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Sicer pa, poletje je pred nami, tole je predzadnja številka pred počitnicami, julij/avgust pa bo na voljo koncem julija. Potem pa spet dogodki,
sejmi, konference in posvetovanja... Začeli bomo s sejmom vseh sejmov MOS 2017, ki bo tokrat že 50. po vrsti.
Dragan Selan, odg. urednik
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SLO in DDV sta vključena v ceno, naklada 2.500 izvodov. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih
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št.
FAX:

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!

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje
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EXPRESS NOVICE

Kako do brezplačne
predstavitv na MOS 2017
Informacije: www.startup.si

»Dobili smo priložnost, da predstavimo našo poslovno idejo in vidimo
odziv potencialnih kupcev. V zelo kratkem času smo se lahko sestali z
veliko pomembnimi podjetji, dobili veliko nasvetov, novih kontaktov in
sklenili nova partnerstva,« izkušnjo z natečajem MOSovi podjetni talenti
opisuje Blaž Zafošnik, direktor in soustanovitelj podjetja Viar. Da so kot
MOSov podjetni talent pridobili nova poznanstva in partnerje, opazili
so jih tudi mediji, dodaja tudi Matjaž Knez direktor in soustanovitelj
podjetja Lummie. V družbi Celjski sejem, ki je organizator Mednarodnega
sejma obrti in podjetnosti (MOS), pa tudi letos inovativnim mladim
podjetnikom ponujajo priložnost, da se brezplačno predstavijo v družbi
več kot 1500 neposredno prisotnih razstavljavcev iz več kot 35 držav.
Rok za prijavo je 30. junij, deset izbranih podjetnih talentov pa bodo
o svoji izbiri obvestili do 15. julija.

Do 30. junija se lahko prijavite na razpis za brezplačno predstavitev na
Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti.
Kdo se lahko prijavi?
Na natečaj se lahko prijavijo podjetniki oziroma člani podjetniške
skupine, stari od 18 do 35 let. Podjetnik oziroma skupina mora biti
najmanj 25 % lastnik podjetja, podjetje ne sme biti starejše od treh
let (ustanovitev po 1.6.2014). Najboljših 10 podjetniških idej bo
dobilo paket storitev na MOSu, ki vključuje brezplačno predstavitev
na skupnem razstavnem prostoru s potrebno opremo. Poskrbljeno bo
za splošno promocijo MOSovih podjetnih talentov, osebno svetovanje
pri poslovni ideji, nagrade pa bodo prispevali tudi partnerji natečaja.
Ti bodo sestavljali tudi komisijo, ki bo izbrala 10 podjetnih talentov.
Celjski sejem MOSove podjetne talente izvaja skupaj s Start:up Slovenija,
Start:up Maribor, Inkubatorjem Savinjske regije, podjetjem Pro-bit ter
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MEDNARODNI SEJEM OBRTI IN PODJETNIŠTVA

vodilno medijsko-založniško hiša na področju energetike v Sloveniji
in JV Evropi Montel Energetika.NET.
V minulih šestih letih so v Celjskem sejmu 35 mladim podjetjem in
podjetnikom omogočili predstavitev na sejmu, letos pa jih bo lahko
še 10 izkoristilo to priložnost. Na razpis se znova lahko prijavijo mladi
podjetniki iz Slovenije in drugih evropskih držav.

PROIZVODNJA
Slovensko znanje in razvoj.

Podjetniške izkušnje
»Naša izkušnja z MOSovimi podjetnimi talenti je zelo pozitivna,«
razlaga Blaž Zafošnik iz podjetja Viar in prijaviteljem priporoča, »da
si pri prijavi vzamejo čas in vzamejo udeležbo karseda resno. Gre za
edinstveno priložnost, da se vaše podjetje predstavi širšim množicam, od
najpomembnejših slovenskih podjetij do velikih tujih multinacionalk.«
Viar je bil devet mesecev po udeležbi na 48. MOS sprejet v prestižni
ameriški pospeševalnik v Seattlu. »Tam ima sedaj naše podjetje svojo
pisarno, od koder posluje tudi s podjetji, kot so Microsoft, Samsung in
Disney. V letošnjem letu pa je slovenski startup ekosistem naše podjetje
razglasil za startup leta.«
V Viarju so prepričani, da jim je udeležba na MOSu pri tem pomagala.
»Ne samo da smo sklenili nova partnerstva, ampak smo se tudi naučili,
kako se uspešno udeležiti mednarodnega sejma. Če želiš dober izplen,
se je potrebno na to pripraviti. Raziskati, kdo bodo udeleženci in jih
predhodno kontaktirati, doreči, kako si beležiti sestanke itd. Lahko se
pohvalimo, da smo se letos uspešno udeležili že šestih mednarodnih
sejmov po celem svetu.«
»Udeležba na 49. MOSu je bila nova, zanimiva ter dobrodošla izkušnja.
Na sejmu smo se tako osebno, kot ekipa, in s platformo predstavili prvič, v
živo. Pridobili smo nova znanstva, nove partnerje, opazili so nas nekateri
mediji, največje priznanje in potrditev, da smo na pravi poti, pa so bila
pozitivna mnenje in spodbude, ki smo jih prejeli od obiskovalcev našega
razstavnega prostora,« razlaga Matjaž Knez. Podjetje je po njegovih
besedah v tem letu zraslo, pridobili so novega partnerja in septembra
začnejo z veliko vseslovensko oglaševalsko akcijo. »Zato vsem mladim
podjetjem, ki si želijo priložnosti se pokazati širši javnosti, priporočam
sodelovanja na natečaju MOSovih podjetnih talentov.«
Zakaj se prijaviti?
Med prejetimi prijavami bo izbranih 10 najboljših podjetnih idej, ki
bodo prejele paket storitev na MOSu, ki vključuje:
• predstavitev na skupnem razstavnem prostoru MOSovi podjetni
talenti s potrebno opremo,
• splošno promocijo v vseh komunikacijskih sredstvih, ki bodo to
dopuščala (intervjuji, PR članki, napoved na novinarski konferenci
pred sejmom),

Proizvodnja in razvoj industrijske
senzorike za avtomatizirane
pro
oc
procese.

dZE:
Industrijski konektorji – BINDER
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES
KƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝ– DATASENSOR
Varnost in avtomatizacija v procesih –
DATALOGIC, CEDES, ALLEN BRADLEY
Mejna stikala – HONEYWELL
j
p
Komunikacijske
naprave
– ESSETI

^dKZ/ds
Merjenje zaustavitvenih
stiskalnic, strojev …

ēĂƐŽǀ

l k
ik d
FBS elektronik
d.o.o.
Prešernova cesta 8, 3320 Velenje

KďŝƓēŝƚĞŶĂƐŶĂ͗
www.fbselektronik.com

<ŽŶƚĂŬƚ͗
info@fbselektronik.com

• osebno svetovanje pri poslovni
ideji z najboljšimi mentorji iz
prakse.
Izbrani MOSov podjetni talent
zagotovi svoje izdelke, storitve in
prisotnost na sejmišču ter seveda
izkoristi ves potencial največjega
poslovno- sejemskega dogodka v
regiji. Vse izbrane mlade podjetnike
in inovacije bodp posebej predstavili tudi v sejemskem katalogu,
sejemskem biltenu in na uradni
spletni strani sejma ter partnerjev.

AVTOMATIKA 153/2017
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Na Bledu rešitve Schneider Electric, ki izboljšujejo
učinkovitost industrijskih procesov
Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Ljubljana/Bled, 19. junij 2017 - Na Bledu v teh dneh poteka tradicionalna že 30. blejska eKonferenca. V okviru
dogodka se vzporedno odvija tudi konferenca Living bits and things. Na slednji se družba Schneider Electric,
globalni specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo, predstavlja z različnimi rešitvami. Med njimi so v
fokus letošnje konference postavili svojo platformo EcoStruxure.

Poraba energije nenehno narašča in ocene kažejo, da
se bo v sledečih 40 letih še podvojila, zato je potrebno
najti ustrezne rešitve čim prej. Trenutno upravljanje
z energijo namreč ni trajnostno naravnano. Ocene
kažejo, da bi morali, če bi si želeli v tem obdobju
zagotoviti dovolj energije, do leta 2030 v energetiko
vložiti en bilijon EUR. Ključni izzivi, ki so pred nami
na področju učinkovite rabe energije, so zagotovo
v urbanizaciji. Do leta 2050 bo namreč v mestih
živelo še dodatnih 2,5 milijarde ljudi. Določene izzive
prinaša tudi digitalizacija. Zaradi nje bo do leta 2020 z
internetom povezanih še dodatnih 50 milijard naprav.
In industrializacija. Pri slednji predvidevanja kažejo,
da se bo do leta 2050 poraba energije v industriji
podvojila. Podvajanje porabe na eni strani ob hkratnih
zahtevah in zavezah za zniževanje izpustov CO2 za
50% predstavljata zahteven energetski paradoks,
ki ga lahko rešujemo zgolj s trikrat višjo energetsko
učinkovitostjo.
Schneider Electric na Bledu predstavlja platformo
EcoStruxure za industrijo, ki pomeni izjemen korak
naprej pri razvoju rešitev, ki ustrezno naslavljalo
kompleksne tehnologije strank in prinašajo popolnoma
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novo raven učinkovitosti. Uroš Merljak, vodja prodaje v
družbi Schneider Electric Slovenija je ob predstavitvi
najnovejših rešitev izpostavil: »EcoStruxure za industrijo
združuje širok portfelj, ki zajema tako energetiko, kot tudi
avtomatizacijo in programsko opremo. S tem strankam
zagotavljajmo popoln paket. S pomočjo platforme
lahko naše stranke namreč izkoristijo priložnosti, ki jih
prinaša digitalizacija ter istočasno pridobijo ustrezen

okvir, s katerim lahko obvladujejo vedno kompleksnejše
poslovne operacije. Industrijski internet stvari (IIoT)

ECOSTRUXURE ZA IOT IN IIOT

omogoča odprt, interoperativen sistem arhitekture za
tovarne in stroje, ki ga podpira rešitev nove generacije
–System Platform 2017. Rešitev prinaša popolnoma
nove standarde operativne izvrstnosti industrijskih
organizacij in številne nove priložnosti tako za razvijalce
kot tudi uporabnike. Rešitev se že uporablja v več kot
100 tisoč objektih po vsem svetu.«
Platforma EcoStruxure za industrijo je rezultat dolgoletnih milijardnih vlaganj v raziskave in razvoj ter
tudi akvizicij v zadnjih treh letih. Podjetjem pomaga

izkoristiti potencial digitalizacije in industrijskega
interneta stvari (IIoT) ter omogoča prilagajanje
alternativnim modelom. Rešitev istočasno omogoča
popolno informacijsko varnost ter tudi popolno analitiko
na vseh ravneh. S povezovanjem avtomatizacije in
energetike s programsko opremo in analitiko platforme
EcoStruxure, se operacijska inteligenca dviga na
enostavno raven. S tem omogoča kakovostnejše in
pravočasne strateške odločitve, ki so utemeljene na
predpostavki optimizacije energetske učinkovitosti.

AVTOMATIKA 153/2017
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BACnet/IP Controller
Fast Control Solution for Complex Applications!

High performance and flexibility for HVAC applications.
WAGO BACnet Building Controller (B-BC)
• Freely programmable with integrated Web server
• SD card slot and 2port switch
• Compact and modular I/O level
• Interfaces for LON, MPBus and more.
www.wago.com

PROCESNE KOMUNKACIJE

PROFI WIFI BREZ KONTROLERJA
Info: TELOS d.o.o.

Ruckus Unleashed je nova rešitev za vzpostavitev profesionalnega WLAN omrežja, ki za delovanje ne zahteva
nakupa dragega in zapletenega centralnega kontrolerja. Ruckus Unleashed je idealna izbira za hotele, podjetja,
lokale, trgovine in ostala okolja z velikim številom WiFi klientov, ki želijo svojim gostom in zaposlenim ponuditi
vrhunsko WiFi uporabniško izkušnjo, a imajo omejen proračun in IT osebje. Dejstvo, da nakup kontrolerja,
licenc in podpore ni več potreben, bistveno poceni postavitev najboljšega WiFi sistema na trgu in ga naredi
dosegljivega najširšemu krogu kupcev.

Ruckus Unleashed - profi WIFi omrežje brez
konfrolerja
V Unleashed omrežju vlogo kontrolerja prevzame ena od
vključenih standardnih WiFi dostopnih točk. V omrežje
lahko dodamo do 25 visoko zmogljivih 802.11ac dostopnih
točk Ruckus Wireless ZoneFlex. Na voljo so modelska
izvedbe: R310, R500, R600, R710, ter zunanji (outdoor)
DT T300/T301 in T710. Vse prekipevajo od množice vgrajenih patentiranih tehnologij. Za izjemno pokritost z zanesljivim WiFi signalom poskrbijo: BeamFlex+ prilagodljiva

antena, ChannelFly tehnologija samodejnega upravljanja
z RF kanali in dvojna antenska polarizacija (PD-MRC). Ta
omogoča optimalno povezovanje tudi zahtevnih in vedno
bolj prevladujočih mobilnih klientov (telefoni in tablice).
Zaradi neprimerjivo boljše zmogljivosti lahko pokrijemo
željeno površino s pol manjšim številom enot kot pri
konkurenčnih proizvajalcih.
V Unleashed omrežje je lahko vzporedno povezano do
512 klientov. Ko WLAN omrežje preraste okvire Unleashed
sistema, je prehod v sistem s kontrolerjem povsem preprost.

AVTOMATIKA 153/2017
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TELEKOMUNIKACIJE

Hitra namestitev v treh preprostih korakih
Ruckus Unleashed profesionalno WLAN omrežje
vzpostavimo v nekaj minutah v treh preprostih korakih.
V prvem v lokalno Ethernet omrežje priključimo vse DT,
ki bi jih radi vključili v sistem. V drugem se z običajnim
spletnim brskalnikom povežemo v spletni nadzorni
vmesnik, v katerem s pomočjo čarovnika nastavimo prvo
dostopno točko, ki bo delovala kot kontroler. Sistem bo
samodejno dodelil eni od DT vlogo Stand-By kontrolerja,
s čimer je zagotovljena redundanca v primeru izpada
osnovne enote. Tako Master kot Stand-By DT, poleg
prevzete vloge kontrolerja, še naprej opravljata svojo
osnovno nalogo povezovanja WiFi klientov. Vse ostale
DT v sistemu bodo samodejno prevzele vse nastavitve
in se pridružile enovitemu WLAN omrežju.

Elegantno dodeljevanje pravic dostopa do
WLAN omrežja

tudi v primeru izpada primarne DT.
• Vgrajene napredne WiFi tehnologije - BeamFlex+,
PD-MRC IN ChannelFly.

• Ponudite svojim uporabnikom hitro in zanesljivo
WiFi izkušnjo.
• Preprosto dodeljevanje pravic dostopa do omrežja
prek SMSa ali emaila.
• Angažirajte goste prek Facebook, LinkedIn, Google+
WLAN dostopa.
• Nadgradite vaš WiFi v zmogljivo marketinško orodje..

Podprte modelske izvedbe
Notranje WiFi dostopne točke:

Velika prednost Ruckus Unleashed je tudi elegantno
dodeljevanje pravic dostopa do omrežja. Guest Pass lahko
željenim uporabnikom pošljemo prek elektronske pošte
ali SMS sporočila, oz. ga natisnemo. Izjemno zanimiva je
tudi podpora za Social WiFi, pri katerem se uporabniki v
naše WLAN omrežje prijavljajo s pomočjo svojih računov
na družabnih omrežjih (Facebook, LinkedIn, Google+), s
čimer pridobimo zmogljiv marketinški kanal in odlično
možnost za monetizacijo omrežja. Vstopno stran v WiFi
omrežje (Captive Portal) lahko prilagodimo našim željam
in grafični podobi.

Glavne prednosti sistema Ruckus Unleashed:

• Cenova ugodna rešitev, saj ni stroškov za nakup
kontrolerja, licenc in podpore.
• V primeru dodatnih potreb je prehod v sistem s
strojnim oz. oblačnim kontrolerjem zelo preprost.
• Povečajte prepoznavnost svoje blagovne znamke s
prilagoditvijo vstopnega (Captive) portala.
Zunanje (outdoor) WiFi dostopne točke:

• Postavite profesionalno WLAN omrežje z do 25 DT
brez dragega in zapletenega centralnega kontrolerja.
• Pametna redundanca zagotavlja nemoteno delovanje
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MERILNA OPREMA ZA TELEKOMUNIKACIJE

TESTERJI ZA BAKRENE
KABLE
Informacije: EZŽ d.o.o.

Pri nameščanju električnih inštalacij je velikokrat
potrebno najprej ugotoviti, kje potekajo stare, še
aktivne inštlacije, da ne bi prišlo do kratkih stikov,
prekinitev ali medsebojnih motenj. Dug primer pa
je iskanje napak na novo postavljenih ali starih
inštalacijah. Za to uporabljamo iskalce in detektorje
žic ter detektorje napak.

Iskalec žic
Večnamenski kabelski tester ST206
najde iskani kabel, ugotovi polariteto
enosmerne napetosti, preveri
prevodnost mrežnih kablov, odkrije
prekinitev ali kratek stik.
V kompletu je ton generator s
priključnimi kabli, sonda, dve 9V
bateriji, slušalke, torbica in navodila
za uporabo.

Detektor napak
TDR iskalec napak na kablih
ST612 natančno določi lokacijo
napake, odkrije šibke točke na povezavi, izmeri dolžino
trase, do 8 km daleč!
Ta kabelski lokator napak
je namenjena enostavni
prenosni uporabi, saj je
lahek in enostaven za
prenšanje. Vsebuje časovni
reflektometer (TDR) za
merjenje natančne lokacije
napak, kot je prekinjena
linija, kratkostične napake,
napake ozemljtve, slaba
izolacija in slab stik z
oklopljenimi in plastičnimi
kabli.
Ko nastavite ustrezno hitrost
valovanja, samo pritisnete
tipko Auto in rezultat testa
se pojavi v 2 sekundah.
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Inteligentna komunikacija
za vse namene.
Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstojeÿLh brezæiÿnih
omreæij LAN in IP.
*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Bolnišnice

Nakupovalna srediäÿD

Varnostne sluæbe

Industrija / Gradbišÿa

Skladišÿa

Hoteli
Komunikacija v predorih
Veÿ na:
shop.hamtech.eu

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost

Status in kratka sporočila

Komunikacija med posamezniki,
skupinami in obmoĀji na širšem podroĀju, kot je npr. hotel, lahko sedaj
poteka neopazno.

Enostaven sistem za namestitev in uporabo

Prostoročna Full-duplex komunikacija

Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša soĀasno,
enako kot telefonski klic. ProstorRĀno delovanje omogoĀa, da lahko
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo.

Izgradnja omreæja

Z razporeditvijo dostopnih toĀk po IP omreæju, lahko z IP naprednim
komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja.
IP100H lahko dostopa do najblLæje dostopne toĀke in lahko gostuje med
dostopnimi toĀkami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.)

Visoka varnost

BrezæiĀni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore.

IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporoĀila
drugim uporabnikom.
IP1000C omogoĀa programiranje vseh terminalov terminale preko
brezæiĀnega omreæja. Individualno programiranje preko rDĀXnalniškega
kabla ni potrebno. (Razen zaĀetna nastavitvitev)

Komunikacija med razpršenimi lokacijami

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

PASSION FOR COMMUNICATION

Distribucija

S5TEHNIKA.net
d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
67(+1,.$QHWGRR6RVWUVNDFHVWD&/MXEOMDQD'REUXQMH6ORYHQLMD
7HO)D[LQIR#KDPWHFKHX
HAMtech
spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
shop.hamtech.eu
Tel.
040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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Industrijska dostopna točka za bliskovit
prenos podatkov
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Hirschmann-ova industrijska dostopna točka BAT867-R je oblikovana za bliskovit in zanesljiv brezžičen prenos
podatkov. Naprava namreč podpira IEEE 802.11ac standard brezžičnega omrežja in lahko doseže hitrost
prenosa do 867 Mbps. Zaradi take zmogljivosti je dostopna točka postala najhitrejša industrijska dostopna
točka znotraj celotne ponudbe podjetja Belden. A najlepše je to, da si jo lahko zaradi privlačne cene privošči
zelo širok krog uporabnikov.
Industrijska dostopna točka je zaradi svoje kompaktne
oblike ustvarjena za uporabo v primerih, kjer ni na voljo
veliko prostora. Tako je vrhunska izbira za brezžičen prenos
podatkov med strojegradnjo in izgradnjo diskretnih rešitev
avtomatizacije. Robustno ohišje presega številne industrijske
standarde ter bo tako poskrbelo, da bo dostopna točka
brezhibno delovala tudi v težjih delovnih pogojih.
Prepričale pa vas bodo tudi številne funkcionalnosti
HiLCOS operacijskega sistema, ki vam bo ponudil napreden
nadzor nad brezžičnim omrežjem ter njegovimi varnostnimi
nastavitvami. Tako boste lahko brez težav industrijsko
brezžično omrežje oblikovali v skladu z vašimi potrebami.

Prednosti industrijske dostopne točke
BAT867-R
• Optimalno razmerje med ceno in zmogljivostjo
• Tehnologija IEEE 802.11ac za prenos podatkov do
867 Mbps
• Tehnologija IEEE 802.11n za prenos podatkov do
300 Mbps
• Dual Band podpora (2.4 ali 5 GHz)
• 2 x MIMO antena za močan signal brezžičnega omrežja
• HiLCOS operacijski sistem za napreden nadzor
• Montaža na DIN vodila
• Temperaturno območje delovanja: -10 °C do +60 °C
• Kovinsko ohišje, z IP40 zaščito

• Presega več industrijskih standardov in je primerna
za uporabo v številnih aplikacijah
• Ethernet RJ45 vhod
• 24 V DC napajanje
• ...
Za dodatne informacije o industrijski dostopni točki
BAT867-R izpolnite obrazec na strani www.tipteh.si.
Kontaktirali vas bodo v najkrajšem možnem času in vam
pomagali izbrati optimalno rešitev.

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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SECOMEA v7.2 s poudarkom na varnosti
sistema
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Najnovejša različica programske opreme SECOMEA v7.2, vam funkcije za detekcijo vaših naprav, sedaj nudi
tudi visok nivo zaščite varen oddaljeni dostop. Njihova rešitev je presegla zahteve najnovejšega varnostnega
standarda IEC-62443, namenjenega za varno implementaciji industrijske avtomatizacije in kontrolnih sistemov.
V podjetju SECOMEA so se tako lotili novodobnih internetnih varnostnih groženj, vse z namenom, da bi vas in
vaše omrežje obvarovali pred potencialnimi nepooblašenimi vdori.

Zaščita pred varnostnimi grožnjami
Nove varnostne posodobitve programske opreme SECOMEA
vam bodo omogočile številne funkcionalnostmi. Sposobna
bo pregledati programsko kodo odprtokodnih sistemov
ter jo primerjati z vsemi poznanimi varnostnimi grožnjami
in izpostavljenimi področji (Common Vulnerabilities and
Exposures – CVE). SECOMEA bo pregledala tudi tiste
grožnje, ki predstavljajo zgolj hipotetično tveganje. Tako
so administratorji in navadni uporabniki pridobili veliko
orodij za popoln nadzor nad varnostjo.

Programska oprema SECOMEA v7.2 omogoča tudi povsem
enostavno aktiviranje ali obnavljanje varnostnega certifikata
HTTPS na strežniku. Ta proces je običajno zahteval
sodelovanje IT oddelka, sedaj pa je to mogoče urediti z
enim klikom. Implementacija kriptografskega protokola
SSL in TLS tako ne bo zahtevala nobenega specialnega
znanja ter dodatnih stroškov..

Shranjevanje podatkov na strežniku v oblaku
Podjetje Secomea je prejelo številne prošnje za shranjevanje

AVTOMATIKA 153/2017
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podatkov neposredno na strežnik v oblaku. Na podlagi
povratnih informacij so razvili funkcionalnost SiteManager

Embedded in z njo odpravili potrebo po dodatnem strežniku
na lokaciji uporabnika ali ponudnika storitev. Strežniku
v oblaku zaradi funkcionalnosti SiteManager Embedded
sedaj deluje kot EasyLog Master, ki omogoča enostavno
konfiguracijo statičnih povezav, učinkovit nadzor nad
podatki ter shranjevanje le teh.

Polna mobilnost
SECOMEA je že do sedaj ponujala preprost oddaljeni
dostop do povezanih naprav. Programerji podjetja pa
so sedaj programski opremi LinkManager dodali tudi
funkcionalnost za preverjanje pristnosti uporabnika
z uporabo SMS obvestil. S tem so postavili temelje za
razvoj storitev preko SMS obvestil. Programska oprema
je tudi povsem kompatibilna z najnovejšimi različicami
operacijskega sistema Windows 10.
Prenovo je dočakala tudi programska rešitev LinkManager
Mobile za vaše pametne prenosne naprave. Do sedaj
je bilo za to potrebno predhodno vzpostaviti virtualno
omrežno (VNC) povezavo preko tretje aplikacije, sedaj
pa se ta povezava avtomatično odpre v brskalniku vaše
pametne naprave. Čudovita lastnost je tudi ta, da bo vaša
VNC povezava z oddaljeno napravo šifrirana.
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UNITRONICS UNISTREAM

PLC krmilnik Unitronics Unistream z
multitouch zaslonom
Informacije: TIPTEH d.o.o.

PLC krmilnik Unitronics Unistream je pridobil nov model. Proizvajalec Unitronics je serijo Unistream
razširil in ponudil krmilnik z 10.4” zaslonom tudi v multitouch različici. PLC je posodobljen z zmogljivim
kapacitivnim zaslonom na dotik, ki zaznava dotik na 5 točkah naenkrat. Krmilnik je pridobil podobne
funkcionalnosti kot pametne naprave, zaradi katerih bo upravljanje PLC-ja enostavno in preprosto.
Na voljo sta funkciji “Stretch in Pinch” za povečanje in zmanjšanje velikosti zaslona, dvoročni vklopi
za povečano varnost, “Swipe”, “Double-Tap”, “Press &Hold” ter mnoge druge. Te bodo poskrbele,
da bo uporabniška izkušnja še boljša.

Prednosti PLC
krmilnika
Prednost krmilnikov
Unitronics Unistream je
premišljena integrirana
zasnova, ki združuje velik
barvni zaslon na dotik in
zmogljiv CPU (centralna
procesna enota). Posamezen krmilnik omogoča
uporabo 2048 signalov,
katerih število in vrsto
določimo s pomočjo
vhodno – izhodnih
signalnih modulov. Veliko
konkurenčnost predstavlja
tudi dostop do krmilnika,
ki je mogoč preko večine
uveljavljenih industrijskih
komunikacijskih standardov. PLC podpira
standard MODBUS (Serijski/Ethernet), Ethernet
IP, TCP/IP, FTP, serijski, UniCAN, CAN Layer 2 in CANopen.
Za oddaljeni dostop do krmilnika pa je mogoče z uporabo
VNC povezave uporabiti tako PC, tablični računalnik kot
tudi pametni telefon.
Na naslovu https://www.tipteh.si/novice/plc-krmilnikiunistream/ si lahko preberete tudi več o tem, kako s PLC
krmilnikom Unitronics Unistream povečati produktivnost.

Brezplačna programska oprema Unilogic!
Poleg PLC krmilnika Unitronics Unistream vam je na voljo
tud brezplačna programska oprema UniLogic. Ta temelji
na preprostem in preglednem uporabniškem vmesniku,
ki vam bo omogočil prihranek časa in živcev. Napreden
programski vmesnik namreč omogoča izdelavo logičnega
dela programa in oblikovanje HMI zaslona v enem oknu.

Močno poenostavljena
je konfiguracija in
uporaba komunikacij,
saj ne zahteva ladder
programiranja.
Programiranje olajšajo
tudi strukture, ki nam
omogočajo povezovanje
različnih parametrov v
posamezne celote. Novost
so tudi uporabniški
funkcijski bloki, katere
izdelamo enkrat in jih
nato uporabljamo v vseh
novih programih.
Vse to omogoča skrajšanje
časa programiranja
do 50%! Namesto
klasičnih tekstovnih
navodil oz. opozoril je
možna uporaba avdio,
video ali pdf datotek,
kar uporabnikom močno popestri in olajša uporabo HMI
zaslona. Data Sampler služi shranjevanju in obdelavi
podatkov v krmilniku. Podatke lahko nato urejamo, izvažamo,
pošljemo preko e-mail sporočila ali prenesemo na običajno
SD kartico. Aplikacija Remote Access omogoča povezavo
s krmilnikom preko Ethernet, USB ali VNC povezave za
priklop mobilnega telefona, PC-ja ali tablice.
Vse zgoraj naštete funkcije in aplikacije so priložene
samemu krmilniku in prav tako kot tehnična pomoč
brezplačne za uporabo.
Vabimo vas tudi na brezplačno izobraževanje Unitronics o
programiranju PLC krmilnikov v njihovi programski opremi!
Za dodatne informacije za PLC krmilnik Unitronics Unistream
izpolnite obrazec na www.tipteh.si.
AVTOMATIKA 153/2017
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Obvladujte zaloge in
obvladovali boste denar!
Zmanjšajte
stroške
poslovanja
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 izhoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med prodajo 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.

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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Izboljšajte
načrtovanje

Postanite
še bolj
konkurenčni
Pokličite

01 25 28 950

Povečajte
učinkovitost

ali pišite na

prodaja@datalab.si
Zaupa nam že
več kot 48.000
uporabnikov.

Manufacturing
www.datalab.si/pantheon/manufacture
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Nadzor elektro omaric s Turck IM12-CCM
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Hans Turck je predstavil modul IM12-CCM, s katerim boste lažje vzpostavili za nadzor elektro omaric. Pri
razvoju so temeljili na modulu IMX12-CCM, ki je prilagojen za nadzor v Ex območju. Izhajali so iz velika
povpraševanja strank, ki so želele iste funkcionalnosti uporabiti tudi v okoljih, kjer ne obstaja tveganje
eksplozijske ogroženosti. Take funkcionalnosti so se med drugim izkazale za koristne za nadzor sistemskega
ohišja v IT panogi ter nadzor omaric za ostalo avtomatizacijsko opremo. Zaradi svoje diskretne oblike in
12,5 mm širine pa ga je mogoče uporabiti tudi tam, kjer ni na voljo veliko prostora.
napravo. Takrat vas bo navdušila
funkcija delovanja master-slave,
s katero boste lahko povezali
dva modula za nadzor elektro
omaric IM12-CCM. Glavno
vozlišče oziroma “master” bo v
takem načinu zajemal podatke
podrejenega vozlišča oziroma
“slave”. Glavno vozlišče bo takrat
procesiralo zajete podatke in
določilo privzete vrednosti.
Več podrobnosti si lahko ogledate
na tehničnih listih modula za
nadzor elektro omaric Turck
IM12-CCM na naslovu http://www.
turck.de/static/media/downloads/
edb_7570100_gbr_en.pdf .

Nadzor nad pogoji
delovanja
Napredne nadzorne funkcije
Modul za nadzor elektro omaric IM12-CCM vključuje
natančen triangulacijski senzor, ki bo meril oddaljenost vrat
elektro omaric. Tako bo ves čas skrbel za pravilno zaprtost
vrat elektro omaric. V IM12-CCM je integriran tudi senzor
temperature in senzor vlage, ki bosta zajemala podatke
o okolju v elektro omaric. Prepričala vas bo tudi funkcija
učenja, ki bo samodejno nastavila privzete vrednosti ter
jih posredovala povezanim sistemom. Tako bo naprava
z meritvami preprečila nastanek kritičnih odstopanj ter
hkrati poenostavila nadzor.
V modul za nadzor elektro omaric IM12-CCM je vključen
tudi zapisovalnik podatkov. Ta ob vsakem odprtju vrat
elektro omaric zabeleži datum in čas ter jih shrani na sami
napravi. Modul Turck IM12-CCM ima dovolj prostora, da
bo lahko shranil podatke za obdobje dveh let. Podatkov
pa je vedno mogoče prebrati preko IO-Link vmesnika.
Uporaba modula Turck IM12-CCM je mogoča tudi v večjih
elektro omaricah, kjer potrebujete več kot eno kontrolno
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Konstrukcija modula omogoča enostavno vgradnjo na DIN
vodila v vsako elektro omarico. Modul Turck IM12-CCM se
bo tako odlično odrezal med merjenjem pogojev delovanja
strojev in ostale infrastrukturne opreme. Tako bo pomagal
vzpostaviti boljši nadzor nad pogoji delovanja in pomagal
preprečiti mehanske okvare. Modul vam omogoča tudi
nastavljanje parametrov po meri kar še dodatno poveča
njegovo uporabnost. Takrat vam bodo prav prišli tudi
IO Link komunikacijski protokol ter kompatibilna FieldDevice-Tool (FDT) orodja.
Na naslovu http://www.turck.de/static/media/downloads/
more11771.pdf si lahko preberete tudi uporaben članek
o različnih primerih uporabe modula za nadzor elektro
omaric Turck IM12-CCM!
Če želite dodatne informacije o modulu za nadzor elektro
omaric Turck IM12-CCM izpolnite obrazec na spletni
strani www.tipteh.si ... Kontaktirali vas bodo v najkrajšem
možnem času in vam pomagali izbrali optimalno rešitev.

OPREMA ZA ELEKTROENERGETIKO

MaxGUARD: Elektronske varovalke
za DC bremena
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, info@elektrospoji.si
Kombinacija elektronskih varovalk in razširitev potenciala prinaša unikatno rešitev na področju porazdelitve krmilne
napetosti.Modularni industrijski konektorji so odgovor na vse zgoraj opisane zahteve. Odlikuje jih izjemna odpornost
na zunanje vplive in dobro premišljena modularna struktura.

Za učinkovito delovanje
stroja je nujna namestitev
nadzora distribucije
napetosti, ki je varna
pred izpadi in enostavna
za vzdrževanje, hkrati
pa nameščena hitro in v
majhnem prostoru. Z novim
sistemom maxGUARD
proizvajalca Weidmüller
postajajo sponke za
razširitev potenciala
(prej nameščene ločeno)
integrirani del 24 V DC
rešitve nadzora distribucije
napetosti. Inovativna
kombinacija elektronskih
varovalk skupaj s sponkami
za razširitev potenciala in
alarmnimi moduli prihrani
čas namestitve, povečuje
varnost pred izpadi in
zmanjšuje potrebni prostor na DIN letvi za 50%.

Glavne prednosti
Ekstremno enostavno
vzdrževanje

ločitev tokokroga za
namene testiranja.
Inovativno mostičenje
Mostiček med elektronskimi varovalkami in
razširitvijo potenciala
olajšuje in skrajšuje
postopek ožičenja.

Varčevanje s prostorom
Širina modulov tako elektronskih
varovalk kot razširitve potenciala
je le 6,1 mm, zato je prihranek
na DIN letvi precejšen.
Lahko se uporablja na prilagojen način

Sofisticirane operacije,
testni in povezovalni
elementi dovoljujejo
varen dostop do vseh
potencialov napetosti in
obremenitev tokokroga
med zagonom in vzdrževalnimi deli.
Praktična prekinitvena
ročica
Razširitev potenciala s
prekinitveno ročico za
enostavno galvansko

Modularni sistem z različnim
naborom distribucijskih sponk
in dodatne opreme omogoča
prilagojene rešitve v vsakem
trenutku.
V Sloveniji je zastopnik za nemškega proizvajalca Weidmüller
podjetje Elektrospoji d.o.o. Osredotoča se predvsem na
skupine izdelkov, kot so oprema za spajanje, industrijski
konektorji, krmiljenje in avtomatizacija, stikalna in
zaščitna tehnika, orodje in označevanje v elektrotehniki
ter instalacijska oprema. Za vsa vprašanja v zvezi z novimi
sistemom MaxGUARD se obrnite na njihove specialiste,
ki vam bodo z veseljem svetovali.
AVTOMATIKA 153/2017
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Advanced PID program module
The eﬀectiveness of control algorithms has an important role in industrial process control. Manufacturers of PLC and
control equipment oﬀer a range of process control blocks often consisting of various versions of PID controllers.
They have certain limitations, which are reflected in a non-optimal control of processes. These restrictions are usually
related to inferior anti windup protection, a non-optimal switching between manual and automatic control, limited
filtering of output signals and lack of functionality.
Due to mentioned shortcomings, we have developed PID software module, which always provides the realizable
setpoint to the PID algorithm, additional zero-zone and selection between the actual setpoint, the ramp generated
setpoint and the square function setpoint.
Output of PID algorithm is filtered by two first-order low-band filters, for the purposes of limiting actuator signals.
It is also possible to activate the amplitude and the speed limit, as well as the dead zone. In order to obtain robust
response, an anti-windup protection is included and feedforward input is added.
The new program block is suitable for controlling of actuators with analog signals, as well as the threepoint actuators
with and without feedback signal and pulse width modulation. Optionally due to optimized anti-windup protection,
you can connect two or more controllers connected in a cascade structure.
Developed control module has been tested in the company Akripol, d.o.o. in control of temperature loops in the
process of making acrylic plates.

Kratek pregled prispevka
Učinkovitost regulacijskih algoritmov igra pomembno vlogo pri vodenju procesov v industriji. Proizvajalci krmilne
in regulacijske opreme praviloma ponujajo nabor regulacijskih blokov, pri čemer prevladujejo različne izvedbe PID
regulatorjev. Le-ti pa imajo določene omejitve, ki se odražajo v neoptimalnem vodenju procesov. Omenjene omejitve
so najpogosteje neprimerna zaščita pred integralskim pobegom, neoptimalen preklop ročno-avtomatsko, omejeno
filtriranje izhodnih signalov in pomanjkanje nekaterih funkcionalnosti. Za regulacijo zahtevnih, tehnološko specifičnih
procesov z omejitvami na aktuatorjih in senzorjih pogosto potrebujemo PID algoritem, ki je enkapsuliran v celovit
in naprednejši programski modul.
Zaradi naštetih pomanjkljivosti smo razvili PID programski modul, ki v vsakem trenutku zagotavlja izračun izvedljive
reference na vhodu v PID algoritem, ničelno cono ter možnost izbire med dejansko referenco, referenco po rampi in
referenco po kvadratni funkciji.
Izhod PID algoritma je filtriran z dvema nizko-pasovnima filtroma prvega reda, za potrebe omejitev signalov na
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aktuatorjih pa je možno aktivirati amplitudno in hitrostno
omejitev, kot tudi mrtvo cono. Pogoj za robustno delovanje
zagotavlja zaščita pred integralskim pobegom, v primeru
dobro definiranega in znanega procesa pa lahko uporabimo
vhod za vnaprejšnje vodenje.

in izhodnih signalov, enostavno sestavljanje blokov v
kaskadne strukture in še bi lahko naštevali. V industriji
so namreč težnje po robustnem, ponovljivem vodenju,
kot tudi zmanjšanju proizvodnih stroškov iz dneva v dan
večje, kar je možno doseči le z optimalnim regulacijskim
algoritmom.

Programski blok je primeren tako za regulacijo aktuatorjev
z zveznim signalom, kot tudi za regulacijo 3-točkovnih
aktuatorjev z in brez povratnega položaja in pulznoširinsko modulacijo. Zaradi optimizirane zaščite pred
integralskim pobegom se lahko dva ali več regulatorjev
poveže v kaskadno strukturo.

2 Ciljno okolje regulatorja

Razvit regulacijski modul je bil preizkušen v podjetju
Akripol, d.o.o. pri vodenju temperaturnih zank v procesu
izdelave akrilnih plošč.

1

Uvod

Regulacijski algoritmi igrajo v procesni industriji
pomembno vlogo [1, 2]. Proizvajalci procesne opreme
praviloma ponujajo programirljive logične krmilnike
(PLC) z vgrajenimi regulacijskimi bloki. Največkrat gre za
različne izvedbe regulatorjev tipa PID (proporcionalno –
integrirno – diferencirni regulatorji), ki pa imajo določene
omejitve. Prispevek opisuje napredni PID regulacijski
blok, ki predstavlja pomembno funkcionalno razširitev
glede na klasične regulacijske bloke, ki jih zasledimo v
industrijski regulacijski opremi.
Povod za razvoj programskega modula je bilo predvsem
pomanjkanje naprednih funkcij: upoštevanje amplitudnih,
hitrostnih in nelinearnih omejitev aktuatorjev pri izračunu
izvedljivih regulirnih signalov, napredna zaščita pred
integralskim pobegom, optimiziran preklop ročnoavtomatsko, vhodni in izhodni filtri ter generatorji referenčnih

Razvit regulacijski modul je bil preizkušen v podjetju
Akripol, d.o.o. pri vodenju temperaturnih zank v procesu
izdelave akrilnih plošč.
Akripol d.o.o. je vodilno slovensko podjetje za proizvodnjo
in predelavo polimerov, ki na proizvodnji liniji Aglas
izdeluje lite akrilne plošče, namenjene protihrupni
zaščiti na avtocestah, gradbeništvu in sanitarnemu
pohištvu. Eden ključnih korakov izdelave akrilnih plošč je
postpolimerizacija, to je postopek, s katerim zagotovimo
dokončno pretvorbo monomera v polimer in ustrezne
fizikalne lastnosti akrilnih plošč. Postpolimerizacija je
eksotermna reakcija, ki poteka nad steklasto temperaturo
akrila, kjer dokončno reagirajo ostanki monomera v vhodni
surovini. Proces postpolimerizacije poteka v toplozračnih
komorah.
Akrilne plošče, končni izdelek procesa postpolimerizacije,
se izdelujejo v namenskih kalupih, sestavljenih iz dveh
vzporednih kaljenih stekel. Med stekli se vstavi gumijasta
tesnilna vrvica, nato se kalup učvrsti s sponami za zagotovitev
njegove tesnosti. Pripravljeni kalupi se vstavijo v regal, ki
se s transportnim vozičkom namesti v postpolimerizacijske
komore. Stekleni kalupi so lahko različnih dimenzij. Z
izbiro različno debelih tesnilnih vrvic se definira končna
debelina akrilne plošče.
Postpolimerizacijske komore se ogreva z vročim zrakom,
ki ga zagotavljajo stransko vgrajeni plinski gorilniki. Za
kroženje ogrevalnega in hladilnega zraka skrbijo ventilatorji.
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V postpolimerizacijskih komorah poteka proces segrevanja
regala po predpisanem temperaturnem profilu, ki ga sestavlja
več faz, t.i. toplotnih ciklov. Postopek postpolimerizacije
se začne s segrevanjem kalupov na delovno temperaturo,
sledi zadrževalna faza, ki zagotovi enakomerno segrevanje
akrilne mase zaradi dovedene toplote in sproščanja
toplotne energije iz potekajoče eksotermne reakcije. V
naslednji fazi vzdrževanja temperature reagirajo preostanki
akrilata v kalupih. Po končani reakciji postpolimerizacije
sledi faza ohlajevanja, zelo pomembna predvsem zaradi
zahteve po enakomernem ohlajanju, ki v ploščah prepreči
nastajanje notranjih napetosti.

vzorec). Na vhodu se nahaja filter reference (slika 1), za
katerim se nato izvaja osnovni PID blok (slika 2).

Slika 1: Filter reference.

3 Razvoj programskega bloka
PID regulator spada med osnovne gradnike vodenja.
Sestavljen je iz proporcionalnega (P), integrirnega (I)
in diferencirnega (D) člena. V praksi je veliko različnih
izvedb tovrstnega algoritma, ki se razlikujejo v strukturi
(serijska, paralelna), izvedbi zaščite pred integralskim
pobegom ter filtriranji [3].
3.1 Jedro bloka
Iz dosedanjih izkušenj na področju vodenja sistemov smo
se odločili izdelati inovativno verzijo PID algoritma, ki
ima vgrajeno takšno zaščito pred integralskim pobegom, ki
omogoča modularno združevanje več regulatorjev v kaskadne
vezave. Bločna shema tovrstnega regulatorja je podana na
slikah 1,2,3 in 4 (z-1 pomeni, da je signal zakasnjen za en

Slika 2: Osnovni PID blok.
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Izračunan signal iz PID regulatorja nato filtriramo s filtrom
1. reda (izhodni filter 1), ter po potrebi še s filtrom 2. reda
(izhodni filter 2), na sliki 3.

Ničelna cona (ang. Zero-zone) vnaša histerezni element
v signal pogreška. Le-to uporabimo predvsem takrat, ko
imamo opravka s preciznimi in dragimi aktuatorji, ki so
občutljivi na stalne spremembe regulirnega signala.
Mrtva cona (ang. Deadband) vnaša histerezo na izhod
regulatorja. Element opisuje nelinearno (histerezno)
delovanje aktuatorja v spodnjem področju delovanja, npr.
v našem primeru pri zvezno vodenih plinskih gorilnikih,
ki so do 10% vhodnega signala ugasnjeni. Karakteristiko
člena prikazuje slika 6 [5].

Slika 3: Izhodna filtra.
Sledi izbira med ročnim in avtomatskim vodenjem ter
omejitve (amplitudna ter hitrostna), na sliki 4. Signali na
spodnji strani (Ulim, Uf2r, Uf1r, Usr, dr1, r1r) služijo izračunu
izvedljive reference (rr), ki jo potrebujemo, če želimo
uporabiti regulator tudi v kaskadni vezavi oziroma za
potrebe diagnostike in zaprtozančne identifikacije [3].

Slika 6: Karakteristika deadband člena.

Slika 4: Izhodna stopnja regulatorja.
3.2 Dodatne funkcionalnosti bloka
Dodatne funkcionalnosti programskega modula so
bile vgrajene naknadno, v drugi razvojni fazi, skladno z
zahtevami za vodenje procesa pri končnem uporabniku.
Generator reference spremeni vhodni stopničasti signal
reference v linearno naraščajoči signal (rampa) – glej
sliko 5 [4], ali pa signal, ki se spreminja po kvadratni
funkciji. Prednost generatorja reference je predvsem
v pripravi optimalne reference, ki se nato upošteva kot
vhod v osnovni PID blok in se manifestira v robustnejšem
vodenju z manjšimi prenihaji.

Vhod za vnaprejšnje vodenje (ang. Feedforward), je v pomoč
zaprti zanki, ko imamo dobro znan proces, za katerega
vemo kako se bo vnaprej obnašal, oziroma imamo dobro
merljive in ponovljive motnje, ki jih želimo kompenzirati.
3-točkovni izhod uporabimo namesto klasičnega zveznega
izhoda, ko imamo aktuator samo z dvema ali 3 stanji, npr.
diskretni on/oﬀ ventil, ki ga krmilimo pulzno širinsko,
ali pa regulacijski ventil z ločenim diskretnim krmilnim
signalom za odpiranje in zapiranje. Takšni aktuatorji so
seveda nekoliko manj učinkoviti od klasičnih zveznih, a ker
so cenovno dostopnejši, jih pogosto srečujemo v praksi.

4 Implementacija bloka v PLC okolje
Razvit programski blok je bil implementiran in funkcionalno
testiran na PLC platformi Siemens Simatic Manager – Step
7. Programska koda je napisana v strukturiranem jeziku
(SCL) in nato prevedena v zbirni jezik, ki se naloži na
PLC krmilnik. Osnovni programski modul je tipa function
block, z imenom FB_PID, vsebuje pa več podrutin oziroma
instanc posameznih blokovnih elementov, opisanih v
prejšnjem poglavju. Uporabniku programskega bloka,
v našem primeru programerju, so vidne in dostopne le
spremenljivke, ki so del vhodno-izhodnega vmesnika
bloka. Del slednjega je prikazan na sliki 7.

Slika 5: Generator rampe.
AVTOMATIKA 153/2017
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Slika 9: Odziv po predelavi regulacije.
Z nadaljnjimi iteracijami nam je uspelo regulacijski
algoritem, kot tudi parametre, še dodatno optimizirati, kar
se je poznalo tako na manjših temperaturnih prevzponih,
kot tudi na skupnem času šarže. Slika 10 prikazuje
optimiziran odziv.

Slika 7: Vmesnik FB_PID bloka.

5 Rezultati testiranja v industrijskem okolju
Napredni PID programski modul je bil razvit za potrebe
vodenja konkretnega zaprtozančnega sistema v industriji.
Na liniji Aglas v podjetju Akripol je bilo opravljeno tako
testiranje regulacijskega bloka, kot tudi razhroščevanje in
manjše dodelave algoritma. Ker gre za razvojni oziroma t.i.
pilotni projekt, pot od idejne zasnove do uspešnih rezultatov
ni bila premočrtna. Sprva je bila za testiranje na voljo ena
postpolimerizacijska komora s pravim kalupom akrilnih
plošč. Že ob prvi uspešno zaključeni šarži, so rezultati
pokazali, da je regulacija neprimerno boljša od izhodiščnega
stanja. Za primerjavo sta na voljo sliki 8 in 9 (bela krivulja
je referenca, rdeča je odziv temperature, zelena pa izhod
regulatorja - moč gorilnikov).

Slika 10: Odziv zaprtozančnega sistema po optimizaciji
algoritma in parametrov.
Pomembnejša od oblike odzivov sta v industriji dva
faktorja, in sicer proizvodni stroški ter ponovljivost. Prvi
je običajno bolj v domeni vodstva podjetja, drugi pa v
domeni tehnološkega oddelka.
Ko govorimo o stroških, pri tem mislimo predvsem na strošek
energentov, ki se ga da nekoliko zmanjšati z ustreznim
temperaturnim profilom zaradi notranje eksotermne
reakcije. Med stroški omenimo še strošek vzdrževanja, ki
je delno povezan z gladkostjo izhodnega regulirnega
signala, in pa seveda neposredni strošek zaradi slabše
kakovosti posamezne šarže, kar pa je delno povezano z
učinkovitostjo regulatorja. Tekom testiranja so bili kalupi
akrilnih plošč kar se da različni a regulator kljub temu
nikoli ni imel težav z regulacijo temperature.

Slika 8: Odziv pred predelavo regulacije.
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Ponovljivost je osnovna zahteva vsakega tehnološkega
oddelka v proizvodnji in je v osnovi pomembnejša od ozkih
toleranc glede prenihaja, dvižnega in umiritvenega časa. Z
ustrezno strukturo in parametri regulatorja je možno doseči

PID PROGRAMSKI MODUL
učinkovito vodenje procesa in s tem skorajda popolno
kontrolo nad sistemom in njegovo ponovljivostjo, kar
prikazuje slika 11.

na več področjih kot so: procesna industrija, kemična in
farmacevtska industrija, prehrambena industrija, energetika,
elektroenergetika, itd.
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Vodenje invertiranega sferičnega nihala
z robotom tipa SCARA
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Control of Inverted Pendulum with SCARA type Robot
This article considers possibilities of system simulation and modelling using a PLC (producer Allen-Bradley) and
complementing software packages. Resulting platform aims for user training and commercial demonstration purposes.
Selected control task involves SCARA type robot with spherical (2 DOF) inverted pendulum, pivoting freely on its eﬀector
point. Robot will swing up the pendulum and maintain upright position, while being able to move inside its working
envelope and execute secondary tasks. Work includes development of spherical pendulum governing equations, swingup and control procedures, simulation and 3D visualization of complete system. Graphical interface enables user to
command the experiment and set diﬀerent variables.
Kratek pregled prispevka
Prispevek raziskuje možnosti modeliranja in simulacije sistemov na PLC krmilniku proizvajalca Allen-Bradley in pripadajoči
programski opremi. Za nalogo smo izbrali robot tipa SCARA, ki ima na prijemalo pritrjeno invertirano sferično nihalo
(to je nihalo, ki je prosto gibljivo v dveh prostostnih stopnjah). Naloga robota je, da zaniha nihalo v navpično lego in
jo vzdržuje, medtem pa se lahko giblje v delovnem območju in izvaja druge operacije (npr. pobiranje in odlaganje
predmetov). Delo vključuje izdelavo matematičnega modela nihala, algoritem za zanihanje nihala v navpično lego,
regulator za vodenje nihala, simulacijo in 3D vizualizacijo celotnega sistema. Narejen je tudi grafični vmesnik (HMI) za
upravljanje s poskusom in nastavljanje različnih parametrov.

1 Uvod
Cilj naloge je preučiti, uporabiti in ovrednotiti nekatere
napredne funkcije, ki jih ponuja oprema proizvajalca Rockwell
Automation (Allen-Bradley), vendar so pri realizaciji
praktičnih projektov večinoma neizkoriščene. Te funkcije
so mehatronika oz. robotika, napredno vodenje, možnosti
simulacije in modeliranja sistemov. Nastala naj bi
demonstracijska in učna platforma, uporabna za
izobraževalne namene in za prikaz zmožnosti krmilnega
sistema potencialnim uporabnikom.
Fizična naprava je za takšen namen nepraktična, ker ni
prenosljiva, poleg tega pa potrebujemo delovno mesto za
več udeležencev šolanja ali predstavitve hkrati.
Demonstracijska naj bo torej modelirana in simulirana,
vendar do te mere, da so rezultati hitro in z minimalnimi
posegi prenosljivi na realno, fizično napravo. V tem smislu
je izbrana platforma za simulacijo programabilni krmilnik
(proizvajalca Allen-Bradley, družina CompactLogix), za
vizualizacijo pa smo izbrali program RSTestStand (Rockwell
Automation).
Kot delovno nalogo smo izbrali invertirano nihalo na
vozičku, ki je klasičen referenčni sistem za preizkušanje
različnih sistemov vodenja (slika 1.)
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Slika 1: Shema invertiranega nihala na vozičku.

2 Invertirano nihalo kot eksperimentalna platforma
Praktično je tak sistem navadno izdelan kot laboratorijska
naprava za izobraževalne namene, ki jo sestavlja:
• linearno vodilo (dolžine 1 do 2 m);
• voziček s pritrjenim nihalom (0,2 do 1 m);
• DC elektromotor, ki žene voziček direktno ali preko
jermena;
• napetostno krmiljen ojačevalnik (driver) za motor;
• dva optična linijska dajalnika (enkoder) za merjenje
kota odmika nihala in pomika vozička, z vezjem za
pretvorbo merjene veličine v analogno (napetost) ali
digitalno vrednost;
• regulator, ki je lahko analogno vezje z operacijskimi

DEMO IN UČNA PLAFORMA
ojačevalniki, programabilni (mikro)krmilnik ali PC
programska oprema (npr. Matlab paket) z ustreznimi
I/O vmesniki.
Splošno shemo naprave prikazuje slika 2.

Slika 2: Eksperimentalna naprava z invertiranim nihalom.
Vhodne veličine regulatorja so želeni in dejanski položaj
vozička ter dejanski položaj nihala. Želeni položaj oz. kot
nihala je 0 (navpična lega); če je ta različen od 0, se mora
sistem pospešeno gibati v pozitivno ali negativno smer,
to gibanje pa ima mehanske omejitve. Izhodna veličina
regulatorja je napetost Um, ojačena v krmilni tok motorja Im.
Ta generira moment M in preko jermenskega ali zobniškega
prenosa silo F na voziček. Navadno se smatra, da so Um, Im,
M in F linearno odvisne veličine:
(1)

b. V tem primeru je potreben sistem, ki lahko premika pivot
nihala v smereh x in y. Analitično je najpreprostejša
uporaba kartezičnega sistema, katerega prostostni stopnji
gibanja sta x in y (lahko tudi z). Zdi se, da je regulator
za takšen sistem preprosta razširitev že prikazane
naprave (slika 2.) na dve neodvisni koordinati gibanja.
Kot zahtevnejšo rešitev smo izbrali industrijski robot tipa
SCARA, ki ravno tako omogoča gibanje v ravnini x–y, pri
čemer pogoni za posamezne osi gibanja niso neodvisni.
Kratica SCARA pomeni Selective Compliance Articulated
Robot Arm in je pogosta oblika robota za preprostejša
opravila (npr. “Pick-andplace”).
c. Sistem mora imeti možnost, mehansko in v smislu
krmiljenja, da zaniha nihalo iz spodnje (stabilne) lege v
zgornjo (nestabilno), kjer vodenje prevzame regulator.
Za ta namen se zdi SCARA robot primerna konstrukcija,
ker minimalno ovira prosto gibanje nihala.
d. Realiziranih naj bo več tipov regulatorjev, med katerimi
lahko preklapljamo (v realnem času) in primerjamo
delovanje.
e. Sistem bo sicer simuliran, vendar bo grafično prikazan
v realnem času v 3D izrisu. Realiziran bo operaterski
vmesnik za upravljanje s poskusno napravo.

4 Izvedba
Idejno izvedbo naprave prikazuje slika 4.

Regulator, ki vzdržuje navpično lego nihala, je lahko
različnih izvedb; v literaturi lahko najdemo klasično rešitev
z regulatorjem stanj (State Space Controller), PID regulator,
uporabo mehke logike (Fuzzy Logic), nevronske mreže
(Neuron Network Controller) in druge različne sisteme.
Alternativna oblika te naprave je »vozilo«, ki je v mirovanju
nestabilno, vendar lahko lovi ravnotežje z vožnjo naprej
in nazaj. Praktična izvedba je npr. Segway, pri katerem je
“nihalo” voznik in krmilo, “voziček” pa sta dve kolesi, ki sta
gnani neodvisno. Naprave takšnega tipa za izobraževalne
namene lahko najdemo tudi na osnovi Fischertechnic in
LEGO Mindstorms sestavljank.

3 Dodatne zahteve
Problem invertiranega nihala je torej že mnogokrat
teoretično in praktično obdelan, zato smo ga razširili z
dodatnimi zahtevami:
a. Nihalo je sferično nihalo, naj ima dve prostostni stopnji
(slika 3.).

Slika 3: Sferično nihalo.

Slika 4: Idejna shema SCARA robota s sferičnim nihalom na
prijemalu.
Poskusna naprava je torej robot tipa SCARA (a). Na mesto
za vpetje orodja je pritrjen tog nosilec (b), ter nanj nihalo
(c) preko krogličnega zgloba (universal joint) (d). Nosilec
omogoča, da se nihalo lahko prosto giblje v vsaj eni ravnini
za polni kot 360° in pri tem ne zadane v druge dele robota.
Prostostne stopnje robota so označene kot A1, A2, Z in U.
A1 in A2 določata položaj roke v x–y ravnini, os Z ustreza
kartezični koordinati z, os U pa opravlja vrtenje orodja okoli
osi z. V pravilnem položaju roke robota je možno zanihati
nihalo v navpično lego. Lego nihala določata kota αx in
αy, ki ju dobimo s projekcijo nihala na ravnino x–z in y–z.
Idejno shemo smo nato realizirali kot 3D vizualizacijo v
programu RSTestStand (slika 5.).
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Programski del simulacije je v celoti realiziran na platformi
PLC krmilnika CompactLogix in vključuje ročno in avtomatsko
vodenje robota (inverzna kinematika za tip SCARA), model
nihala, regulator (dve varianti), algoritem za zanihanje
nihala in pomožne programe. Bločna shema je prikazana
na sliki 7., posamezne sklope pa bomo podrobneje opisali
v nadaljevanju.

Slika 5: 3D vizualizacija robota s sferičnim nihalom v
programu RSTestStand.
RSTestStand je namenjen interaktivnemu razvoju in
preizkušanju krmilnega (PLC) programa na namizju –
vhodne in izhodne veličine PLC zamenja s simuliranim
procesom. Za to nalogo smo iz množice funkcij uporabili
samo možnost 3D izrisa, virtualni operaterski vmesnik in
generator šuma. Kvaliteta grafike 3D vizualizacije sicer
zaostaja za sodobnimi sistemi, ki ponujajo 3D izris, je pa
izdelava in animacija objektov dokaj preprosta in intuitivna.
Model robota in nihala je sestavljen iz osnovnih geometrijskih oblik (kvader, valj, krogla) v 3D editorju programa
RSTestStand. Posamezni gradniki so hierarhično gnezdeni
in povezani v skupine.
Slika 7: Bločna shema simulacije na PLC platformi.
Objekti ali skupine objektov imajo možnost povezave
atributov rotacije, translacije in velikosti (po koordinatah
x, y ali z) s spremenljivkami, katerih vir je krmilnik ali
interni modeli oz. generatorji RSTestStand okolja. Tako
lahko animiramo sklepe robota (A1, A2, Z, U), oba kota
nihala (x, y) in dolžino nihala (lr).
RSTestStand uporablja za povezavo s krmilnikom (ali
drugimi napravami) standard OPC, kot fizično vodilo pa
je uporabljen protokol Ethernet/IP (industrijski ethernet).
Operaterski vmesnik (HMI) za upravljanje s poskusom
prikazuje slika 6.

5 Simulacija nihala
Simulacija nihala povezuje položaj pivota nihala xp, yp
in zp (ki je funkcija položajev, hitrosti in pospeškov osi
A1, A2, Z in U) s položajem kotov x in y.
Za realizacijo regulatorja zadostuje model dveh nesklopljenih
nihal, ki sta projecirani na ravnini x-z in y-z, želeli pa smo
razviti kompleten model.
Razvoj simulacije naj bi potekal takole:
a. razvoj matematičnega modela nihala z diferencialnimi
enačbami (Lagrangeova funkcija);
b. pretvorba enačb v eksplicitno obliko, kjer je najvišji
odvod odvisne spremenljivke enak (nelinearni) funkciji
nižjih odvodov, torej:
(2)
kjer je q posplošena koordinata;
c. numerično reševanje diferencialnih enačb z Eulerjevo
metodo, pri kateri najprej izračunamo vrednost najvišjih
odvodov z enačbo (2), nato s (približno) integracijo
izračunamo vse nižje odvode, jih vstavimo nazaj v izraz
2) in to zanko ponavljamo.

Slika 6: HMI vmesnik v programu RSTestStand.
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Spremenljivke, ki jih potrebujemo za opis nihala, so:
x, y, z … kartezični koordinatni sistem,
,  … sferična kota nihala,
lr … dolžina nihala,
m … točkasta masa,
g … gravitacija.
Lagrangeova funkcija sistema je razlika med kinetično
(T) in potencialno energijo (V) sistema (mehansko trenje,
upor in izgube v tej izpeljavi zanemarimo):
(3)
Po izpeljavi dobimo diferencialne enačbe za
sferično nihalo:
(4)
(5)
Vidimo, da izraz (5) predstavlja težavo za reševanje z
Eulerjevo numerično metodo, ker vsebuje singularnost
v točki sin() = 0, torej v ravnovesni ( = 0) in navpični
legi ( = π).

6 Strategija za zanihanje
Strategija za zanihanje temelji na naslednjih izhodiščih:
 Smer zanihanja je v ravnini y-z, nekako na sredini dosega
robota v koordinati x, kjer ima ta največji doseg v smeri y.
 Temu ustreza tudi izbrani tip robotske roke in izvedba
pritrdilnega mehanizma (kot y, ki predstavlja odmik
v ravnini y-z, nima omejitve gibanja, medtem ko je kot
x (v ravnini x-z).
 Pri vzbujanju se sme nihalo gibati samo v izbrani ravnini,
sicer pride do kroženja.
 Energijo za vzbujanje je potrebno dovajati v intervalih, ki
so enaki naravni frekvenci sistema (ki pa ni konstantna).
 Postopek je uspešen, ko privede nihalo v bližino
navpične lege pri dovolj majhni krožni hitrosti, oba
parametra sta nastavljiva v programski proceduri in
sta bila ugotovljena s poskušanjem. Vgrajen evaluator
nato preklopi fazo zanihanja v regulacijo.
Rezultat vidimo na sliki 9., prikazan je dosežen kot y, ki je
v spodnji legi enak 0 in se v zgornji navpični legi približa
–π. Celotno trajanje procesa zanihanja je 15 sekund.

Opisana metoda reševanja je zato tu neuporabna.
Po več poskusih smo razvili alternativno metodo, kjer
problem rešujemo v x-y-z koordinatnem sistemu kot gibanje
masnega delca m po površini sfere z radijem lr (slika 8.)
a. V nekem trenutku ima masa m položaj P0(x,y,z), ki je na
površini sfere z radijem lr, in hitrost V, ki je pravokotna
na normalo sfere oz. P0.
b. Pod vplivom sile F(x,y,z) naredi masa m v času dt pot
S(x,y,z) do novega položaja P1(x,y,z).
c. P1 ni več na površini sfere, zato izvedemo korekcijo:

| |

(6)

d. Nov trenutni položaj P0 postane enak P1c.
e. Zanko ponavljamo s periodo dt.
(Tak model ne upošteva rotacije nihala okoli lastne osi.)

Slika 9: Časovni diagram zanihanja od mirovne lege do vklopa
regulatorja.

7 Regulator
Invertirano nihalo je klasična platforma za preizkušanje
različnih regulatorjev. V literaturi so opisani uspešni primeri
vodenja s PID, regulatorjem stanj (State Space Controller),
mehko logiko (Fuzzy Logic), adaptivnimi nevronskimi
mrežami (ANN) in drugim.
Najpogostejši regulator je regulator stanj, načrtan po metodi
LQR. Ta tip regulatorja je bil prvi, ki smo ga uporabili na
razvitem modelu.

Slika 8: Izpeljava rešitve za invertirano nihalo.
Vhodi v sistem so pospeški ax, ay in az. Dobimo jih z
dvojnim odvajanjem položaja pivota nihala. Izhod sistema
je položaj mase nihala Px0, Py0, Pz0, ki je nato pretvorjen
v kota x in y.

Izhodišče za načrtovanje regulatorja je predpostavka, da
sferično nihalo v okolici navpične (in ravnovesne) lege
(x, y 0) lahko aproksimiramo z dvema nesklopljenima
(neodvisnima) nihaloma – projekcijama na ravnini x-z in
y-z. Načrtovanje regulatorja torej lahko opravimo na osnovi
modela za nihalo z eno prostostno stopnjo (7), kot je to
v primeru klasičnega poskusa z vozičkom.
(7)
Uporabljene spremenljivke in njihove privzete vrednosti so:
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x, y … kot nihala;
g … gravitacijski pospešek (9,8 m/s2);
x, y, z … kartezični koordinatni sistem;
f … konstanta viskoznega trenja (0,02 Nm/s);
lr … dolžina nihala (0,6 m);
m … masa nihala (0,3 kg).
Sistem lahko lineariziramo s pretpostavko (8):
(8)
Dobimo izraz (9), ki je primeren za pretvorbo v matrično
obliko - prostor stanj (10):
(9)

0
0
0
0

1
0
0
0

1
0

0
0

0
0
0

0
1

0
0
1
0

1

0
0

0
1
0

Slika 11: Odziv LQR regulatorja.
Regulator vklopimo, ko algoritem za zanihanje uspešno
privede nihalo v bližino navpične lege pri majhni kotni
hitrosti. Regulator prevzame gibanje robota v ravnini x-y
in s tem vzdržuje navpično lego nihala (slika 12.). V model
nihala pripeljemo tudi generator šuma (slika 7.), ki simulira
različne motnje v sistemu. Referenčni položaj pivota nihala
v ravnini x-y seveda lahko spreminjamo. Neodvisno od
regulatorja lahko vodimo osi Z (koordinatna os z) in U
(vrtenje orodja), kar predstavlja motnjo za sistem.
Izveden je tudi PID regulator, ki je po pričakovanju manj
stabilen od regulatorja stanj, saj ima kot vhodni veličini
na voljo samo dve spremenljivki, x in x (oz. y in y).

(10)

Odprtozančni sistem je inherentno nestabilen, brez
ustreznega zunanjega vzbujanja bo nihalo padlo iz
navpične v spodnjo ravnovesno lego.

Natančnost odlaganja je seveda neposredno odvisna od
motnje, ki jo nihalo vnaša v gibanje prijemala.

Regulator stanj dobimo, če sistem zaključimo z (negativno)
povratno zanko preko ojačanja K (slika 10).
Vhod sistema, u je sedaj povezan z vektorjem stanj X
preko matrike ojačanj K:
(11)
Slika 12: Regulator v delovanju.

8 Sekundarna opravila

Slika 10: Shema zaprtozančnega sistema v obliki prostora
stanj.

Robot se lahko, medtem ko vzdržuje navpično lego nihala,
giblje v delovnem območju in izvaja sekundarne operacije
(Nullspace Motion), npr. pobiranje in odlaganje predmetov
(pick-and-place). V ta namen smo v okolju RSTestStand
dodali virtualno delovno površino z nekaj predmeti, ki jih
lahko robot z orodjem prime, prenese in odloži (slika 13.).

Paramatre vektorja K lahko dobimo s pomočjo paketa
Matlab in vgrajene funkcije lqr. Dobljen rezultat je k1 =
-1,00, k2 = -1,91, k3 = -27,70 in k4 = -6,85.
Odziv regulatorja na stopničasto vzbujanje (0,3 m)
prikazuje slika 11.
Slika 13: Robot in virtualno delovno okolje.
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9 Zaključki
Opisano platformo smo v podjetju
TEHNA d.o.o. uspešno uporabili v
demonstracijske in učne namene.
Vsi rezultati, matematične izpeljave,
programska koda in drugo so prosto
dostopni pri avtorju prispevka.
Platforma je odprta za množico
nadaljnjih poskusov in upamo, da
jih bomo v sodelovanju s Fakulteto
in bodočimi študenti tudi uresničili.
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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

Prihodnost je v naših rokah
Članek je bil objavljen v zborniku AIG'15
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Ball on the plate control system with touch panel
This article is about ball on plate control system with touch panel. The control
algorithm is implemented on a microcontroller, which guide two servomotors
that are responsible for the tilt of the plate in two directions. On the plate we
have a touch panel, which is used to measure the position of the ball that is
guided in the specific plate location.
The article presents the mathematical modelling of the system, diﬀerent
controller design strategy and all additional necessary segments for real
time operation. Finally, the results of the controller operation in real time
are presented.

Kratek pregled prispevka
Članek govori o regulaciji krogle na plošči s pomočjo zaslona občutljivega
na dotik. Regulacija je implementirana na mikrokrmilniku, s katerim krmilimo
dva servomotorja, ki skrbita za nagib plošče v dveh smereh. Na plošči imamo
zaslon občutljiv na dotik, s pomočjo katerega odčitavamo položaj krogle, ki
jo reguliramo v točno določeni točki.
V članku je predstavljen postopek modeliranja sistema, načrtovanja regulatorja
in programiranja vseh potrebnih segmentov za delovanje na končnem fizičnem
modelu. Predstavljeni so tudi rezultati opravljenih končnih testiranj in možne
izboljšave.

1 Uvod
Programirljivi logièni krmilnik

X20CP158X
- 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

Prihodnost je v naših rokah
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Na inštitutu za avtomatiko so se odločili, da bi bilo zanimivo izdelati in
predstaviti večvariabilni, nelinearni regulacijski problem. Tak problem
predstavlja regulacija krogle na plošči. Predstavljeno delo zajema področje
matematičnega modeliranja in identifikacije sistemov, načrtovanja regulatorjev,
programiranja mikrokrmilnikov in izdelave fizičnega modela za dan
problem. Tako pridemo do našega cilja, ki predstavlja dvodimenzionalno
pozicioniranje prosto se gibajoče krogle v dani referenčni točki na plošči.
Končen model nam tako lahko služi za interaktivno in zanimivo predstavitev
delovanja inštituta širši javnosti, kakor tudi predstavitve reševanja problema z
mikrokrmilniki in drugimi sodobnimi napravami ter tehnologijo. Model lahko
opazovalce popelje v svet elektrotehnike in jih motivira (predvsem sedanje

REGULACIJA KROGLE NA PLOŠČI

in bodoče študente) za študij. Za izdelavo je bilo
potrebno dobro preučiti problem, načrtati in izdelati
fizični model sistema ter ga matematično modelirati. Ko
smo imeli matematični model sistema, smo morali
načrtati primeren algoritem vodenja krogle na plošči.
Fizični model vsebuje digitalne servomotorje, s katerimi
je moč spreminjati horizontalni naklon vpete plošče
v obeh pravokotnih oseh. Oba motorja sta vodena z
mikrokrmilnikom, na katerem je implementiran regulator.
Da regulator lahko deluje, moramo poznati položaj
krogle, za kar smo uporabili uporovno folijo, občutljivo
na dotik. V slednjem se ta projekt razlikuje od drugih
že poznanih rešitev, ki za določanje položaja krogle
uporabljajo kamero, ki je pritrjena nad nagibajočo se
ploščo.

2 Predstavitev sistema
Naš problem regulacije krogle na plošči predstavlja
multi-variabilni, nelinearni regulacijski problem. Za
izvedbo potrebujemo vpeto ploščo, katere horizontalni
naklon se lahko spreminja v obeh pravokotnih oseh.
Naklon plošče lahko spreminjamo s servomotorjema, ki
sta vpeta pod rotirajočo se ploščo. Slednja sta vodena z
mikrokrmilnikom, na katerem je implementiran regulator.

Za odčitavanje položaja krogle na plošči pa smo uporabili
folijo občutljivo na dotik.

Slika 1: Skica sistema.
Rešenih sistemov je zaradi zanimivosti ter obsežnosti
znanja, ki ga potrebujemo za izvedbo, na svetovnem
spletu veliko. Vendar so večinoma izvedeni s kamero,
s pomočjo katere odčitavajo položaj krogle. Za tak
primer rešitve se zahteva, da sta podloga in krogla
različnih barv, saj drugače kamera ne more odčitati
položaja krogle. Zraven tega pa še prihaja do napak
pri odčitavanju, saj moramo pri kameri upoštevati
naklon plošče ter odčitano vrednost krogle, da dobimo
natančni položaj krogle. Pri našem sistemu se izognemo
tema dvema težavama, saj se folija občutljiva na dotik
premika skupaj z našo vpeto ploščo in tako dobimo
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točen položaj krogle na plošči. Prav tako ni pomembno,
kakšne barve je naša krogla in naša plošča. Pojavi pa
se nova omejitev, ki določa minimalno težo krogle.
Krogla mora biti namreč dovolj težka, da lahko s folijo
občutljivo na dotik zaznamo njen položaj.

3 Matematično modeliranje sistema
Na začetku smo morali naš sistem matematično modelirati,
da smo lahko pričeli z načrtovanjem algoritma za vodenje.
Za to obstaja veliko različnih postopkov in pristopov
k modeliranju, kot so na primer linearizacija modelov,
metode analogij in metoda ravnotežnih zakonov. Mi
smo za modeliranje uporabili Lagrange-ove enačbe
italijansko-francoskega matematika in astronoma Josepha
Louisa Lagrangea. Leta 1788 je namreč predstavil koncept
enačb za klasično mehaniko, ki nam omogočajo dobiti
matematične modele mehanskih sistemov s pomočjo
energijskih konceptov. Nov koncept enačb je bil potreben
za raziskovanje mehanike v alternativnih koordinatnih
sistemih, za kar Newtonova mehanika ni bila primerna.
Lagrangeeve enačbe so zapisane v obliki posplošenih
koordinat, ki jih lahko brez težav prevedemo v različne
koordinatne sisteme. Ta postopek je pogosto uporabljen v
robotiki, saj nam olajša modeliranje predvsem v primerih,
kadar obstajajo omejitve gibanja.
Prav tako lahko z izpeljavo te enačbe dokažemo, da
neka relacija, dobljena z izkušnjami, zares drži. [7]
Lagrangeeva enačba se glasi [6]:

(1)

(3)
Wk – kinetična energija
Wp – potencialna in prožnostna energija
Modeliranja smo se lotili s pomočjo enačbe (1). Zadevo
smo si poenostavili tako, da smo najprej računali sistem
krogle na plošči v eni dimenziji (v smeri x), oziroma
bolj znano kot sistem balansiranja krogle na vodilu
(po angleško »ball and beam«). Slednji nam namreč
predstavlja eno os v našem sistemu regulacije krogle
na plošči.

Slika 2: Primer balansiranja krogle na vodilu.
Začeli smo z modeliranjem potencialne energije, kjer
smo si pomagali s shemo razstavljenih sil na klancu
in kotnimi funkcijami. [4] Z upoštevanjem krogle kot
telesa z maso, ki se giblje zaradi nagiba plošče, samo
dobili kinetično energijo. Tukaj smo morali upoštevati
vztrajnostni moment krogle zaradi kotaljenja in nagibanja
plošče (kroglica se giba po navidezni krožnici).
Zaradi majhnih izgub samega kotaljenja krogle in
zmogljivih digitalnih servomotorjev, smo zanemarili
izgube.

(4)

L – Lagrangee
x – položaj
P – sile trenja, ki delujejo v nasprotni smeri gibanja
F – zunanje sile, ki delujejo v smeri gibanja

(5)

Enačbo (1) pa lahko enostavno zapišemo tudi za navore:
Mx – zunanji navor v x smeri
(2)
L – Lagrangee
 – kot zasuka/nagiba
P – momenti trenja, ki delujejo v nasprotni smeri gibanja
M – zunanje navori, ki delujejo v smeri gibanja
Lagrangee pa izračunamo po enačbi:
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Po linearizaciji, kjer smo upoštevali da imamo relativno
majhne kote, smo namesto (4) in (5) zapisali:

(6)

(7)

REGULACIJA KROGLE NA PLOŠČI

mk – masa krogle [kg]
Jk – vztrajnostni moment krogle [kg·m2]
Jp – vztrajnostni moment plošče [kg·m2]
Jkr – vztrajnostni moment krogle z maso, ki kroži na
razdalji x od izhodišča [kg·m2]
g – težnostni pospešek, za katerega predpostavimo,
da je enak 9,81 [m/s2]
x – položaj krogle v smeri x [m]
 – naklon plošče v smeri x [°]
rk – polmer krogle [m]
Mx, My – vhodni navor [Nm]
Z upoštevanjem vztrajnostnih momentov, smo lahko
povezali (6) in (7) ter dobili enačbi za smer x (analogno
velja tudi za smer y):

(8)
1
3

(9)

(10)
Sistemska matrika A:
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

Vhodna matrika B:
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0

Vhodna matrika C in D:
mp – masa plošče [kg]
a – dolžina plošče v smeri x [m]

1 0 0 0 1 0 0 0

Zapisane enačbe zapišemo v prostoru stanj. [13]
AVTOMATIKA 153/2017
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Ker za implementacijo na mikrokrmilniku potrebujemo
diskretni regulator, smo morali naš model pretvoriti v
diskretno obliko. To smo storili z uporabo Z-transformacije, s
katero preidemo v Z-prostor, kjer lahko časovno
neodvisnim ter linearnim sistemom zamenjamo
diferenčne enačbe z algebraičnimi enačbami. Za to
potrebujemo čas tipanja, ki je v našem primeru 50 ms.
Prenosni funkciji multi-variabilnega sistema sta:

PID regulator v Z-prostoru zapiše z enačbo:
T
T

z

T
T

2∙T
T

T
T

(13)

Ts – čas tipanja, v našem primeru 50 ms [s]
Td – diferenčni sunek, zvišuje dinamiko in zmanjšuje
stabilnost [s]
Ti – čas integracije, zmanjšuje statično napako in
povečuje stabilnost [s]
K – linearno ojačenje

(11)
S temi enačbami smo se lahko lotili načrtovanje
regulatorjev za obe smeri.
4 Načrtovanje regulatorjev
Slika 3: Osnovna shema implementacije PID regulatorja.
5 PID regulator

Oblika idealnega regulatorja, ki ga lahko brez težav
realiziramo v diskretni obliki je:

(12)
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4
3.5
3
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Slika 4: Odziv sistema s PID regulatorjem (zelena) ter
brez regulatorja (modra) na stopnično vzbujanje.
Pri implementaciji smo uporabili strukturo PID regulatorja,
ki nam ga je ponudilo programsko orodje MATLAB (v
Z-prostoru):

1

v(t) – izhod regulatorja
Kp – ojačenje regulatorja
e(t) – vhod regulatorja (regulacijsko odstopanje)
Ti – integracijska časovna konstanta
Td – diferencialna časovna konstanta
Ts – čas tipanja, v našem primeru 50 ms

5
4.5

Odziv

Digitalni PID regulator je najbolj znan regulator iz
analogne regulacijske tehnike. Tako predstavlja PID
regulator klasično orodje v industrijski avtomatizaciji, saj
v industriji še vedno predstavljajo več kot 90 % delež
vseh regulatorjev. Razvoj slednjih se je začel najprej v
pnevmatiki, nato preko tranzistorske tehnike in dandanes
jih najdemo implementirane na mikroprocesorjih. Razvoj
je omogočil, da lahko kupimo PID regulatorje kot
samostojne enote za regulacijo enega ali več delov
sistema, s katerimi je mogoče rešiti mnogo regulacijskih
nalog. Mogoče je tudi, da regulacijske zanke s PID
regulatorjem kombiniramo z drugimi regulacijskimi
strukturami. [3] [12]

Parametre za PID regulator smo izračunali s pomočjo
programskega orodja MATLAB in SIMULINK, kjer smo
simulirali naš model in s pomočjo vgrajene funkcije
»pidtool« določili parametre regulatorja.

∙

1

P – koeficient ojačenja
I – koeficient integracije
Ts – čas tipanja
D – diferencialni koeficient
N – koeficient filtra

∙

1

(14)
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NAREKUJEMO

TEMPO

NOVO

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.
Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in
MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.
Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP
sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala
učinkovitost in izboljšala gospodarnost.
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Enačbo (12) smo pretvorili v diferenčno obliko in PID
regulator implementirani na mikrokrmilnik.

6 Polinomska sinteza regulatorja
Poglavitni nalogi regulacijskih sistemov sta regulacija
(stabilizacija, odpravlja vpliv motenj ter šuma sistema) in
sledenje določenim referenčnim vrednostim na vhodu
sistema. Katero funkcijo regulator opravlja bolje je
odvisno predvsem od namena aplikacije, vendar pa si
želimo, da bi regulator opravljal obe zahtevi čim bolje.
Pri strukturah kot so P,PI,PID lahko obe zahtevi na enkrat
dosegamo več ali manj z veliko mero kompromisa, saj
z izboljšanjem regulacije očitno poslabšamo sledenje
sistema. Vzrok temu je preprosta struktura prej omenjenih
regulatorjev. Regulator s končnim nastavitvenim časom
idealno izpolnjuje zahtevi po sledenju in regulaciji,
vendar je v večini primerov zelo občutljiv na spremembe
parametrov sistema in je zaradi tega manj robusten.
Zelo dober kompromis med danima kriterijema lahko
dosežemo s strukturo regulatorja z dvema prostostnima
stopnjama in transparentnim pristopom načrtovanja.
Slednje lahko izvedemo s polinomsko sintezo. Polinomska
sinteze regulatorja nam omogoča preprosto postavitev
zaprto-zančnih polov in sočasno omogoča načrtovanje
sledenje sistema različnim referenčnim vrednostim.
Polinomski regulator tvorita dve sistemski funkciji. To sta
sistemska funkcija v direktni veji, kot predregulator Rd(z)
in sistemska funkcija v povratni veji, kot stabilizirajoči
regulator Rp(z). [12]

Za izračun regulatorja smo si morali izbrati ustrezno
število polov s primernimi vrednostmi, ki so ustrezale
našim zahtevam. S poli smo zapisali polinom C(z) tako,
da smo pole med sabo zmnožili. Stopnja polinoma je
bila podana z enakostjo:
(16)
deg(x) – stopnja polinoma x
Na podlogi določenih zaprto-zančnih polov smo
izračunali koeficiente R(z) in S(z) z polinomsko enačbo
(16)- Diofantova enačba.
(17)
Ker za izračun končnega regulatorja potrebujemo tudi
polinom T(z), smo v ta namen zapisali enačbo, ki povezuje
želeno vhodno funkcijo z našim odzivom sistema.

(18)

Po računanju koeficientov smo prišli do končne oblike
regulatorja:

R z

(19)

R z

(20)
Polinomska sinteza - primerjava odzivov

2.5
Odziv sistema brez regulatorja
Odziv sistema z regulatorjem v direktni veji
Odziv sistema z regulatorjem v povratni veji

Odziv sistema

2

1.5

1

0.5

Slika 5: Osnovna struktura regulatorja.

0

0

0.5

1

1.5

Čas [s]

Za izračun regulatorja smo uporabili prenosno funkcijo
(10), ki smo jo dobili pri modeliranju sistema. Pomagali
smo si tako, da smo predregulator in regulator v direktni
veji zapisali s pomočjo novih spremenljivk v taki obliki,
kot je razvidno na sliki 6. Na podlagi predstavljene
strukture smo zapisali prenosno funkcijo zaprtozančnega sistema:
(15)
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Slika 6: Odziv sistema brez regulatorja (modra) in z
regulatorjem (rdeča)

7 Izdelava fizičnega modela
Za celoten sistem smo si morali zamisliti ogrodje, ki
nam bo omogočalo horizontalno nagibanje vpete
plošče v obeh pravokotnih smereh. Zahteve za ogrodje
so se glasile:
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- ogrodje mora biti dovolj lahko, da ga lahko
nagibamo s servomotorjema,
- mora biti stabilno,
- mora imeti dober nosilec, na katerega bomo
pritrdili naš panel s folijo, občutljivo na dotik,
- preprečiti mora, da bi krogla padla na tla.
Pri večini podobnih projektov se za določanje položaja
krogle uporablja kamera, pri kateri pa moramo paziti,
da imamo različni barvi podloge in krogle, da kamera
slednjo lahko zazna. Pri foliji občutljivi na dotik pa smo
omejeni le s težo, ki pa v današnjem času ne predstavlja
več omejitev, saj so folije občutljive na dotik že dovolj
natančne in občutljive.
Folija občutljiva na dotik se je pojavila konec šestdesetih
let in so jo uporabljali predvsem v industrijskih obratih
in javnih prostorih (informacijski terminali v muzejih,
bankomati itd.). Izpodrinila je tipkovnico in miške
tam, kjer je obstajala nevarnost vandalizma ali pa je
bila kombinacija miške in tipkovnice prezapletena ali
preokorna za upravljanja. Dandanes pa ta tehnologija
doživlja množičen razvoj na račun vedno večje
priljubljenosti elektronskih naprav.
Uporablja se v pametnih telefonih, tabličnih računalnikih,
GPS navigacijah in podobnih napravah. [15] Zaradi hitrega
razvoja smo imeli na voljo različne folije občutljive na
dotik. Izbirali smo med folijami, kjer se spreminja
kapacitivnost, osvetlitev, prevajanje zvočnega valovanja
in kjer se spreminja električna upornost. Odločili smo
se za slednjo, saj je cenejša in kljub nekaterim slabšim
lastnostim glede na kapacitivno folijo povsem zadošča
našim zahtevam. Mi smo uporabili folijo, ki ustreza
velikosti 19'' (palčnih) zaslonov. Panel je zgrajen iz več
plasti. Spodnja plast je iz stekla ali akrila in skrbi za
trdnost panela. Nato si sledita uporovna, dve prevodni
in še ena uporovna plast. Med prevodnima plastema
se nahajajo drobne izolacijske blazinice, ki služijo za
ločitev teh dveh plasti. Po uporovni plasti še je nanesena
plast poliestra, ki zaščiti našo folijo občutljivo na dotik.
S pritiskom na zaslon, naredimo na mestu pritiska stik
prevodne in uporovne folije. Z ustrezno izbranimi
povezavami lahko tako odčitamo ustvarjeno upornost
v obliki napetosti po Ohmovem zakonu. Tako lahko
določimo koordinate dotika v obeh smereh.
Za nagibanje naše plošče smo uporabili dva digitalna
servomotorja SAVOX SC-0251 MG. Taki servomotorji
se množično uporabljajo predvsem v modelarstvu za
krmiljenje. Zaradi tega so cenovno ugodni, odlikuje pa
jih še majhna teža in odlični navori.
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Slika 7: Delovanje uporovne folije.
Servomotor ima tri priključke. Za delovanje potrebuje
napajalno napetost med 4,8 V in 6 V. Za vodenje motorja,
priključimo na njega PŠM signal, s katerim reguliramo
kot zasuka servomotorja. Motor je narejen tako, da se
lahko obrne le za 180° in nam omogoča, da s točno
določenim PŠM signalom, dosežemo željen kot odklona.
Če povečamo čas logične enice, se poveča tudi
odklon servomotorja. [1]
Vse skupaj smo s pomočjo programskega okolja MikroC
PRO for ARM verzije 4.2.0 ustrezno implementirali
na razvojno ploščo STM32 F4, ki temelji na visoko
zmogljivem procesorju ARM Cortex-M4. Poganjamo ga
lahko s 168 MHz, plošča pa nam nudi 1 MB Flash
pomnilnika, 192 KB RAM in 100 poljubno nastavljivih
pinov.
Tako smo prišli do končne oblike ogrodja in končnega
programa.

Slika 8: Delovanje programa.

Slika 9: Končni izdelek.

REGULACIJA KROGLE NA PLOŠČI
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Slika 10: Rezultati fizičnega modela s PID
regulatorjem.

pogostost prekinitev v programu. Regulacijo bi prav
tako lahko bolje izvedli z dodatnimi senzorji nagiba
plošče ter servomotorji, katerim bi lahko spreminjali
njihovo hitrost obračanja. S takimi nadgradnjami bi lahko
implementirali regulator v prostoru stanj, s katerim bi
dosegli zelo dobro regulacijo krogle v točno določeni
točki in sledenje krogle določeni trajektoriji.
Pri projektu smo se srečevali z več težavami in na koncu
prišli do ugotovitve, da je najbolj pomembno dobiti
natančen matematični model našega sistema, saj lahko
z njim lažje načrtamo dober regulator.
10 Literatura

Regulator s pomočjo polinomske sinteze
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Slika 11: Rezultati fizičnega modela z regulatorjem,
dobljenim s pomočjo polinomske sinteze

8 Rezultati
Uspešno smo izdelali fizični model našega sistema ter
se tako seznanili z vsemi sestavnimi deli. Tako smo
spoznali delovanje in uporabo uporovne folije občutljive
na dotik, delovanje in vodenje digitalnih servomotorjev,
programiranje mikrokrmilnikov v programskem jeziku
C++ ter implementiranje regulatorjev na mikrokrmilnik.
Po testiranju PID regulatorja na fizičnem modelu
našega sistema smo ugotovili, da je deloval zelo dobro.
Implementirali pa smo še regulator, ki smo ga dobili s
pomočjo polinomske sinteze. Oba regulatorja sta zadoščala
našim zahtevam. Tako smo dosegli naš cilj, regulirati
kroglo v točno določeni točki na foliji občutljivi na dotik.
9 Zaključek
Z izvedbo naše regulacije smo bili zadovoljni, čeprav
bi jo lahko izboljšali v več pogledih. Delovanje bi lahko
izboljšali najprej z boljšim matematičnim modelom
našega sistema. Pri uporovni foliji smo morali paziti na
prehitro preklapljanje pinov za izbiro osi branja položaja
krogle, saj smo prišli do nelinearnih vrednosti položaja,
ki jih nismo mogli uporabiti pri naši regulaciji. Tako smo
prišli do različnih zakasnitev (vse skupaj 0,7 ms) pri
branju naših analognih vrednosti, ki nam hkrati omejujejo
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Smart greenhouse
Due to global crisis and unhealthy food on the market, gardening is becoming increasingly popular. The problem with
gardening is that it requires a lot time, which most people do not have due to their time-consuming jobs. In order
to alleviate the time constraints I designed a smart greenhouse, which controls the most important processes in the
cultivation of plants and is aﬀordable for everyone, including amateur gardeners. The greenhouse automation system
is based on a controller developed by Slovenian company PoLabs. Greenhouse conditions are measured using four
diﬀerent sensors (temperature, illuminance, air humidity and soil humidity). The measured values are used to control
the lighting, the heating, the motor for opening the window and the electromagnetic valve for irrigation. The user can
set the desired conditions or observe the trends through the user-interface designed in C# programming environment.
The paper presents a high-quality system for supervision and control of greenhouses, which features a number of
functionalities and low implementation costs.
Kratek pregled prispevka
Zaradi svetovne krize in nezdrave hrane na tržišču postaja vrtnarjenje vse bolj popularno. Težava pri vrtnarjenju pa
je, da za uspešen in zdrav pridelek potrebujemo veliko časa, ki pa ga večini ljudi zaradi časovno zahtevnih zaposlitev
primanjkuje. Kot rešitev časovne stiske sem si zamislil pametni rastlinjak, ki najbolj pomembne procese pri vzgoji
rastlin opravlja sam, poleg tega pa je cenovno dostopen vsem, tudi ljubiteljskim vrtnarjem. Avtomatizacija rastlinjaka
temelji na krmilniku podjetja PoLabs. Razmere v rastlinjaku merimo s štirimi različnimi senzorji (osvetljenost,
temperatura, zračna in zemeljska vlažnost), izmerjene vrednosti pa uporabimo za vodenje luči, grelnika, motorja za
odpiranje okna in elektromagnetnega ventila za dotok vode za zalivanje. Želene razmere v rastlinjaku nastavljamo ali
opazujemo s pomočjo uporabniškega vmesnika, zasnovanega v programskem okolju C#. V prispevku je predstavljen
visokokakovosten sistem za nadzor in vodenje rastlinjaka, ki ga odlikuje veliko število funkcij in nizka cena.

1 Uvod
Vrtnarjenje danes postaja vse bolj popularno. Svetovna kriza je zaradi želje po večjem zaslužku pri veliko
kmetovalcih povzročila mnogo večjo uporabo pesticidov. Zelenjava, ki jo uživamo, je posledično lahko nezdrava,
mnogokrat na meji s škodljivim. Zato se vedno več ljudi spoznava s pridelavo domače ekološko pridelane zelenjave.
Težava pri vrtnarjenju je, da za uspešen in zdrav pridelek potrebujemo veliko časa, ki pa ga danes ljudem zaradi
prenatrpanih urnikov in časovno zahtevnih zaposlitev primanjkuje. Iz slednjega razloga sem si zamislil pametni
rastlinjak, ki najbolj pomembne procese pri vzgoji rastlin opravlja sam, poleg tega pa je cenovno dostopen vsem,
tudi ljubiteljskim vrtnarjem.
Pri zasnovi naprave sem se najprej osredotočil na stvari, ki jih rastlina za rast najbolj potrebuje. To so svetloba,
toplota in vlažnost. Pri svetlobi so za rast najbolj problematični oblačni dnevi, pozimi pa še prehiter prehod dneva
v noč. Rešitev je dodatno osvetljevanje z umetnimi svetili, ki jih prižigamo ali ugašamo glede na informacijo iz
senzorja svetlobe. Temperatura je predvsem problematična pozimi, pozno jeseni in zgodaj spomladi, ko se zunanje
temperature spustijo pod ledišče, saj večina rastlin nizkih temperatur ne prenaša. V ta namen sem v napravo za
vodenje rastlinjaka vgradil grelnik, ki je, ravno tako kot svetila, voden s pomočjo senzorja. Še bolj kot zgoraj
omenjena dejavnika pa je za ugodno rast pomembna vlaga. Vlažnost v rastlinjaku merita dva senzorja. Prvi meri
relativno zračno vlažnost in glede na želene parametre regulira odpiranje ali zapiranje oken. Drugi senzor se
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nahaja v zemlji, kjer meri njeno vlažnost. Z dobljenimi
podatki vodi elektromagnetni ventil, preko katerega se
voda iz rezervoarja prenese do vrtnin.

2 Opis naprave
Kot omenjeno, je Pametni rastlinjak zasnovan za širši
krog uporabnikov, ki vključuje tudi ljubiteljske vrtnarje.
Naprava je ravno iz slednjega razloga zasnovana
kot »priključi in uporabljaj« (razvidno na sliki 1),
kar uporabniku omogoči samostojen priklop, brez
posredovanja strokovnjakov.

krmilnika poteka v dveh priloženih programih PoKeys
in PoBlocks. Prvi je namenjen inicializaciji vhodov in
izhodov, v njem pa tudi izberemo želene senzorje.
Program PoBlocks je grafično programsko orodje
za naprave PoKeys. Vsebuje preprost in pregleden
grafični vmesnik, s pomočjo katerega ustvarjamo
programe, ki jih izvajamo na napravi Pokeys. Program
je zasnovan tako, da je preprost za uporabo, vendar
kljub temu primeren tudi za zahtevnejše uporabnike.
Programiranje v Poblocks je preprosto in ne zahteva
veliko programerskega predznanja. Želene procese
realiziramo s pomočjo blokov, ki so razdeljeni v
smiselne zavihke glede na njihovo funkcionalnost.
Dodatek krmilniku je relejsko vezje PoExtBus (prikazano
na sliki 3), ki nam omogoča uporabo osmih relejev.

Slika 1: Pametni rastlinjak.
2.1 Krmilnik PoKeys
Slika 4: Senzorsko vezje PoSensors.
Najbolj pomembna komponenta celotne naprave
je krmilnik PoKeys 57E (prikazan na sliki 2), ki ga
proizvaja slovensko podjetje Polabs.

Za merjenje temperature, zračne vlažnosti in osvetljenosti
je uporabljeno Polabsovo senzorsko vezje PoSensors
(prikazano na sliki 4). Na njem so zbrani digitalni
senzor osvetljenosti BH1750, senzor temperature
LM75 in senzor zemeljske vlažnosti SHT21
2.3 Izhodne naprave
Na napravi so pripravljeni izhodni konektorji za
priklop grelnika, luči in elektromagnetnega ventila.

Slika 2: Krmilnik PoKeys 57E.
Krmilnik je zelo vsestranski in za osnovno uporabo
ne zahteva veliko programerskega predznanja. Za
svoje delovanje potrebuje 5 V napajanje, sestavlja
pa ga 55 digitalnih vhodov ali izhodov in 7 analognih
izhodov. Z računalnikom ga povežemo z mrežnim
kablom preko ethernet priljučka. Programiranje

2.4 Uporabniški vmesnik
Zasnova uporabniškega vmesnika temelji predvsem
na preglednosti in preprostosti. Brez večjih težav
ga lahko uporabljajo vsi, tudi tisti, ki se sicer ne
ukvarjajo z računalniki. Zasnovan je v Microsoftovem
Visual Studiu, v programskem jeziku C#. Na sliki 5
je prikazano glavno okno uporabniškega vmesnika.
AVTOMATIKA 153/2017
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na grafu,
- štirih gumbov za nastavljanje posameznih procesov
delovanja,
- gumba za nastavitve profilov delovanja ter
- gumbov izhod in pomoč.
3.3 Nastavljanje želenih vrednosti
Nastavljanje razmer v Pametnem rastlinjaku je možno
na dva načina:
Slika 5: Uporabniški vmesnik.
3 Delovanje in uporaba naprave
Pametni rastlinjak je zelo preprost za uporabo.
Vse, kar potrebujemo za nastavitev želenih razmer,
je povezava med rastlinjakom in računalnikom z
mrežnim kablom in vtičnica za priklop rastlinjaka
na omrežno napetost 220 V.

1. Posamezno nastavljanje želenega procesa
V tem primeru v glavnem oknu kliknemo na ikono
želenega procesa. Odpre se nam okno, kjer nastavimo
razmere po naši želji. V oknu imamo možnost preklopa
med ročnim in avtomatskim načinom, kar je prikazano
na slikah 7 in 8. Ob izboru avtomatskega načina
lahko nastavimo minimalno in maksimalno vrednost
senzorja za izbran proces ter urnik delovanja.

3.1 Povezava računalnika in naprave
Ob uspešni namestitvi aplikacije, lahko uporabnik
nastavi želene razmere v rastlinjaku. Ob prvem zagonu
aplikacije se prikaže okno za povezavo računalnika
z rastlinjakom (prikazano na sliki 6). Uporabnik si
izbere ustrezen jezik, nato pa se na napravo poveže
preko serijske številke, zapisane na krmilniku PoKeys.

Slika 7: Avtomatski način.
Ob izboru ročnega načina imamo na voljo dva gumba
za vklop ali izklop posameznih naprav.
Slika 6: Okno za povezavo z rastlinjakom.
3.2 Glavno okno uporabniškega vmesnika
V primeru pravilno vnešene serijske številke se
odpre glavno okno uporabniškega vmesnika. To je
namenjenu predvsem prikazu trenutnih razmer v
rastlinjaku. Sestavljeno je iz:
- štirih okvirjev za prikaz trenutnih numeričnih
vrednosti senzorjev, trenutnih želenih vrednosti
senzorjev in trenutnih stanj naprav,
- okna za prikaz grafičnih vrednosti senzorjev,
- štirih gumbov za prikaz želenih vrednosti senzorjev
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Slika 8: Ročni način.
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2. Nastavljanje razmer z uporabo profilov delovanja
S klikom na gumb »Nastavitve« v glavnem oknu
uporabniškega vmesnika se nam odpre okno
za upravljanje s profili delovanja (prikazano na
sliki 9). To možnost uporabimo, če želimo izbrati
prednastavljene nastavitve, namenjene gojenju
točno določene zelenjave.
Seveda pa lahko ustvarimo tudi nove profile. To
storimo z gumbom »Ustvari nov«. Odpre se nam
okno, prikazano na sliki 10, kjer si ustvarimo svoj
profil. Tega lahko uporabimo za hitro preklaplanje
nastavitev v rastlinjaku.

4 Zaključki

Slika 9: Izbira obstoječega profila.

V članku sem predstavil svojo rešitev časovne stiske
ljubiteljskih vrtnarjev. Rezultat je delujoč sistem
za nadzor in vodenje rastlinjaka. Sistem je zelo
enostaven za uporabo, saj je namenjen predvsem
ljubiteljskim vrtnarjem.
Naprava je med večtedenskim testiranjem delovala
stabilno in zanesljivo.

5 Literatura
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Članek je bil objavljen v Zborniku AIG'15

Slika 10: Ustvarjanje profila.
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