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Spoštovani,

Tole pišem zelo na hitro, saj se nam čas odvija s svetlobno hitrostjo (ok, 
malo pretiravam), prav tako pa tole leto! Še pravkar smo bili na počit-
nicah, jesenskih sejmih in prireditvah, pa je že tu zima. Zadnji skoraj 
zimski sejem COMPTECH je bil prav zanimiva sprostitev in samo upam 
lahko, da bo organizator vztrajal in zadevo naslednje leto ponovil.

Ja, ne smem pozabiti povabiti na sejem avtomatizacije, mehatronike, 
robotike in profesionalne elektronike IFAM/INTRONIKA, kjer bomo seve-
da tudi mi, tudi z nekaterimi novostmi, zato se kar oglasite na našem 
razstavnem prostoru. 

Na koncu naj še zaželim vesele Božične praznike in veliko sreče in uspe-
ha v prihajajočem letu!

Dragan Selan, odg. urednik

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

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

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com
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 3 VIDEO SISTEMI 
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 6 ALKATRON
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11 LSO

13 TIPTEH

15 DATALAB
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23 ČIP

23 RAGA

27 ROBOTINA
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37 LSO SRK 2016

39 HAMTECH
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40 PS

42 HAMTECH COMM
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45 TEHNA
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50 4WEB
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Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
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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
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ZELENE ENERGIJE

Pridobitev Fakultete za Pridobitev Fakultete za 
raču nal ništvo in infor-raču nal ništvo in infor-
matiko: nova polnilnica matiko: nova polnilnica 
za električna vozilaza električna vozila

Ljubljana, 10. december 2015. - V Organizaciji Fakultete za 
računalništvo in informatiko UL in družbe Schneider Electric 
so danes odprli novo polnilnico za električna vozila EVlink. V 
podjetju Schneider Electric so tako ponovno izpostavili mesto 
vodilnega svetovnega upravljalca z energijo. Polnilnica za 
električna vozila je neposreden prispevek družbe Schneider 
Electric projektu eMobilnost, s katerimi podpirajo razvoj elektro 
mobilnosti, v skladu z direktivami Evropske unije ter lokalnimi 
in državnimi pobudami za ohranjanje okolja.

„S Fakulteto za računalništvo in 
informatiko sodelujemo na primerih 
konkretnih rešitev na področjih 
energetske učinkovitosti, prihrankov 
električne energije i e-mobilnosti. 
Na ta način želimo sodelovati pri 
modernizaciji javnega in zasebnega 
prevoza ter istočasno prispevati 

k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida, povečanju energetske 
učinkovitosti ter ohranjanju okolja in zmanjševanju hrupa,“ je povedal 
Srečko Bezjak, direktor Schneider Electric Slovenija. 

»Kako uspešni bomo kot družba pri spoprijemanju z izzivi velikih 
energetskih potreb in pri uvajanju alternativnih tehnologij v prihodnosti, 
je tesno povezano z razvojem in izrabo računalniških zmogljivosti,“ je ob 
današnji otvoritvi polnilnice poudaril dekan Fakultete za računalništvo 
in informatiko, prof. dr. Nikolaj Zimic. Ob tem je še izpostavil, da je 
ključna vloga Fakultete za računalništvo in informatiko pri tem ta, da z 
raziskovalnim delom išče in razvija nove možnosti ter jih ažurno prenaša 
tako v gospodarstvo kot v pedagoški proces. Dekan je prepričan, da le 
visoko izobraženi diplomanti lahko vrhunska računalniška in informacijska 

Informacije: Alenka Jovanić, SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.
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NILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

O Schneider Electric
Schneider Electric je globalni stro-
kovnjak za upravljanje energije. S 
prihodki v višini 25 milijard EUR leta 
2014 in 170.000 zaposlenimi služi 
našim partnerjem in uporabnikom v 
več kot 100 državah sveta. Pomaga 
jim pri upravljanju energije na varen, 
zanesljiv, učinkovit in trajnosten 
način. Od najenostavnejših stikal do 
kompleksnih operacijskih sistemov. 
Naša tehnologija, programska 
oprema in storitve izboljšujejo 
način na katerega uporabniki 
poslujejo. Povezane tehnologije 
bodo preoblikovale industrije, 
transformirale mesta in obogatile 
življenja. V Schneider Electric temu 
pravimo Life is On.

Proizvodnja in razvoj industrijske 
senzorike za avtomatizirane 

procese.  

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

 
www.fbselektronik.com 

 
info@fbselektronik.com 

FBS l k ik d

Slovensko znanje in razvoj. 
PROIZVODNJA 

ocpro

 
Industrijski konektorji – BINDER 
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES 

– DATASENSOR 
Varnost in avtomatizacija v procesih –  
DATALOGIC, CEDES, ALLEN BRADLEY 
Mejna stikala – HONEYWELL  
Komunikacijske naprave – ESSETI  j ppp

 
Merjenje zaustavitvenih  
stiskalnic, strojev … 

znanja uspešno prenašajo v 
industrijo in vodijo nadaljnji 
razvoj zelenih tehnologij.

E-mobilnost predstavlja po-
memben segment programa 
Schneider Electric v Sloveniji 
in svetu. V Sloveniji je trenutno 
več kot 1.800 električnih 
vozil in 200 javnih polnilnic, 
okoli 50 odstotkov voznikov 
osebnih vozil, pa dnevno potuje 
manj kot 50 kilometrov. To 
pomeni, da ima e-mobilnost 
v Sloveniji velik potencial. 
Na svetovni ravni Schneider 
Electric že leta prispeva k 
uporabi električnih vozil, tako 
z izboljševanjem tehnologij, 
kakor tu di postavljanjem in-
fra strukture. Uporab nikom 
in orga nizacijam želijo za-

gotoviti največjo izko riščenost električne energije ter zmanj šanje 
onesnaževanja okolja.

Kot globalni specialist za upravljanje z energijo ima družba Schneider 
Electric pomembno vlo go pri predstavlja nju električnih vozil jav nosti. 

Že več kot pet let, sku pina Schneider Electric sodeluje z vodilnimi av-
tomobilskimi pro iz vajalci tako, da jim zagotavljajo ekološke in enostavne 
rešitve za polnjenje električnih avtomobilov. 

Zahvaljujoč najnovejšim tehnološkim rešitvam in razponu moči do 50 
kW, so EVlink polnilnice enostavne za postavitev in uporabo, skladne 
so z vsemi vrstami električnih vozil in omogočajo tudi do desetkrat 
hitrejše polnjenje, kot preko običajne gospodinjske vtičnice.

Z minimalističnim izgledom in odpornostjo na zunanje vplive se ta 
polnilnica diskretno vklopi v vsak prostor ter omogoča hitro in enostavno 
rešitev za vse voznike električnih vozil.

EVlink polnilnice so zgolj majhen del Schneiderjevega sistema Smart Grid, 
ki združuje napredne informacijske in telekomunikacijske tehnologije. 
Te omogočajo integracijo in povezovanje električne mreže na eni ter 
potrošnika na drugi strani. 
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GNU/Linux in odprta koda 
v podjetjihv podjetjih

Nekaj številk nazaj smo predstavili komponente naših rešitev 
za upravljanje s shranjevanjem in obdelavo podatkov, sedaj se 
bomo podrobneje lotili vsake komponente posebej. Tokrat je 
na vrsti operacijski sistem in njegove komponente – sloneče 
na GNU/Linux infrastrukturi. Mnogo je govora o uporabi odprte 
kode tako poslovnem okolju kot v javni upravi.
Na žalost pa ugotavljamo, da je prehod pogosto premalo 
premišljen, zasnovan na napačnih, dostikrat kratkovidnih  
predpostavkah, zato bi začeli z nekimi osnovnimi motivi in 
pričakovanji, ki jih lahko postavimo pred tovrstna orodja.

Informacije: Branko Badrljica, S5TEHNIKA.net d.o.o.

1. Raznovrstnost ponudbe:

Pri klasični, zaprtokodni  ponudbi imamo izbire bolj malo. Proizvajalec pač 
ponuja svoje rešitve po nekih pravilih in v nekaj paketih. Ti nam dovoljujejo 
prilagoditev po določenih parametrih, vendar se načeloma vse možnosti držijo 
neke osnovne teme- denimo cene instaliranega primerka glede konkretnih 
mrežnih ali multimedijskih možnosti ipd.

V odprto-kodnem svetu je samo splošno znanih distribucij malo morje, vsaka s 
svojimi značilnostmi in svojo publiko. Seveda je najmanjši skupni imenovalec 
ponavadi licenca programja, vendar je to nekako pričakovani pogoj s strani vseh, 
ki v ta svet vstopajo. Nekako tako kot se na javni površini pričakuje možnost 
prostega dostopa javnosti in zasebnost na površinah in objektih v zasebni lasti.

2. Vpogled v konkretno rešitev skozi dostop do izvorne kode in podatkov 
o protokolih ipd in možnost vpliva na razvoj in življenjsko dobo določenih 
komponent sistema.

Ta del zajema širok razpon možnosti, od varnostnih vplivov ( glede na različne 
grožnje, od odpovedi do namernih vdorov) preko posameznih odločitev, ki 
nosijo posledice glede življenjske dobe posameznih rešitev.

Danes ni treba več posebej razlagati pomembnosti vpogleda v programsko 
opremo in prednosti, ki jih to lahko prinese. Posledice kratkovidnih, nestrokovnih 
in včasih koruptivnih rešitev so pred nami celo v revijah in medijih, ki z 
računalništvom nimajo kaj dosti opraviti. Vsakodnevno novi naslovi v uspešnih 
vdorih v različne sisteme, odtujitvah velikega števila uporabniških gesel, krajah 

identitete ipd nas opozarjajo nad 
nujnostjo nadzora nad dogajanjem 
na tem področju.

A ker še zdaleč niso vse nevarnosti 
samo v obliki oddaljenega hekerja, ki 
poskuša najti slabost v nekem strežniku 
ampak število možnosti odpovedi in 
zlorab strmo skače z vsemi načini 
interakcij in povezav med zaposlenimi, 
je problematika varnosti že na tem 
področju postala že zdavnaj dokaj 
kompleksno poglavje.

3. Možnost prilagajanja posameznih 
rešitev svojim potrebam

To je področje, kjer tovrstne rešitve 
lahko blestijo. Seveda je treba za to 
vložiti dodatno delo in čas, a ker v se 
v splošnem tržnem boju vsi trudijo 
ločiti od povprečja in dati svoji 
ponudbi dodano vrednost, potrebujejo 
za to pogosto namenska orodja ali 
vsaj posebne prilagoditve. Tovrstno 
delo je praviloma veliko lažje, če je 
dokumentacija in/ali izvorna koda javno 
dostopna brez posebnih omejitev ali 
varovanja tajnosti itd.

Možnosti je veliko, od enostavnih 
nastavitev pri prevajanju in insta laciji 
preko kombinacije paketov in možnosti, 
ki jih drugje ne najde mo, spremembe, 
popravka ali nadgradnje obstoječih 
do izdelave lastnih paketov.

4. Možnost vzdrževanja, razvoja 
in uporabe lastnih in tujih rešitev, 
tako samostojno kot v sodelovanju s 
partnerji in izvajalci.

Ta izhaja iz prejšnje točke posredno, saj 
v svetu komercialnih rešitev obstoječe 
licence pogosto omejujejo tovrstno 
komunikacijo. Tudi če se zgodi, da 
imate na voljo podatke, potreben za 
prilagoditev, nimate potrebnega znanja 
ali sredstev, hkrati pa tudi ne dovoljenja, 
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da bi podatke posredovali tistim, ki ga imajo. Ponavadi je 
potrebno precej pozorno branje določil, v primeru kršitve, 
tudi nenamerne pa je verjetnost odškodninskih tožb, sploh 
pa njihova višina lahko visoka.

Pri odprto-kodnih projektih že sama osnovna fi lozofi ja sledi 
interesom, ki narekujejo možnost prostega sodelovanja s 
čimmanj pravnimi, patentnimi in drugimi ne-tehničnimi 
ovirami. Tudi v primeru kršitev, sploh pa nenamernih je 
manj verjetna izpostavljenost pravnim posledicam, sploh pa 
takim, kjer bi se tožniki agresivno podali v boj z namenom 
povzročiti čimvečjo škodo in/ali odškodnino. Tovrstne 
tožbe so, ko do njih sploh pride, praviloma bolj v smeri 
zagotovitve korektne konkurence do ostalih udeležencev 
kot pa agresivnih pravnih napadov.

5. Možnost dela z različnimi arhitekturami (x86, x86_64, 
ARM, MIPS ipd) in v različnih sistemih ( SoC, strežniki...)

Včasih vsaj na tem področju ni bilo veliko debate. Vsi 
uporabe vredni stroji so bili v družini x86, pozneje resda 
tudi v 64-bitni izvedenki x86_64. Vse ostalo je bilo težka 
ezoterika. Danes je drugače. ARM dominanten v mobilnih 
aplikacijah, tudi v kakšnem prenosniku ga najdemo in je 
tik pred tem, da vstopi v svet resnih strežnikov. MIPS ni 
daleč za njim. POWER serija je še vedno v svetu velikih 
strežnikov, kaže pa čedalje večjo agresivnost proti srednjemu 
in nižjemu delu spektra in tako zahaja tudi v navadnim 
smrtnikom dostopna področja. 

Ta možnost pride zelo prav tudi znotraj neke družine. 
Tako je denimo ena od »skupin« pri nas ukrojena po meri 
Pcengines-ovega (www.pcengines.ch) modela Alix 3D3, ki 
je zasnovan na AMDjevem SoC čipu Geode LX800. Čip je 
dokaj star, vendar stroj v praksi zelo lepo dela.

Druga skupina je narejena za potrebne majhnih in poceni 
strojčkov na AM1 podnožju (AMD Sempron/Ahtlon 
2650/3850-5150/5350) in pripadajočih osnovnih ploščah. 

Slika 1: Pcengines Alix 3D3

Slika 2: AMD Athlon 5350 na AM1 mini-iTX plošči

Pri tovrstnih strojih je optimizacija lahko še posebej 
pomembna, tako glede samih nastavitev prevajalnika in 
posledično porabe pomnilnika in hitrosti izvajanja kot tudi 
glede izbire paketov, ki so tem skupinam najbolj primerni.

Slednji ob solidnih optimizacijah naravnost zablesti v 
vlogi poceni a presenetljivo zmogljivega strojčka za delo 
v učilnici ipd.

Vsa ta nova konkurenca postavlja lahko nove zahteve tudi 
pred OS-ki ga organizacija uporablja. Bo ta primeren, tudi če 
se jutri odločijo za stroje, zasnovanem na ARM arhitekturi, 
četudi samo za določene vloge (npr stroji v učilnicah)? 

6. Možnost upravljanja in posodobitev namenskih skupin 
strojev

Ko se govori o teh rešitvah in njihovi fl eksibilnosti, redki v to 
vračunajo delo vzdrževanja vsakega stroja. Pri komercialnih 
zaprtokodnih rešitvah v osnovni izvedbi teh problemov 
načeloma ni. Proizvajalec ponuja X paketov in tudi skrbi 
za njihovo oddaljeno posodobitev sam, kupec tu nima 
ravno veliko izbire. 
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Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

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

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona

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

Pri odprto-kodnih kombinacijah je ta del nekako zamolčan- domneva se, da 
je ob vseh teh možnostih izbire poleg  stroja na razpolago še administrator, ki 
jih bo do potankosti udejanjil. Ampak njegovo znanje in delo stane. Pri večjih 
distribucijah je pristop pogosto podoben zaprto-kodnim rešitvam – na voljo 
je ena ali nekaj poti, kot jih je pač predvidel razvijalec.

Manjše lahko dovoljujejo več svobode, a zahtevajo od uporabnika veliko 
več poznavanja tehničnih detajlov, tako za izbiro določenih kombinacij, kot 
za ukvarjanje z nepredvidenimi posledicami in netipičnimi programskimi 
napakami. Temu ustrezen je tudi odziv. Gentoo Linux je denimo distribucija, 
znana po svoji fl eksibilnosti a zaradi omenjenih problemov je delež njegovih 
uporabnikov skozi leta izredno nizek – v rangu 5% ali manj, verjetno pa je 
delež v komercialni uporabi še veliko nižji.

7. Možnost deljene infrastrukture za posodobitve in nadzor.

Pri zaprto-kodnih in zapakiranih odprtih distribucijah kaj dosti izbire ni- 
uporabniku so načeloma na voljo posodobitve, ki jih je določil proizvajalec za 
določeno verzijo. Pri t.im. »rolling-distro« zasnovah kot je denimo Gentoo, je 
odločitev kaj in  kdaj  posodobiti _načeloma_ na strani končnega uporabnika 
(v bistvu samo v podanih mejah, ki jih začrtajo avtorji distribucije), ni pa videti 
vmesnih zasnov.

Končni uporabnik je lahko denimo tajnica, ki noče ali pa ne more poznati vseh 
tehničnih detajlov in v tej vlogi sta oba pristopa lahko neustrezna. Prvi jo 
obravnava kot enega premnogih uniformnih uporabnikov in nima ustreznega 
odziva na njene specifi čne morebitne probleme, drugi zahteva pozornost 
lokalnega administratorja za stroj vsake tajnice posebej. Ta problem je še 
posebej prisoten v organizacijah, kot so upravne enote, šole ipd.

8. Možnost oblikovanja lastne infrastrukture.

Pomembnost tega dela postaja čedalje bolj očitna tudi v javnosti in je osnovni 
razlog za našo izvedbo.

Kot rečeno, že Linux distribucij (če xBSD in podobne možnosti pustimo zaenkrat 
ob strani) je ogromno in vsakič slišimo lahko nova imena, njihovi cilji in izvedbe 
pa zajemajo skrajno široko področje, od splošnih do ozko usmerjenih izvedb, 
namenjenih točno določeni aplikaciji.

A skozi leta se je, vsaj pri nas pokazalo:
-  da tudi preizkušanje ponudbe zahteva svoj čas, torej tudi denar
-  da je čisto iskanje optimalne možnosti v naraščajočem oblaku vseh distribucij 
čedalje bolj brezplodno

-  da je, tudi ko najdemo neko izbiro, ki nam v danem trenutku ustreza, to nič 
ne pove o bližnji bodočnosti. Kaj, če se naše zahteve vsaj malo spremenijo? 
Kaj, če se spremeni politika izvajalcev te možnosti ?

-  praktično nihče ne ponuja neke licence, ki bi jih obvezovala do majhnih 
komercialnih uporabnikov
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Omenjeni problemi so se izkristalizirali skozi leta, ko smo 
končno lahko potegnili črto pod dosedanje izkušnje in 
naredili ustrezno  ovrednoteno evidenco problemov in 
pristopov.

Naš pristop je zasnovan na samostojnem, a modularnem 
sistemu za spremljanje odprtokodnih projektov, njihovo 
združevanje v ciljne projekte sistema, vnos potrebnih 
popravkov in dodatkov, prevajanje za ciljne skupine strojev 
in instalacijo bodisi na medije (ploščki, USB ključki, diski) 
za samostojno instalacijo, bodisi posodobitev obstoječih 
sistemov tako po mreži kot skozi medije.

Osnovni gradniki:
-  sistem za spremljanje stanja odprto-kodnih vstopnih projektov 

( git/svn/ etc strežniki, objavljene nove verzije ipd)
-  sistem za spremljanje sprememb med posameznimi 

verzijami paketov (analiza vstopne kode itd).
-  sistem za spremembo vstopne kode po danih pravilih 

in posodobitev delovnih projektov
-  sistem za prevajanje vstopne izvorne kode za posamezne 

arhitekture/defi nirane skupine strojev
-  sistem za testiranje prevedene kode (hitrostni testi, 

»QA« testi, »profi lling« testi prevajalnika ipd)

Naš sistem združuje prednosti tako diskretnih verzij, kot 
jih poznata denimo Ubuntu ali Fedora kot tekočih sistemov 
po vzoru Gentoo ali Arch. Tako so uporabnikom v skupinah 
na voljo posodobitve in izboljšave takoj ko so le-te na 
voljo,  ko jih naš sistem prevede in preizkusi in ko so 
smiselne za njihove stroje. Tako ni nepotrebnega čakanja 
na razpoložljivost nove verzije projekta, vendar tudi ne 

pogostih in nadležnih posodobitev, povsem nepotrebnih 
za naš konkretni stroj, ki so sicer tako značilne za Gentoo.

vstopni paket Yglibc vstopni paket X
git/svn/tar.bz2 etcgit repozitorij git/svn/tar.bz2 etc

kernel
git repozitorij

analiza
 kode

analiza
 kode

analiza
kode

analiza
kode

delovni paket Z

x86_64:Piledriver/
Broadwell/Atom/
Puma/etc

x86:Geode/Atom
etc ARM32 ARM64

Prevajanje, testiranje, optimizacije ipd.

Slika 3: načelni diagram delovanja ( HYDRA/
WORK/A_139/LINUX_NAS-1.svg )

Ker je infrastruktura v osnovi deljena, tudi ni potrebe, da 
bi se programje prevajalo na samem stroju, kjer naj bi se 
izvajalo. To je še posebej pomembno pri skupinah strojev 
z nizko porabo in posledično šibkejšo CPU enoto, stroje 
brez diska ipd. 
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Skupine so oblikovane glede na naravo strojev glede na 
parametre, bistvene za optimizacijo (konkretni model 
procesorja, grafi čne kartice ipd) kot na njihovo vlogo 
(strežniki, pisarniški stroji, delovne postaje, šolski stroji ipd).

To nam omogoča dokaj solidno optimizacijo programja za 
določen tip stroja, hkrati pa uporabniki niso strogo vezani in 
imajo možnost izbire mnogih parametrov (seznam paketov 
glede na vlogo stroja in preference uporabnika ipd).

Novost je tudi koncept vstopnih in delovnih paketov. Pri 
distribucijah, kot je Gentoo in podobne, se vhodni paket 
preslika v delovni, kot je na voljo uporabnikom,  bolj ali 
manj neposredno. To pomeni, da mu Gentoo administratorji 
lahko dodajo kake splošne ali specifi čne popravke, ampak 
paket izven tega ni spremenjen. Tako je recimo ob ločitvi 
razvijalcev projekta »ff mpeg« nastal »libav« in temu 
ustrezen paket v Gentoo, njegovi uporabniki pa so se 
morali odločati za želeno ff mpeg/libav verzijo, ob mnogih 
glavobolih, ki so iz tega sledili.

Pri nas pa so vstopni paketi samo surovina za oblikovanje 
delovnih, iz katerih se potem prevede in instalira dejanjsko 
programje. To pomeni, da je delovna verzija paketa lahko 
neka kombinacija vstopnih paketov, ki jo oblikuje sistem 
za spremljanje vstopne kode, ki gre potem na testiranje 
in prevajanje.

To za uporabnika lahko pomeni kombinacije programja, ki 
bi bile sicer neizvedljive (denimo novi krmilniki za staro 
jedro ali novi moduli za program, katerega izvirnik jih ne 
pozna ipd), veliko več reda pri posodobitvi (samo takrat, 
ko je relevantna za uporabnikov stroj) in manj obremenitve 
(programi se načeloma prevajajo na namenskem, izbranem 
stroju in ne vsepovsod).

Relativna posebnost je tudi možnost nadzorovane 
instalacije programov, pri kateri sistem preverja, katere 
programske skupine je potrebno po instalaciji ponovno 
zagnati oziroma ponovno zagnati kar cel stroj, ob ponovnem 
zagonu sistema pa ponuja povrnitev zadnje delujoče 
konfi guracije v primeru težav in ustrezno diagnostiko. 
Administratorju to omogoča manj kritično delo pri vodenju 
skupin in manj možnosti za kritičen izpad strojev, kar je 
zlasti pomembno v večjih skupinah strojev in organizacijah, 
ki zahtevajo tekoče posodobitve, pa težko trpijo daljše 
izpade. To posledično lahko pomeni tudi manjšo potrebo 
po posredovanju lokalnega administratorja pri vsakem 
zapletu in nižje stroške.

Organizacija strojev v skupine pomeni lahko manj dela 
za vzdrževanje sistema in nižje stroške glede na potrebe 
posameznih skupin. Mnoge skupine si delijo večino 
elementov in tako zahtevajo le omejeno specifi čno delo 
posebej zase in tako tudi bistveno nižje stroške vzdrževanja 
programja za posamezno skupino.

Naš pristop je bil v osnovi predviden za pokrivanje potreb 
specifi čnih aplikacij, vendar se je v praksi pokazalo, da 
moramo z njim pokriti več, vsaj profi le uporabe naših 
delovnih strojev, saj ni veliko smisla v podvajanju dela 
vzdrževanja- za aplikacije v razvoju, poleg tega pa še za 
stroje, ki so za razvoj uporabljeni. 

Pokazalo pa se je, da mnoga podjetja in organizacije 
padejo v področje, ki jih ta zasnova efektivno lahko 
pokriva. Mnoge organizacijske strukture so oblikovane 
skupinsko – skupine enakih ali podobnih strojev v nekih 
vlogah rešujejo določene naloge. Očitna je prednost 
distribucije, ki bi se temu lahko prilagodila, vendar je, 
kot vedno, hudič v detajlih. Rešitev mora v praksi poleg 
skupinskega oblikovanja programja mora omogočati tudi 
individualizacijo posameznih primerkov in tudi možnost 
prilagoditev izven sistema, če uporabnik to zahteva.

Vse samodejne rešitve morajo torej imeti možnost izklopa 
ali omejitve dela- vse prepogosto smo lahko priče rešitvam, 
ki po začetnem navdušenju uporabnika grdo presenetijo 
prvič, ko zavije s poti, ki jo je zanj predvidel in pregledal 
razvijalec. 

Naš pristop ponuja več stopenj. Paket je lahko popolnoma 
podprt, namensko preveden za ciljni stroj in paket za 
inštalacijo pripravljen. Instalacija je lahko samodejna 
ali odobrena z strani uporabnika ciljnega stroja ali pa 
administratorja skupine strojev.

Lahko pa je paket tudi pripravljen lokalno – ročno na samem 
ciljnem stroju ali pa kakem drugem namenskem stroju. Lahko 
ga pripravi sam uporabnik ciljnega stroja ali pa administrator 
skupine strojev. Pri tem so mu na voljo obstoječa orodja. 
Lahko denimo zahteva samodejno instalacijo paketov, 
od katerih je ta odvisen ali pa spremljanje instaliranih 
komponent za omogočitev poznejše deinstalacije ali 
preverbe kolizije z obstoječimi komponentami  drugih 
paketov sistema, tako v času instalacije kot pozneje.

Sistem je tako lahko »na tekočem« o svojem stanju, tudi če 
so posamezni deli postavljeni izven njegove infrastrukture, 
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če so le izpolnjeni osnovni minimumi, da so torej aktivirana 
orodja, ki so instalirane komponente zaznala in vnesla 
podrobnosti v podatkovno bazo. 

lokalni strežnik

učilnica CAD delavnica pisarna

Slika 4: Organizacijska povezava skupin na lokalni 
strežnik

Taka zasnova je lahko pisana na kožo šolam in drugim 
ustanovam, ki imajo lahko znatno število skupin strojev. 

Znotraj vsake skupine je potrebna uniformnost, znotraj 
te pa prostor za izjeme – specifi ke posameznih strojev. 
Posledično je možna hitra in enostavna širitev znotraj skupin 
z novimi stroji, servis in zamenjava obstoječe opreme.

Po zahtevah naročnika:

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

- pleksi steklo v različnih barvah
in dimenzijah

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

CENTER ZA OBDELAVO IN PRODAJO MAERIALOV

TEHNOCENTERTEHNOCENTER

www.tehnocenter.net • info@tehnocenter.net • 064 113 990
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE • Mestni trg 43 • SI-1294 Višnja gora
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INDUSTRIJA 4.0 – NE ZAMUDITE VLAKA
Avtor: Andrej Planina, Špica Interna  onal

Kaj sploh pomeni pojem Industrija 4.0 ali četrta industrijska revolucija, ki ju pogosto slišimo 
iz ust Angele Merkel, slovensko-nemška gospodarska zbornica pa je na to temo pred kratkim 
organizirala okroglo mizo?

Najprej se na kratko sprehodimo skozi zgodovino 
industrijskih revolucij: prva industrijska revolucija se je 
začela v 18. stoletju kot posledica uporabe vodne pare in 
premoga za pogon strojev. Drugo je povzročila razširjena 
raba električne energije konec 19. in v začetku 20. 
stoletja – prinesla je masovno proizvodnjo v industriji 
in širšo rabo motorja z notranjim izgorevanjem.  Tretji 
»veliki pok« na tem področju so prinesle informacijske 
tehnologije, ki so drastično spremenile organiziranje 
delovnih procesov konec 20. stoletja.

Četrta industrijska revolucija pa prinaša napredek na 
naslednjih treh področjih:
1. Digitalizacija proizvodnje – informacijski sistemi 

za vodenje in načrtovanje proizvodnje
2. Avtomatizacija proizvodnje – sistemi za zajem 

podatkov iz proizvodnih linij in za upravljanje s 
stroji

3. Povezava proizvodnih lokacij v celovito oskrbno 
verigo - avtomatska izmenjava podatkov med 
vsemi akterji oskrbne verige.

Avtomatizacija proizvodnje in pametno 
upravljanje oskrbne verige v Sloveniji

Avtomobilska industrija je ena prvih, ki je že zelo zgodaj 
zagrabila ritem četrte industrijske revolucije.  V to verigo 
je vključenih precej slovenskih podjetij, ki proizvajajo 
sestavne dele za zveneča avtomobilska imena, kot so 
BMW, Volkswagen, Audi in druga. Ni naključje, da ri tem 
narekuje velikan evropskega gospodarstva – Nemčija – 
ki je že pred desetletji ugotovila, da brez avtomatizacije 

in povezovanja ne bo možno premagati ameriške in 
azijske konkurence.  Ko kupec naroči nov avtomobil, 
konfi guriran po svojih željah, se v celotni verigi podiz-
vajalcev začnejo proizvajati sestavni deli, ki jih bo kon-
čni sestavljavec avtomobila moral vgraditi v končni 
iz de lek. V taki oskrbni verigi so vsi členi izredno med-
sebojno odvisni, morajo si zaupati in izmenjevati infor-
macije o stanju v proizvodnji. Izmenjava informacij po-
teka avtomatično, pretok informacij med računalniški 
sistemi je hiter in tekoč. Ko nemški planer proizvodnje 
v Mercedesu pri slovenskem proizvajalcu naroči se-
dež, svojih zahtev ne po da 
preko telefona – vse po te-
ka avtomatično, pogovar-
jajo se le še računalniški 
sistemi.

Če me vprašate, kje smo v 
Sloveniji z Industrijo 4.0,
menim, da obstaja vsaj ena
panoga, kjer so ti principi 
že dobro vpeljani in se jih ne da zaobiti. Gre za pa-
no go proizvodnje avtomobilov, v kateri sodeluje kar 
pre cej pomembnih slovenskih podjetij, ki proizvajajo 
sestavne dele za avtomobilsko industrijo. Svetovna 
avto mobilska industrija, ki ji ritem narekuje Nemčija, 
je že desetletja nazaj ugotovila, da brez avtomatizacije 
in povezovanja ne bodo mogli premagati ameriških in 
azijskih proizvajalcev. Avtomatizacija, digitalizacija in
izmenjava podatkov v teh podjetjih je napredna in 
izredno intenzivna.

Kdor torej želi spoznati in pri sebi uvesti princip 
Industrije 4.0, naj si pogleda avtomobilsko industrijo!

Stopnja avtomatizacije je neposredno povezana tudi 
s stopnjo dodane vrednosti, ki se proizvaja v neki 
konkretni industriji. Višja kot je dodana vrednost, bolj 
so procesi avtomatizirani. Pa tukaj ne mislim samo na 
mehanske procese na tekočem traku, temveč na celoten 
proces oskrbe delovnih mest oz. na celoten proces 
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nastajanja končnega izdelka. Ko kupec naroči nov 
avtomobil, skonfi guriran po svojih željah, se v celotni 
verigi poddobaviteljev začnejo proizvajati sestavni 
deli, ki jih bo končni sestavljavec avtomobila moral 
vgraditi v končni izdelek – avtomobil v točno določeni 
konfi guraciji. V taki oskrbni verigi so vsi členi izredno 
medsebojno odvisni, morajo si zaupati in izmenjevati 
informacije o stanju v proizvodnji. Izmenjevanje 
informacij mora biti avtomatično, pretok informacij 
med računalniški sistemi mora biti hiter in tekoč. Ko 
nemški planer proizvodnje v Mercedesu pri slovenskem 
proizvajalcu naroči sedež, svojih zahtev ne poda preko 
telefona – vse poteka avtomatično, pogovarjajo se le še 
računalniški sistemi.

V okviru pojma Industrija 4.0 se predpostavlja, da 
bodoračunalniški sistemi tudi sami avtomatično zajemali 
podatke iz proizvodnih linij. Če se bo tako na primer 
pokvaril stroj za brizganje pene za sedeže v slovenskem 
podjetju, bo zamudo računalniški sistem sam sporočil v 
Nemčijo, kjer bodo spremenili načrt proizvodnje.

Industrija 4.0 s sabo pripelje tudi popolnoma drugačno 
razmišljanje glede organizacije in vodenja proizvodnje 
in celotnega vodenja podjetij. Še bolj pomembni 
postanejo zaupanje, agilnost, izmenjevanje informacij, 
povezovanje informacijskih sistemov, avtomatski zajem 
podatkov v proizvodnji in nenazadnje seveda tudi 
avtomatsko vodenje proizvodnih procesov in strojev.

Kaj je v Sloveniji že narejenega na tem 
področju?

Naj omenim nekaj zanimivih slovenskih projektov, ki so 
povezani s transformacijo podjetij v skladu z doktrino 
Industrije 4.0:

1. Pošta Slovenijev realnem času spremlja 
prisotnost in lokacijo svojih vozičkov. Uporabljajo 
RFID tehnologijo in celovito SW rešitev za nadzor 
in upravljanje svoje fl ote vozičkov 

2. UKC Ljubljana in Premogovnik Velenje 
uporabljata RFID za spremljanje vseh premikov 
uniform in zaščitnih oblačil skozi svoje pralnice in 
pri izdajah oblačil zaposlenim 

3. farmacevtska industrija in proizvodnje hrane, 
kjer je potrebno slediti vsem sestavinam in 
njihovi uporabi vproizvodnem procesu. (Sicer se 
tukaj še vedno večinoma uporablja črtna koda, 
vendar sivsi želijo RFID identifi kacije)

4. Gorenje Servis za vodenje operacij v skladišču 
rezervnih delov uporablja glasovno vodenje ljudi 
in tako zagotavlja veliko učinkovitost in varno delo. 

Koncepti Industrije 4.0 počasi, a zanesljivo vstopajo 
v vsakdanjik proizvodnih podjetij. Tisti, ki bodo dobro 
razumeli nove paradigme, bodo bolj zaželeni partnerji in 
bodo ustvarjali večjo dodano vrednost. Četrti industrijski 
revoluciji pa se ne bo možno izogniti. Potrebno jo je 
 razumeti in stopiti na ta hiter vlak. Kdor ne bo na vlaku 
Industrije 4.0, bo ostal na peronu.

PANTHEON je sodoben program za 
vodenje, upravljanje in razvoj poslovanja 
podjetij vseh velikosti in dejavnosti. 
Omogoča celovito pokritost poslovnih 
procesov od vodenja blagovno 
materialnega poslovanja, računovodstva 
in financ, do kadrovskih zadev, vodenja 
proizvodnje, trgovine in  kmetij, poleg 
tega pa omogoča tudi poslovanje z 
eRačuni in je pripravljen na prihod 
davčnih blagajn.

t 01 252 89 50, prodaja@datalab.si, www.datalab.si
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Osnovna konfi guracija ima 7-palčni 
zaslon na do  k, enojedrni procesor Intel® 

Atom™ z 1,46 GHz, 2 GB DDR3L RAM 
pomnilnika, dva Ethernet vmesnika s 

podporo za EtherCAT (v navezi z opcijsko 
programsko opremo TwinCAT), 4 GB 
CFast kar  co (SLC tehnologija), š  ri 
USB 2.0 priključke ter DVI-I priključek 
za dodatni zaslon. Operacijski sistem 
v osnovni konfi guraciji je angleški 
Windows Embedded Compact 7.

Namesto enojedrnega je možno 
izbra   močnejši dvojedrni (1,75 GHz) 
ali š  rijedrni (1,91 GHz) procesor, 
delovni pomnilnik (RAM) je tovarniško 
razširljiv do 8 GB DDR3L. Dodatna 
opcija je tudi tretji Ethernet vmesnik 
ter večja CFast pomnilniška kar  ca 
(do 64 GB). Za poganjanje dodatnih 
Windows programov je možno izbra   
tudi operacijski sistem Windows 
Embedded Standard ali Windows 10.  

S programsko opremo TwinCAT (opcija) 
postane CP6706-0000-0050 zmogljiv 
PC krmilnik za krmiljenje procesov, 
kompleksno kontrolo gibanja, namenjen 
pa je tudi za uporabo v avtoma  zaciji 
stavb. Dvojedrni ali š  rijedrni procesor 
sta posebej primerna v navezi s TwinCAT 
3, ki podpira večjedrne sisteme za 
op  malen izkoristek razpoložljive 
računske moči procesorja.

Predviden pričetek proizvodnje novega 
računalnika je marec 2016.

Več informacij o panelnem računalniku 
Beckhoff  CP6706-0000-0050 dobite 
na www.beckhoff .si ali pri podjetju 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Beckhoff predstavlja novi kompakten Beckhoff predstavlja novi kompakten 
in zmogljiv panelni računalnikin zmogljiv panelni računalnik
Informacije: Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  širi nabor panelnih računalnikov z novim, cenovno ugodnim panelnim računalnikom 
CP6706-0000-0050. Računalnik ima 7-palčni zaslon in zmogljiv Intel® Atom™ procesor.

CP6706-0001-0050 Osnovna konfi guracija

Ohišje Aluminijas   sprednji del, zadaj pločevina
Priključki na zadnji strani, spodaj
1 reža za CFast kar  co, dostopna z zadnje strani
Li  jeva baterija za sistemsko uro, dostopna z zadnje strani
Enostavna montaža
Zaščita: sprednja stran IP 54, zadnja stran IP 20
Delovna temperatura 0…55 °C

Čelna plošča 7-palčni TFT zaslon, ločljivost 800 x 480 WVGA
Zaslon na do  k

Lastnos  Procesor Intel® Atom™ E3815, 1,46 GHz
Opcija: procesor Intel® Atom™ E3827, 1,75 GHz, 2 jedri
Opcija: procesor Intel® Atom™ E3845, 1,91 GHz, 4 jedra
3½-palčna osnovna plošča
2 GB DDR3L RAM
Opcija: 4 GB ali 8 GB DDR3L (naslavljanje več kot 3 
GB RAM-a je mogoče samo z 64 bitnim operacijskim 
sistemom)
Grafi ka integrirana v procesorju, 1 DVI-I priključek za 
dodatni zaslon

Majhne dimenzije, visoka zmogljivost, ugodna cena 
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V poglavju o procesiranju analognih vrednos   se naučijo 
nastavi   parametre analognih vhodnih in izhodnih 
modulov. Tečajniki se naučijo pomena bitne širine 
analognih modulov in hitros   vzorčenja posameznega 
analognega kanala. Na prak  čnem primeru preizkusijo 
ustrezne in neustrezne nastavitve oz. izbire analognih 
modulov. Analogne signale tudi ustrezno matema  čno 
obdelajo. Pri matema  čni obdelavi uporabijo že 
vgrajene funkcije za obdelavo analognih signalov, ki 
so sestavni del TIA Portala. Napredni tečajniki na tem 
mestu matema  čno obdelavo analognih  signalov 
opravijo v programskem jeziku STL ali SCL.

Na tečaju se tečajniki naučijo uporablja   
komponente razvoj nega okolja Siemens 
TIA Portal. Naučijo se strukturiranega 
razvo ja programa. V prvem delu spoznajo 
prime re uporabe organizacijskih blokov, 
kot so OB100, OB40, OB86. Na prak-
 čnem primeru uporabijo IEC-števec 

in IEC-časovnik. Podrobno spoznajo 
mehanizem zaznavanja pozi  vne in 
nega  vne fronte signala ali rezultata 
logične operacije.

Naučijo se postopkov in operacij med 
akumulatorji. Spoznajo aritme  čno-
logične operacije nad akumulatorji, 
uporabijo brezpogojne in pogojne 
skoke, skočni seznam v STL in LAD, 
loop zanko v STL in jump distributor 
v LAD in FBD.

IZOBRAŽEVALNJA

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 2Tečaj Siemens TIA Portal PRO 2
Informacije: VRD DANKON, d.o.o.

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 2 je nadaljevanje tečaja TIA Portal PRO 1. Tečajniki so po 
končanem tečaju sposobni izdelati krmilno logiko obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših 
procesov ter opraviti poglobljeno diagnostiko. 
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Tečajniki spoznajo kompleksne podatkovne 
 pe v programu Step 7. Naučijo se ustvari   

PLC data types, uporabijo indeksiran 
dostop do kompleksnih podatkovnih 
 pov, uporabijo AT-dostop in slice način 

dostopa do manjših delov večjega 
podatkovnega  pa.

V WinCC V13 se naučijo ustvari   digitalne 
in analogne alarme. Na prak  čnem primeru 
uporabijo različne razrede alarmov, za 
njihov izpis pa uporabijo Alarm Window 
in Alarm View.

Nastavijo sistemsko dia-
gnostiko na krmilniku 
Sima  c S7-1500 in upo-
rabijo mehanizem OB-
jev za diagnosticiranje 
izpada porazdeljene enote 
Profi net. Uporabijo tudi 
novejšo funkcijo za lokalno obdelavo napak v samem programskem bloku.

Na tečaju TIA PRO 2 tečajniki pridobijo začetno znanje o uporabi višjega 
pro gramskega jezika SCL in grafi čnega orodja GRAPH, ki je namenjeno 
hitremu in učinkovitemu načrtovanju koračnih krmilj.

Vsi, ki opravijo tečaj TIA Portal PRO 2, imajo možnost izbire dodatnih specialnih tečajev – TIA Portal SCL, TIA Portal 
GRAPH, TIA Portal WinCC SCADA, TIA Portal WinCCm – ali pa lahko svoje že široko znanje še razširijo z obiskom 
splošnega nadaljevalnega tečaja TIA Portal PRO 3.

ŠOLANJA SIEMENS TIA PORTAL
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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

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 
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OGLASNA SPOROČILA
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NAPAJALNI SISTEMI

ZAŠČITITE SVOJO OPREMO IN APLIKACIJE
Z BREZPREKINITVENIM NAPAJANJEM

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

Brezprekinitveno DC/DC napajanje – 
Omron serije S8BA

Predstavljamo vam Omronove enote serije S8BA, ki 
zagotavljajo neprekinjeno DC/DC napajanje (UPS), in so 
idealen protiukrep za zaščito industrijskih krmilnikov, 
industrijskih računalnikov (IPC) in industrijske opreme 
pred trenutnimi padci napetosti in izpadi elektrike. 
To je še zlasti pomembno za naprave, ki se izvažajo 
v države, kjer je pogost problem nestabilnega 
napajanja. UPS enota  lahko pomeni bistven faktor pri 
delovanju in izgubo podatkov pri izpadu električne 
energije, saj zagotavlja potreben čas, da se sistem 
varno ustavi in shrani vse dragocene podatke oz. 
da uporabnik ponovno vzpostavi varno in stabilno 
oskrbo z električno energijo. Posamezna S8BA UPS 
enota z nazivno močjo 480 W zagotavlja 119 minut 
neprekinjenega enosmernega napajanja pri 20 
W obremenitvi oz. 6 minut pri polni obremenitvi. 
Neprekinjeno napajanje je zagotovljeno tudi med 
menjavo baterij. 

Slika 1: UPS enota S8BA

Današnji trendi težijo k zmanjšanju velikosti komponent 
in tudi to je bila smernica inženirjev pri zasnovi 
serije S8BA. Prejšnje UPS naprave so bile zajetne in 

so morale biti nameščene na spodnjem delu panela 
ali naprave, saj so bile pretežke in prevelike. S8BA 
enote je možno namestiti na DIN letev poleg ostalih 
komponent, saj so lahke (120 W model tehta samo 
800 g). V primerjavi s klasičnimi svinčenimi (Pb) 
akumulatorji, kot jo ima večina UPS proizvodov 
na trgu, uporaba Li-ionskih baterij v S8BA pomeni, 
da lahko trajajo tudi do dvakrat dlje (pričakovana 
življenjska doba je do 10 let).

S8BA terminalni blok omogoča enostavno priključitev 
vhodov in izhodov. Poleg tega so S8BA enote opremljene 
s komunikacijskimi vmesniki USB in RS-232C in so 
združljive, ne samo z Omronovimi krmilniki, ampak 
tudi krmilniki ostalih proizvajalcev. Ustrezajo CE 
standardom in nosijo UL certifi kat.

Brezprekinitveno AC/AC napajanje – Omron 
serije BU_2RWL

Omronova BU_2RWL serija je UPS enota, ki je 
zelo primerna za industrijsko opremo in vgrajene 
aplikacije, saj zagotavlja enofazno neprekinjeno 
AC/AC napajanje za napajalnike v primerih, ko je 
treba pred kratkotrajnimi padci napetosti ali izgubo 
napajanja varovati celoten sistem. UPS naprava je 
lahko postavljena zunaj panela in se uporablja kot 
samostojna naprava, uporabimo pa lahko tudi več 
enot, ki jih združimo v 19-palčni regal. Izhod BU_2RWL 
enot zagotavlja stalno izhodno napetost in izhodno 
frekvenco, ki je neodvisna od vhoda omrežnega 
napajanja. Naprava omogoča tudi zamenjavo baterij 
med delovanjem. 

Delovanje naprave lahko spremljamo preko LCD 
zaslona, kar pomeni, da za upravljanje ni potreben 
dodaten računalnik tudi v primeru začetne nastavitve. 
Ponuja standardni vhodno/izhodni terminal, USB , 
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BREZPREKINITVENO NAPAJANJE

RS-232 ter zunanji daljinski signal za vklop in izklop. Tudi te enote so 
kompatibilne s krmilniki ostalih proizvajalcev. 

Na voljo so moči do 3,5 kW na posamezno enoto. Posamezna enota 
zagotavlja do 660 minut neprekinjenega napajanja pri izhodni obremenitvi 
20 W oz. do 5 minut pri polni izhodni obremenitvi. Pričakovana življenjska 
doba je 10 let, ustrezajo CE standardom in nosijo UL certifi kat.

Slika 2: UPS enota BU_2RWL
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ROBOTSKI SISTEMI

SLEDILNI IN PRINAŠALNI ROBOT KOT POMOČ V SKLADIŠČIH
Avtor: Simon Omahen uni. dipl. ing. elektrotehnike, SICK d.o.o.

Pri podjetju Fetch Robotics iz ZDA so razvili dva tipa robotov, ki bosta močno olajšala in 
optimizirala delo v skladiščih in logističnih centrih. Oba robota odlikuje 2D laserski skener 
podjetja SICK z dosegom kar 25m, s katerim se uspešno izogibata oviram in med njimi, 
oziroma se za človekom premikata do 2m/s.

Fetch Robotics ima glavno vodilo „Prinesi paket,” za 
kar so razvili dva robota. Pri obema je skupno to, da 
imata nekje bazo, ki hkrati predstavlja tudi polnilno 
postajo. Oba robota temeljita  na robotskem odprto 
kodnem operacijskem sistemu (ROS), na katerem 
tečejo dodatne programske opreme za implementacijo 
v skladiščih za prinašanje paketov.

Robota imata vsak svojo funkcijo, zaradi česar se v 
njima uporablja različne senzorje glede na uporabo. S 
pomočjo Ethernet priključka se implementira kamero, 
ki prepoznava kose (pakete za pobiranje). Dodatno je 
možno vgraditi še veliko število dodatnih senzorjev, s 

katerimi se pridobi na natančnosti in robustnosti. Vsekakor pa ima vsak robot integriran 2D laserski skener 
podjetja SICK (tip skenerja LMS, oziroma varnostnega S3000), s čimer pred seboj prepozna oviro na kar 25m. 

Torej robot z robotsko roko pobira pakete s police in jih postavlja na drugi robot, ki jih pripelje do človeka. 
S prvim robotom lahko tako povsem nadomestimo delavca, ki bi pobiral pakete s polic in jih zlagal v zaboje. 
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SLEDILNI IN PRINAŠALNI ROBOTI

Z drugim paketom pa si delavec 
lahko pomaga, ko denimo pobira 
pakete in jih zlaga v zaboj, kateri se 
nahaja na robotu, ki delavcu sledi. 

Robota podjetja Fetch Robotics sta 
tako vstopni razred v tudi manjše 
skladišče, ki želi avtomatizacijo 
delovnega procesa. Pobiralni robot 
je tako namenjen nadomestitvi 
delavca pobiralca, drugi pa kot 
pomoč delavcu, oziroma robotu.

PREDNOSTI
SKENIRNE TEHNOLOGIJE

• Ni potrebe po posebni pripravi 
sistema

• Enostavna montaža in postavitev
• Oddajnik in sprejemnik v eni 

napravi
• Prosto nastavljiva zaščita in 

opozorilna obmojčja
• Hitre prilagoditve na različne 

okolijske razmere
• Adaptacija nevarnim situacijam 

med delovanjem
• Fleksibilna izbira lokacije 

instalacije
• Enostavna integracija
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SENZORIKA

Nekontaktne meritve Nekontaktne meritve 
nivojevnivojev

Avtor: Tibor Winkler, NIVELCO Co.
Prevod in priredba: ROBOTINA d.o.o.

Ali zares vemo vse o nekontaktnih meritvah nivojev? Seveda ne, a vendar mislimo da 
je to, kar vemo o tehnologijah za ta zanimiv način meritev nivojev dovolj. Napačno. 
Namen tega članka je osvetliti nekaj podrobnosti in s tem omogočiti boljši vpogled 
vsem tistim, ki se morda počutijo nekoliko izgubljeni v široki ponudbi proizvajalcev 
nekontaktnih merilnikov nivojev.

Pregled nekontaktnih tehnologij

Ni vsem znano, da je ultrazvočna (UZ) tehnologija, kot 
prva izmed nekontaknih, poznana in uporabljana za 
meritev nivojev že okoli 50 let. Radarska tehnologija, 
druga dobro znana tehnologija, je bila uvedena precej 
kasneje, pred dobrimi 30 leti. V istem obdobju se je 
pojavila tudi tretja tehnologija, laserska.
 
Ko se je UZ tehnologija pojavila kot prva na področju 
meritev nivojev, se je v splošnem verjelo, da je 
vsemogočna. Proizvajalci - vključujoč NIVELCO v zgodnjih 
osemdesetih letih - smo jo priporočali za skoraj vse 
vrste aplikacij. Točneje, za vse vrste netlačnih aplikacij 
in pri ne previsokih temperaturah. Celo penjenje tekočin 
ni bilo smatrano kot ovira. Skozi čas smo se morali 
veliko naučiti, predvsem v razumevanju omejitev, da 
smo lahko odmerili UZ tehnologiji segment aplikacij, 
kjer je najboljša, tudi v sedanjem času.

Skoraj enako se je primerilo z radarsko tehnologijo, ko 
se je pojavila na sceni. Očitno ni nujno, da se ljudje 
učimo na lastnih napakah. Zgodnji radarski merilniki 
so bili predlagani kot rešitev za aplikacije, kjer se 
UZ meritev ni izkazala, kot na primer pri  površinah 
tekočin z veliko pene. A v večini primerov v teh 
aplikacijah tudi radarji niso bili uspešni. Ravno tako 
so bile radarske meritve neuspešne pri plastičnih 
rezervoarjih s tekočinami z nizkimi dielektričnimi 
konstantami (r).   
Današnji radarski merilniki so zagotovo boljši, a še 
vedno ne vsemogočni.

Laserska tehnologija meritve je bila ob vpeljavi 
predstavljena kot vrhunska tehnologija, ob kateri 
bodo vse ostale nekontaktne tehnologije zastarele. 
A se laser ni obnesel že pri najenostavnejši meritvi, 
pri meritvi nivoja čistih tekočin, torej vode. Zakaj? 
Ekstremno precizno fokusiranje laserskega žarka, ki 
je ob ravno tako ekstremni natančnosti veljalo za 
največjo prednost laserja, se je izkazalo za preveč 
natančno, da bi povratni žarek lahko zadel majhno 
sprejemno površino laserskega merilnika. Že najmanjša 
vzvalovanost površine je povzročila, da se žarek ni 
vrnil in merilnik je javil napako. Danes je ponudba 
laserskih merilnikov pri meritvah nivojev omejena 
na zelo ozek segment meritev sipkih snovi.   

Ultrazvočna tehnologija (UZ)

Slika 1: UZ 
merilnik NIVELCO s 
prikazovalnikom
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NEKONTAKTNE MERITVE NIVOJEV

Nedolgo zatem, ko so se na tržišču pojavili UZ merilniki razdalje, se 
je rodila tudi ideja za njihovo uporabo pri meritvi nivojev. Enostavna 
matematična enačba z odštevanjem naj bi zadostovala, da bi UZ merilnik 
razdalje prikazoval tudi nivo. Vsaj tako so razvojni inženirji razmišljali 
v začetku. Kako napačno! Meritev nivojev je dosti več kot le izmeriti 
razdaljo do gladine in jo odšteti od skupne višine rezervoarja.Veliko je 
še drugih faktorjev, ki jih moramo upoštevati pri meritvi za zagotovitev 
zanesljivega rezultata v realni aplikaciji. Šele uvedba mikroprocesorske 
tehnologije in spomina v UZ merilniku je prinesla zanesljivo delujoč 
merilnik nivoja. To se je zgodilo šele v drugi polovici 80. let. 

Istočasno z uvedbo UZ merilnikov nivoja se je pojavila še ideja o uporabi 
UZ tehnologije pri meritvi razdalj do objektov v prostoru. Tako je nastal 
UZ merilni pretvornik. Naloga je pri tem precej lažja od meritve nivoja, 
toda vsekakor ne le zaradi manjkajočega odštevanja razdalje! Današnji 
UZ merilni pretvorniki so majhne, a izjemne napravice z nizko ceno. 
Veliko proizvajalcev jih ima v svoji ponudbi, tudi tisti z zvenečimi imeni. 
Ti merilniki odlično opravljajo nalogo, za katero so namenjeni, to pa 
je industrijska avtomatizacija.  

A po drugi strani le niso uporabni za meritve nivojev, čeprav jih nekaj 
neresnih proizvajalcev tako tudi oglašuje. Žal začudenost industrijskih 
kupcev, da je možno najti izdelke, ki nudijo UZ meritev nivoja po taki 
nizki ceni ni le njihova krivda. Je tudi posledica nepoštene marketinška 
strategija podjetij, ki želijo svoj kos tržnega deleža področja meritve 
nivojev. Pravi in dobri UZ merilniki nivojev so sorazmerno drage naprave, 
ne glede na to , če je proizvajalec NIVELCO ali kdo drug.

Opozoriti je sicer treba, da so te cenene naprave zmožne izmeriti nivo 
v najbolj enostavnih aplikacijah. Vendar jih res ne bi priporočali za to 
uporabo na daljši rok. Kakršnakoli sprememba v procesni tehnologiji, 
merjenem mediju ali okolju lahko vpliva na kakovost meritve ali celo 
odpoved. 

Slika 2: UZ meritev nivoja v odprtem  
silosu sipkih surovin

Slika 3: Meritev pretoka z UZ merilnikom 
Nivelco
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Zatorej velja: če je UZ merilnik izrazito cenejši ali 
drugačen kot večina drugih UZ merilnikov na trgu, 
je vredno podrobno preveriti. Zakaj? Proizvajalci 
takih rešitev namreč skušajo svoj enostavni merilni 
pretvornik iz plastičnega materiala opremiti z dodatkom 
procesnega priključka iz nerjavnega jekla (1 ali 2”), 
tako, da bi tako pridobil bolj kredibilen izgled za 
uporabo v procesni avtomatizaciji. Običajno se ne 
ukvarjajo z ostalimi izboljšavami, morda le z izjemo 
prilagoditev v softveru.

Radarska tehnologija

Slika 4: Radarski merilnik Nivelco z 
usmerjenim snopom

Vodilna tehnologija nekontakt-
nih meritev nivojev ta trenutek 
pa je zagotovo radarska tehno-
logija. Ponudba na trgu je 
og rom na, selekcija in izbor 
nista lahka. Skoraj vsi izdelki 
so videti spoštovanja vredni 
in tudi so narejeni za meritve 
nivojev. Hudič pa se skriva v 
po drobnostih; v specifi kacijah, 
funkcionalnostih in kakovosti. Precej je tudi niz ko-
cenovnih izdelkov – predvsem iz Daljnega vzhoda 
– ki nudijo dobre ali sprejemljive specifi kacije, a jih 
v praksi ne dosegajo. Vsaj ena ali več vrednosti pri 
teh nizkocenovnih radarjih bo izven specifi kacij.

Nadalje je potrebno omeniti občutljivost na motnje 
in zanesljivost meritve. Žal ti dve lastnosti pogosto 
ne prideta do izraza ob samem zagonu oz. preizkusu, 
temveč kasneje med delovanjem. 

Na drugi strani cenovnega spektra pa se lahko večkrat 
vprašamo, zakaj so nekateri radarji tako izjemno 
dragi. Ali so zares toliko boljši od ostalih izdelkov? 
Da in ne, se glasi odgovor. Ti dragi izdelki zagotovo 
nudijo zelo visoke specifi kacije, toda ali zares vedno 
potrebujemo natančnost 1 mm ali še boljšo, izdelek 
za zelo visok tlak ali ekstremno široko temperaturno 
območje?

Cenovne razlike na področju radarskih merilnikov 
so veliko večje kot pri UZ merilnikih. Zato moramo 

pri izbiri točno vedeti, za kakšno aplikacijo bomo 
radarski merilnik potrebovali. Nekaj proizvajalcev je 
radarske merilnike začelo ponujati tudi v segmentih 
aplikacij, kjer je UZ merilnik zagotovo idealna rešitev, 
npr. meritve voda in odpadnih voda. Ne želimo sicer 
trditi, da so v vseh takih primerih radarski merilniki 
pretirana izbira, a v večini primerov je tako. Pri UZ 
merilnikih nekaj gotovo deluje bolje in to je fokusiranje. 
Radarski merilniki imajo precej širši snop, kar zna biti 
problematično pri meritvah v ožjih jaških, vodnjakih 
ali koritih. Tu bo UZ merilnik še nekaj časa boljša 
izbira. Za zmeraj; no skoraj …

Slika 5: Radarska meritev v zahtevnih temperaturnih 
pogojih
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Laserska tehnologija
Tretja od nekontaktnih tehnologij, 
laser, je uganka za tržne analitike 
in tudi nas. Ne morda zato, ker 
NIVELCO ni proizvajalec laserskih 
merilnikov, temveč ker ni videti 
velike prihodnosti za to edinstve no 
tehnologijo na področju meritve 
nivojev. Teoretično so to “popolni” 
merilniki, a žal samo v teoriji. 
Njihova ekstremna natančnost je 
zagotovo privlačna, toda ali nas 
zanima natančnostni razred pod 
milimetrom? No, včasih že, toda v 
veliki večini ne. Problem meritve 
vzvalovanih vodnih površin in 
ravno tako temnih prašnih delcev 
(pri meritvah nivojev sipkih ma-
terialov) je ostal do dandanes 
nerazrešen. Razvijalci se pri tem 
zelo trudijo, radarski merilniki so 
zagotovo boljši kot pred 30 leti, a 
še vedno neustrezni za področje 
meritev nivojev.

Zaključek

So torej radarski ali UZ merilniki 
popolni? Zagotovo ne, a vsekakor 
so boljša izbira kot laser za večino 
industrijskih in procesnih aplikacij. 
Lahko ju imenujemo kralj in kraljica 
meritev nivojev.

Pa še nekaj. Napovedana rast proda je 
za UZ merilnike nivojev je 5 – 7% 
letno, za laserske merilnike pa 7 
- 10% letno. Nihče od analitikov 
pa ne napoveduje rasti laserskih 
merilnikov in v tem se strinjamo.

Vse informacije in prodaja: Robotina 
d.o.o.

Integracija Integracija 
senzorja navora senzorja navora 
v sredinski v sredinski 
motor kolesamotor kolesa

Domen Pihler, Aleksander Polutnik
Emsiso d.o.o., Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor

domen.pihler@emsiso.com, aleksander.polutnik@emsiso.com

Torque sensor integration in the center motor of eBike

Everyday trend in using bicycle as a mean of transportation to work 
has given us an idea to improve user experience by using mid-drive 
electric motor and implemented torque sensor for measuring torque 
that is provided by user. We have focused on creating an electric 
motor that provides its power proportionally to the torque provided 
by user to the pedals. More torque user provides to the pedals, more 
power provides the electric motor. Therefore user and electric bicycle 
work in coherence. Our system takes away the downside of cheap 
eBikes where user gets tired while driving and also by working in 
coherence we extend the range of the eBike. We have installed a 
simple torque sensor in the mid-drive electric motor. This sensor 
measures the torque provided by user by measuring inductance. 
We cut the last gear of the electric motor into two pieces that move 
in concentric motion. The distance between two parts is relative 
to the torque provided by user, since we have inserted rubber like 
material that compresses under stress. One part of the gear is in our 
perspective stationary and on it is mounted printed circuit board 
with a coil, while on the other part of the gear is mounted a screw. 
The approaching and moving away motion of the screw from the 
coil changes the inductance in the coil. This enables us to assess 
the torque that is provided by user. For purposes of this project we 
have constructed a dedicated controller and torque sensor for this 
electric bicycle.

Kratek pregled prispevka

S pojavljanjem vedno večjega trenda uporabe kolesa kot prevozno 
sredstvo za prevoz v službo smo se odločili, da ustvarimo elektromotor, 
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ki predstavlja uporabniku prijazno rešitev ter omogoča čim daljši domet, prav tako pa zmanjša možnost 
utrujenosti uporabnika. Osredotočili smo se na izvedbo elektromotorja, ki bi dodajal moč sorazmerno z 
uporabnikom. Več navora uporabnik podaja na pedala kolesa, več moči dodaja elektromotor. Naš sistem 
odvzame možnost, da bi uporabnik postal utrujen, prav tako pa z zveznim podajanjem moči podaljšamo 
domet električnega kolesa. V srednje nameščen elektromotor smo namestili preprost merilnik navora, 
ki meri navor, ki ga podaja uporabnik preko merjenja induktivnosti. Zadnji zobnik zobniške prestave v 
elektromotorju smo prerezali in preuredili v dva dela, ki se gibata koncentrično. Razdalja med deloma pa 
je odvisna od navora, ki ga podaja uporabnik preko pedala. En del zobnika je iz naše perspektive miren in 
je nanj pritrjeno vezje na katerem se nahaja dušilka, na drugi del zobnika pa je pritrjen vijak. Približevanje 
in oddaljevanja vijaka od dušilke povzroča spreminjanje induktivnosti v dušilki. Le to nam omogoča 
ocenjevanje navora, ki ga podaja uporabnik. V okviru projekta smo razvili namenski krmilnik za električno 
kolo in senzor za navor.

1 Vodenje električnih koles

Poznamo tri različne načine vodenj elektromotorjev, 
ki so vgrajeni na električna kolesa. In sicer s 
potenciometrom, s senzorjem kadence in s senzorjem 
navora. Potenciometer nam omogoča nadzorovanje 
moči, ki nam jo podaja e-motor preko ročice, vendar 
ta način ni podoben kolesu, ampak mopedu. Prav 
tako so v večini takšnih implementacij uporabljeni 
podhranjeni e-motorji, zaradi česar uporabniki 
večinoma potenciometer privijejo do največje točke 
in tako hitreje praznijo akumulator. 

S senzorjem kadence je gibanje in delovanje e-kolesa 
bolj podobno kolesarjenju. Izvedeno je z magnetom 
na pedalu in senzorjem na okvirju kolesa, ki zazna kdaj 
je uporabnik zavrtel pedala in takrat e-motor požene. 
Težava je v krčevitem podajanju moči, saj pri začetku 
vrtenja pedalov e-motor požene z največjo močjo 
in le to šele kasneje omeji na moč, ki je določena s 
hitrostjo vrtenja pedalov. Prav tako je problem pri 
vožnji v hrib, ko uporabnik zaradi pomanjkanja moči 
kolesari z nižjo frekvenco vrtenja pedalov in tako 
e-motor podaja tudi manj moči.

Tretja možnost pa je uporaba senzorja navora, za 
katero smo se odločili mi. V tem primeru se zdi kolo 
kot hibrid med uporabo pedal in e-motorja. Ta način 
je možen le preko uporabe senzorja navora, ki ga 
proizvaja uporabnik na pedala. Tako senzor navora 
izmeri navor, ki ga proizvaja uporabnik in temu 
e-motor dodaja sorazmerno količino navora. Tako se 
navor uporabnika in e-motorja sorazmerno povečuje. 
To sodelovanje uporabnika  in e-motorja omogoči, 
daljši domet akumulatorja z enim polnjenjem.

2 Možnosti e-motorjev

Na tržišču je na voljo več različnih izvedb električnih 
motorjev, ki jih lahko uporabimo za izgradnjo 
električnega kolesa.

Najpogosteje se uporabljajo HUB motorji, ki se vgradijo 
v zadnje kolo. Pomanjkljivost takšnih motorjev je, da 
brez razširitve okvirja kolesa ne moremo uporabljati 
zadnjega menjalnika. To pomeni, da elektromotor 
ne deluje vedno v območju optimalnega izkoristka. 
HUB motorje je možno vgraditi tudi v prednje kolo, 
vendar se v tem implementaciji pojavi problem 
zaradi velike vrtljive mase v prednjem kolesu in je 
tako kolo težje krmiliti in voditi skozi ovire.

Tretja najpogostejša rešitev pa je MID-drive e-motor, 
ki se vgradi na sredino kolesa in nadomesti obstoječo 
gonilko kolesa. Ta rešitev omogoča uporabo obstoječih 
menjalnikov na kolesu in dovoljuje e-motorju 
delovanje v območju optimalnega izkoristka.

3 Srednje nameščen e-motor

V aplikaciji smo uporabili srednje nameščen 
elektromotor, saj ponuja najboljše razmerje med 
izkoristkom in zmogljivostjo. Prav tako pa je takšen 
motor nameščen nižje od HUB – motorjev kar nam 
zniža in izboljša težišče in izboljša vodenje kolesa 
tudi v kamnitem področju, kjer se je potrebno 
izogibati oviram.  V primerjavi s hub motorji so 
srednje nameščeni e-motorji boljša rešitev, saj 
omogočajo uporabo menjalnika kolesa in je tako 
možno delovanje e-motorja neprestano v območju 
optimalnih vrtljajev e-motorja. Z optimalnim 
delovanjem e-motorja  se nam omogoči uporabo 
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manjše kapacitete akumulatorjev, s čimer ne samo, 
da znižamo ceno kolesu, ampak tudi znižamo težo.

Slika 1: Prikaz implementacije e-motorja na kolesu 
z uporabo prednjega menjalnika.

3.1 Bafang BBSO2

Slika 2: E-motor s kontrolno enoto.

Uporabili smo elektromotor Bafang BBSO2, ki ima 
nazivno moč 750 W pri napetosti 48 V. [2] Vendar smo 
uporabili 36 V akumulator in pri tej napetosti motor 
razvije moč okoli 500 W z namenskim krmilnikom. 
E-motor na kolesu nadomesti obstoječo gonilko in 
deluje v sodelovanju z uporabnikom. 

E-motor ima 8 polovih parov in podaja navor preko 
dveh parov zobnikov. Kjer je prestavno razmerje med 
končno stopnjo in e-motorjem 1:22.

Fazna induktivnost elektromotorja v našem primeru 
znaša 131.5 μH, fazna upornost 0,071 Ω in fazni 
zamik 35°.

4 Emsiso Universal BLDC controller

Slika 3: Namenski krmilnik

Za e-kolo smo razvili namenski krmilnik, ki ga je 
možno vgraditi v obstoječe ohišje, prav tako pa je 
združljiv z e-motorjem.

Krmilnik je zmožen krmiliti elektromotorje do 
napajalne napetosti 60 V pri nazivnem faznem toku 
35 A in najvišjem faznem toku 50 A.

Na krmilniku se nahajajo zraven vhodov za Hall 
senzorje položaja in senzor temperature motorja, 
še 3D akcelerometer in žiroskop.

Možni zunanji vhodi na krmilnik so zavora, 
potenciometer za hitrost in Hall senzor za hitrost, ki 
ga je možno namestiti na zadnje kolo, za zaznavanje 
hitrosti vrtenja.

Notranji vhodi so: 
• analogni vhod za senzor navora (0-5V)
• dodatni RS232 Rx za prejemanje digitalne 

vrednosti položaja/senzor navora
• možnost priključitve enkoderja na glavni vod 

(5 V vir napetosti, primer Avago AEDR-8300)

Na vezje je nameščen senzor temperature za nadziranje 
temperature MOSFET-ov.

Na krmilniku sta prisotna EEPROM in FLASH za 
shrambo nastavitev in dnevnika delovanja.

Za komunikacijo z zunanjimi napravami in periferijo so na 
voljo RS232 komunikacija za povezavo z LCD zaslonom 
in FW posodobitev. Na krmilniku je implementiran 
CAN vmesnik, ki podpira CANopen protokol. 
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Za zajemanje podatkov in meritve pa je dodan še 
Bluetooth modul.

5 Senzor navora

V našem primeru smo se odločili za senzor navora, ki 
deluje na deformacij v pogonskem zobniku e-motorja, 
ki se giblje z isto hitrostjo ko verižnik kolesa. Ker 
pa smo ugotovili, da se zobnik zaradi svoje velike 
trdnosti (kaljeno jeklo) zelo malo deformira, smo 
zobnik razžagali v dva dela. Notranji del je uležajen 
na gred pedalov in ga poganjajo pedali preko račne, 
medtem ko je zunanji del preko vijakov pritrjen na 
verižnike prednjega menjalnika. E-motor je na zobnik 
povezan preko zunanjega ozobljenja zunanjega dela 
prežaganega zobnika.

Slika 4: Zobnik, ki je sestavljen iz dveh delov 
notranjega in zunanjega z ozobljenjem.

V prostore med zunanji in notranji del zobnika smo 
vbrizgali maso, ki se deformira in nam omogoča večje 
pomike pri manjših obremenitvah, ki jih povzroča 
uporabnik. Uporabili smo dvokomponentno maso 
Elastopur 60. Masa je visoko elastična in odporna 
na trganje in abrazijo ter kemično in temperaturno 
obstojna do 120°C. [3]

S strani proizvajalca je trdota  podana 60 – 65 po 
Shore A lestvici, gostota 1,10±0,1 g/cm3, in natezna 
trdnost >350 N/cm2.

6 Različice obstoječih senzorjev navora

Poznamo več različnih možnosti implementacije 
senzorja navora na e-kolo. 

Senzor je lahko vgrajen v gonilko kolesa. 

Senzor je lahko narejen okoli verige kolesa, kjer meri 
napetost verige in preko tega ocenjuje uporabnikov 
navor.

Možno je izvesti z uporovnim merilnim lističem, ki 
je vgrajen v zadnji HUB motor.

Senzor vgrajen na verižnik, kjer je potrebno namensko 
izdelati verižnik. Senzor navora, ki se ga pritrdi na 
zadnji menjalnik, kjer je okvir potrebno modifi cirati 
– odrezati del okvirja, kjer se okvir oslabi, v režo 
po kateri poteka oslabitev pa se vstavi senzor, ki 
temelji na podlagi vzmeti in preko nje ocenjuje 
uporabnikov navor.

7 Implementacija merilnika majhnih premikov

Senzor navora smo izvedli na podlagi sprememb v 
induktivnosti dušilke. Uporabili smo SMD dušilke, ki 
so pritrjene na PCB. Le ta je pritrjen na notranji del 
zobnika. Na zunanji del zobnika pa smo privijačili 
kovinske čepe, ki so oddaljeni 1 mm stran od dušilke. 
Premiki čepov v smeri proti ali stran od dušilke 
spremenijo induktivnost v dušilki preko česar lahko 
merimo oddaljenost in posledično estimiramo navor, 
ki ga je uporabnik proizvedel. Pri naših meritvah 
smo izmerili najmanjši premik 300 μm, kjer se je 
pojavljal šum 1-3 μm. Takšna občutljivost predstavlja 
zadovoljive rezultate za našo aplikacijo. 

Za izvedbo senzorja navora smo uporabili 5 dušilk, 
saj bi se lahko, če bi imeli uporabljeno samo 1 
dušilko pojavil premik, ki ni torzijski – v radialni 
smeri okoli pogonske osi, in bi se izničil efekt 
spremembe induktivnosti. S pomočjo petih dušilk 
pa se ta problem kompenzira.

Ker pa se vezje na katerem se nahajajo senzorji 
navora vrti skupaj z zobnikom, verižnikom in pedali, 
je bilo potrebno najti rešitev za dovajanje energije 
in komunikacijo s centralnim krmilnikom, ki krmili 
e-motor. Napajanje smo rešili tako, da +5 V potencial 
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dovajamo preko krtačk, masa pa je speljana preko 
zobnikov in ohišja.

Slika 5: Shematski prikaz komunikacije med 
senzorskim vezjem in centralnim krmilnikom.

Komunikacijo med centralnim krmilnikom in senzorskim 
vezjem smo izvedli preko iste povezave preko katere 
se dovaja +5 V potencial za napajanje vezja. 

Kakor je tudi na shemi prikazano, komunikacija poteka 
samo v eno smer, in sicer od senzorskega vezja k 
centralnemu vezju. Na to linijo je povezan shunt 
upor, ki povzroči padec napetosti, vzporedno z njim 
pa tranzistor, ki je ob neaktivni komunikaciji zaprt. 
Ko želi senzorsko vezje komunicirati s centralnim 
krmilnikom, le to dvigne porabo, tranzistor se odpre 
in tvori logično 1.

Slika 6: 
Sestavljen 
zobnik z 
vstavljenim 
vezjem na 
katerega 
so vgrajeni 
senzorji.

Slika 7: PCB 
na katerem 
so dušilke 
za merjenje 
oddaljenosti.

Šum ki se je pojavljal pri meritvah je bil v območju 
med 1-3um kar predstavlja pri premiku 300um,  
zadovoljive rezultate za namene uspešnega vodenja 
našega elektromotorja in celotnega sistema.

8 Sklep

Uspešno smo razvili namenski krmilnik, ki ga je možno 
uporabiti tudi v namene drugih aplikacij, prav tako 
pa razvili nov način merjenja navora, ki ga proizvaja 
uporabnik ja pedala kolesa. Odmik referenčnega čepa 
od dušilke, ki ga proizvede uporabnik pri pritisku 
na pedal, predstavlja zadovoljivo količino, s katero 
lahko ocenjujemo proizveden navor in na podlagi 
tega vodimo elektromotor. 
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Takšne zaustavitve povzročajo visoke stroške, zato 
proizvajalci uveljavljenih industrijskih krmilnih 
sistemov nenehno iščejo izboljšave in rešitve za 
povečanje zanesljivosti in razpložljivosti.

Razpoložljivost krmilnega sistema je izražena v % 
in jo izračunamo s pomočjo formule:

Pri čemer MTBF ( mean time between failure ) pomeni 
povprečni čas med okvarami krmilnega sistema v 
urah in ga glede na izkušnje odpovedi, konfi guracijo 
in število I/O modulov podaja proizvajalec krmilne 
opreme. MTTR- (mean time to repair) pomeni 
povprečni čas odprave napake  in je odvisen od 
razpoložljivosti  rezervnih modulov in razpoložljivosti 
in usposobljenosti vzdrževalnega osebja. 

Današnji industrijski krmilni sistemi z enojno CPU 
enoto zagotavljajo 99,9%  razpoložljivost, kar 
statistično predstavlja 9 ur zastoja sistema na leto 
ob neprekinjenim delovanju.  V svetu uveljavljeno 
rešitev zagotavljanja višje razpoložljivosti sistema 
pomeni uporaba redundančnega krmilnika, ki 
zagotavlja povečanje razpoložljivosti sistema na 
99,999%, kar izjemno zmanjša verjetnost zastoja 
na 5 minut na leto. 

Redundančni krmilni sistemi pomenijo primerno 
rešitev vodenja za sisteme za proizvodnjo in 
prenos energije, prezračevalne sisteme v bolnicah 

in proizvodnji zdravil, sisteme za napajanje Data 
Serverjev, proizvodne linije, kjer  zastoj pomeni 
visoko izgubo, sisteme transporta (cestni tuneli, 
železniška infrastruktura, letališča) in  sisteme 
vodenja na oddaljenih in nedostopnih krajih. 

Za krmiljenje takšnih sistemov so v podjetju Ge 
Intelligent Platforms razvili zmogljivo rešitev, ki 
temelji na standardnih komponentah preizkušenih 
krmilnih sistemov družine PAC RX3i. Redundančni 
sistem setavljata dva ločena krmilnika s skupnimi 
distribuiranimi I/O enotami PAC Rx3i ali Versamax, 
povezanimi v Profi net omrežje. »Ring« topologija 
omrežja zagotavlja visoko robustnost delovanja, saj 
ob prekinitvi Ethernet kabla na enem mestu sistem 
nemoteno deluje. Distribuirane enote PAC Rx3i in 
Versamax omogočajo menjavo vhodno-izhodnih 
modulov med delovanjem sistema (Hot swap). 

Redundančna krmilnika delujeta  v »Hot Standby« 
konfiguraciji. Vsak krmilnik poleg CPU enote 
vsebuje Ethernet modul za povezavo v Scada 
Sistem, Profi net modul za povezavo z I/O enotami,  
komunikacijska modula, ki skrbita za medsebojno 
sinhronizaco krmilnikov in en ali (v primeru potrebe 

Avtor: mag. Jaroslav Toličič, METRONIK d.o.o.

Nepredvidene zaustavitve krmilnih sistemov zaradi odpovedi modulov ali napak v 
delovanju povzročajo nenehno skrb upravljalcem  in vzdrževalcem sistemov. 

GE
Intelligent Platforms

GE IP PAC RX3i sistemi visoke razpoložljivosti
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po večji robustnosti) dva napajalnika.  Komunikacijski moduli sinhronizirajo delovanje krmilnikov preko 
optičnih fi berskih povezav. Navedena rešitev poleg visoke hitrosti prenosa podatkov omogoča namestitev 
krmilnih sistemov v razdalji do 10 km, kar predstavlja edinstveno rešitev na trgu.  Primer takšne uporabe je 
namestitev posameznega krmilnega sistema redundančnega para  na vhodu in izhodu tunela, kar zagotavlja 
nemoteno delovanje sistema v primeru požara posameznega odseka. V primeru okvare »aktivnega« 
krmilnika ali zaznave napake v povezavah nadzor nad vhodno/izhodnimi enotami  nemudoma prevzame  
»Hot Standby« krmilnik. Zaradi patentirane Refl ective Memory (RMX) Data Synchronization tehnologije, ki 
ves čas delovanja zagotavlja  sinhronizacijo spominskega polja procesorjev, je prevzem delovanja trenuten 
in za uporabnika procesa neopazen.

Redundančna GE IP rešitev omogoča tudi spreminjanje programa krmilnika brez potrebe po zaustavitvi 
procesa.  Tako lahko ob delujočem »aktivnem« krmilniku nov program naložimo v trenutni »Hot Standby« in 
nato daljinsko  izvedemo trenuten preklop delovanja. Takšna rešitev je primerna za procesne sisteme, kjer 
zaradi varnosti ali regulativ zaustavitev procesa in spremljanja parametrov v procesni historian ni dovoljena.
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Avtor:  mag. Jaroslav Toličič, METRONIK d.o.o.

Podjetje GE Intelligent Platforms je v celoti 
prenovilo paleto prikazovalnih panelov, s 
čimer zaokrožajo ponudbo komponent za 
celovite rešitve v avtomatizaciji.

GE
Intelligent Platforms

QuickPanel+

Razvoj družine Quickpanel+  
predstavlja nov pristop, saj združuje 
funkcionalnost treh različnih  naprav: 
prikazovalnika, PLC krmilnika  in 
Historian zbiralca. Prikazovalni 
panel podpira moderne pristope 
upravljanja, poznane iz tabličnih 
računalnikov in mobilnih telefonov.  
Robusten barvni kapacitivni zaslon z 
zaščito IP 65 podpira »multitouch« 
tehnologijo, posamezne strani 
prikaza pa uporabnik izbira s 
pomočjo prehoda kazalca preko 
zaslona (»swap pages«). Alarme 
in obvestila lahko prikazujemo v 
ok viru multimedijskih vsebin. Na 
panel lahko priključimo tudi zuna-
nje naprave, saj vsebuje vse pri-
ključke, poznane iz PC računalni-
kov, kot so audio in, out, USB port 
in SD/SDHC reža za kartice. 

Quickpanel+ je na voljo v di-
men zijah zaslona 7 do 15 col, 
vsebuje pa komunikacijske 

vmesnike RS232, RS485, Ethernet 
in USB. Programiranje prikazov 
panela poteka s pomočjo  GE IP 
paketa Profi cy Machine Edition. S 
funkcionalnostjo Web strežnika 
je možen tudi daljinski dostop 
do prikazov, ki jih uporabnik 
predhodno kreira.   

Quickpanel+ lahko opravlja tudi 
funkcijo CPU enote PLC krmilnika, 
pri čemer I/O enote predstavljajo 
distribuirani GE IP moduli VersaMax 
ali RSTi, priključeni na Ethernet 
omrežje. Programiranje krmilne 

logike je mogoče v petih IEC 
programskih jezikih.

Quickpanel+ ponuja možnost 
lokalnega zbiranja podatkov v Profi cy 
Historian zbiralcu  in povezovanja 
na centralni CNS Profi cy Historian.

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35

www.metronik .s i

Visoko zmogljiv krmilnik distribuiranih 
sistemov PACSystems RX3i

QuickPanel+

Najširša ponudba frekvenčnih 
pretvornikov na tržišču

Distribuirane vhodno/izhodne enote 
PACSystems
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Do sedaj je bilo delovanje programskega krmilnika 
vezano le na pravilno delovanje operacijskega 
sistema - ponovni zagon ali težave (npr. blue screen) 
so vodili do napake krmilnika in posledično do 
mirovanja naprave ali celotnega obrata. V proizvodnji 
lahko to pomeni precejšnje povečanje stroškov. 
Možni dejavniki, ki povzročijo nedelovanje ope-
racijskega sistema so lahko zlonamerna programska 
oprema, preobremenitev ali namerni ponovni zagon 
ob namestitvi posodobitev ali nove programske 
opreme.

SIMATIC S7-1500 programski krmilnik ponuja 
funkcionalnost klasičnega krmilnika S7-1500, le da 
se izvaja na računalniku. Posebnost je, da ne deluje 
znotraj operacijskega sistema, vendar vzporedno z 
njim. Siemens Hypervisor dodeljuje računalniška vire 
(vmesnik, procesna jedra, pomnilnik) neposredno ali 
izključno operacijskemu sistemu ali programskemu 
krmilniku. To pomeni, da nepričakovana težava v 
okolju Windows oz. ponoven zagon računalnika nima 
nobenega vpliva na izvajanje krmilnega programa.

Kot že omenjeno, S7-1500 programski krmilnik deluje 
samostojno in neodvisno od operacijskega sistema, 
v katerem ni potrebno ničesar posebej nastavljati. 
Celotna konfi guracija se izvede v orodju TIA Portal. 

Slika 1: S7-1500 programski krmilnik

Programiranje in ravnanje s programskim krmilnikom 
je popolnoma kompatibilno s standardnim krmilnikom 
serije S7-1500. Zagotovljena je maksimalna know-
how zaščita za razvijalca in odlična zaščita dostopa 
za končnega uporabnika. 

Poleg varnosti so prisotne so tudi druge funkcije, 
ki so pomembne v avtomatizaciji. Mednje sodijo 
hitrostno in položajno vodenje osi, diagnostika, 
koriščenje vmesnika PROFINET ali PROFIBUS, ter 
ostale funkcije, ki jih ponuja klasičen krmilnik serije 
S7-1500.

SIMATIC S7-1500 programski krmilnik
Avtor: Jernej Culetto, SIEMENS d.o.o.

Če obstaja zahteva po maksimalni natančnosti, hitrosti in tudi povezavi z računalnikom, je 
S7-1500 programski krmilnik prava izbira. Skrbi, da bi prišlo do zaustavitve avtomatiziranega 
sistema, zaradi težav z okoljem Windows, ni več.

Slika 2: S7-1500 programski krmilnik deluje vzporedno z okoljem Windows
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Slika 3: Tehnične lastnosti

Kljub neodvisnosti programskega krmilnika od 
operacijskega sistema, se lahko podatki med njima 
izmenjujejo. Po eni strani, S7 bloki omogočajo direktno 
TCP/IP komunikacijo z zunanjimi napravami, medtem 
ko po drugi strani ODK 1500S (Open Development Kit) 
omogoča integracijo obstoječih višjih programskih jezikov 
(npr. C++) v uporabniški program STEP 7. Poznavanje 
teh programskih jezikov v tem primeru ni potrebno.

Slika 4: Glavne značilnosti S7-1500 programskega 
krmilnika
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Using open source web technologies in control systems

In this contribution is represented concept and implementation 
of web browser interface for remote supervising and controlling 
of factory automation control, based on usage of GPL open source 
project libraries. Represented are also development requirements 
for each interface parts. Shown is also brief explanation of 
problematics at choosing of proper JavaScript libraries. Technological 
frame of solution is based on TCP/IP HTTP protocol and jQuery 
JavaScript libraries. Software model is following MVC design and 
is implemented by JSON data exchange format, HTML graphical 
objects and AJAX data refreshing.

Kratek pregled prispevka

V članku je predstavljena zasnova in izvedba spletnega vmesnika 
za daljinski nadzor in  upravljanje industrijskega avtomatizacijskega 
krmilja na osnovi odprtokodnih spletnih knjižnic. Prikazana so 
tudi izhodišča in zahteve za celoto in posamične dele vmesnika. 
Obrazložena je tudi problematika izbire primernih programskih 
modulov in pogojenost izvedbe s strojnim okoljem, kjer se platfoma 
izvaja. Tehnološki okvir se bazira na TCP/IP HTTP protokolu ter 
jQuery/JavaScript odprtokodnih knjižnicah. Programski model 
MVC je implementiran z JSON podatkovnim formatom, HTML 
obliko in AJAX podatkovnim osveževanjem.

1 Uvod 

1.1 Opis avtomatizacijskega okolja

Kot avtomatizacijsko okolje je v tem članku mišljeno predvsem platforma 
»ax5« podjetja  AutomationX [1], ki je sedaj del industrijskega koncerna 
GAW [2]. Shematska zasnova tega okolja je prikazana na spodnji sliki 1:

Uporaba odprtokodnih 
spletnih tehnologij v 

krmilnih sistemih
Iztok Fekonja, DIKA d.o.o., Na Ajdov hrib 14, 2310 Slovenska Bistrica

iztok.fekonja@gmail.com

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
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- 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
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-

-

-

-

-

-

-

CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X
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Krmilje je razdeljeno na sledeče 
nivoje:

•  ax5/Client uporabniški programski 
moduli

•  ax5/Server za zajem in shrambo 
podatkov

•  ax5/PLC krmilje (kombinacija 
krmilnikov)

Strojno avtomatizacijsko krmilje 
je izvedeno  z AutomationX PLC 
krmilniki v kombinaciji z krmilniki 
in vhodno/izhodnimi enotami 
drugih proizvajalcev. Sistemska 
programska platforma je večinoma 

Windows, v kritičnih okoljih pa 
Linux.  Procesorska platforma 
krmilnika je večinoma klasični 
Intel Procesor, ponekod pa vedno 
bolj pogosto ARM9 [3].

Vedno bolj je v uporabi krmilnik 
s pasivnim hlajenjem, zaradi 
uporabe v agresivnih okoljih, ki 
lahko povzročajo zastoj ventilatorja, 
kot je recimo v ladjedelništvu 
(NGSM- ZDA [4]) 

Zahteve po funkcionalnosti krmilnika 
so velike in večinoma dosegajo 

Slika 1: Shematska zasnova »ax5« krmilja.

Slika 2: Shematski prikaz ax5 strojne platforme.

polno zmogljivost strojne opreme. 
Zato je potrebno izvajanje vseh 
procesov krmilnika zelo skrbno 
optimirati in omejiti njihovo potrebo 
po strojni zmogljivosti.

Velikostni razred večjih projektov je 
okoli  40.000 podatkovnih objektov 
z okoli 300.000 podatkovnimi spre-
menljivkami. Konceptualna shema 
strojne platforme avtomatizacije 
je podana na sliki 2.

Iz prikaza je razvidna raznolikost 
strojne opreme, ki hkrati tudi zahteva 
uporabo številnih programskih 
komunikacijskih protokolov za 
izmenjavo in shrambo podatkov. 
Izvajanje teh dejavnosti je zato 
združeno v skupine  opravil, ki se 
odvijajo v procesih avtomatizacijske 
platforme. Primer nekaj takih 
procesov:

•  ax5device (nadzorni proces),
•  ax5plc (časovno kritična PLC 

koda),
•  ax5slowplc (nekritična PLC 

koda),
•  ax5datarec (dostop do podat-

kov) in
•  ax5web (spletni strežnik).

Običajna konfi guracija vsebuje 
10-20 takih krmilnih procesov, ki 
so medsebojno povezani preko 
notranje lastne podatkovne baze. 
Zato je zelo pomembno, da ima 
uporabnik vedno možnost preverjanja 
in upravljanja delovanja krmilja in 
posamičnih modulov.

1.2 Oris uporabniških zahtev
Za izvedbo osnovnega nivoja up-
ra v ljanja potrebujemo vmesnik, 
ki obsega hiter pregled stanja 
izvajalnih procesov in zagotovljen 
poseg v nenačrtovano stanje, kot je 
na primer  nepričakovano iztirje nje 
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katerega od procesov, ki zaradi nepredvidene porabe 
procesorskih in pomnilniških zmogljivosti lahko 
privede do blokade drugih kritičnih programskih 
modulov in posledično do zastoja celega krmilja. 
Popolni zastoj upravljanja krmilnega vodila je sicer 
varovan v obliki redundančnega sistema, vendar v 
primeru hkratne odpovedi obeh, preostane samo 
ponovni zagon celotnega krmilja, ki mora biti 
čimkrajši, saj je od trajanja zagona lahko odvisno 
tudi človeško življenje.

Vsi vgrajeni procesi krmilnika morajo stremeti k 
čimbolj enostavni zgradbi koncepta in karseda omejeni 
uporabi zunanjih knjižnic oziroma programskih 
modulov, ki bi vnesli dodatne nepotrebne zahteve 
in nestabilnosti.

Prav tako mora vsak proces zadostiti zahtevi po 
prenosljivosti izvorne programske kode, ki je 
zato zapisana v C in C++, s premišljeno uporabo 
specifi čnih zunanjih programskih knjižnic, saj je 
tudi samo okolje krmilnika lahko zelo omejeno. 
Konfi guracija platforme krmilnika je namreč zelo 
raznolika in zato mora bit nabor vseh uporabljenih 
programskih modulov (procesov) skalirno zastavljen, 
da se le-ti lahko izvajajo na majhnem krmilniku, 
pa tudi na mnogo večjem industrijskem strežniku.

1.3 Tehnološke zahteve in omejitve
Ob poglobljeni analizi tehnoloških zahtev se izkaže, 
da je za namen spletnega dostopa bolje uporabiti 
posebej za ta namen razvit lasten programski 
modul, kot kak standardni strežnik, recimo Apache 
[16]. Prav tako so iz koncepta izvzete zahtevnejše 
tehnološke rešitve kot je recimo PHP [5], saj se je 
v dosedanjih projektih pokazalo, da niso ustrezna 
razvojna pot.

Običajna tehnološka rešitev te problematike je v 
obliki uporabe CGI [6] in FastCGI [7], mehanizma, ki 
opazno reducira strežniško obremenitev, kot lahko 
vidimo na sliki 3.

FastCGI koncept ima veliko uporabno vrednost, 
vendar v našem primeru zahteva dodatno namestitev 
klasičnega spletnega strežnika, kar pa ni sprejemljivo. 
Najbolj smiselno je tako kodiranje lastnega, čeprav 
omejenega, spletnega strežnika, ki mora ustrezati 
sledečim zahtevam:
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• prenosljiva izvorna koda (Linux,Windows),
• preprosta in pregledna zasnova,
• podpora konceptu uporabniške seje,
• samozadostnost programske namestitve,
• preverljivost uporabljenih modulov,
• uporabljivost šibkih internetnih povezav,
• hiter dostop do posamične funkcionalnosti,
• zmogljiv pregled velike količine podatkov in
• uporaba povprečno zmogljivih terminalov.

Prednost prenosljivosti avtomatizacijskega paketa 
AutomationX je ravno v dejstvu, da je opremljena 
z zgodovino programskih sprememb in potrebnimi 
certifi kati zrelosti kode, kar je zahteva pri uporabi 
avtomatizacije v ladjedelništvu (NGSM [4]). Posledično 
pa je tudi zahteva po preverljivosti in preglednosti 
vgrajenih programskih modulov, ki morajo biti pod 
nadzorom lastne programske hiše.

Zato je bilo potrebno razviti koncept lastnega spletnega 
strežnika, ki pa to dejansko ni, ampak je le zelo omejen 
programski modul, ki prestreza HTTP [8] GET/POST 
spletne zahteve in jih izvaja na podoben način, kot to 
počne standardni spletni strežnik. Na ta način je bil 
dosežen izjemno majhen odtis strojne porabe, prav 
tako pa je procesni modul popolnoma pod nadzorom 
jedra krmilnega avtomatizacijskega modula. 

Naloge takega spletnega strežnika so sledeče:
• izmenjava zahtevanih datotek,
• standardiziran podatkovni dostop in
• varnostni nadzor izvajanja zahtevkov.

Tak minimalistični koncept omogoča spletnemu 
programskemu modulu, da se lahko izvaja tudi v 
kritičnih okoliščinah, kjer so običajne oblike izvajanja 
uporabniškega vmesnika že odpovedale (vizualizacija 
preko X11/Motif [17], .NET [18], ...).  Na uporabniški 
strani je posledično s tem povezano tudi zahteva  

Slika 3: Standardni CGI oz. FastCGI  spletni dostop
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po preprostem konceptu spletnega vmesnika, ki 
prednostno uporablja računalniške zmogljivosti na 
uporabniški strani.  Strežniške rešitve tipa PHP namreč 
preveč obremenjujejo strojne zmogljivosti krmilnika. 

Ena od možnih rešitev problematike bi lahko bila 
tudi uporaba Java programskega modula, kar pa 
ima sledeče pomanjkljivosti, ki so se že pokazale v 
nekem drugem podobnem projektu:

• Java vtičnik mora bit posebej nameščen,
• zaprtost kode, težavnost nadgradnje in
• certifi ciranje verzij.

Z uporabo običajnega zmogljivega spletnega brskalnika 
vsi ti problemi odpadejo, saj izvajanje JavaScript 
programske kode ne zahteva dodatnih namestitev, 
povrhu pa je odprta do uporabnika in jo lahko le-ta 
nadgrajuje po lastnih potrebah.

Z uporabo AJAX [12] metode podatkovnega osveževanja 
postane grafi čno prikazovanje tekoče in prijetno na 
pogled.

Programski jezik JavaScript [9] se izkaže kot smiselna 
izbira, saj je v zadnjem času pridobil na popularnosti 
zaradi široke programske podpore v odprtokodni 
skupnosti v obliki zelo zmogljive knjižnice jQuery [10]. 
Ta v sebi podpira rešitve kot so: AJAX, XML, JSON,...
Osnovne zamisli pri iskanju kombinacije izvedbe 
spletnega vmesnika so bile:

• enostavna in pregledna zgradba,
• hitra in učinkovita uporaba ter
• odprtokodni koncept.

Idejni koncept je tako predvideval osnovni vstopni 
menu, ki uporabniku omogoči takojšen pregled stanja 
krmilnika, bolje rečeno sistema, kajti na vpogled je 
stanje obeh redundančnih krmilnikov hkrati.

Spletna stran sistemskega menija se mora naložit 
hipno na kakršnemkoli JavaScript terminalu (mobilnem 
telefonu, namiznem ali tabličnem računalniku, ...), saj 
s tem omogoča hiter poseg v problematično stanja 
krmilja in preprečitev nastajanja večje škode.

Osnovno vodilo pri sestavljanju koncepta je bilo 
preprostost uporabe in odzivnost, zato je sama 
estetika podobe vmesnika enostavna, saj bi vsaka 
dodatna nepotrebna dekoracija samo omejevala 
uporabnost vmesnika.

1.4 Izbira koncepta
Pri razvoju idejne zasnove je bil uporabljen koncept 
MVC (model-view-controller), ki je poenostavljeno 
predstavljen na sliki 4:

Slika 4: MVC ( model-view-controller ) koncept.

Posamične komponente so zasnovane tako:
• »Model«: Podatkovni format JSON [11] omogoča 

standardizirani dostop do kontrolnega nivoja, ne 
glede na dejansko izvedbo spletnega vmesnika, 
ki ga lahko uporabnik prilagaja neodvisno od 
različice programske opreme krmilnika.

• »View«: HTML grafi čni in tekstovni objekti so 
defi nirani in poimenovani ločeno od ostalega 
programja, kar omogoča enostavnejše prilagajanje 
uporabniškim zahtevam. Mehko in tekoče prehajanje 
prikaza stanj je podprto s strani brskalnika.

• »Control«: Spletni koncept AJAX  [12] je v bistvu 
samodejni osveževalnik, ki se izvaja kot notranja 
JavaScript zanka in v ozadju spletnega vmesnika 
periodično osvežuje tabelo krmilnih podatkov, ki 
navzkrižno združuje reference HTML objektov in 
podatkovnih spremenljivk. Tako lahko uporabnik 
poljubno nadgrajuje nabor nadzorovanih 
spremenljivk brez poseganja v sam koncept 
podatkovne povezave.

1.5 Izbor programskih modulov
Po preizkusih vseh možnih kombinacij različnih 
odprtokodnih knjižnic se je oblikoval sledeč nabor 
komponent:

• »jquery.js«: [10] JavaScript knjižnica, verzija 
1.11, ki je še v prilagodljivi in prenosljivi obliki. 
Verzija 2.0 je namreč že omejena na najnovejše 
spletne brskalnike.

• »json2.js«:[11] podatkovni format JSON  služi za 
podporo standardizirane podatkovne izmenjave 
in nadgradnji spletnega vmesnika.

• »dataTables.js«:[13] zmogljiva podatkovna tabela 
s podporo sortiranju in listanju.

• »fancytree.js«:[14] omogoča  drevesni prikaz 
podatkovnih spremenljivk in drugih programskih  
komponent krmilnika.
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»easytabs.js«:[15] omogoča uporabo različnih jQuery 
objektov na isti spletni strani preko preklapljanja 
zavihkov. Bistvena prednost je zmožnost hkratnega 
izvajanja jQuery modulov, kar omogoča prepletanje 
predstavitvenih stanj spletnih podstrani.

Pri testiranju posamičnih kombinacij sklopov so zaradi 
medsebojne nezdružljivosti odpadle kakšne morebiti 
boljše rešitve od prej navedenih. Nezdružljivost se je 
pokazala kot manjkajoči predeli osveževanja zaslona, 
oziroma kot napačno izvajanje funkcionalnosti v 
primerjavi z izolirano namestitvijo tega modula.

Navedene komponente imajo zelo dobro prenosljivost 
in sposobnost hitrega zagona tudi v mobilnikih slabše 
kvalitete, povrh pa jih odlikuje majhna velikost 
datotek, kar je bistvena tudi za zmožnost uporabe 
slabših internetnih povezav. 

Naloga spletnega strežnika je, da preko standardiziranih 
mehanizmov omogoči dostop do notranjih podatkovnih 
struktur aplikativnega programskega modula, v našem 
primeru krmilnika. Navadno se to izvaja preko CGI 
skript, oziroma preko FastCGI ukazov, ki omogočajo 
klice programskega vmesnika.

Slaba stran takega pristopa je oteženo sledenje 
konceptu »seje«, kjer se dostop izvaja v obliki 
avtomata stanj, kar je v primeru ločenih procesov 
in brez PHP platforme težje izvedljivo.

Zato je funkcionalnost spletnega strežnika in CGI 
vmesnika prevzel nov proces »ax5web«, ki je izveden 
v C izvorni kodi, ter uporablja lasten aplikativni 
programski vmesnik za izmenjavo podatkov in 
upravljanje krmilnih procesov.

2 Izvedba spletnega vmesnika

Spletni vmesnik je zastavljen kot preprosto, vendar 
učinkovito orodje, saj je glavno vodilo koncepta 
optimalni pretok podatkov ob čimmanjši porabi 
procesorskega časa na obeh straneh orodja (strežnika 
in brskalnika). Hkrati pa je tudi dovolj enostaven za 
nadaljnjo nadgradnjo in prilagoditev uporabniku. Tako 
je vstopna spletna stran »index.html« zastavljena 
na način, da je hkrati tudi edina spletna stran, ki jo 
je potrebno spreminjati, vsa ostala koda je izvedena 
v uvoženih JavaScript knjižnicah. 

Problem pri programskem združevanju posamičnih 
komponent v celoto je bilo iskanje združljive 
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kombinacije različnih JavaScript knjižnic, ki se 
praviloma ne združujejo najbolje, saj vsaka zase 
rešuje samo določen problem brez ozira na ostale 
knjižnice z iste jQuery platforme. 

Žal na področju JavaScript jezika še ni defi niranega 
industrijskega standarda, zato se večina programerjev 
zateka k uporabi najbolj uporabljene in podprte 
JavaScript knjižnice jQuery, ki dejansko uspeva 
pokrivat večino splošnih potreb, kar pa je za naš 
primer premalo. Ravno tako je problem marsikake 
knjižnice, da izraža prevec »kričeč« dizajn, ki v 
primeru industrijske avtomatizacije samo zavaja in 
upočasnjuje reakcijski čas uporabnika. 

Prav tako je problem doseganje podobnosti obnašanja 
spletnega vmesnika na različnih spletnih brskalnikih (Firefox, 
MS-IE, Chrome), ki so vsi prisotni v različnih verzijah.

Zgradba vmesnika je razdeljena v več podsklopov, 
ki jih bomo spoznali v nadaljevanju.

2.1 Povezovalni sistemski meni z zavihki
Povezovalni meni , ki ga vidimo na sliki 5, je izveden na 
osnovi jQuery knjižnice »easyTabs« [15] in omogoča 
preklapljanje med različnimi spletnimi okni, ki se 
izvajajo znotraj iste uporabniške seje s spletnim 
strežnikom na krmilniku. Tak koncept izboljšuje 
preglednost nad dogajanjem, hkrati pa združuje 
zaokroženost spletnih podstrani. Problem same 
izvedbe je v dejstvu, da navkljub splošni iskanosti, 
manjka standardizirana podpora tovrstnim zavihkom 
v obstoječih brskalnikih.

Slika 5: Povezovalni sistemski meni z zavihki.

V osnovnem meniju vidimo sledeče zavihke:
• »System Overview«: celosten pregled stanja, kjer 

uporabnik dobi vtis o trenutni porabi delovnega 
in sistemskega pomnilnika obeh krmilnikov ter 
stanje podatkovne povezave z redundančnim 
krmilnikom

• »Data Explorer«: pregled trenutnega stanja  
podatkovnih spremenljivk in možnost nastavljanja 
želenih vrednosti.

• »Runtime Messages«: prikazuje sistemska sledilna 
sporočila in s tem omogoča sledenje dogajanju v 
sistemskih programskih modulih, ter posledično 

sklepanje o morebitnih vzrokih nastalih težav.
• »File Explorer« : omogoča pregled in dostop do 

datotečnega sistema in nadzor nad datotekami
• »System Processes«: pregled in nadzor trenutnega 

stanja sistemskih procesov 

2.2 Osnovni sistemski pregledni meni
Programski modul »System Overview« mogoča vpogled 
v stanje sistema, kot to lahko vidimo na sliki 6:

Slika 6: Sistemski pregled stanja krmilja.

Uporaba grafi čnih stolpcev omogoča strnjen in hipen 
pregled nad trenutnim stanjem sistema. 

Na desni strani so vidne kontrolne tipke za  neposredno 
upravljanje krmilja:

• »Take ctrl«: prehod v MASTER stanje, kjer trenutni 
krmilnik prevzame vodenje redundančnega sistema 
in prisili drug krmilnik v stanje rezervnega načina.

• »Step back«: prehod v STANDBY stanje, uporabnik 
zavestno prepusti nadzor redundančnemu krmilniku 
in trenutni krmilnik preide v rezervni način.

• »Reset«: prekine morebitno nedefi nirano stanje, 
kjer oba krmilnika pričneta s ponovnim protokolom 
pogajanja, kjer se določi glavni/rezervni krmilnik

• »Warmstart«: mehki ponovni zagon sistema, kjer 
se ponovno naloži nameščen projekt s trenutnimi 
stanji podatkovnih spremenljivk, ter s tem prekine 
morebitno mrtvo zanko programskih gonilnikov

Sistemski pregledovalnik za svoje delovanje ves 
čas intenzivno uporablja preko 100 sistemskih 
podatkovnih spremenljivk, zato je bil uporabljen 
optimiran in prilagodljiv algoritem, ki omogoča 
majhno porabo procesorske moči na obeh straneh, 
uporabniški in strežniški. 

2.3 Pregled podatkovnih spremenljivk
Vmesnik omogoča drevesni pregled vseh podatkovnih 
spremenljivk s trenutnimi ter začetnimi vrednostmi, 
kot je razvidno na sliki 7:



47AVTOMATIKA 139/2015

ODPRTOKODNE TEHNOLOGIJE V KRMILNIH SISTEMIH

Slika 7: Pregledovalnik spremenljivk.

2.4 Pregled sistemskih sledilnih sporočil
Vgrajeni krmilni programski moduli imajo možnost 
pošiljanja informativnih sporočil, na osnovi katerih lahko 
sistemski tehnik spremlja dogajanje v izvajanju tega 
modula. Ta del orodja je v bistvu najbolj pomemben 
del vmesnika, saj lahko procesnemu tehniku pomaga 
k hitri razjasnitvi zapletov pri nastavitvi parametrov 
vhodno izhodnih komunikacijskih protokolov.  Vmesnik 
je izveden z kombinacijo klasičnih HTML objektov 
»table« in »textarea«, saj je bilo potrebno izpolnit 
zahtevo po hitrosti osveževanja in preprostosti 
prikaza množičnih sporočil, kot je razvidno na sliki 8:

Slika 8: Pregledovalnik sistemskih sporočil.

2.5 Pregledovalnik datotek
Vmesnik služi za pregled stanja datotek in upravljanja 
z njimi. Njegova izvedba  je zelo podobna zgradbi 
podatkovnega pregledovalnika in je prav tako 
izvedena na osnovi knjižnice »fancyTree« [14]. Na 
sliki 9 je prikaz tega okna.

Slika 9: Pregledovalnik datotek.

2.6 Pregled stanja procesov
Nudi pregled trenutnega stanja sistemskih procesov 
in ponovni zagon katerega od njih v primeru, da 
uporabnik pride do analitičnega sklepa o smiselnosti 
ponovnega zagona tega procesa (recimo ob nenormalni 
porabi procesne moči ali pomnilnika. Vmesnik je 
izveden na osnovi jQuery knjižnice »DataTables« 
[13] ter ga lahko vidimo na sliki 10:

Slika 10: Pregledovalnik sistemskih procesov.

3 Povzetek

Dosedanja testiranja so potrdila pravilnost zasnove 
idejnega koncepta spletnega vmesnika, saj izpolnjuje 
vse zahteve in pričakovanja glede prenosljivosti in 
funkcionalne uporabnosti. 

Nadaljnja nadgradnja vmesnika bo potekala v smeri 
vizualizacijskega vmesnika analize trend podatkov 
in prikaza funkcijske logike, kar bo omogočalo lažji 
pregled nad trenutnim in posnetim stanjem izbranih 
podatkovnih spremenljivk in  krmilnih tokokrogov.
Sledeče slike prikazujejo zaslonski zajem obstoječih 
programskih modulov, ki bodo služili kot idejna 
predloga za izvedbo v JavaScript kodi 

3.1 Grafi čni prikaz trend podatkov
Za ugotavljanje vzročnosti nekega stanja podatkovne 
spremenljivke je najbolje uporabiti grafi kon sprememb 
vzročnih spremenljivk, kot vidimo na sliki 11:

Slika 11: Grafi čni prikaz trend podatkov.



48 AVTOMATIKA 139/2015

IKT

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com

3.2 Vizualizacija logičnega krmilja
Koncept vizualizacijskega vmesnika bo sledil že 
uveljavljenemu hišnemu konceptu in bo izgledal 
približno tako, kot je vidno na sliki 12:

Slika 12: Vizualizacija logičnega krmilja.
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