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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
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Spoštovani,

Smo ali nismo!? Mislim, na sejmu IFAM/INTRONIKA :) Seveda smo in 

veseli smo vsakega obiska, pripombe, nasveta, predloga,... Malce bolj 

bomo zašli v profesionalno elektroniko, saj je tudi tu konec koncev kup 

avtomatizacije, pa če gledamo postopke razvoja, meritev ali proizvodnje 

elektronike. Bomo šli v naslednjih številkah v podrobnosti, sedaj pa smo 

pripravili le kratek uvod...

Seveda ste vabljeni tudi na Seminar Optične komunikacije SOK 2017, 

še posebno, če se službeno ukvarjate s tem področjem telekomunikacij. 

Odlični predavatelji in strokovnjaki iz podjetij vam bodo zagotovo pred-

stavili kup novosti in znanj!

            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. 040 423 302
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

Samo
Samo

€ € 19190,-0,-
+DDV
+DDV
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A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

 5 SEZNAM OGLAŠEVALCEV

 6 LABORATORIJI, REAKTORJI IN ORGANI NA ČIPU

 8 NOVA REŠITEV ZA ZAŠČITO NAPAJANJA - GALAXY

 9 INLIFE PAMETNE URE

16 PROGRAM 23. SEMINARJA OPTIČNE KOMUNIKACIJE 
- SOK2017

17 23. KOTNIKOVI DNEVI

18 TEHNIČNA IZOBRAŽEVANJA BECKHOFF

ELEKTRONIKA

10 LTM2885 - 6500VRMS IZOLIRANI RS485/RS422 
ΜMODULE TRANSCEIVER + NAPAJANJE

13 KRATEK UVOD V PROFESIONALNO ELEKTRONIKO

ROBOTIKA

36 ROBOT ZA PIPETIRANJE

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

19 POGONSKI SISTEM XTS – LINEARNI MOTOR S 
KROŽNO POTJO

23 NOVA DRUŽINA SERVO POGONOV ALLEN-BRADLEY 
KINETIX 5700

SISTEMI AVTOMATIZACIJE

25 CENTRALNI NADZORNI SISTEM V STAVBAH 
FAKULTETE ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
TER FAKULTETE ZA RAČUNALNIŠTVO

27 UPORABA OMRON SYSMAC PLATFORME NA PRI-
MERU REALNIH APLIKACIJ

30 SODOBNI PRISTOPI K INTEGRACIJI PROCESNIH PO-
DATKOV IZ RAZLIČNIH PROCESNIH SISTEMOV

PROCESNE KOMUNIKACIJE

44 MULTITECH CONDUIT IOT PREHOD - VSTOPNA 
TOČKA V DOBO INTERNET OF THINGS

KAZALO
6

28

30

34

34

16
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A+E INFO

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

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 3 HAMTECH

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 ALKATRON

 7 ELEKTROSPOJI 

 7 FBS ELEKTRONIK

 8 MATROX

10 HAMTECH COMMUNI.

11 AIG2017

11 INTRONIKA

12 WAGO

14 ELGOLINE

18 HAMTECH IDAS

21 BECKHOFF

22 DATALAB

24 LSO

24 SOK2017

24 TEHNA

31 TIPTEH

35 PS LOGATEC

37 PS LOGATC

39 MIEL

41 FBS ELEKTRONIK

41 YASKAWA SLOVENIJA

43 S5TEHNIKA.NET

48 HAMTECH ICOM IP100

50 4WEB

51 IFAM

52 AMITEH

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 ZRS 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. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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Inovativna tehnologija spreminja znanstveno fantastiko v realnost

Za razumevanje sistema imenovanega »organi na čipu« je potrebno 
omeniti tudi tako imenovane sisteme »laboratorijev in reaktorjev na 
čipu«, ki omogočajo detekcijo, analizo in drugo obravnavo bioloških 
substanc. Ti sistemi so že izjemno dobro razviti in so v masovni 
uporabi za različne preiskave. Organi na čipu so povsem novi sistemi, ki 
omogočajo analizo delovanja le dela organizma. Ti sistemi se razvijajo 
za testiranje zdravil na manjših vzorcih živega organizma, ki jih vstavijo 
v mikročip, ki služi simulaciji okolja v katerem se bi nahajal odvzeti 
vzorec. En najbolj kompleksnih postopkov izdelave novih zdravil je 
namreč njihovo testiranje. Znanstveniki morajo najprej testirati zdravila 
na živalih, kar ni poceni in še manj etično. Poleg tega ni nujno, da 
rezultati predvidijo vse efekte, še zlasti kako bo na zdravilo reagiral 
posamezni človeški organizem.

Laboratoriji na čipu

Znanstveniki s Harvarda so na primer tako vzeli vzorce pljuč in jih vstavili 
na mikročip, ki tako delujejo kot sistem, ki diha, prenaša hranilne snovi 
do celic in se imunsko odziva na neznane dražljaje. Podobno so japonski 
znanstveniki opazovali odziv ”organizma z rakastimi celicami” na čipu 
na zdravila. Taki sistemi so seveda šele na začetku raziskav, nedvomno 
pa se bodo spoznanja s tega področja s časom razširila in obogatila. 

Dosedanji organi na čipu, so kot miniaturni deli človeških organov (v 
velikosti malega USB ključa). Bodo pa ti sistemi v prihodnosti zagotovo 

EXPRESS NOVICE

Laboratoriji, reaktorji in Laboratoriji, reaktorji in 
organi na čipuorgani na čipu
Avtor: Janez Škrlec, inž.mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS
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Sistem »organi na čipu«

naredili revolucijo na področju medicinskih raziskav in iskanju ustreznih 
zdravil. Ti sistemi bodo omogočali videnje bioloških mehanizmov na 
do zdaj povsem nemogoč način. Do danes so znanstveniki uspešno 
že naredili modele pljuč, jeter, ledvic, srca, kostnega mozga, roženice 
in drugo. Modeli organov na čipu so narejeni predvsem iz fl eksibilnih 
prozornih polimerov. Celice znotraj čipa so lahko narejene tako, da 
simulirajo točno določeno strukturo tkiva in replicirajo nekaj ključnih 
funkcij delovanja določenega organa.

Tako lahko skozi simuliran organ spus  jo bakterije in opazujejo odzive. Taki 
sistemi z organi na čipu bi lahko prihranili veliko življenj živali, ki se sicer žrtvujejo 
za dobrobit človeštva. Seveda pa sistemi imenovani, »organi na čipu« zanimajo 

NOVE TEHNOLOGIJE

Proizvodnja in razvoj industrijske 
senzorike za avtomatizirane 

procese.  

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

 
www.fbselektronik.com 

 
info@fbselektronik.com 

FBS l k ik d

Slovensko znanje in razvoj. 
PROIZVODNJA 

ocpro

 
Industrijski konektorji – BINDER 
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES 

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

 
Merjenje zaustavitvenih  
stiskalnic, strojev … 

tudi vojsko, ki s pomočjo tehnologije 
tes  ra odzive človeških organov na 
biološko, kemijsko in radiološko orožje.
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EXPRESS NOVICE

Ljubljana – 20 januar 2017 – Schneider 
Electric, globalni specialist za upravljanje 
energije in avtomatizacijo, je predstavil 
rešitev Galaxy VX™, ki omogoča učinkovit, 
enostaven za namestitev in kompakten 
trifazni sistem brezprekinitvenega 
napajanja (UPS). Hkrati vsebuje 
prilagodljiv način delovanja za velike 
objekte, podatkovne centre in poslovno-
kritične aplikacije.

Galaxy VX je oblikovan tako, da ponuja 
rešitve v razponu od 1000 KW do 1500 
KW v enotnem modulu in tudi višje 

zmogljivosti v konfi guracijah z več 
moduli. Inovativen način ECOnversion 
in štiristopenjska tehnologija pretvorbe, 
podjetjem pomaga pri njihovem 
delovanju v območju obsežnih 
podatkovnih centrov in jim omogoča, da 
najbolj izkoristijo svoje IT zmogljivosti 
s pomočjo učinkovitosti brez ogrožanja 
zanesljivosti.

»Računalništvo v oblaku in tovrstno IT 
delovanje se vse bolj širi v podjetjih. 
Zato se povečuje tudi osredotočanje 
na energetsko učinkovitost, ki je 

pomembna pri delovanju velikih 
podatkovnih centrov,« je povedal 
Pedro Robredo, podpredsednik divizije 
za varno napajanje pri Schneider 
Electric. »Galaxy VX omogoča nižje 
stroške, višjo dostopnost, zanesljivost 
in razširljivost s pomočjo modela, ki 
omogoča sprotno nadgradnjo. Z Galaxy 
VX našim strankam zagotavljamo tudi 
več možnosti za shranjevanje energije, 
vključno z litij-ionskimi baterijami, 
s čimer ponujamo najboljše doslej 
razvite rešitve.«

Do 99-odstotna učinkovitost

Galaxy VX se popolnoma sklada z 
ostalimi rešitvami Schneider Electric 
za upravljanje energije ter omogoča 
prilagodljive načine obratovanja 
za optimalno učinkovitost IT okolij, 
vključno z:

• Načinom dvojne pretvorbe: Preko 
visoko učinkovitega dvojnega 
načina pretvorbe, Galaxy VX 
znižuje preklopne izgube z uporabo 
tehnologije za pretvorbo štiri 
ravni. Ta rešitev zagotavlja  večjo 
zanesljivost in zmanjšuje število 
odpovedi.

• ECO načinom: Galaxy VX ponuja 
tradicionalen ECO način delovanja, ki 
omogoča tudi do 99 % učinkovitost.

• ECOnversion načinom: Galaxy VX 
ponuja hibridno rešitev med načinom 
ECO in načinom dvojne pretvorbe. 
ECOnversion ponuja dvojno pretvorbo 
z 99 % učinkovitostjo. 

• Več informacij o novi rešitvi Schneider 
Electric Galaxy VX lahko najdete na 
spletni strani:

http://www.schneider-electric.us/en/
work/products/product-launch/galaxy-
vx-ups/ 

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Nova rešitev za zaščito napajanja - Galaxy 

• Najnovejša rešitev ponuja visoko učinkovito in prilagodljivo trifazno zaščito napajanja 
• Inovativni štiri stopenjski pretvornik izboljšuje zanesljivost in povečuje učinkovitost
• Zagotavlja prožne načine delovanja s tehnologijo ECOnversion za velike objekte, podatkovne centre in 

poslovno-kritične aplikacije, s čimer omogoča večjo učinkovitost delovanja in nižje stroške

Multi-Display 
Graphics

 Video Wall  
Capture & Display

H.264  
AV-over-IP

KVM 
Extension

matrox.com/graphics

Control Room Collaboration 
starts with Matrox

Reliable hardware & software
High quality distribution & display
Dedicated customer support
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AIG'17

Ljubljana, 20. januar 2017: Raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« so predstavili pametno uro IN LIFE, ki z 
uporabo novih podpornih tehnologij, naprednih algoritmov in storitev starejšim omogoča in podaljšuje 
samostojno življenje. Ura ima deset funkcij in med drugimi skrbi za varnost in udobje uporabnika, omogoča 
avtomatski klic na pomoč v primeru padca, klic na pomoč s pomočjo posebnega gumba, lociranje uporabnika 
v primeru nevarnosti in pošiljanje opomnikov. Danes se je začelo tudi že pilotno testiranje tehnologije,  ki 
pomeni zadnji korak pred prihodom sistema na tržišče. 

PAMETNA URA 'IN LIFE' ZA POMOČ STAREJŠIMPAMETNA URA 'IN LIFE' ZA POMOČ STAREJŠIM
Informacije: IJS, Polona Strnad, inlife@ijs.si

Pametna ura IN LIFE je nastala v okviru mednarodnega 
projekta IN LIFE, ki poteka pod okriljem osrednjega 
evropskega raziskovalnega programa Obzorje 2020 
in katerega cilj je  razvoj podpornih tehnologij in 
storitev, ki bodo starejšim omogočale in podaljšale 
samostojno življenje. 

V Sloveniji in tudi po svetu se povečuje delež 
starejših, ki zaradi starosti in zdravstvenih težav, 
denimo zaradi opešanih fi zičnih in kognitivnih 
zmogljivosti, ne morejo živeti samostojno. Po drugi 
strani so kapacitete domov za starejše omejene, 
prav tako število skrbnikov, ki nudijo podporo. Daleč 
najboljša rešitev je vpeljava inovativnih produktov 
informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Sistem IN LIFE omogoča in podpira varnost, pomoč 
na domu in izven doma, enostavno komunikacijo 
uporabnikov s skrbniki, vzdrževanje zdravja in 
družabne aktivnosti. Sistem je zasnovan diskretno 
in cenovno dostopno in je primeren za širok spekter 
uporabnikov – za starejše, ki želijo podaljšati 
bivanje v domačem okolju, za uporabnike, ki živijo v 
oskrbovanih stanovanjih, in za uporabnike, ki živijo 
v domovih za starejše. Evropski projekt skuša uvesti 
standardizirane funkcije za celotno Evropo, pri čemer 
je ključni problem družbena klima. 

Pametna ura za prepoznavanje nevarnih situacij 
uporablja napredne algoritme, razvite na Odseku 
za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan«, 
za katere so raziskovalci prejeli prvo nagrado na 
svetovnem tekmovanju iz prepoznavanja aktivnosti 
EvAAL.  Ura skrbi za varnost in udobje uporabnika, 
med drugim omogoča avtomatski klic na pomoč v 
primeru padca, klic na pomoč s pomočjo posebnega 
gumba, lociranje uporabnika v primeru nevarnosti 
in pošiljanje opomnikov. 

Ura je enostavna za uporabo in avtomatsko vsak dan 
poroča o stanju naprave in uporabnika. Sistem poleg 
ure vsebuje spletni portal, prek katerega lahko do 
podatkov ure dostopajo skrbniki in izbrani sorodniki. 
Portal bo upravljal projektni partner, podjetje za 
medicinske storitve Doktor24, ki upravlja tudi klicni 
center, ki beleži alarme in klice na pomoč. 

V okviru pilotskega testiranja, ki bo potekalo v 
naslednjih šestih mesecih, bomo poskusili identifi cirati 
in odpraviti pomanjkljivosti trenutnih tehnologij ter 
rešiti dejanske probleme, s katerimi se starostniki 
soočajo.

Če vas zanimajo dodatne podrobnosti, nam pišite 
na inlife@ijs.si.
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LTM2885 - 6500VRMS izolirani 
RS485/RS422 μModule Transceiver 
+ napajanje

Informacije: Linear technology

LTM2885 je v celoti galvansko izoliran full-duplex 
RS485/ 422 μModule® (micromodule) transceiver. 
Nobene zunanje komonente niso potrebne. Enojno 
napajaje na obeh straneh vmesnika zagotavlja izoliran, 
nizko šumni, učinkovit DC/DC pretvornik z izhodno 
napetostjo 5V.

Sprežna tuljava in izoliracijski napajalni tranformator 
zagotavljata 6500VRMS izolacije med linijskim oddajnikom 
in logiko vmesnika. Ta naprava je idealna v sistemih, kjer  ni 
skupne zemlje in nastajajo veliki potenciali. Neprekinjena 
komunikacija je zagotovljena za tranziente do 50kV/μs.

Največji transfer podatkov je 20Mbps ali 250kpbs v slew 
limited načinu. Oddaja podatkov, DI in sprejem podatkov, 
RO so dogodkovno pogojeni s procesiranjem z nizkim 
trepetanjem. Sprejemnik podpira do 256 osem bitnih 
enot na bus. Logično omogoča nivoje od 1,62V do 5,5V, 
neodvisno od glavnega napajanja.

Napredna ESD zaščita dovoljuje prebojne trdnosti do 
±15kV (model človeškega telesa) med oddajnikom in 
izoliranim napajanje in ±25kV skozi izolacijsko pregrado  
do logike brez zatikanja ali okvar.

Applikacije:

• Izolirani RS485/RS422 vmesniki
• Industrijska omrežja
• Prekinjene RS485 ozemljitve
• Izolirana PROFIBUS-DP omrežja
• ...

EXPRESS NOVICE
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OGLASNA SPOROČILA



Advanced Power Supply System 
High performance meets high efficiency 

EPSITRON® 
COMPACT Power 

 
Low-profile, single- 

phase power  
supplies with  
a wide input  

voltage range  
and a 15 V, 12 V,  

18 V and 24 V  
output voltage. 

www.wago.com 

EPSITRON®  
ECO Power 

 
Single-phase and  
three-phase power 

supplies with a  
wide input  

voltage range  
and a 24 V  

output voltage. 

EPSITRON®  
CLASSIC Power 

 
Single-phase  

power supplies  
with a wide  

input voltage  
range and a  

12 V, 24 V or  
48 V output  

voltage. 

EPSITRON®  
PRO Power 

 
Single- and three-phase 
power supplies with a 

wide input voltage 
range and a 12 V,  

24 V or 48 V output 
voltage. Features 

include PowerBoost, 
TopBoost and  

optional  
LineMonitor. 
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UVOD

Avtor: Dragan Selan, Avtoma  ka+Elektronika

Kratek uvod v profesionalno elektroniko

Ko rečemo profesionalna elektronika, si zagotovo ne predstavljamo elektronske glasbe, niti samogradenj zabavne 
elektronike. Pod ta pojem vključujem izključno raziskave in razvoj, proizvodnjo, preizkušanje in certifi ciranje 
elektronskih naprav. Sam izhajam iz nekdanje ISKRA Avtomatike, kjer sem šel skozi večino omenjenih postopkov 
- od umerjanja in končne kontrole naprav, do priprave merilnih postopkov in opreme za testiranje, programiranja 
ter spremljajočega razvoja - zato jih vsaj za silo poznam. Zavedam se, da se tehnologije zelo hitro spreminjajo  
- še nedolgo smo risali sheme ročno, polagali trakce na pobakrene plošče, v naslednjem trenutku so bili tu že 
računalniki z vse bolj napredno programsko opremo, osvetljevanjem fi lmov za fotopostopke, sedaj pa je tu že 
direktno osvetljevanje oslojenih plošč itd...  in zato moramo poznati in slediti novim tehnologijam.

Uvod

Če odmislimo hobistične gradnje elektronskih naprav, 
je razvoj neke naprave zahteven in natančen posel, ki 
zahteva določene postopke od ideje, do izdelka, ki ga 
damo na trg. No, že pri trgu se razvoj pravzaprav začne. 
Zaman je razvijati nekaj, kar trg ne potrebuje in je samemu 
sebi namen. Raziskava trga nam pove tudi, ali trg to sploh 
potrebuje, ali pa ni morda že zasičen s podobnimi izdelki.

Lažje je nekemu razvojnemu podjetju, ki razvija naprave po 
naročilu in dobi zahteve naročnika zato ga tržne raziskave 
pravzaprav ne zanimajo. Pomembno je le, da je naprava v 
čim krajšem ćasu in za najboljše razmerje cena/lastnosti 
(price/performance) ter najboljši design, na trgu. 

Seveda moramo pri vsem tem upoštevati vse tehnične 
predpise, pravila in zakonodajo ter standarde, tako funkcijske, 
kot varnostne ter za to pridobiti ustrezne certifi kate o 
skladnosti in elektromagnetni kompatibilnosti, ki so pogoj 
za prodajo na določenih trgih (CE).

Postopki

Pa poglejmo postopke, ki jih moramo upoštevati pri 
razvoju neke naprave:
• Razvoj elektronike

-  idejna zasnova rešitev
- design naprave in oblikovanje funkcij
- razvoj elektronskih podsklopov, sklopov, naprav in 

sistemov
- razvoj tiskanih vezij ter ohišij naprav
- priprava proizvodne dokumentacije
- razvoj programske opreme (fi rmware)
- razvoj programske opreme za upravljanje in povezovanje 

(Windows, Linux, Android, OSX, ...)
- preizkušanje prototipov - funkcionalno, testiranje na 

motnje, vibracije, vlago, temperaturo in druge okoljske 
vplive

- izdelava navodil za delovanje in uporabo izdelka
• Standardizacija in certifi ciranje

- ugotoviti skladnost s standardi in tehničnimi pravilniki
- laboratorijsko preizkušanje in ugotavljanje skladnosti 

ter pridobivanje certifi katov
- notifi kacije za preprečevanje tehniških ovir za tuje 

trge
• Proizvodnja

- prototipna proizvodnja
- serijska proizvodnja

- Izdelava ohišij
- izdelava tiskanih vezij

- proizvodnja TIV
- kontrola (vizualna in električna) TIV

- opremljanje tiskanih vezij in polaganje elementov 
na tiskanine (pick&place) ter spajkanje

- vgrajevanje v ohišja
- Kontrola kakovosti

- Embaliranje in transport
- Razvoj embalaže
- Pakiranje in logistika

• Marketing in prodaja

Pri tem se je treba zavedati, da je potrebno posmezne 
postopke, sploh pri razvoju elektronike, tudi ponavljati, 
dokler ne dosežemo želenih rezultatov ali zadostimo 
tehničnim pravilnikom in zakonodaji. Vsaka iteracija 
seveda podraži razvoj.
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RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONIKE

Oprema za razvoj, preizkušanje in proizvodnjo

Pri razvoju, preizkušanju in proizvodnji elektronike 
je potrebna množica različne opreme. Grobo jo lahko 
razdelimo na programsko in strojno opremo.

Programska oprema za razvoj elektronike
Brez CAD/CAM programske opreme si danes niti zamisliti 
ne moremo resnega razvoja elektronike. CAD opremo 
potrebujemo tako za oblikovanje ohišij, kot za razvoj/
načrtovanje elektronskih podsklopov, sklopov in naprav 
ter za oblikovanje tiskanih vezij, ki morajo biti skladna z 
ohišjem, ali pa so celo kar del stroja, vozila, ... 

Naslednja stopnja so CAM programska orodja za pripravo 
datotek za proizvodnjo.

Integrirana razvojna okolja (IDE)
Integrirano razvojno okolje, takoimenovani IDE (Integrated 
Development Environment) je programsko orodje, ki naj 
programerjem pomaga pri razvoju. Običajno vsebujejo 
urejevalnik izvorne kode, prevajalnik oziroma tolmač 
(interpreter), orodje za avtomatizacijo izgradnje programa 
in (običajno) razhroščevalnik.  Včasih so v orodje vgrajeni 
tudi sistem za nadzor verzij programov in predvsem 
orodja za tvorbo grafi čnih uporabniških vmesnikov (GUI, 
Graphical User Interface) bodočega programa. 

Mnoga sodobna razvojna okolja, ki predvidevajo objektno 
usmerjeno programiranje, vsebujejo tudi brkljalnik 
razredov (class browser), inšpektor objektov in diagram 

hierarhije razredov. Nekatera razvojna okolja tudi dopuščajo 
programiranje v različnih programskih jezikih v istem okolju. 

Različna okolja IDE so namenjena različnim uporabnikom. 
Tako so nekatera okolja (BlueJ, DrJava) namenjena 
začetnikom. Niso zahtevna in tako se uporabnik lahko bolj 
posveti učenju programskega jezika. Druga orodja IDE so 
namenjena profesionalni uporabi. Težje se jih naučimo, 
dolgoročno pa nudijo programerju boljšo podporo. Nekatera 
od njih so prosto dostopna, večinoma pa so komercialna. 
Med prosto dostopnimi je morda najbolj popularno okolje 
Eclipse (slika zgoraj), ki ga lahko uporabljamo za različne 
programske jezike.
IDE programska oprema, povezana z različnimi programa-
torji, emulatorji, debugerji, pomaga pri načrtovanju in 
oblikovanju programske opreme naprave, pa naj si bo 
to procesor ali programirljivo vezje, ki na kocu funkcije 
izvaja kot klasično logično vezje (npr. CPLD, FPGA, ...). 

Programska oprema za analizo in simulacije
V času razvoja lahko električna vezja ali dele vezij analiziramo 
ali simuliramo s posebno programsko opremo - analizatorji 
in simulatorji vezij. Danes obstaja množica programske 
opreme, ki je bila nekoč skorajda igračka, danes pa je 
mogočno orodje za pomoč inženirjem v razvoju. Mnogo 
programov s tega področja je samostojen razvoj različnih 
podjetij, nekateri proizvajalci elektronskih elementov pa 
ponujajo svoje ali tuje, z lastnimi modeli svojih produktov, 
kar omogoča hitro uporabo v simulatorjih in analizatojih, brez 
pretiranega obremenjevanja razvijalcev. Večina simulatorjev 
uporablja SPICE simulator engine za analogna in digitalna 
vezja. Pri tem naj omenim, da imajo tudi nekateri CAD 
programi online analizo vezij in geometrije - impedance, 
dolžine, termalne obremenitve, virov sevanja itd...

V naslednji številki bomo preleteli še strojno opremo - 
merilno opremo, avtomatizacijo merilnih postopkov, pro-
izvodnjo in opremo za proizvodnjo elektronike, testiranje 
in preiz ku ša nje,.. Sledile bodo podrobnejše obdelave 
po sameznih tem/postopkov s pomočjo strokovnjakov, 
po nudnikov rešitev, opreme in storitev v številkah skozi 
celo leto.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

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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POGONSKI SISTEMI XTS

Pogonski sistem XTS – 
Linearni motor s krožno potjo

Zanimiva izvedba linearnega motorja

XTS je napreden modularen mehatronski sistem, sestavljen 
iz fi ksnih motorskih modulov, premičnih motorskih delov, 
vodil in računalnika. Posamezen motorski modul je 
kompletno integriran skupaj s pogonsko elektroniko in 

merjenjem pozicije. XTS ima enega ali več brezžičnih prosto 
gibajočih premičnih delov oziroma enot (angl. Mover), ki se 
lahko premikajo po mehanskih vodilih z veliko dinamiko 
do 4 m/s. Sistem krmili industrijski računalnik s krmilnim 
programom TwinCAT.

XTS ne potrebuje zapletenega ožičenja in vlečnih verig. 
Za vsake 3 metre dolžine sistem potrebuje le dva kabla: 
napajalni kabel in EtherCAT kabel za povezavo z računalnikom. 
Valjčki premične enote imajo površino iz plastike s posebno 
majhnim trenjem. Mehansko robusten dajalnik posreduje 
položaj premične enote motornemu modulu. Dolžina in 
izvedbe krivulj XTS sistema so opredeljeni s številom in 

Novi pogonski sistem XTS (eXtended Transport System) podjetja Beckhoff  združuje prednos   
preizkušenih tehnologij vrtečih se in linearnih pogonskih sistemov ter odpravlja nekatere omejitve 
obeh.

Informacije: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Motorski modul je integriran s pogonsko elektroniko in merje-
njem pozicije.

Novi način uporabe linearnih motorjev omogoča popolno-
ma nove možnosti pogonov:
- Značilnosti linearnih motorjev na neskončni poti
- Več premičnih enot v usklajenem načinu delovanja
- Modularno zgradbo in enostavno prilagoditev uporabi
- Majhno porabo energije in prostora
- Enostavno uporabo za zahtevne transporte
- Majhne stroške načrtovanja in postavitve
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Lastnosti sistema XTS

Maks. sila Do 100 N v mirovanju
Nazivna sila Do 30 N (pri temperaturni razliki ~30 °C med motorjem in ogrodjem)
Hitrost Do 4 m/s pri napajalni napetosti 48 V DC 
Pospešek > 100 m/s² (brez bremena)
Maksimalna dolžina sistema > 10 m (odvisna od procesne moči)
Zaščita IP 65

Električne karakteristike XTS

Napajalna napetost Krmilna napetost 24 V DC, napajanje do 50 V DC
Poraba motornih modulov 19 W/m (komunikacija, elektronika, zaznavanje pozicije)
Razdalja med dovodnimi priključki Do 3 m (napajanje, EtherCAT), odvisna od obremenitve
Poraba posamezega premikajočega dela pribl. 12 W pri 4 m/s (brez bremena)
Električni/mehanski izkoristek pri 30 N  = 66 % pri 1 m/s, 90 % pri 4 m/s

tipom motorskih modulov. Trenutno so na voljo sledeči 
motorski moduli:

- Ravni modul
- 180° krivina
- 45° krivina
- +22.5° zunanja krivina
- -22.5° notranja krivina

Številne možnosti uporabe

Za transport materiala lahko uporabimo celotno potovanje 
premične enote vključno s povratno progo in ovinki, s 
čimer lahko v celoti in učinkovito izkoristimo razpoložljivi 
prostor. S tem prihranimo strojno opremo in dragoceni 
proizvodni prostor. Uporaba pogonskega sistema XTS 
omogoča številne možnosti. Premične enote pospešujejo, 
zavirajo, se ustavijo na določenem mestu in se med seboj 
usklajujejo (sinhronizirajo). Lahko se ustavijo na absolutnem 
položaju ali na položaju glede na druge premične enote, 
se premikajo v skupini in ustavljajo druga za drugo, med 

potjo tvorijo prijemalno silo, vozijo po ovinkih in ravnih 
progah, vračajo energijo pri zaviranju ter uporabljajo pot 
tja in nazaj za transport materiala.

XTS lahko uporabimo v številnih različnih aplikacijah. Rešitev 
je primerna predvsem za hitro ravnanje z materialom in 
sicer ko je treba:

- predmet potiskati naprej, prilagoditi razdaljo med 
predmeti, zmanjšati ali povečati hitrost predmetov,

- predmet vpeti in premakniti,
- predmet prenesti in odložiti
- ali predmet dvigniti, obrniti, zapreti itd.

XTS lahko uporabimo za ureditev materiala v neenakomernem 
toku, ki ga prenese z enakomerno hitrostjo in v enakomernem 
razmiku na naslednjo delovno postajo. Poleg tega lahko 
sistem pobira izdelke in jih prenaša z ene delovne postaje 
na drugo. 

Tako kot servopogoni serije AX5000 EtherCAT in servomotorji 
serije AM8000 so tudi vse sestavine sistema XTS razvite 
in izdelane v podjetju Beckhoff  v Nemčiji. S programsko 
opremo za avtomatizacijo in krmilniki na osnovi industrijskih 
računalnikov podjetje Beckhoff  ponuja celovite rešitve 
pogonov.

Več podatkov o XTS sistemu najdete na www.beckhoff .si 
ali pri podjetju Beckhoff  Avtomatizacija d.o.o.

Posebnost sistema XTS je tudi to, da je premična enota brez 
žične povezave.





Manufacturing

Obvladujte zaloge in  
obvladovali boste denar!

Pokličite
01 25 28 950  

ali pišite na 
prodaja@datalab.si

Povečajte 
učinkovitost

Izboljšajte
načrtovanje

Zmanjšajte 
stroške 

poslovanja

Postanite
še bolj

konkurenčni

Zaupa nam že 
več kot 48.000 
uporabnikov.

Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon -
kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je 
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero 
spremljate poslovanje svojega podjetja. 

PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do iz-
hoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in 
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno 
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med pro-
dajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali 
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj 
denarni tok.

S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo 
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo -
vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore. 

www.datalab.si/pantheon/manufacture

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor-
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam, 
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije, 
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali pod-
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa 
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo-
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter 
manj operativnemu delu.

g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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Nova družina servo pogonov 
Allen-Bradley Kinetix 5700
Na trg je nedavno prišla nova serija servo pogonov 
Allen-Bradley Kinetix 5700, ki se ponašajo z povečano 
zmogljivostjo in kompaktnejšo izvedbo.

Slika 1: Servo pogon Kinetix 5700 s pripadajočim VPL servo motorjem 
(priklop z enim kablom)

Nova serija servo pogonov Kinetix 5700 se ponaša z 
pomembnimi lastnosti:
 Dvoosni moduli do 15kW
 Največji modul do 60kW
 Podprta široka paleta dajalnikov pozicije motorja
 Skupen »bus« za prenos energije med moduli
 Kondenzatorski modul energetsko zahtevne zagone-

opcijsko
 Zmanjšana poraba prostora (širine modulov 55, 85 

in 100mm)   
 Enostavna razširljivost

Servo pogoni Kinetix 5700 dopolnjujejo platformo 
integrirane arhitekture, katere ena od značilnosti 
je povezljivost preko standardnega ethernet vodila, 
Ethernet/IP. Druga zelo pomembna značilnost pa je 
skupno programsko orodje za načrtovanje Studio 5000 v 
katerem lahko stroje-graditelji (OEM) ustvarijo pameten 
avtomatiziran stroj oz. napravo od samega senzorja, 
oddaljene I/O enote, krmilnika, frekvenčnega pretvornika, 
operacijskega panela in prav tako servo pogona Kinetix, 
s katerim pravzaprav upravlja krmilnik. 

Kinetix 5700 je načrtovan tako, da je primeren za stroje z 
velikim številom osi in višjih moči.  Vsak modul je opremljen 
z dvema ethernet priključkoma, ki omogočata vezavo 
naprav v linearno topologijo ali redundančno obročno 
(DLR – Device Level Ring) topologijo. Prihranek v smislu 
uporabe kabelskih povezav je 60%, ker omogoča priklop 
servo motorja z enojnim kablom, po katerem je motor 
priključen na napajanje, kot tudi povezava do dajalnika 
pozicije (enkoderja).

Kinetix 5700 ima integrirano varnostno funkcijo STO (angl. 
Safe Torque Off ) preko Ethernet/IP komunikacije in prav 
tako kompletno diagnostiko. Na ta način je zagotovljen 
varnostni standard SIL3 PLe. Je pa na voljo tudi žična 
povezava omenjene varnostne funkcije.

Tradicionalno je uglaševanje (angl. tuning) osi na stroju 
prava umetnost. Kar pa ne velja za Kinetix 5700, kjer 
se za ta namen uporablja funkcija »Load Observer«, ki 
uglaševanje osi z bremenom  izvede v realnem času. To 
močno poenostavlja in skrajšuje čas zagona stroja in 
poveča zmogljivost samega več-osnega stroja in njegovega 
koordiniranega gibanja.

Poudariti velja resnično enostavnost in časovno učinkovitost 
konfi guracije delovanja več-osnega sistema z uporabo 
vključenih direktnih komand, ki po mnenju mnogih 
uporabnikov nima primerjave.  Npr. sinhronizacija ene ali 
več osi na tretjo os ali sprememba poti gibanja v realnem 
času (angl. on the fl y).

Za najboljšo učinkovitost stroja, je najbolje uporabiti 
prosto dostopni programski paket »Motion analyzer«, s 
katerim glede na zahteve in pogoje obratovanja izberemo 
primeren servo pogon in motor hkrati. 

Aplikacije

• Manipulatorji “pick and place”, paletizerji
• Pakirni in polnilni stroji, ovijalci
• Strega in montaža
• Naprave za razrez, leteče žage, tekoči trakovi
• Stiskalnice, preoblikovanje materialov, brizganje plastike
• Montažne linije

Povezave:

http://www.rockwellautomation.com
https://motionanalyzer.rockwellautomation.com
http://www.tehna.si

Informacije: mag.Andrej Kolmanič , TEHNA d.o.o.
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OGLASNA SPOROČILA
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

Centralni nadzorni sistemCentralni nadzorni sistem 
v stavbah Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo ter 
Fakultete za računalništvo

Ključni izzivi
Ob zahtevi po zagotavljanju ugodnih ambientalnih razmer 
in energetski učinkovitosti sta poseben izziv predstavljala 
tudi velikost kompleksa ter zagotavljanje varne uporabe 
prostorov. 

Kemijski laboratoriji so prostori, kjer se uporabljajo različni 
mediji in kemikalije. Ti so v določenih razmerah lahko 
škodljivi tako za ljudi, kot tudi za okolico. Nenadzorovano 
uhajanje medijev v okoliške prostore je potrebno 
preprečiti z vzdrževanjem podtlaka v laboratorijih. Sistem 
avtomatizacije mora v vsakem trenutku zagotavljati 
ustrezne razmere (podtlak ne sme biti prevelik, nadtlak pa 
je nedopusten), in poskrbeti za ustrezen odziv, če pride do 

odstopanj. Sistem mora preprečiti dotok zemeljskega plina 
v primeru, ko ni ustreznega prezračevanja, ali vzpostaviti 
maksimalno prezračevanje v laboratoriju, če pride do 
povečane koncentracije tehničnega plina. 

V ta namen je projekt predvideval izgradnjo kompleksnega 
centralnega nadzornega sistema za energetske sisteme 
in naprave. Izvedba sistema CNS je bila zaupana podjetju 
Metronik.

Metronikova rešitev
Projekt centralnega nadzornega sistema vključuje vodenje 
in upravljanje vseh sistemov in naprav, ki so kakorkoli 
povezane s porabo energije. Nadzoruje in upravlja kotlovnico, 

Informacije: TELOS d.o.o.

Šolsko leto 2014/2015 so zaposleni in študentje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo ter Fakultete 
za računalništvo v Ljubljani pričeli na novi lokaciji. Kompleks treh povezanih stavb je zrasel ob robu 
Ljubljanskega Rožnika, v neposredni bližini Biotehniške fakultete. 

Ena večjih investicij na področju šolstva v zadnjem času vključuje več kot 600 prostorov različnih na-
membnosti – od tega 150 kemijskih laboratorijev - razporejenih v treh stavbah, z uporabno površino 
blizu 30.000 m2.
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hladilni sistem, toplot-
ne in hladilne postaje, 
klimatizacijske in pre-
zračevalne naprave ter 
razsvetljavo in senčila v 
posameznih prostorih. 

Zaradi energetske učin-
kovitosti je zahtevano, 
da se optimalne ambi-
entalne razmere v 
objektih in prostorih 
vzpostavijo takrat, ko 
so ti dejansko zasedeni. 

Glede na zahtevnost 
in namen posameznih 
energetskih sistemov 
smo pri izvedbi projekta 
na posameznih nivojih 
uporabili različne re-
šitve, najprimernejše 
za konkretno nalogo. Za toplotne in hladilne postaje, 
pripravo sanitarne tople vode in klimatske naprave so 
uporabljeni PLC krmilniki proizvajalca GE Automation & 
Controls. Preverjena in robustna industrijska oprema z 
ethernet komunikacijo omogoča veliko fl eksibilnosti pri 
razvoju programske opreme, kar zagotavlja zanesljivo in 
učinkovito obratovanje pri pripravi energetskih medijev 
za stavbe.

V okviru koncepta sobne regulacije so v posameznih 
prostorih (pisarne, predavalnice, laboratoriji) nameščene 
različne naprave za zagotavljanje ustreznih ambientalnih 
razmer. Pravilno in medsebojno usklajeno delovanje teh 
naprav je pogoj za zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov 
ter energetsko učinkovitost. V več kot 500 prostorih 
so nameščeni krmilniki Lynx proizvajalca Honeywell. 
Prostoprogramabilni krmilnik Honeywell Lynx z Bacnet 
komunikacijskim vmesnikom se je pokazal kot odlična reši-
tev, saj je omogočil prilagajanje različnim funkcionalno stim 
v prostorih. S krmilnikom Lynx uravnavamo temperaturo v 
prostoru, skrbimo za ustrezno količino zraka, krmilimo zuna-
nja senčila in uravnavamo podtlak v kemijskih laboratori-
jih. Stenska upravljalska enota omogoča konfi guracijo 
prikaza skladno s tipom prostora, kar poenostavi delo 
vzdrževalcem in upravljalcem. V kemijskih laboratorijih so 
s pomočjo krmilnika Lynx implementirane tudi varnostne 
funkcije: dotok zemeljskega plina v laboratorij je povezan 
z zadostno izmenjavo zraka v prostoru, v primeru detekcije 
t.i. tehničnih plinov v prostoru pa se vzpostavi maksimalno 
prezračevanje prostora. Sistem sobne regulacije zaokrožuje 
krmiljenje razsvetljave, ki omogoča lokalno upravljanje 
ali upravljanje iz nadzornega sistema.

Nadzorni sistem na osnovi SCADA sistemske programske 
opreme GE iFIX, ob standardnih funkcionalnostih izvaja  tudi 
funkcije integracij različnih sistemov. Določa položaj zunanjih 
senčil glede na položaj sonca in zunanjo osvetljenost, za kar 
je bil razvit ustrezen algoritem. Povezan je tudi s sistemom 

elektronskih klju-
čavnic, ki zagotavlja 
ključne podatke za 
energetsko učin-
kovitost; sistem 
ak tivira komfortni 
način delovanja v 
pro storih ob dejanski 
prisotnosti. Hkrati 
zaklepanje vrat akti-
vira sistem za uga-
šanje razsvetljave v 
prostoru. Povezava 
s fakultetnim siste-
mom rezervacij pre-
davalnic omogoča 
avtomatični prenos 
podatkov v nadzorni 
sistem, kar je podlaga 
za aktiviranje kom-
fortnega režima. 

Komunikacijsko hrbtenico CNS sistema predstavlja 
ethernet omrežje s podomrežji s serijsko povezavo (sobna 
regulacija). Uporabljeni so preverjeni komunikacijski 
protokoli Modbus TCP/IP in Bacnet IP ter Bacnet MS/TP.

Rezultati:
Izvedeni sistem CNS na FKKT in FRI omogoča učinkovito 
nadziranje in upravljanje energetskih sistemov in naprav 
z enega mesta. Sistem neposredno obvladuje več kot 
20.000 vhodno/izhodnih signalov in jih hkrati usklajuje 
z eksternimi sistemi. Doseženi so bili naslednji rezultati:
 kombinacija PLC krmilnikov za energetske sisteme in 

DDC krmilnikov za sobno regulacijo prinaša uporabnikom 
zanesljivo, prijazno in učinkovito delovanje,
 distribuirana arhitektura sistema CNS zagotavlja 

neodvisnost posameznih sistemov tudi v primeru 
izpada komunikacije,
 uporabljen koncept (prostoprogramabilni krmilniki za 

sobno regulacijo) omogoča maksimalno prilagajanje 
dejanskim zahtevam v prostoru: z istim krmilnikom 
lahko ogrevamo ali hladimo prostor, upravljamo s 
prezračevanjem in vzdržujemo zahtevane tlačne 
razmere v prostoru,
 dinamična povezava s sistemom kontrole pristopa 

omogoča visoko stopnjo energetske učinkovitosti, 
saj so prostori v komfortnem načinu le takrat, ko se 
neposredno uporabljajo,
 razvit univerzalni algoritem za vodenje zunanjih 

senčil glede na položaj sonca in na zunanjo osvetlitev 
dodatno ugodno vpliva na udobje uporabnikov
 vključitev informacijskih tehnologij v nadzorni sistem 

omogoča uporabnikom enostavno upravljanje s 
prostori in napravami (urniški sistem, vodenje sistema 
prisotnosti,…),
 PC z nadzornim sistemom je center, preko katerega 

potekajo vse pomembne funkcionalnosti za zagotavljanje 
energetske učinkovitosti (preklop režimov, vključitev 
prostora v sistem kontrole pristopa,….).
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Uporaba OMRON SYSMAC platforme 
na primeru realnih aplikacij

Use of Omron Sysmac platform in fi eld of real applications

Omron has decided to refresh Sysmac brand, founded more than twenty years ago. Sysmac brand has stand for reliability, 
robustness and speed till mid-nineties. This article presents an updated Omron Sysmac platform, which was successfully 
implemented in two project, also described by this article. Article describes benefi ts that we gain, by using Sysmac 
platform in application of surface-edge polishing machine and ice cream fi lling machine.

Kratek pregled prispevka

Omron se je po več kot dvajsetih letih odločil, da obudi blagovno znamko Sysmac. Blagovna znamka je do sredine 
devetdesetih let predstavljala zanesljivost, robustnost in hitrost pri delovanju krmilnikov. V članku poleg posodobljene 
Omron-ove platforme Sysmac, predstavljamo dva projekta, ki sta bila uspešno izvedena v preteklem letu. V obeh projektih 
so uporabljeni Omron gradniki najnovejše generacije. Pri tem so prikazane nekatere prednosti platforme, ki jih s pridom
izkoriščamo pri stroju za odstranitev igle štancanih izdelkov ter pri stroju za oblikovanje in polnjenje sladoleda.

Andrej Rotovnik, Miha Strašek
MIEL d.o.o., www.miel.si

Efenkova cesta 61, 3320 Velenje
andrej.rotovnik@miel.si, miha.strasek@miel.si

1 Uvod

Blagovna znamka Sysmac je pri Omron krmilnikih (PLK-jih) 
v uporabi že od leta 1971. Sysmac je akronim za System 
for Machine Automation Control (Sistem za kontrolo in 
avtomatizacijo strojev). Sysmac izraža Omronovo zanesljivost, 
robustnost ter hitrost delovanja. Nova platforma strmi 
k poenotenju povezovanja gradnikov sistemov, kot tudi 
enotnosti programskega okolja. Tako na področju fi zičnega 
kot programskega nivoja. Platforma omogoča enostavno 
vzpostavitev povezave med različnimi napravami, ki jih 
uporabljamo v strojegradnji.

Slika 1: Krmilnik stroja NJ501.

Sodoben stroj si danes le stežka zamislimo brez sodobnega 
PLK-ja, servo pogona, strojnega vida, integrirane varnosti... 
Vse naprave je navadno potrebno povezati v celovit sistem za 
kar najlažje upravljanje. V ta namen Omron ponuja trenutno 
najhitrejšo povezavo strojnega nivoja tj. EtherCAT. Omron je 
naredil še korak več in v Sysmac platformo vključil celotno 
paleto frekvenčnih pretvornikov, senzorjev, operaterskih 
panelov in drugih komponent, ki jih potrebuje v proizvodni 
avtomatizaciji. Tako lahko rečemo, da Sysmac platforma 
zajema vse komponente, ki jih potrebujemo pri običajni, 
kot tudi zahtevni strojegradnji.

Poleg strojne opreme je enotno tudi programsko okolje. 
Programsko okolje Sysmac studio omogoča programiranje, 
parametriranje in nastavljanje vseh Omron gradnikov 
avtomatizacije z oznako Sysmac. 

Omron Sysmac platformo smo uspešno implementirali na 
dveh zahtevnih aplikacijah in sicer na stroju za odstranitev 
igle (brušenje) štancanih izdelkov, ter na stroju za oblikovanje
(nalivanje) sladoleda. Oba stroja imata različne zahteve, 
tako kot sta različna tudi tehnološka procesa. V nadaljevanju 
so prikazane nekatere prednostni, ki jih omogoča Sysmac 
platforma, pri razvoju in izdelavi posamezne končne naprave.

Slika 2: Sysmac Studio.

2 Stroj za odstranitev igle štancanih izdelkov

Naloga stroja za odstranitev igle štancanih izdelkov je, kot 
že samo ime pove, odstranitev igle z izdelka. Potrebe po 
odstranitvi igle iz izdelka so različne. V primeru da gre za
polizdelek je iglo potrebno odstraniti zaradi nadaljnje 
obdelave izdelkov. Na ta način zmanjšamo obrabo orodja, 
ki se uporablja pri nadaljnji obdelavi. Stroj za odstranitev 
igle štancanih izdelkov je zasnovan okoli tekočega traku, 
nad katerim se nahajajo krtače za fi no brušenje oz. poliranje 
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štancanih izdelkov. Tekoči trak, tako kot planetarni sistem 
s krtačami nad njim, poganjajo asinhronski elektromotorji. 
Za pogon teh motorjev skrbijo frekvenčnimi pretvorniki.

Oddaljenost krtač nad tekočim trakom se nastavlja s pomočjo 
servo motorjev. Krmiljenje sistema vodi krmilnik NJ, servo 
motorje poganjajo servo krmilniki AccuraX G5, asinhronski 
motorji so vodeni s pomočjo frekvenčnih pretvornikov 
serije 3G3MX2. Vsi našteti gradniki so del Omron Sysmac 
platforme in jih je kot take enostavno integrirati v sistem.

Slika 3: Stroj za odstranitev igle štancanih izdelkov.

Slika 4: Brusilne glave nad tekočim trakom.

Pri stroju za odstranitev igle, je izrednega pomena natančna 
nastavitev oddaljenosti krtač od tekočega traku, oz. 
obdelovanca, ki se nahaja na njem. Za optimalno delovanje 
stroja, je potrebno zagotoviti konstantno oddaljenost krtač 
od tekočega traku, ne glede na njihovo obrabo. Konstantno 
oddaljenost krtač dosežemo s pomočjo spremljanja porabe 
toka na frekvenčnem pretvorniku, ki poganja krtače. Tega 
merimo ob inicializaciji, ki poteka tako, da se celoten krtačni 
sistem ob inicializaciji približuje tekočemu traku tako dolgo, 
dokler ne pride do stika med krtačo in tekočim trakom.

Pri tem procesu se spremlja tok, ki teče skozi asinhronski 
motor na frekvenčnem pretvorniku, ki poganja krtače. 
Ko tok preseže določeno vrednost zaznamo spremembo 
in shranimo pozicijo servo motorjev ob dotiku tekočega 
traku. Pri slednjem nam pomaga funkcija ”Touch Probe”.

Funkcija je namenjena zelo natančnemu shranjevanju 
trenutne pozicije servomotorja. Tukaj je izrednega pomena

Slika 5: Funkcija Touch Probe.

hitrost komunikacije med servomotorjem, krmilnikom 
in frekvenčnim pretvornikom. Pomembno je, da lahko 
čim natančneje zajamemo trenutek, v katerem pride do 
stika med krtačo ter tekočim trakom. V tem trenutku nato 
shranimo pozicijo servomotorja. To nam omogoča izredno 
hitra komunikacija EtherCAT, ki v navezi z hitrim procesorjem 
NJ krmilnika zagotavlja procesiranje informacij do 64 
servo osi v času dveh milisekund. Ko je enkrat določena 
izhodiščna točka tekočega traku, se krtače odmaknejo na 
pozicijo pripravljenosti. Operater lahko z izbiro ustreznega 
programa prične z delovanjem stroja. Pri tem se krtače 
postavijo na nastavljene višine, sledi vklop krtač ter pogon 
tekočega traku.

Krmilnik NJ omogoča izključitev oz. vključitev posameznih 
naprav na EtherCAT omrežju med delovanjem in ne le ob
konfi guraciji omrežja. Funkcijo uporabljamo predvsem 
takrat, ko želimo napraviti generični program za modularno 
platformo stroja. Na ta način lahko npr. znotraj servisnega 
menija omogočimo oz. onemogočimo posamezne EtherCAT 
naprave, ki so del modularnega sklopa. Stroj za odstranjevanje 
igel ima lahko od ene do štiri enote s krtačami. To pomeni, da
bi za vsak stroj potrebovali svojo EtherCAT konfi guracijo. 
Zaradi funkcije, ki omogoča izključitev posameznih EtherCAT 
naprav, smo lahko napravili generični program, ki omogoča
izključitev posameznih sklopov na stroju. 

3 Stroj za oblikovanje sladoleda

Stroj za oblikovanje sladoleda je sestavljen iz štirih postaj, 
ki so povezane s kovinskim tekočim trakom pod njimi. 

Slika 6: Stroj za oblikovanje sladoleda.
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Tekoči trak je razdeljen na segmente. Vsak od segmentov 
ima luknje v katere je mogoče vstaviti lončke za nalivanje 
sladoleda. Za pogon tekočega traku skrbi Omron servo 
sistem AccuraX G5. Tekoči trak se pomika koračno pod 
posameznimi postajami.

Na prvi postaji se nahaja zalogovnik z lončki. Naloga postaje 
je, da postavi lonček v luknjo na tekočem traku. Slednje 
stori s pomočjo pnevmatskih cilindrov.

Druga postaja je najpomembnejša in zahteva največjo 
natančnost delovanja. Postaja je sestavljena iz šob za 
oblikovanje sladoleda, ki so nameščene na vertikalnem 
pomičnem vozičku nad tekočim trakom. Za pomik vozička
skrbi servomotor. Oblika sladoleda, ki se nalije v lonček je 
odvisna od hitrosti pomika šobe. Šoba se pomika proti dnu 
lončka. Ko šoba doseže skrajno spodnjo pozicijo prične z
nalivanjem sladoleda in pomikom šobe proti vrhu lončka. 
Oblika sladoleda bo odvisna od hitrosti pomika šobe proti 
vrhu lončka in pritiska sladoleda na dozirni šobi. Za različne 
oblike je potrebno torej uskladiti parametra hitrosti pomika 
vozička ter pritiska na dozirnih šobah.

Tretja postaja sestoji iz injekcijskih šob, ki omogočajo vbrizg 
sladoleda v predhodno nalit oz. oblikovan sladoled. Na ta 
način dobimo sladoled, ki ima v sredici drugačen okus. 
Injekcijska šoba se tako kot prehodna nahaja na pomičnem 
vozičku. Ta se zapelje v sredico oblikovanega sladoleda ter 
vbrizga sladoled z drugim okusom.

Četrta postaja je namenjena posipu sladoleda z različnimi 
sipkimi snovmi kot so razni oreščki, mrvice,... Postaja je 
sestavljena iz mehansko pnevmatske enote.

Skupno vsem postajam ter tekočemu traku je - sinhronizacija. 
Vse postaje morajo namreč delovati sinhrono, da dobimo 
na koncu željen izdelek. Rešitev je izredno preprosta z 
Omron krmilnikom stroja serije NJ, ki ima že vgrajen ”Motion 
Controller” oz. krmilnik gibanja. Ta omogoča izvedbo različnih 
interpolacijskih funkcij med osmi. Sistem zahteva časovno 
sinhronizacijo med tremi realnimi osmi (tekoči trak in dva 
vozička s šobami) ter ostalimi pnevmatsko-mehanskimi 
sklopi. Za rešitev problema smo v sistem vpeljali še 
dodatno virtualno os. Na virtualno os smo sinhronizirali 
delovanje vseh postaj. Virtualna os se obnaša podobno 
kot realna, kar pomeni, da lahko osi v vsakem trenutku 
določimo njeno pozicijo ter hitrost. Virtualno os poženemo 
s konstantno hitrostjo ter med njo in ostalimi tremi osmi 
izvajamo interpolacijo s pomočjo CAM profi la. Vsaka os 
uporablja svoj CAM profi l.

Slika 7: CAM profi l šobe za oblikovanje sladoleda.

CAM profi l nam omogoča, da v vsakem trenutku določimo 
položaj odvisne osi glede na glavno os (v našem primeru 
virtualno os). Na ta način relativno enostavno dosežemo
sinhronizacijo med osmi. Pri tem nam pomaga grafi čni 
urejevalnik, ki je vgrajen v programsko okolje Sysmac 
Studio. Na njem lahko opazujemo in določamo maksimalne 
pospeške, hitrosti in druge parametre, ki jih bo dosegla os. 
Čas odprtja in pritisk šob za doziranje sladoleda se nastavlja 
glede na trenutno pozicijo osi, na kateri se nahajajo šobe. S 
pomočjo sprotne spremembe CAM profi la lahko dosežemo 
različne oblike sladoleda. Zaradi sinhronizacije med osmi je 
enostavno mogoče pohitriti oziroma upočasniti celoten stroj, 
glede na želeno proizvodno količino. Slednje storimo tako, 
da povečamo ali zmanjšamo hitrost glavne (virtualne) osi. 
Na ta način se izognemo dolgotrajni nastavitvi stroja zaradi 
želenega povečanja ali zmanjšanja proizvodnje količine, ki 
bi bil potreben v kolikor ne bi uporabljali krmilnika gibanja 
in sinhronizacije med osmi.

4 Povzetek

Omron je s Sysmac platformo naredil korak naprej, pri 
čemer je razvil celovito paleto produktov znotraj Sysmac 
družine. Ena glavnih prednosti platforme je poenotenje 
komunikacije med krmilnikom in ostalo periferijo, ki se 
uporablja v strojegradnji. Na ta način lahko bistveno 
skrajšamo čas, ki ga potrebujemo pri razvoju stroja (ožičenje, 
vzpostavitev komunikacije, programiranje,...). Enotno je tudi 
programsko orodje za celotno Sysmac platformo. Okolje 
se imenuje Sysmac Studio in omogoča programiranje ter 
parametriranje vseh naprave iz družine Sysmac.

Sysmac platforma se je izkazala kot odlična izbira, tako za 
stroj za pobiranja igle štancanih izdelkov, kot za stroj za 
oblikovanje sladoleda.

Prednost uporabe Sysmac platforme pri stroju za odstranjevanje 
igle je v poenostavitvi ožičenja in hitrosti komunikacije. 
Prednost se odraža tudi pri diagnosticiranju in vzdrževanju 
stroja, saj lahko npr. napako zaradi EtherCAT komunikacije 
lociramo hitreje ter s tem tudi hitreje odpravimo.

Pri stroju za oblikovanje sladoleda, izmed vseh komponent, 
ki so vgrajene vanj, najbolj izstopa NJ krmilnik. Zaradi 
krmilnika gibanja, ki je del NJ krmilnika je krmiljenje in 
sinhronizacija osi med seboj zelo enostavna. Funkcije 
PLC-ja pa pripomorejo k enostavnemu upravljanju ostalih 
aktuatorjev na stroju kot so: šobe za doziranje sladoleda, 
ventili za pranje in regulatorji tlaka.
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Sodobni pristopi k integraciji procesnih 
podatkov iz različnih procesnih sistemov

Aljaž Stare, Milan Dobrić, Saša Sokolić
Metronik, d. o. o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana

aljaz.stare@metronik.si, milan.dobric@metronik.si, sasa.sokolic@metronik.si

Modern approaches to process data integration from various process systems

Over the last 20 years various companies (e.g. production, infrastructure, energy, etc.) have introduced many diff erent 
process control systems and other automation systems to improve process visualization, effi  ciency, productivity, product 
quality, optimize costs, etc. All these systems have been often developed with the help of diff erent solution providers 
(system integrators), which in most cases operate independently from each other. As a consequence, people within the 
companies (operators, engineers, plant managers, etc.) often have diffi  culties to quickly fi nd the right process information 
in real time and are unable to see the complete picture of the whole system from a single place. It is therefore essential 
to achieve enterprise-wide integration of process data vital to management, operation and engineering functions so 
that the users can easily visualize, analyse and compare process data from a single place. In addition, it is vital that 
such a system is also able to deliver process data to other manufacturing and business information systems. The paper 
presents modern approaches to process data integration using standard and proven technologies.

Kratek pregled prispevka

Različna podjetja (npr. proizvodna, infrastrukturna, energetska, ipd.) so z namenom izboljšanja vizualizacije procesov, 
produktivnosti, učinkovitosti, optimizacije stroškov itd. v zadnjih 20 letih vpeljala veliko različnih regulacijskih, nadzornih 
in drugih sistemov v avtomatiki. Vsi ti sistemi so bili pogosto izvedeni prek različnih izvajalcev, ki v večini primerov delujejo 
neodvisno drug od drugega. Posledično zaposleni v podjetjih (npr. operaterji, inženirji, managerji, itd.) težko prihajajo
hitro do pravih informacij v realnem času in ne dobijo kakovostnega vpogleda v delovanje celotnega sistema z enega 
mesta. Zato je bistveno, da vse procesne podatke, ki so pomembni s stališča upravljanja, delovanja, vzdrževanja in ostalih 
inženirskih funkcij, integriramo v enoten sistem. Takšen sistem mora tako različnim profi lom uporabnikov omogočati hiter 
in enostaven način pregledovanja, analiziranja in primerjave procesnih podatkov, po drugi strani pa mora biti sposoben 
tudi posredovanja teh podatkov različnim proizvodnim in poslovnim informacijskim sistemom. V prispevku je prikazan 
sodoben pristop k integraciji različnih procesnih podatkov z uporabo standardnih in uveljavljenih tehnologij.

1 Uvod

Procesi v sodobnih industrijskih podjetjih postajajo 
vse kompleksnejši, sistemi se razširjajo in dograjujejo 
ter »proizvajajo« vedno večje količine podatkov, ki jih 
je potrebno ustrezno obvladovati. Uporabniki morajo 
pregledovati in analizirati velike količine podatkov v 
realnem času ter se na podlagi analiz ustrezno odzivati. 
Ustrezen prikaz in analiza podatkov uporabnikom omogoča 
hitrejše odkrivanje napak ter pomanjkljivosti v procesih, 
na podlagi teh analiz pa lahko uvedejo izboljšave z 
namenom optimizacije procesov oz. dviga produktivnosti 
in učinkovitosti. Posamezni proizvajalci imajo običajno že
izdelana orodja, ki omogočajo pregled in analizo podatkov 
na nivoju posameznega sistema, čedalje bolj pa se pojavlja 
potreba po celovitejšem vpogledu in analizi procesov v 
smislu povezovanja informacij iz različnih virov na način, ki 
je enostaven in primeren za različne profi le uporabnikov.

V prispevku se ukvarjamo s problematiko obvladovanja 
procesnih podatkov, navajamo splošne trende in smernice 
sodobnega pristopa k integraciji podatkov iz različnih 
procesnih sistemov, predstavljen je tudi konkreten primer

sodobnega pristopa k integraciji podatkov v Dravskih 
elektrarnah Maribor, ki ga je v letu 2014 izvedlo podjetje 
Metronik.

2 Problemi obvladovanja procesnih podatkov

2.1 Različni sistemi in proizvajalci

V sodobnih (industrijskih) podjetjih se uporablja mnogo 
sistemov, ki so v večini primerov različni tako s funkcionalnega 
vidika, kot s stališča opreme, ki jih sestavlja. Skozi čas so 
se ti sistemi nadgrajevali in razširjali kot posledica zahtev 
delovnega procesa (npr. povečanje proizvodnje, novi ali 
spremenjeni postopki in izdelki), napredka tehnologije, 
obrabe, okvar, vzdrževanja ali regulatornih zahtev (novi 
in spremenjeni standardi). 

Raznolike rešitve različnih proizvajalcev in izvajalcev, ki 
so del teh sistemov, poleg izboljšav delovanja procesov 
prinašajo tudi težave z obvladovanjem množice procesnih
podatkov, ki nastajajo med delovanjem. Te so lahko posledica 
različnih tehnologij shranjevanja (nestandardne, zaprte baze
podatkov oz. struktura podatkov v teh) in dostopa do 
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teh podatkov (orodja prirejena za te baze, z omejenimi 
možnostmi izvoza ali prilagoditve). Tako morajo operaterji, 
inženirji, analitiki in drugi zaposleni poznati množico 
različnih programskih orodij in njihovih uporabniških 
vmesnikov, da pridobijo podatke iz različnih sistemov, 
ter nato uporabljati še druga, dodatna orodja za smiselno 
povezavo teh podatkov v uporabne informacije. 

2.2 Otežen dostop in izmenjava informacij

Z enakimi težavami se srečujejo tudi v podjetjih, kjer 
se podatki zbirajo glede na organizacijsko strukturo 
podjetja (npr. po posameznih službah). Tam je tehnologija 
shranjevanja in uporabljena programska oprema na nivoju 
procesa lahko enaka, podatki iz drugih oddelkov pa niso 
enostavno in hitro dostopni, težavno je tudi povezovanje 
z različnimi zunanjimi aplikacijami oz. sistemi na višjem 
nivoju (npr. informacijskimi sistemi). Posledično zaposleni 
težko prihajajo do pravih informacij na hiter in enostaven 
način, s čimer se povečuje tudi čas za ustrezno reagiranje 
in odpravljanje težav.

Za reševanje tega problema so se v nekaterih podjetjih 
skozi čas v sistem dodajale namenske programske 
rešitve za prenos podatkov med posameznimi sistemi 
ali službami,  ki še povečajo kompleksnost obvladovanja 
v smislu administracije in vzdrževanja sistema, saj je 
izvajanje sprememb ali nadgradenj zapleteno in vezano na 
posameznega izvajalca, administracija tovrstnega sistema 
pa je zamudna in neučinkovita.

2.3 Učinkovitost prenosa in integriteta podatkov

Med problemi, s katerimi se soočajo podjetja, je potrebno 
navesti tudi dejstvo, da velike količine podatkov zahtevajo 
hiter in učinkovit zajem, obdelavo in prenos podatkov. 
Pri tem je potrebno zagotavljati integriteto podatkov, kar
pa je še težje doseči v primeru različnih sistemov, izvedenih 
preko različnih izvajalcev. 

Pri integriteti podatkov imamo v mislih predvsem:
•  ohranjanje podatkov ob izpadu mrežnih povezav, ob 

vzdrževalnih delih, ob konfi guracijskih spremembah, 
itd

• nadzor nad spremembami. V večini primerov so 
regulatorne zahteve takšne, da se morajo vsi posegi 
(spreminjanje konfi guracijskih nastavitev, dodajanje, 
brisanje, spreminjanje podatkov, itd.), ki so bili izvedeni 
nad arhivom, beležiti. Skrbniku sistema mora biti dana 
informacija, kdo je naredil spremembo, kdaj in kje 

• varnost nad dostopom. V večini primerov moramo 
uporabnikom oz. skupini uporabnikov omejiti dostop 
do določenih podatkov in konfi guracijskih nastavitev.

3  Funkcionalnosti sodobnega sistema za integracijo 
procesnih podatkov

Z namenom reševanja zgornjih problemov se je v zadnjem 
desetletju uvedba procesnega historiana, kot namenske 
procesne baze podatkov, izkazala kot odlična rešitev v 
različnih tipih aplikacij, tako v sistemih avtomatizacije 
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kot tudi informatizacije procesov. Na osnovi procesnega 
historiana lahko izpolnimo številne želje in zahteve 
uporabnikov, katere so glede na tip industrije in samega 
uporabnika lahko zelo različne. Glavne funkcionalnosti 
oz. zahteve sodobnega sistema za integracijo podatkov 
so predstavljene v nadaljevanju.

3.1 Sistematična ureditev procesnega arhiva

S pomočjo procesnega historiana si lahko podjetje/uporabnik 
na enostaven način uredi in centralizira procesni arhiv 
podatkov, kar predstavlja osnovo za zagotovitev hitrega 
in enostavnega pregleda, analize procesnih podatkov ter 
poročilnih sistemov.

3.2 Povezljivost in odprtost

Za uspešno ureditev procesnega arhiva imata povezljivost 
in odprtost orodja ključno vlogo. Zelo pomembno je, da je 
arhiv sposoben shranjevanja podatkov iz različnih sistemov. 
Določeni podatki se lahko namreč nahajajo na nivoju 
PLC-ja, senzorjev/merilnikov, SCADA sistemov, relacijskih 
baz, določeni podatki pa so lahko zabeleženi v tekstovnih 
datotekah. Pri takšnemu zajemu podatkov mora procesni 
arhiv biti sposoben tudi izvajanja naprednih kompresij 
podatkov, s čimer optimiziramo velikost samih arhivov in 
potrebnih diskovnih kapacitet, uporabnikom pa omogoča tudi 
hitrejši dostop do starejših arhivov podatkov (npr. pregled
procesnih podatkov za 10 let nazaj).

Poleg samega zajema mora procesni historian, preko 
uporabe standardnih in odprtih tehnologij (SQL-OLEDB, 
OPC HDA, VBA, C++,…), nuditi tudi dostop do teh podatkov.
Tovrsten pristop zagotavlja, da so podatki na enostaven 
in uveljavljen način na voljo zunanjim aplikacijam izven 
procesnega nivoja (npr. proizvodni informacijski sistemi,
energetski management, vzdrževalci …) in se lahko poizvedbe 
po podatkih formirajo na enak način, ne glede na vir teh 
podatkov.

3.3  Shranjevanje podatkov z interno/eksterno časovno 
značko

Vsak podatek, ki prispe v procesni historian, mora biti 
opremljen s časovno značko. Pri tem je pomembno vedeti 
kdo in kdaj podatku dodeli časovno značko. V večini primerov 
poteka zajem podatkov na »klasičen« način. Podatku, ki 
preko gonilnika prispe v procesni historian, se dodeli časovna 
značka, ki je enaka uri PC-ja. Seveda je v sistemih, kjer so 
spremembe izjemno hitre ter je potrebno v trenutku zajeti 
in med sabo ločiti več tisoč meritev/dogodkov, klasičen 
koncept postavljen na veliko preizkušnjo. Zato mora biti 
procesni historian zmožen arhiviranja podatkov tudi z 
eksterno dodeljeno časovno značko (npr. OPC strežnik 
ali krmilnik podatku dodeli »pravilno« časovno značko). 
Pomembno je, da je procesni historian sposoben shranjevanja 
plazu dogodkov, ki se jih v eni sekundi lahko zgodi več kot 
tisoč. Tako lahko uporabnikom sistema v trenutku podamo  
pravilno zaporedje dogodkov, kar omogoča hitro in pravilno 
reagiranje. 

V določenih situacijah moramo dogodke/podatke, ki so se 
zgodili pred časom, a jih zaradi določenih razlogov sproti 
nismo uspeli zapisati (npr. časovno zamudna off -line analiza 
podatkov ali izguba povezave), shraniti naknadno. Zaradi teh 
lastnostih je procesni historian lahko zelo uporaben tudi v
telemetrijskih sistemih.

3.4  Osnova pri transformaciji procesnih podatkov za potrebe 
obvladovanja učinkovitosti (OEE) in energetskega 
managementa 

Proizvodni informacijski sistem lahko zgradimo na več 
različnih načinov, z različnimi orodji. Pri vseh možnih rešitvah 
zajem in transformacija procesnih podatkov igrata ključno 
vlogo. Spremljanje učinkovitosti proizvodnega procesa 
je zelo težko izvajati, če ni urejenega zajema »realnih« 
podatkov in če leti niso tudi ustrezno obdelani. Izkaže 
se, da obstaja razkorak med spodnjim (PLC in SCADA) in 
zgornjim nivojem (informacijski sistemi) [1]. Na spodnjem 
nivoju se namreč nahajajo le surovi podatki, kjer gre za 
tipičen časovni niz podatkov (npr. podatki o delovanju/
nedelovanju naprave). V proizvodnem informacijskem 
sistemu, kjer kot osnova nastopa relacijska podatkovna 
baza, pa se nahaja »vsebina« (npr. poraba energenta za 
stroškovno mesto za dano obdobje). Zato je jasno, da je 
surove podatke iz spodnjega nivoja potrebno obdelati in 
jim dodati vsebino. Dejanski primeri uporabe kažejo, da pri 
tem igra procesni historian ključno vlogo, saj je sposoben 
surove podatke ustrezno obdelati in jih kot take dostaviti 
relacijskim bazam. 

Ponuja se tudi možnost, da v informacijski sistem (RDB) 
zapisujemo vse meritve in se izognemo vmesnemu členu 
– procesnemu historianu. To je teoretično sicer mogoče, 
vendar praktične izkušnje kažejo, da je Historian s svojimi 
lastnostmi, v primerjavi z relacijskimi bazami, dosti bolj 
primeren za zapisovanje »surovih« procesnih podatkov. 
Zapisovanje velike količine podatkov (z močno kompresijo 
podatkov), hitrost zajema iz različnih virov, enostaven dostop 
do podatkov iz različnih aplikacij in časovne značke pogosto
predstavljajo prevelike praktične ovire za relacijske baze.

3.5 Odjemalci in različne možnosti prikazovanja podatkov

Za dostop do arhiva podatkov morajo obstajati različni 
odjemalci oz. vmesniki za vizualizacijo podatkov, ki so 
enostavni in primerni za različne vrste in vloge končnih 
uporabnikov (operaterji, analitiki, …). Z uporabo enotnih 
odjemalcev za vse procesne podatke je olajšana izdelava 
in poenotenje poročil na nivoju različnih služb. Dodatna 
prednost je, da morajo uporabniki obvladati le eno orodje 
za analizo podatkov iz kateregakoli vira – tistega odjemalca, 
ki je zanje najbolj primeren (bodisi Excel, SCADA, web,…).

Z vedno večjo željo po dostopu do podatkov preko mobilnih 
naprav in ostalih web odjemalcev sodobne rešitve omogočajo 
tudi vizualizacijo, ki je primerna za pregled znotraj spletnih 
brskalnikov in na zaslonih manjših dimenzij (tablični 
računalniki in mobilni telefoni). To pomeni, da je poleg 
surovih podatkov mogoče informacije predstaviti tudi v
obliki različnih grafov ali drugih grafi čnih elementov, ki 
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izboljšajo prikaz in olajšajo razumevanje in analizo oz. 
omogočajo učinkovitejše in hitrejše ukrepanje [2].

3.6  Enostavna administracija sistema in zagotavljanje 
integritete podatkov

Administriranje procesnega arhiva mora biti centralno, kar 
pomeni, da se zajemanje vseh virov podatkov upravlja z 
enim orodjem in na enoten način. Centralna administracija 
omogoča enostavnejši pregled nad sistemom in bolj učinkovito 
upravljanje s strojnimi viri (zasedenost shranjevalnih medijev, 
seznam arhivov) ter s tem lažje načrtovanje potrebnih 
strojnih virov in nadgradenj strojne opreme. 

S centralizacijo je poenoten način rezervnega shranjevanja 
podatkov (backup), kar zagotavlja enostavno povrnitev 
vseh podatkov v primeru okvar strojne opreme.

Sistem za zajemanje mora zagotoviti integriteto podatkov 
kljub nekaterim napakam v delovanju. V primeru izpada 
komunikacije med procesnim nivojem in procesnim arhivom 
se morajo podatki shranjevati lokalno (buff er-irati) in nato 
ob povrnitvi komunikacije samodejno prenesti v procesni 
arhiv, brez izgube podatkov.

Uporabniški vmesnik za administracijo mora omogočati 
nadzor nad posegi v sistem z omejenim oz. urejenim ter 
ustrezno zaščitenim dostopom do funkcij administriranja, 
vpisovanja in branja podatkov iz arhiva na nivoju posameznih 
skupin uporabnikov in podatkov.

3.7 Ločitev od procesa

V arhitekturnem smislu je procesni historian postavljen nad 
procesnim nivojem, kar mu omogoča neodvisno delovanje 
od procesa in hkrati onemogoči njegov vpliv na proces. 
Na ta način administracija sistema za zajem podatkov, 
nadgradnja in drugi posegi nimajo vpliva na proces in ga 
s tem na nikakršen način ne spreminjajo ali vplivajo na 
njegovo delovanje.

4 Kakšni so trendi pri izbiri koncepta rešitve?

Z vidika izvedbe oz. izbire rešitve se vse bolj uveljavlja pristop, 
ki temelji na uporabi standardnih orodij in tehnologij. Kot 
primer naj navedemo dejstvo, da Gartner Group, vodilno 
podjetje za svetovanje na področji IT tehnologij in razvoja, 
svojim partnerjem in strankam priporoča zmanjševanje 
namenske kode in programov. Zato tudi ne preseneča 
dejstvo, da večina uspešnih podjetij v Sloveniji in svetu 
posega po opremi in tehnologiji, ki:
•  ima v lokalnem in globalnem okolju dovolj močno podporo 

in jo ne uporablja/razvija samo en sistemski integrator, 
s čimer naročnik ni odvisen le od enega izvajalca, ki 
lahko v nekaj letih izgine iz trga

•  zagotavlja morebitne nadgradnje in širitve, brez večjih 
posegov in s tem povezanimi dodatnimi deli

• opremo lahko s standardnimi rešitvami povežemo z 
informacijskimi in drugimi sistemi podjetja

• oprema je uveljavljena in odprta (za razliko od 
»nestandardnih« in namenskih rešitev), ter uporabniku 

omogoča, da rešitev vzdržuje/nadgrajuje sam ali z drugimi 
partnerji, kar zagotavlja dolgoročno varnost investicije 

•  oprema sledi novim smernicam (npr. mobilne naprave, 
podpora operacijskim sistemom, standardnim vmesnikom 
in protokolom)

• itd.

Eden izmed takšnih proizvajalcev sistemske programske 
opreme, ki sledi in ustreza tem zahtevam oz. trendom, je 
tudi vodilno podjetje na področju avtomatike in proizvodne
informatike – GE Intelligent Platforms (GE IP). V nadaljevanju 
predstavljamo konkreten primer sodobnega sistema za 
integracijo procesnih podatkov, ki je izveden na osnovi 
različnih komponent proizvajalca GE IP in v katerem procesni 
historian (Profi cy Historian) igra ključno vlogo.

5  Primer sodobnega sistema integracije procesnih 
podatkov – Dravske elektrarne Maribor

Družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM) je največji 
proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v 
Sloveniji. Z osmimi hidroelektrarnami na reki Dravi, s tremi 
malimi hidroelektrarnami in štirimi sončnimi elektrarnami 
proizvedejo kar 23 % električne energije v Sloveniji. To 
predstavlja 80 odstotkov slovenske električne energije, ki
ustreza kriterijem obnovljivih virov in standardom mednarodno 
priznanega certifi kata RECS (Renewable Energy Certifi cates 
System). Kakovostno energijo zagotavljajo na okolju prijazen 
način in s spoštovanjem načel trajnostnega razvoja.

V podjetju DEM so se kot uporabniki procesnih sistemov 
Siemens PCS7, ABB ADVANT/VISPRO [3,4], Profi cy iFIX 
SCADA, SQL, Bruel & Kjaer Vibro sistemi ter Center vodenja 
[5] srečevali z večino težav, ki smo jih opisali v poglavju 
2. Zaradi tega so se v letu 2013 odločili za vzpostavitev 
naprednega sistema za zajemanje, vrednotenje, analiziranje, 
predstavitev in shranjevanje procesnih podatkov (sistem 
ZVAPS).

5.1 Arhitektura rešitve

Sistem ZVAPS temelji na uporabi treh gradnikov (programskih 
orodjih) proizvajalca programske opreme GE IP:
•  specializirana centralna podatkovna baza za shranjevanje 

procesnih podatkov (Profi cy Historian).

Slika 1: Primer sistema na Dravskih elektrarnah Maribor.



34 AVTOMATIKA 150/2017

SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

•  programsko orodje za izdelavo procesnih slik in dostop do 
le-teh preko spletnega brskalnika (Profi cy iFIX WebSpace). 

•  namensko programsko orodje za grafi čno analizo procesnih 
podatkov, do katerih lahko uporabniki dostopajo preko 
spletnega brskalnika (Profi cy Historian Analysis). [6]

Slika 2: Prikaz informacij preko spletnega brskalnika z 
uporabo Profi cy WebSpace.

5.2 Odjemalci

Do procesne baze Profi cy Historian, poleg Profi cy iFIX 
WebSpace in Profi cy Historian Analysis aplikacije, dostopajo 
tudi druge široko uporabljene aplikacije in orodja, kot so: 
relacijske baze (npr. sistem za podporo vzdrževanju – IBM 
Maximo), Microsoft Excel - orodje za preprosto izdelavo 
obsežnih in uporabnih poročil in ostali OPC odjemalci na
procesnem nivoju.

Slika 3: Prikaz informacij preko spletnega brskalnika z 
uporabo Profi cy WebSpace.

Slika 4: Grafi čni prikaz podatkov znotraj internetnega 
brskalnika z uporabo Profi cy Historian Analysis.

5.3 Profi cy Historian

Ključni element celotnega sistema ZVAPS je napredna 
namenska procesna baza podatkov Profi cy Historian, ki je 

sposobna učinkovito in zanesljivo zbirati ogromno količino 
podatkov iz različnih virov, po drugi strani pa je sposobna 
posredovati podatke množici različnih tipov odjemalcev.  

Profi cy Historian sestavljajo tri glavne komponente:
•  Zbiralci (Collectors), ki omogočajo zajemanje procesnih 

podatkov iz različnih standardnih virov (OPC DA, OPC 
A&E, iFIX SCADA, CSV/XML datotek…). Pri tem lahko 
zbiralci opravljajo tudi poljubno močno kompresijo 
podatkov, s čimer lahko optimiziramo velikost arhiva 
in razbremenimo promet na računalniški mreži. Za 
obdelavo podatkov (izvajanje logičnih, statističnih ali 
matematičnih operacij nad časovnimi poteki meritev) 
se lahko uporabi t.i. Calculation Collector.

• Strežnik shranjuje podatke, nadzoruje sistem, beleži 
posege in spremembe, ki so bile izvedene nad arhivom 
ter zagotavlja varen dostop do podatkov (uporaba 
domenskih ali lokalnih uporabnikov). Profi cy Historian 
je sposoben zbiranja podatkov v intervalih, krajših od 
sekunde (100ms/cikel, 1 μs resolucija podatkov, več 
kot 500.000 podatkov/s), pri tem pa vsebuje napredno 
logiko za izvajanje kompresije podatkov. Tako lahko v 
Profi cy Historian sistem shranjujemo veliko količino 
procesnih podatkov v daljšem časovnem obdobju, 
ne da bi se pri tem soočili s problemom pomanjkanja 
prostora na računalniških diskih in backup-iranja arhiva. 
Arhitektura Historian strežnika je zelo prilagodljiva, 
saj se posamezne komponente (zbiralci, strežnik in 
odjemalci) lahko nahajajo na enem samem računalniku, 
ali so poljubno razpršene po mreži.

•  Odjemalci, preko katerih analiziramo arhivirane podatke 
oz. izvajamo povpraševanja po njih. Odjemalci so lahko 
različna standardna orodja v industriji: 
– programska orodja iz družine GE Profi cy (Profi cy 

iFIX, Profi cy Historian Analysis, Profi cy Portal, Profi cy 
Troubleshooter, …)

– podatkovne relacijske baze (npr. SQL, Oracle) ki se 
lahko medsebojno povezujejo s pomočjo OLE-DB 
vmesnika

– Microsoft Excel Add-In, ki omogoča preprosto izdelavo 
zelo obsežnih in uporabnih poročil. Preko Excel orodja 
lahko poteka tudi celotno administriranje s Historian 
strežnikom ter uvažanje in izvažanje starih podatkov 
(npr. shranjenih v kakšni drugi bazi podatkov) 

– OPC Historical Data Access (HDA) odjemalci
– namensko razvite aplikacije (VB, C++, VS .NET)

5.4 Rezultati

Z Metronikovo rešitvijo so Dravske elektrarne Maribor 
pridobile sodoben, zanesljiv in uporaben sistem za 
zajemanje, vrednotenje, analiziranje, predstavitev in 
shranjevanje procesnih podatkov. 

Sistem Dravskim elektrarnam prinaša:
•  sistematično ureditev arhiva procesnih podatkov. Naročnik 

je dobil varen, siguren in lahko dostopen arhiv procesnih 
podatkov, ki omogoča naprednejšo analizo meritev in 
drugih procesnih veličin

•  omogočen enostaven dostop ter izmenjava procesnih 
podatkov z drugimi sistemi in s tem olajšano sodelovanje 
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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

med različnimi službami s ciljem izboljšanja učinkovitosti in varnosti 
•  skupen vpogled v sisteme vodenja z izrazito ločitvijo od funkcij upravljanja
•  možnost izdelovanja kompleksnih grafi čnih prikazov in izdelovanja poljubnih 

procesnih slik in gradnikov
•  nižje stroške izdelave obsežnih in uporabniku prilagojenih operativnih poročil. 

Ta se izdelajo že v okviru Microsoft Excel orodja, brez potrebe po posebnem 
razvoju takšnih poročil in poseganja v SCADA sistem ali sekundarno opremo

•  popolno odprt sistem, ki uporabniku ponuja možnost, da vzdržuje, nadgrajuje 
ali širi sistem sam ali z zunanjimi partnerji.

Smiselnost in koristnost integracije procesnih podatkov (na osnovi Profi cy 
Historian sistema) potrjuje tudi dejstvo, da danes v Sloveniji Profi cy Historian 
uporablja več kot 70 podjetij, od majhnih do največjih, ki arhivirajo preko 
200.000 signalov. Na svetu pa ima Profi cy Historian preko 6000 uporabnikov.

6 Zaključek

Uporabniki, ki zajemajo in analizirajo procesne podatke iz različnih virov, se 
soočajo z mnogimi težavami, ki so posledica razpršenosti in tehnične raznolikosti 
procesnih sistemov. Sodoben pristop centralizacije arhivov z uporabo npr. 
programske opreme Profi cy Historian rešuje množico tovrstnih težav in 
uporabnikom prinaša kakovostno in sistematično ureditev arhiva z zanesljivim
shranjevanjem, enostavno administracijo in raznovrstnimi možnostmi analize 
in prikaza zajetih podatkov.

Izkušnje številnih podjetij, ki so se v zadnjih letih odločila za centralizacijo 
arhiva procesnih podatkov s programsko opremo Profi cy Historian, kažejo, da 
je bila investicija upravičena in da integracija procesnih podatkov v centralni 
arhiv prinaša številne, že prej omenjene, prednosti. Omeniti velja še, da je tudi
pri nas vse več podjetij, ki imajo znanje za postavitev tovrstnih sistemov in jih 
uspešno implementirajo v najrazličnejša industrijska in druga okolja.
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Pipetting robot 

The paper outlines a small-footprint desktop robotic system with fi ve degrees of freedom, which was developed for 
automatic pipetting, common in the fi eld of pharmaceutics, biology, chemistry, medicine, and elsewhere. The robot 
enables effi  cient, accurate and automatic fl uid dispensing and transfer by using a manual pipette, mounted on the 
top of a robotic arm. First a brief description of liquid handling robots and the advantages of automatic pipetting are 
presented. Afterwards the key requirements of the robot assembly are given, with a description of the corresponding 
drive system, including stepper motors, pulleys, belts, and guides. The robot construction was designed in Autodesk 
Inventor. The system control comprises a power supply circuit and a microcontroller with an integrated algorithm for 
position control. Finally, problems that appeared in the course of work are given along with possibilities of future 
improvements.

Kratek pregled prispevka

Prispevek opisuje namizni robotski sistem za avtomatsko pipetiranje s petimi prostostnimi stopnjami, ki za zajem in 
prenos tekočine uporablja na vrh robotske roke pritrjeno ročno pipeto. Takšen sistem je možno uporabiti v različnih 
laboratorijih, kot so farmacevtski, biološki in kemijski ali pa tudi v medicinske namene. Na začetku je na kratko 
predstavljeno robotsko pipetiranje in prednosti avtomatskega pipetiranja. V nadaljevanju so obravnavane zahteve 
robota in ves pogonski sklop, v katerega spadajo koračni motorji, jermeni, jermenice in vodila. Natančno je opisan 
razvoj izdelanega robotskega mehanizma, ki je potekal v programskem okolju Autodesk Inventor. Sistem za krmiljenje 
uporablja mikrokrmilnik in napajalno vezje. Na krmilniku je nameščen celoten algoritem za pozicijsko vodenje 
robotskega sistema. Končno so podane težave predstavljene zasnove, možnosti izboljšav ter sklepne ugotovitve. 
Pipetirni robot se je izkazal za zanesljivo in natančno napravo, z velikim potencialom za uporabo v širokem spektru  
biomedicinskih aplikacij.

1  Uvod

Robotski sistemi so nepogrešljivi del sodobnega 
biološkega ali kemijskega laboratorija. Kmalu po 
iznajdbi prvih robotskih mehanizmov so se pojavili tudi 
prvi laboratorijski roboti. Z avtomatizacijo nekaterih 
laboratorijskih procesov se je povečala učinkovitost 
in uspešnost znanstvenih raziskav, kar je pripomoglo 
k hitrejšemu razvoju. Uporaba sodobnih tehnologij je 
v laboratorijih ključnega pomena, saj poleg hitrega 
napredka ohranja tudi konkurenčnost v primerjavi z 
drugimi laboratoriji. V veliki meri se robotske sisteme 
uporablja za pripravo in analizo tako bioloških kot tudi 
kemičnih vzorcev. Eden od pomembnejših robotskih 
mehanizmov, ki ga najdemo v laboratorijih je t.i. robot 
za pipetiranje. Gre za robotske mehanizme, s pomočjo 
katerih avtomatiziramo zajem in prenos tekočine med 
različnimi vzorčnimi posodami [1].

Prednosti avtomatizacije se kažejo v hitrejši obdelavi 
vzorcev ter povečanju ponovljivosti in zanesljivosti 
pipetiranja. To posledično pomeni zmanjšanje količine 
odpadnega materiala, ki je posledica človeških napak. 
Poveča se tudi učinkovitost in produktivnost, saj lahko 
robot deluje neprekinjeno. Pri delu z nevarnimi snovmi 
z avtomatizacijo vzpostavimo varnejše delovno okolje, 
saj uporabnik z njimi ni v neposrednem stiku. 

2  Izbor sestavnih delov

Pred začetkom konstruiranja robota je bilo potrebno 
izbrati aplikaciji primerne aktuatorje, vodila, jermene in 
jermenice, ki morajo ustrezati določenim funkcionalnim 
pogojem. Glavne zahteve robotskega manipulatorja 
so predvsem visoka natančnost, hitrost in pospeški. 



37AVTOMATIKA 150/2017

ROBOT ZA PIPETIRANJE

Izvajamo:

  - konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

  - predelave strojev

  - regulacije vrtenja motorjev

  - krmiljenje strojev

  - tehnièno podporo in servis

Dobavljamo:

  - servo pogone

  - frekvenène in vektorske regulatorje

  - mehke zagone

  - merilne sisteme s prikazovalniki

  - pozicijske krmilnike

  - planetne reduktorje in sklopke

  - svetlobne zavese in varnostne module

  - visokoturne motorje

  - robote

Zastopamo:

  - EMERSON - Contol Techniques

  - Trio Motion Technology

  - ELGO Electronics

  - ReeR 

  - Motor Power Company

  - Ringfeder - GERWAH

  - Tecnoingranaggi Riduttori

  - Fairford Electronics

  - Giordano Colombo

  - Motrona

  - B&R

  - Comau

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

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29

E: ps-log@ps-log.si, W: 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 klasiènih in varnostnih V/I enot

- Možnost izbire zašèitenih (coated) modulov

- Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logièni krmilnik 

X20CP158X

Delovni prostor robota mora biti čim bolj kompakten, hkrati pa dovolj velik 
za pipetiranje šestih mikrotitrnih plošč. Robot mora biti dovolj natančen, 
da s konico zadane najmanjšo luknjico mikrotitrne plošče. Konica ima 
premer 0,9 mm, luknjica pa 3,3 mm.

                                                                                           (1)

Če podatka vstavimo v enačbo (1), dobimo zahtevano natančnost za osi 
X in Y, ki znaša 1,2 mm. Zahteve glede nosilnosti so nižje, saj je robotski 
mehanizem namenjen pipetiranju, kjer sama konstrukcija med delovanjem 
ni bistveno obremenjena [2].

2.1 Koračni motorji

Zaradi visoke natančnosti in majhnih korakov, ki jih mora robot opravljati, 
smo se že na začetku osredotočili zgolj na koračne in linearne motorje, ki 
so za take mehanizme najbolj primerni. Glavno slabost linearnih motorjev v 
primerjavi s koračnimi motorji predstavlja manjša natančnost, medtem ko je
njihova glavna prednost zmožnost doseganja višjih hitrosti in pospeškov.

Slika 1: Koračni motor ST4209S1404, ki poganja os Y.

Glavna prednost linearnih motorjev je lažje konstruiranje celotnega 
mehanizma, saj ni potrebno sestavljati vsake osi posebej. Celoten linearni 
motor lahko namreč že uporabimo kot os robota, posledično pa tudi ne 
potrebujemo dodatnih jermenic, jermenov in vodil. Najpomembnejši 
razlog, da smo izbrali koračne motorje, je nižja cena, saj so v primerjavi z 
linearnimi pogoni kar nekajkrat cenejši. Vse tri osi in rotacijsko mizo smo 
opremili s 4-faznim bipolarnim hibridnim koračnim motorjem podjetja 
Nanotec serije ST4209, ki omogočajo velik navor in prilagodljiv korak od 
polnega koraka 0,9º do mikro-koraka 0,06º [4].

Slika 2: Navorna karakteristika motorja ST42009S1404.

2
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Iz navornih karakteristik in vztrajnostnih momentov 
motorjev ter mase gibljivih delov robota lahko za vsako 
od osi izračunamo maksimalne pospeške.

(2)

(3)

(4)

Enačbo za maksimalen pospešek (5) dobimo, če 
enačbi (3) in (4) vstavimo v enačbo (2) in izrazimo 
pospešek a. Pri tem upoštevamo, da je M vzporeden z 
in r pravokoten na F. Sedaj lahko zapišemo enačbo 
maksimalnega pospeška:

(5)

kjer je M maksimalen navor motorja, m je masa, ki jo 
mora posamezen motor premikati, r  je polmer jermenice 
in J vztrajnostni moment rotorja.

2.2 Izbor ostalih pogonskih delov robota

Poleg izbora pogonov smo morali izbrati tudi vodila, 
jermenice in jermene.

2.2.1 Vodila
Uporabili smo linearna okrogla jeklena vodila in na 
vsako od osi namestili po dve vzporedni vodili. Za 
os X smo vgradili vodili premera 8 mm, saj morata 
premagovati težo skoraj celotne konstrukcije robota, 
os X pa je hkrati tudi najdaljša izmed vseh osi. Za osi Y 
in Z smo izbrali vodila s premerom 5 mm, saj naj bi bili 
pripadajoči obremenitvi nekoliko manjši. Na osi X sta 
vodili dolžine 387 mm, na Y 269 mm in na Z 180 mm.

2.2.1 Ležaji
Za drsenje vodil smo uporabili linearne ležaje dimenzij 
8x16x25 mm za 8 mm vodila in 5x12x22 mm za 5 mm 
vodila, za vrtenje jermenic pa kroglične ležaje dimenzij 
4x13x5 mm. Na osi X smo kroglična ležaja vgradili v 
zaključni segment, na osi Y sta ležaja vgrajena v jermenico.

2.2.2 Jermenica
Pri izbiri jermenice smo morali upoštevati, da jermenica 
ne bo prevelika, saj bi s tem dobili slabšo natančnost, 
ki jo izračunamo s pomočjo enačbe (6). Obenem pa 
nismo smeli uporabiti premajhne jermenice, ker bi s 

tem dobili manjše pospeške in hitrosti.

(6)

V enačbi (6) n predstavlja premik osi, če se koračni 
motor zavrti za kot , medtem ko r označuje polmer 
jermenice. Morali smo upoštevati kompromis med čim 
večjo hitrostjo in čim boljšo natančnostjo, zato smo 
se odločili za jermenice z dvaindvajsetimi zobmi in 
premerom 17 mm. Polmer jermenice (8,5 mm) lahko 
vstavimo v enačbo (5) in ob upoštevanju vseh ostalih 
parametrov dobimo maksimalne pospeške posameznih 
osi robota, ki znašajo:

(7)

Natančnost pri izbrani jermenici in četrtinskem koraku 
motorja znaša 0,03 mm, kar zadošča našim začetnim 
zahtevam.

3  Razvoj konstrukcije

Celoten robotski mehanizem je bil zasnovan v grafi čnem 
okolju Autodesk Inventor. Začeli smo s konstruiranjem 
osi X, ki jo poganja najmočnejši koračni motor. Na gred 
koračnega motorja je pritrjena jermenica, motor pa na
enega izmed končnih zaključkov. Na drugi strani je 
os prav tako zaključena s končnim členom, le da sta 
tukaj vgrajena dva kroglična ležaja, skozi katera poteka 
osovina, na katero je potem pritrjena jermenica.

Slika 3: Potek jermena Z osi skozi pasivni zaključek osi Y.

Jermenici sta povezani preko jermena, ki je pritrjen 
na voziček, tako da ploščica stisne jermen ob voziček. 
V voziček, ki povezuje osi X in Y, so vstavljeni štirje 
linearni ležaji za gibanje robota po X osi in štirje za 
gibanje po Y osi. Os Y je zaključena podobno kot os 
X, le da je zaradi pomanjkanja prostora na pasivnem 
segmentu kroglični ležaj vstavljen v jermenico in je 
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osovina fi ksirana. Poleg vodil, oba zaključka na Y osi 
povezujejo še štirje aluminijasti kotni profi li, ki skrbijo 
za večjo togost konstrukcije.

Za razliko od osi X in Y je pogon osi Z zasnovan tako,  
da je jermen vpet v oba zaključka osi Z, v pasivnem 
zaključku osi Y pa jermen objame jermenico, kot prikazuje 
slika 3. Motor Z osi je pritrjen na pasivni zaključek Y [2]. 

Slika 4: Kartezični manipulator.

Doseg kartezičnega manipulatorja na sliki 4 je v smeri 
X 266 mm, v smeri Y 163mm in v smeri Z 98 mm, kar 
pa ne zadošča našemu pogoju, da bi bil robot zmožen 
obdelovati šest mikrotitrskih plošč. Zaradi zahteve 

po kompaktnosti robota smo se odločili mehanizem 
dopolniti z dodatno rotacijsko mizo, ki zavzame relativno 
malo prostora. Jermenica z 12 zobmi, ki je pritrjena na 
gred motorja, je preko jermena povezana z jermenico 
s 36 zobmi, ki je nameščena na rotacijsko mizo. S tem
zagotovimo prestavno razmerje 1:3 in potrojimo 
resolucijo vrtenja rotacijske mize [3].

Slika 5: Pogon rotacijske mize.

4  Končni robotski mehanizem

S pomočjo 3D tiskanja smo dali izdelati vse zaključke 
in sklepe robota, pri čemer je bila resolucija tiskanja 
nastavljena na 0,1 mm. Zaradi premajhne natančnosti 

Avtomatizacija in pogoni
- PLK sistemi 

- SCADA 
 

Industrijske komponente

Senzorika

Varnostna tehnika
POSEBNE CENE KOMPONENT ZA ELEKTRO 

OMARE IN KRMILNE NAPRAVE 
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tiskanja so vse izvrtine za vodila in linearne ležaje izvrtane 
s pomočjo precizijskega koordinatnega vrtalnega stroja. 
S tem smo se izognili morebitnim nesoosnostim vodil in 
nekotnostim med posameznimi osmi naprave, katere bi 
se pri sestavi in delovanju pokazale kot nepremostljiv
problem. Dosežena je bila toleranca izvrtin od - 0,01 
mm do - 0,02 mm od nazivnih mer in popolna gladkost 
obdelave [2].

Slika 6: Končni robotski mehanizem.

Ko smo imeli vse dele robota pravilno obdelane, 
smo lahko sestavili končni robotski mehanizem, ki 
je prikazan na sliki 6. Mehanizem je sestavljen iz 
manipulatorja, ki je pritrjen na aluminijast most, in 
rotacijske mize, s katero smo brez povečanja prostora 
povečali delovno področje. Ob vsakem zagonu je
potrebno manipulator postaviti v začetno (referenčno) 
lego, zato smo na konec vsake osi kartezičnega 
manipulatorja namestili mehansko mikro stikalo. Na 
vrh manipulatorja smo pritrdili nastavek za pipeto, 
ki jo aktuiramo s pomočjo servo motorja.

5  Krmilnik

Celoten sistem, ki je predstavljen na sliki 7, lahko 
razdelimo na štiri dele: osebni računalnik, mikrokrmilnik, 
napajalno vezje in robotski mehanizem. Osebni 
računalnik in mikrokrmilnik komunicirata preko 
RS-232 komunikacije. Gre za asinhrono serijsko 
povezavo med dvema napravama. Program, ki teče 
na mikrokrmilniku, najprej poskrbi za obdelavo 

podatkov, ki mu jih pošlje osebni računalnik, zatem 
pa ta ukaz izvrši. Na napajalnem vezju so nameščeni 
štirje moduli, ki so povezani z GPIO izhodnimi linijami 
mikrokrmilnika. Ta logične ukaze (0 V ali 3,3 V) pošilja 
na krmilni modul, ki glede na vhodne podatke motor 
zavrti za določen kot.

Slika 7: Celoten sistem.

Slika 8: Modul za krmiljenje bipolarnega koračnega 
motorja.

Krmilni modul s čipom A4988 na sliki 8 nam 
omogoča krmiljenje bipolarnih koračnih motorjev 
do 2 A izhodnega toka. Z njim lahko enostavno 
nastavljamo ločljivost koraka motorja, smer vrtenja, 
hitrost vrtenja in tok [5].

6  Pozicijsko vodenje robotskega mehanizma

Za avtomatsko pipetiranje je bil razvit algoritem za 
pozicijsko vodenje, pri katerem osebni računalnik 
mikrokrmilniku pošilja koordinate točk, kamor naj 
se premakne vrh robota. Mikrokrmilnik glede na 
trenutno lego robotskega mehanizma izračuna 
potrebne parametre za premik v želeno točko.

Hitrost vrtenja koračnega motorja in posledično 
hitrost pomika robotskega mehanizma sta odvisni od 
frekvence signala, ki ga mikrokrmilnik pošilja na pin 
STEP modula. Vsakokrat, ko preide signal iz nizkega 
na visok nivo, motor naredi en korak. Ko želimo motor 
vrteti z določeno hitrostjo, je potrebno predhodno 
izračunati zakasnitev med koraki. To izračunamo z 
enačbo (7)
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(7)

kjer F označuje frekvenco časovnika, ki je v našem 
primeru 100 kHz, v pa predstavlja hitrost, ki je tu 
izražena kot želeno število korakov, ki jih motor nare-
di v eni sekundi. Če želimo, da motor enakomerno 
pospešeno koraka,

(8)

moramo izračunati zakasnitev med koraki za vsak 
korak in sicer s pomočjo enačbe (8), v katero vstavimo 
izraz (7). V enačbi (9) a ponazarja pospešek, S pa 
prepotovano pot. Z uporabo Taylorjeve vrste lahko 
izraz aproksimiramo in tako dobimo:

(9)

Dobljeni izraz nam omogoča hitro računanje zakasnitev 
za naslednji korak.

Servo motor, ki služi za proženje pipete, premikamo 
tako, da nanj pošiljamo zaporedje pravokotnih pulzov 
s periodo 20 ms in amplitudo 3-5 V. Dolžina pulza 
določa kot zasuka motorja in mora znašati med 0,9 
ms in 2,1 ms, kar predstavlja obe skrajni legi motorja.

7  Zaključek

Cilj je bil izdelati enostaven in poceni robotski 
mehanizem, ki bi ga lahko uporabljali za avtomatizacijo 
pipetiranja. Potrebno je bilo skonstruirati in sestaviti 
kartezični manipulator in zanj izdelati nosilno 
konstrukcijo. Manipulatorju smo dodali rotacijsko 
stopnjo, tako da smo na osnovno ploščo namestili 
rotacijsko mizo. Za natančno odmerjanje tekočine 
smo uporabili ročno avtomatsko pipeto, katero smo 
namestili na vrh triosnega manipulatorja.

Med izdelavo so se pokazale tudi nekatere pomanj-
kljivosti. Ena izmed glavnih slabosti je prevelika 
podajnost vseh osi manipulatorja. Poleg tega težavo 
predstavlja tudi samodejno premikanje osi Z ob 
izklopu koračnega motorja, saj je pridržalni moment 
motorja premajhen. To bi lahko bilo mogoče preprečiti 
z zamenjavo jermena z navojnim vretenom.
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MULTITECHMULTITECH  CONDUIT IoT prehodIoT prehod
Vstopna točka v dobo Internet of ThingsVstopna točka v dobo Internet of Things

Informacije: TELOS d.o.o.

MultiTech Conduit je prva univerzalna komunikacijska platforma z vgrajeno LoRa tehnologijo. Predstavlja 
centralno vstopno točko v IoT - Internet of Things dobo z miljardami povezanih naprav. LoRa je LPWAN (Low 
Power Wide Area Network) brezžična tehnologija, ki deluje na nelicenčnem 868 MHz radijskem spektru. LoRa 
osvobaja industrijsko povezovanje iz okov mobilnih omrežij. Poleg brezplačne uporabe so njene glavne 
prednosti velik domet - do 16 km na odprtem in 3 km znotraj objektov, izredno nizka potrošnja energije, 
napredna enkripcija in zanesljivost podatkovnih prenosov ter podpora za lokacijske storitve. MultiTech 
Conduit je vezni element med plejado baterijsko napajanih lokalnih naprav in senzorjev ter globalnim 
spletnim omrežjem. MultiTech Conduit odpira vrata za takojšnjo implementacijo IoT aplikacij in senzorskih 
omrežij na številnih področjih - industrija 4.0, pametna mesta, kmetijstvo, fi nance, zdravstvo, energetika, 
varnost... Conduit prinaša uporabnikom prek LoRa tehnologije neverjetno ugoden CAPEX in OPEX, ki mu pri 
postavitvah brezžičnih omrežij ni para.

Prikaz delovanja

MultiTech Conduit vzpostavi brezžično LoRa LPWAN 
omrežje s pomoćjo vgrajenega LoRaWAN mCard modula. 
Prek LoRa omrežja poteka zanesljiva dvosmerna 

komunikacija z več tisoč LoRa senzorji in napravami, 
ki jih opremimo z MultiTech vgradnimi moduli LoRa 
mDot. Vsi podatki se zbirajo v prehodu in se prek žične 
WAN ali mobilne (3G oz. 4G/LTE) povezave prenašajo 
v globalno spletno omrežje. Prek oblačne nadzorne 
platforme nam je na voljo popoln vpogled, možnost 
upravljanja in nadzora vseh naprav in senzorjev na 
terenu. Conduit je tako idealna vstopna točka za 
postavitev naprednih IoT aplikacij.

Kaj je MultiTech Conduit?

• IoT prehod MultiTech Conduit je prva univerzalna 
komunikacijska platforma z vgrajeno LoRa tehnolo-
gijo.
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• Prek LoRa LPWAN omrežja poteka zanesljiva 
dvosmerna brezžična komunikacija z več tisoč 
senzorji in napravami

• MultiTech Conduit je vezni element med plejado 
baterijsko napajanih lokalnih naprav ter globalnim 
spletnim omrežjem. Zaradi izjemno nizke potrošnje 
energije je življenjska doba baterij do 10 let.

• Brezžično LoRa omrežje se vzpostavi prek vgrajenega 
LoRaWAN mCard modula.

• Nanj se povezujejo LoRa senzorji in naprave, ki jih 
opremimo z MultiTech vgradnimi moduli LoRa mDot.

• MultiTech Conduit je prek žične WAN ali mobilne 
(3G oz. 4G/LTE) povezave priključen na splet.

• Kompleksno upravljanje prehoda poteka prek 
oblačnega kompleta orodij DeviceHQ.

• Za razvijalce sta podprti dve razvojni okolji - IBM 
Node-RED in mLinux.

• Kovinsko industrijsko ohišje omogoča delovanje 
v temperaturnem razponu od -30°C do 70°C.

• Na voljo tudi izjemno robustna IP67 izvedba Conduit 
IoT prehoda za namestitev na zunanjih površinah.

• Vsi MultiTech proizvodi so narejeni v centralni 
lokaciji podjetja v Minnesoti (Made in USA), v 
tovarni, ki se ponaša s pridobljenim zahtevnim 
certifi katom ISO 13485, kar je dodatna garancija 
za vrhunsko kvaliteto in zanesljivost.

• Garancijska doba je dve leti, po potrebi pa je 
mogoč dokup do 3 let garancije.

• Neverjetno ugoden CAPEX in OPEX, ki mu pri 
postavitvah brezžičnih omrežij ni para.

Trije preprosti koraki za hiter razvoj IoT aplikacij

MultiTech Conduit lahko prilagodimo našim potrebam 
in v treh preprostih korakih začnemo razvoj lastne 
IoT aplikacije. Na začetku izberemo WAN povezavo, 
ki je lahko Ethernet WAN ali mobilna (3G oz. 4G/
LTE). V drugem koraku izberemo lokalno povezavo v 
obliki vgradnih mCard modulov - ta je lahko serijska 
RS234/485, WiFi, Bluetooth, GPIO in seveda LoRaWAN. 

V tretjem koraku izberemo razvojno okolje - IBM 
Node-RED, grafi čni drag & drop vmesnik ali mLinux 
Open Embedded/Yocto za bolj napredne uporabnike. 

Na voljo je tudi namenski Conduit LoRa StarterKit za 
razvijalce IoT aplikacij.

MultiTech LoRa IoT naprave

• Conduit IoT prehod - vaša vstopna točka v IoT dobo
• Conduit IP67 LoRa bazna postaja - izredno trpežno 

ohišje za zunanjo namestitev
• Conduit LoRa Starter Kit - vse kar potrebujete za 

razvoj lastne IoT aplikacije
• MultiConnect mDot LoRa - vgradni modul za 

dodajanje LoRa povezave v naprave
• MultiConnect xDot LoRa - vgradni modul za dodajanje 

LoRa povezave v naprave

Conduit IP67 LoRa bazna postaja

MultiTech Conduit IP67 LoRa bazna postaja je izjemno 
robustna vstopna točka v IoT - Internet of Things 
dobo. LoRa bazna postaja je bila razvita namensko 
za postavitev visoko zmogljivih javnih in zasebnih 
brezžičnih LoRa omrežji na zunanjih (outdoor) površinah. 
Trpežno kovinsko ohišje s podporo za IP67 standard 
zaščite, je odporno na najbolj zahtevne okoljske 
pogoje, tako vlago, prah, veter, dež, sneg, kot tudi 
ekstremen mraz in vročino. Z njeno pomočjo lahko 
postavimo brezžično LoRaWAN omrežje tako rekoč 
v vsakem okolju. IP67 zunanja bazna postaja ima 
vgrajen MultiTech Conduit IoT prehod z LoRaWAN 
povezavo, visoko zmogljivo LoRa anteno, ki močno 
razširi domet LoRa omrežja in mobilno (3G ali 4G/
LTE) oz. žično WAN povezavo do spleta. Preprosto jo 
lahko namestimo na obstoječ komunikacijski stolp, 
drog javne razsvetljave ali pritrdimo na steno. Conduit 
IP67 bazna postaja prinaša uporabnikom prek LoRa 
tehnologije neverjetno ugoden CAPEX in OPEX.

Glavne lastnosti
• Conduit IP67 LoRa bazna postaja se nahaja v izredno 

trpežnem kovinskem ohišju.
• Delovanje v najbolj zahtevnih okoljskih pogojih - 

visoka vlaga, prah, veter, dež, sneg ter ekstremen 
mraz in vročina.
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• V ohišje je integriran Conduit IoT prehod, prek 
katerega se vzpostavi LoRa omrežje in povezava 
na splet.

• Visoko zmogljiva zunanja antena občutno razširi 
domet LoRa omrežja na zunanjih površinah.

• Napajanje izvedeno prek PoE (Power over Ethernet) 
priključka.

• Vgrajene vse komponente za začito pred strelami.
• Delovanje v temperaturnem razponu od -30°C do 

70°C.
• Vsi MultiTech proizvodi so narejeni v centralni lokaciji 

podjetja v Minnesoti (Made in USA), v tovarni, ki 
se ponaša s pridobljenim zahtevnim certifi katom 
ISO 13485, kar je dodatna garancija za vrhunsko 
kvaliteto in zanesljivost.

• Neverjetno ugoden CAPEX in OPEX, ki mu pri 
postavitvah zunanjih brezžičnih omrežij ni para.

MultiTech vgradni (embedded) 
M2M modemi
• MultiConnect mDot LoRa - vgradni modul za dodajanje 

LoRa povezave v naprave
• MultiConnect xDot LoRa - napredni vgradni modul 

za dodajanje LoRa povezave v naprave
• SocketModem Cell - vgradni 2G,3G ali 4G/LTE 

mobilni modem
• SocketModem iCell - napreden vgradni 2G ali 3G 

mobilni modem z GPS
• MultiConnect OCG-E - vgradni Linux 3G mobilni 

prehod
• Ostali vgradni moduli

MultiConnect mDot - vgradni
LoRa modul

MultiTech MultiConnect mDot je vgradni LoRaWAN 
radijski modem, s katerim dodamo LoRa funkcionalnost 
obstoječim in novim napravam. Tako jim omogočimo 
brezžično dvosmerno komunikacijo in povezovanje prek 
LoRa LPWAN omrežja. Modul omogoča velik brezžični 
domet - do 16 km, izjemno odpornost za motnje iz 
okolja in zelo dobro penetracijo signala znotraj in skozi 

objekte. mDot prinaša napredno inteligenco, zmanjša 
kompleksnost in bistveno poceni povezovanje naprav 
na samem robu omrežja. Modul ima vgrajen energijsko 
nezahteven ARM Cortex-M4 procesor in ARM mbed 
OS. Na voljo je veliko število razvojnih knjižnic, ki 
zelo olajšajo integracijo v naprave in izboljšajo RF 
zmogljivost. Za testiranje LoRa povezljivosti in PoC, 
je na voljo Micro Development Kit s programabilnim 
boardom in USB vhodom, ki ga lahko priključimo 
neposredno na notesnik in preverjamo domet LoRa 
signala. S pomočjo mDot modula lahko prek LoRa 
omrežja vsako ”Stvar” cenovno ugodno povežemo 
in upravljamo na daljavo.

Glavne lastnosti
• Vgradni LoRaWAN radijski modem,
• Velik brezžični domet - do 16km na odprtem,
• Dobro prodiranje v objekte - do 3 km.
• Prijazno do razvijalcev z velikim naborom knjižnic 

in ostalih orodij.
• Pridobljeni vsi potrebni cerfi fi kati in standardi.
• Na voljo različni vmesniki za povezavo vseh mogočih 

”Stvari”.
• LoRaWAN hitrost podatkovnih prenosov - od 293bps 

do 20 Kbps + FSK do 300Kbps

MultiConnect xDot - napreden vgradni 
LoRa modul

MultiTech MultiConnect xDot je zmogljiv vgradni 
LoRaWAN radijski modem, s katerim dodamo LoRa 
funkcionalnost obstoječim in novim napravam. Tako 
jim omogočimo brezžično dvosmerno komunikacijo 
in povezovanje prek LoRa LPWAN omrežja. Modul 
omogoča velik brezžični domet - do 16 km, izjemno 
odpornost za motnje iz okolja in zelo dobro penetracijo 
signala znotraj in skozi objekte. mDot prinaša napredno 
inteligenco, zmanjša kompleksnost in bistveno poceni 
povezovanje naprav na samem robu omrežja. 

Modul ima vgrajen energijsko nezahteven ARM 
Cortex-M4 procesor in ARM mbed OS. Na voljo je 
veliko število razvojnih knjižnic, ki zelo olajšajo 
integracijo v naprave in izboljšajo RF zmogljivost. 
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S pomočjo mDot modula lahko prek LoRa omrežja 
vsako ”Stvar” povežemo in upravljamo na daljavo.

Glavne lastnosti
• Vgradni LoRaWAN radijski modem,
• Velik brezžični domet - do 16km na odprtem,
• Dobro prodiranje v objekte - do 3 km.
• Prijazno do razvijalcev z velikim naborom knjižnic 

in ostalih orodij.
• Opcijsko na voljo Gemalto varnostni elementi za 

AES-128 kriptografsko enkripcijo podatkovnih 
prenosov.

• Pridobljeni vsi potrebni cerfi fi kati in standardi.
• Na voljo različni vmesniki za povezavo vseh mogočih 

”Stvari”.
• LoRaWAN hitrost podatkovnih prenosov - od 293bps 

do 20 Kbps + FSK do 300Kbps

SocketModem iCell - inteligentni vgradni 
mobilni modemski modul z GPS/2G ali 3G 
(MTSMC-x-IP Series)

MultiTech SocketModem iCell je inteligentni vgradni 
mobilni modemski modul, ki omogoča preprosto in hitro 
integracijo mobilne povezave in GPS funkcionalnosti 
v komunikacijske naprave, s čimer jim odpremo 
vrata v svet mobilnih komunikacij. Izbiramo lahko 
med modelskimi izvedbami s podporo za 2G ali 3G 
mobilne hitrosti. Modul vsebuje vse potrebne strojne 
komponente - kontroler, RF sprejemnik in antenski 
vmesnik, nujne za zmogljivo mobilno povezljivost. 

Na voljo je veliko število kodnih knjižnic in razvijalska 
orodja, ki zelo olajšajo integracijo v nove naprave. 
Modul je zgrajen na fl eksibilni Universal Socket 
comm-port arhitekturi, kar pomeni da lahko po potrebi 
dodamo oz. zamenjamo komunikacijsko povezavo 
naprave (mobilna, Ethernet, PSTN ali Bluetooth), vse 
na enotni sistemski arhitekturi. SocketModem iCell 
prinaša uporabnikom inteligentni Universal IP stack za 
širok nabor AT ukazov. GPS modelska izvedba prinaša 
podporo za napredne lokacijske storitve. Za razvijalce 
je na voljo namensko razvojno orodje (Development 

Kit), na katerega priključimo modul, ter ga uporabljamo 
za testiranje, programiranje in izvajanje potrebnih 
analiz. Garancijska doba modula je dve leti.

SocketModem Cell - vgradni 2G/3G/4G 
mobilni modem

MultiTech SocketModem Cell je vgradni mobilni 
modemski modul, ki omogoča preprosto in hitro inte-
gracijo mobilne povezave v komunikacijske naprave, s 
čimer jim odpremo vrata v svet mobilnih komunikacij. 
Izbiramo lahko med modelskimi izvedbami s podporo 
za 2G, 3G in 4G/LTE mobilne hitrosti. Modul vsebuje 
vse potrebne strojne komponente - kontroler, RF 
sprejemnik in antenski vmesnik, nujne za zmogljivo 
mobilno povezljivost. Na voljo je veliko število kodnih 
knjižnic in razvijalska orodja, ki zelo olajšajo integracijo 
v nove naprave. Modul je zgrajen na fl eksibilni Universal 
Socket comm-port arhitekturi, kar pomeni da lahko 
po potrebi dodamo oz. zamenjamo komunikacijsko 
povezavo naprave (mobilna, Ethernet, PSTN ali Bluetooth), 
vse na enotni sistemski arhitekturi. Velika prednost 
je tudi vgrajeni TCP/IP protokolni nabor, ki omogoča 
mobilno internetno povezljivost. Za razvijalce je na 
voljo namensko razvojno orodje (Development Kit), 
na katerega priključimo modul, ter ga uporabljamo za 
testiranje, programiranje in izvajanje potrebnih analiz. 
Garancijska doba modula je dve leti.

Ciljne aplikacije - prikaz delovanja

Glavne lastnosti
• Vgradni mobilni modemski modul.
• Modelske izvedbe s podporo za 2G, 3G in 4G/LTE 

mobilne hitrosti.
• 4G/LTE izvedba (Cat.3 download 100 Mb/s | 

upload 50 Mb/s) ima vgajeno tudi GNSS lokacijsko 
funkcionalnost.

• Pridobljeni vsi potrebni cerfi fi kati in standardi.
• Vgrajen serijski RS ali USB komunikacijski priključek.
• Podpora za AT komande.
• Short Message Services (SMS), UFL antenski konektor 

in SIM nosile.
• Universal Socket comm-port arhitektura.
• 



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. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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CONDUIT IOT PREHOD

Ostali vgradni moduli

QuickCarrier USB-E (MT100 UCC Series) HSPA+ vgradni 
USB mobilni modem

MultiConnect PCIe (MTPCIE Series) HSPA+ vgradni PCIe 
Mini Card mobilni modem.

SocketModem (MTxxxx-SMI Series) vgradni analogni modem.

SocketWireless Bluetooth (MTS2BTSMI Series) vgradni modul.

SocketModem IP (MTxxxxSMI-IP Series) intelligentni 
Ethernet IP modul.
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Vaš dobavitelj enosmernih in 
i meni nih virov

N8952A
200 V / 210 A / 15 kW

12.657 EUR + DDV

DP711
30 V / 5 A / 150 W

295 EUR + DDV

www.amiteh.com
www.rigol.si

E/PS 2042-06B
42 V / 6 A / 100 W

226 EUR + DDV

IT6322B
2 x 30 V / 3 A / 90 W
        5 V / 3 A / 15 W

1.185 EUR + DDV
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