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Pametni dom HIQPametni dom HIQ
NFC v gospodinjskih aparatihNFC v gospodinjskih aparatih

ELEKTRONIKA:ELEKTRONIKA:

Silego GreenPAKSilego GreenPAK

www.hamtech.eu



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

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

www.metronik .s i

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.
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Spoštovani,
Že dolgo je tega, kar je bila industrija ločena veja, neodvisna od zunanjih 
dogajanj, ko je bilo dovolj poskrbeti za obdelavo naročil in preprosto po-
nujanje izdelkov. Že sprememba valutnih tečajev lahko spremeni obilen 
posel v izgubo. Da o spremembi zakonodaje in različnih svetovnih dogod-
kih niti ne govorimo. Ti danes vplivajo na vse in seveda tudi na poslova-
nje, dogodki pa prinašajo spremembe, ki so včasih praktično hipne in brez 
opozorila. Čisto sledenje tokovom dejavnosti ni zadosti, a trudili se bomo, 
da sledimo tudi tem.
           Branko Badrljica, gl. urednik

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

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

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

ske tehnologije ter profesionalno elektroniko.
Revija je URADNO GLASILO Društva AVTOMATIKOV

SLOVENIJE - DAS

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

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 040 423 302
dragan.selan@avtomatika.com

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

haja 11-krat letno.

Sostrska cesta 43C 1000 Ljubljana
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A+E INFORMACIJE
 3 UVODNIK

 5 SEZNAM OGLAŠEVALCEV

 6 NA IJS POTRDILI PRED LETI NAPOVEDANE MREŽE 
VRTINCEV V TEKOČIH KRISTALIH

 9 TEHNIČNA IZOBRAŽEVANJA PODJETJA BECKHOFF 
AVTOMATIZACIJA D.O.O.

ELEKTRONIKA
11 SILEGO GREENPAK: SIMPATIČNE PROGRAMABILNE 

DROBTINE

14 KO IOT SREČA BLUETOOTH: THINGY:52

14 MAXQ1061 KRIPTOKRMILJE ZA VDELANE NAPRAVE

14 TI: INA180/181

17 GAN KOMPONENTE

17 INDUSTRIJSKE MICROSD KARTICE, KI PODPIRAJO 
SD3.0 SPECIFIKACIJE

17 DD4 SODIMM MODULI

17 MULTIFUNKCIJSKI MINI-PCIE MODUL ZA AVTOMO-
BILSKE APLIKACIJE

17 MICROCHIP-OV NOVI ICD4

18 NOVI INTERSILOVI IZOLIRANI RS-485 VMESNIKI ZA 
HITROSTI DO 40MB/S

18 NOVE SERIJE TANTALOVIH KONDENZATORJEV OS-
VAJAJO AVTOMOBILSKO OKOLJE.

19 EZŽ KABELSKI SPOJNIKI

AVTOMATIZACIJA ZGRADB
30 PAMETNI DOM HIQ

37 VZPOSTAVITEV NFC TEHNOLOGIJE V GOSPODIN-
JSKIH APARATIH

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
23 ČITALEC ČRTNE KODE COGNEX DATAMAN 70

26 FLC KRMILNIKI ZA VEČJI NADZOR NAD PROCESI

28 OSVETLITEV DELOVNIH MEST Z LED SVETILI SAN-
GEL

SISTEMI AVTOMATIZACIJE
24 TIPTEH PROJEKT – LASERSKI TRIANGULACIJSKI SEN-

ZOR ZA MERJENJE POMIKOV

34 ANALIZATOR DELOVANJA KRMILNIKOV

30 UNIVERZALNA PROCESNO-KOMUNIKACIJSKA ENOTA
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34
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A+E INFO

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

OGLAŠEVALCI
 2 METRONIK

 3 ČIP

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 ALKATRON

 7 HAMTECH RIGOL 

 8 4WEB

 9 ELEKTROSPOJI

 9 MATROX

 9 FBS ELEKTRONIK

10 WAGO

13 HAMTECH RIGOL

15 ELGOLINE

16 HAMTECH ICOM

20 DATALAB

21 BECKHOFF

22 FBS ELEKTRONIK

22 TIPTEH

25 TIPTEH

28 LSO

29 TEHNA

29 LINGVA

35 RAGA

37 ROBOTINA

39 MIEL

41 YASKAWA SLOVENIJA

41 HAMTECH IDAS

43 WAGO

51 CELJSKI SEJEM

52 DANFOSS

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

  Kot član ZRS uveljavljam 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
Sostrska cesta 43C

1261 Ljubljana Dobrunje
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Ljubljana, september  2017 – Mednarodna raziskovalna skupina 
Andriy Nych, Jun-ichi Fukuda, Ulyana Ognysta ter Slobodan Žumer in 
Igor Muševič z Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za matematiko in 
fi ziko Univerze v Ljubljani je v laboratoriju prof. Muševiča na Institutu 
»Jožef Stefan« zadnjih pet let z optičnim mikroskopom raziskovala zelo 
tanke plasti vijačnega tekočega kristala in opazila vrtinčaste strukture, 
imenovane skirmioni. Z  numeričnim modeliranjem so potrdili, da je v 

tekočem kristalu spontano nastala skirmionska 
mreža, ki je bila že pred leti napovedana s 
simulacijami in je bila do sedaj opažena le v 
tankih plasteh vijačnih magnetov. Raziskava 
obeta globje razumevanje praktične uporabe 
vrtinčastih magnetnih nano-struktur za 
shranjevanje informacij, objavljena pa je bila 
v prestižni reviji Nature Physics.

  Prof. dr. Igor Muševič
 
Vrtinčasta struktura snovi je v fi ziki snovi dokaj eksotičen pojav, ki pa 
je za fi zike sila zanimiv, ker povezuje fi ziko realnega sveta s posebno 
vejo matematike, imenovano topologija. Prav zaradi tega so Nobelovo 
nagrado za fi ziko leta 2016 dobili David J. Thoules, F. Duncan Haldane 
in J. Michael Kosterli za razumevanje narave vrtinčastih struktur 
v superprevodnikih, super fl uidnih in eksotičnih magnetih. V teh 

EXPRESS NOVICE - IJS

NA IJS POTRDILI PRED NA IJS POTRDILI PRED 
LETI NAPOVEDANE MREŽE LETI NAPOVEDANE MREŽE 
VRTINCEV V TEKOČIH VRTINCEV V TEKOČIH 
KRISTALIHKRISTALIH
Informacije: Polona Strnad, Ins  tut ”Jožef Stefan”

Slika 1: Strukture v realnem prostoru 
tanke celice kiralnih tekočih kristalov.

Slika 2: Opažanja v realnem prostoru 
struktur polkirmionskih mrež in izračunane 

slike v realnem prostoru.
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snoveh so vrtinci izredno težko opazljivi, saj je 
potrebno snov ohladiti praktično do absolutne 
ničle. V tekočem kristalu pa jih lahko opazimo 
z optičnim mikroskopom pri sobni temperaturi.

Slika 3: Utripanje šesterokotne rešetke pol-
skyrmions.

Slika 4: Izolirani pol-skyrmions.

MREŽE VRTINCEV V TEKOČIH KRISTALIH

Vrtince pravzaprav poznamo iz vsakdanjega življenja, 
vsakdo od nas je že prav gotovo v živo opazoval vrtince v 
deroči vodi ali iz varne razdalje vrtinčasti lijak tropskega 
orkana. Tudi pri živih bitjih srečamo vrtinčaste strukture 
in sorodne topološke nepravilnosti, kot sta na primer 
vrtinec v človeškem lasišču ali bolj kompliciran vrtinec 
na koži prstov vsakega od nas. Ravno zato fi zike tako 
zelo zanima narava in pojavnost vrtinčastih topoloških 
struktur, saj jih srečamo na tako različnih področjih od 
fi zike, preko matematike do biologije. 

Objavljeno delo o vrtincih v tekočih kristalih nudi 
neposreden vpogled v naravo topološke snovi, ki je 
trenutno eno od žarišč sodobne fi zike. Obeta tudi globje 
razumevanje praktične uporabe vrtinčastih magnetnih 
nano-struktur za shranjevanje informacij.

prof. dr. Igor Muševič
vodja Odseka za fi ziko trdne snovi
Institut »Jožef Stefan«
Tel: 01 477 35 72
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Multi-Display 
Graphics

 Video Wall  
Capture & Display

H.264  
AV-over-IP

KVM 
Extension

matrox.com/graphics

Control Room Collaboration 
starts with Matrox

Reliable hardware & software
High quality distribution & display
Dedicated customer support

Proizvodnja in razvoj industrijske 
senzorike za avtomatizirane 

procese.  

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

 
www.fbselektronik.com 

 
info@fbselektronik.com 

FBS l k ik d

Slovensko znanje in razvoj. 
PROIZVODNJA 

ocpro

 
Industrijski konektorji – BINDER 
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES 

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

 
Merjenje zaustavitvenih  
stiskalnic, strojev … 

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. 



Advanced Power Supply System 
High performance meets high efficiency 

EPSITRON® 
COMPACT Power 

 
Low-profile, single- 

phase power  
supplies with  
a wide input  

voltage range  
and a 15 V, 12 V,  

18 V and 24 V  
output voltage. 

www.wago.com 

EPSITRON®  
ECO Power 

 
Single-phase and  

three-phase power 
supplies with a  

wide input  
voltage range  
and a 24 V  

output voltage. 

EPSITRON®  
CLASSIC Power 

 
Single-phase  

power supplies  
with a wide  

input voltage  
range and a  

12 V, 24 V or  
48 V output  

voltage. 

EPSITRON®  
PRO Power 

 
Single- and three-phase 
power supplies with a 

wide input voltage 
range and a 12 V,  

24 V or 48 V output 
voltage. Features 

include PowerBoost, 
TopBoost and  

optional  
LineMonitor. 
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SILEGO GREENPAK

Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+ELEKTRONIKA

Silego  GreenPAK: 
simpatične programabilne drobtine

Če ste kdaj potrebovali majhen košček programabilne logike, ste se verjetno znašli v težavah. Klasična 
logična vezja so neprilagodljiva in pogosto neugodno povečujejo število komponent na tiskanini, 
pogosto pa tudi ne nudijo elegantne implementacije iskane funkcije. Obstoječi FPGAji so ponavadi 
preveliki, predragi in zahtevajo kompleksna orodja za programiranje, s CPLDji je podobno, le da so 
poleg tega povečini še zastareli.

Reševanje malih problemov

Silego je našel posrečeno ni šo
za svoje GreenPAK-e, ki omogo-
čajo presenetljivo veliko v tem 
velikostnem in cenovnem razredu. Gre za nekaj družin 
komponent, ki poleg osnovnih funkcij ponujajo še A/D 

in D/A pretvorbo,
SPI ali I2C vmesnik, 
analog ne kom-
paratorje in tako 

mimogrede, tudi pretvorbo logičnih nivojev, če jo 
potrebujete. Vse to v čipu velikosti 2x2 ali 3x2mm v 
14 do 22-pinskih ohišjih s ceno 0,5US$ na majhno 
količino. Čipi so resda OTP in ne FLASH in še nimajo 
možnosti enostavnega programiranja v vezju, a za 
mnoge aplikacije je OTP prednost. 

GeenPAK Designer

Konfi  guracija čipa je relativno enostavna, saj vam
proizvajalec v ta namen ponuja kar njihovo brezplačno

GreenPAK5
Designer
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RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONIKE

orodje GreenPAK5 Designer, kjer v urejevalniku povežete,
kar pač v danem trenutku potrebujete. Če ste pomislili,
da OTP pomeni veliko uničenih čipov med testiranjem,
ima Silego tudi tu rešitev.

Programator in emulator

Njihov programator je tudi emulator. Emulacijo dosega
na skrajno poenostavljen način. GreenPAK-e lahko
namreč tudi samo konfi  gurirate (nastavite logično
funkcijo brez uničevanja internih fuseov).

Tako čip samo vstavite v 
podnožje za programiranje
in vse skupaj preko  po-
sebnega konektorja pri-
klopite v vezje. To sicer 
zahteva majhen DIP ko-
nektor poleg prostora za 

čip na vezju, kar ponavadi ni problem. Tako lahko 
enostavno preverite svoj design še preden se odločite 
za programiranje in vdelavo komponente. 

Elektronika v majhnih paketkih

Čipki sami so sicer skrajno poenostavljeni in ne 
omogočajo povezav, ki bi jih pričakovali od FPGAja, 
a z malo iznajdljivosti lahko še vedno realizirate 
marsikaj. Na njihovi strani www.silego.com se lahko 
sprehodite skozi seznam vseh modelov. Glede na to, 
da je vse skupaj zastavljeno zelo ekonomično in s čim 
manj redundance, se je treba odločiti za komponento, 
ki pokriva dane zahteve. Družina GreenPAK ima nekaj 
podružin, ki vse ponujajo neke glavne specifi  ke. Tako 
je na voljo družina z vdelanim LDO napetostnim 
regulatorjem, ASD state-avtomatom za kake majčkeno 

Blok diagram SLG46538

bolj kompleksne avtomate, lahko si omislite vdelano 
FET stikalo za vklop periferije ali pa dvojno napajanje 
(in s tem pretvorbo nivojev).

Kot že rečeno, na voljo je veliko modelov, a za primer 
si lahko ogledamo shemo SLG46538. Čip ima med 
drugim 4 analogne komparatorje, nastavljivo zakasnitev 
(delay), napetostno referenco, dva oscilatorja, 8 
byteov OTP pomnilnika in celo I2C vmesnik. Primer 
konfi  guracije z vsemi možnimi periferijami je na sliki 
GreenPAK5 Designerja.

Večina GreenPAK-ov je na voljo v večjem STQFN-20 ali 
MSTQFN-22L ohišju ali manjšem, 14-pinskem ohišju.

GreenPAK SLG46538 je najbolj uporaben v ohišju 
STQFN-20 zaradi lažjega spajkanje pri izdelavi 
prototipov. Dimenzija ohišja je le 2x3mm. Pri ohišju 
MSTQFN-22 pa so priključki razporejeni po celi površini 
spodnje ploskve in so nedostopni za ročno spajkanje 
brez posebnih IR spajalnikov.

Za prikaz raznolikosti poglejmo še SLG46621 (blok 
shema na naslednji strani levo zgoraj). Ta ima med 
drugim 2 DAC pretvornika in 1 ADC, PGA (operacijski 
ojačevalnik z nastavljivim ojačanjem) ipd.

3-bit 
LUT3_2 
or DFF5

Vref

Programmable
Delay

RC Oscillator

ACMP0

ACMP1

ACMP2

ACMP3

Additional Logic
Functions

Combination Function Macrocells

2-bit 
LUT2_0 
or DFF0

2-bit 
LUT2_2 
or DFF2

2-bit 
LUT2_1 
or DFF1

2-bit 
LUT2_3 
or PGEN

3-bit 
LUT3_1 
or DFF4

3bit 
LUT3_0 
or DFF3

3-bit 
LUT3_4 
or DFF7

3-bit 
LUT3_3 
or DFF6

FILTER_1
with
Edge

Detect

POR

I2C Serial 
Communication

State Machine
8 states

3-bit 
LUT3_5 or 
CNT/DLY2

3-bit 
LUT3_6 or 
CNT/DLY3

3-bit 
LUT3_7 or 
CNT/DLY4

3-bit 
LUT3_8 or 
CNT/DLY5

3-bit 
LUT3_9 or 
CNT/DLY6

4-bit 
LUT4_0 or 
CNT/DLY0

4-bit 
LUT4_1 or 
CNT/DLY1

3-bit 
LUT3_10 or 
Pipe Delay

FILTER_0 
with
Edge

Detect

8 Byte RAM + 
OTP Memory

Crystal
Oscillator

INV

25M Oscillator

IO4

IO5

VDD

IO0

IO1

IO2

IO3

IO9

GND

IO14

IO13

IO12

VDD2

IO10

IO6 IO7 IO8

IO17 IO16 IO15

VDD2

GPIO

GPIO

GPIO

GPIO

GPIO

2

3

414

15

16

17

GPI

VDD 1

STQFN-20
(Pogled z vrha)

GPIO

GPIO 5

6 GPIO

GPIO
12

13

GPIO 7 GND11

G
PI

O

G
PI

O

8 9

G
PI

O

10

G
PI

O

G
PI

O

1819

G
PI

O
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STQFN-20
(Pogled z vrha)

MSTQFN-22
(Pogled z vrha)

Ni narisano v merilu 1:1

2 mm

2.
2 

m
m

2 mm

3 
m

m

SLG4DVKADV Razvojna 
plošča, emulator
in programator 
v enem

Podnožje za programiranje
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SILEGO GREENPAK

Blok diagram SLG46538

Na žalost je pri GreenPAK seriji ozko grlo velikost 
stikalne matrike in s tem število možnih povezav, a 
kot rečeno, tudi ob tej omejitvi se da doseči marsikaj.

Dizajniranje lastnega vezja

Za dizajn ne potrebujete posebnih orodij in poznavanja 
VHDL-a in Veriloga, dovolj je GreenPAK Designer, ki ga 
proizvajalce ponuja brezplačno na svoji strani tako 
za Windows, MacOS kot Linux okolje, tako v 32 kot 
64-bitni različici (Ubuntu in Debian). V trenutku, ko 
to berete, je verjetno na voljo tudi ebuild za Gentoo, 
ki smo ga proizvajalcu obljubili.

GreenPAK Designer je dodelano orodje na osnovi 
Qt knjižnic, s katerim lahko enostavno nastavljamo  
lastnosti vdelanih sklopov (obnašanje I/O pinov, 
perioda in oblika signala oscilatorjev ipd) in nato 
komponento s programatorjem tudi konfi  guriramo 
ali programiramo. Razvojni komplet je presenetljivo 
poceni in domiselno sestavljen. Njegova osnova 
je SLG4DVKADV, ki ga priklopimo na USB, nanj pa 
nastavek s clam-shell podnožjem. Pri tem večino 
ponudbe pokriva le nekaj podnožij (glede na tip ohišja). 
Pri izbiri adapterja se lahko odločimo samo zanj, ali 
pa doplačamo $10 za 50 izbranih čipov.

Ker Silego ponuja poleg GreenPAKov tudi serijo MOSFET 
stikal za nizkonapetostni vklop različne periferije, je 
ta funkcionalnost vdelana tudi v različne GP modele. 
Hobistom, ki jim je spajkanje tako majhnih komponent 
odveč, so na voljo adapterji v DIP obliki z že zaspajkanim 
čipom. Za programiranje teh resda potrebujemo tudi 
poseben nastavek a ob cenah v velikostnem razredu 
nekaj $, to najbrž ne bi smelo nikogar skrbeti.

GreenPAK na DIP adapterju in
nastavek za programiranje

Za tiste, ki še dvomijo, priporo čam
ogled njihovega seznama de-

mo aplikacij, ki jasno kaže uporabnost GreenPAK 
komponent.

Pin 6
GPIO

Programmable
Delay1

Pin 7
GPIO

Pin 1
VDD

Pin 2
GPI

Pin 3
GPIO

Pin 4
GPIO

Pin 5
GPIO

Pin 20
GPIO

Pin 19
GPIO

Pin 18
GPIO

Pin 8
GPIO

Pin 9
GPIO

Pin 10
GPIO

Pin 12
GPIO

Pin 11
GND

Pin 17
GPIO

Pin 16
GPIO

Pin 15
GPIO

Pin 14
VDD2

Pin 13
GPIO

ACMP0

Look Up Tables (LUTs)

Counters/Delay Generators

CNT0

2-bit 
LUT2_0

2-bit 
LUT2_2

2-bit 
LUT2_1

2-bit 
LUT2_5

2-bit 
LUT2_7

2-bit 
LUT2_6

3-bit 
LUT3_2

3-bit 
LUT3_4

3-bit 
LUT3_3

Combination Function
Macrocell 

4-bit LUT4_1 
or PGEN

ACMP1

ACMP2

ACMP3

ACMP4

CNT1 CNT2 CNT3 CNT4

CNT5 CNT6 CNT7 CNT8 CNT9

Programmable
Delay0

DFF/Latches

DFF0 DFF1 DFF2 DFF3 DFF4

DFF6 DFF7 DFF8 DFF9 DFF10

DFF5

DFF11

Pipe
Delay1

Pipe
Delay0

2-bit 
LUT2_4

2-bit 
LUT2_3

3-bit 
LUT3_1

3-bit 
LUT3_0

3-bit 
LUT3_6

3-bit 
LUT3_5

3-bit 
LUT3_7

3-bit 
LUT3_9

3-bit 
LUT3_8

3-bit 
LUT3_12

3-bit 
LUT3_14

3-bit 
LUT3_13

3-bit 
LUT3_11

3-bit 
LUT3_10

4-bit 
LUT4_0

3-bit 
LUT3_15

ACMP5

INV_0 INV_1

Additional 
Logic Functions

Ring Oscillator

LF Oscillator

PWR DET

RC Oscillator

POR

Vref

8-bit SAR
ADCPGA DAC1DAC0
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Ko IoT sreča BlueTooth: 
Thingy:52
Za tiste, ki se še gibljejo v vodah IoT je tu novost 
Nordic Semiconductors – Thingy:52.

Gre za razvojno okolje, zasnovano na nRF52 Bluetooth 
5 SoC seriji. Thingy:52 se lahko preko Bluetootha 
poveže z napravami in jim pošilja podatke s svojih 
senzorjev in aktuatorjev do aplikacije v oblaku. Razvojni 
kit ima senzorje premika, orientacije, temperature, 
vlažnosti in zračnega pritiska.

Vir: www.nordicsemi.com

MAXQ1061 kriptokrmilje za 
vdelane naprave
Po vsem pompu okrog IoT naprav so se kmalu pokazale 
tudi slabosti, predvsem kot obupno pomanjkanje 
varnosti. Tem zahtevam je Maxim namenil MAXQ1061. 
Gre za »rešitev na ključ«, ki nase prevzema breme 
avtentifi kacije, enkripcije in dekripcije, za svoje 
delo pa zahteva malo prostora in drugih virov. Je 
v majhnem TSSOP14 ohišju, z mikrokrmilnikom pa 
lahko komunicira preko I2C ali SPI vodila. 

Poleg različnih algoritmov in podpori AES/ECC/ECDSA/
SHA/MAC ga lahko uproabimo tudi za generacijo 

novih ključev, ki jih lahko hranimo na vdelanih 
32KB FLASH-a, morebiten ostanek pa je na voljo 
za hrambo poljubnih podatkov ali celo bootstrapu 
mikrokrmilnika.

https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/
microcontrollers/MAXQ1061.html. 

TI: INA180/181
TI-jevi novi INA180/181 
ojačevalniki za tokovne 
senzorje. Gre za eko-
nomične modele, ki v 
majhnem ohišju ponu-
jajo razmeroma veliko. 
Izberemo lahko različna 

ojačenja (od 20,50,100 do 200V/V), off set napetost 
je pod 500μV, delujejo do 26V pri pasovni širini 350 
kHz in pogrešku ojačanja manj kot 1%.
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Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

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

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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GaN komponente
GaN komponente se ob SiC počasi prebijajo na 
trg. Doslej smo bili vajeni posameznih komponent, 
TI pa je predstavil LMG5200/LMG3410, ki poleg 
vdelanega krmilja vsebuje tudi močnostno GaN 
stopnjo. LMG3410 je enokanalni model za napetosti 
do 600V/12A(70mOhm), LMG5200 pa ponuja dva 
GaN MOSFET-a v »half-bridge« konfi guraciji za delo 
pri 80V/10A( 5 mOhm).

Industrijske MicroSD kartice, 
ki podpirajo SD3.0 specifikacije
Apacer že dolgo ponuja pomnilnike in medije, utrjene 
za delo v industrijskem okolju. 

SD kartice sicer niso znane po naklonjenosti in-
dustrijskim aplikacijam, so pa na voljo modeli tudi 
za take zahteve. Serija ima različne modele glede na 
tehnologijo FLASH celic (MLC/SLC). Delujejo lahko 
pri –25..85°C oziroma -40..85°C pri kapacitetah od 
1 do 128GB, najhitrejši modeli pa omogočajo do 
65MB/s vpisovanja in 75MB/s branja.

Konkretne modele in konfi guracije si lahko ogledate 
na : http://industrial.apacer.com/en-ww/SSD-Card/
microSD

DD4 SODIMM moduli
Zadnjim generacijam industrijskih računalnikov so 
namenjeni DD4 SODIMM moduli s protižvepleno 
prevleko. Moduli imajo pozlačene kontakte debeline 
30um in poseben conformal coating, ki predstavlja 

zaščito pred žveplenimi spojinami. Več na: http://
industrial.apacer.com/en-ww/DRAM/DDR4-Anti-
Sulfuration-SODIMM

Multifunkcijski mini-PCIe modul 
za avtomobilske aplikacije
MPCIe modul v sebi združuje podporo za GPS/Glonass/
BeiDou satelitsko navigacijo, dva CAN kanala in en 
J1708 vmesnik. Z vozilom se lahko poveže preko 
OBD-II, J1939 ali J1708 standarda, ima pa tudi 3D 
žiroskop in 3D merilnik pospeška.

http://industrial.apacer.com/en-ww/CAN/mPCIe-
CANGPS-Module

Microchip-ov novi ICD4
Prah okrog »združitve« Microchipa in Atmela se 
še ni dobro polegel pa imamo že kup novosti na 
področju razvojnih orodij.

Novi ICD4 ponuja glede na predhodnika predvsem 
večjo hitrost programiranja in nasploh odziva pri 
razhroščevanju. Na žalost pa je to vse. Še ni podpore 
Atmelovim komponentam, tudi kak Ethernet bi prav 
prišel, pa ga žal še ni.

Resda je na voljo nekaj novih opcij (napajanje ciljne 
elektronike do 1A z zunanjim napajalnikom, širše 
napetostno območje od 1.2V do 5.5V, nastavljivi 
pull-up/down, JTAG debug) a upali smo na kaj več. 
No, tistim, ki brez ICD-ja ne morejo, bo mogoče tudi to 
razlog za nadgradnjo. Po Microchipovih demonstracijah 
je ICD4 približno 2x hitrejši od ICD3, kar v praksi 



18 AVTOMATIKA 155/2017

ELEKTRONIKA

pride do izraza pri 32-bitnih komponentah z veliko 
FLASH pomnilnika. Začetna cena na Microchipovi 
strani je malo nad €210.

http://www.microchip.com/Developmenttools/
ProductDetails.aspx?PartNO=DV164045

Novi Intersilovi izolirani RS-485 
vmesniki za hitrosti do 40Mb/s

ISL3274xE ponujajo ob visokih prenosnih hitrostih 
tudi izolacijo do 2.5kV in do 600Vrms delovno 
napetost, namenjeni so pa IoT napravam v industriji. 

Tradicionalna rešitev PROFIBUS DP vozlišča

Moderna izvedba PROFIBUS DP z ISL32740

Na voljo je nekaj modelov, tako za full- kot half-
duplex izvedbo, najvišjo izolacijsko trdnost pa nudi 
ISL32741E ( 6kV)

http://www.intersil.com/en/products/interface/serial-
interface/isolated-rs-485/ISL32741E.html

Nove serije tantalovih kondenzatorjev osvajajo 
avtomobilsko okolje.
Ob razvoju pasivnih komponent ponavadi ne 
vidimo bombastičnih naslovov, kar ne pomeni da 
sprememb tu ni, le da so manj opazne, sploh, če ne 
gre za drastično izboljšave osnovnih lastnosti, ki jih 
vidimo deklarirane že v oznaki izdelka.

Pri kondenzatorjih za blokado in hrambo energije 
v napajalnih linijah že dolgo velja, da so keramični 
multilayerji neizogibni del napajalnikov in samih po-
rabnikov a ker imajo omejeno kapaciteto, se je bilo 
za večje kapacitivnosti treba ozreti drugje. To je v 
večini primerov pomenilo elektrolitske kondenzatorje, 
a ti imajo svoje slabosti - med drugim to, da se 
intenzivno starajo itd. Alternativa so bili tantalovi 
kondenzatorji, a ti so spet omejenih kapacitivnosti in 
so sploh občutljivi na udarne tokove. Tako so nastali 
hibridni, tantal-elektrolitski modeli ali kot jim rečejo, 
polimer-tantal kondenzatorji, ki pa se dosedaj niso 
uspeli prebiti v avtomobilsko industrijo.

KEMET-ov nova serija T598 polimer-tantalovh 
kondenzatorjev prinaša tu nekaj novosti. Gre predvsem 
za nižji ESR, nižji temperaturni koefi cient, kot tudi 
večja toleranca za udarne tokove. Pri T598 pade 
dovoljena napetost za samo 10-20% pri visokih 
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tokovih (za klasične tantale velja tipično 50%). Tako 
lahko v isti aplikaciji pogosto uporabimo manjšo 
komponento. Nova serija je uspešno prestala 
testiranja po AEC-Q200 avtomobilskem standardu, 

kar v tem razredu ni ravno pogosto. Zanimivo je tudi 
to, da je serija uspešno prestala tudi ISO-7637 test 
visokih tokov v inačicah največjih avtomobilskih 
proizvajalcev.
http://www.kemet.com/KO-CAP

Kabelski spojniki
10G+ je blagovna znamka EZŽ 
komunikacijskih izdelkov in znak 

kvalitete z jamstvom, da izdelek presega zahteve 
kategorije 6A in je združljiv z drugimi elementi v 
kabelskem sistemu 
razreda EA s pasovno 
širino 500 MHz in čez...

Kabelski spojnik 6939 
podaljša prekratke, 
po ško dovane ali pre-
trgane kable. Spa-
jamo lahko kable s 
premerom žice od 0.40 
do 0.64mm. Kabelski spojnik 6939 uspešno spaja 
oklopljene (F/UTP, SF/UTP, S/FTP, PiMF) in neoklopljene 
(U/UTP) kable 5e, 6, 6A, 7 in 7A. Ima vgrajen patentiran 
(SI 20134 A) način pritrditve oklopa kabla. Kontakt 
v obliki jezička vstavimo med ozemljitveno žico in 
Alu folijo ali Cu mrežo oklopa kabla in spoj utrdimo 
z vezico, z utrditvijo spoja hkrati utrdimo tudi kabel. 
Zaradi inovativnih rešitev, vstavitev spojnika v traso, 
kljub temu da gre za dodaten spojni element, ne 
poslabša prenosnih lastnosti.

Navodilo za nameščanje spojnika

V kompletu je spojnik, 
varnostno toplo-skrčna cev, 
zaščitni podstavek iz plastike 
in dve vezici 2,5x100 mm.

Snamemo oklop kabla in parov 
po risbi. Parov se ne odvija.

Jeziček spojnika previdno 
po tisnemo v kabel med sloj 
ozemljitvene folije in ozemljit-
ve ne žice.

Spoj utrdimo z vezico. S tem 
utrdimo tudi kabel.
Postopek ponovimo še z drugo 
stranjo spojnika.

V nožnice spojnika najprej 
potisnemo žice kabla z ene 
strani, nato pa barvo na 
barvo še žice kabla z druge 
strani spojnika.
http://www.ezz.si

 6A spojna oprema
Moduli 6A se v idealnem loku 
povežejo v mrežo in hkrati 
varujejo kable pred lomom! V 
montažni okvir lahko vstavimo 
različne module, na primer z 
enim FO vhodom (SC ali LCD 
spojnik) in z enim 6A vhodom 
(priključek RJ45). 

Vtičnica 6A predstavlja ključni 
element v kabelski mreži! Razvita je za poslovno in 
domačo rabo tako, da varuje kable pred lomom in 
omogoča številne načine montaže!

Delilnik 6A ponuja do monterja 
prijazno in pregledno montažo, 
enostavno dodajanje in vzdr-
ževanje ter odlične lastnosti in 

stabilno delovanje v celotni življenski dobi! Ustreza 
IEEE 802.3an in kabelskim standardom.

Priključni kabli 6A so sestavljeni 
iz posebej izbranih materilov, 
skrbno izdelani in posamično 
testirani. Zaradi odličnih 

mehanskih in električnih lastnosti so primerni za 
testne ali merilne kable. Možna izvedba tudi s PUR 
plaščem. http://www.ezz.si
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LORA IOT OMREŽJE

Manufacturing

Obvladujte zaloge in  
obvladovali boste denar!

Pokličite
01 25 28 950  

ali pišite na 
prodaja@datalab.si

Povečajte 
učinkovitost

Izboljšajte
načrtovanje

Zmanjšajte 
stroške 

poslovanja

Postanite
še bolj

konkurenčni

Zaupa nam že 
več kot 48.000 
uporabnikov.

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

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

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

www.datalab.si/pantheon/manufacture

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

g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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OGLASNA SPOROČILA

Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

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

Distribucijski program:

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

-  
-  
  avtomatska vrata  
  in prehode 

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

 

-  
-  
- varnostna stikala 
  

-  
-  

- industrijski  
  konektorji 

- industrijski  
  GSM vmesniki 
 
- komunikacijske  
    

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

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

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

Storitve :
- razvoj  
-  
-  
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ZAJEM IN OBDELAVA PODATKOV

Čitalec črtne kode 
Cognex Dataman 70

Kompakten in zmogljiv čitalec črtne kode

Vodilni svetovni proizvajalec industrijskih bralnikov 
črtnih kod Cognex je svoji ponudbi dodal nov fi ksni 
čitalec črtne kode DataMan 70. Čitalnik se lahko 
pohvali z napredno tehnologijo, zaradi katere je 
sposoben z visoko hitrostjo brati natisnjene 1D in 
2D črtne kode.

Večja zmogljivost in nižji stroški vzdrževanja

Linija čitalcev črtne kode DataMan 70 ponuja proizvodnim 
in logističnim podjetjem večjo zmogljivost branja 

črtnih kod, kot linijski in rasterski laserski skenerji 
pri enakovrednih stroških. Hkrati pa je zasnovan 
brez premičnih mehanskih delov, kar pomeni tudi 
manj vzdrževanja.

Popoln za vsako proizvodno linijo

Meri le 22,2 mm x 35,8 mm x 42,4 mm, zaradi 
česar je idealen za montažo v majhnih prostorih na 
proizvodnih linijah.

Za prilagodljivost čitalca pa poskrbijo številne različne 
konfi guracije osvetlitve in razdalje. Tako boste brez 
težav našli primerno rešitev zase.

Zanesljiva zaznava črtne kode

Čitalec črtne kode DataMan 70 je sposoben procesirati 
tudi slike poškodovanih ali izkrivljenih črtnih kod. 
To funkcijo zagotavljata napreden algoritem 1DMax 
s tehnologijo Hotbars ter tehnologija branja črtnih 
kod IDQuick.

Lastnosti, ki prepričajo:

• Majhen kompakten dizajn,
• visoka in zanesljiva hitrost branja kod: 45/

sekundo,
• napredni algoritmi 1DMax, Hotbars, IDQuick,
• USB –C priklop (IP40, možnost RS232 preko 

vmisnika),
• 4 posamezno krmiljene LED lučke,
• max. resolucija zajetih slik: 1280 x 960

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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TIPTEH PROJEKT – Laserski triangu-
lacijski senzor za merjenje pomikov

V podjetju Tipteh smo razvili rešitev za merjenje spodnje mrtve lege paha hitrohodne stiskalnice, pri 
čemer je osnovo projekta predstavljal laserski triangulacijski senzor Micro Epsilon ILD2300. Uporabili 
smo lasersko triangulacijsko metodo za merjenje odmikov stiskalnice in preverili hipotezo partnerskega 
podjetja.

Preverjanje kakovosti

V partnerskem podjetju proizvodnja lamel poteka na hitrohodnih 
stiskalnicah različnih velikosti in pri različnih hitrostih. Spreminjanje 
hitrosti hitrohodne stiskalnice je ena od njenih osnovnih lastnosti.
Pri proizvodnji so opazili različno kvaliteto končnega izdelka, ki 
je bila v odvisnosti od hitrosti stiskalnice. Pri različnih hitrostih 
delovanja hitrohodne stiskalnice so opazili tudi različno obrabo 
orodij. Postavili so hipotezo, da se z višanjem hitrosti kvaliteta 
končnih produktov zmanjšuje.

Preša v rotomatiki

Rešitev po meri

Podjetje je želelo rešitev s katero bi lahko opazovalo zamik spodnje mrtve lege na hitrohodnih stiskalnicah, 
v odvisnosti od hitrosti. Te imajo tipično hitrost paha 300 hodov v minuti, posamezen hod pa meri 25mm. 
Točnost izmerjene spodnje mrtve lege naj bi bila vsaj 20μm.

Tu so k projektu pristopili inženirji podjetja Tipteh, ki so razvili ustrezno merilno metodo, s katero so preverili 
postavljeno hipotezo. Ker je gibanje paha izredno hitro je za izvedbo tovrstnih meritev možna zgolj uporaba 

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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najhitrejših brezkontaktnih merilnikov. Ti pa morajo 
imeti dovolj kratek čas vzorčenja, kajti v nasprotnem 
bo napaka meritve prevelika.

Laserski triangulacijski senzor

Jedro naprave za merjenje odmikov je predstavljal 
laserski triangulacijski senzor ILD2300 podjetja 
Micro Epsilon z merilnim območjem 50mm. Gre za 
enega najhitrejših laserskih triangulacijskih senzorjev 
na trgu. Merilno območje 50mm smo izbrali zaradi 
dejstva, da je hod paha običajno okoli 25mm. Na ta 
način smo senzor lahko namestili tako, da je gibanje 
paha ves čas znotraj merilnega območja senzorja.

MicroEpsilon laserski 
triangulacijski senzor 
ILD2300

Točnost izbranega senzorja je bila 10μm, resolucija 
pa 0,8μm. To je ustrezalo zahtevam, da smo spodnjo 
mrtvo lego lahko določili vsaj na 20μm natančno. 
Laserski triangulacijski senzor s hitrostjo 30.000 
meritev na sekundo meri položaj paha stiskalnice 
in določa statistični minimum.

Rešitev merjenja pomikon z laserskim triangulacijskim 
senzorjem

Pri analizi smo uporabili 4 senzorje, na vsakem oglišču 
paha po en senzor.
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FLC krmilniki za večji 
nadzor nad procesi

Tehnologija, ki omogoča dostop od kjerkoli
Turck-ova FLC rešitev temelji na revolucionarnem programskem okolju 
ARGEE – A Really Great Engineering Environment, ki se nahaja na 
svetovnem spletu. Slednji vam bo omogočil enostavno postavljanje 
pogojev in akcij neposredno na osnovnem terenskem nivoju.

A najlepša stvar, pri tem ne boste vezani na lokacijo ali na vrsto 
naprave. Do programskega okolja boste namreč lahko preko pametnih 
naprav dostopali kjerkoli in kadarkoli.

FLC krmilnik Turck celovito programsko okolje ARGEE
Programsko okolje ARGEE temelji na programskem jeziku HTML5 in 
JAVAScript ter vam tako ponuja celovito inženirsko okolje. Na podlagi 
te lastnosti boste enostavno pisali, zaganjali, simulirali, testirali in 
nadzirali programsko kodo FLC krmilnika. In to vse brez tega, da bi 
pri tem potrebovali PLC krmilnik.

Tehnologijo FLC (Field Logic Controller) je Turck razvil 
med iskanjem optimalnih rešitev za vaš avtomatiziran 
proces. FLC tehnologija temelji na spletnem programskem 
okolju ARGEE, ki funkcionalnost pasivnih I/O modulov 
razširi z multiprotokolno Ethernet platformo ter logičnimi 
funkcionalnostmi. Na tak način se I/O modul preobrazi v 
področni logični krmilnik (Field Logic Controller) oziroma FLC.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Micro epsilon triangulacijski senzor

Preostale komponente naprave:

V mobilni napravi za merjene spodnje 
mrtve lege hitrohodne stiskalnice smo 
uporabili tudi naslednje komponente:

• Programirljiv PLC krmilnik Unitronics 
Unistream

• L2 omrežno stikalo Hirschmann Spider
• Napajalnik Mean Well MDR60-24

Napajalnik Mean Well MDR60.24

Rezultati

Potrdili smo, da hitrost stiskalnice vpliva 
na spodnjo mrtvo lego paha in posledično 
tudi na kvaliteto izdelkov.
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Po mnenju podjetja Turck FLC krmilniki predstavljajo 
prihodnost krmiljenja in regulacije naprav. Čeprav za 
enkrat še ne bodo nadomestili PLC-jev, ponujajo povsem 
nove načine nadzora avtomatiziranim procesov.

FLC krmilniki lahko neodvisno nadzirajo razne aplikacije 
ter izvajajo različne logične funkcije. Med te sodijo 
aritmetične, časovne in števne funkcije ter funkcije 
binarnega preklopa. Hkrati pa lahko podatke izmenjujejo 
z nadrejenimi krmilniki.

I/O moduli, s podporo za FLC in ARGEE:
Turck TBEN S&L

• Zalito ohišje
• Zaščita: IP69K
• Temperaturni razpon: od -40 do +70°C
• Model TBEN-L s 16 digitalnimi izhodi
• Model TBEN-S z 8 digitalnimi ali 4 analognimi izhodi
• Posebni moduli za RFID in I/O Link
• FLC krmilnik Turck TBEN

Turck BL compact
• Zalito ohišje
• Zaščita: IP69K
• Temperaturni razpon: od -40 do +70°C
• 16 digitalniH izhodi v M8 ali M12 povezljivosti
• Raznolikost vhodnih signalov
• Podpora za digitalne, analogne, I/O Link ter RFID 

signale
• FLC krmilnik Turck BL compact

Turck FEN20
• Primeren za električne omarice
• Zaščita: IP20
• Temperaturni razpon: od -40 do +70°C
• Z do 16 univerzalnimi digitalnimi vhodi ali izhodi
• Fleksibilen, saj lahko univerzalne kanale uporabite 

kot vhode ali izhode
• FLC krmilnik Turck FEN20

Na voljo sta vam 2 različici programskega 
okolja ARGEE
ARGEE FLOW je konfi guracijsko programsko okolje, v katerem 
boste lahko nadzorne funkcije enostavno opredelili s pomočjo 
drop-down strukture. Struktura funkcij temelji na ladder 
diagramu preprostih “if” stavkov. Sedaj boste lahko funkcije 
FLC krmilnika opredelili tudi brez znanj o programiranju.

ARGEE FLOW omogoča:
• konfi guracijo FLC krmilnika z uporabo Boolean logike
• logično povezovanje vhodnih in izhodnih signalov
• uporabo do dveh časovnih in števnih funkcij
• komunikacijo s PLC krmilnikom

ARGEE PRO znotraj programskega okolja ponuja razširjen 
urejevalnik, ki zagotavlja veliko več možnosti nadzora in 
programiranja kot drop-down struktura ladder diagramov. 
Kljub številnim naprednim fukcionalnostim pa boste 
navdušeni nad njegovo preprosto in samoumevno uporabo. 
Prepričal vas bo tudi jasen prikaz stanja trenutnega signala 
in programske kode.

ARGEE PRO omogoča:
• izvajanje aritmetičnih operacij,
• uporabo številnih internih spremenljivk, časovnih in 

števnih funkcij (vse do velikosti 6 kB)
• izmenjavo obsežnih količin podatkov s PLC krmilnikom
• izvajanje “if” stavkov in sekvenčnih stanj

Primerni za industrijo 4.0

Zaradi kontrolne inteligence tehnologije ARGEE, so Turck-
ovi I/O moduli idealna rešitev za Industrijo 4.0. K temu 
bo pripomogla tudi podpora za razne komunikacijske 
standarde, kot so Ethernet, I/O Link in RFID.

Enostavna povezava
ARGEE izmenjuje podatke tudi s povezanimi kontrolnimi 
sistemi, pri čemer komunicira preko PROFINET, Ethernet/IP 
ali Modbus TCP. Tako lahko FLC uporabite za decentralizirano 
predhodno procesiranje signalov.

Uporabljajte jih kjerkoli
Programsko okolje ARGEE temelji na najnovejšem standardu 
HTML5 in je tako primerno za uporabo na katerikoli 
napravi. Procese boste zaradi tega lahko programirali na 
kjerkoli in kadarkoli.

Na voljo brezplačno
Turck vam programsko okolje ARGEE ponuja brezplačno 
ob nakupu njihovih I/O modulov TBEN-L, BL compact in 
FEN20.
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Osvetlitev delovnih mest z 
LED svetili Sangel

LED svetila za osvetlitev delovnih mest
Del ponudbe nemškega proizvajalca LED svetil Sangel 
predstavljajo tudi industrijska LED svetila za osvetlitev 
delovnih mest. V kolikor želite v vašem podjetju zagotoviti 
optimalne delovne razmere, vam pri tem lahko pomagajo 
vrhunska LED svetila Sangel serije Workplace. Z njihovo 
pomočjo boste poskrbeli za primerno svetlost prostora 
ter hkrati izboljšali počutje in stimulirali učinkovitost 
zaposlenih..

Večja učinkovitost pri delu
Industrijska LED svetila Sangel predstavljajo optimalno 
rešitev za osvetlitev delovnih mest. Z njihovo pomočjo 
boste namreč izboljšali počutje zaposlenih in stimulirali 
njihovo učinkovitost. 

Vrhunska kakovost in dizajn
Proizvajalec je pri oblikovanju ohišja uporabil le najbolj 
kvalitetne materiale. S premišljeno konstrukcijo ohišja 
so uspeli inženirji zagotoviti tudi visoko energetsko 
učinkovitost ter hkrati obdržati izredno atraktivno obliko. 
V ponudbi je 7 različnih dolžin svetilk od 850mm do 
3050mm. Priklop svetilke je izveden z M12 konektorjem.

Optimalna osvetlitev delovnega prostora

Na LED svetilu se nahaja motni stekleni pokrov, ki poskrbi 

za optimalno razpršitev svetlobe in preprečuje večkratne 
sence. Svetloba bo tako zelo ugodno vplivala na oči vaših 
zaposlenih. Barva svetlobe dosega vrednosti 5700K, 
zaradi česar je idealna za delovna okolja, kjer je pri delu 
potrebno natančno ločevanje barv.

Obstojno delovanje LED svetil

Ohišja so izdelana iz visoko kvalitetnega anodiziranega 
aluminija. Zahvaljujoč dobremu odvajanju toplote je 
življenjska doba LED svetila zelo dolga in znaša vsaj 
60.000 ur.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Pametni dom HIQ
Informacije: ROBOTINA d.o.o.

V Robotini smo razvili tretjo generacijo sistema hišne avtomatizacije imenovano HIQ. Zagotavlja enostavno doseganje 
večjega udobja, varnosti in ekonomičnosti ter poveča vrednost objekta. Medsebojna povezljivost naprav preko 
inteligentnih krmilnih enot, omogoča popolno svobodo glede funkcionalnosti in kasnejših prilagajanj le – teh. Seveda 
po vaših željah. Sistem odlikuje enostavna aplikacija in hitro ter zanesljivo upravljanje tako znotraj, kot izven doma. Za 
to potrebujemo le pametni telefon ter dostop do interneta. 

HIQ sestavljata strojna in programska oprema, ki kljub možnosti preproste uporabe, nudi neomejene uporabniške 
zmogljivosti. Sistem je namreč prilagodljiv, nastavljiv, programabilen in dovoljuje integracijo različnih funkcionalnosti v 
samostojno enoto. HIQ se pomembno razlikuje od ostalih ponudnikov: Vsi elementi izpolnjujejo zahteve za krmiljenje 
v industrijskem okolju, kar pomeni, da so izjemno zanesljivi.

Kaj omogoča HIQ?

Udobje: 

SVETLOBA IN SENCE: 

Hitra in enostavna nastavitev in izbira različnih scen glede 
na razpoloženje uporabnika, s pametnim upravljanjem svetil 
in senčil. Ustrezno razpoloženje dosežemo z dimanjem 
svetil, kot tudi s spreminjanjem barve in temperature 
svetlobe z uporabo RGB LED trakov. 

Poleg nastavljanja različnih scen in uporabe urnikov ponuja 
tako še funkcije kot so “ready light” in posnemanje sončne 
svetlobe tekom dneva. Avtomatizacija tako sama poskrbi, 
da je vaš dom prilagojen vašim vsakodnevnim navadam.
Funkcionalnost svetil in senčil lahko v vsakem trenutku 
spremenite in tako digitalno spremenite vaš dom.
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TOPLOTA:

Energetsko učinkovito ogrevanje in hlajenje v kombinaciji 
z sistemom prezračevanja. Ne glede na način uravnavanja 
(klima, radiator, konvektor, talno in stropno ogrevanje/
hlajenje), sistem zagotavlja željno temperaturo po nastavljenih 
urnikih in hkrati zagotavlja varčno razpolaganje z energijo.

KONTROLA PRISTOPA:

Na sam HIQ je moč povezati praktično vse sisteme kontrole 
dostopa. Preprosto rešitev kontrole dostopa v vaš dom 
pa ponuja tudi že sam sistem HIQ. Električne ključavnice 
je tako možno upravljati preko pametnih telefonov, RFID, 
prstnih čitalcev, kombinirane ključavnice ter ostalih sistemov 
prepoznavanja identitete.

ENOSTAVEN NADZOR:

Hitro odziven vklop in izklop naprav preko tipkal ter pametnega 
telefona. Enostavno shranjevanje ter upravljanje želenih 
scen, z uporabo ekranov na dotik ter različnih pametnih 
naprav. Možnost prilagoditve videza vmesnika za upravljanje 
svojim željam z aplikacijo myHIQ ter spreminjanje nastavitev 
sistema v vsakem trenutku z orodjem HIQ Confi gurator. 
Registracija v storitev HIQ Universe, pa vam omogoča 
dostop do naprav vašega doma, tudi prek interneta.

Varnost in zaščita: 

VLOM:

Naloga vseh razpoložljivih senzorjev poleg njihovih 
osnovnih funkcij je tudi varovanje vas in vašega premoženja. 
HIQ zaznava vašo prisotnost oziroma odsotnost in temu 
primerno ukrepa v primeru nenavadnega dogodka. Ob tem 
pa obvesti vas, kot tudi vašo varnostno službo.

PLINI IN VODA:

Poskrbljeno je tudi za detekcijo nevarnih plinov, poplav in 
ostalih nevarnih dogodkov. V primeru, da pride do napake, 
sistem primerno ukrepa in vas obvesti ter tako prepreči 
morebitno nadaljnjo škodo.

POŽAR:

Posledica prisotnosti požara je tudi hitro rastoča temperatura 
v samem prostoru. HIQ to nenavadno povišanje zazna ter 
o tem obvesti vas kot ustrezno varnostno službo.

ASISTENCA:

HIQ dom nudi pomoč in asistenco pri vsakodnevnem 
življenju. Za vaše dnevne rutine, lahko sedaj skrbi kar 
vaš dom. To pomeni višji nivo udobja, kot tudi varnosti v 
primeru nekoga, ki živi sam.

Učinkovitost: 

ENERGIJA:

Spremljanje porabe energije, napredni algoritmi učinkovite 
rabe, učenje strojne opreme in povezljivost različnih sistemov 
omogoča prihranke pri energiji ter hkrati pripomore k 
trajnosti našega okolja. Sistem HIQ vam nudi vse ključne 
podatke, za zagotavljanje učinkovitosti in tako poskrbi za 
prihranek namesto vas. 

AVTOMATIZACIJA:

Za večino nalog je poskrbljeno brez vas. Vaš dom ve, kdaj 
prihajate in odhajate ter se tem vašim navadam ustrezno 
prilagaja. Nastavitve spreminja glede na vaše urnike in izvaja 
želene operacije na podlagi nastavljene budilke. S časom 
vas tudi vedno bolj pozna in s tem postaja pametnejši.

VZDRŽEVANJE:

Vzdrževanje je za uporabnike marsikdaj nočna mora in 
tu lahko priskoči na pomoč HIQ. Povezan je z ustreznimi 
vzdrževalnimi službami, katerim v trenutku nastanka 
sporoči vrsto napake. Te lahko nato hitro in brez večjih 
težav ustrezno ukrepajo, ne da bi pri tem uporabnik imel 
kakršnekoli nevšečnosti.
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Povezljivost: 

V današnjem svetu je vse povezano na internet. HIQ na 
varen in zanesljiv način poveže tudi vaš dom. Popoln 
nadzor je tako na voljo iz katerekoli točke sveta, ki ima 
dostop do interneta. 

Z HIQ se je moč povezati tudi z ostalimi ponudnike oblačnih 
storitev kot so Alexa, Watson, Azure in drugi.

Nadzor in upravljanje

HIQ je izredno enostaven za uporabo. Enostavna je tudi 
sama inštalacija sistema, katera digitalno spremeni vaš 
dom. Z enostavnim grafi čnim konfi guracijskim orodjem, 
je možno funkcionalnost v vsakem trenutku spremeniti. 
Upravljanje v HIQ je lahko ročno kot avtomatsko – ročni 
nadzor sistem je vedno obravnavan prednostno pred 
avtomatiko.

TIPKALA

Operiranje z svetili in žaluzijami lahko izvedemo z navadnimi 
tipkali. Pritisk na tipkalo prižge oziroma ugasne svetilo ali 
poskrbi za premikanje žaluzij. V primerih svetil z opcijo 
dimanja, RGB LED trakov ter žaluzij je pa na voljo tudi 
napreden način uporabe samih tipkal. Vsako je možno 
tudi nastaviti, da z enim klikom prikličemo želeno sceno.

SCENSKI KONTROLERJI

Za potrebe shranjevanja in priklica želenih scen se uporabijo 
tipkala z vgrajenimi LED lučkami ter namenske scenske 
kontrolorje občutljive na dotik. Na scenskem kontrolerju 
lahko enostavno izbiramo med štirimi scenami. Izbira, 
shranjevanje in priklic scene nam je na voljo v vsakem 
trenutku. V scene lahko vključimo luči, RGBW LED trakove, 
dimerje, žaluzije in vtičnice.

TERMOSTAT

Z uporabo termostata nastavljamo ter prikazujemo 
temperaturo prostora. HIQ dom nato ustrezno krmili naše 
ogrevanje, hlajenje in prezračevanje. Za doseganje optimalne 
temperature vsakega prostora povezujemo večje število 

termostatov. S tipkami nastavimo želeno temperaturo ter 
prižigamo in ugasnemo želeno cono. 

Termostati so na voljo v različnih izvedbah, vsi pa zagotavljajo 
visok nivo udobja in energijskih prihrankov.

IR DALJINSKI UPRAVLJALEC

Uporabljate lahko katerekoli IR upravljavec, ki podpirajo 
Philips RC-5 kodirni sistem. Upravljavec se konfi gurira z 
HIQ Confi gurator. IR sprejemniki so nameščeni v scenske 
kontrolorje ter termostate.

PAMETNI TELEFONI

HIQ Commander je aplikacija za pametne telefone (iOS 
/ Android) in jo je mogoče prenesti iz spletne strani App 
Store/Google play. Uporabniku omogoča kontrolo luči, 
vtičnic, žaluzij, ogrevanja/hlajenja ter alarma.

PRIREJEN VMESNIK ZA TABLICE

HIQmyHome je prirejen na način, da ustreza posamezniku 
za ustvarjanje  individualnega ambienta. Je najbolj udoben 
in oseben pristop za interakcijo s tvojim domom.

UPRAVLJANJE NA DALJAVO

HIQ Commander lahko deluje v lokalnem omrežju ali pa na 
internetu, če se ustvari račun na spletni strani HIQ Universe. 
HIQ Universe je rešitev v oblaku, ki omogoča daljinski 
dostop in upravljanje tvoje HIQ hiše. 
Na spletu so na voljo različne naročniške storitve, ki se 
dnevno dopolnjujejo z novimi vsebinami, s strani različnih 
ponudnikov.
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IoT in ostale napredne funkcije

NAROČNIŠKE STORITVE

Uporabnik lahko uživa v storitvah moderne, interaktivno 
družbe povezane v Internet of things (IoT), s preprostim 
naročanjem na  zunanje storitve, ki jih nudijo različni 
ponudniki, kot so Azure, Watson, Alexa in drugi.

AVTOMATIZACIJA

Avtomatizacija je del vsakega HIQ doma in ne potrebujejo 
dodatnih naročniških storitev. Morate jih le nastaviti v HIQ 
Confi guratorju in uživati.

Avtomatizacija združuje HIQ dom in pa tvoj pametni 
telefon (HIQ Commander aplikacijo). Naloge se izvajajo 
samodejno ter se sprožijo na ukaz hišnega kontrolorja 

ali pametnega telefona. S pomočjo senzorjev prisotnosti, 
vratnih senzorjev, informacij s pametnega telefona ter drugih 
informacij, omogočajo optimalno uporabniško izkušnjo. 
Avtomatizacije so lahko na osnovni ravni, zelo napredne 
ali pa celo vključujejo funkcionalnost umetne inteligence.
Postavitev, razširitev, nadgradnja in spremembe

Na podlagi 25 let izkušen na področju avtomatizacije 
zgradb in domov smo v Robotini razvili dodelan sistem, ki 
omogoča enostavno vgradnjo. Elektro instalaterjem je na 
voljo kvalitetna dokumentacija in izrisane vezalne sheme.
HIQ Confi gurator omogoča enostavno in hitro konfi guracijo 
celotnega sistema ter kontrolo vseh funkcij. Na grafi h lahko 
spremljamo temperaturo in porabo energije. Ne potrebuje 
se posebnih znanj ali strokovnjakov, da se spremeni  
nastavitve vašega doma. 

Pri nadgradnji sistema se z  aplikacijo HIQ Confi gurator se 
nove module enostavno vključi k obstoječemu sistemu in 
nastavitve prilagodi nadaljnjim potrebam.

Za zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje, 
se neprestano trudimo za izboljšanje naših produktov in 
storitev HIQ. Vse novosti in izboljšave so takoj na voljo 
vsem uporabnikom. Uporabnike tako prosimo, da redno 
preverjajo morebitne posodobitve sistema in si le te 
namestijo v času, ko jim najbolj odgovarja.

Za vse nadaljne informacije obiščite spletno stran www.
hiq-home.com ali nam pišite na info@robotina.com .
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ANALIZATOR DELOVANJA KRMILNIKOV
Informacije: Darko Žagar, univ.dipl.inž., RAGA d.o.o.

Podjetje AUTEM GmbH iz Nemčije je razvilo učinkovito programsko orodje PLC-
ANALYZER pro 5, ki služi za analizo delovanj krmilnikov različnih proizvajalcev. 
Deluje pod večino operacijskih sistemov MS WINDOWS. Omogoča časovno 
spremljanje in grafi čni prikaz izbranih signalov krmilnika do natančnosti 
osnovnega cikla odčitavanja procesnih vrednosti v krmilniku.

Razlogi za izdelavo logičnega analizatorja.

Na večjih projektih avtomatizacije pogosto naletimo 
na sledeče probleme:

• Programiranje krmilnikov postane nepregledno, 
kadar gre za projekt z velikim  številom procesnih 
spremenljivk. 

• Pri spuščanju sistema v pogon je sinhronizacija 
delovanja celotnega sistema lahko zelo zahtevna

• Med delovanjem sistema se lahko občasno 
pojavljajo napake, ki povzročajo več izmeta ali 
celo izpade proizvodnje.

• Nepredvidene motnje lahko povzročajo tudi 
dejavniki iz okolice, ki neposredno niso del 
avtomatiziranega sistema (klimatski vplivi, vibracije, 
prenapetosti...).

• Za uspešno vzdrževanje sistemov potrebujemo 
testna orodja, ki nam pomagajo hitro izslediti 
vzrok napačnega delovanja sistema.

Odgovor na vse naštete izzive da programsko orodje 
PLC-ANALYZER pro 5, ki lahko posname časovno sliko 
izbranih spremenljivk v krmilniku (npr. vhodih/izhodnih 

signalov, analognih vhodnih in izhodnih vrednosti, 
časovnih zank, zastavic, števcev itd.). 

Podatki, ki jih želimo analizirati, se shranijo na trdi 
disk PC računalnika in se hkrati prikazujejo na zaslonu 
računalnika. Programerju so sicer podatki iz krmilnika 
dostopni tudi z drugimi orodji, vendar nam analizator 
zbere le podatke, ki so za analizo relevantni in so 
hkrati primerni za kronološki prikaz. Na ta način lahko 
odkrivamo in zapisujemo pomembne dogodke, ki jih 
kasneje v obliki statičnih diagramov lahko natančno 
in v miru analiziramo.

Zajem podatkov

Programsko orodje PLC-ANALYZER pro 5 lahko deluje 
praktično na vsakem PC računalniku. Sistemske 
zahteve za delovanje so minimalne: operacijski sistem 
WINDOWS 98SE/2000/XP/Vista/7/8/10, procesor 
1GHz, RAM 256MB in 100MB prostora na disku. V 
nasprotju z običajnimi logičnimi analizatorji je zajem 
podatkov izveden preko standardnih komunikacijskih 
vmesnikov (kot recimo PG vmesnik za SIMATIC S5) ali 
standardnih industrijskih mrež (kot na primer MPI ali 
PROFIBUS pri SIMATIC S7). 
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V primeru, da želimo poleg vrednosti iz krmilnika spremljati tudi 
poljubne zunanje digitalne ali analogne vrednosti, to lahko naredimo s 
pomočjo posebne naprave z imenom AD-USB-Box. To je vhodna enota, 
ki jo priključimo na USB vhod računalnika, nanjo pa lahko priključimo 
poljub nih 20 digitalnih signalov in 8 analognih vrednosti. 

Na ta način lahko spremljamo vrednosti spremenljivk, za katere niti ni 
nujno, da so del procesa (npr.: temperatura prostora, vlaga..), vendar 
lahko posredno vplivajo na delovanje sistema. Če na primer sumimo, 

da bi vklop nekega večje ga 
elektromotorja v bli žini 
povzročal motnje v pro-
cesu, nastavimo ana lizator 
ta ko, da za čne snemati 
stanje v krmilniku ob 
vklopu mo  torja in v kasnej-
ši ana lizi ugotovimo, ali 
je vklop povzročil kakšna 
neregularna stanja sig-
nalov v krmilniku. Iskan-
je podobnih navidezno 

naključnih napak v kr milniku je sicer lahko dokaj dolgotrajen in za h-
teven postopek. 

Analizator ima im ple-
men tirane funkcije za 
od krivanje določenih 
kritičnih dogodkov, sek-
venc ali kompleksnih 
kon stelacij dogodkov. V 
pomembnih trenutkih 
lahko povečamo merilo 
časovne osi (raztegnemo 
časovno os) z namenom 

bolj natančnega sledenja in analiziranja dogodkov. 

Ena od osnovnih funkcij je sprožitev ('trigger') snemanja izbranih 
vrednosti ob izpolnitvi določenih pogojev, kot so na primer, nastop ali 
izpad določenega signala oziroma ob nastopu defi nirane kombinacije 
signalov.

Signale lahko pri ka-
zujemo grafično, kot 
krivulje na časovni osi, 
lahko zahtevamo izpis 
dejanske vrednosti v 
določenem trenutku, 
ali pa tabelarični prikaz 
skozi daljše obdobje. 
Analogne vrednosti lahko 
prikazujemo v številčnih 
formatih, ki jih lahko 
predhodno izberemo. 

Možnost spreminjanja načina prikaza prispeva k povečanju učinkovitosti  
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analize in hitrejši poti do rezultatov. Na voljo imamo 
tudi možnost primerjave vrednosti različnih signalov 
v realnem času.

Modularna zasnova programa

Ker v mnogih procesih lahko srečamo krmilnike različnih 
proizvajalcev, je program zasnovan modularno tako, 
da na osnovni program lahko dodajamo gonilnike 
za krmilnike različnih proizvajalcev (npr. SIEMENS, 
BOSCH, CoDeSys, PILZ,PHOENIX, JETTER,B&R, 
ALLEN-BRADLEY, GE FANUC,  HITACHI, MITSUBISHI, 
SCHNEIDER, OMRON, SELECTRON, BECKHOFF …).  
Gonilne programe lahko tudi kombiniramo tako, da 
istočasno spremljamo signale iz različnih krmilnikov. 
Na primer, z uporabo mrežnega gonilnika za SIMATIC 
('Ethernet TCP-IP / PROFINET') lahko spremljamo 
delovanje različnih krmilnikov po lokalni mreži, ne 
da bi zapustili svojo pisarno. Operater torej lahko 
preko lokalne Ethernet mreže analizira delovanje 
procesa v celoti.

Zapis podatkov skozi daljše obdobje

Medtem, ko za odkritje enostavnejših napak potrebujemo 
lahko manj kot eno uro, pa nam bolj zahtevne naključne 
napake ali optimizacije parametrov vzame več mesecev. 
V času več mesecev trajajočih analiz lahko poljubno 
nastavljamo točke v katerih naj se  snemanje začne 
in konča. Pomembno je, da nastavitve analizatorja 

lahko spreminjamo med njegovim delovanjem. Ne 
gre torej samo za možnost 'fotografi ranje' določenih 
dogodkov, ampak procesne podatke lahko snemamo 
za daljše obdobje, z namenom kasnejše analize. 

Postopki so lahko dolgotrajni v primeru iskanja 
optimalnih nastavitev procesnih spremenljivk in 
nastavitev senzorjev. Vsaki sekvenci dogodkov se 
lahko posvetimo ločeno, dokler ne najdemo optimalne 
nastavitve celotnega delovnega cikla.

Izsledke analize z izbranimi optimalnimi nastavitvami 
lahko shranimo v arhivsko datoteko pod določenim 
projektnim imenom. Tipične oziroma dobro optimizirane 
procese lahko shranimo kot predloge za kasnejšo 
ponovno uporabo.

Preciznost do nivoja cikla krmilnika

Podobno kot ima digitalni osciloskop periodo 
odčitavanja ima tudi analizator določeno časovno 
periodo s katero bere podatke iz krmilnika (čas 
pozivanja krmilnikov). Ta čas je odvisen od hitrosti 
komunikacije med PC-jem in krmilnikom in izborom 
nastavitev gonilnega programa. Ker krmilniki običajno 
zapisujejo procesne vrednosti z večjo frekvenco kot 
je oddajanje teh podatkov analizatorju, je pomembno, 
da ne se noben podatek ne more izgubiti. Na poziv  
analizatorja krmilnik pošlje za izbrane signale vsa 

vmesna stanja med dvema pozivoma. Zaradi opisanega 
načina prenosa podatkov, je gostota podatkov taka, 
kot jo zmore krmilnik ('cycle precise sampling'). Pri 
prikazovanju podatkov na časovni osi, analizator 
natančno označiti točke na časovni osi, pri katerih je 
krmilnik shranil procesne vrednosti.  Program lahko 
upravljamo s pomočjo tipkovnice ali miške. Vključuje 
tudi izdatno knjižnico pomoči za delo s programom 
in razlago težje razumljivih funkcij programa.

PLC-ANALYZER pro 5 predstavlja izredno dober 
pripomoček pri spuščanju avtomatiziranih procesov 
v pogon, optimiziranju procesnih spremenljivk, 
iskanju napak, vzdrževanju avtomatiziranih procesov 
in krmilnikov, ter ne nazadnje tudi pri učinkovitem 
učenju programiranja ter demonstriranju delovanja 
krmilnikov. Seznam novih gonilnih programov za 
različne krmilnike se vztrajno širi in s tem omogoča 
uporabo programa vse širšemu krogu uporabnikov. 
Med njimi so dalj časa tudi uporabniki iz Slovenije.
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Vzpostavitev NFC tehnologije v 
gospodinjskih aparatih

dr. Dalibor Igrec, Aleš Breznik, dr. Amor Chowdhury
Margento R&D d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, Slovenija

1  Uvod

Sestav storitev v proizvodih vse bolj prispeva k percepciji uporabnikov in 
vrednotenju izdelkov ter postaja najpomembnejši dejavnik razlikovanja 
med konkurenti.

Vse več proizvajalcev gospodinjskih aparatov vključuje NFC vmesnike v 
produkte [1, 2, 3, 8, 9, 11, 12] in s tem povečuje dodano vrednost naprave. 
Brezstična tehnologija NFC omogoča dodaten komunikacijski kanal in 
lahko služi kot vmesnik na kratke razdalje ter hkrati zagotavlja platformo 
za vključevanje spletnih storitev, kar prej ni bilo mogoče.

Proizvajalci že dlje časa iščejo načine, kako komunikacijske kanale vpeljati 
v gospodinjske aparate [10], kar v primeru GPRS/3G/LTE, Bluetooth ali 
WiFi hitro pomeni povečanje cene izdelka in s tem preseganje razumnih 
vrednosti naprave. Z vzponom pametnih mobilnih naprav z vgrajenim 
NFC vmesnikom je postala ta tehnologija vse bolj zanimiva in dostopna 
na področju bele tehnike in gospodinjskih aparatov [13].

Dodatni pomisleki se pojavljajo z vmesniki, ki niso kratkega dosega (npr. 
WiFi in GPRS). Ti so sposobni posredovanja nadzora naprav na razmeroma 
velike razdalje v primerjavi s standardno kontrolo, kjer mora biti uporabnik 
prisoten pri napravi. Vmesniki z daljšim dosegom lahko predstavljajo 
morebitno varnostno tveganje, še posebej pri napravah, ki so povezane z 
drugimi napravami v gospodinjstvu. Nadzor na velike razdalje pri nekaterih 
napravah, kot so kuhalne peči ali mikrovalovne pečice, predstavlja dodatna 
tveganja varnosti, če upoštevamo možnost požara ali druge poškodbe, ki 
izhajajo iz uporabnikove odsotnosti.

SIST EN 60335-1: 2012 že vsebuje varnostne metode, ki kljubujejo tem 
nevarnostim. Naprave, kot so pečice, pralni stroji in sušilniki, je potrebno 
ročno nastaviti za daljinsko upravljanje. Pri spremljanju standarda SIST 
EN 60335-2-6: 2015l lahko zasledimo zahtevo, da peči in grelne plošče 
ni možno upravljati na daljavo zaradi nevarnosti požara.

Tem zahtevam se lahko izognemo z uporabo NFC vmesnika za kratke 
razdalje. Uporabnik mora biti prisoten pri aparatu za povezavo z napravo, 
medtem ko NFC vmesnik še vedno omogoča digitalno in polno komunikacijo 
med napravo in aparatom, kot bi bilo to izvedeno z daljinsko upravljanim 
aparatom na osnovi WiFi ali GPRS tehnologije. Ravno zato vmesnik NFC 
predstavlja novo in bolj zanesljivo metodo, ki omogoča nadzor naprave 
na kraju samem.

Uporaba NFC vmesnika kot komunikacijski kanal je pomembna, ker: 
• prispeva k uporabniški izkušnji,
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• omogoča oddaljeno vzdrževanje,
• ima daljinsko diagnostiko,
• ima daljinsko podporo storitev,
• omogoča poročanje o napakah,
• ima daljinsko posodabljanje programske opreme,
• ima časovni nadzor obratovanja,
• ima razširjen uporabniški vmesnik na mobilni napravi,
• ima možnosti dodatnih razširitev, informatizacije 

in nadgrajevanja.

Gospodinjski aparat postane sestavni del okolja s 
pametnim vmesnikom za mobilne naprave, z minimalno 
kompleksnostjo in izboljšanim, interaktivnim uporabniškim 
vmesnikom za nadzor.

Margento R&D je razvil rešitev, ki združuje vse našteto v 
enotno platformo, sestavljeno iz treh poglavitnih delov:
• NFC vmesnik v aparatu,
• mobilna aplikacija,
• zaledni sistem v oblaku.

Rešitev, ki je predstavljena v nadaljevanju tega dokumenta, 
redefi nira gospodinjski aparat, v tem primeru pralni 
stroj, ki sedaj podpira NFC komunikacijo z aplikacijo na 
pametnih mobilnih napravah in omogoča uporabo naprave 
z interaktivnim vmesnikom ter podpira informacijsko 
platformo za aparat in proizvajalca.

2  Prednosti NFC tehnologije

PKljučne prednosti tehnologije NFC [4] predstavljajo 
naslednji segmenti:

• nizka cena vmesnika NFC,
• povečanje števila mobilnih naprav z vgrajenim 

NFC modulom,
• internetna povezava naprave s strežnikom v oblaku.

Z uporabo NFC tehnologije (za komunikacijo) in mobilnega 
telefona (za uporabniški vmesnik) je izboljšana in razširjena 
uporabniška izkušnja z upravljanjem gospodinjskega 
aparata. NFC vmesnik je trenutno edina racionalna in 
ekonomsko izvedljiva rešitev za komunikacijski vmesnik 
na gospodinjskih aparatih. Neposredna primerjava med 
NFC in WiFi ali Bluetooth ni mogoča, saj NFC komunikacija 
deluje le na nekaj centimetrov in od uporabnika zahteva, 
da je fi zično prisoten pri napravi ob uporabi. Oddaljen 
dostop z uporabo NFC vmesnika ni mogoč. Nizka cena 
NFC modula je trenutno zadosten razlog za uvedbo te 
tehnologije v izdelke, med drugim tudi zaradi zmanjšanja 
stroškov proizvodnje naprave same.

Za proizvajalce gospodinjskih aparatov predstavljajo 

ključne dodatne prednosti naslednje dodane možnosti 
(razen že omenjene nizke cene):

• uvedba dodatnih storitev in posredovanje informacij 
končnim uporabnikom,

• povezava neposredno do naprave, ki ni neposredno 
povezana z internetom, vendar z uporabo uporabnikove 
pametne mobilne naprave dostopa do zalednega 
sistema.

Z uporabo tehnologije NFC v primerjavi z običajnimi 
vmesniki dodatno zmanjšamo stroške elektronskih 
komponent (LCD-zasloni, gumbi, stikala …), ki niso več 
potrebne. Vmesnik je prenesen na mobilno napravo, ki 
sedaj opravlja vse funkcije standardnega vmesnika z 
dodatkom novih, prej neobstoječih možnosti in funkcij.

Napredne sistemske rešitve v oblaku nudijo nadzor 
naprave s strani ponudnika in upravljanje naprav ter 
uporabniških aplikacij s podporo:

• uporabniške baze podatkov s segregacijo na podlagi 
parametrov, vedenja, analitike, itd.

• podatkovne baze naprav s podatki prodaje, servisne 
knjige, ugotavljanja napak, itd.

NFC tehnologija je odlična poslovna priložnost za 
podjetja, ki želijo uvesti nov prodajni kanal s pomočjo 
mobilne aplikacije:

• prodaja in trženje lastnih izdelkov in storitev,
• prihodki s strani dodanega prodajnega kanala 

drugim podjetjem.

Slika 1: Nov prodajni kanal.
(Zgoraj omenjene blagovne znamke so last navedenih 

lastnikov.)

3  NFC TAG komunikacijski vmesnik

TAG vmesnik NFC [5] predstavlja ključni sestavni del 
rešitve, predstavljene na sliki 2. NFC TAG je lahko 
povezan z različnimi gospodinjskimi aparati, kot so 
pralni stroj, klima, hladilnik … ter omogoča brezkontaktno 
komunikacijo med aparatom in mobilno napravo z 
vgrajenim NFC modulom. Komunikacija je dvosmerna 
in omogoča upravljanje naprav s pomočjo mobilne 
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aplikacije, ki je povezana v oblak s pomočjo internetne 
povezave mobilne naprave.

Slika 2: Osnovni deli rešitve.

Slika 3 predstavlja NFC komunikacijski modul, ki je 
prisoten v notranjosti naprave.

Slika 3: Simbol NFC, ki ga podpira naprava.

4   Margento rešitev

Glavni vir dodane vrednosti zagotavlja komunikacijski 
vmesnik med NFC TAG-om in mobilno aplikacijo, ki 
omogoča nov pristop in izboljšano uporabniško izkušnjo. 
Nov komunikacijski kanal je predviden med uporabnikom 
in proizvajalcem gospodinjskih aparatov. Ta kanal širi 
uporabniški vmesnik, dodaja nove funkcije in možnosti, 
ponuja izobraževalne posnetke in komunikacijski kanal 
do storitev za podporo v primeru okvar ali težav. Mobilna 
aplikacija je razdeljena na več segmentov.

4.1  Registracija izdelka

Registracija izdelka je prvi korak k uporabi mobilne 
aplikacije kot vmesnik za gospodinjski aparat. Ob prvi 
uporabi uporabnik vpiše svoje podatke in informacije o 
gospodinjstvu. Ob aktivaciji prisloni pametno mobilno 
napravo na označeno komunikacijsko območje z NFC 
vmesnikom na napravi. Podatki iz naprave se prenesejo 
na mobilno napravo, ki je potrebna za nadaljnjo uporabo 
vmesnika.

4.2  Uporabniški vmesnik

Intuitiven uporabniški vmesnik v obliki aplikacije 
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omogoča uporabniku napredno in enostavno orodje 
za upravljanje.  

Slika 4: Registracija izdelka.

Pred uporabo ni potrebno posegati po navodilih za 
uporabo ali priročnikih. Izbira programa delovanja (npr. 
predpranje ...) je preprosta in napredna, podpira izbiro 
časa, temperature pranja, količino porabljene vode, 
hitrost vrtenja ali kar koli drugega želi proizvajalec 
vključiti v določeni situaciji. Uporabnik lahko izbere 
tudi med različnimi vnaprej opredeljenimi programi 
pranja, ki so običajno prisotni na stroju. Aplikacija ima 
celoten vmesnik za napravo, ki je običajno prisoten 
v obliki gumbov in drugih fi zičnih modulov. S tem 
vmesnikom v obliki aplikacije za mobilne naprave 
postane uporaba strojev bolj interaktivna in prijazna 
za uporabnika.

Slika 5: Uporabniški vmesnik.

4.3  Podroben nadzor nad drugimi napravami

Sistem podpira nadzor različnih naprav, ki uporabljajo 
isto aplikacijo. Za vsak primer ima mobilna aplikacija 
vnaprej nastavljene menije, ki so prilagojeni posamezni 
vrsti naprave. Slika 6 prikazuje primer za nadzor nad 
klimo in grelcem. Ta funkcija omogoča napredne 
možnosti povezovanja, če je v gospodinjstvu prisotnih 
več naprav z NFC vmesniki.

Slika 6: Nadzor klimatske naprave in grelca peči.

4.4  Dodatni prodajni kanal

Za uporabnika mobilna aplikacija predstavlja dodaten 
prodajni kanal, kot je predstavljeno na sliki 7. Ta prodajni 
kanal omogoča proizvajalcem aparatov prikaz usmerjene 
prilagojene vsebine s svojimi izdelki ali ponuja oglasni 
prostor drugim podjetjem, kot so proizvajalci čistil, 
praškov, dodatki za aparat, razširjena garancija itd.

Slika 7: Dodatni prodajni kanal. 
(Zgoraj omenjene blagovne znamke so last navedenih lastnikov.)

4.5  Storitve vzdrževanja

Dodatne in razširjene možnosti omogočajo uporabniku 
enostavno in prijazno izkušnjo tudi zaradi vmesnika 
za poročanje in vzdrževanje. 

Aplikacija nudi dodatno pomoč v obliki:
• vaj in zanimivih dejstev o uporabi in delovanju 

naprave,
• vodiča za odpravljanje napak pri okvarah in korake, 

kako jih popraviti,
• dodatne pomoči pri odkrivanju napak, kot so video 

navodila, opisi, itd.
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Slika 8: Vzdrževalne storitve. 

Storitve vzdrževanja, predstavljene na sliki 8, olajšajo 
napredno poročanje in odpravljanje težav s sistemom, 
ki vključuje:

• poročila o napakah izvajalcu servisa,
• avtomatske zahtevke za popravila in posodobitve,
• poročanje podatkov naprave, diagnostiko, zgodovino 

uporabe, različico programske opreme ...
• možnost daljinskega posodabljanja.

Slika 9: Napredno vzdrževanje sistema diagram.

5  Zaledje v oblaku

Margento sistem v oblaku je srž oddaljenega upravljanja 
s sistemom. Predstavljen je na sliki 10 in je sestavljen 
iz naslednjih elementov:

• baza podatkov, ki vsebuje vse podatke o naročnikih, 
njihovih napravah in spremljajočih storitvah 
vzdrževanja,

• spletne storitve, ki se uporabljajo za posredovanje 
podatkov, pridobljenih z NFC vmesnika na napravi, 

• spletna aplikacija, kjer se lahko ureja, pregleduje 
in upravlja z napravami in naročninami,

• modul za storitve, ki jih uporabljajo ponudniki storitev 
vzdrževanja, proizvajalci gospodinjskih aparatov 
in drugi (čistilna sredstva, rezervni deli ...) ter se 

uporabljajo v posamezni napravi in naročnini kupca 
na določeno napravo (trženje storitev, proizvajalci 
aparatov, proizvajalci čistilnih sredstev ...).

Slika 10: Arhitektura zalednega oblaka. 

6  Prototip

Za namene testiranja je Margento vgradil NXP NTAG 
NFC vmesnik [5] v pralni stroj [6].

Slika 11 prikazuje notranji del elektronskega vezja 
pralnega stroja. Zgornji del predstavlja osnovno 
ploščo vezja pralnega stroja, medtem ko je spodnji del 
dodan in mogoča NFC komunikacijo s pralnim strojem. 
Komunikacija med njima je izvedena s pomočjo RS232 
serijske komunikacije.

Slika 11: Interakcija s pralni strojem z NFC vmesnikom.

Slika 12: Pogled pod pokrovom.
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7  Zaključek

Dodana vrednost NFC vmesnika ponuja proizvajalcem 
gospodinjskih aparatov širši repertoar storitev, saj skupaj 
z mobilno aplikacijo in rešitvijo v oblaku predstavlja 
temeljni korak k uvajanju interneta stvari [7].

Internet stvari predstavlja ključno vlogo pri dojemanju 
visoke kvalitete izdelkov s strani uporabnikov. S povečano 
percepcijo uporabnikov o vrednosti in kvaliteti je 
pridobivanje novih strank olajšano ter omogoča rast 
storitev, prodaje in načinov uporabe. Z uvedbo novega 
prodajnega kanala se povečajo prihodki zaradi večjega 
razlikovanja med proizvajalci gospodinjskih aparatov.
Prav tako vpeljava dodatnih storitvenih sestavin v 
produkte prispeva k višji zaznavi vrednosti izdelkov. 
S tem je omogočena lažja pridobitev, zadržanje in 
vezanje kupca nase s široko ponudbo. Z vpeljavo 
novega prodajnega kanala je možno povečati prodajo 
in prihodke, s čimer se je možno lažje diferencirati od 
konkurentov ter ponuditi naprednejše storitve.

Kljub vpeljavi višje dodane vrednosti, opisane v tem 
prispevku, še vedno ostajajo neizkoriščeni segmenti 
storitev, ki še niso zasedeni, a jih je/bo možno vpeljati. 
V to spadajo možnost plačila dodatnih storitev ob 

posameznem pranju, odplačilo leasing-a naprave 
(možnost onemogočanja naprave, če obrok ni poravnan) 
in podobno.
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Universal unit for processing and communication

With the rise of the Internet of Things (IoT) the connectivity between individual devices of diff erent nature is vitally 
important. Large number and variety of devices often presents additional challenges or even prevents aggregating 
devices into a common system. In order to solve such problems, we developed a solution in the form of a universal 
processing-communication unit. This unit allows the integration of various and diverse devices into a common central 
control platform for effi  cient and simple usage. In the article, the processing and communication unit is presented 
as a centrally-connecting and controlling bond. Below is an example of using unit in the Fleet management system 
for passenger transportation industry. In addition, the practical examples of extending the application to other 
environments are given.

Kratek pregled prispevka

S porastom trenda interneta stvari (IoT) je povezovanje med posameznimi napravami različne narave ključnega pomena, 
ki zaradi velikega števila in raznolikosti naprav pogosto predstavlja dodatne izzive ali celo onemogoča združevanje 
naprav v skupni sistem. V sled omenjenega trenda smo razvili rešitev v obliki univerzalne procesno-komunikacijske 
enote, ki omogoča povezovanje različnih in raznolikih naprav v skupno centralno upravljalno enoto za učinkovito 
in enostavno uporabo. V članku je procesno-komunikacijska enota predstavljena kot centralno-povezovalni in 
upravljalni člen. Podan je primer uporabe v Sistemu za upravljanje in nadzor voznega parka v potniškem prometu. 
Zraven tega so podani še dodatni praktični primeri razširitve uporabe v druga okolja.

1 Uvod

Porast uporabe spletnih tehnologij prinaša nove 
načine upravljanja in spremljanja delovanja na-
prav, ki med seboj v preteklosti niso bile direktno 
povezljive. S prenosom uporabniškega vmesnika 
naprav v splet se komunikacijski vmesniki naprav 
spreminjajo in nadgrajujejo v nov pojem interneta 
stvari (IoT), kjer se pametne naprave medsebojno 
povezujejo v večjo skupno celoto.

Zaradi potrebe po nadgradnji obstoječega sistema 
AFC (ang. Automated Fare Collection) smo v pod-
jetju Margento R&D d.o.o. razvili samostojno mo-
bilno enoto, ki služi za zajemanje vseh potrebnih 
podatkov za uspešno izvedbo AVL sistema in sto-
ritve (ang. Automated Vehicle Location). Ta zaradi 
svoje univerzalnosti omogoča izvedbo in povezlji-
vost različnih tipov obstoječih in novih aplikacij.

Univerzalnost enote prinaša uporaba uveljavljene 
in splošno razširjene platforme Raspberry Pi (iz-

vedba Compute Module) [1], ki je z razširitvijo pri-
dobila LCD zaslon občutljiv na dotik, GPS in GPRS 
modul, 3-osni pospeškometer, ZigBee modul, digi-
talne vhode, zvočnik ter veliko število serijskih 
RS232/RS485 vmesnikov.

Univerzalna procesno-komunikacijska enota [2] je 
v nadaljevanju zapisana s kratico UPKE. V članku 
so predstavljeni posamezni sklopi UPKE in primeri 
praktične uporabe.

2 Raspberry Pi

Raspberry Pi predstavlja ARM platformo v velikosti 
kreditne kartice oz. še manjše v izvedbi »Compute 
Module«, ki je sposoben poganjati odprtokodni 
operacijski sistem Linux [3] ali Windows 10 for IoT 
[4]. Modul je prikazan na sliki 1.

Ideja o platformi se je porodila Ebenu Uptonu [5], 
ko je spoznal, da se na trgu pojavlja resna potre-
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ba po preprosti, cenovno ugodni in odpri plat-
formi. Posebej zanimive možnosti uporabe Rasp-
berry Pi predstavljajo splošni nizkonivojski GPIO 
vmesniki, ki so v primeru UPKE uporabljeni za di-
rektno povezavo z dodatnimi perifernimi enotami, 
združeni na svoji ločeni tiskanini, ki je predstav-
ljena v nadaljevanju.

Slika 1: Raspberry Pi Compute Module [1].

Kot je razvidno iz slike 1, se uporabljena verzija 
Raspberry Pi razlikuje od klasične verzije, saj le-ta 
za priključitev v »zunanji svet« potrebuje gostitel-
ja s katerim je povezana preko SO-DIMM konek-
torja. Uporabljen je Raspberry Pi Compute Module 
prve generacije. Vlogo gostitelja v primeru UPKE 
opravlja ločena tiskanina, ki zaprta v ohišje z os-
talimi komponentami predstavlja končni produkt.

3 Arhitektura

Arhitektura UPKE z dodanimi komponentami je 
prikazana na sliki 2.

Slika 2: Arhitektura UPKE.

4 Komponente

V nadaljevanju so po posameznih tabelah zapisane 
tehnične specifi kacije komponent UPKE.

4.1 Električne specifi kacije

Delovna napetost 11-35 V, 24V nominalno
Delovni tok 260 mA @ 24V
Poraba 5-6 W @ 24V

4.2 LCD zaslon občutljiv na dotik

Proizvajalec Lilliput

Velikost 7’’

Tip TFT

Ločljivost 800×480 točk

Zorni kot X os: 130º, Y os: 120º

Osvetlitev 250-300 cd/m²

Kontrast 500:1

LCD osvetlitev LED

Razmerje zaslona 16:9

Senzor dotika uporovni (4-žični)

4.3 GPRS modul

Proizvajalec Simcom

Tip SIM900

Frekvenčni pasovi Quad-Band
850/900/1800/1900 MHz

SIM podnožje Micro SIM

4.4 GPS modul

Proizvajalec Simcom

Tip SIM28M

Sprejemnik 22 kanalni

Tip priključka SMA

4.5 3-osni pospeškometer

Proizvajalec Analog devices

Tip ADXL345

Število osi 3

Tehnologija MEMS

4.6 ZigBee modul

Proizvajalec Digi International

Model Zigbee modul XBP24-AWI-001

Kategorija
Zigbee/802.15.4 Modules
2.4Ghz XBee-PRO 256000
BAUD

6x RS232 /RS485 vmesnik

GPRS modul
GPS modul

LCD na dotik 
občutljiv zaslon

3-osni pospeškometer

ZigBee modul

Digitalni 
vhodi

Zvočnik

FMS vmesnik
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4.7 Digitalni vhodi

Število vhodov 4

Galvansko ločeni DA

Vhodna napetost Najvišja do maksimalno 40V

4.8 Zvočnik

Moč zvočnika 1,5 W

Dodatni izhod DA

4.9 FMS vmesnik

Platforma Samostojna naprava

Povezava z UPKE RS232

Podpora
protokolom in
standardom

FMS CAN

D8 Info Link

RDL CAN

RTD (Real Time Data)

Remote Download

4.10 RS232/RS485 vmesniki - možnosti vezav

6 x 3 žični RS232

4 x 3 žični RS232, 1 x 4 žični RS485

4 x 3 žični RS232, 1 x RS485 Full-duplex

5 x 3 žični RS232, 1 x RS485 Half-duplex

5 x 3 žični RS232, 1 x IBIS/IRMA

5  Univerzalna procesno-komuni-
     kacijska enota
UPKE uporablja obstoječe ohišje 7’’ LCD zaslona 
proizvajalca Liliput, prikazano na sliki 3, v katero 
smo dodatno vgradili lastno tiskanino z Raspberry 
Pi modulom. Ker originalna izvedba obstoječega 
LCD v notranjosti nima dovolj prostora za vgradnjo 
dodatnih komponent, smo obstoječi LCD krmilnik 
odstranili in ga v podobni izvedbi implementirali 
na lastno tiskanino.

Slika 3: Univerzalna procesnokomunikacijska enota.

Slika 4 prikazuje zgornjo stran tiskanine UPKE, kjer 
se po vrstnem redu nahajajo sledeče komponente: 
(1) USB konektor, (2) generator referenčnih napeto-
sti za LCD zaslon, (3) LCD gonilnik, (4) Raspbery 
Pi Compute Module priključen preko SO-DIMM 
konektorja, (5) GPS modul, (6) vhodno/izhodni 
konektor, (7) SMA konektor za GPS anteno, (8) IBIS 
gonilnik, (9) avdio kodek in (10) optični vmesnik za 
digitalne vhode.

Slika 4: Zgornja stran tiskanine univerzalne procesno-
komunikacijske enote.

Slika 5: Spodnja stran tiskanine univerzalne procesno-
komunikacijske enote.

Slika 5 prikazuje spodnjo stran tiskanine UPKE, 
kjer se po vrstnem redu nahajajo sledeče kompo-
nente: (1) GPRS modul, (2) podnožje za SIM kar-
tico, (3) podnožje za Micro SD kartico, (4) gonilnik 
za osvetlitev ozadja LCD zaslona, (5) folijski kabel 
za matrico LCD zaslona, (6) povezava do senzorja 
dotika, (7) pretvorniki SPI in I2C na RS232/RS485 
vmesnike, (8) napajalnik elektronike, (9) reset tipka, 
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(10) napajalnik za LCD, (11) 3-osni pospeškometer 
in (12) RTC integrirano vezje. 

Slika 6 prikazuje UPKE povezan s simulatorjem, ki vse-
buje zunanje konektorje in predstavlja del Sistema 
za upravljanje in nadzor voznega parka v potniškem 
prometu. Takšen način povezave omogoča lažji raz-
voj gonilnikov in aplikacije, saj se posamezni sen-
zorji enostavno priključijo na posamezne RS232 ali 
RS485 vmesnike (levo spodaj ob strani), desno zgo-
raj pa so priključena stikala, ki simulirajo digitalne 
vhode (npr. kontakt motorja, odprtje vrat, …). Prav 
tako izvedba omogoča enostavno in hitro testiranje 
končnih funkcionalnosti pred prehodom nove ver-
zije aplikacije v produkcijo.

Slika 6: UPKE s simulatorjem.

6 Primeri uporabe

6.1 Splošni primeri uporabe
V splošnem je UPKE mogoče uporabiti v različne 
namene. Z dodanim GPRS modulom je povezljivost 
v internet enostavnejša, saj zanjo ne potrebujemo 
žične (LAN) ali brezžične (WiFi) povezave. Dodat-
na prednost takšnega pristopa so v današnjem 
času dokaj nizke cene GPRS prenosa podat-
kov. LCD zaslon na dotik omogoča enostavno iz-
vedbo grafi čnih aplikacij z vnaprej pripravljenim 
uporabniškim vmesnikom za različne tipe aplikacij. 
S svojim velikim številom serijskih vhodov pa la-
hko služi za priključitev najrazličnejših zunanjih 
naprav in/ali senzorjev.

Zaradi izredne popularnosti Raspberry Pi platforme 
in veliko podpore, ki jo je moč zaslediti na inter-

netu, ostajajo z uporabo UPKE še vedno na voljo 
splošni primeri uporabe: avtomatiziran sistem za 
nadzor luči; sistemi za nadzor in upravljanje; mul-
timedijski predvajalnik (z uporabo XBMC, OpenEL-
EC, …); NAS, FTP ali spletni strežnik; kot sistem pa-
metnega doma; za izvedbo krmilnika ali regulacije; 
kot platforma za oglaševanje; kot učni pripomoček; 
kiosk ipd.

6.2 Primer uporabe UPKE v Sistemu za upravljanje 
in nadzor voznega parka v potniškem prometu
Predstavljen UPKE se uporablja v avtobusih 
potniškega prometa. Preko njega voznik oprav-
lja različne naloge. Tako se pred pričetkom vožnje 
najprej prijavi s svojo službeno kartico in vnese 
številko dodeljenega potnega naloga. Na ta način 
se identifi cira v sistem, ki mu preko vzpostavljene 
GPRS povezave naloži vse potrebne podatke (linije 
po katerih vozi z vsemi pripadajočimi podatki in 
koordinatami posameznih avtobusnih postaj). Med 
vožnjo se s pomočjo GPS modula izvaja branje tre-
nutne lokacije in detekcija naslednje avtobusne 
postaje. S temi podatki nato izvaja določene funk-
cije, kot npr. pri prodaji vozovnice sistem v UPKE 
avtomatsko določi ceno na podlagi prevožene 
razdalje od začetne postaje ali na podlagi trenutne 
postaje. Med vožnjo se, v Sistem za upravljanje in 
nadzor, v vnaprej določenih intervalih pošiljajo 
podatki o trenutni lokaciji avtobusa, ki sistemu za 
napovedovanje prihodov avtobusa na ostale post-
aje na liniji omogoča izračunavanje in korekcijo 
časov glede na zastavljen vozni red v odvisnosti 
od statističnih podatkov zgodovine voženj po isti 
liniji glede na čas in dan vožnje. 

Zato je bil razvoj UPKE usmerjen v dejanske 
potrebe po funkcionalnostih, ki jih trenutna verzija 
vsebuje. Dejanske funkcionalnosti glede na posa-
mezne sklope UPKE so sledeče: 
-  LCD zaslon občutljiv na dotik:
 Predstavlja robustno izvedbo LCD zaslona, preko 

katerega voznik v času opravljanja dejavnosti iz-
vaja različne naloge: vnaša število vozovnic pri 
plačevanju z mestno kartico, opazuje dejansko 
stanje glede prihoda na naslednjo avtobusno 
postajo (v kolikor prehiteva ali zamuja), vnaša 
manjše okvare posameznih sklopov avtobusa, ki 
jih zasledi med vožnjo, pošilja vnaprej priprav-
ljena sporočila, prejema sporočila informativne 
narave, …

-  GPRS modul:
 Omogoča stalno komunikacijsko povezavo s 
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Sistemom za upravljanje in nadzor in s tem pre-
nos podatkov v obe smeri v realnem času.

-  GPS modul:
 Omogoča določanje trenutne lokacije v vsakem 

trenutku in s tem računanje prevožene razdalje 
od začetne postaje.

-  3-osni pospeškometer:
 Omogoča detekcijo tipa vožnje (pospeške in po-

jemke), na podlagi katerih se izvaja enostaven 
prikaz vozniku na zaslonu (zeleno, rumeno in 
rdeče področje) ter podrobnejša analiza v Siste-
mu za upravljanje in nadzor.

-  ZigBee modul:
 Omogoča komunikacijo z napovedno tablo na 

avtobusni postaji. Namen te komunikacije je 
dodatna detekcija približevanja avtobusa k av-
tobusni postaji in dodatna korekcija prihoda na 
sami prikazovalni tabli. Domet komunikacije je 
odvisen od okolice in se lahko giblje do nekaj 
100 metrov.

-  Digitalni vhodi:
 Na digitalni vhod je prvenstveno priključen 

kontakt motorja avtobusa. Na podlagi te infor-
macije se sistem UPKE odloča, kdaj bo zaključil 
delovanje in se postavil v stanje nizke porabe 
oz. se izklopil iz napajanja. Na ostale proste digi-
talne vhode pa so priključena posamezna vrata, 
na podlagi katerega se izvaja detekcija odprtosti 
posameznih vrat.

-  FMS vmesnik:
 FMS vmesnik omogoča varno povezavo na CAN 

vodilo avtobusa in/ali digitalnega tahografa. Na 
ta način pridobimo natančne informacije, kot so 
nivo goriva v rezervoarju, trenutna in splošna 
poraba goriva, ekonomičnost vožnje, števec ki-
lometrov ipd. Pri izvedbah z digitalnim tahog-
rafom pa je omogočeno oddaljeno prenašanje 
šifriranih DDD tipa tahografskih datotek direkt-
no do sistema za njihovo nadaljnjo obdelavo.

- Serijski vmesniki:
 Posamezni vmesnik se glede na potrebe kon-

figurira na RS232 ali RS485 tip delovanja. V 
praksi so na serijske vmesnike UPKE priključene 
sledeče enote: 

 • en, dva ali trije terminali za validacijo elektron-
skih vozovnic (odvisno od izvedbe),  
• tiskalnik za tiskanje vozovnic v primestnem 
prometu,

 • senzor za štetje potnikov (IBIS IRMA protokol),
 • zunanji ZigBee vmesnik,
 • sprednja in/ali stranska tabla z oznako linije 

po kateri avtobus trenutno vozi,

 • sistem za oglaševanje v avtobusu,
 • sistem za zvočno napoved naslednje avto-

busne postaje.

UPKE deluje na operacijskem sistemu Linux Rasp-
bian [6]. Razvoj se izvaja v programskem okolju 
KDevelop [7], v programskem jeziku C/C++. Za 
grafi čni prikaz je uporabljen prilagojen grafi čni 
vmesnik GTK+ [8], za delo s podatki podatkovna 
baza SQLite [9], za delo z JSON objekti pa jsoncpp 
[10]. Sledi nekaj slik grafi čnega vmesnika na LCD 
zaslonu UPKE.

Slika 7 prikazuje voznikov osnovni meni, ki podaja 
na izbiro 6 podmenijev: Bus, Status, Vozovnica, Ta-
rife, Sporočila in Pregled.

Slika 7: Prikaz osnovnega menija.

Slika 8 prikazuje možnost izdelave dodatnih vo-
zovnic v mestnem prometu v conskem sistemu.

Slika 8: Nakup dodatnih vozovnic v conskem sistemu.

Slika 9: Prikaz podmenija Bus.
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Slika 9 prikazuje trenutno, prejšnjo in naslednjo 
postajo na trenutni liniji.

Slika 10 prikazuje nabor vnaprej pripravljenih 
hitrih sporočil, ki jih voznik enostavno izbere in s 
pritiskom na njih po potrditvi takoj pošlje v Sistem 
za upravljanje.

Slika 10: Prikaz zavihka “Hitra sporočila”.

Slika 11 prikazuje možnost izbire tipa okvare, ki 
se po potrditvi pošlje v Sistem za upravljanje in 
mehanično delavnico vnaprej obvesti o trenutnem 
stanju avtobusa.

Slika 11: Izbira okvare.

7 Zaključek

V članku je predstavljena rešitev Univerzalne pro-
cesno-komunikacijske enote, ki za svoje delovanje 
uporablja ARM platformo Raspberry Pi Compute 
Module. Predstavljeni so dodani komunikacijski 
moduli in ostale komponente, ki v skupnem ohišju 
združujejo in predstavljajo novo komunikacijsko 
platformo, ki jo je mogoče uporabiti v različne 
namene, saj je končni tip naprave določen s samo 
aplikacijo.

Splošna podpora platforme Raspberry Pi odpira 
vrata drugim projektom, predvsem na področju 
senzorskih sistemov, krmiljenja in pametnega 
doma. Vse našteto je izvedljivo in uporabno s 
predstavljeno platformo UPKE. V našem primeru 
smo UPKE uporabili kot mobilno enoto montirano 
v avtobus, ki predstavlja del celotnega Sistema za 
upravljanje in nadzor voznega parka v potniškem 
prometu. 

V naslednji generaciji UPKE bomo uporabili Rasp-
berry Pi Compute Module verzije 3 in dodali NFC 
vmesnik ter giroskop. NFC vmesnik bo uporaben 
v manjših sistemih prevoza potnikov (npr. taksi 
službe), saj ni potrebe in prostora po dodatnem 
terminalu za validacijo vozovnic, giroskop pa v 
povezavi z obstoječim 3-osnim pospeškometrom 
za natančnejšo detekcijo tipa vožnje.
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