitvami 
v oblaku. Hkrati smo prispevali k oblikovanju zavesti o pomenu učinkovitih in agilnih 
razvojnih procesov, nujnosti dobre komunikacije, poslovni in uporabniški naravnanosti, 
vzpostavitvi ustreznih arhitektur, informacijske varnosti, interoperabilnosti, zanesljivosti 
in zmogljivosti ter nenazadnje tudi vodenja razvojnih skupin in projektov. Poudarjali smo, 
da je za izkoriščanje potencialov novih tehnologij in pristopov potrebno ustrezno pozornost 
nameniti izbiri ter načinu vpeljave in uporabe novih tehnologij in pristopov.

Kakovost rešitev, kot tudi obseg v njih vgrajenega tehničnega dolga, je v veliki meri odvisen od 
posameznika, ki v določenem trenutku nastopa v vlogi razvijalca, arhitekta, programskega 
ali sistemskega inženirja, analitika, testerja, skrbnika metodologije, administratorja baze, 
snovalca uporabniških vmesnikov, produktnega ali projektnega vodje ali katerikoli drugi 
vlogi. Kljub specializaciji so za uspešno delo potrebna celovita znanja, interdisciplinarna 
usmerjenost ter tudi kanček inovativnosti in kreativne radovednosti. Zaželeno je poznavanje 
ter upoštevanje dobrih praks in ključnih faktorjev (ne)uspeha na podobnih projektih v drugih 
okoljih. O vsem tem bomo spregovorili tudi letos.

Aktualnost obravnavanih tematik v sklopu prispevkov in delavnic letošnje konference jasno 
nakazuje, zakaj smo v preteklih letih na OTS gostili že 3971 udeležencev. Vljudno vabljeni, 
da se nam na dvajseti konferenci OTS pridružite tudi vi! 

prof.dr. Marjan Heričko,
predsednik konference OTS 2015
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EXPRESS NOVICE

Podjetje Špica Interna  onal je skozi četrt stoletja svojega delovanja v 
domačem in tujem prostoru postalo sinonim za agilne, učinkovite in 
krea  vne rešitve na področju skladiščnega poslovanja, prodaje na terenu, 
popisa osnovnih sredstev, označevanja in sledenja ter kontrole pristopa 
in registracije delovnega časa.

Mnoga podjetja, ki so se odločila za Špicine rešitve, so imela že več let uveden celovit 
informacijski sistem SAP. Špicini strokovnjaki so ga morali pametno umes    v načrt 
oblikovanja svoje rešitve in poskrbe  , da bosta povezani pla  ormi – ob minimalnih 
stroških administracije in vzdrževanja – delovali brezhibno in se dopolnjevali.

Špica je po mnogih uspešno izvedenih projek  h povezovanja SAP-a s svojimi rešitvami pred kratkim tudi uradno 
postala SAP tehnološki partner. Svojo agilnost in učinkovitost je dokazala v podjetjih kot so Ljubljanske mlekarne, 
Slovenske železnice, Luka Koper, Telekom Slovenije, Krka, Lek, Spar in Gorenje.

Kaj tovrtsno partnerstvo SAP-a in Špice pomeni ter kaj prinaša?

Tone Stanovnik, direktor Špice Interna  onal:
»Kot zmagovalna rešitev se je vedno izkazalo kombiniranje lastnega znanja in specialnih rešitev z že obstoječimi SAP 
sistemi ter polna izkoriščenost obstoječih inves  cij. Sodelovanje s SAP ekipo bo našim uporabnikom omogočilo še 
boljše rešitve.«   

Mag. Jože Steblovnik, direktor informa  ke in telekomunikacij v Skupini Gorenje:
 »Pri uvedbi rešitve glasovnega vodenja skladišč smo želeli tesno povezavo z našim sistemom SAP. Tesna integracija 
pomeni delo v realnem času in hitre odzive. Rešitev mora zagotavlja   tudi nizko kompleksnost in učinkovito povezanost 
z našim informacijskim sistemom. Zato smo skupaj s Špico uporabili inova  ven  pristop, ki omogoča komunikacijo 
med poslovnim sistemom SAP in Špicinim sistemom za glasovno izbiranje.«   

ŠPICA POSTALA SAP TEHNOLOŠKI PARTNER
Špičaki učinkovito povezujejo sistem SAP s svojimi inteligentnimi rešitvami

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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Letošnja konferenca AIG’15 je, tako kot tudi prejšnja pred dvema letoma, 
potekala v kongresnem centru Hotela City v Mariboru. Od leta 1999 smo 
izpeljali že 9 konferenc z naslovom Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu. 
Kot vedno do sedaj, nas je tudi letos vodil osnovni cilj povezati uporabna 
znanja – ljudi iz gospodarstva z znanostjo.

Po preštetju vseh prijav in z upoštevanjem obiskovalcev, ki so prišli na 
okroglo mizo na osnovi vabil preko sredstev javnega obveščanja, je bilo na 
konferenci okoli 160 udeležencev. Od 47 avtorjev člankov, je bilo 15 člankov 
iz izobraževalnih ustanov, 21 iz industrije in 10 študentskih člankov (11 
avtorjev). Torej je bila večina člankov iz gospodarstva. Ko preštejemo vse 
udeležence, pa ugotavljamo, da jih je 45% prišlo iz gospodarstva in 55% 

iz izobraževalno znanstvenih ustanov. Ne moramo razvozlati razloga, zakaj so tisti, ki jim je ta dogodek v 
prvi vrsti namenjen, v manjšini. Ta proces se ponavlja že vsa leta na podoben način. Bilo pa je letos opazno 
več študentov, kot v preteklosti. Potrudili smo se in poleg študentske sekcije pripravili še borzo kadrov, ki je 
bila dobro obiskana.

Po otvoritvenem nagovoru predsednika AIG’15 dr. Borisa Tovornika, smo poslušali 5 izjemno zanimivih 
predavanj, ki so potekala v angleškem jeziku, saj je večina predavateljev prišla iz tujine. Po impresivnih 
uvodnih predavanjih je popoldanski čas zapolnila okrogla miza, ki je bila osrednji dogodek konference. 
Naslov smo ji dali: Potrebe in pričakovanja visokotehnoloških podjetij. V razgovorih so sodelovali direktorji 
uspešnih podjetij s področja avtomatizacije, župani Maribora in Miklavža na Dravskem polju, dekan FERI, 
direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS in direktor tehnološke mreže TVP.
Pokazalo se je, da Slovenija razpolaga z zelo uspešnimi in visoko usposobljenimi podjetniki in podjetji, 
ki so bili v vseh zahtevnih situacijah sposobni najti pravo rešitev za svoje podjetje in ga v kriznem času 
obvarovati. Svoje rezultate dosegajo s pridnim in poštenim delom. Je pa ključ do uspeha tudi v tem, da so 
vsa ta podjetja visoko inovativna. Prav sposobnost inovativnega razmišljanja pomaga pri premagovanju 
prav vseh težav, pa tudi pri reševanju v času gospodarske krize. Želijo si pa več naklonjenosti s strani 
politike, da bi se lažje in hitreje širili. Prav tako se je v času konference pokazalo, da Slovenija razpolaga 
z veliko izjemno nadarjenimi specialisti različnih strok, ki so sposobni kreirati nove rešitve in nove izdelke, 
le če jih znamo uporabiti.

Prav tako je pomembno, da obstaja skrb za mladi rod. 
V ta namen je tehnološka mreža Tehnologija vodenja 
procesov, letos že tradicionalno, podelila nagrade za 
najboljše diplomske naloge.
Na konferenčni večerji, v restavraciji Hotela City, smo 
razglasili najboljše članke iz študentskega tekmovanja. 
Vseh 10 udeležencev tekmovanja je prejelo priznanje 
in nagrado, ki jo je zagotovilo podjetje National 
Instruments. Dobili so licenčni program LabView. Avtor 
prvonagrajenega študentskega članka je od podjetja 
MIEL d.o.o. iz Velenja dodatno prejel programabilni 
krmilnik PLC z ustreznimi programi. Podelili smo še 
eno drugo in dve tretji nagradi. Za vse te tri je poskrbelo podjetje EmSiso d.o.o. iz Maribora in vsakemu od 
njih podarilo napravo za študij zahtevnejših procesov vodenja.

KONFERENCA AIG'15

Poročilo o konferenci AIG’15
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DAS

Predsednik Društva avtomatikov dr. Nenad Muškinja in dr. Drago Matko, ki je pred mnogimi leti podal 
idejo in pobudo, da se društvo DAS ustanovi, sta razglasila zaslužne člane DAS. To sta postala: zaslužni 
profesor dr. Karel Jezernik in mag. Peter Šega.
Ne samo uvodna predavanja, študentski članki ali industrijski forum, pač pa predvsem predstavitve ostalih 
25 člankov, ki smo jih poslušali v petek dopoldan so pokazali visoko stopnjo strokovnosti in inovativnosti 
v rešitvah, ki so jih predstavljali. Vsakega posebej je bilo zanimivo poslušati. To nam daje zadovoljstvo in 
potrditev, da smo se odločili pravilno, ko smo sprejeli nalogo, da organiziramo AIG’15.

Predsednik konference AIG’15:
Boris Tovornik

Nagrajeni študentski članki

Prvo mesto:  Jernej Kolbl, FERI Maribor
 Regulacija krogle na plošči s pomočjo 

zaslona občutljivega na do  k
 mentor: izr.prof.dr. Rajko Svečko, somentor: dr. 

Sarjaš Andrej

Drugo mesto:  Matej Maver, FE Ljubljana
 Razvoj sledilnika maksimalne moči sončnih 

celic in pri merjava sprejemnikov sončne 
energije

 mentor: izr. prof. dr. Gregor Klančar

Tretje mesto:  Benjamin Jovanovič, FERI Maribor
 Naprava za avtoma  zirano kontrolo puš
 mentorja: izr. prof. dr. Aleš Hace, doc. dr. Uroš 

Župerl

Tretje mesto:  Robert Urankar, FE Ljubljana
 Pametni rastlinjak
 mentor: doc.dr. Gorazd Karer

Nagrade za študentsko tekmovanje so podarili:
• MIEL, d.o.o., Velenje
• EMSISO, d.o.o., Maribor
• NATIONAL INSTRUMENTS, d.o.o., Celje

Vodji sekcije: 
Peter Planinšič, FERI Maribor in Maja Atanasijević - Kunc, 
FE Ljubljana.
Člana sekcije: 
Borut Zupančič, FE Ljubljana in Bojan Gergič, FERI Maribor

Podelitev nagrad Tehnološke mreže Tehnologija 
vodenja procesov za najboljše diplomsko delo

Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja procesov 
za najboljšo diplomo na visokošolskem strokovnem študiju 
za leto 2015 je prejel:

Jure Hundrić za diplomsko delo z naslovom »Sistem za 
nadzor delovanja strojev v industriji«, ki jo je opravil na 
Fakulte   za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, 
Univerze v Mariboru pod mentorstvom doc. dr. Nenada 
Muškinje in somentorstvom Tomaža Marovta, univ.dipl.
inž.stroj.

Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja procesov 
za najboljše univerzitetno diplomsko oziroma magistrsko 
delo za leto 2015 je prejela: 
Lea Manfreda za magistrsko delo z naslovom »Modeliranje 
in napovedovanje gostote prometa v križišču«, ki ga je 
opravila na Poslovno-tehniški fakulte  , Univerze v Novi 
Gorici pod mentorstvom prof. dr. Juša Kocijana.
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EXPRES NOVICE

BIONIKA IN SLOVENSKI RAZVOJNI TRENDI

V Sloveniji bionika že dobiva iden  teto in priča smo že prvim rezultatom in uspešnim projektom. 
Vseeno pa je mogoče potrebno uvodoma še enkrat pojasnit, da je bionika veda, ki posnema naravo 
in išče rešitve v gradnji sistemov in naprav, ki so kar najbolj podobni  s  m rešitvam, ki nam jih 
ponuja narava sama. Posnemanje narave na način, ki ga danes poznamo pod pojmom bionika, 
se je začel pred le   ko so strokovnjaki sistema  čno spremlja   konstrukcijske rešitve narave in jih 
uvaja   v tehnične procese. 

Pred kratkim je javnost bila obveščena, da so velik korak 
na področju bionike napravili strokovnjaki Fakultete za 
elektrotehniko, Univerze v Ljubljani. Skupaj  evropskimi 
kolegi so razvili novo robotsko bionsko tehnologijo, ki 
pomaga osebam pri amputaciji nog vrni   čim bolj naravno 
gibanje. Gre za pripomoček, ki je kombinacija robotske 
bionske tehnologije, s katerim osebi s protezo močno olajšajo 
gibanje. V triletnem projektu so razvili ak  vno ortozo za 
sklep kolka, ak  vno protezo za ampu  rani ud, senzorni 
sistem za zaznavanje stanja in ak  vnos   uporabnika, ter 
sistem za posredovanje povratne informacije uporabniku. 
Ne dolgo tega so v svetu razvili bionične ročne proteze, 

ki jih je moč krmili  , oz. opravlja   z mislimi. Prav tako je 
zazna   izjemni napredek na področju drugih bioničnih 
naprav, kot so očesne in slušne proteze, izulinske črpalke, 
sodobni bionični vzbujevalci srčne mišice in drugo. V 
mesecu marcu pa smo bili priča prvi javni predstavitvi 
izjemnih inova  vnih rešitev, ki jih na področju bionike 
ustvarjajo študen   iz višje strokovne šole Šolskega Centra 
Ptuj. Kmalu pričakujemo podobno predstavitev tudi na 
visoki šoli za bioniko, prav tako na Ptuju.
Po mnenju strokovnjakov je bionika veda, ki nam bo najbolj 
pomagala pri razvoju energetsko učinkovi  h naprav, pri 
razvoju sodobne prote  ke, vsadkov, življenjsko pomembnih 

Avtor prispevka: Janez Škrlec, inženir mehatronike, predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS
Soavtor prispevka: Robert Harb, uni.dipl. inž. str.

Razvoj bioničnih protez je lahko velik izziv tudi za bodoče slovenske inženirje bionike
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pripomočkov, pri razvoju medicinskih tehnologij in drugo. Z dobrim opazovanjem 
narave bomo namreč začeli sistema  čno spreminja   konstrukcijske rešitve 
ter v svoje tehnološke izdelke in procese s pridom uvaja   naravne rešitve, ki 
nam bodo prinesle energetsko varčnost, velik prihranek v materialih in velik 
prihranek truda v raziskovalnih procesih. 
Če bomo bioniko prepoznali kot rešilno vedo za našo prihodnost, bodo bionični 
izdelki narejeni s kar najmanjšo porabo materiala in energije, kar bo veljalo 
tudi za celoten življenjski cikel izdelka v nasprotju s številnimi tehničnimi 
izdelki, ki jih poznamo danes. 
Cilj bionike je, da bi bil izdelek po uporabi razgradljiv in bi se vrnil v naravni 
proces kroženja snovi. Bionika nam je lahko priložnost, da spremenimo 
razmišljanje, navade in da začnemo gradi   okolju in ljudem bolj naravni prijazni 
svet. Vsekakor pa si želimo, da bomo sposobni v Sloveniji ustrezno izobrazi   
inženirski kader in da jim bomo sposobni zagotovi   zaposlitev, ki je pogoj za 
uspešen razvoj vsakega poklica in tudi vede. 
Vso podporo razvoju tega poklica v Sloveniji je dala tudi Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije in drugi številni predstavniki gospodarstva.

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. 

Po zahtevah naročnika:

• Obdelujemo pleksi steklo in Aluminij
• Dobavljamo in režemo forex in pleksi:

- pleksi steklo v različnih barvah
in dimenzijah

- plošče, palice,cevi
- različne izdelke iz pleksi stekla

CENTER ZA OBDELAVO IN PRODAJO MAERIALOV

TEHNOCENTERTEHNOCENTER

www.tehnocenter.net • info@tehnocenter.net • 064 113 990
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE • Mestni trg 43 • SI-1294 Višnja gora
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SMART GRID - PAMETNA ELEKTRIČNA OMREŽJA

Povzetek: Smart grid oz. pametna omrežja so teoretično v polnem razmahu, praktično pa električne 
inštalacije pri porabnikih sploh niso ustrezno prilagojene na tehnologijo daljinskega upravljanja. V 
članku bomo prestavili usmeritve in izdelane aplikacije s katerimi lahko daljinsko krmilimo določene 
porabnike električne energije tudi pri inštalacijah v gospodinjskem odjemu električne energije. 

Abstract: Smart Grid and. smart grids are theoretically in full swing, but the practical electrical 
installations in the users do not adequately adapted to the technology of remote control. In this paper 
we moved directions and applications designed to be remotely controlled certain electricity consumers 
even at installations in the domestic take-up of electricity.

1. UVOD

Upravljanje s porabo električne energije 
je najbolj smiselno tam, kjer je v sistemu 
omrežja veliko število neobčutljivih 
porabnikov električne energije. V 
prvi vrs   so to predvsem gospodinjski 
uporabniki, ki so rela  vno neobčutljivi 
in prilagodljivi, seveda, če so pri tem 
tudi ustrezno fi nančno s  mulirani. 
Glavni porabniki električne energije pri 
gospodinjstvih so grelniki za sanitarno 
vodo, električno ogrevanje prostorov, 
toplotne črpalke, klimatske naprave, 
hladilniki, pralni in sušilni stroji itd. Te 
naprave so v povprečju nazivne moči 
med 1 do 5 kW, torej lahko učinkovito 
upravljamo s porabo električne energije 
le, če se osredotočimo na upravljanje 

oz. krmiljenje tovrstnih porabnikov. 
Predlog je, da bi ob primerni fi nančni 
vspodbudi, porabniki »dali« na razpolago 
del svoje predvidene porabe, ki bi lahko 
bila časovno omejena ali neomejena 
odvisno od dogovora.

Če bi v Sloveniji dali na razpolago 
na vsako priključno mesto 1 kW, bi 
lahko upravljali s 700 MW električne 
razpoložljive moči, poleg tega bi bili 
lahko prehodi diagramov porabe za-
radi velikega števila razpoložljivih 
odjemalcev zelo mehki in fl eksibilni. 
Odziv regulacije bi lahko bil hiter, 
vsekakor hitrejši od aktiviranja 
ustrezne sistemske rezerve. Pri tem 
se je potrebno zaveda  , da se poraba 
energije v skupni vrednos   ne bo 

zmanjšala, temveč se bo le op  mal-
nejše porazdelila glede na diagrame 
porabe, ali glede na trenutno razpo-
ložljive vire energije v sistemu. Če 
imamo na odjemnem mestu nadzor 
in kontrolo porabe električne energije, 
lahko poleg krmiljenja odje ma izvaja-
mo tudi kontrolo delovanja določene 
naprave v času manjše dnevne tarife, 
porabo energije, pa tudi informacijo o 
morebitnih okvarah. Tovrsten nadzor 
lahko izvajamo preko pametnih te-
lefonov ali internetne povezave. 
Z dogovorjenim načinom krmiljenja 
in nadzora pa bi z vsem tem lahko 
upravljal dobavitelj električne ener-
gije z namenom op  malne porabe
in nemotenega delovanja elektro-
energetskega sistema.

 Avtorji: Robert Maruša, Srečko Bezjak, Tone Bobič, Leon Maruša, Aleš Bučar in Lovro Belak - Schneider Electric d.o.o.

PRAKTIČNA PRIPRAVA ELEKTRIČNIH 
INŠTALACIJ ZA DALJINSKO KRMILJEN 
ODJEM

PRACTICAL PREPARATION OF ELECTRICAL 
INSTALLATION REMOTELY CONTROLLED 
CONSUMPTION OF ENERGY
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2. USTREZNA PRIPRAVA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE NA DALJINSKO UPRAVLJANJE

Za realizacijo takšnega načina upravljanja s porabo električne energije pa je potrebno predhodno prilagodi   inštalacije 
po gospodinjstvih in jih pripravi   na ustrezno daljinsko vodenje, pri tem pa je potrebno uredi   tudi ustrezne sisteme 
za merjenje in nadzor. V tem poglavju se ne opredeljujemo kakšen bo protokol in prenos podatkov med »centrom za 
upravljanje s porabo« in krmilnikom inštalacije odjemnega mesta, temveč se bomo opredelili le na specifi ko porabnikov 
in način izvedbe daljinsko krmiljene inštalacije [1]. To je potrebno upošteva   pri:
• pripravi izhodišč za smernice pri projek  ranju novih inštalacij, 
• prilagoditvi obstoječih inštalacij za namen daljinskega upravljanja porabnikov. 

Za namen načrtovanja inštalacije je potrebno pozna   specifi ko porabnikov električne energije, kar kaže preglednica 
1 za  pično enodružinsko hišo ali stanovanje.

 Preglednica 1. Specifika porabnikov elektrike v gospodinjstvih.

Glede na specifi ko porabe in razpoložljivost bi bilo smiselno, da bi bila enostavna inštalacija opremljena z 4 do 6 
daljinsko krmiljenimi releji, kot kaže slika 1.

Slika 1: Shema povezave inštalacijske omarice z dodatkom za daljinsko upravljanje.

Namen porabe Poraba energije (kWh) Razpoložljivost (ure) Prioritetni termin
grelniki sanitarne vode 2- 6 2 nočni /dnevni
grelniki prostorov 10- 50 5 dnevni
toplotne črpalke 10- 15 3 nočni/ dnevni
klimatske naprave 7- 20 5 dnevni
hladilne naprave 1- 6 2 dnevni /nočni
el. štedilniki-pečice 10- 15 2 dnevni
pralni, sušilni stroji 2- 10 4 nočni /dnevni
zunanja razsvetljava 1- 2 12 nočni
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Za uspešno krmiljenje in nadzor moramo najprej zagotovi   merjenje porabe posameznih odvodov, ime   na voljo stanje 
zaščitnih elementov in po potrebi aktuatorjev. Vse te vhode in izhode moramo združi   na programabilnem releju, 
kateri nam omogoči prenos vseh podatkov, ter pošiljanje ukazov do aktuatorjev [2]. V ta namen je razvita preprosta 
naprava, ki ima vse te postopke prednastavljene in deluje po sistemu »Plug & play«. Naprava se imenuje Smartlink 
IP in že samo ime pove, da je to link, oziroma povezava med porabniki in krmilnikom ter t.i. »nadzornim centrom 
upravljanja«. Krmilna naprava ima svoj IP naslov, kar nam omogoča dostop do naprave, ki je lahko izveden žično ali 
brezžično. Smartlink nam omogoča zelo preprost način komuniciranja z napravami zaščite, krmiljenja in merjenja. S 
pomočjo Smartlinka IP lahko z minimalnimi dodelavami obstoječega inštalacijskega razdelilnika, oziroma minimalnimi 
dodatnimi stroški pri novogradnji instalacije zagotovimo nadzor, krmiljenje in merjenje posameznih odvodov v stavbi, 
kar je osnova, za učinkovito upravljanje z rabo energije. Slika 2. kaže združen močnostni in komunikacijski del naprave 
za krmiljenje porabe električne energij

Smartlink IP je naprava, ki je kompaktno 
zasnovana tako, da lahko preprosto 
priključujemo dodatne naprave, katere 
nam signalizirajo stanja inštalacijskih 
odklopnikov, beremo podatke z 
merilnikov energije in upravljamo 
inštalacijske kontaktorje, bistabilne 
releje in podobno. Smartlink IP se 
preprosto inštalira v razvodni omarici 
nad vrsto z inštalacijskimi napravami, 
ter naprave poveže preko prirejenih 
povezav do pomožnih kontaktov 
z možnostjo zajemanja impulznih 
izhodov merilnikov, ter pošiljanja 
ukazov na aktuatorje. Names   se 
lahko med DIN letve ali ver  kalno v 
razdelilno omaro s čimer pridobimo 
na prostoru. Smartlink IP sestoji iz 

sedmih vhodno izhodnih kanalov, katere se lahko glede na potrebe določi, za kakšen namen jih potrebujemo. Lahko 
je to sedem vhodnih ali izhodnih kanalov.

Poleg teh splošnih kanalov, je na Smartlinku IP 
umeščen tudi analogni vhod, katerega se lahko 
konfi gurira na napetostni vhod 0 -10 V ali tokovni 
vhod 4-20 mA, npr. za odčitavanje zunanje ali 
notranje temperature ali druge senzorike, ki nam 
pomaga pri odločitvi o razpoložljivos   energije.

Na Smartlinku IP je tudi vizualna signalizacija 
stanja same naprave, komunikacije in morebitne 
napake. Na Smartlinku IP lahko najdemo tudi serijski 
port RS485 protokola Modbus, na katerega lahko 
priklapljamo dodatne naprave, ki komunicirajo 
po tem protokolu [3]. Omeni   je potrebno še 
pomemben del Smartlinka IP, zaradi katerega je 
naprava tudi posebna in drugačna. To je Ethernet 
priključek, kot kaže slika 3.

Slika 2: Naprave za daljinsko krmiljenje in meritev porabnikov.

Slika 3: Komunikacijske povezave.



17AVTOMATIKA 133/2015

DALJINSKO KRMILJEN ODJEM

Ethernet priključek je  sta dodana vrednost naprave, ki naredi 
Smartlink IP preprost za uporabo. Na napravi je namreč 
implemen  ran spletni vmesnik, s pomočjo katerega preprosto 
konfi guriramo potrebe Smartlinka IP, kontroliramo delovanje, 
tes  ramo, zaganjamo sistem, odčitavamo stanja in meritve, 
na koncu pa nam lahko služi tudi kot portal za dostop do 
vseh podatkov, ki jih Smartlik IP preko priključenih naprav 
odčitava. Za konfi guracijo samega Smartlink-a IP preprosto 
povežemo računalnik s Smartlink-om IP s pomočjo mrežnega 
kabla, brez da bi posegali v obstoječe mrežne nastavitve 
računalnika. Smartlink IP ima tovarniško nastavljen svoj IP 
naslov, katerega vsak računalnik prepozna. IP nastavitev 
je mogoče tudi spreminja  , če se nam zgodi, da bi se nam 
prekrival s katero drugo napravo v mreži.

Pri povezavi osebnega računalnika s Smartlink-om IP se nam 
v nekaj trenutkih v raziskovalcu prikaže ikona SMARTLINK IP, 
katera nam služi kot bližnjica do implemen  ranega portala. 
Portal je zaščiten z uporabniškem imenom in geslom, tako 
da je dostop do portala varen za uporabnika, ter blokiran 
za dostop morebitnim vsiljivcem. Z manjšo nadgradnjo 
celotnega sistema nam le to omogoča pošiljanje stanj, 
poročil, alarmov tudi na elektronski naslov.

3. PRAKTIČNA UPORABA V INDIVIDUALNI HIŠI ALI 
    STANOVANJU

Najprej razdelimo večje porabnike na segmente in sicer: 
Sanitarna voda, ogrevanje prostorov, pralno sušilni stroji, 
toplotna črpalka, klimatske naprave, zmrzovalne skrinje. 
Za vsako od te skupine porabnikov potrebujemo meritev, 
informacijo stanja ter možnost vklopa in izklopa.
Obravnavana razdelina inštalacijska omarica je sestavljena 
iz Smartlinka IP, inštalacijskih odklopnikov, števcev delovne 
energije, pomožnih kontaktov ter kontaktorjev ali impulznih 
relejev na DIN letvi [4]. S tem imamo vse potrebne elemente, 
s katerimi dosežemo maksimalen izkoristek Smartlinka IP. 
S tako konfi guracijo opreme lahko kadarkoli in od kjerkoli 
upravljamo s svojo hišo, že v razdelilni omarici, se pravi na 
začetku. S tem smo si omogočili, da imamo pregled nad porabo 
posameznih sklopov v hiši, kot tudi možnost upravljanja z 
energijo in s tem možnost prihrankov. Na Smartlink IP, lahko 
priključimo tudi ostale naprave z breznapetostnim kontaktom 
(npr. prenapetostna zaščita z daljinsko indikacijo) in ostale 
števce v hiši, ki imajo impulzne izhode, kot na primer števec 
plina, števec vode ipd., ter si na ta način ustvarimo celotno 
sliko ne le porabe električne energije, temveč porabo in 
nadzor nad celotno energijo, ki jo hiša troši trenutno ali pa 
v določenem časovnem okvirju. Daljinsko lahko na tak način 

dobivamo tudi iz sporočila ali signale iz alarmnih in podobnih 
naprav, predvsem pa je možno upravlja   s porabo električne 
energije [5].

4. ZAKLJUČEK

S preprosto tehnično rešitvijo smo v članku želeli predstavi   
pripravo električnih inštalacij na Smart grid. Pri ideji Smart grid, 
bi bilo potrebno že od samega začetka razmišlja   o primerni 
konfi guraciji in izvedbi inštalacij, katere je možno daljinsko 
krmili   in nadzira  . Tudi trg električne energije za gospodinjske 
uporabnike, bi danes izgledal drugače, v kolikor bi bile inštalacije 
ob uvedbi trga primerno pripravljene. Bistvena prednost 
tovrstne enostavne naprave pa je v tem, da komunikacijski 
del ni superponiran v omrežno napetost temveč je omejen na 
internetne povezave. S tem se izognemo onesnaženju omrežne 
napetos   s signali, ki bi po omrežju prenašali podatke, kar bi 
se zgodilo v primeru, da bi vsak porabnik imel IP naslov.

Cena izvedbe predelave klasične hišne inštalacije je ocenjena 
s strani proizvajalca tovrstne opreme Schneider-electric na 
nekaj sto evrov. Enako, kot pri kabelskih ponudnikih digitalne 
televizije, bo stvar dobaviteljev ali hipote  čnega upravljavca s 
porabo energije, da pričnejo z uvedbo modifi kacije inštalacij, 
kot tudi z ustreznim upravljanjem porabe električne energije. 
Smart grid bo v realnos   zaživel le, če bodo omogočeni pogoji 
in tehnične možnos   na samem izvoru porabe, vse ostalo je 
le nadgradnja. Potrebno je spremeni   način razmišljanja in 
doume  , da je akumulacija energije možna tudi v nekaterih 
porabnikih energije.
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V eni od prejšnjih številk smo predstavili servopogone v obliki kompaktnih EtherCAT modulov EL7201 in 
EL7211, ki ponujata zanimivo rešitev za aplikacije z distribuiranimi V/I enotami, omejenim prostorom in 
zahtevami za visoko dinamiko ter točnim pozicioniranjem. Tokrat predstavljamo nove servomotorje Beckhoff  
serije AM811x, ki skupaj z zgoraj omenjenimi moduli predstavljajo kompaktno, učinkovito in stroškovno 
ugodno rešitev.

Novi kompaktni servomotorji
Avtor: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Omenjeni motorji imajo visoko dina -
miko ter nizek vztrajnostni moment 
rotorja, poleg tega pa lahko za kratek 
čas do 4x presežejo nazivni moment. 
Dodatno kompaktnost motorjev 
zagotavlja tudi enokabelska tehnolo-
gija (OCT – One Cable Technology). 
Motorji so na voljo z enoobratnim 
(angl. 'singleturn') ali večobratnim (angl. 
'mul  turn') absolutnim enkoderjem. 
Večobratni absolutni enkoder omogo-
ča zaznavanje absolutne pozicije do 4096 
obratov (npr. ob zagonu sistema), tako 
da motorja ni potrebno referencira  . 
Opcijsko je mogoče naroči   tudi mo-

torje z vgrajeno mehansko zavoro, 
Beckhoff  pa ponuja tudi širok nabor 
različnih planetnih reduktorjev, bodisi 
ravnih ali kotnih. 

Več o motorjih serije AM811x lahko 
najdete na spletni strani www.
beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  
Avtoma  zacija d.o.o.

Novi servomotorji Beckhoff  serije AM811x: učinkovita, 
stroškovno ugodna in kompaktna rešitev z enim 
samim kablom 

Karakteris  ke servomotorjev AM811x
Kompa  bilni servopogoni EL7201-0010  

EL7211-0010
Napetost do 50 V DC
Nazivni moment 0,19 – 0,50 Nm
Kratkotrajni moment 0,85 – 2,5 Nm
Nazivna hitrost 3000 – 4500 obr/min
Nazivna moč 80 – 160 W
Teža (z vgrajeno zavoro) 0,8 – 1,02 kg
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UPORABA spektralnih analizatorjevUPORABA spektralnih analizatorjev
serije DSA800 za meritve RF filtrovserije DSA800 za meritve RF filtrov

Nekoč nedosegljiv inštrument, ki so ga posedovali le razvojni laboratoriji po 
boljših podjetjih ali laboratoriji po fakultetah, je postal dostopen vsakemu 
malce bolj zagretemu konstruktorju ali serviserju. S pojavom cenovno zelo 
ugodnih spektralnih analizatorjev proizvajalca Rigol - serija DSA800 lahko 
izvajamo množico meritev tudi v polprofesionalni praksi. Tokrat si poglej-
mo, kako lahko izvajamo meritve na fi ltrih.

V tem članku bomo predstavili navodila, kako korak po 
korak uporabiti Rigolov spektealni analizator serije 
DSA800 za mejenje karakteristik RF pasovnih fi ltrov.

Opomba:  DSA mora vsebovati sledilni (tracking) gene-
rator za učinkovito izvedbo sledečih meritev.

Normiranje sledi (opcijsko)
Veliko elementov na poti RF signalov ima lahko nelinear-
no karakteristiko. V veliko primerih se lahko ta nelinearni 
efekt pri vaši bazičnih meritvah minimizira z normira-
njem inštrumenta.
1. Priključite izhod sledilnega generatorja na RF vhod z 

uporabo lastne kablov, ki jih bom uporabili za testi-
ranje naše naprave. Vsak element, kot je adapter, 
uporabljen za normiranje, se mora uporabiti tudi za 
merjenje naše naprave, da ne bi spremenili pogojev 

na signalni poti, ki bi lahko vplivali na točnost meri-
tve.

2. Omogočimo sledilni generator s pritiskomna gumb 
TG ON.

3. Shranite referenčno sled s pritiski na gumb TG gumb 
> Normalize > Stor Ref

4. Omogočimo normalizacijo s prtiskom na TG gumb > 
Normalize > Normalize ON

Meritve fi ltrov
1. Priključimo izhod sledilnega generatorja na vhod fi -

tra z ustreznimi kabli in konektorji.
2. Povežemo izhod filtra na RF vhod inštrumenta.
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3. Nastavimo amplitudo sledilne-
ga generatorja s pritiskom na TG 
gumb in TG Amplitude. Za vnos 
podatkov lahko uporabimo tip-
kovnico ali kolo. 

Opomba: Če je vaš instrument 
opremljen s predojačevalnikom, 
ga lahko uporabimo za zmanjša-
nje šuma s prtiskom na sledečo 
sekvenco: Gumb Amplitude > 
Puščica Dol > RF Preamp On

4. Omogočimo sledilni generator z 
gumbom TG > RF Source ON. 
Opazimo lahko majhen skok - 
slika spodaj. 

Slika 1: Pred uporabo funkcije AUTO 

5. Uporabimo lahko gumb AUTO 
za centriranje in zoomiranje si-

gnalov. Za ročno upravljanje 
uporabimo gumba FREQ in 
SPAN. 

Slika 2 - Po uporabi funkcije AUTO 

6. Sedaj lahko omogočimo funkci-
jo MARKER za merjenje pasovne 
širine in slabljenja ali karakteri-
stike pasovnega fi ltra.

7. Pritisnemo MARKER Fctn > N dB 
BW in nastavimo  funkcijo  am-
plitude - v tem primeru merimo 
3dB pasovno širino našega fi ltra.

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

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

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona
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Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah
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CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X
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V luči industrije 4.0 se prilagojene, visoko fl eksibilne in samo-nadzorovane proizvodne enote še vedno 
zdijo kot vizija prihodnos  . Kot napredni mislec in pionir, nemško podjetje Weidmüller že ponuja konkretne 
rešitve, ki omogočajo proizvodnim podjetjem, da se pripravijo na »internet stvari« (angl. Internet of Things) 
in na varen nadzor proizvodnje iz oblaka, brez potrebe po posodobitvi celotnega nabora strojev.

Industrija 4.0 postaja resničnost
Informacije: Elektrospoji d.o.o., info@elektrospoji.si

Od prve industrijske revolucije do četrte: pot do današnje Pametne tovarne

Vse se je začelo s parnim strojem, izumom, ki je pognal 
industrializacijo. Podjetja so na enkrat postala veliko manj 
odvisna od ljudi. Proizvodni obra   so začeli izdelova   
dobrine z veliko hitrejšim tempom in v veliko večjih 
količinah kot kadarkoli prej. Tehnološki razvoj je povzročil 
nadaljnje skoke v napredku – človeštvo je napredovalo 
iz prve industrijske revolucije v prihodnost.

Prva industrijska revolucija se je z mehanizacijo teks  lne 
industrije začela v Angliji konec 18. stoletja. Naloge, ki so 
jih pred tem tkalci opravljali ročno na stoterih lokacijah, 
so združili v eno enoto in nastala je tovarna. Druga 
industrijska revolucija se je zgodila v začetku 20. stoletja, 
ko je Henry Ford s pomočjo elektrike začel s proizvodnim 
trakom in množično proizvodnjo avtomobilov.

V zgodnjih 70. le  h 20. stoletja, je avtoma  zacija utrla 
svojo pot v proizvodnjo. Potrošniki so zahtevali vse večjo 
raznolikost visoko kakovostnih izdelkov. Zadovoljevanje 
vedno zahtevnejših potreb potrošnikov je postalo mogoče 

zaradi uvajanja elektronike in informacijske tehnologije v 
proizvodnjo. Ročno delo so nadomes  li stroji, s čimer se 
je začela digitalna proizvodnja oz. industrijska revolucija.

Prvi dve revoluciji sta prinesli bogatejše posameznike in 
bolj urban svet, tretja industrijska revolucija pa je povsem 
spremenila način proizvodnje in s tem način poslovanja ter 
delovanje družbe. Napredek se s tem ni ustavil, saj smo na 
po   k četr   industrijski revoluciji, oziroma Industriji 4.0, 
kot jo imenujemo. Izraz Industrija 4.0 izvira iz projekta, 
ki ga podpira nemška vlada s strategijo usmerjenos   v 
visoko tehnologijo. Ta strategija podpira in spodbuja 
informa  zacijo proizvodne panoge.

Industrija 4.0 je skupen izraz za tehnologije in koncepte za 
ureditev celotne vrednostne verige. Temelji na tehnoloških 
koncep  h kiberfi zičnih sistemov, interneta stvari in 
interneta storitev, ki gradijo vizijo Pametne tovarne. V 
okviru modularne strukture Pametne tovarne v Industriji 
4.0 kiberfi zični sistemi spremljajo fi zične procese, ustvar-
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Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

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

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona
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- B&R
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Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW
- Potenciometer na regulatorju (opcija)
- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul
- LED prikazovalnik
- Možnost montaže na DIN letev
- IP 21 stopnja zaščite
- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon
- Na zalogi

jajo virtualno kopijo fi zičnega sveta in izvedejo decentralizirane odločitve. Preko 
interneta stvari kiberfi zični sistemi komunicirajo in sodelujejo med seboj ter 
z ljudmi v realnem času. Preko interneta storitev pa sodelujoči v vrednostni 
verigi ponujajo in izvajajo tako notranje kot zunanje storitve. 

V četr   industrijski revoluciji bodo inteligentna omrežja  sta, ki bodo prinesla 
temeljne spremembe. Osnove tega razvoja segajo že leta nazaj  in so se začele 
s hkratnim razvojem elektronike, programske opreme, mrežnega povezovanja 
in mehatronike. 

Skupaj na po   pro   Pametni tovarni

Nemški pionir, podjetje Weidmüller sodeluje pri različnih projek  h uvajanja 
interneta stvari in uveljavljanja Pametne tovarne. Kot podjetje z vizijo prihodnos  , 
Weidmüller že predstavlja rešitve za Pametno tovarno prihodnos  . Ponuja 
rešitev, ki pretvarja analogne podatke strojev v digitalne podatke z uporabo 
ACT20C pretvornikov signalov ter merilnikov Power Monitor. Centralizirano 
hranjenje in procesiranje kompleksnih podatkov je posebej enostavno z 
uporabo OPC UA standardov.

Uporabniku prijazna vizualizacija preko spletnih aplikacij zagotavlja relevantne 
informacije v pregledni obliki od kjer koli. Ciljana preglednost kri  čnih 
parametrov precej poenostavi tako ročno kot avtoma  zirano op  mizacijo 
proizvodnih procesov.

Za uspešnost inova  vnih proizvodnih procesov prihodnos   morajo vse 
uporabljene komponente izpolnjeva   določene kriterije. To upošteva tudi 
Weidmüller, katerega rešitve so usmerjene v proizvodnjo prihodnos  .
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Elektronske komponente z Ethernet vmesnikom in avtonomno inteligenco. 
 

Z integracijo Ethernet vmesnika z avtonomno inteligenco se odpirajo možnos   ne 
samo zanesljivih lokalnih informacij (na primer od senzorja in aktuatorja), vendar 
tudi možnos   obdelave teh informacij neposredno na kraju samem. Tako se lahko v 
skoraj realnem času sprožijo lokalne ak  vnos   in izvedejo procesne odločitve. 

ACT20C pretvornik signalov

Op  malna varnost pri povezovanju komunikacijskih omrežij

Zahteve po varnos   v komunikacijah vključujejo posebne zahteve glede komponent, 
ki sestavljajo omrežja. Weidmüller Ethernet usmerjevalniki zagotavljajo, da so vsa 
komunikacijska omrežja popolnoma zavarovana v skladu z najstrožjimi varnostnimi 
standardi.

Varnostni gigabitni usmerjevalnik

Natančno merjenje in prikazovanje energetskih parametrov

Zmožnost določanja energetskih parametrov je temelj vseh sistemov upravljanja 
z energijo, saj je za op  mizacijo porabe energije strojev in sistemov potrebno 
najprej zaje   in analizira   podatke do podrobnos  . Merilnik Power Monitor 
pomaga z zajemom, prikazom, analizo in nadzorom porabljene energije. Meri in 
beleži vse relevantne energetske parametre strojev in sistemov. S tem opazno 
zmanjša stroške energije ter izboljšuje kakovost omrežja.

Analizator mreže Power Monitor

Kako lahko Pametna tovarna prihodnos   postane resničnost

Na kakšen način lahko Pametna tovarna postane resničnost, prikazuje SmartFactoryKL skupaj z vodilnimi industrijskimi 
partnerji. Weidmüller kot del infrastrukturne rešitve pomaga pri uresničevanju sistema »priključi-in-izdelaj« (angl. 
Plug-and-produce).

SmartFactoryKL je vodilni center odličnos   z raziskovalno in demonstracijsko pla  ormo za neodvisno proizvodnjo, ki 
si je zadal nalogo u  ra   pot pro   Pametni tovarni prihodnos  . Glavni namen je razvoj inova  vnega sistema tovarne, 
ki že postaja realnost. Da bi projekt nadgradili z novimi koncep  , standardi in rešitvami, ki tvorijo osnovo visoko 
fl eksibilne avtoma  zacijske tehnologije, danes z njimi sodeluje že več kot 30 partnerjev. Pod geslom »Napredek v 
omrežju« (angl. progress in the network) je SmartFactoryKL skupaj s 16 partnerji na sejmu Hannover Messe 2015 
predstavil prvi sistem na svetu za neodvisno proizvodnjo v Industriji 4.0. 
 
V sodelovanju z Belden/Hirschmann se je Weidmüller posve  l nalogi hitrega prenosa podatkov, trajnega napajanja 
in fl eksibilne ter varne integracije z uporabo infrastrukturne omarice.
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Infrastrukturna omarica omogoča fl eksibilno proizvodnjo za najmanjše serije 
– brez večjih obremenitev dela ali pretočnih časov. Infrastrukturna rešitev je 
zahvaljujoč Weidmüller komponentam s »plug-and-play« funkcionalnostjo, 
ki omogoča natančno ujemanje z najrazličnejšimi sistemi, visoko fl eksibilna 
in pregledna.

Podjetje Elektrospoji d.o.o. je uradni zastopnik podjetja Weidmüller in drugih 
kakovostnih proizvajalcev opreme za procesno in industrijsko avtoma  zacijo, 
elektroenerge  ko, strojegradnjo, vzdrževanje in elektroinštalacije. Skupaj z 
izbranimi partnerji, ki postavljajo standarde v svoji panogi, skrbijo za zadovoljstvo 
strank in dolgoročno sodelovanje. Specializirani prodajalci vam pomagajo pri 
izbiri pravih rešitev za vaše potrebe in vam svetujejo pri kakršnih koli vprašanjih. 

Obiščete lahko njihovo spletno stran 
www.elektrospoji.si ali jih pokličite 
na telefonsko številko 01 511 38 10, 
kjer vam bodo z veseljem svetovali.

Elektrospoji d.o.o.
Stegne 27, 1000 Ljubljana

E-pošta: info@elektrospoji.si
Tel.: 01 511 38 10

www.elektrospoji.si



28 AVTOMATIKA 133/2015

AVTOMATIZACIJA

Nova serija Weintek iE združuje najboljše rešitve iz preko 20 let izkušenj v razvoju in izdelavi industrijskih 
panelov z zaslonom na do  k. Nenazadnje je ravno zato Weintek eden izmed vodilnih proizvajalcev operaterskih 
(posluževalnih) panelov.

WEINTEK ULTRA VITKI PANELI NA DOTIK
Informacije: Matej Krošelj, Robo  na d.o.o.

Družino iE sestavljajo paneli s hitro odzivnimi zasloni velikos   
(diagonale) 4,7” do 10,1”, z barvno paleto 16M barv. Ob pravilni 
vgradnji v omarico prednja stran panela zagotavlja zaščito 
razreda IP65, kar pomeni popolno zaščito pred prahom in 
škropljenjem vode. Enostavna, a robustna izvedba in vitko 
ohišje postavlja družino panelov Weintek iE na vidno mesto pri 
izbiri rešitev na področju industrijskega nadzora in upravljanja 
ter splošne avtoma  zacije strojev in infrastrukturnih obratov.

Zelo vitko ohišje

Elektroomare v različnih industrijskih aplikacijah običajno 
ne nudijo veliko prostora na voljo pri montaži operaterskih 
panelov (predvsem na vra  h omar). Vitkost panelov in 
velik izkoristek razpoložljivega prostora za zaslon, brez 
odvečnega roba, so pri panelih Weintek iE zagotovo 
prednost pri takih aplikacijah. 

Galvanska izolacija RS-485

V zahtevnih industrijskih okoljih so sponke ničelnih potencialov 
(GND) različnih naprav pogosto na zelo različnih napetost-
nih potencialih. Taka razlika potencialov zlahka povzroča 

motnje ali poškod-
be komunikacijskih 
delov na vodilo RS-
485 priključenih 
naprav, kot so npr. 
krmilniki, servo po-
goni ali frekvenčni 
pretvorniki. Gal-
vanska ločitev na 
panelih Weintek 
iE učinkovito pre-
prečuje motnje 
in poškodbe ter 
s tem omogoča 
nemoteno uporabo 
pri aplikacijah z neugodnimi potencialnimi razmerami.

Zaščita  skanega vezja z lakiranjem
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Elektronske komponente postajajo vse bolj miniaturne, 
vezi na  skanih vezjih in razdalje med njimi pa vse 
manjše. Industrijsko okolje s pogosto povišano zračno 
vlago in veliko vsebnostjo prašnih delcev ter korozivnih 
plinov deluje škodljivo na elektronska vezja in izjemno 
tanke povezave. Velika je tudi nevarnost kratkih s  kov 
in posledično uničenja komponent.  Tiskanine v panelih 
Weintek iE so za preprečitev te nevarnos   prevlečene z 
izolacijskim lakom (conformal coa  ng).

Zmogljiv Cortex A8 procesor

Operaterski paneli s procesorjem Cortex A8 postavljajo 
nov mejnik pri času zagona, hitros   prikazovanja zahtevnih 
grafi čnih objektov, hitri komunikaciji s priključenimi krmilniki 
in podatkovno bazo. Procesor omogoča tudi hiter prehod 
med grafi čno zahtevnimi stranmi, tudi ko je uporabljena 
polna barvna paleta 16 M barvnih odtenkov.

Programsko okolje EasyBuilder Pro

Celovito programsko okolje EasyBuilder Pro omogoča 
izdelavo zahtevnih aplikacij, ki med drugim vključujejo 
logiranje podatkov in dogodkov v podatkovno bazo, 
nastavitve receptur, upravljanje baze podatkov, alarmov 
in dostop iz oddaljenega računalnika (remote access).
V fazi projek  ranja in preizkušanja sta v veliko pomoč pri 
razhroščevanju tudi off - in on-line simulacija.
Programsko okolje EasyBuilder Pro je za uporabnike 
brezplačno in dostopno preko internetne strani.

Podpora za več kot 250 gonilnikov.

Ne samo RS-232, RS-485 in Ethernet komunikacijska 
vrata, ampak predvsem knjižnica za komunikacijo z več 
kot 250 različnimi napravami, kot so krmilniki, servo 
pogoni, temperaturni regulatorji, čitalniki črtne kode in 
frekvenčnimi pretvorniki omogočajo, da so paneli Weintek 
iE idealna rešitev pri nadzoru in upravljanju najrazličnejših 
aplikacij industrijske avtoma  zacije.

Obsežna knjižnica grafi čnih elementov

Za izdelavo uporabnega in grafi čno učinkovitega grafi čnega 
vmesnika (GUI) je na voljo bogata knjižnica grafi čnih 
elementov.

Omogočen je tudi uvoz grafi čnih elementov v obliki datotek 
najpogostejših  pov gif, bmp, jpg, png in svg. 
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Na po   k vzpostavitvi omrežnih proizvodnih procesov, je glavni poudarek na racionalizaciji proizvodnje 
in logis  čnih procesov. Zahvaljujoč zadnjim tehnologijam na IT področju so lahko   procesi prak  čno 
virtualno preslikani.

Virtualizacija toka blaga z RFID
Omrežena proizvodnja pri Bosch-u

Informacije: David Vidmar, SICK d.o.o.

S pomočjo RFID tehnologije so pri Bosch-u sposobni 
samodejno beležiti podatke o statusu izdelkov ali 
transportnih zabojnikov. Ti podatki se lahko prenašajo 
v realnem času izven notranjega omrežje podjetja, kar 
pri Bosch-u omogoča racionalizacijo na vseh področjih 
svojih proizvodnih in dobavnih mrež.

Virtualna prezentacija kanban sistema

Sistem kanban se običajno uporablja v končni fazi proizvodnje. 
Če raven zaloge v končni fazi proizvodnje zaostaja za 
določeno minimalno vrednostjo, se ustrezno sporočilo pošlje 
v nabavno proizvodno enoto ali skladišče, kjer se lahko 
pripravi nov material. Kanban kar  ce, kot del tega procesa 
zagotavljajo, da se informacija o porabi prenese naprej. 
Takoj, ko zmanjka 
nekega materiala, se 
kar  ca postavi v škatlo 
za zbiranje. Kar  ce 
se redno zbirajo in 
razpošiljajo na enote, 
kjer so odgovorni za 
pripravo zahtevanega 
materiala. 

V preteklos   se je tok 
fi zičnega materiala 
vnašal v sistem ročno, 
kar je zahtevalo veliko 
časa in truda. Na 
tak način se vedno 
pojavljajo napake 
pri vnosu in podatki 
v sistemu niso dovolj 
posodobljeni ter 
pretok informacij 
ni sinhroniziran z 
materialnim tokom 

blaga. Vendar se je vse to spremenilo, zahvaljujoč RFID 
tehnologiji in programski opremi za proces prenosa 
podatkov. Za podporo tega procesa je vsaka kanban 
kar  ca opremljena s transponder čipom.

RFID tehnologija za zapisovanje podatkov brez napak

Na začetku je Bosch začel uporablja   visokofrekvenčne 
transponderje z HF tehnologijo v več obra  h po celem 
svetu. Ena od uporabljenih rešitev je bila tudi SICK-ova 
bralno/zapisovalna enota RFH620. Nato se je Bosch odločili 
vlaga   v tehnologije z ultra visokimi frekvencami (UHF), kot 
odgovor na vedno večje zahteve, kot so povečane razdalje 
zaznavanja, bolj prilagodljiva uporaba in standardizacijo 
kot del javno fi nanciranega projekta avtomobilskega 
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omrežja na osnovi RFID (RAN). Danes ta tehnologija 
določa standarde za vse na novo nameščene aplikacije 
znotraj skupine Bosch. Bosch je uspešno uporabil 
RFID tehnologijo s SICK-ovim RFU630 sistemom za 
druge logis  čne aplikacije, kot je proces ravnanja z 
materialom.

Neposreden prenos podatkov v SAP

Bosch načrtuje v prihodnos   za svoje potrebe uporabo 
RFU620 kompaktne bralno/zapisovalne UHF RFID 
naprave v vseh proizvodnih in logis  čnih procesih. 
Bralna enota je nameščena na policah, kjer zazna kanban 
kar  co med procesom premikanja materiala in preko 
vmesne opreme neposredno posreduje podatke v SAP 
sistem. Na tak način se generira signal za dopolnitev 
zalog v realnem času takoj, ko se material porabi,hkra   
pa poteka postopek za preverjanje podatkov. Vsi 
potrebni ukrepi v SAP-ju, kot je sprememba statusa, 
sprememba zaloge, dokumen  ranje materiala, izdaja 
potrdila,... vse poteka avtomatsko. Tako je enota RFU620 
soočena z zelo zahtevno nalogo. Za vzpostavitev dobre 
baze podatkov mora bi   postopek zapisovanja preprost 
in zanesljiv. Jasno vidne signalne LED na RFID senzorju 
zagotavljajo uporabniku povratno informacijo takoj, ko 

je bila preverjena verodostojnost SAP procesa. Sistem ne 
zamenjuje kanban kar  c, ampak zagotavlja preslikavo 1:1 
v SAP sistem, kar omogoča Bosch-u virtualno preslikavo 
ter spremljanje celotnega procesa v realnem času. To ne 
vodi le k bistveno višjim izkoristkom procesov, temveč 
znižuje tudi raven zalog in celo poveča razpoložljivost 
skladiščnega prostora v proizvodnem procesu.
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Omron predstavlja novo serijo senzorjev za zaznavo transparentnih materialov. 
Senzor postavlja nov mejnik in ponuja boljše zaznavanje transparentnih merjencev, 
kot so steklenice, plastenke PET, transparentna embalaža in pakirne folije in 
postavlja nov mejnik. Zaradi visoke stabilnos   zaznavanja je senzor idealen za vse 
vrste transparentnih predmetov, ki jih zahtevajo industrija. Omogoča zelo natančno 
zaznavo in pozicioniranje na tekočih trakovih, tudi pri zelo majhnih razmikih med 
merjenci. E3S-DB je na voljo z zelo ozkim usmerjenim snopom, debeline 2 mm 
na razdalji 200 mm.

Zaznavanje transparentnih merjencev
Omron E3S-DB - Velik napredek pri zaznavanju transparentnih merjencev

Informacije: MIEL d.o.o.

Izjemna zmogljivost
 

Slika 1

Senzor je razvit v tesnem sodelovanju s strankami vodilnih 
blagovnih znamk hrane in pijače. E3S-DB ima edinstven 
op  čni sistem, ki omogoča zaznavanje z nizko histerezo 
in visokim dinamičnim razponom. To se kaže v izjemno 
zmogljivos  . Senzor E3S-DB je sposoben zazna   že 3% 
slabljenje svetlobne gostote na razdalji 4 m od merjenca.
Napreden op  čni sistem senzorja poveča stabilnost, saj 
zazna že najmanjšo interferenco svetlobe, ki je še posebej 
izrazita pri zaznavi steklenic, saj delujejo kot lupa in lahko 
povzročajo lažno zaznavo pri manj stabilnih senzorjih.

V industriji pijač je trend v uporabi tankih plastenk PET, kar 
pa senzorju E3S-DB zaradi tehnike, ki za zaznavo uporablja 
način polariziranja svetlobe s pomočjo polarizacijskih fi ltrov. 
Napredne funkcije samodejno izravnavajo spremembe 
svetlobnih pogojev, ki jih povzroča okolica (Slika 1).

Uporabniku prijazen

Zahvaljujoč novo razvi   funkciji ”Smart Teach” je nastavitev 
E3S-DB zelo enostavna in hitra. Funkcija hkra   zagotovi 
brezhibno nastavitev moči svetlobe in tolerančnih mej 
(slika 2).

Za dosego maksimalne stabilnos   pri delovanju, mora 
uporabnik določi   tolerančno mejo preklopa (s trimerjem) 
in po pri  sku  pke ”teach«, senzor samodejno prilagodi 
moč svetlobe in občutljivost glede na izbrano preklopno 
mejo in oddaljenostjo od merjenca.

Slika 2

Slika 3
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Informacija o tolerančni meji je vedno jasno vidna in 
operater lahko enostavno kopira nastavitve iz enega 
senzorja na drugega. To prihrani veliko časa pri nastavitvi 
več senzorjev, ali v primeru vzdrževanja (Slika 3).

E3S-DB prijazno uporabo še poveča s priročnim programskim 
orodjem in povezavo na računalnik. V povezavi s »Smart« 
funkcijo, orodje omogoča hitro nastavitev op  malne 
tolerančne meje z analiziranjem delovanja na liniji. Edina 
zahteva do uporabnika je, da izbere op  malno tolerančno 
mejo, ki jo s pri  skom  pke zapiše v senzor (Slika 4).

Slika 4

Sistemi za avtomatizacijo
- PLK sistemi 

- SCADA 

Regulacijska tehnika

Pogonska tehnika

- Servo sistemi

Industrijski roboti

Senzorika in sistemi strojnega vida

Varnostna tehnika

Preklopna tehnika

Signalizacija in svetila

MIEL, d.o.o. • Efenkova cesta 61 •  SI-3320 Velenje 
•  T +386 (0)3 898 57 50 • F +386 (0)3 898 57 60 

• E info@miel.si • S www.miel.si
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Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i

Varnostni proizvodi za 
industrijsko avtomatizacijo po 

konkurenčnih cenah. 

FBS elektronik d.o.o. 
Prešernova  cesta 8, 3320 Velenje 
Obiščite nas na: 
www.fbselektronik.com 

Varnostna mejna stikala 

Brezkontaktna varnostna stikala 

Na voljo so trije različni modeli omenjene serije v zelo ozkem ohišju, 
ki poleg dobro dostopnih brez vijačnih terminalov, ki zmanjšajo čas 
montaže za več kot 50%, izpolnjujejo vse zahteve za varnost. Modeli 
zagotavljajo možnos   za različne konfi guracije varnostnih izhodov z 
dodatno nastavljivo zakasnitvijo. Vsi so združljivi z različnimi varnostnimi 
elemen  , kot so s  kala za zasilni izklop, varnostna s  kala za vrata in 
fotoelektričnimi senzorji. Na ohišju so zelo dobro vidni LED indikatorji 
za prikaz delovanja. Druga ključna značilnost G9SE modulov je hiter 
odzivni čas, ki znaša največ 15 ms.

G9SE moduli imajo do š  ri varnostne izhode z nazivnim tokom 5 A in dodatni 
pomožni PNP tranzistorski izhod. Tipične aplikacije G9SE so eno- ali dvo-
kanalne funkcije hitre zaustavitve in spremljanje položaja varnostnih vrata, 
prekinitve varnostnih svetlobnih zaves, …

Model G9SE-201 je širok samo 17,5 mm in ima dva varnostna izhoda in je 
eden najožjih modulov na trgu. Za aplikacije, kjer je zahtevanih več izhodov, 
je na voljo model G9SE-401, s širino 22,5 mm in š  rimi varnostnimi izhodi.
Model G9SE-221-T (široko 22,5 mm), ponuja dva varnostna izhoda ter dva 
dodatna izhoda z možnostjo zakasnitve. Na voljo so v različicah z zakasnitvijo 

Naši novi varnostni moduli 
G9SE so vsestranski, kom-
paktni, za hitro names  tev

Informacije: MIEL ELEKTRONIKA d.o.o.
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NAPAJANJE + 
MICO

V skupini še boljši  

  murrelektronik.at

Murrelektronik GmbH Austria

Mrs. Bianca Baron | Tel. +43 1 7064525-110

bianca.baron@murrelektronik.at

PREIZKUSITE SEDAJ IN DOBITE PO-
SEBNO PONUDBO Z 42 % POPUSTOM!

 Mico Classic 4.6 + 10 A Evolution 3~ 
 Mico Classis 4.4 + 5 A MCS 1~  
 Mico Classic 4.6 + 10 A Eco-Rail 1~ 
 Mico Classic 4.4 + 5 A Eco-Rail 1~
 Mico Classic 4.6 + 10 A MCS 1~
 Mico Classis 4.4 + 5 A MCS 1~

POWER PACKAGE JE NA VOLJO  
V 6 RAZLIČNIH KOMBINACIJAH.

do 5 ali do 30 sekund. V obeh različicah lahko uporabnik nastavlja zakasnitev 
v 16 korakih.

Serija varnostnih modulov G9SE v celo   izpolnjuje številne evropske in svetovne 
varnostne standarde, vključno z EN ISO13849: 2008 PLe varnost s kategorijo 
4, IEC/EN 60947-5-1/EN 62061 SIL 3, UL508, CAN/CSA C22.2 št 14. Skladni 
so tudi z EN81-1 in EN81-2, kar jim omogoča uporabo v dvižnih aplikacijah.

www.hamtech.eu

avtomatizacija v industriji,
programiranje, elektronika
in storitve d.o.o.

Naše specializirano področje dela:

• Izdelava, obnova in predelava strojev

Demontaža, selitev in montaža industrijskih linij

Projektiranje, predelava in izdelava kontrolnih

robotov, skladiščnih regalov, strojev

svetovanje, programiranje ter avtomatizacija

procesov

•

•

avtomatik,

•

•

•

REFERENCE:

selitev linije, Plama Ilirska Bistrica

selitev linije, Livar Ivančna Gorica

avtomatizacija proizvodne linije peletov iz kurjega gnoja,

Unichem Ponikva

predelava posluževalnega ter obračalnega stroja, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje varilnega stroja IDEAL, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje linearnega robota, hpulcas GmbH

•

•

•

•

•

•

•

AIPE d.o.o. • Škofja vas 40c • 3211 Škofja vas • www.aipe.si

Linearni robot z magnetnimi prijemali v proizvodnji hpulcas GmbH

v procesu predelave čistih kovin (plošča iz 99,98% niklja).

Kontakt:
00 386 41 210 286

info@aipe.si
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Majski Amitehov seminar sem že kar malo z nestrpnostjo 
pričakoval, saj iz izkušenj vem, da bo spet zanimiv in 
poučen - priložnos   za spoznavanje novega, druženje in 
izmenjava izkušenj na tradicionalnem dogodku pa tudi 
letos ne bo manjkalo. In res je bilo tako. Standardna 
Amitehova ekipa - direktorica Mateja, Mirko in Gjorgji - 
je bila podprta z gostujočim predavateljem g. Dušanom 
Habetom in predavateljem iz Keysight Technologies, 
inženirjem za podporo, Giacomom Tuverijem, ki prihaja 
iz Italije.

Amitehov tradicionalni pomladanski 
seminar 'Napredne meritve v elektroniki'

Avtor: Dragan Selan, Avtoma  ka+Elektronika

Naj še par besed spregovorim o udeležencih. Prihajajo iz 
različnih okolij, od javnega sektorja, izobraževalnih ustanov, 
do industrije in razvojnih oddelkov. Vsem je skupno, da 
dobro poznajo merilne tehnologije in točno vedo, kaj 
potrebujejo, na takih srečanjih pa pridobijo dodatne 
ideje, ki jih bodo kasneje realizirali in seveda vpogled v 

novos   in podrobnos  , ki jih iz prospektov ne vidimo na 
prvi pogled. Čeprav velja Keysightova merilna oprema za 
vrhunsko in drago, pa uporabniki točno vedo, kaj bodo 
dobili - učinkovito opremo, ki jim bo reševala probleme!

Mirko Ivančič je orisal celoten Amitehov program od 
Keysight Technologies, Rigola in drugih znamk, pa do 
najnovejših tabličnih osciloscopov Micsig ter predstavil 
letošnje novos  , ki jih ni bilo malo. Gostujoči predavatelj, 
Giacomo Tuveri, je predstavil merilno tehniko in metode 
merjenj. Poudarek je dal na uporabnos   osciloskopov 
Infi niiVision. Izpostavil je tudi povezljivost inštrumentov z 
računalnikom - predstavljena je bila raznovrstna oprema 
in načini za prenos in obdelavo podatkov z brezplačnim 
programom BenchVue. Na zgornji sliki Mirko in Giacomo 
povezujeta ročni merilni inštrument velike točnos   s 
tabličnim računalnikom preko WiFi povezave.



38 AVTOMATIKA 133/2015

ELEKTRONIKA

Meni osebno je bilo predavanje gospoda Dušana Habeta 
o povezovanju merilne opreme na PC računalnike izredno 
zanimivo, saj sem pred mnogimi le   tudi sam začenjal 
programiranje avoma  ziranega tes  ranja opreme za zaščito 
v elektroenerge  ki na takšni računalniško vodljivi merilni 
opremi, takrat še pod znamko HP. Sistem z računalniškimi 
postajami M68000 s HP Basic opreacijskim sistemom je 
bilo čisto nekaj drugega od tega, kar nam je predstavil g. 
Habe - programski paket za upravljanje merilne opreme 
Keysight VEE! 

Enostavnost programiranja aplikacij, knjižnice že narejenih 
vodljivih instrumentov in cenovno ugoden paket, ki 
že vsebuje vse za izdelavo samostojnih aplikacij (Run-
Time modul serijsko). Drugo so vodila za povezavo s PC 

računalnikom. Čeprav obstaja kar nekaj standardov, pa po 
zanesljivos   in hitros   še vedno vodi GPIB, ki uporablja 16 
paralelnih linij, od tega 8 za podatke, 8 pa za upravljanje 
funkcij inštrumentov. V podrobnos   se ne bom spuščal, 
me je pa predavanje prepričalo, da bomo v eni naslednjih 
številk VEE predstavili bolj podrobno...

Na razstavnem prostoru so si udeleženci lahko ogledali 
in preizkusili merilno opremo proizvajalcev Keysight 
Technologies (nekdanji Agilent / HP), Rigol in Micsig.

Med predstavljenim inštrumentarijem so izstopali osciloskopi 
družine Infi niivision, saj so zaradi svojega širokega spektra 
modelov in razpoložljivih opcij zagotovo uporabni za 
raznovrstne namene. Velja si zapomni  , da lahko v okviru 
proizvajalčeve akcije sedaj ob naročilu Keysightovega 
osciloskopa dobite celoten paket programske opreme 
brezplačno!
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OGLASNA SPOROČILA

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com
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V tem nadaljevanju se bomo spoznali z lastnostmi magnetnih sond in s sond ami za meritev električnega 
polja, kot tudi s prak  čno izdelavo sond in potekom eksperimen  ranja.

EMC V ELEKTRONSKIH VEZJIH II. del
Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za določanje elektromagnetne 

združljivos   naprav

Diplomsko delo - avtor: Gjorgji Nusev
Mentor: doc. dr. Marko Jankovec

Sprejemne in oddajne lastnos   magnetnih sond

Nadomestna vezja na slikah 3.9, 3.8 in 3.10 se uporabljajo 
tudi za analizo sprejemnih in oddajnih lastnos   različnih 
 pov magnetnih sond. Tok Ise ima najpomembnejšo vlogo 

pri analizi, pri čemer je pogoj f > f

 še vedno veljaven. 

Notranja tokova IA in Isi zaradi osne simetrije koaksialnega 
kabla ne vplivata na sprejemne in oddajne lastnos   sonde. 
Za nadomestni vezji na slikah 3.9 in 3.10 je tok Ise podan 
z enačbo:

I se (ω) =
Vg

jωL se + R sh + Z k
Z b + jZ k tan βl
Z k + jZ b tan βl

     (3,24)

Če predpostavimo, da je Zb = Zk , enačba 3.24 dobi obliko:

I se (ω) =
Vg

jωL se + R sh + Z k
                      (3.25)

Tok Ise je za sondo s centralno režo (nadomestno vezje 
slika 3.8) podan z enačbo:

I se (ω) =
Vg

jωL se + R sh + Z k + jZ k tan β
l
2( (  (3.26)

pri čemer smo predpostavili, da je Zb = Zk.

Iz enačbe 3.25 je razvidno, da je obnašanje toka enakomerno
po celotnem frekvenčnem območju, pri pogoju λ >> 2πb. 
Poleg tega lahko povemo, da ne pride do singularnos   v 
toku in v količinah, ki sledijo, in sicer sevalno polje in 
faktor kalibracije antene (ACF-Antenna Calibra  on Factor). 
Faktor kalibracije antene ali faktor antene je zelo zanimiv 
parameter, ki opisuje potrebno električno oziroma 
magnetno poljsko jakost, da povzroči napetost 1 V na 
izhodnih sponkah antene. Povedano drugače, ACF določa 
kakšna bo napetost na izhodnih sponkah v prisotnos   
električnega oziroma magnetnega polja.

ACF je za različne sonde možno izpelja   z enostavnim 
postopkom. To naredimo s pomočjo sprejemnih ali oddajnih 
lastnos   električno majhne zanke skupaj s izpeljanim 
tokom (Ise) iz prej razloženih nadomestnih vezij. Tok, ki 
nas zanima za oklopljene sonde, je tok Ise za frekvence
f > f δ. Tok IA pa za neoklopljene in oklopljene sonde 
za frekvence f < f δ. Za oklopljene sonde  pa ”King” in 
za sonde z bočno režo je ACF defi niran kot:

ACF =
Havg

Vb
= √(Z b + R sh )2 + ( ωLse )2

ωμSZ b
     (3.27)

kjer je Vb napetost na uporu Zb, ki je vhodna upornost 
merilnega inštrumenta in Havg je povprečno magnetno 
polje, ki gre skozi zanko s površino S = ( b− ase )2π, pri 
čemer mora še vedno velja   pogoj f > f δ . Za oklopljene 
sonde pri frekvencah f < f δin za neoklopljene sonde, 
je ACF defi niran kot:

ACF A =
Havg

Vb
=

Z 2
b + ( ωLA )2

ωμSA Z b

√                       (3.28)

kjer je SA = ( b − aa)π2  in LA  induk  vnost neoklopljne 
zanke.

ACF je za sonde s centralno režo različno defi niran kot za 
sonde z bočno režo. To je zaradi razlik v izdelavi, ki pa se 
najbolj očitno vidijo iz nadomestnih vezij sond (sliki 3.8 
in 3.9). Odsek linije z dolžino l/ 2 = 2π je zdaj prisoten 
v seriji z induk  vnostjo oklopa Lse. Za sonde s centralno 
režo, ACF je defi niran kot:

AFC=

Havg

Vb
=

(Z b + R sh )2 + ( ωLse + Z k tan ( β
l
2

))2

ωμSZ b

√

(3.29)
pri čemer je S = π(b − ase )2 in β je valovno število.
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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

Sonde za meritev električnega polja

Danes so visoko frekvenčna vezja zelo majhna in potrebe 
po sondah za meritev znotraj vezja se hitro povečuje. 
Oklopljene magnetne sonde niso občutljive na električno 
polje, ki jih lahko včasih pus   ”slepe” na pomembne 
vire električnih motenj. Z druge strani, te sonde niso 
kompa  bilne z močnimi sevalnimi vezji, kot so antene 
in vezja z nizko dielektrično konstanto [22].

Glavni izvor električnega sevanja je napetost v vezjih. 
Takšni primeri so nezaključeni kabli, PCB vodniki, ki vodijo 
do visoko impedančnega logičnega vezja, ne glede na to, 
ali imajo visoko impedančne vhode ali tristanjske izhode. 
Uporaba tehnike za meritev bližnjega polja s strani EMC 
inženirjev se hitro povečuje. Poleg karakterizacije merjene 
naprave, se te tehnike uporabljajo tudi za iskanje in dolo-
čitev izvorov motenj znotraj komponent.

Najbolj preprosto sondo 
za zaznavo električnega 
bližnjega polja predstavlja 
kratek odsek notranjega 
vodnika (špica), ki gleda iz-
ven oklopljenega koaksial-
nega kabla, kot je prikazano 
na sliki 3.15.

Slika 3.15: Preprost model električne sonde.

Različni  pi električnih sond

Električne sonde merijo oddano električno polje od vezij. 
Ker je električno polje vektorska veličina, je sestavljeno 
iz 3 komponent:

E = E x + E y + E z
→ → → →      (3.30)

Za meritev tangencialne komponente električnega polja 
(Ex in E  )y
→ →

 se uporablja sondo, ki je prikazana na sliki 
3.16-A. Iz slike vidimo, da je taka sonda narejena iz dveh 
koaksialnih kablov, kjer notranja vodnika s svojo zavito 
obliko na koncu formirata električni dipol. Dipol se uporablja 
za meritev tangencialne komponente električnega polja. 
Merilni inštrument meri razliko med obema signaloma 
iz izhoda sonde. E x in E y

→ →
 se merita z vrtenjem sonde 

za 90° okoli z-osi.

         A             B
                   Slika 3.16: Različni tipi električnih sond.

Srednji
vodnik

Koaksialni
kabel Dipol

Merilni
inštrument

Skupaj
zaspajkano

Merilni
inštrument



42 AVTOMATIKA 133/2015

ELEKTRONIKA

 
  

 

 

 
  

  

 

  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
  
 

Za meritev normalne komponente električnega polja (E z
→ ) 

se uporablja sondo prikazano na sliki 3.16-B. Sonda je 
narejena iz odprtega koaksialnega kabla in je orien  rana 
vzporedno z z -osjo.
V nadaljevanju se bom fokusiral samo na sonde za meritev 
normalne komponente električnega polja.

Princip delovanja

Sonda za meritev normalne komponente električnega 
polja je v osnovi kapaci  vna sonda. Deluje tako, da se 
v električnem (elektromagnetnem) polju električni tok 
inducira v kondenzatorju v obliki:

i = C
du(t)

dt
       (3.31)

če predpostavimo, da (Ex in E  )y
→ →

, pri čemer je |E |→

amplituda električnega polja, A je sistemska konstanta, 
C je kapaci  vnost sistema, g(t) je funkcija, po kateri se 
polje širi po prostoru in mora velja    |g(t)| ≤ 1. Iz tega 
sledi, da je:

i = CA |E |
dg(t)

dt
→

       (3.32)

Za našo sondo je inducirani tok pretežno iz z-komponente 
električnega polja E z

→
, ker  |E z| >>  |Ex| in |E z | >>  |Ey |

→ → → →
. 

Iz tega sledi, da enačba 3.32 dobi obliko:

i ≈ CA |E z |
dg(t)

dt
→

      (3.33)

Iz zadnjega izraza je razvidno, da je tok sonde približno 
sorazmeren z normalno komponento električnega polja 
[22].

Karakterizacija električne sonde

S pomočjo sonde za meritev električnega polja lahko 
analiziramo električne sevalne karakteris  ke pasivnih in 
ak  vnih naprav. Pri analiziranju ak  vnih naprav lahko, njihovo 
nelinearno obnašanje privede do signalov, ki so sestavljeni 
iz veliko harmonikov pri različnih frekvencah. Zaradi tega 
so v EMC aplikacijah najprimernejše širokopasovne sonde, 
ker nimajo izrazite resonančne frekvence v določenem 
frekvenčnem pasu.

Parametra, ki vplivata na občutljivost električnih sond, sta:
• dolžina konice (l )
• premer (debelina) notranjega vodnika (D)
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Pri karakterizaciji električnih sond se uporabljajo različni 
kriteriji:
Selek  vnost predstavlja sposobnost električnih sond za 

ločitev normalne komponente električnega polja od 
ostalih elektromagnetnih komponent.

Prostorska ločljivost predstavlja mejno razdaljo za ločitev 
dveh virov.

Frekvenčna pasovna širina (angl. Frequency bandwidth) 
predstavlja frekvenčno območje v katerem je sonda 
uporabna

Vpliv dolžine konice na občutljivost

Ena od najpomembnejših sestavnih delov sonde je konica. 
Konica predstavlja odsek notranjega vodnika koaksialnega 
kabla, ki ne vsebuje oklopa (oklop je odstranjen) in se uporablja 
za zaznavo normalne komponente električnega polja. 

Občutljivost sonde je direktno povezana z dolžino konice. 
čim večja je, tem večja je občutljivost, kar pomeni, da 
je inducirana napetost na merilnem inštrumentu večja. 
Vendar se prostorska ločljivost sonde z večanjem dolžine 
konice zmanjšuje. Obratno pa je z manjšanjem konice 
lažje določi   točen izvor električnih motenj. Prostorska 
ločljivost je večja na račun zmanjšane občutljivos   v primer-
javi z večjimi dolžinami konice [23].

Za potrditev prej povedanega so D. Baudry, A.Louis in 
B.Mazari v [24] izvedli simulacijo električne sonde v odprtem 
prostoru. Simulacijo so izvajali za frekvenco električnega 
polja 1 GHz, pri čemer so spreminjali dolžino konice 
električne sonde. Izhodna napetost sonde v odvisnos   
od njene dolžine je prikazana na sliki 3.17. 

Slika 3.17: Izhodna napetost sonde v odvisnosti od dolžine špice7.

Iz slike opazimo, da napetost linearno narašča z dolžino 
špice. Pri nega  vnih vrednos  h dolžine je izhodna 
napetost blizu ničle, ker oklop kabla deluje kot zaščita. 
Iz prej povedanega lahko zaključimo, da je občutljivost 
sonde sorazmerna z dolžino špice.

Poleg tega dolžina špice poda frekvenčno območje, v 
katerem je sonda uporabna. Ker je električna sonda majhna 
monopolna antena, je njena resonančna frekvenca pri 
dolžini špice enaka λ/4. če hočemo, da je odziv sonde 
enak pri vsaki frekvenci v prej določenem frekvenčnem 
območju, moramo pazi   da je dolžina špice vsaj dvakrat 
manjša od λ/4 pri najvišji želeni frekvenci.

Vpliv premera sonde na občutljivost

V tem delu bomo razložili vpliv premera sonde na 
občutljivost sonde. Občutljivost sonde se povečuje s 
povečanjem premera sonde (konice) zaradi tega ker se 
integracijska površina povečuje. Za potrditev tega so D. 
Baudry, A.Louis in B.Mazari v [24] naredili simulacijo 
električne sonde, pri čemer so spreminjali premer špice.

Slika 3.18: Izhodna napetost sonde v odvisnosti od površine konice8.

Izhod simulacije je napetost, ki je prikazana na sliki 3.18. Iz 
tega lahko zaključimo, da se občutljivost sonde nelinearno 
povečuje z naraščajočim premerom konice.

POTEK EKSPERIMENTA

Izdelava sond

Izbira primernega koaksialnega kabla in konektorja

Pri izdelavi magnetnih in električnih sond sem uporabil 
poltrdi koaksialni kabel (angl. Semi-Rigid)  pa RG405 [25], 
s karakteris  cno impedanco Zk = 50Ω.
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Prednost poltrdih koaksialnih kablov v primerjavi z navadnimi 
je moznost kabla, da zadrži poljubno geometrijo dlje časa.
Sestavne dele poltrdega koaksialnega kabla in njihove 
velikos   najdemo v tabeli 4.1. Dielektrik v kablu mora bi   
temperaturno odporen. To je zelo pomembna lastnost, ker 
lahko pri spajkanju kratkos  cne povezave pride do taljenja
dielektrika in njegovo izrivanje med žilo in oklopom iz 
majhne reže. Izrivanje dielektrika lahko povzroči povečanje 
širine reže, ki lahko vpliva na meritev.

Del koaksialnega 
kabla Material Premer

[mm]

Notranji vodnik Posrebreno jeklo 
prevleceno z bakrom 0.51

Dielektrik PTFE 1.68

Zunanji vodnik 
(oklop) Baker 2.2

Tabela 4.1: Sestavni deli koaksialnega kabla tipa RG405 in njene 

velikosti.

Za povezovanje sond z merilnimi in_strumen   sem uporabil 
SMA konektor  pa TE-CONNECTIVITY/GREENPAR [26]. 
Konektor ima 50Ω impedanco in je primeren za kable 
 pa RG405.

Slika 4.1: Presek poltrdega koaksialnega kabla.

Slika 4.2: Ženski SMA konektor.

Izdelava magnetnih in električnih sond

Za odkrivanje magnetnih motenj sem izdelal š  ri različne 
magnetne sonde z enim ovojem. Tri sonde so s centralno 
režo in ena sonda z bočno režo. Velikos   magnetnih sond 
so prikazane v tabeli 4.2. Po izdelavi magnetne sonde 
izoliramo, da zašči  mo napravo, ki jo merimo pred kratkim 
s  kom. Kratek s  k lahko vpliva na rezultate in v najslabšem 
primeru celo uniči merilno opremo.

Za odkrivanje električnih motenj sem izdelal eno električno 
sondo, ki je občutljiva le na normalno komponento 
električne poljske jakos  . Dolžina notranjega vodnika 
znaša 6.5 mm. Sonda za meritev električnega polje je 
prikazana na sliki 4.7. Podobno kot pri magnetnih sondah 
je tudi električna sonda izolirana.

Tabela 4.2: Velikosti magnetnih sond.

Tip magnetne 
sonde

Notranji premer 
sonde [mm] Slika

S centralno režo 6 4.3

S centralno režo 13 4.4

S centralno režo 30 4.5

S centralno režo 13 4.6

Slika 4.3: Magnetna sonda s centralno režo d = 6mm.

Slika 4.4: Magnetna sonda s centralno režo d = 13mm.

Slika 4.5: Magnetna sonda s centralno režo d = 30mm.

Notranji vodnik

Dielektrik

Oklop
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Slika 4.6: Magnetna sonda z bočno režo d = 13mm.

Slika 4.7: Električna sonda s špico dolžine d = 6; 5mm.

Meritve občutljivos   sond

Merilna mikortrakasta linija

Mikrotrakasta linija (angl. microstrip line) je  p električne 
linije, ki je izdelana na osnovi tehnologije  skanih vezij in 
se uporablja za prenos mikrovalovnih signalov. Sestavljena 
je iz prevodnega traku, ločenega od ozemljitvene ravnine 
z izolacijsko plastjo, imenovano substrat.

Zaradi dobre lastnos   prenašanja visoko frekvenčnih sig-
nalov se mikrotrakasta linija uporablja kot referenčni izvor 
električnega in magnetnega polja za tes  ranje občutljivos   
magnetnih in električnih sond. Ker je mikrotrakasta linija 
nelinearen element, je električno in magnetno polje v 
okolici linije podano numerično in je prikazano na sliki 4.9. 

Slika 4.8: Mikrotrakasta linija.

Slika 4.9: Električno in magnetno polje okoli mikrotrakaste linije.

Poleg tega lahko z mikrotrakasto linijo dizajniramo 
električno linijo s poljubno impedanco, ki pa je  določena 
s širino prevodnega traku (W), debelino substrata (h) in 
debelino prevodnika (T). Enačba 4.1 določa impedanco 
linije. Parametri enačbe so prikazani na sliki 4.8.

Z k =
87

√εr + 1.414
ln

5.89 h
0.8 W + T( (

      (4.1)

Za izdelavo mikrotrakaste linije sem uporabil dvostranski 
laminat  pa RF-35 [27], ki je narejen iz organske keramike, 
obložene s PTFE1 vlakni. Impedanco linije dizajniramo 
na 50 Ω, da jo lahko prilagodimo na merilne naprave, ki 
imajo 50 Ω vhodno impedanco. Da bi minimizirali odboje 
na liniji, jo zaključimo z navadnim 50 Ω uporom. Merilne 
naprave priključimo preko ženskega SMA konektorja. Na 
sliki 4.10 vidimo zgrajeno mikrotrakasto linijo.

Tabela 4.3: Parametri 50 mikrotrakaste linije.

Parametri linije Oznaka Vrednost

širina prevodnega traku W 1.15 mm

Debelina substrata h 0.5 mm

Debelina bakra T 18 _m T 18 μm

Dielektrična konstanta 
substrata εr 3.5

Dolžina linije l 17,7 cm

Impedanca Zk 49.84 Ω

Slika 4.10: Merilna mikrotrakasta linija.

Postavitev testne opreme

Delovanje in občutljivost sond tes  ramo s pomočjo mikro-
trakaste linije in spektralnega analizatorja. Mikrotrakasta 
linija je priključena na sledilni generator (angl. Tracking 
Generator) spektralnega analizatorja, ki vzbuja linijo s 
sinusnim signalom, pri čemer spreminja frekvenco signala 
v prej določenih mejah. Posledica tega je spremenljivo 
magnetno in električno polje. Izhod sonde priključimo 
na vhod spektralnega analizatorja, s katerim merimo 
občutljivost sonde pri različnih frekvencah.

hW
T

substrat
(dielektrik)

prevodni trak

ozemljitvena ravnina
εr

E
H

εr

ε0
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Občutljivost magnetnih sond na magnetno polje tes  ramo 
tako, da sondo postavimo vzporedno z linijo (slika 4.11). 
Pri taki postavitvi sonde je pretok magnetnega polja skozi 
zanko največji in takrat je inducirana napetost največja.

če sondo obrnemo za 90 stopinj, tako da je sonda 
orien  rana pravokotno na linijo (slika 4.12), je pretok 
magnetnega polja skozi zanko najmanjši oziroma nič, kar 
pomeni, da mora bi   inducirana napetost nič. V praksi 
tega ne dosežemo, saj sonda izraža tudi delno občutljivost 
na električno polje.

Občutljivost električnih sond na električno polje tes  ramo 
tako, da sondo postavimo ver  kalno nad linijo (slika 4.13). 
Pri taki postavitvi sonde merimo normalno komponento 
električnega polja, ki ga oddaja linija. Za tes  ranje mojih 
sond sem uporabil spektralni analizator s sledilnim 
generatorjem od Agilent Technologies,  pa N9340B, ki 
je uporaben za frekvence od 100 kHz do 3 GHz. Izhodni 
signal sledilnega generatorja sem postavil na 0 dBm.

Slika 4.11: Meritev občutljivosti magnetnih sond na magnetno 

polje.

Slika 4.12: Meritev občutljivosti magnetnih sond na električno 

polje.

Slika 4.13: Meritev občutljivosti električnih sond na električno 

polje.

Frekvenčni odziv sond

Odziv sonde je podan v dBm, iz katerega lahko po enačbi 
4.2 izračunamo, kakšna je napetost na izhodu sonde.

(4.2)x [dBm ] = 10 log10
P

1mW
= 1

 

10 log 10

U2

50
0.22362

50

= 20 log 10
U

0.2236

Iz enačbe 4.2 sledi, da je napetost na izhodu sond enaka

U [V] = 0 .2236 · 10
x [dBm ]
20

       (4.3)

S pomočjo enačbe 4.3 in enačbe za izračun ACF lahko 
ugotovimo velikost magnetnega polja, ki gre skozi zanko.

Meritev antenske lastnos   sond

Sonde za meritev električnega in magnetnega polja so v 
bistvu antene. Parametri, ki podajo antenske lastnos  , so:

• Neprilagojenost antene (VSWR)
• Odbita moč (angl. Reected Power)

Pri meritvah antenskih lastnos   so sonde delovale kot 
oddajne antene. Antenske lastnos   zaradi dualnos   ostajajo 
pri oddajanju in sprejemanju moči enake. Antene so bile 
postavljene na izhod inšturmenta z izhodno impedanco 
50 Ω. 

Za meritev antenskih lastnos   sond sem uporabil inštrument 
Field Fox od Agilent Technologies,  p N9938A, ki vsebuje 
3 naprave v enem: spektralni analizator, analizator vezij 
(angl. Network Analyzer) in CAT (angl. Cable and Antenna 
Test), s frekvenčnim območjem od 100 kHz do 26.5 GHz.

Rezulta   in zaključki v naslednji številki...

Izhod od sledilnega 
generatorja

Izhod od sledilnega 
generatorja

Izhod od sledilnega 
generatorja
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POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirskega duha ustvarjajoč nove 
ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.

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.

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.

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.



S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana
h  p://emoro.hamtech.eu

e-mail: info@hamtech.eu
T.  059 010 952, 
G. 040 423 302
F.  059 011 070

V ceno vsakega kompleta je vra unana cena licence 
za FlowDraw. Vse izdelke EMoRo lahko kupite v 
spletni trgovini h  p://EMoro.HAMtech .eu 
Na znesek nad 2000€ priznamo 5% popust. V vse 
cene je vklju en 22% DDV.



 

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!
   S 15. aprilom se bodo cene
   uskladile s tečajem dolarja!

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



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.
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