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Spoštovani,

Leto je okrog, novi dogodki se vrstijo z bliskovito naglico. Pravkar smo 
na sejmu IFAM/INTRONIKA - o vtisih v naslednji številki - že se pri-
prav ljamo na Seminar radijske komunikacije, pa RIS 2016, DIR2016 
in Smart.Grid, ENERGETIKO itd... Jasno, vedno radi pomagamo pri 
strokovnih dogodkih in jih medijsko pokroviamo.

Naj omenim, da smo se odločili malce razširiti naše programe tudi na 
področje izobraževanja in organizacije seminarjev. Malo šolo robotike 
smo predstavili že pred časom, tokrat pa smo se lotili še prihrankov v 
izobraževalnem sistemu s pomočjo odprtokodne programske opreme - 
operacijskega sistema Linux in CAD PCB programske opreme gEDA. Li-
nux strežnike in kliente uporabljamo že dlje časa, kar nekaj elektronske 
opreme pa smo tudi razvili s pomočjo gEDA programske opreme.

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

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-

ske tehnologije ter profesionalno elektroniko.
Revija je URADNO GLASILO Društva AVTOMATIKOV
SLOVENIJE - DAS • Revija je za člane DAS brezplačna!

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

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 059 010 952
dragan.selan@avtomatika.com

Naslov za pošiljanje:
S5tehnika.net d.o.o.,
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

haja 11-krat letno.

Sostrska cesta 43C 1000 Ljubljana
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A+E INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 VIDEO SISTEMI 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 6 ALKATRON

 7 FBS ELEKTRONIK

 9 BLUE-POINT

11 TIPTEH

13 PS LOGATEC

15 DATALAB

17 LSO

21 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

25 VRD DANKON

27 RAGA

28 HAMTECH

30 ČIP

32 TEHNA

36 HAMTECH

39 ELEKTROSPOJI

40 MIEL

43 HAMTECH

44 PS

45 4WEB

46 BLUE-POINT

46 YASKAWA SLOVENIJA

47 EMORO

49 WAGO

50 METRONIK

51 KEYSIGHT

52 ENERGETIKA

Podjetje/pravna oseba/:  
 

Kontaktna oseba:  
Ime:  
Priimek:  
Ulica:                                                                          št.   
Številka in ime pošte:  
Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
Domača stran podjetja:  

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. PE
Mestni trg 43

1294 Višnja gora
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EXPRESS NOVICE

10 let uspešnega delovanja 10 let uspešnega delovanja 
Odbora za znanost in Odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZStehnologijo pri OZS

Januarja leta 2006 je bila sprejeta pomembna odločitev, 
da se v okviru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) 
ustanovi posebni odbor, ki bo zgradil mostove sodelovanja 
med drobnim gospodarstvom in akademsko ter znanstveno 
sfero. Pobudnika ustanovitve posebnega odbora sta bila njegov 
prvi in zdajšnji predsednik Janez Škrlec in takratni generalni 
sekretar OZS,  dr. Viljem Pšeničny. 

Odbor za znanost in tehnologijo skrajšano (OZT) je bil pri Obrtno-
podjetniški zbornici Slovenije ustanovljen kot prvi odbor v Sloveniji, ki bo 
zgradil mostove sodelovanja med gospodarstvom, še zlasti zbornico in 
fakultetami, univerzami in inštituti. Vloga odbora pa je bila tudi približati 
nove in prihajajoče tehnologije obrtnikom in podjetnikom, še zlasti na 
propulzivnih področjih, kot je elektronika, IKT, mehatronika, avtomatika, 
robotika, bionika, področje novih materialov in nanotehnologije. V 
odboru OZT so se zavedali, da tudi drobno gospodarstvo potrebuje 
učinkovite povezave z razvojno-raziskovalno sfero, zavedali pa so se 
tudi dejstva, da je njihovo poslanstvo izjemno težko in zahtevno, ter 
da bodo rezultati vidni in koristni predvsem na dolgi rok. Povezovanje 
gospodarstva in znanosti je sila zapleten proces in uspešnost v tem 
procesu je odvisna tudi od širše družbene podpore, še zlasti pa OZS.

Odbor za znanost in tehnologijo si šteje kot največji dogodek sklenitev 
sodelovanja z našim največjim razvojno-raziskovalnim inštitutom, 
Institutom Jožef Stefan. S tem inštitutom je odbor sodeloval že več kot 
50 krat in to na izjemno pomembnih tehnoloških in nanotehnoloških 
dnevih in skupnih sejemskih predstavitev. Zasluga, da je do sodelovanja 
prišlo gre seveda tudi direktorju IJS, prof. dr. Jadran Lenarčiču in 
vrhunskem znanstveniku istega inštituta prof. dr. Dragan Mihailovićem. 
Odbor OZT je izjemno ponosen, da je v tem času prišlo do podpisa 
dogovora o sodelovanju tudi s FERI-Univerzo v Mariboru, Fakulteto za 
elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, 
Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, Centrom odličnosti – 
Namaste, Centrom odličnosti za nanoznanosti in nanotehnologijo – 

Informacije: Janez Škrlec, predsednik OZT pri OZS
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10 LET ODBORA ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO PRI OZS

Nanocentrom.  Občasno pa odbor 
OZT sodeluje tudi s Fakulteto za 
strojništvo Univerze v Ljubljani, 
NIB – Nacionalnim inštitutom za 
biologijo v Ljubljani, Fakulteto za 
strojništvo – Univerze v Mariboru, 
ter Ministrstvom za izobraževanje, 
znanost in šport ter nekaterimi 
drugimi. 

Odbor za znanost in tehnologijo je v 
teh letih organiziral vrsto pomembnih 
dogodkov, spodbujal je inovacije, 
razvoj ter aplikativnost novih in 
aktualnih tehnologij. Spodbujal 
je pedagoške aktivnosti, razvoj 
novih poklicev, implementacijo 
razvojno-raziskovalnih dosežkov v 
izdelke in storitve z visoko dodano 
vrednostjo. Spodbujal je tudi 
učinkovitejše aktivnosti povezane 

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

Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

- kapacitivni senzorji 
- REED senzorji - temperaturna tipala - elektronski sklopi in krmilniki 

Distribucijski program:

VO D I L N I  S LOV E N S K I  P R O I Z VA JA L EC   
I N D U S T R I J S K E  S E N Z O R I K E   

-  
-  
  avtomatska vrata  
  in prehode 

-  
SIL1, SIL2, SIL3 
-varnostni pohodni tepihi 
-  sistemi … 

 

-  
-  
- varnostna stikala 
  

-  
-  

- industrijski  
  konektorji 

- industrijski  
  GSM vmesniki 
 
- komunikacijske  
    

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

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

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

Storitve :
- razvoj  
-  
-  

s Strategijo pametne specializacije (SPS). 

Posebne zasluge za uspešno delovanje odbora gredo seveda predsedniku 
in ustanovitelju odbora Janez Škrlecu, sicer dolgoletnemu članu Sveta 
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
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INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Ljubljana, 4. januar 2016 – Družba Schneider Electric, globalni 
strokovnjak za upravljanje energije in avtomatizacijo je prejela 
prestižno nagrado – DatacenterDynamics Leaders EMEA Award 
v kategoriji modularnih instalacij. Nagrado je družba prejela 
za svoj vrhunsko prilagodljiv montažni podatkovni center, 
ki je bil vgrajen v cerkev Svete družine – Sagrada Familia, 
v Barceloni. Nagrada je bila podeljena na svečanosti, ki je 
potekala v londonskem hotelu Lancaster. Podelitev je vodil 
britanski televizijski zvezdnik Alexander Armstrong.

Informacije: Schneider Electric, Alenka Jovanić, alenka.jovanic@schneider-electric.com

v cerkvi neprestano potekajo. Nad 
nagrado sem navdušen!«

Hal Grant, izvršni podpredsednik 
družbe Schneider Electric, za-
dolžen za poslovanje povezano z 
informacijsko tehnologijo, je na 
podelitvi med drugim izpostavil: 
»Nagrada DatacenterDyna mics 
Leaders Awards je »Oskar« naše 
industrije. Zadovoljni smo, da smo 
pre jeli to priznanje – predstavlja 
pohvalo naši ekipi, ki je delala na 
projektu in to tako v cerkvi Svete 
družine, kot tudi v družbi Schneider 
Electric. Nagrado prejemamo v 
najboljšem možnem obdobju, 
saj povpraševanje po miniaturnih 
podatkovnih centrih raste iz dneva 

DatacenterDynamics Leaders Award:DatacenterDynamics Leaders Award: 
Miniaturni podatkovni center, nameščen v cerkvi Miniaturni podatkovni center, nameščen v cerkvi 
Svete družine v Barceloni, prejel I. nagradoSvete družine v Barceloni, prejel I. nagrado

Fernando Villa, vodja informatike v cerkvi Svete družine je na svečani 
podelitvi nagrad povedal: »Varnost naših informacijskih operacij je 
izjemno pomembna. Da bi pridobili prilagodljivo infrastrukturo, ki jo 
potrebujemo v obdobju transformacije našega poslovanja, smo morali 
razmišljati lateralno. Mali podatkovni center, ki nam ga je dostavila 
družba Schneider Electric v popolnosti izpolnjuje naše zahteve. Center 
je prenosen in izjemno prilagodljiv, zaradi česar ne moti bogoslužij in 
turistov, ki nas obiskujejo, prav tako pa ne ovira niti gradbenih del, ki 
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MALI PODATKOVNI CENTRI

v dan. Povpraševanje namreč spodbuja vse večja 
uporaba interneta, ki povezuje stvari in najnovejše 
vrhunske računalniške aplikacije.«

Integrirane montažne rešitve za podatkovne centre 
družbe Schneider Electric omogočajo informatikom 
v cerkvi Svete družine v Barceloni varno upravljanje 
z infrastrukturo in učinkovit nadzor nad milijoni 
obiskovalcev, ki to znamenitost obiščejo vsako leto. 
Sagrada je svetovna kulturna dediščina pod zaščito  
Unesca in hkrati najbolj obiskana znamenitost 
Barcelone.

Da bi zadovoljili zahteve svojih uporabnikov v 
cerkvi Svete družine je družba Schneider Electric 
osmislila in proizvedla posebno prilagojen montažni 
podatkovni center, ki se lahko enostavno premesti, 
če je to potrebno. Podatkovni center je nameščen 
tako, da ne ovira turistov niti gradbenih delavcev. 

Podatkovni center v cerkvi Svete družine je dostavljen 
v modulih. V katerih so nameščene omare s strežniki, 
dodatnim napajanjem, električnimi instalacijami, 

hlajenjem in programsko opremo za upravljanje. 
Ohišje je zanesljivo in trajnostno oblikovano, v 
njem pa se nahajajo vse potrebne električne in 
mehanične povezave, ki se jih lahko odstrani, če 
je potrebno podatkovni center prestaviti, ali če je 
potreben dostop do notranjih infrastrukturnih delov 
podatkovnega centra. 

O Schneider Electric

Schneider Electric je globalni strokovnjak 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 pre preoblikovale industrije, transformirale 
mesta in obogatile življenja. V Schneider Electric 
temu pravimo Life is On.
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INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

ODDALJEN DOSTOP DO PLC, HMI ALI PC NAPRAV
Avtor: Vladimir Veljkovič, TIPTEH d.o.o.

Oddaljen dostop se v IT svetu že dolgo uporablja, sedaj pa se počasi uveljavlja tudi v 
industriji. S takšnim pristopom podjetja izboljšajo odzivnost in posledično zadovoljstvo 
strank, sočasno pa tudi zmanjšujejo stroške, saj ni potrebno za vsako poseganje v programsko 
opremo oditi na lokacijo kjer se strojna oprema nahaja. Ker v industriji največkrat to opremo 
potrebujejo oz. uporabljajo osebe, ki nimajo veliko IT znanja se vedno pojavijo vprašanja 
katere so tiste specifi kacije, ki so pomembne za dobro izbrano rešitev. 

Ena najpomembnejših točk je vsekakor varnost saj 
dejansko vašo napravo povežete na internet in je tako 
ves čas dostopna za poizkuse vdora. Zanesljivejše 
rešitve uporabljajo enkriptirano komunikacijo med 
napravo na lokaciji in oblakom vendar danes tudi 
to več ne zagotavlja 100% varnost. 

Za najboljšo možno varnost je najbolje napravo na 
lokaciji izklopiti iz interneta in jo priključiti samo ko 
se jo potrebuje. Boljši produkti imajo na sebi digitalne 
vhode, ki se jih lahko izkoristi v takšen namen in tako 
ni potrebno mehansko izključiti internet povezave. 
S tem pa boste tudi pridobili na zaupanju pri končni 
stranki saj bodo oni imeli nadzor nad tem kdaj je 
naprava priključena na internet. 

Na varnost pa je potrebno misliti tudi pri povezavi 
med samim uporabnikom in oblakom. Večina rešitev 
na trgu uporablja za pristop do oblaka zgolj tekstovno 
identifi kacijo (uporabniško ime in geslo), ki pa je 
največji problem kadar govorimo o varni rešitvi. 
Najboljše rešitve na trgu pa uporabljajo dvojno 
identifi kacijo (certifi kat in geslo) kot smo jih že vajeni 
pri raznih ponudnikih bančnih storitev za katere 
vemo, da je varnost najpomembnejša. Secomea je 
dober primer podjetja, ki se lahko pohvali s takšno 
rešitvijo za katero so tudi dobili varnostni certifi kat 
in certifi kat Industrija 4.0. Naslednje poglavje pa je 
enostavnost, ker v največ primerih bodo te produkte 
uporabljali programerji, ki nimajo veliko izkušenj 
iz IT omrežja. Dobre rešitve so narejene tako, da 
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ODDALJEN DOSTOP DO PLC, HMI ALI PC NAPRAV

vam ne vzamejo veliko časa za postavitev okolja kakor tudi ne za samo uporabo. Tudi tu se je Secomea 
dobro izkazala vendar pa je seveda od vsakega posameznika odvisno na kakšno programsko okolje je sam 
najbolje navajen.

POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA
SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2016
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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ZDRUŽEVANJE SIGNALOV ZA OPTIMALEN 
PRENOS V SATELITSKI RADIJSKI ZVEZI

Avtorja: Boštjan Batagelj in Tomi Mlinar

Za zagotavljanje zahtevane prenosne kapacitete telekomunikacijske zveze si poleg obdelave 
samega informacijskega signala pomagamo tudi z uporabo različnih metod združevanja 
ali porazdelitve signalov, ki poleg ekonomsko smiselnega deljenja skupnega medija na 
več uporabnikov v nekaterih primerih omogočajo tudi povečanje prenosne zmogljivosti. 

V najpreprostejšem primeru lahko medij na enkrat 
prenaša zgolj en signal brez da bi prihajalo do 
motenj med različnimi signali. Za učinkovito izrabo 
prenosnega medija je nujna delitev razpoložljive 
prenosne kapacitete med več uporabnikov. Da bi 
si lahko več signalov delilo isti medij, mora biti 
uporabljena dogovorjena tehnika združevanja.  

Ker lahko po Shannonovi teoriji informacijsko 
kapaciteto prenosnega kanala predstavimo v 
dimenzijah frekvence, časa in moči signala, lahko 
preidemo na tri osnovne tehnike prenosa, in sicer 
na prenos s frekvenčno porazdelitvijo kanalov, na 
prenos s časovno porazdelitvijo kanalov in na prenos 
s kodno porazdelitvijo časa in frekvence, pri kateri 
se časovni in frekvenčni prostor uporabljata hkrati. 
Poleg naštetega lahko v praksi uporabljamo tudi 
prostorsko porazdelitev.

Združevanje signalov v radijski zvezi preko satelita 
je mogoče izvesti:

• frekvenčno (angl. Frequency-division multiplexing 
– FDM),

• časovno (angl. Time-division multiplexing – TDM),
• kodno (angl. Code division multiplexing – CDM), 
• prostorsko (angl. Space-division multiplexing – 

SDM).

V vseh zgoraj naštetih metodah je več analognih 
signalov ali številskih (digitalnih) podatkovnih tokov 
združenih v en signal, ki potuje preko skupnega 
fi zičnega prenosnega medija. Pred vstopom v 
prenosni medij se izvaja združevanje v napravi 
imenovani multiplekser (MUX). Obraten proces, znan 

kot razdruževanje, se izvaja z demultiplekserjem 
(DEMUX). Pri tem se na strani sprejemnika iz enega 
združenega signala izlušči posamezne originalne 
signale.

Trenutno so v satelitskih komunikacijah v uporabi 
vse tehnike združevanja signalov in celo njihove 
kombinacije. Frekvenčni spekter je v osnovi najprej 
razdeljen na različne frekvenčne pasove, ki so dodeljeni 
različnim storitvam oziroma večjim uporabnikom, 
znotraj teh frekvenčnih območij pa se uporabljajo 
ostale tehnike. 

Frekvenčna porazdelitev signalov 
 
Frekvenčno združevanje je tehnologija, pri kateri se 
za ločevanje različnih podatkovnih tokov uporabljajo 
različne frekvence. Pri tem lahko vsak frekvenčni pas 
uporablja le en uporabnik, kot na primeru zveze proti 
satelitu prikazuje slika 1. Vsakemu uporabniku je 
dodeljen drugi frekvenčni pas znotraj frekvenčnega 
področja sprejemnika na satelitu. 

Na začetku razvoja satelitskih komunikacij je bil 
prenosni kanal na voljo naslednjemu uporabniku 
šele takrat, ko je prejšnji uporabnik prenehal 
komunicirati prek satelita ali, ko dotični satelit ni 
izginil iz  uporabnikovo obzorja. Že pri prenosu 
analogne televizijske slike preko satelitov se je 
izkazalo, da zaradi realno velikega povpraševanja po 
prostih komunikacijskih poteh omenjena časovna 
zasedenost celotnega frekvenčnega pasu ni bila 
optimalna. Iz tega razloga so posamezne frekvenčne 
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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
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- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje
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- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
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- Fairford Electronics
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Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.
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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

pasove razdelili na več podpasov. Tako je bila dosežena hkratna uporaba 
prenosnega kanala.

Več podatkovnih tokov, ki se s pomočjo frekvenčne porazdelitve 
prenašajo po več različnih frekvenčnih kanalih, med seboj razločimo z 
uporabo frekvenčno odvisnih sit oziroma se mora sprejemnik uglasiti 
na njemu namenjeno frekvenco. Frekvenčna porazdelitev je tehnično 
najbolj enostaven način razdeljevanja kapacitete radijskega kanala, saj 
so uporabljene komunikacijske naprave dokaj nezahtevne. Frekvenčni 
kanali se ločijo med seboj po različnih nosilnih frekvencah, ki so 
določeni kot osrednja frekvenca kanala.   

Za mednarodno skladnost satelitskih komunikacij na prvem mestu skrbi 
Svetovna telekomunikacijska zveza (ITU), takoj za njo pa nacionalni 
regulatorji (v Sloveniji je to Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve – AKOS), ki njena priporočila uvajajo na trgih posameznih 
držav. Globalno razporejanje frekvenčnih pasov v radijskem spektru, 
ki je omejen naravni vir, se na svetovni ravni izvaja vsaka tri ali štiri 
leta. Ta razporejanja se dogajajo na svetovnih radijskih konferencah 
(WRC), ki jih organizira ITU. [1]

Slika 1: Frekvenčna porazdelitev prenosa signalov v zvezi proti satelitu

Radijski spekter je v satelitskih komunikacijah administrativno razdeljen 
na frekvenčne pasove. Različnim storitvam dodeljen frekvenčni pas 
določa razpoložljivo prenosno zmogljivost, ki se lahko na različne načine 
razdeli med uporabnike. Dodeljen frekvenčni pas, glede na sistemsko 
spektralno učinkovitost, določa razpoložljivo prenosno zmogljivost za 
posameznega uporabnika. 

V primeru, da se tudi znotraj enega uporabnika frekvenčni spekter 
razdeli na veliko število manjših področij, je mogoče dodatno izkoristiti 
prenosne kapacitete, kar prinaša vrsto edinstvenih prednosti v primerjavi 
z eno osrednjo frekvenco. Tovrstno tehniko imenujemo OFDM (angl. 
orthogonal frequency division multiplexing) in se danes uporablja v 
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številnih omrežjih, kot so na primer WiFi, WiMAX, DVB-T ter LTE. Poleg 
izboljšanja prenosne zmogljivosti so sistemi OFDM tudi manj občutljivi 
na presih zaradi prenosa po več poteh in ozkopasovne motnje. 

Kljub zelo dobri uveljavitvi v zemeljskih zvezah pa se uporaba tehnike 
OFDM v satelitskih komunikacijah še vedno sooča z visokim razmerjem 
med vršno in povprečno močjo, kar znižuje energetsko učinkovitost 
močnostnemu ojačevalniku končne stopnje na satelitu. V raziskovalni 
sferi je velik interes po iskanju energetsko ustreznejših rešitev, da bi 
lahko omogočili izkoriščanje tehnike OFDM v satelitskih sistemih, kar 
bi pomenilo združljivost med satelitskimi in zemeljskimi sistemi. [2] 
Vendar se je potrebno zavedati, da pravega smisla za uvajanje tehnike 
OFDM v satelitske sisteme ni, saj pri komunikaciji s satelitom nimamo 
večpotja in potrebe po odpravljanju presiha zaradi večpotja.   

Časovna porazdelitev signalov 
Za razliko od frekvenčnega deljenja na podpasove je ločevanje po 
časovnih rezinah digitalna tehnologija (v zelo redkih primerih analogna). Za 
ločevanje različnih podatkovnih tokov se uporablja časovno razvrščanje, 
kot na primeru zveze treh uporabnikov proti satelitu prikazuje slika 2. 
Vsi zemeljski uporabniki za oddajo uporabljajo isto nosilno frekvenco 
in pasovno širino, ki pa si jo med seboj časovno delijo brez prekrivanja 
intervalov. Pri tem en sam sprejemnik na satelitu sprejema časovno 
zaporedje bitov posameznega vhodnega toka enega za drugim. Delitev 
prenosne zmogljivosti poteka v periodičnem zaporedju časovnih 
intervalov. Med časovnimi intervali je rezervirano varnostno območje, ki 
navkljub različnim zakasnitvam zaradi različno oddaljenih uporabnikov 
onemogoča prekrivanje bitov.

Slika 2: Časovna porazdelitev prenosa signalov v zvezi proti satelitu

V satelitskih komunikacijskih sistemih je navadno vključenih v promet več 
govorcev. Običajna hitrost prenosa govora vsakega govorca je 64 kbit/s. 
Po skupnem komunikacijskem mediju se z omenjeno hitrostjo prenašajo 
informacije več uporabnikov. Zaradi lažjega prenosa vseh informacij 
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po enem samem komunikacijskem 
kanalu se uporablja časovna 
porazdelitev. Če se preklapljanje 
opravlja dovolj hitro, posamezna 
sprejemna naprava ne zazna, da 
je povezava nekaj časa služila 
ostalim uporabnikom, temveč 
misli, da njegova zveza deluje v 
realnem času. 

Ker je znotraj enega časovnega 
intervala prenosni medij rezervi-
ran zgolj za enega uporabnika, 
je za pravilno delovanje načina 
časovne porazdelitve, nujno po-
treb na sinhronizacija sprejemni-
ka z oddajnikom. Dodeljevanje 
prenosnih zmogljivosti pa lahko 
poteka po principu trajnih rezer-
vacij, naključnega zasedanja ali 
prilagodljivih rezervacij na zah-
tevo. [3]

Pri trajnih rezervacijah se uporab-
niku trajno dodeli del prenosne 
zmo gljivosti celotnega medija, kar 
zagotovi prenos podatkov z vna-
prej določeno kakovostjo prenosa. 
Slabost trajnih rezervacij je nizka 
učinkovitost celotnega medija, 
če posamezni uporabniki njim 
dodeljene prenosne zmogljivosti 
v celoti ne izkoristijo.  

Protokoli naključnega zasedanja 
zmogljivosti se razlikujejo po vgra-
jeni uglajenosti med uporabniki, iz 
katere izhaja zahtevnost izvedbe in 
učinkovitost. Slabost naključnega 
zasedanja zmogljivosti pa je v ne-
določenih prenosnih zakasnitvah, 
ki niso v naprej poznane in lahko 
pride do konfl iktov pri naključnem 
zasedanju skupnega medija. Tako 
nimamo vnaprej zagotovljene ka-
kovosti storitve prenosa podatkov, 
temveč je vse odvisno od trenutne 
skupne prometne obremenitve. 
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PANTHEON je sodoben program za 
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Prilagodljive rezervacije na zahtevo 
se dodeljujejo glede na trenutne 
potrebe uporabnikov, kar nadzira 
rezervacijski protokol. Pri tem pri-
haja do začasnih rezervacij glede na 
zahteve posameznega uporabnika, 
ki lahko določa tudi prioriteto pro-
metu z namenom zagotovitve 
kakovosti storitev. 

Način TDM se uporablja tudi pri 
pre nosu več digitalni televizijskih 
programov znotraj enega frek venč-
nega kanala v sistemih DVB-S in 
DVB-S2, in je zaradi kompresije 
digitalne televizijske slike zelo 
učinkovit.    
 

Kodna porazdelitev signalov

Učinkovitost satelitskih komu-
ni kacijskih kanalov je mogoče 
povečati tudi s kodno porazdelje-
nim dostopom, pri katerem si 
več uporabnikov med seboj deli 
komunikacijski kanal. Bistvena 
prednost kodne porazdelitve je v 
tem, da lahko več oddajnikov pošilja 
informacije istočasno preko istega 
frekvenčnega kanala, kot za primer 
zveze proti satelitu prikazuje slika 3.
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Slika 3. Kodna porazdelitev prenosa signalov v zvezi proti satelitu.

Kodna porazdelitev signalov je osnovana na tehniki razširitve spektra 
(angl. spreed spectrum) moduliranega signala prek celotnega dodeljenega 
spektra. Vsakemu uporabniku je dodeljena lastna razpršilna koda. 
Uporabljene kode morajo biti med sabo čimbolj ortogonalne. Tako 
razpršen signal je za drugega uporabnika istega kanala šum. Glede na 
ortogonalnost kod prenašanih signalov lahko s celotnega področja 
izločimo koristni signal. 

Najbolj razširjen sistem z razširjenim spektrom je direktni sekvenčni 
porazdeljeni sistem (angl. Direct Sequence System) in predstavlja 
modulacijo nosilnega signala s kodno frekvenco. Prav tako sta znani še 
metodi s frekvenčnim (angl. Frequency Hopping) in časovnim skakanjem 
(angl. Time Hopping). Pri prvem je kanal porazdeljen na več enako širokih 
frekvenčnih pasov, vsakemu uporabniku pa je dodeljen en frekvenčni pas, 
pri drugem pa je celoten kanal razdeljen na časovne rezine. V primeru 
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hibridne oblike modulacijskega postopka pridemo 
na modulacijo s frekvenčno časovnim skakanjem. 
Temu pravimo kodno porazdeljen dostop. 

Pri kodnem dostopu lahko signal enega uporabnika v 
različnih časovnih intervalih zasede različne frekven-
čne pasove. Glede na uporabljeno vrsto kodiranja, 
frekvence posameznih uporabnikov preskakujejo 
s pasu na pas. Vsak uporabnik uporablja unikatno 
kodo, ki je pravokotna na kode drugih uporabnikov. 
Unikatnost kode omogoča, da med uporabniki ne 
prihaja do motenj.

Razširitev spektra temelji na množenju digitalne-
ga signala, ki nosi informacijo s hitrejšim pseudo 
naključnim zaporedjem. Na sprejemni strani se 
pseudo naključno zaporedje ponovno generira in 
se uporabi za izločitev koristnega signala. 

Dobra lastnost sistema z razširjenim spektrom je 
odpornost na presih polja zaradi večpotja. Če v 
sistemu z razširjenim spektrom izberemo dovolj 
veliko pasovno širino razpršilnega zaporedja, lahko 
v sprejemniku med sabo ločimo posamezne radijske 
poti neposrednega in odbitih valov. V sprejemniku 
se namreč skrči le spekter tistega žarka, na katerega 
je sprejemnikov generator razpršilnega zaporedja 
natančno sinhroniziran. Vsi ostali žarki imajo drugačne 
zakasnitve in se zato v sprejemniku obnašajo le kot 
motnje ali šum.   

Na žalost pa ima način z razširjanjem spektra tudi 
nekaj slabih lastnosti. Razpršilne kode niso popolnoma 
ortogonalne, zato se motnje obnašajo kot šum in jih 
na sprejemni strani ne moremo nikoli popolnoma 
izločiti. Slabo razmerje signal/šum ima za posledico 
nizko spektralno učinkovitost. Tudi sinhronizacija 
sprejemnika, bolj točno izvora razpršilnega zaporedja, 
ni enostavno izvedljiva. Poleg tega razmerje moči 
posameznih oddajnikov zaradi velikih križnih korelacij 
kvarno vpliva na razmerje med želenim signalom in 
motnjo. Vse te slabosti govorijo v prid umiku tehnike 
kodne porazdelitve iz sistemov mobilne telefonije, 
kar pomeni ukinitev tretje generacije (3G), kjer se 
za zemeljske zveze uporablja tehnologija UMTS, za 
satelitske zveze pa sistem Globalstar. [4]   

Pri majhnem številu oddajnikov je motenj, ki nastanejo 
na sprejemniku zaradi ostalih oddajnikov, relativno 

malo, kar govori v prid uporabe tehnike CDM pri 
satelitskih radionavigacijskih sistemih. Ker so vsi 
sateliti na približno isti oddaljenosti od uporabnika, 
je kvarnega vpliva zaradi različnih sprejetih moči 
malo. Z uporabo tehnike CDM brez večje škode vsi 
sateliti sistema GPS uporabljajo iste visokofrekvenčne 
nosilce oziroma se pri satelitskem sistemu GLONASS 
sosednji kanali med seboj prekrivajo. Pri sistemu GPS 
omogoča kodna porazdelitev prekrivanje brez velikih 
medsebojnih motenj kratkega psevdonaključnega 
C/A zaporedja in daljšega psevdonaključnega P 
zaporedja, ki se oddaja na istem visokofrekvenčnem 
nosilcu (L1). 

Prednost razširjenega spektra je v tem, da za uspešno 
motenje sprejemnika potrebujemo velike moči. 
V zemeljskih zvezah je to težko doseči, kar daje 
takšnim sistemom prednost, ki so jo pred desetletji 
uporabljali že vojaški sistemi. Ker so navigacijski 
signali, ki prihajajo iz satelitov, zelo šibki, je na žalost 
njihovo motenje danes precej enostavno. [5]

Prostorska porazdelitev signalov 
 
Pri prostorski porazdelitvi signalov se izkoristi 
razširjanje valovanja po različnih poteh. V primeru 
zemeljskih omrežij se izkorišča ločene kable ali 
radijske zveze, v satelitskih komunikacijah pa je 
porazdelitev dosežena s prostorsko razmejitvijo 
signalov. Vsi uporabniki istočasno uporabljajo iste 
frekvence znotraj njim dodeljenega prostora.

Prostorska porazdelitev je v satelitskih komunikacijah 
postala izvedljiva z uporabo anten z ozkim glavnim 
snopom in zadušenimi stranskimi bočnimi snopi. 

Prostorska porazdelitev se lahko uporablja v smeri z 
Zemlje proti satelitu, ko se na isti frekvenci prenaša 
signal na sosednje satelite. Veliko pogosteje pa se 
uporablja v smeri iz satelita na Zemljo, pri čemer 
je isti frekvenčni pas večkratno uporabljen za 
pokrivanje različnih območij na Zemlji. V slednjem 
primeru je geografsko področje na Zemlji razdeljeno 
v posamezne celice, prostorska porazdelitev pa 
je dosežena z antenskim poljem na satelitu, ki v 
primeru pametnih-prilagodljivih anten omogoča 
tudi nastavljanje smernega diagrama.
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Zanimivo je, da lahko tudi en sam satelit uporablja 
prostorsko porazdelitev, če uporablja ločeni 
polarizaciji, na primer horizontalno ali vertikalno 
oziroma levosučno ali desnosučno. To omogoča 
dvema snopoma pokritost istega Zemljinega področja 
z ločevanjem po polarizaciji.   

Zaključna misel 

Kot je razvidno iz prispevka lahko z uporabo različnih 
poznanih tehnik združevanja uporabniških signalov 
bolje izkoristimo frekvenčni spekter, ki je naravna 
dobrina. Poleg tega pa tudi prihranimo pri porabi 
energije, ki je v primeru satelitskih komunikacij 
ključnega pomena, predvsem na strani satelitov.
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Informacije: TELOS d.o.o.

Nova mobilna revolucija

Sentar Wireless je priznan proizvajalec naprav za 
preprost dostop na hitra 3G/4G/LTE mobilna omrežja 
v rezidenčnih okoljih. Program zajema mobilne 
HotSpote oz. MiFi adapterje, ki v malem ohišju 
združujejo mobilni modem in WiFi dostopno točko 
in tako omogočajo vzporeden dostop do spleta za do 
10 uporabnikov in mobilne USB modeme. S produkti 
Sentar se lahko tudi vi za ugodno ceno pridružite 
mobilni revoluciji, ki spreminja svet.

Sentar R85 MiFi je briljantna naprava nove generacije, 
ki omogoča da prek ene 4G/LTE mobilne povezave 
hkrati dostopa do interneta 10 uporabnikov. Priročna 
WiFi žepnica poskrbi, da lahko vzpostavimo lastno WiFi 
omrežje, ne glede na to kam nas zanese pot. Uporaba 
je izredno preprosta, saj le vstavimo SIM kartico in 
takoj se prek vgrajenega 4G/LTE mobilnega modema 
povežemo na splet (prenosne hitrosti do 100 Mbs). 
Povezavo si prek vgrajene 802.11n brezžične WiFi 

dostopne točke deli do 10 klientov. Upravljanje poteka 
prek 1,14” barvnega OLED zaslona, ki tudi prikazuje 
stanje naprave in povezave. V razširitveno režo lahko 
vstavimo MicroSD spominsko kartico velikosti do 
32 Gb in tako pridobimo novo prenosno diskovno 
polje, ki si ga delijo vsi uporabniki. Zmogljiva baterija 
(2000mAh) omogoča 7ur delovanja neodvisno od 
električnega napajanja. Deluje tudi kot prenosna 
baterija (PowerBank), saj lahko nanjo priključimo 
in napolnimo naše mobilne naprave, ki se vedno 
prehitro izpraznijo. Sentar R85 MiFi odlikuje tudi 
zelo ugodna cena. 

Glavne lastnosti:

• Mobilni HotSpot (MiFi) Sentar R85 je priročna 
naprava žepne velikosti, ki omogoča hkratni 
internetni dostop 10 uporabnikom prek ene 4G/
LTE mobilne povezave.

• Vgrajen 4G/LTE mobilni modem podpira hitrosti 
nalaganja (DL) 100 Mbps in snemanja (UL) 50 
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Mbps. Kompatibilen je tudi z EDGE, UMTS in HSPA+ 
omrežji. Modem se tako samodejno poveže na 
najhitrejše razpoložljivo mobilno omrežje, odvisno 
od pokritosti na posamezni lokaciji.

• Vgrajena 802.11b/g/n brezžična WiFi dostopna 
točka (2x2 MIMO), prek katere se na HotSpot 
povezuje do 10 brezžičnih WiFi klientov (telefoni, 
tablice, notesniki...).

• Izredno preprosta namestitev in vzpostavitev 
spletne povezave - potrebno je le vstaviti SIM 
kartico, prižgati napravo in že lahko povežemo 
prve WiFi kliente.

• Upravljanje naprave poteka prek 1.4” barvnega 
OLED zaslona na katerem lahko tudi opazujemo 
status naprave in povezave. Omogočeno je tudi 
upravljanje prek grafi čnega vmesnika (GUI) v 
spletnem brskalniku.

• Vgrajena zmogljiva baterija (2000mAh) za 7ur 
delovanja neodvisno od električnega napajanja 
(128ur v StandBy načinu).

• Prek baterije lahko tudi napajamo naše mobilne 
naprave, ki se vedno prehitro izpraznijo (Power Bank).

• USB napajalni adapterji ponudijo dodatne možnosti 
uporabe - vzpostavitev WiFi dostopa v vozilu in 
doma.

• Podpora za pošiljanje SMS sporočil in imenik.
• V MicroSD režo lahko vstavimo spominsko kartico 

in tako pridobimo novo prenosno diskovno polje 
(do 32Gb).

• Kompaktna velikost (96 x 59 x 14 mm) in teža 105g.
• Standard USB 2.0 (MicroUSB) in USIM.
• Delovno temperaturno območje: -10°C do 45°C
• Garancijska doba eno leto.

Podprta mobilna omrežja in frekvence:

• LTE FDD (Cat3) - DL100Mbs/UL50Mbs.
• Podprti frekvenčni pasovi: B1(2100MHz) \ 

B3(1800MHz) \ B7(2600MHz) \ B8(900MHz) \ 
B20(800MHz).

• Tri-band HSUPA/HSDPA/HSPA+ - 900/1900/2100 
MHz.

• Quad-band GPRS/EDGE - 850/900/1800/1900 MHz.

Prikaz delovanja

MiFi adapterji in modemi Sentar Wireless:

• R85 - 4G/LTE mobilni HotSpot z bavnim zaslonom
• T1 - 4G/LTE mini mobilni HotSpot
• R68 - 3G mobilni HotSpot
• R3W - 3G mobilni USB modem z WiFi DT
• R3G - 3G mobilni USB modem
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Serijo C6915 odlikujejo majhne 
dimenzije, saj so mere ohišja (brez 
montažne plošče) le 48 x 164 x 119 
mm. V kompaktnem ohišju je vgrajena 
3½-palčna ma  čna plošča z Intel® 
Atom™ procesorjem. Vsi PC priključki 
so na sprednji strani ohišja. Računalniki 
serije C6915 se hladijo brez ven  latorja, 
delovna temperatura je od 0 do 55 °C. 
Poleg starejše verzije C6915-0000 s 
procesorjem Intel® Atom™ Z510 (1,1 
GHz) ali Intel® Atom™ Z530 (1,6 GHz) 
je zdaj mogoče naroči   tudi novi model 
C6915-0010, pri katerem je mogoče 
izbira   med naslednjimi Intel® Atom™ 
procesorji: enojedrnim E3815 (1,46 
GHz), dvojedrnim E3827 (1,75 GHz) 
ali š  rijedrnim E3845 (1,91 GHz). Prav 
tako se je povečala količina delovnega  
pomnilnika (RAM) z 1 GB DDR2 na 2 
GB DDR3L (opcijsko do 8 GB DDR3L).

Industrijski računalnik C6915-0010 tako 
predstavlja zelo dobro kombinacijo 
robustnos  , zanesljivos  , zmogljivos   
in cene. S programom TwinCAT lahko 
postane računalnik tudi zmogljiv PC 
krmilnik, še posebej v kombinaciji s 
hitrim vodilom EtherCAT.

Poleg serije C6915 podjetje Beckhoff  
ponuja tudi večje računalnike iz 
skupine C69xx, ki imajo med drugim 
tudi močnejše procesorje in dodatne 
reže za kar  ce. 

Več informacij o računalnikih serije C6915 
in drugih proizvodih za avtoma  zacijo 
najdete na www.beckhoff .si ali pri 
podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o..

Industrijski računalniki Beckhoff  serije C6915 sedaj 
tudi z 2 ali 4-jedrnim Intel® Atom™ procesorjem
Informacije: Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Kompaktne računalnike Beckhoff  serije C6915 poleg majhnih dimenzij odlikuje tudi to, da so v 
osnovni izvedbi brez gibajočih delov, saj se hladijo brez ven  latorja in imajo CF ali CFast kar  co. 
Z novimi Intel® Atom™ procesorji pa se kompaktnim računalnikom še poveča zmogljivost.

Tehnični podatki C6915-0010

Procesor Intel® Atom™ E3815; 1,46 GHz; 1 jedro ali
Intel® Atom™ E3827; 1,75 GHz; 2 jedri ali
Intel® Atom™ E3845; 1,91 GHz; 4 jedra.

Delovni pomnilnik 
(RAM)

2 GB DDR3L RAM (tovarniško razširljiv do 8 GB) 

Shranjevanje 
podatkov

2 GB CFast kar  ca (opcijsko do 64 GB)
Opcijsko tudi 2,5-palčni HDD ali SSD namesto CFast kar  ce

Priključki in 
vmesniki

1 x DVI-I priključek (grafi ka integrirana v Intel® procesorju)
2 x 100/1000BASE-T mrežni vmesnik
4 x USB 2.0
SATA RAID 1 krmilnik, Intel® Rapid Storage Technology

Dodatni priključki 
(kot opcija)

RS232 ali RS422 ali RS485 ali dodatna reža za CFast kar  co
VGA adapter

Hlajenje Pasivno, brez ven  latorja 

Temperaturno 
območje

Od 0 do 55 °C

Zaščita IP 20

Dimenzije (Š x V x G) 48 x 164 x 119 mm (brez montažne plošče)

Teža 1,25 kg (osnovna konfi guracija)

Napajanje 24 V DC (na voljo tudi UPS kot opcija)

Serija C6915 predstavlja zanimiv industrijski računalnik za vgradnjo v 
kontrolno omaro. Odlikujejo ga majhne dimenzije, saj je širok le 48 mm, hkra-

ti pa že zelo zmogljiv, saj ima najmočnejša različica 4-jedrni procesor Intel® 
Atom™ E3845 1,91 GHz in 8 GB RAMa.
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Na tečaju se tečajniki seznanijo z razlikami med arhitekturo, vgrajeno v družinah S7-300 in S7-400, ter arhitekturo, 
vgrajeno v družinah S7-1200 in S7-1500. Na prak  čnem primeru uporabijo op  miziran programski blok S7-1500 in 
za instanciranje bloka FB uporabijo način mul   instance. V knjižnici TIA Portala ustvarijo nov  p V0.1, ga uporabijo 
na prak  čnem primeru in kasneje posodobijo na V0.2.

IZOBRAŽEVALNJA

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 3Tečaj Siemens TIA Portal PRO 3
Informacije: VRD DANKON, d.o.o.

Tečaj Siemens TIA Portal PRO 3 je nadaljevanje tečaja TIA Portal PRO 2. Tečajniki so po 
končanem tečaju sposobni izdelati krmilno logiko obsežnejših in funkcijsko zahtevnejših 
procesov z uporabo sestavljenih podatkovnih tipov in opraviti poglobljeno diagnostiko.
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Naučijo se uporablja   kompleksne podatkovne  pe, kot so Array, DATE_AND_TIME, AT-View, DTL, STRING, STRUCT, 
PLC Data Types, Variant Pointer, DB_ANY in uporabijo Slice access, ki omogoča preprosto poseganje v del večjega 
podatkovnega  pa. Z načinom naslavljanja Slice access lahko preprosto prožimo bite v podatkovnem  pu Dword, ki 
ga uporabimo za prenos alarmov na HMI.

Posebno poglavje je namenjeno višjemu programskemu jeziku SCL. Uporaba nabora ukazov STL je pri družini S7-1500 
še vedno mogoča, vendar ukazi niso več elementarni. Prav tako so tudi vsi registri, kot npr. Accu1, Accu2, AR1, AR2, 
...  emulirani, ker je v družini S7-1500 uporabljena popolnoma druga arhitektura kot pa v družini 300/400. Prihodnost 
razvoja kompleksnih matema  čnih in podatkovnih obdelav temelji na programskem jeziku SCL, katerega prevajalnik 
in urejevalnik je sestavni del TIA Portala. Uporablja   ga je mogoče pri obeh družinah, 1200 in 1500.

ŠOLANJA SIEMENS TIA PORTAL
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IZOBRAŽEVNJA

Na tečaju tečajniki podrobno spoznajo mehanizem receptur in alarmiranja.

Naučijo se vzpostavi   komunikacijo med krmilniki. Pri tem uporabijo način Profi net za izmenjavo manjše količine 
podatkov v realnem času in način TCP/IP za izmenjavo večje količine podatkov.
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ŠOLANJA SIEMENS TIA PORTAL

Tečajniki na prak  čnem primeru upo-
rabijo tehnološke funkcije, vgrajene 
v TIA Portal. PID-regulator uporabijo 
na primeru regulacije temperature in 
regulacije napetos  . Z uporabo funkcij 
Mo  on Control krmilijo koračni motor.

V zadnjem delu tečaja se vsebina do-
takne tudi načrtovanja varnih strojev 
z uporabo varnostnih krmilnikov in v 
TIA Portal vgrajenih varnostnih funkcij.

Po obisku tečajev TIA PRO 1, TIA 
PRO 2, TIA PRO 3 in skupno 120 urah 
učenja pod strokovnim vodstvom so 
tečajniki pripravljeni na skok med 
izzive v industrijskem okolju.
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HMI SISTEMI

Avtor: Jernej Culetto, SIEMENS d.o.o.

Mobilni panel 2. generacije

Novi Mobile (mobilni) paneli sedaj ponujajo še večjo zmogljivost, prilagodljivost, udobje 
in kvaliteto – mobilne operacije in nadzor so sedaj varnejši in učinkovitejši. Združuje jih 
funkcionalnost in zmogljivost SIMATIC HMI Comfort panelov.

SIMATIC 
HMI 
MOBILE 
PANEL 
2. GENERACIJE

Mobilni paneli se zaenkrat lahko pohvalijo z različicama 
7” in 9”, v kratkem pa se jima bo pridružila še manjša 
izvedba, pri kateri bo diagonala merila 4”. Odlikuje 
jih širok zaslon z resolucijo 800 x 480 s sposobnostjo 
prikazovanja 16 milijonov barv. Kristalno jasno prikazujejo 
celo kompleksne procesne slike. Svetlost zaslona je do 
300 cd/m2 z možnostjo zatemnitve vse do 100%. Tudi 
ob pogledu iz strani je zaslon zelo pregleden, saj je vidni 
kot 170°. Ergonomsko oblikovan ročaj nudi udobje in je 
primeren le za držo v levi roki, a so testi pokazali, da tudi 
levičarji brez težav rokujejo z njim. Panel je robusten in 
preverjeno zdrži padce iz višine do 1,2 metra. Stopnja 
zaščite je IP65, zagotovljena je odpornost proti razlitju 
tekočin in lahko se ga uporablja v prašnem okolju.

Opremljeni so z USB priključkom in režo za spominsko 
kartico SD, kamor se shranjujejo podatki in preko katerih 
se lahko povrne projektna konfi guracija. Avtomatično 
se kreira tudi varnostna kopija – vsebina naprave 
se ciklično kopira in posodabljajo se spremembe. 
Priključek za USB je skrit pod tesnilnim pokrovčkom 
na levi strani panela. Levo in desno od zaslona se 
nahajajo praktične in prosto nastavljive tipke, ki 
nudijo optimalno funkcionalnost. Pri večji izvedbi 

jih je 10, pri manjši pa 8. Funkcijske tipke se lahko 
označijo in ob vsaki je LED, ki opozarja na aktivnost 
določene funkcije. Prav tako sta na sprednji strani 
še dve tipki z osvetlitvijo. Vsa vizualizacija se kreira 
v TIA Portalu z inženirskim orodjem WinCC Comfort 
V13 SP1 ali naprednejšim. Z novim inovativnim 
urejevalnikom slogov zagotavlja učinkovito inženirstvo 
in uporabniku prijazno izkušnjo.

Mobilni panel s krmilnikom komunicira preko 
priključnega mesta (Connection Box), ki je na voljo 
v treh izvedbah: compact, standard in advanced. 
Priključno mesto compact zasede tretjino manj 
prostora kot drugi dve izvedbi in se ga enostavno 
montira neposredno na krmilno omaro, ki je lahko na 
stroju, kar je idealna pozicija za uporabnika. Priključek 
za mobilni panel je na zunanji strani, medtem ko se 
vse ostalo ožičenje uredi znotraj omare. Značilna je 
topologija zvezde, kar pomeni, da so vse komponente 
vezane na centralno napravo (krmilnik). Prenos 
podatkov je hiter in preprosto je odpravljanje napak. 
Standard in advanced priključni mesti se pritrdita 
na steno. Zanju je značilna topologija obroča, ki 
zagotavlja enakovreden dostop za vse komponente 
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in hiter prenos podatkov, ali topologija vodila, kjer je uporaba kablov 
ekonomična, sistem pa je enostavno postaviti in razširiti. Priključni 
mesta standard in advanced imata integriran switch, prednost drugega 
pa je PROFINET IRT.

Priključno mesto – levo standard/advanced in desno compact

Ob priključitvi mobilnega panela na želeno priključno mesto, se lahko 
nadziranje sistema kar začne, saj na podlagi identifi kacijske številke, 
ki jo ima priključno mesto, mobilni panel samodejno prikaže ustrezno 
sliko. Po zaključenem delu je potrebno panel odjaviti iz varnostnega 
krmilnika in nato se ga lahko preprosto izključi. Pri tem ohrani energijo 
še nekaj minut, tako da ni potrebe po čakanju na ponoven zagon ob 
priključitvi na naslednje priključno mesto. Povezovalni kabli med 
panelom in priključnim mestom so različnih dolžin, od 2 in do 25 metrov.

Mobilni paneli se ne razlikujejo le po velikosti, ampak tudi na podlagi 
tega, če je varnostna funkcionalnost podprta ali ne. Varnostno usmerjeni 
mobilni paneli imajo edinstveno varnostno stikalo za izklop v sili 
(emergency STOP) na zgornji strani panela. Ko je sistem v delovanju in 
je stikalo integrirano v varnostno vezavo preko priključnega mesta, je 
stikalo aktivno in sveti rdeče. Še en varnostni element je tri-stopenjsko 
potrditveno stikalo, ki se nahaja na ročaju za panelom.

Obstajajo trije načini, kako povezati varnostno usmerjene mobilne 
panele. Dva načina sta z ožičenjem (Hard-wired safety - HWS) in tretji 
je preko PROFIsafe komunikacije.

Načini povezave varnostno usmerjenih mobilnih panelov
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• Uporaba varnostnih relejev (npr. SIRIUS) – varnostni 
krmilnik ni potreben, poceni rešitev, klasično 
ožičenje, možnost razširitve.

• Uporaba varnostnih vhodov in izhodov (npr. ET 
200) – potreben je varnostni krmilnik, ožičenje, 
možnost razširitve.

• Uporaba varnostnega krmilnika družine SIMATIC S7 
(npr. SIMATIC S7-1500F) – ni napornega ožičenja 
(prihranek časa), posebni varnostni funkcijski 
bloki, konfi guriranje namesto ožičenja.

Rešitev z varnostnimi releji oz. ET 200 (SP)

Rešitev z varnostnim krmilnikom preko PROFIsafe

Nekatere lastnosti (resolucija, število funkcijskih 
tipk…) se bodo pri 4” izvedbi razlikovale od navedenih 
v članku. Za podrobnejše informacije se obrnite na 
Siemens d.o.o..
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FOTOELEKTRIČNI SENZORJI

PowerProx Multitask fotoelektrični senzorji: PowerProx Multitask fotoelektrični senzorji: 
Fantastični štirjeFantastični štirje

Razdalja-hitrost-natančnost-majhne dimenzije

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

Novi standard za zanesljivo zaznavanje in podaljšan doseg ne more biti izmerjen z navadnim 
lesenim metrom. Z razdaljo zaznavanja od 5 cm do 3.8 m, noben objekt  ne ostane neodkrit. 
Za doseganje tega cilja SICK ni zapakiral le vseh prednosti ”time-of-fl ight ” (merjenje časa 
preleta) tehnologije v najmanjše ohišje do sedaj, temveč je še povečal hitrost. Zahvaljujoč 
seriji PowerProx, so sedaj tudi objekti transportirani z visoko hitrostjo, majhnih dimenzij, 
ploščate oblike, najtemnejših barv ali zelo svetlečih površin, vedno enako zanesljivo zaznani 
tudi na večjih razdaljah. Fotoelektrični senzor zagotavlja tudi stabilno delovanje pod večjimi 
koti odboja in je neobčutljiv na motnje zunanje svetlobe.

V majhnem ohišju PowerProx večnamenskih 
fotoelektričnih senzorjev je združena ”time-of-fl ight” 
tehnologija z lasersko svetlobo razreda1, varno za 
oči, izjemno kakovostna optika in hitra obdelava 
signalov. Senzor se nastavlja s pomočjo vrtljivega 
potenciometra ali tipke za učenje. Obstaja različica 
z enim ali dvema nastavljivima izhodoma  glede na 
zahteve aplikacije. Z IO-Link vmesnikom se lahko 
nastavli do 8 točk preklopa ter ostale funkcije 
pametnega senzorja. VISTAL® hišje zagotavlja 
povečano trdnost in vzdržljivost same naprave.

PowerProx Distance za zanesljivo 
zaznavanje na razdalji brez 
konkurence

Zahvaljujoč podaljšanemu dosegu zaznave do 

3.8 m in dvem poljubno nastavljivima izhodoma 
predstavlja PowerProx Distance idealno rešitev 
preverjanje zasedenosti in sprostitve skladiščnega 
okna, ravnanje s paletami in zaščito pred trki v 
skladiščih in na transporterjih. 

Podaljšan doseg zaznavanja je tudi bistven pri sistemih 
za zaščito vrat in zapornic. Odbojni fotoelektrični 
senzorji z refl ektorjem ali verzija s sprejemnikom 
in oddajnikom vedno potrebujejo za delovanje na 
nasprotni strani še eno komponento, medtem ko 
deluje serija PowerProx s spremljanjem svetlobe 
odbite od objekta brez dodatnih komponent. S 
podaljšanim dosegom zaznavanja do 3.8 m in 
visoko stopnjo neobčutljivosti na zunanjo svetlobo 
je ta fotoelektrični senzor idealen za zaščito vrat 
ali zapornic.
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PowerProx Speed za detekcijo pri 
visoki hitrosti 

Kratek odzivni čas, visoka frekvenca preklopa in 
zanesljiva detekcija objektov pri daljših razdaljah 
do 2.5 m pripomorejo da je verzija PowerProx speed 
idealen za uporabo v pakirni industriji ali katerikoli 
aplikaciji kjer se zahteva visoke hitrosti, recimo 
štetje kosov pri visoki hitrosti. Natančna detekcija 
robov lesenih plošč je tudi ena izmed aplikacij, ki je 
rešljiva s kratkim odzivnim časom, visoko frekvenco 
preklapljanja in natančno usmerjeno lasersko piko.

PowerProx Precision za detekcijo 
najmanjših objektov 

Z razdaljo zaznavanja do 1.8 m, PowerProx Precision 
detektira tudi najmanjše objekte, izreze in vdolbine 
iz precejšne razdalje. Zlahka deluje s spremenljivimi 
materiali in površinami, celo pred svetlečimi in 
refl ektivnim ozadjem, kar je idealno za uporabo pri 
kontroli kakovosti delov v avtomobilski industriji ali 
preverjanje pri stregi in sestavi z robotom.

PowerProx Small za velik razpon 
zaznavanja v majhnem paketu

PowerProx Small predstavlja kombinacijo ”time-
of-fl ight” tehnologije, razdaljo zaznavanja do 2.5 
m ter visoko frekvenco preklapljanja do 1000Hz  v 
najmanjšem ohišju do sedaj gledano v svetovnem 
merilu. Uporabljena laserska tehnologija je uvrščena 
v razred 1, kar zagotavljanja, da med delovanjem ni 
nevarnosti za oči.

Ta večnamenski fotoelektrični senzor je nastavljiv 
s pomočjo potenciometra. Obstajata verziji z enim 
ali dvema prosto nastavljivima izhodoma, glede na 
zahteve aplikacije. Zahvaljujoč različnim opcijam 
priklopa je PowerProx Small zelo fl eksibilen in zato 
široko uporaben za različna področja.

Vsak član iz serije PowerProx je dobavljiv tudi z 
dvema preklopnima točkama. To pomeni enostavno 
in učinkovito izvedljivost kontrolnih nalog kot so 
preverjanje platna v papirni industriji, gumarski 
industriji ali pri procesih obdelave kovinskih plošč 
in trakov. Glede na dodatne zahteve v povezavi s 
hitrostjo, natančnostjo, razdaljo zaznavanja ali velikost 
ohišja je katerikoli model iz družine PowerProx lahko 
idealna izbira.

V seriji PowerProx senzorjev ni združena samo 
”time-of-fl ight” tehnologija v najmanjše ohišje do 
sedaj, napredna optika in elektronika, visoka stopnja 
robustnosti in pametne funkcije, ampak ponuja tudi 
druge prednosti, kot so zanesljiva zaznava na daljše 
razdalje, visoke frekvence preklapljanja in kratko 
minimalno razdaljo med objektom in ozadjem.

Večnamenski fotoelektrični 
senzorji specializirani za učinkovito 
avtomatizacijo

Reševanje specialnih aplikacij brez posebnih naporov, 
to je fi lozofi ja ki jo SICK dopolnjuje s serijo inovativnih 
večnamenskih senzorjev.



31AVTOMATIKA 140/2016

AKTUATORJI ZA PAKIRNE STROJE

iTRAKiTRAK® - Futurističen sistem aktuatorjev  - Futurističen sistem aktuatorjev 
za pakirne stroje z visoko performanso in za pakirne stroje z visoko performanso in 
fl eksibilnostjofl eksibilnostjo
Avtor: Žiga Petrič, TEHNA d.o.o.

Rockwell Automation je nedavno predstavil inovativen sistem lineranih gonil iTRAK, 
ki nadomešča tradicionalne rešitve manipulacije s pogonskimi verigami, jermeni 
in prenosi kot tudi rotacijskimi servomotorji.

iTRAK je modularen sistem lineranih motorjev, ki 
omogoča neodvisno gibanje aktuatorjev po ravni 
ali krožni poti. Osnovni sestavni deli so linearni in 
krožni odseki proge z aktivnim električnim pogonom, 
ter pasivna gonila („mover“), ki so edini premikajoči 
se del. Število posameznih elementov, torej delov 
proge in število gonil na progi je poljubno. Vse 
električne povezave se nahajajo v sestavu proge, 
medtem ko gonila nimajo ožičenja in se lahko prosto 
gibajo po progi. 

Elementi proge obstajajo v treh širinah 50, 100 in 
150mm z največjo hitrostjo 5m/s in silo 800N (na 
posamezno gonilo). Vsak odsek proge vsebuje linearen 
servomotor z absolutnim dajalnikom pozicije, vendar 
poseben gateway poskrbi, da celotna proga deluje kot 
en usklajen sistem. Vsako gonilo je možno premikati 
neodvisno, s standardnimi funkcijami za krmiljene 
gibanja („Motion Control“). Dodatne programske 
funkcije omogočajo grupiranje, sinhronizacijo in 
čakalno vrsto za gonila. Gateway je krmiljen preko 
vodila Ethernet/IP.

Slika 1: iTRAK sistem
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Slika 2: Od mehanskih prenosov in mehatronike do iTRAK-a: naslednji korak v 
evoluciji pakirnih strojev

Slika 3: Gonilo, viden je 
permanentni magnet, ki jepasivni  

del linearnega motorja

Slika 4: Gonilo na progi
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iTRAK je namenjen inovativnim OEM izdelovalcem 
strojev, ki iščejo nove rešitve v konkurenčni bitki 
in želijo trgu ponuditi stroje naslednje generacije.

Aplikacije:
-Pakirni stroji
-Strega in montaža
-Medicinski izdelki, zdravila
-Polnilne linije
-Manipulacija občutljivih izdelkov
-Papir in karton

Ključne prednosti:
- Višja hitrost, performansa glede na tradicionalne 

sisteme
- Izjemna fl eksibilnost, menjava dimenzij izdelka 

»On the fl y«, brez zaustavljanja stroja in mehanskih 
nastavitev

- Večja zanesljivost – manj sestavnih in premikajočih 
se delov

- Manj potrebnega vzdrževanja
- Manjša poraba energije
- Manjše dimenzije strojev
- Hitrejše načrtovanje in izvedba strojev

Slika 7: Primer praktične izvedbe stroja: pakiranje - kartoniranje naključno prihajajočih izdelkov

Slika 5: Demonstracija iTRAK sistema

Slika 6: iTRAK v delovanju z robotom

Povezave (video in PDF):

http://www.rockwellautomation.com/global/solutions-services/
capabilities/motion/itrak.page?
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/
documents/br/motion-br007_-en-p.pdf
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Avtor: mag. Jaroslav Toličič, Metronik d.o.o.

1 Modularen in enostaven za uporabo
Družino SNAP PAC System sestavljata samostojni 
krmilniški procesor PAC S in programabilni vhodno 
izhodni procesor PAC R na vodilu z ustrezno kombinacijo 
vhodno izhodnih modulov. Širok nabor modulov 
in možnost kombiniranja več enot PAC R v enoten 
krmilni sklop omogoča načrtovanje optimalnega 
sistema glede na potrebe uporabnika. V primerjavi 
z ostalimi proizvajalci klasičnih PLC sistemov, kjer 
posamezna enota izvaja sočasno en krmilni program, 
uporablja Opto 22 drugačen pristop, saj procesna 
enota  hkrati izvaja več krmilnih programov v obliki 
diagramov poteka. PAC S procesor vsebuje 32 MB 
RAM spomina in lahko hkrati izvaja 32 programov, 
PAC R procesor vsebuje 16 MB RAM spomina in 
lahko hkrati izvaja 16 programov. Uporabnik  glede 
na potrebe aplikacije izbira iz bogatega nabora 
SNAP vhodno izhodnih modulov. Paleta pokriva širok 
spekter robustnih vhodno/izhodnih napetostnih ter 

tokovnih modulov in modulov za posebne potrebe. 
Mednje sodijo moduli za priključitev različnih naprav 
s serijsko komunikacijo, hitrih števcev, specialnih 
senzorjev in merjenje stanja električnega omrežja. 

2 Možnosti povezovanja

Krmilnika PAC S in R imata 2 ločena Ethernet 
vmesnika, kar omogoča fi zično ločitev posameznih 
segmentov krmilnega in nadzornega sistema ali vezavo 
krmilnikov v redundančno Ethernet omrežje. Podprto 
je tudi redundančno delovanje dveh krmilnikov. 
Procesorji so dobavljivi tudi z vgrajenim brezžičnim 
Wlan vmesnikom, ki lahko deluje v 3 frekvenčnih 
področjih (2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.7 GHz). To omogoča 
izvedbo krmilnih sistemov tam, kjer žična omrežna 
vezava ni mogoča.

Na Ethernetu so podprti protokoli TCP/IP, FTP, SNMP, 
SMTP, Modbus/TCP in OptoMMPTM. Na serijske 

5 razlogov 
za uporabo Opto 22 PAC sistema
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komunikacijske porte je mogoče priključiti napravo 
s poljubnim protokolom, ki ga lahko programiramo 
in se izvaja v neodvisnem diagramu poteka. PAC R 
procesor podpira priključitev do osem dvokanalnih 
serijskih komunikacijskih modulov (RS232 ali RS485) 
na podnožje, kar omogoča simultano komunikacijo 
procesorja s 16 neodvisnimi napravami po serijskem 
vodilu. Takšne konfi guracije ne omogoča noben drug 
krmilno regulacijski sistem na tržišču.

3 Napredna programska orodja

Programiranje krmilnikov poteka s pomočjo programske 
opreme PAC Control z uporabo diagramov poteka, za 
programiranje zahtevnejših aplikacij in protokolov 
komunikacije pa je na voljo OptoScript (skriptni 
jezik, zasnovan na programskem jeziku C). Možna je 
tudi simulacija delovanja aplikativnega programa in 
”razhroščevanje” na PC računalniku brez priključenega 
krmilnika. Programsko opremo PAC Project Basic 
lahko uporabnik naloži brezplačno s spletne strani 
proizvajalca, z nakupom PAC Project Professional pa 
uporabnik pridobi tudi vrsto dodatnih orodij. Paket 
zajema samostojni Opto OPC Server, PAC Display 
za vizualizacijo prikaza na PC računalniku in Opto 
Datalink, ki omogoča povezavo na relacijske baze 
(SQL, Access). Za vzdrževalce sistemov Opto 22 
ponuja brezplačno aplikacijo iPAC/aPAC, ki omogoča 
spremljanje vrednosti spremenljivk in izvajanja 
programa na iPad/Android prenosnih napravah.

4 Dolgoročna vrednost investicije 

Opto 22 ima 50 letno tradicijo v izdelovanju opreme 
za avtomatizacijo. S proizvodnjo krmilnih modulov v 
lastni tovarni zagotavlja visoko kvaliteto in dolgoročno 
dobavljivost posameznih komponent. Ob migraciji 
družin krmilnih sistemov zagotavlja kompatibilnost 
s starimi enotami. Tako lahko na krmilnike PAC S 
uporabnik priključi tudi starejše distribuirane I/O enote 
G4 Mistic in SNAP B3000, prav tako pa so dobavljivi 
tudi vsi stari vhodno izhodni moduli serije G4, ki so 
na trgu prisotni že več kot 20 let. Opto 22 je poskrbel 
tudi za orodje, ki programe, napisane v programskem 
jeziku za starejše procesorje OptoControl, konvertira 
za uporabo na novih krmilnikih. 

5 Doživljenjska  garancija na vhodno 
izhodne module
Razvoj, izdelava in preizkušanje opreme  poteka 
izključno na lokaciji proizvajalca Opto 22 v Temeculi 
v ZDA. Vhodno izhodni moduli imajo doživljenjsko 
garancijo, ki jo proizvajalec nudi na podlagi visoke 
kakovosti proizvodnje. Vhodno izhodni moduli so 
konstruirani za uporabo v zahtevnih industrijskih 
okoljih, saj so digitalni in analogni moduli optično 
izolirani napram procesorju do napetosti 1000V, na 
voljo pa so tudi analogni vhodni moduli z galvansko 
ločitvijo med kanali.

MePIS Energy Buildings 1.6 – nova verzija 

Za uspešno izvajanje ukrepov varčevanja in 
energetski management v stavbah moramo 
najprej poznati izhodiščni nivo rabe energije, 
za kar potrebujemo ustrezno informacijsko 
podporo s podatkovno zbirko in učinkovitimi 
modernimi analitičnimi orodji. MePIS Energy 
Buildings je v praksi preizkušen napredni 
energetski informacijski sistem, ki nudi 
vse to, hkrati pa ga v Metroniku stalno 
dopolnjujemo z novimi funkcionalnostmi, v 
skladu z najnovejšimi svetovnimi razvojnimi 
trendi na tem področju.

MePIS Energy Buildings je spletna aplikacija, ki 
nudi podporo spremljanju in analizi energetske 
učinkovitost in izpuste toplogrednih plinov v stavbah 
ter posledično varčevanju z energijo. Z verzijo 1.6 
smo izpopolnili nabor funkcionalnosti in uporabniško 
izkušnjo. Podatki o energetski učinkovitosti v obliki 
preglednih prikazov informirajo uporabnika o rabi 
energije in stroških ter mu pomagajo pri sprejemanju 
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ukrepov in poslovnih odločitev za povečevanje 
energetske učinkovitosti. Aplikacija je skalabilna in 
konfi gurabilna, kar omogoča prilagoditve po željah 
uporabnika. 

Verzija 1.6 dodatno vsebuje informativno energetsko 
izkaznico, prilagodljiv info panel, poljubne KPI-je, 
podporo zajemu podatkov o količini padavin s 
spletnega mesta ARSO, prenovljeno in izpopolnjeno 
funkcionalnost M&T CuSum ter druge izboljšave, 
ki omogočajo obvladovanje energetskih sistemov.

Pivovarna Zagorka 
(Heineken) bo sprem ljala 
učinkovitost pro iz vodnega 
procesa s po močjo sistema 
MePIS OPE
Pivovarna Zagorka, ki je del 
koncerna Heineken, sodi med 
največje pivovarne v Bolgariji. 

Pivovarna Zagorja je izbrala 
Metronikov sistem MePIS OPEX kot 
najustreznejšo rešitev za spremlja-
nje učinkovitosti na polnilnih lini-
jah. Pogodba o sodelovanju je bila 
podpisana avgusta 2015, sistem 
na prvi liniji pa je bil uveden do 
novembra 2015.

Sistem MePIS OPEX bo v obratu Sta-
ra Zagora v Bolgariji avtomatično 
detektiral zastoje in izračunaval 
učinkovitost polnilne linije v oddel-
ku polnilnica, kar pomeni, da bodo 
lahko odgovorni  sproti spremljali 
stanje v proizvodnji, zastoje in 
stopnjo učinkovitosti procesa 
brez dodatne obremenitve za operaterje na linijah. 
Poleg sprotnega spremljanja in možnosti takojšnjega 
ukrepanja sistem omogoča tudi  analizo proizvodne 
učinkovitosti v poljubnem časovnem obdobju.
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Avtor: Ambrož PODKORITNIK, d.i.e., MIEL d.o.o.

Dve različici ...
Obe različici (osnovna in naprednejša) F3SG-RE različice imata 
predpripravljene priključke, kar zmanjša čas žičenja in jasno 
LED indikacijo. Ponašata se z robustnim ohišjem, z IP67 zaščito, 
ki je primerno za spiranje z vodo in montažo v prašnih okoljih. 
Enostavnejša F3SG-RE ponuja zanesljive in stroškovno učinkovito 
rešitev za enostavnejše aplikacije, medtem ko naprednejša F3SG-
RA izpolnjuje dodatne zahteve, kot je recimo kaskadna vezava do 
treh parov zaves in široka paleta dodatnih funkcij. Te vključujejo 
funkcijo plavajočega temnenja žarkov, kar je zelo praktično pri 
linijah, kjer se produkti pomikajo v/izven nevarnega območja skozi 
zaveso, pre-reset funkcijo, kar preprečuje neželeno delovanje stroja, 
ko je oseba še vedno prisotna v nevarnem območju, na voljo so 
trije načini izvedbe »muting« funkcije z dodatnimi zavesami ali 
senzorji… 

... Različne vrste in višine

Obe različici sta dobavljivi s 14 mm ali 30 mm resolucijo žarkov. 
Različice s 14 mm resolucijo so na voljo z varovalnimi višinami do 

Varnostne svetlobne zavese serije F3SG-R združujejo 
torzijsko odporno konstrukcijo, prikazovalnik s QR 
kodo, ki pomaga pri odpravi morebitnih težav in 
enostavno montažo z novimi montažnimi elementi 
in priključki. Da ugodi zahtevam širokemu krogu 
uporabnikov, so svetlobne zavese na voljo v dveh 
različicah, in sicer osnovna F3SG-RE za splošne in 
F3SG-RA za naprednejše in zahtevnejše varnostne 
rešitve.

Nove OMRON F3SG-R 
svetlobne varnostne zavese: 
enostavne za namestitev, 
preproste za uporabo, 
enostavne za vzdrževanje
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2080 mm in imajo delovno razdaljo do 10 m, različice 
z resolucijo 30 mm pa so na voljo z varovalnimi 
višinami do 2510 mm, z delovno razdaljo do 20 
m. F3SG-R zavese imajo izjemno togo konstrukcijo, 
kar odpravlja probleme zaradi zvijanja ohišja pri 
montaži, prav tako pa so manj občutljive na vibracije 
med delovnim procesom. Par zaves se sinhronizira s 
pomočjo optične sinhronizacije, tako da ni potrebno 
žičenje med oddajnikom in sprejemnikom.

Enostavno odpravljanje težav

Zanimiva in uporabna novost je prikaz QR kode, ki se 
pojavi v primeru morebitnih težav pri nastavljanju ali 
med delovanjem. Po skeniranju s pametnim telefonom 
ali tabličnim računalnikom se nam odpre spletna 
stran, kjer je na voljo informacija in opis odprave 
težave. Pomoč je na voljo v 8 jezikih. Nastavljanje 
in spremljanje delovanja varnostnih zaves je možno 
s pomočjo konfi guracijskega orodja »Confi guration 
Tool SD Manager2« (Slika 1).

Slika 1: Programsko orodje Confi guration Tool SD 
Manager2

Enostavna montaža in nastavitev

Novi Smartclick M12 priključki (slika 2) zahtevajo 
le osmino obrata, da se zaskočijo in kljub temu 
zagotavljajo zanesljivo IP67 zaščito. Za zavese so 
na voljo še dodatne zaščite, ki varujejo zaveso 
pred mehanskimi poškodbami in praskami (slika 3). 
Posebni montažni elementi omogočajo enostavno 
poravnavo žarkov med zavesama, tudi ko je ta že 
enkrat montirana (slika 4).

Slika 2: Dodatna zaščita

Slika 3: Dodatna zaščita

Slika 4: Dodatna zaščita



39AVTOMATIKA 140/2016

GLOBALNI SOLARNI SVET

Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

27. januar 2016 – Vodilna regionalna in nacionalna združenja s področja fotovoltaike 
so v času konference o podnebnih spremembah COP21, decembra minulo leto v 
Parizu, ustanovila Globalni solarni svet (Global Solar Council – GSC).

Ustanovljen Globalni Ustanovljen Globalni 
solarni svetsolarni svet

Namen Globalnega solarnega sveta je poenotiti 
fotovoltaični sektor na mednarodnem nivoju, širjenje 
dobrih praks in pospeševanje razvoja globalnega 
trga. Ključno sporočilo je: Energija proizvedena s 
pomočjo sonca je že dosegla dovolj nizko ceno, da 
prevzame vodilno vlogo v boju proti podnebnim 
spremembam.

Člani upravnega odbora Globalnega solarnega sveta

Pričetek delovanja Globalnega solarnega sveta 
označuje novo ero v razvoju fotovoltaike na njeni poti 
do največjega svetovnega vira električne energije. 
»Danes je sektor fotovoltaike združen v boju proti 
podnebnim spremembam«, so besede Bruce-a 
Douglas-a, predsednika GSC. »Nedavna ustanovitev 
Mednarodnega solarnega zavezništva (International 
Solar Alliance) z Indijo na čelu dokazuje soglasje, 
da bo sončna energija postala glavni vir električne 
energije. Fotovoltaika ima zelo pomembno vlogo v 
mednarodnih prizadevanjih za dokončno odpravo 
emisij ogljika iz energetskega sektorja.«

Globalni solarni svet si prizadeva posredovati tri 
ključna sporočila o sončni energiji:

• Sončna energija je v svetu že ena izmed najcenejših 
oblik električne energije in njena cene še naprej 
hitro upada. Strošek elektrike pridobljene iz 



40 AVTOMATIKA 140/2016

ZELENE ENERGIJE

sončne energije se je v času od COP15 leta 
2009 do sedaj znižal za 80%. Sončna energija 
zagotavlja stroškovno učinkovito sredstvo za boj 
proti podnebnim spremembam.

• Sončna energija predstavlja najbolj vsestransko 
obliko proizvodnje električne energije in se lahko 
uporabijo kjerkoli na svetu, tako v razvitih državah 
kot v državah v razvoju. To je velik potencial za 
zmanjšanje revščine in elektrifi kacija podeželja. 
Sončna energija ima tudi večji delež podpore 
širše javnosti kot katera koli druga tehnologija 
pridobivanja električne energije.

• Da bi se izognili povečanju globalne temperature 
za več kot kot 2°C, je nujno, da se močno pospeši 
izkoriščanje sončne energije. 10% delež 
proizvedene svetovne električne energije do 
leta 2030, glede na manj kot 1% dan danes, je 
zagotovo možno doseči.

”Naš cilj je s pomočjo sodelovanja, izobraževanja in 
usposabljanja spodbujati splošno sprejetje sončne 
energije,” je dejal John Smirnow, generalni sekretar 
GSC. Ključni člani organizacije prihajajo iz nacionalnih 
in regionalnih fotovoltaičnih združenj uveljavljenih 
in tudi razvijajočih se trgov, vključno z največjimi 
svetovnimi trgi kot so Avstralija, Kitajska, Evropa, 
Indija, Bližnji vzhod, Južna Amerika in Združene 
države Amerike.
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Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

Danes je odprtokodno programje že dolgo prevladujoče, sploh v vdelani in mobilni 
opremi. Še vedno pa vse prevečkrat spregledamo vdelano osnovno programje, ki 
zaživi v prvi mikrosekundi po vklopu in poskrbi za pravilen zagon operacijskega 
sistema – na x86 platformi je to BIOS ali novejši UEFI.

Pomen odprtodnih rešitev v Pomen odprtodnih rešitev v 
vdelani programski opremivdelani programski opremi

Slika 1: čipek, ki še danes hrani antične skrivnosti z 
začetkov modernega PCja

Oba sta dostikrat lahko glavobola sama zase. Tudi 
če pozabimo na vso zgodovinsko kramo, ki jo BIOS 
vleče za seboj, ostanejo še vedno kopica varnostnih 
problemov in  problemov z zaprtostjo kode. BIOS 
je okrajšava za »Basic Input Output System«, ki je 
nastal s prvimi PC-ji. Od tistih časov se je spremenilo 
praktično vse, razen BIOS-a.

Ta je še danes zaledenel v času »mavric«  in 
»komodorjev«. Ja, nekaj malenkosti so vmes spremenili 
in dodali, a zasnova je enaka. Tako še danes lahko na 
najnovejši 64-bitni 8-jedrni zverini lahko inštalirate 
predpotopni DOS ali windows, in oba se bosta na 
stroju počutila povsem domače, če ju ne bo zmedla 
hitrost stroja ali kaj podobno trivialnega.
DOS še danes omogoča 16-bitne sistemske klice 
in še danes se tudi najnovejši sistemi prvih nekaj 

trenutkov po resetu zbudijo v prastarem 16-bitnem 
načinu dela.

Potrebnih je kar nekaj preskokov za prehod v željeni 
moderni 64-bitni način ( kolikor je ta lahko moderen 
na x86 stroju) in za aktivacijo vseh ostalih modernih 
bombončkov (MMU enota, vektorske enote, GPU ipd). 
Kot poseben dodatek je zahteva po zagonu kode 
mnogih perifernih enot ( interni FLASH pomnilnik), 
ki s seboj nosi mnoga varnostna tveganja. 

UEFI (»Unifi ed Extensible Firmware Interface« ) je 
poskusil prinesti spremembo, a osnovni problem 
je ostal enak- vsi smo vezani na vizijo njegovih 
snovalcev, kakršnakoli je že ta bila v danem trenutku.

Slika 2: UEFI v eni bolj grafi čnih oblik

Ker pa je BIOS/UEFI še vedno v bistvu temelj celotnega 
sistema, v katerem pripravijo zagonski parametri 
za celoten OS, njegove omejitve in napake lahko 
omejujejo celoten sistem.
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Premnogo virusov se lahko zažre kar v BIOS, kjer jih 
je težko odpraviti in še težje odkriti.

Odprtokodni projekti ponujajo tu nekaj rešitev. Najbolj 
znani sta Coreboot in njegova povsem odprta izvedenka 
Libreboot. Coreboot je v osnovi odprtokodni BIOS, ki 
ga je moč prilagoditi in prevesti za vsak stroj posebej, 
čeprav še nima podpore za večino novih plošč. Ima 
pa podporo za večino sestavnih komponent, ki jih 
na tej opremi danes najdemo.

Slika 3: Coreboot meni za nastavitev prevajanja.

Coreboot je sestavljen iz veliko komponent, v 
nekakšnem osnovnem vpogledu bi ga pa lahko 
razdelili na:

• inicializacijski del, ki je zadolžen za reset in 
začetno postavitev opreme

• različni blob-i proizvajalcev podsklopov, ki so 
potrebni za zagon le te (mikrokoda ipd)

• zagonski del, ki je potreben za zagon OS-a, ali 
namenskih zaganjalnikov ( kot je denimo GRUB)

• BIOS del, ki zagnanemu OS-u ponuja vsaj osnovni 
dostop do opreme ( diski, zaslon, ACPI tabele  
ipd), ki je potreben za uspešen zagon OS-a.

Coreboot v današnjem svetu, ko različne tročrkovne 
organizacije naravnost tekmujejo za možnost 
neoviranega vstopa v opremo navadnih smrtnikov 
predstavlja pomembno komponento nadzora lastne 
opreme, še vedno pa ne rešuje ostalih problemov.

Je pa potencialno odprta pot za samopomoč tam, 
kjer je proizvajalec originalne opreme odpovedal 
in ni vdelal ustrezne podpore, kjer sicer oprema to 
omogoča. Kot je denimo že omenjena podpora ECC 
pomnilniku, ali podpora za diagnostiko in poročanje 
o napakah sistema,  ali napačne ACPI tabele ipd ipd.

Slika 4: Coreboot v različnih kombinacijah: a-SeaBIOS 
(odprtokodni BIOS vmesnik), b – TianoCore (odprtokodni 

UEFI backend, c- GRUB2 bootloader, d- Linux jedro

Ob vseh Corebootovih zanimivostih in modularnosti 
pa še vedno ostane osnovni problem – da je namenjen 
emulaciji sicer standarda ( BIOS/UEFI itd), ki pa je 
že davno za odpis.

BIOS je zabetoniral nek osnovni pristop do periferije 
še iz predpotopnih časov. Takrat je imelo smisel imeti 
nek osnovni sistem – BIOS, na katerega se je potem 
samo naložil OS in uporabil njegove zmogljivosti za 
osnovna opravila doseganja diskov itd. A danes je 
ta pristop tako brezupno zastarel, da praktično vsi 
naloženi sistemi kot eno prioritetnih nalog takoj po 
naložitvi jedra izklopijo praktično celoten BIOS in 
vso opremo (razen RAM) ponovno postavijo sami.

Se pravi, tipična moderna 64-bitna x86 zverina se 
zbudi v 16-bitnem realnem načinu dela, nato gre 
skozi 100 kolobocij, da sama sebi omogoči dostop 
do RAM, postavi vse podsklope v neko začetno 
stanje, nato sledi nalaganje zagonskega sektorja z 
diska in naslednjih 100 kolobocij, da se naloži in 
razpakira celotno jedro, nakar sledi zagon jedra, kjer 
se vse navedno v osnovi ponovi, le da ob prehodu 
v 64-bitni način dela, vzpostavi paging tabele za 
MMU enoto itd itd.

To pomeni ne samo ogromno opravkov in izgube 
časa, ogromno možnosti za napake ampak tudi 
nefl eksibilnost. Če denimo BIOS slabo, napačno 
ali neoptimalno inicializira RAM, tega OS ne more 
popraviti, saj se sam izvaja iz njega. Poleg tega so  
lahko mnoge nastavitve posledica starih standardov 
ali zahtev, ki jih je moral izpolniti BIOS in dostikrat 
daleč od optimalnih za delo sistema.

Se pravi, Coreboot in podobne rešitve so dobrodošle 
in danes vse bolj nujne, ne nudijo pa vedno optimalne 
rešitve. Sami smo se v iskanju svojih rešitev obrnili 
na Coreboot kot na dober začetek, nato pa smo jo 
oklestili in predelali skladno s svojimi zahtevami. 
Kot smo že prej prikazali, je naš pristop k Linuxu 

Coreboot

SeaBIOS

Coreboot

TianoCore

Coreboot

GRUB2

Coreboot

Linux jedro



Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

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

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. PE • Mestni trg 43 • 1294 VIŠNJA GORA • Slovenija
HAMtech internet trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
T. 059 010 952 • G. 040 423 302 • F. 059 011 070 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

zasnovan na optimizciji za dano 
opremo in namen in v to sliko smo 
umestili tudi BIOS. 

Tega smo predelali tako, da 
smo odvrgli nam nepotrebne 
in nepomembne standarde, na 
račun tega pa optimizirali našo 
pot. Sistem je zasnovan tako, da 
se lahko naloži ob minimalnih 
zahtevah za pomnilnikom, lahko 
štarta in opravi kar nekaj internih 
testov celo brez RAM pomnilnika 
(v CAR = Cache As RAM načinu), 
ima pa tudi modularno zasnovo, ki 
mu omogoča   praktično poljubne 
dodatke, recimo za oddaljeno 
upravljanje ali kaj tretjega.

Samo nalaganje OS je prilagojeno 
Linux jedru, natančneje rečeno 
predelani verziji jedra, ki jo tak 
BIOS lahko naloži in zažene ne-
posredno v 64-bitnem načinu, 
brez komplikacij z BOOTP (Boot 
Protocol ) in podobnimi standardi.
Tak način prinaša tudi druge pred-
nosti. Vse doslej so vsi problemi, 
ki smo jih reševali s PC opremo, 
podrazumevali tudi nek, večinoma 
moderen in kompleksen OS, pa 
če je to Linux, BSD ali Windows 
v neki različici.

Naš pristop omogoča tudi vmesne 
rešitve. Tako je moč orbavnavati 
to opremo kot zelo močan mikro-
krmilnik in jo programirati tudi na 
ta način, precej podobno temu, 
kar dobite danes ob kakih poceni 
mi krokrmilnikih z ARM (M0/M3/M4 
ipd) jedrom, kjer sicer programirate 
v višjenivojskem jeziku (C, C++), 
vendar ponavadi brez Linux okolja 
in je za vsako komunikacijo in 
nastavitev periferije treba imeti 
prgrame in knjižnice. Ta pristop je 
lahko optimalen za primere, ki ne 
potrebujejo vse infrastrukture, ki 

jo lahko nudi tako okolje ali kjer 
je to okolje iz različnih vzrokov 
neprimerno.

Pristop, ki smo ga ubrali mi, nudi 
poljubno stopnjo incializacije pred 
prehodom v naš program. Lahko 
samo vzpostavimo osnovo za 
delo CPUja ( postavitev RAM-a in 
osnovnih interruptov itd) pred skok 
v našo kodo. Lahko inicializiramo 
tudi ostale naprave in vodila ali le 
njihov del, potreben za dostop do 
ključnih naprav. In nihče nas ne 
sili v boot z diska ali koneckoncev 
katerekoli druge naprave. Koda 
je lahko v istem FLASH čipu, v 
katerem je tudi naš »BIOS«. 

Tako lahko predvsem znane majhne 
stroje, ki jih oglašujejo v embedded 
razredu ( Intel Atom serija, AMD 
Athlon APUji itd) uporabimo tako 
kot bi imeli neznansko močan 
mikrokrmilnik.

Če pa se odločimo za Linux jedro, 
je tudi tu na voljo veliko bližnjic. 
Jedro lahko tako samo prevzame 
podatke, ki mu jih pusti BIOS in 
mu ni treba kaj dosti ugibati o 
resničnosti in formatu podatkov, 
kar pomeni znatne prihranke pri 
času zagona in manj problemov s 
hrošči. Pri naši izvedbi to trenutno 
zadeva RAM konfi guracijo, se bo 
pa v kratkem razširilo na ACPI 
tabele ( oziroma njihov ekvivalent), 
enumeracijo PCI/PCIe vodila in 
sam zagon jedra. GRUB in podobni 
bootloaderji so tu nepotrebni, saj 
vse lahko opravi novi »BIOS« sam.

Naša rešitev maksimalno izkorišča 
adut odprte kode, saj je vedno odprta 
za predelave in izboljšave. Tako 
nam ni treba skrbeti za morebitne 
prihodne spremembe. Tem se lahko 
prilagodimo, ko pridejo.
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POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirskega duha ustvarjajoč 
nove ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.

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

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

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

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.

Več informacij na:
EMoRo.hamtech.eu

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

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

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

izziv, postane igra. 

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



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

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

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



SMALLER JUST GOT STRONGER
Newest Member of the PFC Family 

PFC100 Controller 

Compact and high-performance controller with a real-time-capable Linux® operating system

Integrated e!RUNTIME environment based on CODESYS 3 

Maximum IT security via TLS 1.2, IPsec, OpenVPN and firewall 

www.wago.com/pfc100 



Honeywell CentraLine

Avtomatizacija in nadzor:

•  klimatske naprave,

•  toplotne postaje,

•  hladilne postaje,

•  individualna sobna regulacija,

•  priprava sanitarne vode,

•  razsvetljava

Prednosti:

•  energetsko optimalno delovanje,

•  popoln nadzor nad delovanjem naprav,

•  hitro odkrivanje napak in ukrepanje,

•  odprtost (Ethernet, Lonworks, 

industrijski protokoli),

•  enostavna uporaba

Uporabniki: 

•  poslovne zgradbe,

•  hoteli, šole, bolnišnice,

•  kulturne ustanove (muzeji, gledališča),

•  sistemi daljinskega ogrevanja

Celovita rešitev za avtomatizacijo zgradb

www.metronik .s i

SymmetrE/iFix
SCADA sistem, namenjen nadzoru in vodenju energetskih naprav v zgradbah.  
Zagotavlja funkcije vizualizacije, alarmiranja, delovanja po urniku, nastavitve 
parametrov, arhiviranja in priprave poročil.

Programabilni krmilniki
Hawk – modularni krmilnik, konverter protokolov, spletni strežnik
Lion – modularni krmilnik
Eagle, Panther, Tiger – kompaktni krmilniki
Serval, Lynx – individualna sobna regulacija

Celovit program senzorike in izvršilnih organov
Ventili, pogoni, tipala

SymmetrE/iFix Eagle Panther

LionHawk

Lynx Serval Periferni elementi Produkti drugih proizvajalcev

Ethernet

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

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



Del podjetja Agilent, ki se ukvarja z meritvami v elektroniki, je postal Keysight Technologies.

Amiteh d.o.o.
eva ulica 13

1231 L
tel.: 0590 17571, faks.: 0590 17570
prodaja@amiteh.com
www.amiteh.com

Ke T 14

Izkoristite 
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