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Spoštovani,

Ponovno se bomo srečali na dogodkih, ki jih pokriva revija 
Avtomatika+E. Tokrat na Evropskem forumu robotike ERF 2016 in 
tradicionalno na Kotnikovih dnevih v Radencih v hotelu Radin. Jasno, 
smo tudi tik pred Dnevi industrijske robotike - DIR2016, ki se kot vedno 
odvijajo na fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, vendar bo zbornik 
dogodka v naslednji številki, ki je že v pripravi. Zanimivi sta ideji DIR: 
povezava gospodarstva in študentov ter predstavljanje robotike s strani 
teh istih študentov drugim študentom, dijakom in učencem. Zanimiv 
koncept, ki pa ne pokrije industrije...
Svetlobne komunikacije? Pa ne optične komunikacije po optičnih kablih, 
ampak brezžične svetlobne komunikacije, preko različnih LED virov 
svetlobe moduliranih v ritmu prenašanih podatkov, človeku sicer nevi-
dne, vendar lahko zelo hitre... Ja, to je LiFi... ali bo to prešlo vsplošno 
prakso, ali pa je le še ena smer, bomo pa videli....

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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SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

Pripravite se na Evropski Pripravite se na Evropski 
forum robotikeforum robotike

Slovenci imamo do robotov v primerjavi z drugimi Evropejci v 
povprečju bolj pozitiven odnos in smo z njimi tudi bolj aktivno 
povezani doma in v službi, po drugi strani pa smo malenkost 
bolj kot povprečni državljani Evropske unije zaskrbljeni, da nam 
bodo roboti »ukradli« delovno mesto. Vsaj tako je pokazala 
lanskoletna javnomnenjska raziskava Eurobarometer, ki so jo 
izvedli med skoraj 28.000 državljani EU. 

Slovenija sicer velja za dobro robotizirano državo in letos gosti Evrop ski 
forum robotike 2016 (ERF 2016), ki poteka pod okriljem euRobotics 
Aisbl – združenja vseh deležnikov evropske robotike s sedežem v 
Bruslju. Tridnevni mednarodni dogodek bo potekal v Ljubljani  med 
21. in 23. marcem 2016.

Program Evropskega tedna robotike 2016 je na voljo na spletni 
strani: http://www.erf2016.eu/

Pripravila: Ana Vučina Vršnak



7AVTOMATIKA 141/2016

EVROPSKI FORUM ROBOTIKE

ERF je od prvega srečanja v San 
Sebastianu v Španiji leta 2010 
postal najbolj vplivno srečanje, 
na katerem se zbere smetana 
evropske robotske skupnosti. Forum 
pritegne raziskovalce, inženirje, 
menedžerje in vse večje število 
podjetnikov in poslovnežev iz vse 
Evrope, ki na konferenci razpravljajo 
o temah, ki imajo neposreden 
učinek na razvojni proces robotike 
v Evropi. Seveda pričakujemo tudi 
poznavalce robotike iz Slovenije, 
denimo družbe Yaskawa Slovenija, 
Daihen Varstroj, Kolektor, RLS 
Merilna tehnika in druge. Partnerji 
pri organizaciji dogodka so med 
drugim Fakulteta za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani, Inštitut Jožef 
Stefan (IJS) in Slovenska akademija 
znanosti in umetnosti (SAZU).

Pomen robotike za 
gospodarsko rast
Prof. dr. Marko Munih, predstojnik 
Laboratorija za robotiko (Robolab) 
na Fakulteti za elektrotehniko 
poudarja, da je robotizacija 
povezana z gospodarsko rastjo. 
»Večja robotizacija državam prinaša 
konkurenčnost in gospodarsko 
rast, zato je potrebno vlagati v 
njen razvoj. Brez robotike ne bi 
bilo napredka, pa tudi ne bi bilo 
sodobnih naprav, kot so telefoni 
in računalniki, ki se jih danes radi 
poslužujemo,« je jasen.

Navedimo podatek za boljši 
občutek o prisotnosti robotike v 
Sloveniji: če je bilo leta 2013 v 
Evropi v uporabi povprečno 82 
industrijskih robotov na 10.000 
oseb zaposlenih v proizvodni 
industriji, jih je bilo v Sloveniji 

Če:

-  delate na področju bazičnih in uporabnih raziskav, v podjetju, ki 

uporablja robote, ali proizvajate robote ali katerokoli tehnologijo 

na področju robotike, 

-  ste javni ali zasebni vlagatelj v raziskave in razvoj (R & R) na 

področju robotike, ali razmišljate o širitvi svojega obstoječega 

nabora izdelkov in storitev v robotiko,

-  sodelujete v regionalnih, nacionalnih ali evropskih naložbah, 

pri prenosu tehnologije, ali želite podpreti strateške odločitve 

v korist ogromnega gospodarskega potenciala robotike, ki se 

pričakuje v naslednjih desetih letih,

potem razmislite o obisku največjega letnega dogodka na 

področju mreženja v robotiki, ki ga od 21. do 23. marca 2016 v 

Ljubljani organizira euRobotics Aisbl – neprofi tno združenje vseh 

deležnikov evropske robotike s sedežem v Bruslju.

Imeli boste priložnost:

-  prepoznati potencial aplikacij robotike na poslovanje, ustvarjanje 

delovnih mest in tudi pri izpolnjevanju družbenih potreb,

-  spoznati najnovejša odkritja pri aplikacijah (od kmetijskih 

robotov do zdravstvenih storitev),

-  odkriti nove robotske poslovne priložnosti, vključno s potenciali, 

ki so povezani z ustanovitvijo spin-off  podjetij,

-  spoznati obstoječe pobude v robotiki v Evropi,

-  slišati poglede Evropske komisije o evropski robotiki in bodočih 

razpisih,

-  sami izraziti mnenje, ki ima lahko vpliv na odločevalce in s 

tem okrepi sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi v 

robotski skupnosti.
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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  
-  
-  

90. Slovensko znanje na tem področju je bistveno, 
da država tudi gosti letošnji ERF 2016. Kot pravi 
prof. Munih, je bila namreč Slovenija kot gostiteljica 
dogodka izbrana na podlagi močne vključenosti v 
mednarodni raziskovalni prostor in na osnovi referenc 
slovenskih znanstvenikov. »Dogodek zaradi obiska 
mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja 
robotike seveda predstavlja pomembno priložnost 
za slovenske raziskovalne partnerje in domačo 
industrijo,« prof. Munih polaga na srce vsem, ki so 
kakorkoli povezani s tem področjem.

Ne manj, ampak več delovnih mest

In čeprav lahko roboti, ki delajo brez prekinitve, s čimer 
seveda pomembno prispevajo k večji konkurenčnosti, 
donosnosti in gospodarski rasti, se marsikdo boji, da 
bodo kar nenadoma nadomestili ljudi in tako število 
delovnih mest pravzaprav znižali. Tako meni kar 70 
odstotkov Evropejcev oziroma 73 odstotkov Slovencev, 
kaže Eurobarometer. Vendar prof. Munih pravi: »Strah 
pred izgubo delovnih mest je povsem odveč. Zadnje 

raziskave kažejo na to, da robotizacija ustvarja nova, 
vendar drugačna delovna mesta, ki predvidevajo 
sodelovanje človeka in robota.« Tako se po ocenah 
Mednarodne zveze za robotiko pričakuje, da se bo 
zaradi robotizacije v obdobju 2017-2020 po svetu 
odprlo milijon do dva novih delovnih mest, največ 
na področju elektronike, fotovoltaike, električnih 
vozil, proizvodnje, prodaje in prehranske industrije.

Evropska komisija, ki podpira Evropski forum robotike, 
ob tem navaja tudi izsledke študije tržno-raziskovalnega 
podjetja Metra Martech iz Londona, da robotika 
dejansko ustvarja ogromno delovnih mest. Sama 
robotska industrija naj bi s podpornimi delovnimi 
mesti zaposlovala okoli 300.000 ljudi, posredno 
pa zaradi večje natančnosti in konsistentnosti po 
ocenah prispeva od dva do tri milijone delovnih 
mest v državah, ki so jih proučili (Nemčija, ZDA, 
Kitajska, Japonska, Južna Koreja, Brazilija) ter še do 
dodatnih dveh do treh milijonov delovnih mest, ki so 
posledica večje konkurenčnosti. Po svetu naj bi bila 
torej robotika posredno in neposredno povezana s 



9AVTOMATIKA 141/2016

EVROPSKI FORUM ROBOTIKE

štiri do šest milijoni delovnih mest.

Po svetu naj bi bila robotika posredno in neposredno 
povezana s štiri do šest milijoni delovnih mest.

V Nemčiji se je že omenjena prisotnost robotike v 
industriji (robotska »gostota«) v obdobju 2000-2012 
povečala za 80 odstotkov (iz 146 robotov na 10.000 
oseb zaposlenih v proizvodni industriji, na 261), 
letna rast industrijske proizvodnje je bila med 5 in 
8 odstotki, medtem ko je zaposlenost v proizvodnji 
ostala pri šestih milijonih, tudi kaže omenjena 
raziskava. Ugotovitev torej je: daleč od tega, da bi 
zmanjšali število delovnih mest, roboti so Nemčiji 
pomagali ostati konkurenčna država, ki je povečala 
industrijsko proizvodnjo!

Evropski načrti

Iz Nemčije sicer prihaja evropski komisar za digitalno 
gospodarstvo in družbo Günther Oettinger, ki si 
prizadeva za »pametno regulacijo za jutrišnjo pametno 
industrijo«, kot se je izrazil že pred časom, ko je 
evropsko industrijo pozval, naj mu s predlogi pomaga 
odpraviti različne ovire v zakonodaji na tem področju. 
Evropska unija si je medtem zadala cilj, da do leta 
2020 delež industrije v bruto domačem proizvodu 
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(BDP) dvigne iz približno 15 na 20 odstotkov. Ključna 
pri digitalizaciji industrije pa je seveda robotika.

Letna 15-odstotna rast

Robotika je hitro razvijajoči se trg, k temu pa prispevajo 
vedno nove rešitve, ki jih je možno aplicirati na področja 
kot so industrija, medicina, kmetijstvo, transport 
itd. Danes je sicer v svetu še vedno najbolj pogosta 
uporaba robotov v industriji, kjer lahko nadomestijo 
človeka pri težkih, monotonih in nevarnih opravilih, ki 
pogosto potekajo v človeku neprimernem in nezdravem 
okolju. Po zadnjih podatkih Mednarodne federacije za 
robotiko (IFR) naj bi se prodaja industrijskih robotov 
do leta 2018 na globalni ravni vsako leto povečala 
kar za 15 odstotkov.

Prodaja industrijskih robotov se na globalni ravni 
letno povečuje za okoli 15 odstotkov.

Eno najbolj razburljivih obdobij za 
robotiko
Predsednik IFR, Joe Gemma, je dejal, da živimo v času, 
ki je eden najbolj razburljivih v zgodovini robotike in 
avtomatizirane industrije. S tehnološkim napredkom 
in industrijskimi inovacijami so pravzaprav roboti 
prevladali v proizvodnji malih in srednjih podjetjih, 
kar jim omogoča tekmovanje na širših trgih. Še več, 
človekovo sodelovanje z robotiko prinaša napredek 
tudi na tradicionalnih trgih.

Na nove priložnosti sodelovanja človeka in robota 
opozarja tudi prof. dr. Matjaž Mihelj, ki prav tako deluje 
v Laboratoriju za robotiko (Robolab) na Fakulteti za 
elektrotehniko. Med drugim je sodeloval z raziskovalci 
prestižne univerze ETH v Zürichu pri razvoju eksoskeleta 
ARMIN, ki omogoča urjenje ohromele roke. »Roboti 
so naprave, ki predstavljajo vez med digitalnim in 
fi zičnim svetom oziroma so stroji, ki nadomeščajo 
in nadgrajujejo človekove fi zične sposobnosti. 
Namen robotov ni v nadomeščanju ljudi, ampak v 
sodelovanju z njimi v fi zični, socialni in kognitivni 
interakciji.« Prof. Mihelj poudarja, da sodelovanje 
človeka in robota poraja vznemirljive nove aplikacije. 
»Kirurški roboti tako pomagajo kirurgom pri zapletenih 

operacijah, eden takšnih je na primer kirurški robot 
Da Vinci, ki ga uporabljajo v Splošni bolnišnici Celje. 
Rehabilitacijski roboti omogočajo bolnikom povrnitev 
motoričnih funkcij. Robotske proteze in eksoskeleti 
pa nadomeščajo ali izboljšujejo človekove motorične 
sposobnosti. Vse to danes že uspešno uporabljamo 
tudi v Sloveniji,« izpostavi.

Prof. dr. Zlatko Matjačić z Univerzitetnega rehabilitacij-
skega inštituta Soča pa je skupaj z dr. Jakobom Oblakom 
iz podjetja Rehing razvil prototip oziroma napravo za 
urjenje vstajanja, ki je namenjena osebam z motnjami 
v gibanju, ki so posledica različnih nevroloških okvar. 
»Naprava oziroma rehabilitacijski robot pomaga pri 
procesu urjenja gibalne spretnosti. Pomemben del 
tega je proces vstajanja iz sedečega položaja. Prednost 
prototipa, ki smo ga razvili na predlog nemškega 
podjetja Medica Medizintechnik, s katerim inštitut 
Soča sodeluje že vrsto let, je ta, da ima samo en 
motor, pogonski mehanizem pa pacientu omogoča 
usklajeno gibanje trupa ter zgornjega in spodnjega 
dela nog.« Po njegovem mnenju bo napredek na 
področju rehabilitacijske robotike v prihodnje 
zagotovo prispeval k izboljšanju kakovosti življenja 
oseb z motnjami v gibanju, pri tem pa poudarja, da 
klasične terapevtske tehnike na eni ter robotske 
tehnike na drugi niso nasprotujoči področji, ampak 
komplementarna in združljiva pristopa.

Na IJS so razvili robota – smučarja, ki je požel 
precej zanimanja doma in v svetu, saj predstavlja 
učinkovito rešitev na področju testiranj opreme 
za alpsko smučanje in smučarski tek.
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Robot – smučar

Ob vseh uspehih slovenskih 
športnikov naj na koncu omenimo 
še doprinos robotike k razvoju 
na področju športa. Prof. dr. Leon 
Žlajpah z IJS poudarja, da je razvoj 
na področju robotike pomemben 
tudi za športne discipline: »Na 
IJS smo na primer razvili robota 
– smučarja, ki je požel precej 
zanimanja doma in v svetu ter 
predstavlja učinkovito rešitev na 
področju testiranj opreme za alpsko 
smučanje in smučarski tek.« 

Razvili so tudi merilno opremo, 
ki pomaga pri biomehanski 
analizi alpskega smučanja, s 
katero preučujejo vplive različnih 
parametrov na samo izvedbo 
športnih storitev, kot tudi na varnost 
in preprečevanje športnih poškodb 
zaradi preobremenitev. »Odkritja 
na področju robotike potekajo 
izjemno hitro in pričakujemo lahko 
celo, da bo robotika v prihodnje 
pomembno spremenila posamezne 
športne discipline,« meni prof. 
Žlajpah.

Ali bi imeli doma 
»robotskega 
ljubljenčka«?
Ko so Evropejce spraševali, ali so 
na delovnem mestu ali doma že 
uporabljali robota, jih je pritrdilno 
odgovorilo 14 odstotkov. Slovenci 
smo tukaj v ospredju, saj je kar 21 
odstotkov državljanov že imelo 
stik z robotom. Izkazalo se je, da 
pravzaprav države Srednje Evrope 
prednjačijo. 

Robota za domačo uporabo v gospodinjstvu ima po drugi strani le tri 
odstotke vprašanih. Slovenija je precej nad povprečjem EU, saj ima robota 
doma že desetina (10 odstotkov) prebivalstva. Okoli petina Evropejcev, 
tudi Slovencev, razmišlja o tem, da bi ga kupila v naslednjih letih.

Sicer pa je polovica Evropejcev dejala, da nimajo težav s tem, da jim 
roboti pomagajo na delovnem mestu. Tretjina jih meni, da bi lahko 
njihovo delo roboti v prihodnosti celo popolnoma nadomestili. Po drugi 
strani pa je večina, kar 61 odstotkov vprašanih, mnenja, da njihovega 
dela roboti nikakor ne morejo opravljati. V Sloveniji je takih še več – 64 
odstotkov, kaže Eurobarometer. 
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NOVIČKE IZ ELEKTRONIKE

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
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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

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

KOMPLETNO BREZŽIČNO 
POLNJENJE

Avtor: Dragan Selan

Danes je iskanje polnilnih kablov zoprno in včasih neuspešno 
delo. Že kar nekaj let se govori o brezžičnem polnjenju naprav 
in nekaj je tudi uspelih projektov. Pri Linear Technology so 
razvili svoj komleten sistem za brezžično polnjenje.

LTC4125 je enostaven in visoko-
zmogljiv monolitni polnostični 
mostični re so nančni gonilnik, ki je 
sposoben oddajati več kot 5W moči 
na pravilno uglašen sprejemnik. 
Enota nadzira električni tok v se-
riji priključene oddajne tuljave 
v LC nihajnem krogu, ki ustvari 
enostaven, varen in prilagodljiv 
brez žični napajalni oddajnik.

LTC4125 brezžični napajalnik 
izboljšuje osnovni oddajnik z 
vpeljavo treh ključnih lastnosti: s 
funkcijo AutoResonant omogoča 
mak simalno sprejeto moč, Optimum 
Power Search algoritem poveča 

splošno brezžično učinkovitost 
elektroenergetskega sistema in 
zaznavanje tujka  - Foreign Object 
Detection (FOD), ki zagotavlja var-
no in zanesljivo delovanje v prisot-
no sti prevodnih tujkov. 

LTC4125 lahko zagotavlja maksimal-
no moč iz nizkonapetostnega omre-
žja (3V do 5.5V) na uglašen sprejem-
nik kot je na primer brezžični spre-
jemnik in linearni polnilnik LTC4120 
za baterije. Brezžične polnilni 
spre jemniki se lahko zgradijo tudi 
s polnilnikom s shuntom baterije 
LTC4071 ali polnilcem za več tipov 
kemije akumulatorjev, LT3652HV.
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Avtor: Herman Slokar, Avtoma  ka

Naj svetloba govori – LiFi
V zadnjih dveh desetletjih doživljamo rojstvo novih in novih 
digitalnih komunikacij – tako vrvičnih in še bolj brezvrvičnih, ki so 
pojem široke potrošnje. Tehnologija se je pocenila, do te mere, da 
ima sleherni uporabnik vsaj eno od mnogih v bodisi v žepu bodisi 
na mizi. Ob omembi termina ”brezžična povezava” se laiku pred 
oči prikradejo tehnologije WiFi™, Bluetooth™, itd. A to še zdaleč ni vse.

Brezžične optične komunikacije niso novost. Če 
izvzamemo neverbalno komunikacijo se je svetloba 
uporabljala za prenašanje bodisi preprostih sporočil 
(slika 1) ali kompleksnejših sporočil na krajšo razdaljo 
in z namenom čim majšega prisluškovanja (slika 2). 
Torej optične komunikacije nudijo določeno stopnjo 
varnosti. Odlična iztočnica za nadaljnji razvoj.

Slika 1: Arabci prihajajo...

Slika 2: Uporaba v mornarici.

Grobi uvod v optične komunikacije

Pri načrtovanju komunikacijskih kanalov moram 
upoštevati (vsaj v začetku) dva ključna dejavnika: 
domet telekomunikacijske zveze in zmogljivost 
zveze – po domače povedano: koliko daleč ”nese” 
in kako hitra je povezava. Kaj hitro spoznamo, da je 
zadovoljitev prve in druge želje kompromisno dejanje. 
Zmogljivost telekomunikacijske zveze povečujemo 
z večanjem moči oddajnika in s povečevanjem 
pasovne širine. Medsebojno povezavo pojasnjuje 
Shannonov teorem. Zanimivo je opazovanje krivulje, 
ki opisuje največjo zmogljivost zveze v odvisnosti 
od pasovne širine (slika 3) in največjo zmogljivost 
zveze v odvisnosti od pasovne širine (slika 4). 

Slika 3 in Enačba 1: Zmogljivost v odvisnosti od 
pasovne širine
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Slika 4: Zmogljivost povezave v odvisnosti od moči.

Pomemben dejavnik pri odločanju kakšnen tip 
telekomunikacijske povezave gradimo je potreba/
zadovoljevanje po vrvični ali brezvrvični povezavi 
(pozneje zakaj 'vrvica'). Dandanes, v času ko so 
odlične tehnologije na voljo, je poleg vprašanja 
ekonomičnosti oz. neekonomičnosti gradnje vrvične 
ali brezvrvične povezave vprašanje kaj nudi prva in kaj 
nudi druga vrsta povezave. Tako lahko izbiramo med 
električnim (kovinskim) in dielektričnim vodnikom 
(optično vlakno) ter med brezvrvičnima načinoma: 
radijskimi zvezami in svetlobo. Vrvično valovanje se 
širi vzdolž vrvice. Moč valovanja pada eksponentno 
z razdaljo. Pri brezvrvičnem valovanju se pa oddajni 
signal širi v prostor, ki ga opisuje prostorski kot. Moč 
valovanja pada z drugo poneco.

Optične brezvrvične komunikacije

Med predstavnike brezvrvičnih komunikacij uvršča-
mo radijske zveze in optične brezvrvične zveze (ang. 
OWC - Optical Wireless Communications). Optične 
brezvrvične zveze so zveze (v nadaljevanju OWC), 
ki koristijo svetlobni spekter; infrardeči - IR (700 nm 
– 1 mm), človeku vidni del spektra (750 nm – 390 
nm) in ultravijolični - UV (400 nm – 10 nm) (slika 5).

Optično brezvrvične komunikacije niso novost. 
Če izvzamemo kresove in bakle, zrcaljenje sončne 
svetlobe, konec koncev tudi dimni signali je Graham 
Bell predstavil ”Fotofono” (ang. Photophone), s katerim 
je mogoče prenašati govor. Koristil je infrardeči del 
spektra svetlobe [1]. Ne pozabimo daljinskih IR 
upravljalnikov. V modernejši dobi so vir svetlobe 
fi lament nadomestile svetleče diode (ang. LED – Light-
Emitting diode). Razvoj se je nadaljeval. Dandanes 
tovrstne komunikacije uporabljamo na mnogih 
področjih. Delim jih glede na premagano razdaljo:

• komunikacija na zelo kratki razdalji (ang. Ultra-
short range OWC),

• komunikacija na kratki razdalji (ang. Short range 
OWC),

• komunikacija na srednji razdalji (ang. Medium 
range OWC)

• komunikacija na dolgi razdalji (ang. Long range 
OWC)

Slika 5: Umestitev optičnih brezvrvičnih komunikacij.
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• komunikacija na zelo dolgi (ang. Ultra-long range 
OWC)

LiFi
LiFi (ang. Light Fidelity) pripada razredu optičnih 
brezvrvičnih komunikaciji, ki uporabljajo človeku 
vidni del svetlobnega spektra (VLC – ang. Visual Light 
Communication) [2]. Potencialno uporabo je zaznati 
kot dopolnilno  komunikacijo (slika 7) mobilnim 
napravam. V letu 2007 je bila objavljena študija kako 
bi se svetlobna telesa LED obnesla v spektru rdeče, 
zelene in modre svetlobe, v uporabi ene same (ang. 
single-LED transmitter) in polja sijalk (ang. multi-LED 
transmitter). Poskusi so se vršili pri hitrosti 10 Mbit/
sek. Rezultati so bili navdušujoči [3]. 

Najnovejši poskusi kažejo občuten naskok izmerjenih 
največjih hitrostih: hitrost prenosa podatkov LiFi je do 
100-krat hitrejši in znaša 224 Gbit/sek pri medsebojni 
oddaljenosti oddajnika in sprejemnika  3m, pri 
prostorskem kotu oddajnika 60°. Omeniti velja močan 
parameter in to je potreba po nezastrtosti vidnega 
polja med oddajnikom in sprejemnikom imenovano 
FOV (ang. Field of View). Pri zmanjšanem prostorske 
kotu, na 36° znaša hitrost le še 112 Gbit/sek [4]. 

A kakšne so realno pričakovane največje vrednosti? 
Podjetje Velmenni trdi, da zlahka dosežejo 1 Gbit/sek 
[5]. Za primerjavo naj podam, da je trenutno najvišja 
hitrost WiFi 866,7 Mbit/sek po IEEE 802.11ac, pri 
pasovni širini 160 MHz [AVTOMATIKA št.138, št.137] 
Čeprav je komunikacija LiFi namenjena tvorjenju 
lokalnih in osebnih omrežji (po vzoru WiFi omrežji) 
v človeku vidnem delu spektra svetlobe, so bili prej 
omenjeni rezultati doseženi v IR območju, na 1550 
nm [6].

Za tehnologijo LiFi stoji skupina IEEE 802. Standard, 
ki pokriva LiFi, je IEEE 802.15.7 in je zastarel, in sploh 
ne opredeljuje najnovejših dosežkov. Specifi kacije 
v dokumentih se ravnajo po referenčnem ISO OSI 
modelu. Dotika se dveh plasti; prve Fizične plasti 
(PHY I, PHY II in PHY III) ter druge Povezovalne plasti 
(natančneje MAC).

Slika 6: Blok diagram Li-Fi komunikacije

Tehnologija je čedalje bližje vsakdanji uporabi, 
ker uporabljamo vse več LED sijalk za osvetlitev 
de lovnega in bivalnega okolja. V osnovi je princip 
delovanja enostaven (slika 6). LED sijalke uspejo 
tako hitro prehajati med dvema stanjema, da ga naše 
oko ne zazna, a sporočilo lahko prenesemo [7]. Na 
sprejemni strani se uporablja plazovne diode. Njih 
odlika je, da posamičen foton vzbudi kaskadno več 
elektronov (ojačanje). Če govorimo spektru VLC, mora 
bit luč seveda prižgana in zato bi bila tehnologija 
primerna samo za prostore s pomakanjem svetlobe.

A, če komunikacijo izvedemo v človeku nevidnem 
spektru (npr. IR), je komunikacija mogoča tudi ko so luči 
”ugasnjene”. Tedaj pa nismo več v defi niciji VLC. Pogrešam 
pa raziskavo učinka hitro utripajoče – bodisi človeku vidne 
bodisi nevidne – svetlobe na ”ostalo živo” naravo. Znan 
je primer steklenice za pivo, ki so jo zaradi tehnoloških 
potreb primerno oblikovali in zaradi zagotavljanja daljše 
obstojnosti vsebine primerno obarvali, a s tem nakopali 
nič koliko preglavic Bisernemu hroščku [8].

Prednosti tovrstne komunikacije so jasne: širša 
razpoložljiva širina pasu (300 nm), visoka integracija 
v poslovno in bivalno okolje ter izkoristek in stopnja 
varnosti, ki jo zagotavljamo z manjšim prostorom 
pokrivanja s ”signalom”. A ravno slednje je tudi 
slabost, kajti premikanje po prostoru, kjer je slabša 
osvetljenost ter prehajanje med različnimi prostori 
predstavlja problem kvalitetne povezave. Uporaba 
svetlobnega spektra namesto RF prinaša prednosti 
pri uporabi, kjer je prostor bodisi nasičen z RF-om 
in bi prihajalo do interferenc bodisi tam kjer je 
stopnja previdnosti na visokem nivoju (npr. v bližini 
občutljivih naprav, bolnišnice, v letalih...)
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Slika 7: Integracija LiFi tehnologije v naš vsakdan.

Li-Fi pokriva standard IEEE 802.15.7. Slednji se uporablja za naslednje 
infrastrukture: mobilno z mobilnim (ang. M2M – Mobile-to-Mobile), 
stacionarno z mobilnim (ang. F2M – Fixed-to-Mobile) ter Li-Fi pokriva 
standard IEEE 802.15.7. Slednji se uporablja za naslednje infrastrukture: 
mobilno z mobilnim (ang. M2M – Mobile-to-Mobile), stacionarno z 
mobilnim (ang. F2M – Fixed-to-Mobile) ter infrastukturno z mobilnim 
(ang. I2M -  Infrastructure to Mobile) [9].

Dejali smo, da Li-Fi ni neposreden konkurent, ki bi želel 
Wi-Fi in ostale protokolapovezovanja izrinit, temveč 
dopolniti. Kljub temu lahko naredimo primerjavo kaj 
ponujata WiFi ter LiFi (tabela 1).

LiFi WiFi
hitrost  

pokritost  
gostota podatkov  

varnost  
zanesljivost  

energetska ne-potratnost  
vpliv na okolje  

P2P povezovanje  
dovzetnost za ovire  

dozorelost trga - 
cena, licenčnine  

EMI  
EMC  

Uporaba

Nekaj možnosti uporabe smo že v toku prispevka že omenili. Teh-
nologija najde svoj prostor, kjer je širjenje ”RF-a” manj primerno, kjer 
ni potrebe po čem drugem, ker je svetlobe v izobilju, kjer želimo nudit 
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višjo stopnjo zaščite itd. Omenili nismo uporabe v prometu; pametna 
križišča, kjer bi nas (in naš avto) semaforji obsipali z informacija 
(eng. Car-to-Car Communication), kje bi se avtomobili, ki so trenutni 
udeleženci prometa (slika 8), izmenjevali informacije o stanju na 
cestišču (in po možnosti informacije o svojem šoferju) [3] Slednje 
komunikacije bi lahko umestili med komunikacije na srednji razdalji 
(ang. Medium range OWC). Svojo rešitev integracije sicer Apple še ni 
jasno razkril, vendar je jasno, da bo njihov mobilni aparat z različico 
operacijskega sistema iOS 9.1 omogočal ”LiFiCapability” [10].

Slika 8: Izmenjava podatkov med udeleženci prometa o dogodkih.

Slika 9: Apple bo omogočil LiFi v enen od prihajajočih produktov.

Svoj prostor najde LiFI tudi med komunikacija na zelo kratki razdalji 
(ang. Ultra-short range OWC). Visoke zmogljivost prenosa podatkov se 
uporablja v vgnezdnih sistemih in tako nadomešča vrvične vodnike 
(slika 9).

Slika 10: LiFi v vgnezdnih sistemih.
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Slika 11: Velik potencial uporabe LiFi v pisarnah.

Zaključek
Komunikacije v svetlobnem spektru imajo dolgo zgodovino. V članku nismo razdelali vseh svetlobnih 
komunikaciji in širnost uporabe, ampak samo del, ki se nanaša na telekomunikacije v vidnem spektru 
(VLC) in opisali nastajajoči LiFi, ki bi/bo dopolnjeval obstoječo infrastrukturo komunikacij 3G, 4G in 
WiFi. Podjetja se že pripravljajo na trg. Nekatera ustvarjajo trg s svojimi produkti, ki bodo komunikacijo 
omogočale in druga, ki bodo skočile na ta vlak in tehnologijo koristile.
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Srečanje gospodarstva in znanostiSrečanje gospodarstva in znanosti
Na pobudo predsednika Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici 
Slovenije, Janeza Škrleca, je 16.02.2016 na Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport 
potekalo prvo srečanje znanosti in gospodarstva. Na dogodku je beseda tekla o tem, kaj 
napraviti, da bo sodelovanja med gospodarstvom in znanostjo bistveno več, še zlasti z malimi 
in mikro podjetji.

Na srečanju so sodelovali: dr. Maja Makovec Brenčič, 
MIZŠ, ministrica, prof. dr. Tamara Lah Turnšek, 
direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo - NIB, 
prof. dr. Jadran Lenarčič, direktor Instituta Jožef 
Stefan - IJS, Janez Škrlec, Predsednik Odbora za 
znanost in tehnologijo pri OZS, mag. Urban Krajcar, 
MIZŠ, direktorat za znanost, generalni direktor, dr. 
Tomaž Boh, MIZŠ, državni sekretar, Andrej Ograjenšek, 
MIZŠ, prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega 
inštituta v Ljubljani. Iz MGRT sta sodelovala mag. Marija 
Čebular Zajec, mag. Janez Rogelj. Iz gospodarstva so 
sodelovali: Bojan Črtalič, direktor podjetja FerroČrtalič 
international, Jasmina Filipič iz podjetja Roto d.o.o.,  
Marko Lotrič, direktor Lotrič meroslovje d.o.o., Milan 
Škapin, DEA Sežana, Ludvik Kavčič, Precisium Kranj, 
Mojca Andolšek Črtalič, FerroČrtalič international, 
Valentina Melkič, sekretarka odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS in dr. Peter Stanovnik Inštitut za 
ekonomska raziskovanja - IER. Naslednje srečanje 
gospodarstva in znanosti  se načrtuje v mesecu maju 
2016 na MGRT. Direktorat za znanost na MIZŠ bo o 
predlogih in pobudah iz srečanja gospodarstva in 
znanosti seznanil Vlade RS in resorna ministrstva. O 
pobudah in predlogih koristnih za obrt in podjetništvo 
bo obravnaval tudi Svet za znanost in tehnologijo 
Republike Slovenije, ki je najvišje svetovalno telo 
vlade RS. 

Med udeleženci srečanja gospodarstva in znanosti sta bila 
tudi predsednica OOZ Novo Mesto Mojca Črtalič Andolšek 
(v sredini) in član odbora za znanost in tehnologijo Bojan 
Črtalič (desno) ter predsednik OZT Janez Škrlec (levo)

Avtor: Janez Škrlec, Predsednik odbora za znanost in zehnologijo pri OZS
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VODENJE KORAČNIH MOTORJEV

Modul EL7037 je namenjen za koračne 
motorje do 1,5 A pri napajalni napetos   
24 V DC, EL7047 pa za koračne motorje 
do 5 A, napajalna napetost pa je od 
8 do 50 V DC. Oba modula imata 
priklop za inkrementalni dajalnik, 
1 vhod in 1 nastavljiv vhod/izhod. 
Vhodi so namenjeni priklopu končnih 
s  kal, izhod pa je namenjen priklopu 
motorske zavore. 

Vgrajena funkcija kontrole po   je 
primerna za enostavne aplikacije, kjer 
motor (z vgrajenim dajalnikom) pošljemo 
na ciljno pozicijo z nastavljeno hitrostjo 
in določenim pospeškom/pojemkom. 
Po končani operaciji dobimo povratno 
informacijo, če je motor dosegel ciljno 
pozicijo. Za zahtevnejše aplikacije se 
priporoča uporaba programske opreme 
TwinCAT NC, ki podpira več možnos   
za vodenje motorjev (pozicijska zanka).

Modula delujeta v načinu '64-fold 
microstepping', ki omogoča bolj mirno 
vrtenje in natančnejše pozicioniranje. 
Poleg tega pa podpirata vektorsko 
vodenje (angl. vector control), ki 
omogoča, da se koračni motor krmili 
podobno kot servomotor. Prednos   
vektorskega vodenja so: prilagajanje 
električnega toka glede na breme, 
večja učinkovitost – manjše segrevanje 
motorja, boljša dinamika. Pogoj za 
uporabo vektorskega vodenja so 
enkoder z dovolj visoko ločljivostjo 
(vsaj 4000 pulzov na obrat), uporaba 

Beckhoff  EL7037 in EL7047: Novi moduli za 
koračne motorje podpirajo tudi vektorsko vodenje
Informacije: Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Moduli za koračne motorje podjetja Beckhoff  omogočajo neposreden priklop koračnih motorjev 
brez dodatne ojačevalne stopnje, saj je ta že vgrajena v modulih. Ker Beckhoff  dobavlja tudi koračne 
motorje, takšna kombinacija poenostavi projek  ranje in nabavo opreme pa tudi programiranje 
je enostavnejše. Tokrat predstavljamo dva nova modula za koračne motorje, katerih posebnost 
je, da podpirata tudi tehnologijo vektorskega vodenja. 

Modul EL7037/EL7047 v kombinaciji s koračnim motorjem serije AS1000 
predstavlja cenovno ugodno a hkrati zmogljivo ter kompaktno rešitev.

Beckhoff  koračnih motorjev serije AS1000 ter uporaba programske opreme 
TwinCAT NC. 

Modul EL7037 je primeren za koračne motorje Beckhoff  AS1010, AS1020, 
AS1030, modul EL7047 pa za koračne motorje Beckhoff  AS1050 in AS1060. 
Modula skupaj s koračnimi motorji Beckhoff  predstavljata cenovno ugodno 
rešitev za različna področja v avtoma  zaciji. 

Modula EL7037 in EL7047 sta izdelana za modularne sisteme s hitrim vodilom 
EtherCAT, ki ga odlikuje visoka zmogljivost ter prijaznost uporabniku. Izredno 
širok nabor vhodno izhodnih modulov za sistem EtherCAT, ki jih ponuja podjetje 
Beckhoff , v kombinaciji z ‘embedded’ in PC krmilniki/računalniki omogoča 
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Tehnični podatki EL7037 EL7047

Izhodi 1 koračni motor, 1 zavora (do 0,5 A) - namesto 1 dig. vhoda

Vhodi 2 dig. vhoda (npr. za končna s  kala), 1 inkrementalni dajalnik

Vrsta motorja Unipolarni ali bipolarni koračni motorji

Delovna napetost 24 V DC (-15 %/+20 %) 8…50 V DC

Izhodni tok (zaščita pro   pre-
obremenitvi in kratkem s  ku)

do 1,5 A do 5 A

Maks. frekvenca korakov 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 ali 16.000 korakov/s (nastavljivo)

Mikro koraki 1 / 64

Frekvenca tokovnega regulatorja pribl. 30 kHz

Diagnos  ka (LED) Napaka A in B faze, preskok koraka, napajanje, 'enable' signal

Natančnost motorja Pribl. 5000 pozicij na obrat (velja za  pično aplikacijo)

Signal dajalnika 5…24 V DC, 5 mA

Vgrajene funkcije Kontrola po  , vektorsko vodenje

Delovna temperatura / 
temperatura shranjevanja 

0…+55 °C/-25…+85 °C

Rela  vna vlažnost 95 %, brez kondenza

op  malne rešitve in predstavlja odlično razmerje cena/zmogljivost na številnih področjih uporabe.

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

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

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

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte 
info@beckhoff .si. 
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Na tečaju se tečajniki seznanijo z okoljem TIA Portal in s strojno opremo, na kateri opravljajo prak  čne vaje. 
V okolju TIA Portal se naučijo ustvari   programske bloke SCL. Na enostavnih primerih se naučijo uporablja   
tekstovni urejevalnik za kreiranje programa SCL. Tečajniki med seboj primerjajo rešitve enostavnih problemov 
z različnimi načini programiranja.

IZOBRAŽEVALNJA

Tečaj Siemens TIA Portal SCLTečaj Siemens TIA Portal SCL
Informacije: VRD DANKON, d.o.o.

Tečaj Siemens TIA Portal SCL je posvečen uporabi višjega programskega jezika, ki je pri 
Siemensu označen s kratico SCL (Structured Control Language). Tečajniki so po končanem 
tečaju sposobni uporabiti višji programski jezik SCL pri izdelavi zahtevnejših algoritmov za 
obdelavo podatkov in pri razvoju zahtevnejših matematičnih operacij. 
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Na prak  čnih primerih uporabijo kontrolne stavke, kot so pogojni stavek FOR, pogojni zanki WHILE in 
REPEAT, stavek izbire ...

Posebno poglavje je namenjeno obdelavi kompleksnih podatkovnih  pov ARRAY, STRUCT in PLC.

Tečajniki se naučijo uporablja   tudi indirektno naslavljanje v SCL na vseh družinah S7-1200, S7-300/400 in 
S7-1500.

Veliko prak  čnih primerov, vaje in zgoščeno posredovanje učne vsebine zagotavljajo zadovoljstvo ob koncu 
tečaja. Klasičen pristop z uporabo nabora ukazov STL pri družini S7-1200 ni mogoč, pri družini S7-1500 pa 
je STL emulacija STL-a iz družine S7-300/400. To dejstvo govori o nujnos   prehoda z nabora ukazov STL na 
uporabo višjega programskega jezika SCL. Takšen prehod si lahko olajšate z obiskom tečaja TIA Portal SCL.

ŠOLANJA SIEMENS TIA PORTAL
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RADIJSKE KOMUNIKACIJE

Avtor: Herman Slokar, Avtoma  ka

Najprimernejše mesto za 
postavitev mobilne antene

Dandanes se uporabniki radijskih telekomunikaciji po večini ne ukvarjajo s kvaliteto 
signala, ker se to uredi ”samo od sebe...”. Komercialni ponudniki so nas razvadili; ko ni 
slišimo smo enostavno izven dosega. Defi nitivno bi k odpravi problema pripomogla 
večja antena, pa tud usmerjena! Kaj pa, če bi bilo pravilno postavljena antena dovolj?

Za začetek naj omenim, do bo govora o postavitvi  
neusmerjenih mobilnih anten. Izbiro prave oz. primerne 
antene prepuščam bralcu. Kakšno anteno želimo 
odločajo različni dejavniki: frekvenčno področje, 
ojačanje, cena in njena fi zična velikost oz. izgled ter 
poslednično (sicer pogojno tudi namestitev). Skoraj 
brez izjem se uporablja monopolne antene (ang. 
monopole antenna) s prilagoditvami, ki se dvigajo 
nad prevodno površino (ang. ground plane).

Anteno domala lahko postavimo kjerkoli nas je volja 
(slika 3). Izbrati gre med permanentno namestitvijo ali 
hitro odstranljivo. Za stalno namestitev je na voljo širok 
asortiment nosilcev, ki omogočajo pritrditev antene 
na rob odprtin ali rob vrat odprtin v avtomobil, ter 
nosilcev za namestitev na strešni prtljažnik. Največjo 
skrb za dobro opravljeno delo predstavlja pritrditev 
antene na površino avtomobila, ki zahteva vrtanje (slika 
1). Za namestitev take antene porabimo nekoliko več 
časa, a je bolje nameščena tako antena kot vodnik. Za 
hitro postavitev in odstranitev so primerne antene 
z magnetnim nosilcem (slika 2). Obstajajo omejitve 

postavitve take antene; 
ne moremo jo postaviti 
na rob vozila, bodisi pri 
visoki hitrosti bodisi 
nizkih vejah tvegamo 
izgubo antene.

Slika 2: Namestitev 
antene z magnetnim 
nosilcem.

Ob pogledu na sliko 3 vi dim veliko večino točk kjer 
lahko pritrdimo anteno. A z vidika delovanja antene 
vse lokacije namestitve niso enakovredne. Pa tudi 
tip namestitve vpliva na delovanje antene. Na sliki 3 
so označene točke ter tip namestitve: permanentna 
namestitev (označeno s ) ter z uporabo magnetne 
noge (označeno s  ). Kakršnakoli namestitev, ki je 
nižja od strehe in namestitev antene na nemetalizirano 
površino rezultira v slabljenju ojačanja antene in 
popačeni obliki sevalnega diagrama.

Slika 1: Primeri permanentno nameščenih anten.
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NAMESTITEV ANTENA NA VOZILO

Slika 3: Možnosti pritrditve anten na 
vozilo.

Zaključek
Spoznali smo, kje je najboljše mesto in kje so sprejemljiva mesta za 
postavitev mobilne antene. Najbolje, da anteno postavim naravnost 
na sredino strehe. Ampak ne glede na vso teorijo, ki stoji za tem; 
anteno postavim tam kjer najbolj služi svojemu namenu na najbolj 
varen način.

Viri
[1] “Automotive Applications | WIPL-D.” [Online]. Available: http://

www.wipl-d.com/applications.php?cont=antenna-placement/
automotive-applications. [Accessed: 25-Feb-2016].

[2] “CST - Computer Simulation Technology.” [Online]. Available: 
https://www.cst.com/. [Accessed: 25-Feb-2016].

Slika 4: Model 
avtomobila in njegovo 

zadnje steklo.
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STROKOVNI  DOGODKI

Namen

Strokovna priprava

Prikaz proizvodnega programa

Rezervacija hotela

Kotizacija

Gradivo

Prijave

Organizator
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37. KOTNIKOVI DNEVI
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Avtor: dr. Aljaž Stare in mag. Milan Dobrić, Metronik d.o.o.

Dream Report for Profi cy uporabnikom omogoča 
enostavno izdelavo poročil brez potrebe po poznavanju 
programskih jezikov, s čimer je primeren za različne 
profi le uporabnikov. Poročila so lahko v obliki pdf ali 
MS Excel datotek, generirajo pa se samodejno preko 
nastavljenega urnika (npr. dnevno, tedensko) ali pa na 
zahtevo uporabnika (ročno ali preko skripte). Poročila 
se lahko samodejno tudi natisnejo ali pošljejo na 
izbrane e-mail naslove. Uporabniki lahko ustvarijo 
predloge poročil, s čimer poenostavijo in skrajšajo 
proces njihove izdelave. V poročila lahko uporabniki 
vključujejo podatke neposredno iz procesne baze 
Profi cy Historian, Profi cy iFIX SCADA sistemov oz. 
poljubnih  standardnih OPC virov (OPC DA, OPC 
AE, in OPC HDA), csv in MS Excel datotek, kot tudi 
iz lokalnih ali oddaljenih relacijskih baz (npr. SQL, 
MS Access) preko standardnih vmesnikov (ODBC 
ali OLE-DB). Tako lahko uporabniki kombinirajo 
podatke iz različnih virov za celovitejši vpogled v 
sisteme oz. procese, ki jih spremljajo, do poročil pa 

lahko dostopajo tudi preko Web portala, ki omogoča 
pregled iz brskalnikov in mobilnih naprav. Dream 
Report for Profi cy podpira nadzor nad različicami 
poročil (Version Control) ter uporabo elektronskega 
podpisa v skladu z 21 CFR Part 11.

Orodje za izdelavo in generiranje 
ter samodejno pošiljanje poročil – 

Dream Report for Profi cy

Slika 1

Slika 2



35AVTOMATIKA 140/2016

PROCESNA INFROMATIKA

WIN-911
Avtor: dr. Aljaž Stare in mag. Milan Dobrić, Metronik d.o.o.

Programska oprema Win-911 je vodilna programska 
oprema za alarmiranje in obveščanje na svetu, ki 
v realnem času preko različnih komunikacijskih 
kanalov obvešča uporabnike o delovanju in 
kritičnih alarmnih stanjih sistema. WIN-911 se 
lahko povezuje na poljubne OPC-DA vire ali 
direktno na Profi cy iFIX HMI/SCADA sistem, iz 
katerega je možen neposreden uvoz točk/alarmov. 
Win-911 je partner GE Intelligent Platforms  že 
več kot 10 let.

Obveščanje o alarmih, ki se pojavijo na Profi cy iFIX HMI/
SCADA sistemu, poteka preko mobilnih in stacionarnih 
telefonov (preko SMS in/ali glasovnega obveščanja), 
pozivnikov, spletnih brskalnikov, elektronske pošte, 
pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov. 

WIN-911 aplikacija se lahko uporablja na številnih 
področjih, kjer operaterji niso ves čas neposredno v 
stiku z nadzornim sistemom, so mobilni oz. za odpravo 
napak skrbi več oseb, npr. v vodovodnih sistemih, 
sistemih za čiščenje odpadnih voda, energetskih 
sistemih, industrijskih sistemih, zgradbah ter ostalih 
proizvodnih in infrastrukturnih objektih.

SMS obveščanje

Obveščanje in alarmiranje poteka preko pošiljanja 
SMS tekstovnih sporočil na mobilne telefone. WIN-
911 sistem pošlje SMS sporočilo uporabnikom takoj, 
ko se v procesnem sistemu pojavi alarm ali ko pride 
do potrditve alarma. Uporabniki lahko pošljejo SMS 
sporočilo tudi nazaj v WIN-911 sistem, s čimer lahko 
potrdijo posamezne alarme ali od sistema zahtevajo 
povratno informacijo o trenutnem alarmnem stanju 
procesnega sistema.

Mogoča je tudi izdelava naprednejše logike obveščanja 
in eskalacije, kjer se npr. sporočilo o alarmu pošlje 
večkrat, če uporabnik alarma ne potrdi oz. pošlje 
naslednjim uporabnikom. Pri tem lahko kombiniramo 
različne načine obveščanja (npr. SMS in elektronska 
pošta) ter upoštevamo prioriteto alarma. Na ta 
način proces zaradi nedosegljivosti ali zasedenosti 
uporabnika ne trpi.

Za bolj učinkovito pošiljanje (SMS) ob vestil je 
omogočeno tudi nastavljanje sku pin uporabnikov in 
alarmov, ki jih ti uporabniki prejema jo, ter nastavitev 
urnikov, kdaj so posamez-
ni up orabniki dosegljivi. 
Informacija o alarmu se po-
šlje le uporabnikom, ki so 
odgovorni oz. us po sobljeni 
za odpravo alarma ter so v 
danem trenutku na delovnem 
mestu oziroma na voljo za 
odpravo napak. 

Namenska aplikacija za ta-
blice in pametne telefone
Ta opcija uporabnikom po nu-
ja »push notifi cation« način 
obveščanja, prikazovanja 
in potrjevanja alarmov, ki 
poteka preko namenske 

Slika 3
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aplikacije Mobile-911, prirejene za pametne telefone 
in tablične računalnike (iOS, Android ali BlackBerry) 
ali preko spletnih brskalnikov (MobileView). 

Honeywell Eagle 

 Avtor: mag. Damjan Janežič, Metronik d.o.o.

Prostoprogramabilni krmilnik Honeywell Eagle je namenjen 

avtomatizaciji sistemov strojne in elektro energetike v 

zgradbah (toplotne postaje, hladilne postaje, sistemi 

ogrevanja, hlajenja in prezračevanja…). 

Eagle se lahko uporablja samostojno ali v mrežni 

povezavi z drugimi krmilniki in nadzornim sistemom. 

Krmilnik programiramo s programskim orodjem CARE, 

ki vsebuje že pripravljene programske module za 

vodenje sistemov energetike in funkcije za podporo 

za varčno rabo energije. Za povezovanje v CNS 

sistem ima krmilnik na voljo različne komunikacijske 

protokole, kot npr. Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Lon, M-Bus 

in ModBus. Krmilnik ima integriran WEB strežnik, ki 

omogoča dostop do vseh podatkov na krmilniku 

preko standardnih brskalnikov. 

Homeywell Eagle je na razpolago v različnih izvedbah, 

ki se razlikujejo glede na število integriranih vhodno/

izhodnih točk,  komunikacijske možnosti in konzolo 

za posluževanje. Ta je lahko integrirana na samem 

krmilniku ali vgrajena na vrata elektro omare. Na voljo 

je tudi različica brez operaterskega prikazovalnika. 
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Avtor: Ambrož PODKORITNIK, d.i.e., MIEL d.o.o.

Omronovi industrijski na-
pajalniki veljajo za ene 
naj zanesljivejših na trgu. 
K obstoječim seri jam na-
pajalnikov v kovins kem 
ohišju S8JX-P, S8JX-G, S8JX-
ZS se je pridružila še serija 
S8FS-C, ki ostaja na Omronovi 
visoki ravni zanesljivosti 
in se lahko pohvali z zelo 
ugo dno ceno. Največ k 
za nesljivosti pripomorejo 
kvalitetni elekotrolitski 

kondenzatorji. Kljub nestabilni vhodni napetosti (100 
– 240 VAC) napajalnik  zagotavlja stabilno izhodno 
napetost. Na voljo so tipi s 5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 36 V 
ali 48 V enosmerne izhodne napetosti od moči 15 W 
do 350 W (Tabela 1). Napajalniki omogočajo montažo 
na površino ali na DIN letev in dovoljujejo uporabo v 
temperaturnem območju od -20°C do +60°C. Napajalniki 
nosijo CE oznake in imajo UL certifi kate. Modeli do 150 
W so skladni z EMI EN 55011 razreda B. 

Nova serija 
napajalnikov v 
kovinskem ohišju 
z izjemno ugodno 
ceno: S8FS-C

NAZIVNA 
MOČ

IZHODNA NAPETOST

5 V 12 V 15 V 24 V 36 V 48 V

15 W

25 W

35 W

50 W

75 W

100 W

150 W

200 W

350 W

      na voljo             ni na voljo

Tabela 1: Ponudba modelov

Sistemi za avtomatizacijo
- PLK sistemi 
- Omrežja 
- Operaterski paneli (HMI)
- SCADA 
- Programska oprema  

Regulacijska tehnika
- Temperaturni in procesni regulatorji 
- Števci in časovniki
- Digitalni prikazovalniki
- Nivojski regulatorji
- Stikalni napajalniki  

Pogonska tehnika
- Krmilniki gibanja
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

Industrijski roboti
- SCARA roboti
- DELTA roboti

Senzorika in sistemi strojnega vida
- Senzorji z optičnim vlakni
- Sistemi strojnega vida
- Induktivna stikala
- Fotoelektrični senzorji
- Merilni senzorji
- Končna stikala
- Dajalniki impulzov
- RFID sistemi

Varnostna tehnika
- Varnostne zavese in senzorji 
- Varnostni moduli 
- Varnostna stikala
- Varnostni releji
- Varnostni programirljivi krmilniki

Preklopna tehnika
- Mehanski releji
- Polprevodniški releji
- Stikala in tipke
- Kontaktorji

Signalizacija in svetila
- Signalni LED stolpiči
- Signalne LED luči
- Zvočni alarmi
- LED svetila

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

•  E  info@miel.si •  S www.miel.si
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Avtor: Andrej Zupančič, PS, d.o.o., Logatec

Emerson (Control Techniques) je od nekdaj znan po napredni 
regulaciji motorjev, njihovi pogoni pa so tradicionalno reševali 
najzahtevnejše pogone strojev. 

Družina frekvenčnih pretvornikov Unidrive M: 
• Unidrive M100: za nezahtevne uporabnike, odprtozračni regulator 

za moči 0,25 kW do 7,5 KW, ki ima vgrajen prikazovalnik
• Unidrive M200: za zahtevnejše uporabnike, odprtozračni regulator za 

moči 0,25 KW do 132 kW, ki ima vgrajen prikazovalnik, je zamenjava 
za Commander SK, z možnostjo nadgradnje z opcijskimi moduli

• Unidrive M300: za zahtevne uporabnike, odprtozračni regulator za 
moči 0,25 KW do 132 kW, ki ima vgrajen prikazovalnik in vgrajeno 
varnostno funkcijo (Machine safty)

• Unidrive M400: za zahtevne uporabnike, odprtozračni regulator 
za moči 0,25 KW do 132 kW, ima vgrajen PLC in CODESYS

Več informacij: PS, d.o.o., Logatec
Kalce 30 B, 1370 Logatec

www.ps-log.si

Podjetje PS, d.o.o., 
Logatec ima nove 
nižje cene frekvenčnih 
pretvornikov Emerson 
Unidrive M100-400. 

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

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

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

e
e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

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

Prihodnost je v naših rokah

-

-

-

-

-

-

-

-

CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X
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Pripravila: B. Batagelj in T. Mlinar

V dneh od 3. do 5. februarja 2016 je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani potekal 22. strokovni seminar radijske komunikacije. Dogodek je vpeljal 
že preminuli zasl. prof. dr. Jožko Budin z namenom strokovnega izpopolnjevanja 
radiokomunikacijskih strokovnjakov in vseh ostalih, ki se zanimajo za to področje. 
Letošnji tridnevni program je zajel različne tematike, ki so prikazale razvoj in novejše 
dosežke na tem širokem področju. Predstavljene so bile tako izobraževalne kot 
strokovne teme, namenjene osveževanju in dopolnjevanju že obstoječega znanja, 
kot tudi dosežki slovenskih podjetij in raziskovalnih projektov, ter zahtevnejše 
teme na ekspertni ravni.

Reportaža iz 22. strokovnega Reportaža iz 22. strokovnega 
seminarja radijske komunikacijeseminarja radijske komunikacije

Dogodek je, kot vsako leto, tudi letos zbral veliko 
število udeležencev ter predavateljev (preko 120), 
ki so napolnili predavalnico številka dve na Fakulteti 
za elektrotehniko v Ljubljani. Vsi sodelujoči so bili 
strokovnjaki iz različnih ustanov, ki se posredno ali 
neposredno ukvarjajo z radijskimi komunikacijami. 
Teme letošnjega seminarja so bile raznolike in so 
pokrivale različna področja radijskih omrežij in 
brezžičnih protokolov – pojave radijskega razširjanja in 
šuma, mobilni širokopasovni dostop, radionavigacijo,  
satelitske komunikacije in še veliko drugega. Tuji 
predavatelji so nam postregli z zelo aktualnimi in 
v prihodnost segajočimi temami, kot so tehnološki 
trendi v LTE (Srdjan Kostic, Ericsson) in radijski dostop 
naslednje generacije 5G (Göran Berglund, Huawei).
 

SLIKA 1 – Veliko zanimanje strokovnjakov ob praktični 
demonstraciji novosti na radijski opremi.

Osrednja tema so bila radijska dostopovna omrežja, 
ki so vroča tema v svetu in doma in bodo taka ostala 
še desetletje ali več.

Gostitelj in organizator seminarja na Fakulteti za 
elektrotehniko je bil Laboratorij za sevanje in optiko na 
Katedri za informacijske in komunikacijske tehnologije. 
Na samem začetku je udeležence pozdravil prodekan 
za pedagoško delo fakultete, prof. dr. Gregor Dolinar, 
ki je predstavil delo fakultete ter spregovoril nekaj 
besed o seminarju, ki se že vrsto let odvija kot del 
vseživljenjskega izobraževanja in predstavlja dobro 
prakso sodelovanja med podjetji, fakulteto in njenimi 
zaposlenimi. 

Predstojnik Laboratorija za sevanje in optiko prof. dr. 
Matjaž Vidmar je v otvoritvenem nagovoru poudaril 
razliko med žičnimi in brezžičnimi komunikacijami 
ter odprl vprašanje ekonomičnosti in energetske 
učinkovitosti radijskih dostopovnih omrežij. Seminar 
sta uspešno povezovala dr. Tomi Mlinar in doc. dr. 
Boštjan Batagelj, ki sta dobro časovno usklajevala 
predavatelje in dovoljevala dovolj časa za aktualna 
vprašanja in debate.

Celotno seminarsko gradivo je bilo zbrano v obsežnem 
tiskanem zborniku in v elektronski obliki na ključku 
USB. Udeleženci so poleg tega dobili tudi spominski 
nahrbtnik, pisalo, reklamno gradivo in potrdilo o 
udeležbi na seminarju. Glavni pokrovitelji letošnjega 
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seminarja so bila podjetja Ericsson, 
Kapsch in Iskra.

Vzporedno s seminarjem je v avli 
fakultete potekala tudi razstava 
podjetij, ki se ukvarjajo z merilno 
opremo in drugimi radijskimi 
elementi. Podjetje Amiteh, ki 
se lahko pohvali z dolgoletnimi 
izkušnjami njihovih sodelavcev 
na področju meritev, merilne 
tehnologije in merilne opreme 
za elektroniko, telekomunikacije 
in visokofrekvenčno tehniko, je 
predstavilo vrhunsko merilno 
opremo proizvajalcev Keysight 
Technologies in Rigol. Rhode & 
Schwarz je nemško podjetje, ki 
se je dobro uveljavilo na področju 
radijskih komunikacij. 

Dva lokalna predstavnika podjetja – 
Belmet in Rohde & Schwarz Slovenija 
– sta prikazala paleto radijskih 
merilnih instrumentov, ki so poželi 
veliko pozornosti in zanimanja. 
Podjetje Xenya zastopa in distribuira 
vrsto priznanih proizvajalcev 
računalniške in komunikacijske 
opreme na slovenskem trgu in trgih 
nekaterih sosednjih držav. Generalni 
medijski pokrovitelj je bila revija 
Avtomatika+elektronika, ki so jo 

prejeli kot seminarski material tudi 
vsi udeleženci.

27 sodelujočih predavateljev je 
izpostavilo aktualne vsebine, ki 
so pomembne za konkreten razvoj 
radijskih komunikacijskih omrežij, 
v preddverju seminarja pa so bili 
razstavljeni izbrani aktualni plakati 
študentov, ki so obravnavali antene, 
mikrovalovne izvore ter meritve v 
radijskem spektru. 

Prvi dan seminarja je z uvodnim 
predavanjem začel direktor Agencije 
za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (AKOS) 
Franc Dolenc, ki je spregovoril 
o pomenu sodobnih mobilnih 
tehnologij pri širokopasovnem 
pokrivanju Slovenije. Predavateljica 
Meta Pavšek Taškov, ki prav tako 
prihaja iz AKOS-a, je v kratkem 
povzela dogajanje iz svetovne 
radijske konference WRC-15, ki 
je potekala v Ženevi od 2. do 27. 
novembra 2015. Predstavljeni so 
bili strateški cilji, novi frekvenčni 
pasovi za javne mobilne storitve 
in rezultati pomembni za razvoj 
radijskih storitev v Republiki 
Sloveniji.

O izzivih na poti do nove generacije 
komunikacij, ki bo namenjeno 
zadovoljevanju različnih obstoječih 
in novih potreb nove strukture 
uporabnikov, je spregovoril Alojz 
Hudobivnik, poznavalec področja 
standardizacije 5G v ITU-T FG 
IMT2020. Tomi Mlinar je predstavil 
vizijo podjetja Nokia v prispevku, 
ki sta ga pripravila skupaj s fi nskim 
kolegom Harrijem Holmo. Poudaril 
je predvsem dve smeri razvoja 
5G – na eni strani potrebe po 
širokem frekvenčnem pasu, majhnih 
zakasnitvah in velikih prenosnih 
hitrostih in na drugi strani potrebe 
po ozkopasovnih storitvah majhnih 
hitrosti, namenjene internetu stvari 
(IoT). Predstavnik švedskega podjetja 
Ericsson – Srdjan Kostic, je opisal 
tehnološke trende v omrežju LTE 
s poudarkom na ozkopasovnih 
zvezah za namene interneta stvari. 

Popoldanski dan prvega dne je 
bil namenjen radionavigaciji in 
satelitskim komunikacijam. Začela 
sta ga predavatelja iz Fakulteta 
za gradbeništvo in geodezijo – 
Oskar Sterle in Polona Pavlovčič 
Prešeren, ki sta predstavila uporabo 
globalnih navigacijskih satelitskih 
sistemov (GNSS) v geodeziji, ki 

SLIKA 2 – Strokovnjaki s področja radijskih komunikacij so napolnili predavalnico P2. (arhiv Fakultete za elektrotehniko)



41AVTOMATIKA 140/2016

REPORTAŽA SRK 2016

omogočajo določitev položaja poljubne točke z 
visoko natančnostjo, točnostjo in zanesljivostjo, kar 

SLIKA 3 – Ob predavanju prof. Matjaža Vidmarja se je 
razblinila marsikatera zmotna predstava o šumih v radijskih 
komunikacijah in porodila inovativna ideja o izboljšavi 

sistemov in meritev.

je možno le ob skladnosti opazovanj GNSS, položajev 
satelitov in položajev danih točk, ob odstranitvi 
pogreškov, prisotnih v opazovanjih GNSS, in pri ustrezni 
obdelavi opazovanj GNSS. Predavatelj Andrej Štern iz 
Fakultete za elektrotehniko se je dotaknil obnašanja 
sprejemnikov GNSS pod vplivom motilnikov. Najbolj 
fascinantno vesoljsko zgodbo je predstavil Leon 
Kocjančič, ki je sodeloval pri obdelavi in vizualizaciji 
radarskih podatkov s satelita Mars Express. Prikazal 
je končne rezultate tridimenzionalnega prikaza 
južne ledene kape na Marsu. Prvi dan je zaključil 
Andrej Vilhar, ki skupaj s sodelavci iz Institut Jožef 
Stefan od avgusta 2015 meri svetilniške signale v 
Ka- in Q-pasu s satelita Alphasat in s tem prispeva 
k aktivnostim evropske skupine ASAPE.

Drugi dan seminarja je prof. Matjaž Vidmar v prispevku 
koristnem za osvežitev znanja predstavil osnovne 
omejitve, ki jih povzroča šum v radijskih komunikacijah, 
pa tudi nekatere uporabne strani šuma. Kot smo videli, 
je v radijskih komunikacijah najpomembnejši toplotni 
šum, ki ga zbira antena iz svoje okolice, ustvarjajo 
pa ga tudi pasivni in aktivni gradniki elektronskih 
vezij. Analogno razmerje signal/šum se pretvori v 
pogostnost napak v številski (digitalni) zvezi. Toplotni 
šum se v vsakem oscilatorju pretvarja v fazni šum, 
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opazen je kot motnja v sosednjem kanalu ali naključno 
sukanje ozvezdja modulacije ter kot naključna 
frekvenčna modulacija oziroma drhtenje takta. Šum 
lahko uporabimo tudi kot merilni signal oziroma za 
ustvarjanje ključev v kriptografi ji, od kratkih gesel do 
nezlomljive šifrirne knjige za enkratno uporabo. Kot 
pravi prof. Vidmar, pa so umetni nadomestek šuma 
psevdonaključna zaporedja. 

Iztok Saje iz Telekoma Slovenije je predstavil 
dolgoročno izboljševanje C/I v omrežju LTE, kjer 
se operaterji trenutno osredotočajo na izboljšave 
radijskega pokrivanja. Z rastjo prometa pa bo vse 
več težav pri nadzoru radijskih motenj. V predavanju 
je bilo predstavljenih nekaj postopkov za manjšaje 
interference. 

K povečanju zmogljivosti radijske zveze lahko precej 
prispevajo večantenski brezžični telekomunikacijski 

sistemi MIMO, ki jih je opisal Srečo Plevel iz podjetja 
Aviat Networks, katero uporablja tovrstne rešitve za 
mikrovalovne radijske usmerjene zveze. Za zveze z 
direktno vidnostjo so pomembne Fresnelove cone in 
radijska predikcija, ki se ji je posvetil Andrej Osterman 
iz Telekoma Slovenije. Rezultati njegovih izračunov 
so vizualne slike, ki pokažejo lastnosti radijske zveze 
v smislu zakritja posameznih Fresnelovih con.

Dopoldanski del drugega dne je zaključila Vesna 
Prodnik Pepevnik iz svetovalnega podjetja Vafer, ki 
je skupaj s kolegom Jankom Janežičem iz podjetja 
Stelkom prikazala uporabo javne infrastrukture za 
gradnjo mobilnih omrežij na primeru nameščanja 
baznih postaj na visoko napetostne daljnovodne 
stebre elektroenergetskega sistema. 

V drugem dnevu popoldan so se s kratkimi 
poročili zvrstili še Uroš Dragonja iz Inlambda BDT 

SLIKA 4 - Ključne besede 22. seminarja radijske komunikacije, ki so jih največkrat izrekli ali zapisali udeleženci seminarja 
- večji kot je napis, večkrat je bila beseda omenjena.
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s predstavitvijo RFID v UHF frekvenčnem področju, 
Vojko Kovič iz podjetja Iskra s prikazom izvedbe 
mikrovalovne zveze v E-pasu (71-86 GHz), doktor 
Tomaž Korošec s projektoma Scoutee in Gotoky, 
entuziast Luka Manojlović s prestavitvijo omrežja 
WLAN v Novi Gorici, Božo Mišović s predstavitvijo 
tehnologije združevanja kanalov za doseganje višje 
prenosne hitrosti in doktorski študent Marjan Grman 
s predstavitvijo frekvenčno nastavljive kretnice.

Zadnji dan so bili na vrsti predvsem tuji strokovnjaki. 
Jason Kon, po rodu iz Malezije, iz podjetja Calnex 
Solutions iz Škotske je spregovoril o sinhronizacijskih 
izzivih v mobilnih in zalednih omrežjih ter predstavil 
rešitve za merjenje sinhronizacijskih parametrov v 
paketnih omrežjih. Jan Eriksson iz podjetja Detectus 
iz Švedske je prikazal probleme elektromagnetne 
kompatibilnosti v modernih komunikacijskih produktih. 
Predavatelj Arno Holl iz podjetja Rohde & Schwarz 
se je osredotočil na novosti pri testiranju mobilnih 
omrežij. Motivacijsko predavanje, ki ga je imel Šved 
Göran Berglund iz podjetja Huawei je prikazalo pot do 
povsem povezanega sveta na osnovi 5G. Dotaknil se 
je tudi problemov varnosti in zasebnosti v prihajajočih 
omrežjih s super povezavami. Zasebnosti s primerjavo 
metod za pozicioniranje mobilnega uporabnika se 
je posvetil tudi Luka Vidmar iz Telekoma Slovenije, 
ki je nastopil kot 27 predavatelj. 

Trije dnevi 22. seminarja radijske komunikacije so 
zaradi zanimivih predavanj vrhunskih strokovnjakov 
hitro minili. Laboratorij za sevanje in optiko pa tudi 

tokrat ne počiva na lovorikah, temveč že pripravlja 
naslednji, že 23. strokovni seminar optične komunikacije, 
ki bo potekal v prostorih Fakultete za elektrotehniko 
med 1. in 3. februarjem 2017. Seminar optičnih 
komunikacij bo poleg aktualnih tem s področja 
vlakenskih tehnologij obravnaval tudi rešitve, ki bodo 
omogočile brezhiben pretok informacij do baznih 
postaj širokopasovnega mobilnega omrežja 5G.

Slovarček uporabljenih izrazov:

5G – peta generacija mobilne telefonije, ki bo sledila 
sedanji 4G (LTE) 

C/I – razmerje med signalom in motnjo, ki je osnovno 
merilo za kakovost radijske zveze.

GNSS – globalni navigacijski satelitski sistemi; 
namenjeni so navigaciji uporabnikov pa tudi zelo 
natančnemu določanju lokacije v profesionalne 
namene.

LTE – Long Term Evolution; mobilno omrežje četrte 
generacije, katerega izvedenke omogočajo teoretične 
prenosne hitrosti tudi do 1 Gbit/s na uporabnika.

RFID – radiofrekvenčna identifi kacija; namenjena 
je identifi kaciji uporabnikov na krajše razdalje s 
pomočjo pasivne ali aktivne kartice/čipa z anteno 
(npr. odpiranje zapornic, vrat,…).
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OFFLINE PROGRAMMING | 3D SIMULATION | VIRTUAL ROBOT CONTROL

Programska oprema MotosimEG VRC (Virtual 
Controller) je namenjena za off -line programiranje 
industrijskih robotov Motoman in robotskega 
krmilnika. Programska oprema v celoti simulira 
delovanje robotskega krmilnika na vašem PC 
računalniku (komunikacija z robotom in z 
zunanjimi na krmilnik priklopljenimi elementi 
robotske celice).

Programski paket omogoča vnos večine 3D 
modelov (iges, step, 3ds, hmf, …), ter vmesnik 
za importiranje datotek neposredno iz CAD 

programske opreme: CatiaV5, SlodWorks, 
Inventor, ProE).

Motosim VRC je opremljen s CAM za izdelavo 
offl  ine programov za obrezovanje, varjenje, 
laser razrez na osnovi 3D modela. Programiranje 
zajema sinhrono delovanje robota z zunanji mi 
robotskimi osmi, kar pomeni, da se orientacija 
obdelovanca avtomatsko prilagaja. 

Avtomatsko izdelane robotske trajektorije pa 
je mogoče v vsaki točki obdelave enostavno 
ročno spremeniti. 

Informacije: Yaskawa Slovenija d.o.o., Lepovče 23, SI-Slovenija, Tel: 386 1 8372 410

ROBOTIKA

Programska oprema Motosim VRC za Programska oprema Motosim VRC za 
Simulacijo in Off-line programiranje Simulacijo in Off-line programiranje 

robotov Motomanrobotov Motoman



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

Programiranje robotov 
z IEC 61131
Yaskawa je integrirala POWERLINK v robotski krmilnik DX200

Informacije: YASKAWA Slovenija d.o.o.

Komunikacijski vmesnik POWERLINK je na voljo v 
najnovejšem robotskem krmilniku DX200: Software 
MotoLogix omogoča enostavno in hitro integracijo 
robotov Motoman v avtomatizirano okolje uporabnikov 
B&R in drugih POWERLINK uporabnikov.

“Yaskawa ponuja veliko več kot samo možnost povezave 
robotskega krmilnika preko komunikacijskega vmesnika 
POWERLINK. MotoLogix omogoča programiranje in izdelavo 
personaliziranih aplikacij v okolju  IEC61131’’, razlaga 
Stefan Schönegger, direktor Ethernet Standardization Group 
EPSG. Čas zagona robotske celice je drastično zmanjšan, 
dosežena je visoka stopnja sinhronizacije.

Motologix združuje prednosti dveh visoko produktivnih 
sistemov: robotsko programiranje se izvaja direktno iz 
industrijskega krmilnika (PLC) in vključuje natančnost ro bot-

skega krmilnika (DX200). Robote Motoman se programira 
v okolju IEC 61131. Dvosmerna komunikacijska povezava 
vseh povezanih enot nudi veliko fl eksibilnost saj jih poveže 
v skupen avtomatiziran sistem. Vsi potrebni podatki za 
upravljanje, nadzor in diagnostiko avtomatiziranega 
sistema so dostopni na skupnem nadzornem terminalu. 

Posebni nadzorni in krmilniški terminali za robota, ki bi 
jih pri klasični integraciji uporabili, postanejo s povezavo 
preko Powerlinka popolnoma nepotrebni.

‘’Ponosni smo, da lahko vsem upo rabnikom POWERLINKA-a 
ponudimo enostaven način za integracijo robotov Motoman 
v njihove sisteme’’, je povedal Bruno Schnekenburger, 
direktor robotske divizije Yaskawa Europe, ter poudaril 
‘’to združuje dva svetova: priročno programiranje s PLC 
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in visoko stopnjo linearne natančnosti in nadzora. Roboti 
Motoman so bili vedno sinonim za zanesljivost’’.

Visoko zmogljivi robotski krmilnik DX200

Robotski krmilnik DX200 s POWERLINK povezljivostjo se 
ponaša z novim BUS sistemom in integriranim varnostnim 
krmilnikom: functional safety control (FSC) of Category 
3. Varnostni krmilnik omogoča določitev 32 varnostnih 
delovnih območij in 16 različnih robotskih prijemal in 
hkratno izvajanje več pod-procesov za hkraten nadzor 
nad več skupnimi delovnimi območji človek-robot. Dotični 
varnostni standardi so vedno zagotovljeni. 

Z integracijo realno časovnega Ethernet POWERLINK-a 
pa je zagotovljena povezljivost s stroji s standardnimi 
protokoli izmenjave podatkov.

Povzetek

Najnovejši robotski krmilnik Yaskawa DX200 z vmesnikom 
POWERLINK s programsko opremo MOTOLOGIX, omogoča 
enostavno integracijo in programiranje robotov Motoman 
v avtomatizirane sisteme krmiljene z B&R ali drugimi 
POWERLINK povezljivimi nadzornimi sistemi.Robotski krmilnik DX200 s POWERLINK povezljivostjo





Comprehensive Network Analysis and Energy Measurement  
via 3-Phase Power Measurement Modules

Identify, optimize and economize energy consumption
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Preglednost nad procesi 
in informacije ob pravem 
času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, 
dvig kakovosti, zvišanje 
prihodkov in izboljšale 
učinkovitost vaših sredstev. 
Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE 
IP, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo 
tudi dolgoročno varnost in 
hitro povrnitev investicije.

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

www.metronik .s i

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

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

Proficy Workflow
Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih 
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši 
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije 
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije 
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na 
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij 
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila 
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr. 
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi 
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove. 

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln 
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali 
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije. 

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja, 
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot 
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih 
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5 
tehnologija).

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.
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