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Spoštovani,

Če tole berete, ste na enem odtreh novemberskih dogodkov, ki jih pokriva 
revija Avtomatika+E ali pa ste naročnik :)
Trije dogodki, ki se začnejo na isti datum, so vsak po svoje zanimivi, 
vsi pa skušajo predtaviti najnovejše tehnologije ta hip. Kaj se dogaja 
na področju programske opreme v energetiki, boste izvedeli na dogodku 
PIES, najnovejše tehnologije storitev v telekomunikacijah, na konferenci 
Telekomunikacije, kako je pripravljena programska oprema LabView in 
krmilniki podjetja National Instruments na zahteve IIoT pa na NIDays 
2015! Lepa bera dogodkov, ni kaj!
Za december se pa že pripravljamo na sejem zabavne elektronike, raču-
nalništva in fotografije - COMPTECH, kjer bomo razstavljali tudi mi, 
revija Avtomatika+E ter naš HAMtech Communication... Se vidimo na 
sejmu... 

Dragan Selan, odg. urednik
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e-mail: stik@slotehnika.net
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SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS
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 5 STROJNISTVO.COM
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11 ROBOTINA
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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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Yaskawa v Sloveniji je zgodba o uspehuYaskawa v Sloveniji je zgodba o uspehu
Informacije: Mateja Nosan Bojc, Yaskawa Slovenija d.o.o.

RIBNICA, 28. oktober 2015 – 
Ob sto   obletnici vodilnega 
svetovnega proizvajalca na področjih robo  ke 
in sistemov za avtoma  zacijo Yaskawa Electric 
Corpora  on je v Ribnici, kjer podjetji Yaskawa 
Slovenija in Yaskawa Ristro, ki ju vodi Hubert 
Kosler, tvorita razvojni sedež tega podjetja 
za celotno Evropo, potekal svečani dogodek. 

Na njem je spregovoril tudi predsednik vlade 
RS dr. Miro Cerar. Poudaril je, da bi uspešnejši 
primer tuje naložbe v Sloveniji težko našli 
in izrazil upanje, da bo prav Slovenija  sta 
država, v kateri bo Yaskawa zgradila svojo novo 
evropsko tovarno robotov, kar bi predstavljalo 
največjo tujo inves  cijo pri nas v letu 2016.

”Yaskawa v Sloveniji je zgodba o 
uspehu,” je na dogodku poudaril 
Hubert Kosler. ”Leta 1996 smo dobili 

priložnost in zaupanje japonskih lastnikov ter pričeli s 
proizvodnjo robotskih celic. S trdim delom, borbenostjo 
in predanostjo smo podjetji Yaskawa Slovenija in Yaskawa 
Ristro postavili v evropsko ozvezdje. Zdaj opravljamo 
pomembne strateške naloge za ostala hčerinska podjetja 
v Evropi, postali smo center inženiringa in proizvodnje, 
gradimo na kakovos   in ustvarjamo prihodnje trende. 
Imamo tudi najboljše rezultate na področju sodelovanja 
Slovenije z Japonskim gospodarstvom. Prihodki so rasli 
tudi v obdobju recesije. V zadnjih š  rih le  h smo občutno 
zvečali število zaposlenih. Yaskawa Slovenija in Yaskawa 
Ristro sta imela lani približno 25 milijonov evrov prihodkov 
in 114 sodelavcev. Danes nas je že 126 in se bližamo 
skupni prodaji 35 milijonov evrov,” je odlične rezultate 
naštel Hubert Kosler in poudaril, da je osnova vrhunske 
organizacije vrhunska ekipa ljudi, ki premika meje povprečja, 
za kar se je svojim sodelavcem toplo zahvalil.

Ob 100. obletnici japonskega proizvajalca robotov Yaskawa Electric Corpora  on v Ribnici spregovoril tudi premier Cerar

Slovenija ima dobre možnosti, da z gradnjo nove Yaskawine tovarne postane center evropske robotike
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100 LET YASKAWE

Uspeh, ki lahko prepriča tudi druge tuje 
inves  torje
Premier Cerar je v svojem nagovoru poudaril, da je Yaskawa 
tudi odličen dokaz, da spodbude, ki jih Slovenija namenja 
tujim inves  cijam, delujejo. Subvencija za širitev in nova 
delovna mesta, ki jo je Yaskawi dodelil SPIRIT leta 2012, 
je obrodila sadove, saj se je število zaposlenih podvojilo. 
Uspeh Yaskawe v Sloveniji je tudi najboljši argument 
za pritegnitev drugih japonskih inves  torjev, ki iščejo 
primerno lokacijo v Evropi. Dr. Cerar je izrazil upanje, da 
se bo dobro sodelovanje med Slovenijo in Japonsko, ki 
v gospodarskem pogledu temelji na visokotehnoloških 
proizvodih, novih tehnologijah in izmenjavi znanja, 
nadaljevalo tudi z odločitvijo Yaskawe, da svojo novo 
tovarno, ki bo predstavljala center evropske robo  ke, 
postavi na naših tleh.

Nova tovarna robotov bi odprla 200 
kakovostnih delovnih mest
Kot je pojasnil Hubert Kosler, namerava Yaskawa število 
izdelanih industrijskih robotov v svetovnem merilu s 25.000 
poveča   na 30.000 letno, zato načrtujejo postavitev tovarne 
industrijskih robotov v eni od evropskih držav. ”Naložba bo 
vredna 35 milijonov evrov in prinaša okoli dvesto kakovostnih, 
dobro plačanih novih delovnih mest, kar je izjemno pomembna 
priložnost za Slovenijo. Že zdaj postajamo Yaskawin evropski 
center za razvoj robo  ke, če se odločijo za nas (konkurenco 
predstavljajo Slovaška, Češka, Madžarska in Poljska), pa 
bo Slovenija postala tudi pomembna evropska lokacija za 
proizvodnjo robotov in robotskih linij,” je o pomenu takšne 
inves  cije povedal Hubert Kosler in napovedal, da bi se s 
tem strma rast uspeha nadaljevala. Kot dodano vrednost 
Slovenije je izpostavil inova  ven inženirski kader, ”seveda 
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pa je odločitev japonskih partnerjev o lokaciji nove tovarne 
odvisna tudi od spodbud, ki jih bo inves  ciji namenila država.”

Ker Yaskawa proizvaja kompleksne izdelke za različne 
industrije, dajejo delo celemu spektru delavcev in že zdaj 
imajo v podjetjih Yaskawa Slovenija in Yaskawa Ristro sanjski 
por  olio zaposlenih. Uspeh se preliva tudi drugam, saj 
Yaskawa daje delo tudi številnim pod-dobaviteljem ter vrs   
inš  tutov, fakultet in drugih znanstvenih in tehnoloških 
organizacij, s katerimi razvija tako nove tehnološke rešitve 
kot nove proizvodne metode. 

Brez robotov v industriji bi navadnemu človeku 
mnogo izdelkov ostalo nedosegljivih 

Visoke goste, med katerimi so bili predstavniki ministrstva 
za gospodarski razvoj in tehnologijo, župani Ribnice, Kočevja 
in Murske Sobote Jože Levstek, dr. Vladimir Prebilič in dr. 
Aleksander Jevšek, predstavnik SPIRITA, predstavniki GZS, 
predsednik akademije SAZU prof. dr. Tadej Bajda in predsednik 
Inženirske akademije Slovenije prof. dr. Stane Pejovnik, so 
pozdravili tudi njegova ekscelenca Keiji Fukuda, japonski 
veleposlanik, ter Manfred Stern, predsednik in izvršni direktor 
Yaskawa Europe GmbH in hkra   podpredsednik korporacije 
Yaskawa Electric Corpora  on, ter Bruno Schnekenburger, 
predsednik Yaskawa Robo  cs Europe.

Slednji je izpostavil dejstvo, da so robo   od prvih korakov pred 
30 do 40 le   do danes popolnoma spremenili industrijsko 
krajino: ”V način proizvodnje so prinesli revolucijo in brez 
njih bi mnogo izdelkov, ki so danes dostopni vsem, ostalo 
dostopnih le redkim. V Yaskawi smo ponosni, da smo pri 
tem odigrali veliko vlogo, pripravljamo pa se na še večje 

stvari v prihodnos  , k čemur pomembno prispeva tudi ekipa 
v Sloveniji, ki pod odličnim vodenjem direktorja Huberta 
Koslerja od leta 2011 dosega kar 30% rast vsako leto.” 
Bruno Schnekenburger je dodal, da je Slovenija vsekakor 
močna kandidatka za lokacijo nove tovarne, tako zaradi 
podpore države kot zaradi predane ekipe, ki ni odlična le 
v proizvodnji, temveč tlakuje pot tudi razvoju ter uvajanju 
vitkih (lean) metod v poslovanju, organizaciji in v proizvodnji.

Vizija 2025 za boljšo, prijaznejšo, bolj 
zeleno prihodnost

Yaskawa Electric Corpora  on, ki je izumila koncept 
mehatronike, je daleč največji svetovni proizvajalec 
industrijskih robotov in generira skoraj 3 milijarde 
poslovnega obsega letno. Njen sedež se nahaja v mestu 
Kitakyushu, zaposluje pa kar 15.000 ljudi po vsem svetu. 
Vsako leto proizvedejo neverjetnih 1,9 milijona inverterjev 
(v uporabi po svetu jih je 22 milijonov), 1 milijon servo 
pogonov (v uporabi jih je 12 milijonov) in 25.000 robotov 
(v uporabi jih je 330.000).
”Ob stoletnici pa smo si zastavili vizijo, da do leta 2025 
seveda ostanemo vodilni v omenjenih segmen  h, a 
da hkra   družbi ponudimo novo vrednost preko fuzije 
napredka v jedrni tehnologiji in odpr  h inovacij. Še naprej 
bomo razvijali koncept mehatronike za avtoma  zacijo 
industrije; si z razvojem tehnologij čiste, zelene energije 
prizadevali za varno in trajnostno naravnano družbo; ter
z razvojem na področju humatronike, torej z aplikacijami 
tehnologije mehatronike na področjih medicine in kakovos   
bivanja, z izdelki, kot so eksoskeletoni, pomagali ljudem 
povečeva   njihove sposobnos  ,” je vizijo Yaskawe za 
prihodnost naslikal Manfred Stern.
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ZANIMIVOST: YUGYUGOO
Avtor: Herman Slokar dipl. inž. el.

Bivši jugoslovani ime Yugo radi povezujemo z paradnim konjem Zastave 
iz Kragujevca. A glej ga zlomka; tudi tujcem je ime znano. Avtomobil 
Yugo radi uvrščajo na sezname najslabše prodajani, najslabši sploh. 
Torej je ime znano po širnem svetu in seveda tudi njegov slab sloves.

Podjetje, ki prizvaja FPGA sisteme za razhroščanje in verifi kacijo, Yugo Systems 
se je ponovno preimenovalo. Ime, ki  so si ga nadeli, je skovanka besed iz 
angleščine You Get Observability. Kot pojasnjujejo na njihovi spletni strani; 
podjetje se želi oddalji   slabih asociacij, ki jih ime Yugo prinaša. In zamenjava 
blagovne znamke je bila primerna. Sedaj se  imenujejo Exos  v Labs (h  p://
www.exos  vlabs.com/).

Podjetje je zaplavalo v 
t.i. vgnezdne sisteme 
(ang. embedded ins-
trumenta  on). Med 
zadnjimi produk   je 
Exostiv platform, ki 

bazira na Xilinx serije 7 FPGA, ki ga tržijo za 3500 €. Ironično, kaj   Yugo Koral 
se je v ameriki ponujal za podoben denar.
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IP IP 
zaščita naprav pred vdorom
Avtor: Herman Slokar dipl. inž. el., Avtoma  ka+Elektronika

Še vedno je kar zakoreninjena miselnost – vsaj domači mojstri radi pozabijo na primerno varnost. 
Koga brigajo prave barve in preseki vodnikov. Da ne omenjam ohišja ”saj je škatla zaprta, tesni!” 
IP oznaka kot varnostni dokument. Oznako IP velikokrat zasledimo na ohišjih kateri sledijo dve 
številki, včasih tudi dodatna ali dopolnilna črka.

IP, ki to ni
Oznaka IP (ang. Ingress Protec  on) v 
prevodu pomeni Zaščita pred vdorom. 
Le-ta je skladen s standardom CEI-70-
1 (IEC60529). ”IP« označuje stopnjo 
zaščite pred vdorom telesnih delov 
(npr. prs  ), trdih (mehanskih) delcev 
(npr. kamenje, prah) in vode. Uvodni 
oznaki, sledita dve številki na prvi 
drugi poziciji. Na prvo pozicijo sodi 
številska oznaka, ki govori o stopnji 
zaščite pred trdimi (mehanskimi) delci 
glede na njihovo velikost (tabela 1). 
Stopnje si sledijo od nič; 0 - ne nudi 
zaščit, do šest; 6 - popolna zaščita. Na 
drugo pozicijo sodi številska oznaka, 
ki govori pod kakšnimi pogoji je 
notranjost ohišja še zaščitena pred 
vdorom vode (tabela 2). 
Lestvico sestavlja osem stopenj; ničta 
ne nudi nikakršne zaščite, osma pa 
govori o odlični zašči   pred vdorom 
vode. Tako ohišje je primerno za 
potop pod gladino vode. Opozorit 
velja na posebnos  ; oznaka, ki govori 
le o eni stopnji zaščite in dodajanju 
dodatnih simbolov. Enojno stopnje 
zaščite prepoznamo po oznaki ”X”, 
npr. IPX4, IP4X. Na tretjo pozicijo 
sodi oznaka, ki je dodatna in ni nujna 
oznaka (tabela 3). Le ta govori o zašči   
pred do  kom. Sledijo še dopolnilne 
označbe (tabela 4).

Tabela 1: Stopnje zaščite pred vdorom delcev

1. 
mesto

zaščita pred vdorom delcev 
velikosti najmanj [mm]

učinkovitost

0 ni zaščite ni učinkovit

1 50 zaščita zoper velikih objektov, vendar ne 
nudi zaščite proti namernemu dotiku

2 12,5 prsti in objekti podobnih velikosti

3 2,5 orodja, žice

4 1 tanjše žice, vijaki

5 prašni delci (delna zaščita) zaščita zoper prah ni poplna

6 prašni delci  (popolna 
zaščita)

zaščita zoper udora prahu zagotovoljena

Tabela 2: : Stopnje zaščite pred vdorom vode.

2. 
mesto

zaščita pred vdorom vode 
(mejni pogoji)

učinkovitost

0 ni zaščite ni učinkovit

1 kapljajoča voda zaščita pred vdorom vodnih kapelj

2 kapljajoča voda, vpadni kot 
15°

zaščita pred vdorom vodnih kapelj padajo-
čih pod kotom 15° od normalne pozicije

3 pršenje vode zaščita pred vdorom vodnega prša pod 
kotom 60°od normalne pozicije

4 pljuskanje vode v intervalih zaščita pred vdorom vodnimi valovi, 
pljuskanjem

5 curki vode z vseh smeri 
velikost 6,3 mm

zaščita pred vdorom vodnih curkov premera 
šobe 6,3 mm, neglede na vpadni kot

6 curki vode z vseh smeri 
velikost 12,5 mm

zaščita pred vdorom vodnih curkov premera 
šobe 12,5 mm, neglede na vpadni kot

7 začasne potopitve v vodo zaščita pred vdorom vode, ko je objekt 
občasno potopljen na globino 1 m

8 trajna potopitev v vodo zaščita pred vdorom vode, ko je objekt 
trajno potopljen na globino 1 m

9K zelo močni curki vode z vseh 
smeri visokih temperatur

zaščita pred vdorom vode močnih, vrelih in 
bližnjiv virov
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Tabela 3:Zaščita pred dotikom človeka.

3. mesto zaščita pred dotikom dovoljena uporaba

A z roko v zaprtih prostorih
dostopnih le pooblaščenim osebam

B s prstom v normalnih okoljih

C z manjšimi orodji v okoljih, kjer se uporabljajo manjša orodja (npr. 
manjši izvijač)

D z majhnimi kovinski-
mi predmeti (žica, 
igla...)

v okoljih, kjer se uporabljajo potencialno nevarni 
predmeti

Tabela 4: Dopolnilne oznake.

4. mesto opis

f zaščita pred oljem

H visokonapetostna naprava

M preizkus vodotesnosti ohišja je bil opravljen med gibanjen, kroženjem

S preizkus vodotesnosti ohišja je bil opravljen v mirovanju

W potreba po dodatni specifikaciji

X
Uvodoma je bilo dejano, da enojno označevanje prepoznamo  po ”X”. Opozoril 
velja, da ”X” v zapisu; npr. IPX7, ne smemo tolmači   kot ”ni zaščite”!! Torej; 
napačno je razumevanje ”ohišje lahko za krajši čas potopimo v vodo, vendar 
ne nudi zaščite pred vdorom delcev. Za to imamo vendarle oznako ”0”. Oznaka 
”X”  označuje, da cer  fi kat ni bil formalno podeljen.

Nad IPX6 drugače...
Kaj je drugače? Poglejte si zapise v tabel 2 za označbe 5, 6 in 7. Označbi IPX5 
in IPX6 govorita o zašči   pred vdorom vode, ko je ta usmerjena v ohišje in pod 
pri  skom. IPX7 pa pravi o zašči   pred vdorom vode pri začasnem potopu. Ohišja 
ki ustrezajo IPX7 ni potrebno, da ustrezajo tudi IPX5 ali IPX6! Ohišje, ki nudi 
tako zaščito pred vodo v obliki curka in kot potopljeno, se označi IPX5/IPX7. 

IPX9K
Oznaka IPX9K (slika 1) je defi nirana 
po nemški standardizaciji DIN 40050-
9 in deluje kot de-facto dopolnitev 
standarda IEC60529. Slednji je 
dopolnjen še s strožjim kriterijem; 
prenašanjem velikih pri  skov in 
temperatur. Kaj standard pravi in 
kakšna so merila da ohišje pridobi 
to stopnjo varnos   najdete v tabeli 
2 in 5.
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Vodotesnost
Čeprav oznake IPX6, IPX7 in IPX8 govorijo o zašči   pred vdorom vode, a tega ne smemo enači   s terminom Vodoodporno 
(ang. Water Resistan). Slednji je defi niran s standardom ISO2281:1990 in je rezerviran le za zapestne in ročne ure, 
Leta 1996 je bil predstavljen standard ISO 6425, ki postavlja merila kvalitete ročnih inštrumentov za potapljače (ang. 
Diver's watches).

Kako se oznake podeljujejo
V tabeli 2 so razvrščeni razredi pogojev, katerim se mora tesni objekt zoperstavi  . A kakšen je preizkus? V tabeli 5 so 
nanizani preizkusi oz. pogoji, katerim se mora objekt zoperstavi  .

Tabela 5: Preizkusi zaščite pred vdorom vode (oznaka na drugem mestu).

2. mesto trajanje ekvivalent v naravi pritisk oddaljenost šob temeratura

0 - - - - -

1 10 min dež, - - -

2 10  min dež, - - -

3 5  min voda, 80-100 kPa - -

4 5  min voda, 80-100 kPa - -

5 vsaj 3  min voda, 30 kPa 3 m -

6 vsaj 3  min voda, 100 kPa 3 m -

7 30  min potopitev 1 m globoko pod vodo - - -

8 trajajoče potopitev 3 m globoko pod vodo - - -

9K - voda, 8-10 MPa 10-15 cm 80 °C

Zaključek
Ogledali smo si kaj Zaščita pred vdorom  je, kako je 
defi nirana s standardom, kaj nam nudi in kako so   
objek  , katerim je bila IP oznaka dodeljena, prišli 
do te stopnje. Stopnja zaščite deklarirana z oznako 
IP, kateri sledita dve številki in dodatne označbe, so 
le del, le kamenček v mozaiku varnos  . 

Tovrstne označbe na ohišjih nam sporočajo kako 
varni in kako varna je vsebina ohišja pred vplivi 
okolice. Izbira primernega ohišja je tako ključna 
za zagotovitev varnos  .

Slika 2: Komora za testiranje Zaščite pred vdorom vode.
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NOVE TEHNOLOGIJE V ZDRAVSTVU

Na zgodovinskem dogodku na 
področju medicine v Sloveniji  
je dal odlično iztočnico pred-
stavnik podjetja Vital Connect 
Europe Michael Dillhyon: 
»Kar vidim za največji izziv 
je, da je stravi treba izves  , 
ne le govori   o njih.« Med 
drugim je Dillhyon pokazal 
t.i. digitalni obliž, ki tehta 10 
gramov, na trgu pa dosega vrednost 25 milijonov dolarjev: 
»Ne vidi se ga, ves čas meri vitalne znake in ak  vnos  , 
podatke pa prenaša na uro, ki jo nosim. Odličen produkt, 
ki lahko zdravnikom da jasne odgovore o zdravstvenem 
stanju pacienta.«

V slovenskem podjetju MESI, ki gre na področju digitalizacije 
zdravstva v korak z dvema članoma 
Tehnološkega parka Ljubljana, XLabom 
in Marandom, in je na trg prodrl z 
merilnikom gleženjskega indeksa, je 
Jakob Šušterič poudaril, da moramo 
poskrbe   najprej za zdravnika in njegovo 
delo: »Pozabljamo na ordinacije, 
prostor, kjer se dogaja diagnos  ka, 
predpisovanje zdravil… Kateri so 
glavni izzivi, ki kličejo po rešitvah? 
Dostop zdravnikov do zdravstvenih 
podatkov pacientov, digitalizacija teh 
podatkov, strokovna posvetovanja v 
času pregledov, izobraževanje itd.« 
MESI je tako predstavil svojo rešitev - 
digitalno medicinsko napravo, ki  meri 
EKG, krvni tlak in gleženjski indeks ter 
meritve digitalno shrani v elektronski 
kartoteki pacienta. Gre za sistem, ki 

odgovarja na vsa zgoraj 
našteta vprašanja in težave. 

Težave, ki zdravstveni sis-
 tem postavljajo v krč. Zato
v Tehnološkem parku Lju-
bljana močno podpirajo ste-
ber zdravstvo in njegovo di-
gitalizacijo, poudarja name-
stnica direktorja Marjana Ma-

jerič: »Digitalizacija zdravstva je sila pomembna, saj bo 
olajšala tako delo zdravnikom, kot dostopnost bolnikom, 
kar je povsem jasno deležnikom inicia  ve Healthday.si, 
zato jo podpiramo ter pišemo trende pri nas. Pri tem pa 
ne smemo pozabi  , da je na prvem mestu skrb za naše 
zdravje. Pri vsakem posamezniku posebej.«

Inicia  va Healthday, v kateri so moči 
združili XLab, Marand, Tehnološki 
park Ljubljana, Mesi, ter pridruženi 
član MedicinaDanes menijo, da so z 
današnjim dogodkom naredili korak 
naprej v razmišljanju pri nas, predvsem 
pa pri povezovanju in združevanju. 
Verjamejo, da bi vpeljevanje novih 
tehnologij, izboljšav za zdravje in 
zdravstvo lahko bilo hitrejše. 

Ob tem pa opozorimo še na srž problema, 
na katerega je na konferenci opomnil 
predstavnik Peppermint Venture 
Partners Klaus Stöckemann: »Treba 
je ime   rešitve, ki bodo prepričale 
zavarovalnice, kaj   od teh so odvisne 
pot ter razvoj digitalnega zdravja.«

Digitalno zdravje: Digitalno zdravje: 
Pred nami so radikalne spremembePred nami so radikalne spremembe
Informacije: Tehnološki park Ljubljana

Na Ljubljanskem gradu so si bili številni ugledni slovenski zdravniki, predstojniki klinik, tuji gostje 
na čelu s predstavnikom IBM-a Johnom Crawfordom in vodilnim iz gibanja Healthday 2.0. Pascalom 
Lardierjem ter glavnimi vlagatelji v digitalno zdravstvo –  bolj ali manj enotni: potrebno je več 
povezovanja med samimi ponudniki digitalnega zdravja, zdravniki in zdravstvenimi zavarovalnicami. 
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8:30

9:00

10:15

1. niz
Soba: Plečnik 2-3

2. niz
Soba: Plečnik 4

10:45
Prenosni nadzorni sistem za male hidroelektrarne

Tine Cencic Dr.
SENG d.o.o.

11:10
Calibrator CS 3101

Rado Urbančič

Metrel d.d.

11:35
Sistem za pregled nad delovanjem vseh strojev v proizvodnji 

Mitja Gliha
Versarum d.o.o.

12:00
PanCONN – sistem za avtomatsko sestavljanje konektorjev

Dejan Panić

Panoptik d.o.o. 

12:25

13:25

14:10

14:25
Calypso Project - Dijaška podmornica

Capuder Rok
Gimnazija Vič

14:50

Testiranje vozil in komponent v vozilih med vožnjo in pošiljanje podatkov na glavni računalnik preko 

mobilnega omrežja

Mitja Gliha
Versarum d.o.o.

15:15
Uvod v avtomatizirano testiranje s poudarkom na testiranju mehanskih sistemov

Andrej Drozg
National Instruments

16:00

16:25

PXI-based tester and its applications for combined functional test, In-Circuit Test, in-system 
programming, vision inspection and micro alignment (Predavanje bo v angleškem jeziku)

Matthias Vogel
Konrad Technologies

16:50
Izpit Certified LabVIEW Associate Developer (CLAD)

Dariusz Jaworowski
National Instruments

Pridržujemo si pravico spreminjanja ali dopolnjevanja programa konference

Prijava

NIDays 2015 - Program
12.11.2015 - Ljubljana

Tehnični odmor

Glavno predavanje I
You & NI Will Create the Internet of Things, Today

National Instruments
Soba: Plečnik 2-3

Tehnični odmor/Odmor za kavo

10:45

Nove tehnologije strojne opreme za DAQ aplikacije
Damjan Drozg

National Instruments
11:35

Kosilo

Glavno predavanje II
Shaping Tomorrow

National Instruments
Soba: Plečnik 2-3

Vgrajeni krmilniki v dobi industrijskega interneta stvari
Andrej Korošec

National Instruments

slovenia.ni.com

Odmor za kavo

14:25

16:25

Praktična delavnica:

cRIO programabilni krmilniki za avtomatizacijo 
ali

Zajemanje podatkov z LabVIEW
Andrej Korošec

National Instruments

Praktična delavnica:

cRIO programabilni krmilniki za avtomatizacijo 
ali

Zajemanje podatkov z LabVIEW
Rostislav Halaš

National Instruments

NIDays 2015 - Tehnična konferenca z vzporednimi predavanji za inženirje, znanstvenike in predavatelje

NIDays 2015 je največja konferenca družbe NI, namenjena inženirjem, znanstvenikom in predavateljem v Sloveniji. 
Na tem dogodku bodo strokovnjaki s  področja industrije in akademskih krogov predstavili najbolj zanimive možnos   
uporabe, ki so jih odkrili z uporabo orodij za grafi čno načrtovanje sistemov. Inženirji iz družbe Na  onal instruments 
bodo prav tako predstavili najnovejše tehnologije za merjenje, preizkušanje in vgrajeno krmiljenje ter najzahtevnejše 
aplikacije RF.

Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar je potrebna prijava.
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POVZETKI
Glavno predavanje I – You and NI Will Create 
the Internet of Things, Today – Na  onal 
Instruments

Together, you and NI are using a pla  orm-based approach 
to overcome escala  ng complexity and create the Internet 
of Things. The NI vision is empowering engineers and 
scien  sts to make this trend a reality.
Explores the latest advances in the NI pla  orm and how 
you are using them to speed up test, reach measurement 
decisions faster and enable smarter machines in the IoT. 
The keynote will feature live demonstra  ons of applica  on 
examples and the technology powering real-world IoT 
systems such as wireless test, data management, condi  on 
monitoring and communica  ons system design.

Vgrajeni krmilniki v dobi industrijskega interneta 
stvari – Andrej Korošec, Na  onal Instruments

Internet stvari je revolucija v tehnologiji, ki nam obljublja 
izboljšave v delovanju in pri odločanju v različnih aplikacij 
in industriji, z omogočanjem inteligentnejše in bolje 
povezane infrastrukture naprav. Ta revolucija pa prinaša 
tudi izzive, ker postajajo nadzorni sistemi interneta stvari 
vse kompleksnejši in potrebujejo pristop, ki temelji na 
pla  ormi za premagovanje ovir in omogoča rast sistema 
skladno z razvojem zahtev. Na predavanju se boste 
naučili kakše so zmogljivost in prilagodljivost LabVIEW 
konfi gurabilne V/I (RIO ) arhitekture pri reševanju najbolj 
zapletenih aplikacij interneta stvari in spoznali kako 
nove tehnologije NI povečujejo vašo produk  vnost in 
pospešujejo inoviranje na področju interneta stvari.

Prenosni nadzorni sistem za male hidroelektrarne 
– Tine Cencič Dr., SENG d.o.o.

V programskem paketu Labview se je naredilo program, 
ki omogoča periodično spremljavo stanja na malih 
hidroelektrarnah. Namen spremljave je zgodnja ugotovitev 
sprememb v delovanju na samem agregatu. Program 
omogoča Spremljanje absolutnih ter rela  vnih vibracij, 
vr  lne hitros  , posamezna odprtja (npr. odprtje vodilnika, 
odprtje kroglastega zasuna,..), tlačne razmere v cevovodu 
ter omogoča dodajanje novih veličin.
Program omogoča snemanje glede na dogodek (event 
recording), zapis različnih cenilk, možno proženje hitre

zapore (v primeru povišanih vibracij), snemanje na zahtevo 
s povišano frekvenco vzorčenja. Sprejemanje signalov je 
omogočeno tudi iz meritvami iz Siemensovega krmilnika. 
cDAQ je skupaj z napajalnikom shranjen v prenosnem 
kovčku- merilni senzorji pa se s pomočjo konektorjev 
direktno povežejo na kovček.

Calibrator CS 3101 – Rado Urbančič, Metrel d.d.
Izziv

Izziv je naredi   avtomatski kalibrator s kontrolnim 
programom, ki bo umeril in kontroliral Metrelove pa tudi
druge inštrumente za tes  ranje električnih inštalacij in 
varnostne testerje za električne naprave. Kalibrator bomo 
uporabljali tudi kot tester za tes  ranje PCB. S to napravo 
se bodo stroški proizvodnje in čas znatno zmanjšali. 
Kalibrator bomo proizvajali tudi za trg kot kalibrator za 
večfunkcijske električne testerje.

Rešitev

Kalibrator je narejen na osnovi DAQ USB-6361 OEM 
Na  onal instruments kar  ce. Kar  co kontroliramo preko
hitre USB komunikacije. Ostalli deli kalibratorja, kot so 
generatorji napetos  , toka, uporovna matrika in mul  plekser 
je razvojno delo Metrel-a. Vse AD pretvorbe, DA pretvorbe, 
časovne meritve in nastavitve kalibratorja se izvedejo 
preko USB-6361 OEM kar  ce. Drugega procesorskega 
sistema v kalibratorju ni.

Razvojne prednos   zaradi uporabe NI produktov

• En program na PC-ju nadzira celoten sistem. V primeru 
da se odkrije napaka je ptrebno po odpravi te napake 
enoatavno le zamenja   ta program.

• Skrajša se process razvoja. Ni potrebno defi nira   
komunikacijo PC-kalibrator, podpora za skaliranje, 
SPI komunikacija na digitalnih linijah, časovne 
meritve, meritve napetos  , preračuni (RMS…) so 
že pripravljeni. Ni potrebno razvija   posebnega 
uporabniškega vmesnika na kalibratorju.Vse je na 
ekranu PCja podprto z Labview-em (  pke grafi …)

• Sistem je odprt za razvoj dodatnih testnih procedur 
tudi za tes  ranje drugih naprav. Možno je vključi   
druge dinamične knjižnice (DLL) razvite v drugih 
programskih okoljih.

• Podatke je možno shrani   v različne vrste baz. 
(Access…).

• Večopravilnost.
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Nove tehnologije strojne opreme za DAQ 
aplikacije – Damjan Drozg, Na  onal Instruments

Ni pomembno ali vaša aplikacija vključuje le nekaj meritev 
napetos  , nekaj deset meritev iz senzorjev ali celo nekaj 
sto sinhroniziranih meritev, NI nenehno razvija nove 
tehnologije in pošilja na trg nove izdelke, ki izboljšajo 
vaše sposobnos   izpolnjevanja zahtev aplikacij. Na 
tem predavanju bodo predstavljene glavne linije DAQ 
produktov, namenjene inženirjem z manj izkušnjami pri 
uporabi NI pla  orm. Sledila bo podrobna predstavitev 
nove strojne opreme na trgu, podpornih tehnologij 
in primerov uporabe. Na koncu bo podan vpogled v 
prihodnost pla  orme NI DAQ.

Sistem za pregled nad delovanjem vseh strojev 
v proizvodnji – Mitja Gliha, Versarum d.o.o.

Sistem za pregled delovanja vseh strojev proizvodnem 
procesu lahko izredno olajša načrtovana vzdrževanja na
proizvodni liniji, operaterjem daje možnost, da najbolj 
op  malno razporedijo delo med različnimi stroji in omogoča 
pregled nad hitrostjo in učinkovitostjo proizvajanja 
izdelkov. Sistem je sestavljen iz mreže loggerjev, ki 
prebirajo senzorske podatke, jih analizirajo s hitrimi 
FPGA algoritmi, obdelane podatke pa shranjuje lokalno. 
Glavni krmilnik z mreže loggerjev pobira podatke in jih 
shranjuje na centralnem mestu.

Operaterji proizvodnje linije imajo vedno na razpolago vse 
podatke o vsakem posameznem stroju. Lahko pregledujejo 
že shranjene podatke, ali pa gledajo delovanje proizvodnega 
obrata v živo. Delovanje različnih strojev se lahko med sabo 
primerja, operater lahko nad shranjenimi podatki izvaja 
različne sta  s  čne analize. Sistem operaterje samodejno 
obvešča o pomembnih dogodkih in dnevnem dogajanju. 
Sistem samodejno generira poročila o delovanju in jih 
vsako jutri pošlje na e-poštni naslov operaterjev.

PanCONN – sistem za avtomatsko sestavljanje 
konektorjev – Dejan Panić, Panop  k d.o.o.

V podjetju Panop  k d.o.o. smo razvili in izdelali sistem za 
avtomatsko vstavljanje pinov v dvovrs  čne konektorje. 
Procesni del sistema tvorita dve Compact RIO eno  . 
Prva je namenjena upravljanju procesa. Preko EtherCat 
komunikacije krmili 5 servo motorjev, 2 koračna motorja 
(DIO) pnevma  ko sistema in senzoriko sistema (DIO). 
Na drugo enoto so povezane Basler kamere preko GigE 

mrežnega s  kala, ki služijo za vmesno in končno kontrolo 
zdelka. Hkra   pa je preko NI9401 kar  ce povezano 
nekaj inkrementalnih enoderjev, ki preko FPGA števca 
kontrolirajo pozicijo določenih elementov v sistemu. Za 
manipulacijo izdelkov med posameznimi postajami sta 
postavljena rotacijska miza in Scara robot.
Rotacijska miza sestoji iz 8-ih postaj. Robot prime ohišje 
konektorja iz gnezda, kjer ga pod določenim kotom pripelje 
vhodni vibrator, in ga postavi v gnezdo na rotacijski mizi. 
Prva kamera preveri pravilnost pozicioniranja ohišja in 
druge parametre. Druga postaja vstavi pine v prvo vrs  co 
konektorja in tretja v drugo vrs  co. Pine predhodno 
skrivi poseben mehanizem v sistemu. Pravilnost pinov 
pa spro   preverjata kameri, vsaka na svoji postaji. Potem 
sledi končna kontrola konektorja, ki se opravi v posebni 
postaji, vanjo pa končni izdelek prinese robot. Po končni 
kontroli robot zloži izdelek v paleto. Ko je paleta polna, jo 
manipulator prenese v zalogovnik inpripravi novo prazno 
paleto za zlaganje.

Glavno predavanje II - Shaping Tomorrow – 
Na  onal Instruments

The Internet of Things is already impac  ng the world 
around us but will revolu  onize the way we live and 
work in the future. Learn how NI is helping to create a 
climate of innova  on where tomorrow’s engineers will
realize the true poten  al of the IoT. See the most exci  ng 
student, research and start-up projects not only from 
the fi eld of IoT.

Calypso Project - Dijaška podmornica – Capuder 
Rok, Gimnazija Vič

Cilj projketa Calypso je izdelava raziskovalne, ki bo sposobna 
dosega   globine do 1000 m. Sestavljena ja iz dveh delov: 
zunanje in notranje lupine. Zunanja lupina ji zagotavljala 
hidrodinamičnost in čim večjo manevrabilnost pod vodo. 
Pri iskanju navdiha nam ni bilo treba i   daleč, saj smo 
izbrali kar košček narave, prelepe prebivalce podvodnega 
sveta - mante. Lupina je izdelana iz steklenih vlaken.
Trdna notranja lupina šči   ključne dele podmornice pred 
vdorom vode in visokim tlakom. V njej je nameščena 
vsa elektronska oprema, ter povezava podmornice z 
zunanjim svetom. Sestavljena je iz aluminijaste cevi na 
kateri sta na obeh straneh navarjeni prirobnici s tesnili. 
Na pokrovih prirobnice se nahajajo prebojni elemen  , ki
povezujejo lupino s senzorji, motorji, kamerami in ekipo 
na površju.
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Pogonski sistem sestavlja 6 elektromotorjev, ki so razporejeni 
tako, da omogočajo premik in zasuk v poljubni smeri. 
Prek mikroračunalnika myRIO lahko krmilimo vsakega 
posebej, oziroma usklajujemo njihove delovanje, tako 
da podmornico lahko premikamo v poljubni smeri.
Možgane podmornice predstavlja mikroračunalnik myRIO, 
ki upravlja celotni krmilni sistem. Calypso je v prvi fazi 
sposobna izvaja   preproste manevre kot so ohranjaje 
lege in globine, hitri spust in zasilni dvig. V drugi fazi pa 
načrtujemo avtonomnost prek strojnega vida.

Prak  čna delavnica: cRIO programabilni 
krmilniki za avtoma  zacijo ali Zajemanje 
podatkov z LabVIEW – Ros  slav Halaš, Na  onal 
Instruments

Z uporabo novega CompactRIO učnega kompleta, boste 
spoznali osnove programiranja industrijskih avtoma  zacijskih 
krmilnikov cRIO. Med delavnico boste lahko ustvarili 
aplikacijo za vgrajeno krmiljrnje in nadzor s porazdeljeno 
arhitekturo, ki vsebuje nadzor vibracij v realnem času, 
hitro analizo podatkov na FPGA in uporabniški vmesnik 
(HMI) na prenosnem računalniku. 
Spoznajte kako izdela   sistem za avtoma  zirano zajemanje 
in analizo podatkov. Spoznali boste, kako z uporabo orodja 
LabVIEW in pla  orme CompactDAQ izdela   kompakten 
sistem za zajemanje in shranjevanje temperatur, napetos  , 
toka, zvoka in vibracij.

Tes  ranje vozil in komponent v vozilih med 
vožnjo in pošiljanje podatkov na glavni 
računalnik preko mobilnega omrežja – Mitja 
Gliha, Versarum d.o.o.

Tes  ranje vozil in posameznih komponent na vozilu je 
najenostavneje opravlja   v laboratoriju, saj so podatki 
meritev na voljo takoj, posledično se lahko tes   sprotno 
prilagajajo. V laboratoriju pa je vseeno težko simulira   vse 
dejavnike in obremenitve, katerim so vozila podvržena 
med uporabo. Z združitvijo testov, kjer so nam podatki 
takoj na voljo in obremenitev realnih pogojev med 
uporabo smo razvili mobilni testni sistem.
Sistem zajema podatke z različne senzorike (napetos  , 
tokovi, 3D vibracije, temperature in ostala zahtevana 
senzorika), podatke shranjuje lokalno z veliko frekvenco 
vzorčenja. Velika frekvenca vzorčenja omogoča analizo 
tranzientnih pojavov. Preko mobilne povezave se na 
server pošiljajo vsi pomembni senzorski podatki ali 
rezulta   sta  s  čnih obdelav podatkov. Testni inženirji 

pa lahko kadarkoli preko mobilne povezave pregledajo 
vse shranjene podatke.

Uvod v avtoma  zirano tes  ranje s poudarkom 
na tes  ranju mehanskih sistemov – Andrej 
Drozg, Na  onal Instruments

Vse bolj visoko razvi   izdelki zahtevajo naprednejše tes  ranje. 
Spoznajte različne  pe tes  ranja, kot je funkcionalno 
tes  ranje  skanih vezij v proizvodnji, HIL tes  ranje krmilnika 
avtomobilskega motorja ali mehansko tes  ranje letalskega 
krila. V predavanju se bomo osredotočili na izgradnjo 
sistemov tes  ranja elektro mehanskih sklopov z uporabo 
krmilnikov v realnem času in programske opreme za 
izvajanje testov v realnem času ter avtomatsko generiranje 
poročil. Videli boste primer strukture sistema tes  ranja, ki 
vključuje generiranje vzbujalnega signala, meritev odziva, 
avtomatsko obdelavo podatkov in poročanje.

PXI-based tester and its applica  ons for 
combined func  onal test, In-Circuit Test, in-
system programming, vision inspec  on and 
micro alignment (Predavanje bo v angleškem 
jeziku) – Ma  hias Vogel, Konrad Technologies

With the LEON test system family Konrad Technologies 
successfully off ers since years a PXI-based test pla  orm for 
the automated PCB test at maximum test coverage. Supported 
test technologies include in-circuit test, func  onal test, 
vision test, boundary scan test and in-system programming. 
Now introduced in its third genera  on, the system uses 
the new KT PXI-501 module as one of its core components, 
which is one of the most versa  le instruments on the test 
market. In this presenta  on you will learn about technical 
details about the LEON system architecture and get insights 
about applica  ons with mechanical integra  on for in-line 
handling and micro contac  ng technology. 

Izpit Cer  fi ed LabVIEW Associate Developer 
(CLAD) – Ros  slav Halaš, Na  onal Instruments
Uradno priznani izpit LabVIEW Associate Developer (CLAD) 
je prvi korak tridelnega cer  fi kacijskega postopka NI 
LabVIEW. Je sinonim za temeljito poznavanje delovnega  
kolja LabVIEW, osnovno razumevanje kodiranja in 
dokumen  ranja najboljših praks ter sposobnost za branje 
in razlaganje obstoječih kod. Cer  fi kat lahko uporabite 
za ocenjevanje in preverjanje posameznikovih razvojnih 
spretnos   v okolju LabVIEW za kadrovske namene ali pri 
napredovanju zaposlenih.
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BIOGRAFIJE AVTORJEV
Mitja Gliha, CEO and Head of R&D at Versarum d.o.o.
Mitja je direktor in vodja razvoja pri podjetju Versarum d.o.o.. 
Ukvarja se z rešitvami za industrijo, predvsem z zajemom in 
analizo podatkov, mobilno povezljivimi prenosnimi datalogerji, 
strojnim vidom in RF aplikacijami. Podjetje je bilo ustanovljeno 
leta 2013. 
Pred ustanovitvijo je Mitja deloval v večih visoko-tehnoloških 
podjetjih, ki se ukvarjajo z izdelavo rešitev v programskem okolju 

LabVIEW. Med drugim si je izkušnje nabiral tudi v Na  onal Instruments v Budimpeš  , 
kjer je bila baza za celotno vzhodno in jugovzhodno Evropo. Mitja je leta 2014 pridobil 
tudi naziv Cer  fi ed LabVIEW Developer (CLD).

Rok Capuder, prof., vodja Zavoda 404
Rok Capuder je ustanovitelj in vodja Zavoda 404 – prvega mladinskega 
tehnološkega centra v Sloveniji. V zadnjih šes  h le  h intenzivno 
razvija model poučevanja, ki bi mladim že v srednji šoli omogočil 
s  k z ‘‘visoko tehnologijo,‘‘ predvsem na področju strojništva in 
elektrotehnike. 
V okviru Zavoda 404 od leta 2014 na več kot 15 srednjih šolah 
sodeluje pri izvajanju raziskovalno–tehničnih projektov, ki imajo 

za cilj izdelavo proto  pa in raziskavo o možnos   uporabe le tega na trgu.

Ma  hias Vogel, Sales Manager CEE Region Based in 
Hungary, Konrad Technologies
Ma  hias Vogel is the Sales Manager Central Eastern Europe at 
Konrad Technologies, one of only 17 Pla  num Alliance Partners 
of NI worldwide. The company off ers system integra  on services 
with focus on ATE, in-circuit test, RF test, mechanical integra  on, 
hardware design, op  cs integra  on and design, hap  cs test and 
others. 

Ma  hias holds a degree in electrical engineering and has been with Konrad since 2007, 
focussing on sales and business development in the central eastern European region.

Rado Urbančič, Razvijalec, Razvoj, Metrel d.d.
Rado Urbančič je že 11 let razvijalec elektronske opreme v fi rmi 
Metrel oddelek raziskave in razvoj. Vodil je nekaj zahtevnih razvojnih 
projektov in jih uspešno zaključil. Med drugim tudi razvoj merilnika 
hrupa Fons MI6301, ki je uspešno prestal  pski preiskus s strani 
nemškega nacionalnega inš  tuta PTB. Zadnjih pet let se ukvarja z 
razvojem naprav za avtomatsko umerjanje in kalibriranje mul  funkcijskih 
merilnih inštrumentov za merjenje električnih inštalacij in kakovos   

električne energije, ki jih proizvaja Metrel. V svoje delo uspešno uvaja LabVIEW in strojno 
opremo podjetja Na  onal Instruments in druge visokotehnološke rešitve.

Tine Cencič, SENG d.o.o.
Tine Cencič rojen 31.7.1985 v Šempetru pri Gorici je začetek 
osnovne šole opravil v Italiji in jo nadaljeval ter zaključil v Sloveniji. 
Po končani tehniški gimnaziji na Tehniškem šolskem centru v 
Novi Gorici, se je vpisal na Fakulteto za strojništvo na Univerzi 
v Ljubljani kot š  pendist podjetja SENG d.o.o. iz Nove Gorice. V 
študijskem letu 2007/2008 je opravil dva semestra na Tehniški 
univerzi Karlsruhe v Nemčiji in diplomiral leta 2009 na energetski 

smeri. Diplomsko delo »Obnova HE Hubelj« je opravil pod mentorstvom prof. dr. 
Branteta Široka. Po diplomi se je zaposlil v podjetju SENG d.o.o. v službi za strojne 
naprave in leta 2010 nadaljeval bolonjski podiplomski študij kot mladi raziskovalec iz 
industrije na energetski smeri na Fakulte   za strojništvo pod mentorstvom izr. prof. 
Markota Hočevarja in somentorstvom prof. dr. Braneta Široka. Leta 2015 je doktoriral 
z naslovom teme: »Diagnos  ka kavitacije v črpalni hidroelektrarni« na Fakulte   za 
strojništvo Univerze v Ljubljani.

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

e

e

o o

- B&R

č

č

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



20 AVTOMATIKA 137/2015

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Modul EP1816-3008 ima vgrajena 
dva 3-osna senzorja za merjenje 
pospeška z ločljivostjo 16 bitov. 
Merilno območje je nastavljivo 

z naslednjimi možnostmi: ±2 G, 
±4 G, ±8 G in ±16 G. Prav tako je 
nastavljiva frekvenca vzorčenj in 
sicer od 1 Hz do 5 kHz. Senzorja sta 

zamaknjena za 90°, kar omogoča 
redundanco podatkov ter preverjanje 
pravilnos   meritev. EP1816-3008 
ima vgrajenih tudi 16 digitalnih 
vhodov (24 V DC, fi lter 10 μs), ki se 
nahajajo na 25-pinski D-sub v  čnici.

Modul EP1816-3008 je izdelan za 
sisteme s hitrim vodilom EtherCAT, 
ki ga odlikuje visoka zmogljivost ter 
prijaznost uporabniku. Izredno širok 
nabor vhodno izhodnih modulov 
za sistem EtherCAT, ki jih ponuja 
podjetje Beckhoff , v kombinaciji 
z ugnezdenimi in PC krmilniki/
računalniki omogoča op  malne 
rešitve in predstavlja odlično 
razmerje cena/zmogljivost na šte-
vilnih področjih uporabe.

Več informacij o novem modulu 
dobite na www.beckhoff .si ali pri 
podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija 
d.o.o.

Enostavne meritve pospeškaEnostavne meritve pospeška
Informacije: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  predstavlja novi EtherCAT Box modul EP1816-3008 z integrirano meritvijo 
pospeška in 16 digitalnimi vhodi, ki poleg zajemanja digitalnih signalov  omogoča tudi meritve 
pospeška in  nagiba neposredno na napravi.

Novi modul EP1816-3008 predstavlja zanimivo rešitev za merjenje po-
speška in nagiba neposredno na napravi.

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. 
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Siemensova šolanja za industrijo Siemensova šolanja za industrijo 
SITRAIN v okolju TIA PortalSITRAIN v okolju TIA Portal
Informacije: VRD DANKON, d.o.o.

Podjetje VRD Dankon, d. o. o., nudi podporo družbi Siemens pri distribuciji, izobraževanjih, 
usposabljanjih in tehnični podpori obstoječim strankam pri programu Industrijska avtoma  zacija. 
V podjetju delamo ljudje z veliko izkušnjami s Siemensovo opremo in rešitvami.  

Odločili smo se, da vam, v naslednjih pe  h številkah revije 
predstavimo vsa Siemensova šolanja, ki jih izvajamo v 
Sloveniji:

1. TIA PRO 1 – Tečaj je namenjen programerjem, s 
prilagoditvijo pa tudi vzdrževalcem avtoma  ziranih 
postrojev. Tečajniki opravljajo prak  čne vaje na CPU 
Siemens Sima  c 1500, na Profi net eno   ET200sp, na 
prikazovalniku Comfort TP700 in na Profi net Sinamics 
G120. Tečajnik je po končanem tečaju sposoben 
samostojno izdela   krmilno logiko enostavnih 
procesov in opravi   osnovno diagnos  ko.

2. TIA PRO 2 – Tečaj je nadaljevanje tečaja TIA PRO 1. 
Tečajnik je po končanem tečaju sposoben izdela   
krmilno logiko obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših 
procesov ter opravi   poglobljeno diagnos  ko.

3. TIA PRO 3 – Tečaj vključuje delo s sestavljenimi 
podatkovnimi  pi, programski jezik SCL, komunikacije 
med procesorji, PID-regulacije in pozicioniranje 
koračnega motorja. Tečajnik poglobi znanje, 
pridobljeno na tečajih TIA PRO 1 in TIA PRO 2.
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ŠOLANJA SIEMENS TIA PORTAL

4. TIA SCL – Tečaj obdela višji programski jezik SCL, ki 
zaradi vse kompleksnejših algoritmov in spremenjene 
arhitekture CPU-jev izpodriva klasično programiranje 
v naboru ukazov STL. Tečajnik je po tečaju sposoben 
samostojno izdela   zahtevnejše algoritme in opravi   
diagnos  ko.

5. TIA WINCC SCADA – Tečaj obdela funkcije programskega 
orodja TIA Portal Wincc Professional, ki so namenjene 
razvoju sodobnih nadzornih sistemov SCADA. Tečajnik 
je po končanem tečaju sposoben uporabi   TIA Portal 
Professional pri razvoju nadzornega sistema.

Dober s  k ni cilj, temveč le prvi korak k uspešnemu 
sodelovanju. Pomembno je, da počnemo to, v kar 
verjamemo. Mi verjamemo v to, kar počnemo, naš cilj so 
zadovoljni kupci,  poslovni partnerji in zaposleni.

Zadevo smo zastavili resno in obenem hudomušno. 
Začeli bomo hudomušno – s stripom.

»Erik v službi dobi projekt, ki zahteva uporabo SIMATICA 
1500. Obupan ugotavlja, da ima premalo znanja in časa, 
da bi ga osvojil sam. Na po   domov ga zasledujejo oglasi 
za Dankonova šolanja. Ko najde reklamo še v časopisu, se 
odloči, da svojo težavo reši s prijavo na tečaj.«
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SENZORIKA V EX OKOLJU

SICK-ovaSICK-ova  svetlobna varnostna svetlobna varnostna 
zavesa DeTec4 Core Exzavesa DeTec4 Core Ex
Informacije: David Vidmar, SICK d.o.o.

Z deTec4 Core Ex, SICK postavlja 
nove standarde pri varnostnih 
svetlobnih zavesah za eksplozivna 
okolja. V kombinaciji z zaščitnim 
ohišjem, je namenjena uporabi v 
industrijskih sektorjih, kjer je potre-
bno izvaja   ukrepe za zaščito pred 
eksplozijami in uskladitev z veljavnimi 
standardi. Najočitnejša  značilnost  je 
zagotavljanje op  mizirane zaščite, v 
eksplozivnih okoljih, tako za človeka 
kot za stroj.

Eksplozivna okolja so urejena 
s posebej strogimi varnostnimi 
predpisi in standardi. Nezaščitene 
varnostne svetlobne zavese lahko 
povzročijo eksplozijo v takšnem 
okolju. SICK-ovo pro  eksplozijsko 
zaščitno ohišje, z vgrajeno varnostno 
svetlobno zaveso, zanesljivo zmanjšuje 
nevarnost eksplozije. 

Varnost tudi v ekstremnih 
pogojih
Robustno aluminijasto pro  eks-
plozijsko zaščitno ohišje je na 
voljo v š  rih različnih dolžinah. To 
omogoča različne zaščitne višine 
polj 600 mm, 900 mm, 1200 mm in 
1500 mm. S standardizirano ločlji-
vostjo 30 mm, je mogoče doseči 

razdalje zaznavanja do osem metrov. 
Vse naprave so dobavljene trajno 
prednameščene

v zaščitnem ohišju, kar omogoča 
hiter zagon in obratovanje. Delovanje 
brez napak, tudi v najbolj ekstremnih 
pogojih, zagotavlja odporen 
material, enostaven za čiščenje in 
zaščita pred prahom in vodo. Vsi 
pridobljeni cer  fi ka   potrjujejo 
visoko odpornost materiala do 
eksplozij v notranjos   ohišja.

Cer  fi ciranje z najvišjimi 
razredi zaščite 
Pro  eksplozijsko zaščitno ohišje 
za varnostne svetlobne zavese je 
zasnovano in odobreno za uporabo 
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EX SVETLOBNE ZAVESE /PLC IN HMI V ENI ENOTI

v skladu z ATEX za plin: 
II 2 G Ex d IIB T6 Gb, za 
prah: II 2 D Ex tb IIIC 
T56 °C Db. NFPA 70 / 
NEC 500, razred I, Div. 
1, skupin C in D, razred 
II, Div. 1, skupine E, F 
in G in razreda III, Div. 
1. Ohišje je združljivo 
tudi s številnimi SICK-
ovimi varnostnimi 
svetlobnimi zavesami 
in je primereno za 
uporabo v lakirnih 
kabinah, silosih žita, 
kemičnih tovarnah, 
farmacevtski pro iz-
vodnji, strojništvu, itd. 

Kombinacija proti-
eksplozijskega zaščit-
nega ohišja in varnostne 
svetlobne zavese je bila 
izpostavljena ustreznim 
testom in je doslej 
edinstvena na trgu, 
ki je hkra   ožičena 
in odobrena s strani 
UL. Ponuja vrhunsko 
zaščito in zanesljivo 
izpolnjuje vse potrebne 
varnostne standarde 
in zahteve zakonodaje.

B&R B&R Power Panel C70Power Panel C70  
Starting kitStarting kit
Informacije: Andrej Zupančič, PS, d.o.o., Logatec

V podjetju PS, d.o.o., Logatec smo pripravili ugodno ponudbo B&R Power 
Panel C70 Star  ng kita, kjer za akcijsko ceno 620EUR+DDV (redna cena: 
1395 EUR+DDV) dobite: 

• Power Panel C70
• mešani vhodno izhodni modul X20C8281
• demo verzijo programskega paketa 

Automa  on Studio (polna funkcionalnost 
programa za obdobje 30 dni dela. 
Upoštevajo se samo dnevi uporabe).

• USB ključek s pripadajočo dokumentacijo 
(Quick Start Guide) in video navodili 
za uporabo 

Tehnična specifi kacija:

Power Panel C70: 
• PLC in HMI v eni eno   

• 7'' rezis  vni zaslon na do  k (panoramski 
pogled)

• Intel Atom 333 MHz procesna enota
• 256MB DDRAM, 32kB FRAM, 2GB 

FLASH pomnilnika
• 1x Ethernet, 1x POWERLINK ter 1x X2X 

komunikacijski vmesnik
• 2x USB vmesnik
 
Mešani vhodno/izhodni modul X20CM8281:
• 4 digitalni vhodi
• 2 digitalna izhoda
• 1 analogni vhod, napetostni ± 10V ali 

tokovni 0 – 20mA / 4 – 20mA, 12 bitna 
resolucija 

• 1 analogni izhod, napetostni ± 10V ali 
tokovni 0 – 20mA, 12 bitna resolucija

Prednos   B&R Power Panel 
C70 Star  ng kita:
• Enostavna in ugodna rešitev za različne 

vrste aplikacij
• Zagotovljena tehnična pomoč s strani 

podjetja PS, d.o.o., Logatec
• Kratka dokumentacija v slovenskem 

jeziku
• Video posnetki z navodili o uporabi 

Star  ng kita
• Možnost brezplačne izposoje kovčka z 

B&R Power panel C70 Star  ng kitom
• Na zalogi
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Razlogi za izbiro B&R 
produktov:
• Celostna paleta izdelkov: krmilniki, 

industrijski računalniki, vhodno/
izhodne enote, napajalniki, 
servo regulatorji, frekvenčni 
pretvorniki, varnostni moduli 
za logiko in krmiljenje gibanja, 
servo in koračni motorji, planetni 
reduktorji in več.

• Možnost redundance krmilnikov.
• V/I enote z reAc  on tehnologijo 

– odzivni čas ene mikrosekunde.

• Integriran OPC/UA, FTP ter WEB 
strežnik v vse krmilnike.

• OPC/UA strežnik podpira dina-
mično iskanje in branje procesnih 
spremenljivk s strani odjemalca

• Enostavna diagnos  ka vseh kom-
ponent, bodisi preko upravljalnega 
panela ali spletnega brskalnika

• Programiranje vseh B&R naprav v 
enem celovitem razvojnem okolju 
- Automa  on Studio. Podpora 

vseh IEC 61131 programskih 
jezikov ter tudi C in C++.

• Programiranje z uporabo MAPP 
(angl. Modular APPlica  on) pro-
gramskih blokov, ki omogočajo 
skrajšanje časa razvoja programske 
opreme za kar 67% ter bistveno 
povečajo preglednost programa.

• Veliko število razvi  h namenskih 
programskih blokov in knjižnic 
za različne branže industrije

• SDC (angl. Smart Device Controller) 
knjižnica za vodenje različnih 
 pov aktuatorjev po hitros   in 

poziciji. (servo in koračni pogoni 
drugih proizvajalcev, hidravlični 
in pnevma  čni cilindri …)

• Avtoma  čno generiranje kode 
MATLAB/Simulink projektov za 
B&R krmilnike (B&R Automa  on 
Studio Target for Simulink)

• Avtoma  čno kreiranje strojne 
konfi guracije v Automa  on Studiu 
z uvozom EPLAN datoteke. Prav 
tako se prenesejo poimenovanja 
digitalnih in analognih vhodov/
iz ho dov.

• SDL3 (angl. Smart Display Link 
3) povezava med panelom in 
industrijskim računalnikom. 
Pre nos vseh signalov preko 
standardnega Ethernet kabla 
(do 100m).

• Opcija poljubne prilagoditve iz-
gleda čelne plošče upravljalnega 
panela

• safeMOTION tehnologija za varno 
krmiljenje gibanja. Podpora 18ih 
varnostnih funkcij: STO, STO1, 
SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SDI, SLI, 
SMS, SLP, SMP, SLA, SBT, RSP, SLT, 
Safe Homig, SafeROBOTICS) .

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

e

e

o o

- B&R

č

č

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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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TIA SELECTION TOOLTIA SELECTION TOOL
Avtor: Jernej Cule  o, SIEMENS d.o.o.

TIA Selec  on Tool je brezplačen konfi gurator podjetja Siemens, ki omogoča enostavno in hitro 
pripravo strojne konfi guracije za industrijsko avtoma  zacijo. Tako novim kot tudi že izkušenim 
uporabnikom pomaga pri izbiri primernih elementov za njihov sistem, zaradi česar je lahko proces 
planiranja bistveno krajši.

Ob zagonu programa TIA Selec  on Tool se prikaže začetna 
stran. V spodnjem levem kotu je možnost preklopa med 
portalnim ali projektnim pogledom. Portalni pogled ima 
na levi strani navigacijsko okolje, kjer se tekom planiranja 
lahko doda nove naprave, prehaja se med različni 
konfi guracijami, na voljo je vpogled v seznam vseh izbranih 
izdelkov pred morebitnim naročilom, išče se posamezne 
produkte in vnaša splošne nastavitve (jezik, avtomatsko 
posodabljanje…). Ustvarjena konfi guracija se lahko shrani 
in odpre kadarkoli, brez ponovnega konfi guriranja strojne 
opreme.

Slika 1: TIA Selection Tool – začetna stran

Sestavljanje nove konfi guracije se prične z izbiro ene 
izmed spodaj našte  h kategorij:
• Krmilniki – vsi krmilniki serije S7 (od S7-300 do S7-

1500), distribuirani in programski krmilniki, LOGO!
• Distribuirani moduli – periferija, ki se vgrajujejo v 

omare ali izven, specialni moduli
• Paneli – Basic paneli 1. in 2. generacije, Comfort paneli, 

Key paneli, Mobilni paneli 1. in 2. generacije
• Industrijski računalniki – Box PC, Panel PC, Rack PC, 

Industrijski paneli, Field PG

• Motorji in pogoni – SIMOTICS, SINAMICS
• Programska oprema – klasični STEP 7 , WinCC Flexible, 

TIA Portal
• Industrijska komunikacija - ethernet s  kala, komunikacijski 

moduli in procesorji, WLAN komponente in vse do 
op  čnih modulov

• Napajalniki – SITOP, LOGO!Power
• Iden  fi kacijski sistemi – RFID, op  čni iden  fi katorji

Ob izbiri ene izmed kategorij, se odpre nabor produktov. 
V primeru dileme, kateri produkt uporabi  , je na voljo 
čarovnik, ki bistveno olajša izbiro, saj dovoljuje vnos 
določenih lastnos   (število vhodov in izhodov, velikost 
spomina, hitrost obdelave operacij, način povezave 
distribuiranih enot, programska oprema…), na podlagi 
katerih TIA Selec  on Tool ponudi opremo, ki izpolnjuje 
pričakovane zahteve.

Slika 2: Določanje strojne opreme s pomočjo čarovnika

Med izbiranjem opreme se v informacijskem okencu 
prikaže slika produkta, kratek opis, naročniška oznaka, 
cena (vidijo le prijavljeni uporabniki) in izbrani dodatki, 
ki se jih po želji lahko tudi zamenja. Dodatki so podnožja, 
povezovalni kabli, spominske kar  ce… Zraven naročniške 
oznake se nahaja siv znak, ki vsebuje črko i. Ob kliku nanj, 
se odpre spletno mesto na Siemens Support strani, kjer 
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so podrobnejše informacije v zvezi s tem ar  klom. Tam 
je prav tako mogoče naj   primere aplikacij, cer  fi kate, 
tehnične podatke, navodila, posodobitve…

Slika 3: Strojna konfiguracija s CPU 1516-3 PN/DP

TIA Selec  on Tool je povezan s spletno stranjo Industry 
Mall, kjer je celoten katalog produktov za industrijsko 
avtoma  ko. Mogoče je naj   informacije o več kot 135.000 
izdelkih. Po uspešni registraciji in  odobritvi skrbnika 
spletne strani, so uporabniku na razpolago kataloške 
cene opreme Siemens. V orodju TIA Selec  on Tool je v 
zgornjem desnem kotu gumb za prijavo v Industry Mall. 
S tem se tekom sestavljanja strojne konfi guracije vidijo 
cene posameznih ar  klov in spro   se lahko oceni, kolikšna 
bo inves  cija v nov sistem.

Še ena zanimivost, ki jo ponuja TIA Selec  on Tool, je 
migracija. S pomočjo migracijskega čarovnika je mogoče 
konfi guracijo strojne opreme zamenja   z novejšo in 
naprednejšo. Produk   ET 200S, ET 200M, S7-300 ali 
S7-400 so označeni s črko M (migracija) v portalnem in 
projektnem pogledu. Ob kliku na črko M se odpre čarovnik, 
ki že sam predlaga primeren nadomestni ar  kel. Vendar 
ni nujno, da uporabnik izbere ravno tega. Lahko se izbere 
bolj ali manj zmogljivega. Za lažjo odločitev je na voljo 
primerjalnik tehničnih lastnos  .

Primer: želja je po menjavi krmilnika CPU 317-2 PN/DP. 
Migracijski čarovnik ponudi kot zamenjavo CPU 1516-3 
PN/DP. Če so dvomi, ali bo ponujen krmilnik zadostoval 
potrebam ali ne, se je možno posluži   primerjalnika 
tehničnih lastnos   (Slika 4), kjer se CPU 317-2 PN/DP 
primerja z vsemi krmilniki serije S7-1500. V primeru, da 
je pomembna hitrost procesiranja podatkov, ponujen 
krmilnik presega pričakovanja in se ga lahko brez zadržkov 
uporabi. Sledi potrditev in nato je na voljo tudi log datoteka 
z informacijo o migraciji z morebitnimi obves  li.

Slika 4: Primerjava krmilnikov ob migraciji

Tekom sestavljanja konfi guracije nas spremlja konstantna 
informacija o stanju. V najboljšem primeru je sistem 
brezhiben. Pojavljajo se pa tudi obves  la, ki opozarjajo na 
kaj je potrebno bi   pozoren oz. če kaj manjka ali je narobe 
izbrano. Pri periferiji z ET 200SP je potrebno pazi   na 
pravilno izbiro podnožja. Program že sam ponudi podnožje, 
ki začne novo napajalno skupino, ko je to potrebno in ob 
izbiri napačnega opozori, da nekaj ni prav (Slika 5) - modul 
na šestem mestu bi že potreboval podnožje (bele barve), 
ki začne novo napajalno skupino.

Slika 5: Opozorilo zaradi napačno izbranega podnožja

V projektnem pogledu se lahko skonfi gurira celoten 
industrijski obrat, ki se ujema z uporabnikovimi zahtevami, 
v le nekaj minutah. Začne se z defi niranjem krmilnika, 
periferije, števila vhodov in izhodov, komunikacijskih in 
tehnoloških modulov, operacijskega panela… Navede 
se tudi podatek o programski opremi in na podlagi tega 
je ponujena licenca oz. nadgradnja, ki je potrebna za 
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upravljanje oz. programiranje izbrane strojne opreme. 
Produkte je mogoče med seboj poveza   v omrežnem 
pogledu (Slika 6) in pogledu topologije, kjer se točno 
defi nira kakšni kabli in kateri por   bodo uporabljeni.
Seznam vseh izbranih izdelkov je mogoče izvozi   kot pdf, 
csv, v CAx ali Industry Mall.

Brezplačen konfi gurator TIA Selec  on Tool je na voljo na 
spletni strani h  p://www.siemens.com/  a-selec  on-tool, 
od koder se ga lahko sname in uporabi brez names  tve.

Slika 6: Omrežni pogled strojne opreme v industrijskem obratu
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Kako deluje varnostna rešitev?

Varnostna rešitev bazira na strukturi: VHODI – LOGIKA – IZHODI
1. E-Stop varnostno s  kalo pridobi informacijo (VHOD)
2. G9SE varnostni modul spremlja in procesira vhodni signal (LOGIKA)
3. Varnostni aktuatorji poskrbijo za varno zaustavitev stroja, če je ak  virana varnostna veriga (IZHOD)

»READY-TO-USE«  »READY-TO-USE«  
    VARNOSTNE REŠITVEVARNOSTNE REŠITVE
Avtor: Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.

Predstavljamo vam OMRON namenske rešitve, primerne za takojšnjo uporabo. Sestavljene so kot 
kombinacija varnostnega s  kala, G9SE varnostnega modula in varnostnega aktuatorja.
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VARNOSTNE REŠITVE

Značilnos  :
• Ustreznost s standardom ISO 13850
• Zmanjša stroške izvedbe in poveča profi t
• Zaradi enostavnos   hitrejša rešitev varnos   za stroj
• LED indikatorji za hitrejšo ugotovitev napake
• Do 4 varnostni izhodi pri samo 22,5 mm široki 

varnostni eno  
• Odzivni čas posameznega kanala največ 15 ms 

Uporabnost:
• Strojegradnja
• Manipulacija in logis  ka
• Pakirni stroji
• Prehrambena industrija
• Avtomobilska industrija

Defi nirajte svojo varnostno rešitev, odvisno od  pa aplikacije. 
Spodnja tabela prikazuje primer uporabe varnostnih 
elementov OMRON za vhode, izhode in logično procesiranje.

Vrsta Opis Tip

A22E 

E-Stop tipka

Varnostne stop tipke 

(izberemo lahko eno)
VHODI

A165E

varnostna stop tipka

ER5018

kompaktno varnostno 

stikalo za žico

G9SE201DC24
Varnostni modul 

(izberemo lahko eno)
LOGIKAG9SE401DC24

G9SE221T05DC2

J7KNA-09-01 

kontaktor za motor

Varnostni aktuator 

(izberemo lahko eno)
IZHODI

MX2

frekvenčni pretvornik

Accurax G5

Servo sistem

S8VK-G06024
Kompaktni napajal-

nik, 60 W, 24 VDC Standardni 

produkt

A22N
Tipka za ponovni 

zagon, 22 mm tipka

Kontak  rajte nas in skupaj bomo pripravili najugodnejšo 
varnostno rešitev za vašo aplikacijo v industriji.

Več informacij: www.miel.si, info@miel.si

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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S  takšnim servo sistemom prihranimo pri času vgradnje, 
električni napeljavi ter prostoru v elektro-krmilni omari.  
Primeren je tako za velike stroje kot za manjše stroje v 
katerih smo omejeni s prostorom v električni omari. Sistem 
ima poleg motorja vgrajeno vhodno/izhodno enoto, krmilje 
in EtherCAT priključek za povezavo s Sysmac krmilnikom 
(Mo  on Controller).

Manj ožičenja, poenostavljena vgradnja

• Napajanje DC močnostnega dela in krmilja preko 
enega vodnika

• Vgrajene vhodne/izhodne enote
• Predpripravljeni vodniki s priključki izvedeni v IP65 

zašči  

Prednos  

• velika izbira moči motorjev z navorom od 2,55 Nm 
do 25 Nm

• 3000 vrt./min nazivne hitros  
• prihranek prostora
• prihranek energije zaradi skupnega napajanja 

močnostnega dela in krmilja
• možnost izbire med inkrementalnim ali absolutnim 

dajalnikom impulzov

Servo motor z vgrajenim Servo motor z vgrajenim 
regulatorjemregulatorjem

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

Novi Omron servo sistem ima poleg servo motorja integriran servo regulator. S tem zmanjšamo 
potrebno dimenzijo prostora in poenostavimo vgradnjo. 
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POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA
SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2016
Vse zainteresirane avtorje, ki želijo sodelova   s svojim prispevkom na 37. 
KOTNIKOVIH DNEVIH 2016 v Radencih, vabimo k sodelovanju. Do 25. decembra 
2015 sprejemamo predloge referatov na spodaj razpisane teme. Vse avtorje, 
ki bodo poslali naslov teme s kratkim povzetkom referata, bomo še v mesecu 
decembru obves  li o izbiri referata in uvrs  tvi v program posvetovanja, kamor 

bomo uvrs  li največ 13 referatov. Z izbranim avtorjem bomo sklenili avtorsko pogodbo za izdelavo in predstavitev 
referata. Vsi izbrani refera   bodo izdani na CD-ju, ki bo priložen zborniku povzetkov posvetovanja. Povzetki referatov 
bodo objavljeni na naši spletni strani. Vsak avtor svoj prispevek predstavi na posvetovanju sam.

Referenčne teme za leto 2016:
• Alterna  vni viri električne energije in njihovo vključevanje v elektroenergetske sisteme.
• Novi standardi SIST na področju električnih instalacij in njihova uporaba v praksi.
• Problema  ka, izkušnje, pomanjkljivos   pri uporabi obstoječih veljavnih standardov.
• Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novos   s področja električnih instalacij.
• Vpliv porabnikov na kvaliteto napetos   in toka v električnih instalacijah,
• Učinkovita raba EIB inteligentnih električnih instalacij, dosedanje izkušnje, vzdrževanje in stroški,
• Uporaba in vpliv LED razsvetljave na električne instalacije,
• Delo pod napetostjo na  nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje,
• Ekologija na področju elektroenerge  ke, vplivi na okolje.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Organizacijski odbor 

SERVO MOTORJI Z REGULATORJEM

Hitrost Vrsta zaščite Prirobnica Nazivni navor Moč Model*

3000 vrt./min IP65

80x80 mm
2,55 Nm 880 W R88E-AECT0230(D/E)-(B)S2
3,2 Nm 1 kW R88E-AECT0330(D/E)-(B)S2

100x100 mm
4,3 Nm 1,35 kW R88E-AECT0430(D/E)-(B)S2
5,0 Nm 1,57 kW R88E-AECT0530(D/E)-(B)S2

142x142 mm 11,7 Nm 3,67 kW R88E-AECT1130(D/E)-(B)S2
190x190 mm 25 Nm 7,85 kW R88E-AECT02530(D/E)-(B)S2

* D = inkrementalni dajalnik impulzov / E = absolutni dajalnik impulzov / B = motor z zavoro
Napajalne enote
Vhodna napetost Dimenzije (Š x D x V) Izhodni tok Izhodna moč Model

400 V 3~ 82,4 x 270,6 x 352,5 mm
20 A 11,3 kW R88S-EAD20R
40 A 22,5 kW R88S-EAD40R

Več informacij: www.miel.si, info@miel.si
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Povzetek: Uporaba optičnih vlaken se seli iz tele ko-
munikacijskih sistemov tudi na mnoga druga  industrij-
ska področja. Takšen primer so različni senzorji na 
osnovi optičnih vlaken za merjenje mehanskih, fl uidno-
mehanskih, kemijskih in bio-kemijskih parametrov ter 
temperature. Tovrstni senzorji prinašajo vrsto prednosti 
in novih možnosti v industrijskih meritvah. V članku 
bodo predstavljeni trije najpogostejši predstavniki 
optičnih vlakenskih senzorjev za merjenje raztezkov, 
ki so hkrati osnova za nadaljnje merjenje različnih 
mehanskih veličin povezanih z raztezki (npr. sil, 
tlakov, navora, upogibnih momentov, deformacij, itd.).  
Optične vlakenske senzorje raztezkov že začenjajo 
v svoje proizvodne programe umeščati večja in bolj 
tradicionalna podjetja. V članku je predstavljeno 
njihovo delovanje, izdelava ter možnosti uporabe. 
Kot primer je prikazana možnosti uporabe tovrstnih 
senzorjev za izvedbo osnih detektorjev vlakovne 
kompozicije na železniški infrastrukturi.

Ključne besede: Optični senzor, uporovni merilni 
listič, Braggova rešetka, Fabry-Perotov interferometer

Abstract: Usage of optical fi bers is moving from 
telecommunication systems to many other, especially 
industrial fi elds. Such an example are diff erent optical 
fi ber based sensors for measurement of mechanical, 
fl uidic, chemical and biochemical parameters as well 
as temperature. This article will describe three most 
common representatives of fi ber optic sensors for strain 
measurements, which are at the same time basis for 
further measurements of mechanical parameters related 
to strain (force, pressure, deformations, etc.). Fiber optic 

strain sensors are coming to broader usage and will be in 
future, because of their many advantages, coming into 
broader area of applications. Larger and more traditional 
companies are therefore already becoming to install 
them into their manufacturing programs. Article presents 
their operation, manufacturing and possibility of usage. 
Possibility to use such sensors for train axle detection 
at railway infrastructure is shown as an example.

1 Uvod
Raztezek (relativna sprememba dolžine) je ključna 
fi zikalna veličin, ki se v mnogih primerih meri/ali nadzira 
neposredno (npr. v grabnih in strojnih konstrukcijah). 
Meritve raztezkov zelo pogosto uporabljamo za posredne 
meritve drugih veličin, ki se odražajo preko raztezka. 
Sem sodijo primer meritve sil, deformacij, tlakov, 
nivojev, pomikov, mase/teže, upogibnih momentov, 
navora, itd. Tradicionalni in najpogosteje uporabljeni 
senzorji za merjenje raztezkov so uporovni merilni 
lističi, ki imajo s sabo prošnjo določene omejitev in 
pomanjkljivosti. Uporaba merilnih lističev je npr. 
omejena  elektromagnetno onesnaženih okoljih, v 
aplikacijah kjer potrebujemo veliko število merilnih 
točk, ter v ekstremnih okoljih, kot kemijsko agresivna 
okolja, vlažna okolja, povišanih temperaturah, itd.. 
Merilni lističi potrebuje tod relativno zahtevno 
povezovanje med merilnim mestom in merilnim 
ojačevalnikom, zlasti na nekoliko večjih razdaljah.  

Optični senzorji na snovi optičnih vlaken niso podvrženi 
tovrstnim omejitvam. So zgrajeni so iz silicijevega 
stekla in povsem imuni na elektromagnetna sevanja, so 
izredno kemično obstojni, visoko občutljivi, temperaturno 
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obstojni (delujejo lahko med -270 in več kot 600 °C), omogočajo kvazi-porazdeljeno zaznavanje (vzdolž istega 
optičnega vlakna je možno nanizati množico senzorjev), z lahko delujejo na velikih razdaljah brez potrebe po 
vmesnem ojačenju (enota za odčitavanje se lahko nahaja tudi 10 kilometrov od merilnega mesta). Dodatno 
so tovrstni senzorji v primerjavi z merilnimi lističi izredno majhnih dimenzij (premer optičnega vlakna znaša 
vsega 125 μm). Njihova povsem dielektrična zgradba in nizke obratovalne optične moči omogočajo enostavne 
in varne izvedbe v eksplozijsko ogroženih okoljih, elektroenergetskih in podobnih sistemih. 

Najpogostejša predstavnika optičnih vlakenskih senzorjev za merjenje raztezkov sta Bragova rešetka (ang. 
Fiber Bragg Grating – FBG) ter Fabry-Perotov interferometer (ang. Fiber Fabry-Perot interferometer 
– FFP), obstajajo pa tudi druge vrste, kot je na primer vlakenski senzor na osnovi merjenja časa preleta. 
Tovrstni senzorji so že komercialno dobavljivi skupaj z enotami za odčitavanje in hitro prodirajo v širši 
nabor aplikacij na različnih področjih.

2 Braggova rešetka
Braggova rešetka [1] je v praksi najpogosteje uporabljen optični senzor, saj je relativno preprosta za izdelavo, 
omogoča kvazi-porazdeljeno (več točkovno) merjenje vzdolž istega vlakna, je cenovno učinkovita in široko 
komercialno dobavljiva. Temelji na množici polprepustnih zrcal, ki so periodično in vzporedno »vpisana« v jedro 
enorodovnega optičnega vlakna (Slika 2) na medsebojni razdalji L. Odbojnost posameznih zrcal je zelo nizka, 
so pa zrcala na majhnih medsebojnih razdaljah in jih je na dolžini enega  milimetra tudi več tisoč. Vsako zrcalce 
odbije zelo majhen delež vpadnega svetlobnega valovanja, ki se širi vzdolž jedra optičnega vlakna. Ti odbiti volvi 
se med sabo seštevajo (interferirajo). Kadar ustreza razdalja med zrcali L večkratniku polovice valovne dolžine 
vpadle svetlobe, se vsi valovi med seboj konstruktivno seštejejo in odbojnost rešetke močno naraste (Slika 1).

Slika 1. Odbiti in prepuščeni spekter Braggove rešetke
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V vseh drugih primerih je ta seštevek precej manjši, praktično zanemarljiv. Odbojnost Braggove rešetke 
je zato močno odvisna od valovne dolžine vpadane svetlobe, in je visoka tedaj, ko je izpolnjen pogoj za 
konstruktivno seštevanje vseh od posameznih zrcal odbitih valov, kar lahko zapišemo z ti. Brragovim pogojem:

        
(0)

pri čemer je m celoštevilski večkratnik (običajno 1 za večino praktičnih komercialnih rešetk), neff  efektivni 
lomni količnik osnovnega rodu, ki se širi po vlaknu (slednji je približno enak lomnemu količniku jedra, ki 
znaša okoli 1,45), p pa je valovna dolžina vpadne svetlobe, kjer nastopi največja odbojnost rešetke.

Slika 2. Vlakenska Braggova rešetka

Spektralna karakteristika Braggove rešetke (odbita svetlobna moč v odvisnosti od valovne dolžine) ima 
zato izrazit vrh pri valovni dolžini, ki ustreza p. Širina tega vrha je odvisna od odbojnosti zrcal (z večanjem 
odbojnosti zrcal se širi vrh). Odbojnost celotne rešetke pa je odvisna tudi od števila zrcal v rešetki.  Ob 
uporabi velikega števila zrcal z zelo nizko odbojnostjo lahko dobimo precej odbojne rešetke z zelo ozkim 
spektralnim vrhom (ob dolžini rešetke npr. 1 cm bo rešetka vsebovala okoli  deset tisoč zrcal). Značilna 
širina odbitega spektra lahko znaša tako manj kot 0,5 nm dolžina celotnega senzorja pa je navadno med 3 
in 15 mm. Tipična odbojnost Braggovih rešetk znaša med 60 in 85% mogoče pa so tudi izvedbe, ki v vrhu 
spektra odbijajo nad 99% vpadne svetlobe. Značilen primer spektralen karakteristike Braggove rešetke je 
prikazan na sliki Slika 3.

Slika 3. Odbiti spekter Braggove rešetke tipa I pod vplivom raztezka

V primeru, da Braggovo rešetko raztegnemo, se spremeni razdalja med polprepustnimi zrcali, kar povzroči premik 
odbitega spektra. Občutljivost Braggove rešetke na spremembo raztezka lahko predstavimo z enačbo:

        (1)
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Pri čemer je pe fotoelastična konstanta (sprememba lomnega količnika zaradi  
vzdolžne mehanske napetosti). Tipično znaša fotoelastična konstanta približno 
0,21 kar pomeni, da se bo pri spremembi raztezka za 1 με odbiti spekter 
premaknil za 0.8 pm pri valovni dolžini  svetlobe 1 μm. Ker je odbiti spekter 
zelo ozek, spremembo v raztezku običajno določimo tako, da sledimo valovni 
dolžini vrha v odbitem spektru. Za »branje« Braggovih rešetk potrebujemo 
torej optični spektralni analizator ali podobno napravo, ki je sposobna razločiti 
odbit optični spekter. Raztezek tako merimo posredno z merjenjem spremembe 
v valovni doloženi oziroma optični frekvenci. Optična frekvenca oziroma 
valovna dolžina sta  izjemno dobro in ponovljivo merljivi, pomanjkljivost 
tega pristopa pa je žal cena sistema, ki omogoča takšno spektralno analizo. 
 
Vlakenske Braggove rešetke so običajno narejene za raztezke do ±3000 με 
določene izvedbe pa lahko zdržijo tudi več kakor  ±30000 με. Pri uporabi 
Braggovih rešetk ne smemo zanemariti vplivov temperature. Ker je efektivni 
lomni količnik stekla temperaturno odvisen bo sprememba temperature prav tako 
povzročila premik odbitega spektra, tipično za 10 pm/°C. Ker je temperaturna 
občutljivost znatna (vsaka stopinja ustreza raztezku 10 με) je potrebno poskrbeti 
za ustrezno temperaturno kompenzacijo, kar lahko dosežemo z dodatnimi 
Braggovimi rešetkami, ki so namenjen temperaturni kompenzaciji (podobno 
tehniko uporabljamo tudi pri uporovnih merilnih lističih) ali pa Braggovo 
rešetko prevlečemo s snovjo, ki ima negativni temperaturni razteznostni 
koefi cient, da se vplivi spremembe temperature izničijo.

Glede na način izdelave oziroma »vpisa« rešetk v vlakno poznamo dve vrsti 
Braggovih rešetk, in sicer rešetke tip I in tip II. Oba izvedbi se razlikujeta 
po svojih lastnostih. Rešetke tipa I so najbolj razširjene in temeljijo na 
osvetljevanju optičnega vlakna z UV svetlobo. Že leta 1978 je Ken o. Hill 
[2] odkril, da izpostavljenost optičnega vlakna UV svetlobi povzroči trajno 
spremembo lomnega količnika na osvetljenem mestu (vsaka sprememba 
v lomnem količniku pa vodi v delen odboj valovanja na mestu tovrstnega 
prehoda). Največja občutljivost stekla na na UV svetlobo je pri valovnih 
dolžinah okoli 240 nm, za kar je potreben ustrezen svetlobni vir. V večini 
primerov se uporabljata dva načina izdelave Braggovih rešetk tipa I. Prvi je 
z uporabo fazne maske (Slika 4 levo), kjer optično vlakno približamo fazni 
maski, nato pa skoznjo posvetimo z UV lasersko svetlobo. Fazna maska deluje 
kot uklonska mrežica zaradi česar se na optičnem vlaknu pojavi interferenčni 
vzorec, ki ustreza periodični strukturi Braggove rešetke.

Slika 4. Izdelava Braggove rešetke tipa I

V drugem načinu se uporabi interferenčni vzorec, ki temelji na Mi chel-
 sonovem interferometru. Laserski žarek se razcepi na dva dela nato 
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pa se oba dela usmeri na površino optičnega vlakna pri čemer se oba laserska snopa na vlaknu križata 
(Slika 4 desno). Na preseku se pojavi interferenčni vzorec, ki ustreza periodam Braggove rešetke. Rešetka 
se navadno vpisuje v že izdelano vlakno. Običajno se jedru tega vlaknu dodajo primesi (npr. bor), ki 
povečajo njegovo občutljivost na UV svetlobo ali pa se vlakno predpripravi (npr. v vodikovi atmosferi) 
tako, da se mu poveča foto-občutljivost. Slednja, interferenčna metoda, omogoča vpisovanje Braggovih 
rešetk že v samem procesu izdelave (vlečenja) optičnega vlakna [3] (FBGS Technology GmbH, Jena), kar 
omogoča izdelavo neprekinjenih kvazi-porazdeljenih senzorskih verig. Tako vpisana vlakna/rešetke 
imajo tudi zelo visoko natezno trdnost in so primere za meritev raztezkov do 30000 με. Sistemi za 
izdelavo Braggovih rešetk so navadno narejeni po meri pri čemer je glavni del ustrezen UV laser (npr. 
Coherent LPXpro 240) dobavljivi pa so že tudi kot gotovi sistemi (npr. NorthLab Photonics – NORIA). 
Braggove rešetke tipa II se vpisujejo direktno, s femtosekundnimi laserskimi sunki velikih vršnih moči, 
in sicer vsako zrcalo posebej. Na mestih, kjer osvetlimo vlakno s femtosekundnim laserjem pride do 
lokalnega defekta, kar povzroči trajno spremembo lomnega količnika. Ker se vpisuje vsako zrcalo 
posebej je njihova spektralna karakteristika slabša kot pri tipu I, vendar je mogoče bolje zadušiti 
stranske vrhove spektra. Ta metoda prav tako omogoča izdelavo Bragovih rešetk z različnimi oblikami 
spektralnih karakteristik, saj so lahko razdalje med zrcali poljubne. Odbojnosti Braggovih rešetk tipa 
II lahko presegajo tudi 99 %. Med izdelavo Braggovih rešetk ne vplivamo na samo strukturo optičnega 
vlakna zato le to ne izgubi strukturnih lastnosti. Pomembna prednost rešetk tip II je tudi v njihovi 
široki temperaturni obstojnosti. Rešetke tipa I se namreč pri temperaturah nad 400 °C počasi izbrišejo, 
medtem ko tega pojava ni zaznati pri rešetkah tipa II.  

Braggove rešetke se na površino namešča podobno kot uporovne merilne lističe, pri čemer je potrebna 
ustrezna izbira lepila. Večina proizvajalcev ponuja Braggove rešetke v ustreznih ohišjih, kar močno 
olajša ravnanje s tovrstnimi senzorji, hkrati pa so že pripravljeni za pritrditev na ali pod površino 
(lepljenje, vijačenje, varjenje ali ulivanje). Ker rešetke odbijajo zelo ozek del vpadnega spektra, jih je 
mogoče nanizati v kvazi-porazdeljeno konfiguracijo (množica senzorjev vzdolž istega optičnega vlakna), 
pri čemer mora vsaka Braggova rešetka odbijati svoj del vpadnega spektra (Slika 7), hkrati pa se pod 
vplivom raztezka spektra sosednjih Braggovih rešetk ne smeta prekriti. 

Danes že srečamo Braggove rešetke v množici aplikacij predvsem v energetiki (vetrne, jedrske elektrarne), 
letalska industrija (obremenitve letalskih konstrukcij), inteligentne zgradbe in gradbene konstrukcije  
(obremenitve zgradb in mostov ter detekcija razpok, primer: most na otok Krk je instrumentiran že 
nekaj časa, posebej je bil sleden v času obnove), naftna industrija (plinovodi, naftne vrtine, rafinerije), 
prometna infrastruktura (železnice, ceste), ekstremna okolja (rudniki, kemična industrija). Čeprav so 
izredno uporabni pa je njihova uporaba še vedno omejena predvsem zaradi kompleksnih in posledično 
dragih sistemov za njihovo spektralno razločanje.

3 Fabry-Perotov interferometer
Vlakenski Fabry-Perotov interferometer za merjenje raztezkov temelji na dveh polprepustnih zrcalih, 
ki sta med seboj razmaknjeni na razdalji L (Slika 5)

        

Slika 5. vlakenski Fabry-Perotov interferometer(s kapilaro levo in narejen po metodi mikroobdelave desno)
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Za razliko od Braggovih rešetk je odbit spekter 
Fabry-Perotovega interferometra periodičen, in ima 
navadno zaradi nizke odbojnosti zrcal (navadno 
3,6%) kosinusno obliko, kakor prikazuje Slika 6 
(gre za seštevanje dveh optičnih valov).

Slika 6: Spektralna karakteristika Fabry-Perotovega 
interferometra

Ko senzor izpostavimo raztezku se spremeni razdalja 
med zrcali, kar povzroči premik vrhov in dolin 
v odbitem spektru. Zaradi periodične spektralne 
karakteristike omogočajo tovrstni senzorji več 

načinov spektralnega branja/razločevanja (nizko-
koherenčna interferometrija, spektralna analiza, 
psevdo-heterodinska demodulacija, itd.) zaradi česar 
so enote za odčitavanje navadno bolj raznolike in 
tudi cenejše kot v primeru Braggovih rešetk. Mnoge 
izvedbe (Slika 5) imajo med zrcaloma zrak zato 
imajo izjemno nizko temperaturno občutljivost in 
ne potrebujejo dodatne temperaturne kompenzacije. 
Načinov z njihovo izdelavo je več, so pa ti načini 
običajno zahtevnejši od izdelave Braggovih rešetk.  
Tipičen primer občutljivega Fabry-Perotevga senzorja 
raztezka izdelanega s pomočjo površinske mikro-
obdelave vlakna, ki vključuje rezanje, jedkanje v 
fluorovodikovi kislini (HF) in varjenje optičnih vlaken 
je prikazan na sliki Slika 5 (senzor in postopek za 
izdelavo smo razvili v Laboratoriju za elektro-optične 
in senzorske sistem, na UM-FERI v sodelovanju s 
podijem Opatcore). Fabry-Perotvi senzorji so uporabni 
tudi za druga merjenja mehanskih veličin (npr. kot 
tlačni senzorji) in so že dlje časa v komercialni rabi  
(na primer FISO Technologies, Kanada). Ker njihova 
izdelava poteka v več korakih (rezanje, varjenje/
lepljenje) njihova natezna trdnost ni tako dobra kot 
pri Braggovih rešetkah. Zaradi periodične spektralne 
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karakteristike tovrstni senzorji zaenkrat še niso tako primerni za porazdeljene meritve, so pa ustrezni 
v aplikacijah, kjer je zahtevano majhno število merilnih mest (mnoge industrijske aplikacije). Ker so 
lahko ti senzorji izredno kratki (nekaj deset μm), so še posebej primerni za uporabo v aplikacijah, kjer 
je zahtevano točkovno merjenje raztezkov. Namešča se jih podobno kot uporovne merilne lističe pri 
čemer že obstajajo tudi bolj robustne izvedbe, ki poenostavijo rokovanje z njimi. 

4 Senzor na osnovi časa preleta
Eden preprostejših senzorjev za merjenje raztezkov je senzor na osnovi časa preleta. Senzor predstavlja 
kar določena dolžina optičnega vlakna (navadno od nekaj metrov do nekaj 100 m) pritrjena na merjeno 
površino. Ob spremembi raztezka se spremeni optična pot, ki jo opravi svetloba po optičnem vlaknu 
zaradi česar pride do spremembe časa preleta optičnega signala po vlaknu. Če optični signal moduliramo 
z visoko frekvenco se bo sprememba časa preleta odražala v spremembi faze med referenčnim signalom 
in prejetim optičnim signalom. Fazno razliko lahko relativno preprosto izmerimo in jo koreliramo z 
raztezkom. Tovrstni senzorji predstavljajo cenovno učinkovito rešitev, saj sta tako senzorski del, kot 
del za odčitavanje preprosta in posledično cenovno učinkovita. So pa tovrstni senzorji primernejši za 
dinamične spremembe saj so elektronske komponente v enoti za odčitavanje temperaturno odvisne in 
lahko privedejo do lezenja. Tovrstni senzorji in enote za odčitavanje so že komercialno dobavljivi [4] 
(na primer Avago Technologies). Domnevno bi naj ti senzorji našli uporabo tudi v masovni uporabi, 
t.j. v  avtomobilski industriji, kos senzor trkov avtomobilov s peščici.

5 Spektralno razločanje op  čnih vlakenskih senzorjev
Kot smo videli v prejšnjem delu, potrebujejo senzorji za merjenje raztezkov naprave za optično spektralno 
analizo oziroma spektralno razločanje. V primeru Braggovih rešetk potrebujemo spektralne analizatorje 
s pikometrsko spektralno ločljivostjo. Te naprave so kljub razvoju v zadnjih letih še vedno relativno 
kompleksne, drage in zato posledično zavirajo prodor tovrstnih senzorjev v širšo uporabo. Spektralno 
razločanje (Slika 7 levo) najpogosteje temelji na širokopasovnem optičnem viru (SLED dioda, ASE vir, 
itn.) ter spektralnem analizatorju (monokromator na osnovi uklonske mrežice).

Slika 7. Sistem za spektralno razločanje Braggovih rešetk

Optični vir osvetli spektralno razločljiv senzor le ta pa odbije zanj značilen spekter. Odbiti spekter nato 
zajame spektralni analizator in iz njegovih značilnosti izlušči informacijo o raztezku. Tako širokopasovni 
optični vir kot spektralni analizator sta kompleksni opto-elektronski in opto-mehanski napravi zato 
se pogosto uporablja metoda, kjer spektralni analizator ni potreben. Le ta temelji na laserskem viru z 
nastavljivo valovno dolžino in fotodetektorju (Slika 7 desno). Z laserjem s časom spreminjamo valovno 
dolžino (skeniramo optični senzor) ter na foto-detektorju spremljamo odbojnost optičnega senzorja. 
Na ta način se sicer izognemo kompleksnemu spektralnemu analizatorju, vendar se pojavi potreba 
po bolj zapletenem laserju in stabilni optični referenci (potrebna je meritev valovne dolžine laserske 
svetlobe). Razvoj sistemov za spektralno razločene je sicer intenziven ter sloni na različnih tehnologijah, 
npr. MEMS tehnologij, novih vrstah laserjev z nastavljivo valovno dolžino ipd. Zato lahko upravičeno 
pričakujemo zniževanje cen teh sistemov, kar bo omogočilo uporabo vlakenskih senzorjev raztezkov 
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v širšem spektru aplikacij. Slika Slika 8 kaže primer komercialnega sistema za spektralno razločanje  
Braggovih rešetk in Fabry-Perotovih senzorjev, ki temelji na osnovi laserja z nastavljivo valovno dolžino.

Slika 8. Primer 4 kanalnega sistema za branje Braggovih rešetk in Fabry-Perotovih senzorjev proizvajalca 
National Instruments (spektralni modul dobavlja podjetej Micron-Optics). 

6 Prak  čen primer uporabe op  čnih senzorjev
Zaradi potreb po robustni osni detekciji v železniškem prometu smo preizkusili Braggove rešetke in 
Fabry-Perotov interferometer za merjenje raztezka na železniških tračnicah. Uporovni merilni lističi 
v tovrstnih aplikacijah niso ustrezni saj se ob prehodu vlaka skozi merilno mesto inducira preveč 
elektromagnetnih motenj zato senzorji delujejo nezanesljivo. Dodatno se pojavlja potreba po robustnosti 
na vremenske vplive, geo-električne pojave ter povezljivosti na večje razdalje.  Induktivni senzorji (ki 
se v praksi uporabljajo v ta namen) sicer delujejo dobro, vendar so potrebni posebni kabli za njihov 
montažo hkrati pa mora biti enota za obdelavo podatkov blizu merilnemu mestu. Optični senzorji se 
zato ponujajo kot možna alternativna  rešitev, saj je jih lahko odčitavamo na velike razdalje, lahko 
uporabimo eno enoto za odčitavanje večjega števila merilnih mest, senzorji so imuni na elektromagnetne 
in geo-električne motnje, hkrati pa lahko zajemamo podatke z visokimi frekvencami vzorčenja. V 
zgodnji preizkusni fazi smo Braggove rešetke in Fabry-Perotove senzorje direktno z lepilom nalepili 
na tir (Slika 9) na mestih, kjer smo pričakovali največje deformacije.

Slika 9. optični senzorji za merjenje osne detekcije železniških kompozicij 
(Braggove rešetke levo, Fabry-Perotov interferometer desno)
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Merilno mesto se je nahajalo 50 m od enote za zajemanje podatkov (cenovno učinkovit prototip razvit na 
Univerzi v Mariboru), podatke pa smo zajemali s frekvenco 10 kHz. Braggove rešetke so bile prilepljene 
v paru zaradi temperaturne kompenzacije. Prilepljene so bile pod kotom 45° glede na tračnico (Slika 
9) saj so predhodne simulacije predvidevale v takšni konfiguraciji na teh mestih največje deformacije. 
Fabry-Perotov interferometer je bil nalepljen navpično na tračnici in je zaznaval deformacijo tračnice 
pod vplivom mase vlaka. Odziv para Braggovih rešetk ob prihodu tovornega vlaka (Slika 10) prikazuje 
različne deformacije tračnice glede na maso vagonov, hkrati pa je lepo razvidno koliko osi je prečkalo 
merilno mesto. Najprej merilno mesto preide lokomotiva (6 osi), nato dva prazna vagona (2 in 4 osi) 
nato pa še polno natovorjeni tovorni vagoni (4 osi). Ob koncu je razvidna vibracija tračnice ob končnem 
sunkovitem zaviranju, tik preden se vlak popolnoma ustavi.

Slika 10. odziv Braggovih rešetk ob prihodu vlaka na postajo

S Fabry-perotovim senzorjem smo opazovali prehod tovornega vlaka preko železniške postaje s 
hitrostjo 40 km/h. Ker položaj merilnega mesta ni bil najbolje izbran, so bile deformacije v navpični 
smeri relativno majhne, vendar še vedno zadostne, da se je dalo razločiti posamezne osi in posledično 
celotno vlakovno kompozicijo.

Slika 11. odziv Fabry-Perotovega senzorja ob prehodu vlaka
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Prikazan preliminaren preizkus nazorno prikazuje možnosti uporabe optičnih vlakenskih senzorjev za 
osno detekcijo na železniških tirih, pri čemer uporabljeni optični senzorji prinašajo mnogo prednosti 
pred klasičnimi pristopi.

7 Zaključek

Optični vlakenski senzorji za merjenje raztezka prihajajo v širšo uporabo na področju zelene energije 
(vetrne elektrarne), pametnih zgradb, naftne industrije (plinovodi, vrtine), okolijske meritve (plazovi), 
letalska industrija, vesoljska industrija, prometna infrastruktura in mnoge druge. Čeprav imajo mnogo 
izrazitih prednosti pred klasičnimi senzorji, njihov prodor v širši nabor aplikacij še vedno zavirajo 
relativno kompleksne in posledično drage naprave za razločene optičnega spektra. Vendar se pričakuje, 
da bo v bližnji prihodnosti rešen tudi ta problem, saj poteka na tem področju intenziven razvoj s 
ciljem izboljšanja cenovne učinkovitosti tovrstnih sistemov. Optične vlakenske merilnike raztezkov 
so v zadnjih letih dodali v svoj program mnogi tradicionalni proizvajalci opreme na tem področju 
[5] (npr. HBM), opaziti pa je tudi znatno povečanje ponudbe na strani manjših nastajajočih podjetij.  
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Podjetje NI (Nasdaq: NATI), ponudnik rešitev na podlagi 
enotne pla  orme, ki inženirjem in znanstvenikom omogočajo 
reševanje največjih svetovnih inženirskih izzivov, je danes 
najavilo novo strojno opremo za vgrajene sisteme, ki temelji 
na odpr   ter prilagodljivi arhitekturi rekonfi gurabilnih 
V/I-naprav (RIO) in okolju LabVIEW. Ta strojna oprema 
vključuje visokozmogljivi krmilnik CompactRIO za razvijalce 
z robustnimi industrijskimi načini uporabe, krmilnik za 
FlexRIO za načrtovalce z visokozmogljivimi vgrajenimi 
načini uporabe in krmilnik RIO na enem  skanem vezju 
za načrtovalce, ki potrebujejo večjo prilagodljivost za 
svoje vgrajene načine uporabe. Ti krmilniki vključujejo 
najnovejše tehnologije za vgrajene sisteme iz podje  j 
Intel in Xilinx, ki zagotavljajo popolnoma novo raven 
zmogljivos   ter prilagodljivos   in so v celo   podprte v 
programskem okolju LabVIEW, paketu LabVIEW FPGA 
Module ter operacijskem sistemu NI Linux Real-Time, 
kar daje načrtovalcem sistemov in graditeljem strojev 
potrebno moč, da lahko rešijo tudi najzahtevnejše izzive 
pri krmiljenju ter nadzoru.

»Industrijski internet stvari (Industrial Internet of Things 
– IIoT) postopoma povečuje svoj vpliv na povezovanje, 
komuniciranje in op  mizacijo pametnih sistemov po vsem 
svetu, tako da so inženirji za vgrajene sisteme soočeni 
z vedno strožjimi zahtevami za povezovanje v omrežja, 
zmogljivost ter varnost in vedno večjim časovnim pri  skom 
pri razvoju, ob tem pa morajo še zniža   stroške razvoja,« 
je povedal Jamie Smith, direktor za vgrajene sisteme v 
podjetju NI. »Arhitektura LabVIEW RIO iz podjetja NI 
predstavlja celovito pla  ormo, s katero lahko inženirji 
hitro načrtujejo, pripravijo proto  pe in izvedejo vgrajene 
sisteme za napredne načine uporabe s krmiljenjem ter 
nadzorom s področja IIoT.«

Pla  orma podjetja NI izpolnjuje stalno rastoče zahteve 
sistemov IIoT, tako da združuje inteligentne sisteme, 

povezovanje in komunikacijo med sistemi, ob tem pa 
ponuja tudi anali  čna programska orodja, s katerimi je 
mogoče dobi   dragocene poslovne informacije ter večjo 
vrednost za stranko. 

»Arhitektura LabVIEW RIO iz podjetja NI nam s svojimi 
procesorji za izvajanje v realnem času, uporabniško 
programabilnimi napravami FPGA in modularnimi 
V/I-napravami zagotavlja potrebno zmogljivost ter 
prilagodljivost za gradnjo kompleksnih krmilnih sistemov 
za naše pametne kme  jske stroje,« je povedal Steve 
Aposhian, predsednik in glavni inženir podjetja FireFly 
Equipment. »Programiranje vseh gradnikov sistema v 
okolju LabVIEW pospeši naš razvoj, tako da lahko svoje 
inovacije prej predstavimo na trgu.« 

Ključne lastnos   
Visokozmogljivi krmilnik CompactRIO

• Procesor Intel Atom: Z najhitrejšim 1,91-gigaherčnim 
š  rijedrnim procesorjem, kar jih je na voljo v krmilni-
kih CompactRIO, lahko hitreje zaprete zanko, z is  m 
krmilnikom opravite več nalog in natančneje ter hitro 
obdelujete podatke.

• Naprava FPGA Kintex-7: Ločeno obdelajte več kanalov 
in izvajajte kompleksnejše algoritme fi ltriranja ter 
krmiljenja.

• NI Linux Real-Time: Izkoris  te široko skupnost aplikacij 

NI predstavlja naslednjo generacijo 
krmilnih sistemov, prilagojenih 
industrijskemu internetu stvari (IIoT)

Novi krmilniki CompactRIO, FlexRIO in Single-Board RIO pomagajo podjetjem, da hitreje 
zgradijo pametne industrijske sisteme in stroje
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in IP z varnim in robustnim 64-bitnim operacijskim 
sistemom na osnovi sistema Linux. 

• Vgrajene V/I-enote: Vgradite krajevni vmesnik HMI in 
uporabite krmilni sistem za prilagajanje ter obdelavo 
nalog vmesnika HMI, kar močno zmanjša stroške za 
sestavne dele in skrajša čas razvoja ter integracije.

• Pomnilnik Secure Digital (SD): Prilagodite shranjevanje, 
upravljanje in dostop do podatkov.

Krmilnik za FlexRIO

• Naprava FPGA Kintex-7: Hitre krmilne algoritme in 
napredno obdelavo podatkov izvajajte s podporo za več 
kot 30 visokozmogljivih prilagodilnih V/I-enot.

• Majhna velikost: Hitrejša razširitev in prehod s proto  pa na 
PXI do izvedbe na krmilniku velikos   44,5 x 139,7 x 233,7 
mm z minimalnimi spremembami programske opreme. 

• Dvojedrni procesor ARM: V kombinaciji z operacijskim 
sistemom NI Linux Real-Time OS izkoris  te prednos   
samostojnega delovanja.

Krmilnik RIO na enem  skanem vezju 

• Sistem na enem integriranem vezju Zynq (System-on-
a-Chip – SoC) z operacijskim sistemom NI Linux Real-
Time: Preizkusite izboljšano zmogljivost z dvojedrnim 
667-megaherčnim procesorjem ARM, napravo FPGA 
Ar  x-7 in robustnim operacijskim sistemom za delovanje 
v realnem času.

• Op  mizirano za vaš sistem: Izkoris  te bolj prilagodljivo 
izvedbo v obliki enega  skanega vezja, s katero lahko 
inteligenco vgradite v pametne industrijske sisteme.

• Vnovična uporaba kode: Zmanjšajte stroške pri prehajanju 
od proto  pa do izvedbe in postopnem širjenju sistemov, 
da lahko izpolnijo vedno strožje zahteve.

Če želite izvede   več o najnovejših pridobitvah pla  orme 
NI za vgrajene sisteme, obiščite www.ni.com/embedded-
systems/products/hardware/.

Sledite debatam o vgrajenih sistemih NI: #NIWeek.

Podjetje NI kot vodilno na področju meritev pomaga ustvarja   
arhitekture za povezovanje, zajemanje in komunikacijo 
za vse dele področja IIoT, kjer sodeluje kot dejavni član 
združenja Industrial Internet Consor  um (IIC), pridruženi 
član zavezništva Intel Internet of Things Solu  ons Alliance 
ter srebrni član sklada The Linux Founda  on.

O podjetju Na  onal Instruments

Podjetje NI (www.ni.com) inženirjem in znanstvenikom 
že od leta 1976 omogoča reševanje največjih inženirskih 
izzivov na svetu z zmogljivimi sistemi na podlagi enotne 
pla  orme, ki povečuje storilnost ter poganja hitre inovacije. 
Stranke iz različnih panog, od zdravstva do avtomobilske 
industrije in od potrošniške elektronike do fi zike delcev, 
uporabljajo integrirano strojno ter programsko pla  ormo 
podjetja NI, da bi izboljšali svet, v katerem živimo. 

CompactRIO, LabVIEW, Na  onal Instruments, NI, ni.com, NI 
FlexRIO in NIWeek so blagovne znamke podjetja Na  onal 
Instruments. Druga navedena imena izdelkov in podje  j 
so blagovne znamke ali imena njihovih lastnikov.

Za zaščito elektronskih naprav vam ponujamo široko 
paleto zaščit pred prenapetostjo. Vgrajene v konek-
torje za koaksialne kable bodo odvedle visoke trenu-
tne impulze, ki nastanejo pri strelah ali statičnih pra-
znjenjih.

Odvisno od vaše aplikacije lahko izberete zaščito z 
ustrez nimi konektorji in karakteristikami!

HAMtech
shop.hamtech.eu
Tel. 059 010 952





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

Vljudno vabimo vse, ki vas zanima razvoj telekomunikacijskih tehnologij,  in 
prisluhnete novostim ter skupaj z nami soustvarjate letošnjo konferenco Telekomunikacije.
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Teme konference
• 
• Konsolidacija v telekomunikacijah
• 
• Inovativne tehnologije
• 

TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS

16. konferenca

     12. 11. 2015, Plaza Hotel Ljubljana

TEHNOLOGIJE NAPREDKA
Letošnja 16. izvedba konference Telekomunikacije
panogi telekomunikacij na slovenskem prostoru  iz 
omenjene panoge.

Predstavljeni bodo informacije 
iz prve roke
z velikimi . 
Obenem pa bodo v zanimivih predstavitvah strokovnjakov prikazani modeli dobre 
prakse panogi.

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



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
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