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   Enostavna izmenjava podatkov s procesnimi sistemi  
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Aljaž Stare

aljaz.stare@metronik.si 
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Stegne 9a, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 514 0800, Faks: 01 511 1635
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tronike in posodobitvami naših elektronskih medijev. Svet se spreminja, 
avtomatizacija pa je glavno gonilo sprememb. Kako bi kot revija lahko 
upravičili svoje ime, če bi stali na mestu ?
           Branko Badrljica, gl. urednik
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 6 NA INSTITUTU »JOŽEF STEFAN« PODELILI NAGRADE 
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17 ”STIČIŠČA ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA” PROJEKT 
MIZŠ NA MOS 2017

ELEKTRONIKA
21 15W IN 20W DC-DC PRETVORNIKI ZA CENOVNO 

OBČUTLJIVE APLIKACIJE

21 NOVI RF NAPAJALNIKI (AKVIZICIJA COMDEL-A).

21 KOMPAKTNI 750W AC-DC NAPAJALNIKI, KI US-
TREZAJO INDUSTRIJSKIM IN MEDICIN SKIM AP-
LIKACIJAM.

21 RADIOCRAFTS BREZŽIČNI MODULI.

22 AMS CCS811- KOMPAKTNI SENZOR KAKOVOSTI 
ZRAKA

22 DIALOG

31 APEX PA164/PA165 - 1A/4A, 220V KOMPAKTNI 
MOČNOSTNI OJAČEVALNIK

MERILNA TEHNIKA
14 OSCILOSKOPI DRUŽINE INFINIIVISION 1000-X IN 

MERJENJE FREKVENČNEGA ODZIVA VEZJA

14 NOVOST PRI RIGOLU – ELEKTRONSKA BREMENA

14 CENOVNO UGODNI OSCILOSKOPI DO 200 MHZ!

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
25 LED LUČI ZA UPORABO V INDUSTRIJI

26 FOTOCELICA 25C LEUZE ELECTRONIC – SEDAJ ŠE 
BOLJ ZMOGLJIVA

28 NAJMANJŠI PLC KRMILNIK UNISTREAM
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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 

 7 MATROX

 8 4WEB

 9 TIPTEH

 9 FBS ELEKTRONIK

10 WAGO

12 LSO

15 ELGOLINE

16 HAMTECH ICOM

19 BECKHOFF

20 DATALAB

23 ELEKTROSPOJI

27 TIPTEH

29 LINGVA

31 ELBACOMP

31 TEHNA

35 RAGA

37 ROBOTINA

39 MIEL

41 YASKAWA SLOVENIJA

41 HAMTECH IDAS

43 WAGO

47 S5TEHNIKA.NET

48 AMP SOLAR

49 TELEKOMUNIKACIJE

50 DVS

51 AMITEH

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, 13. oktober 2017 – Na Institutu »Jožef Stefan« se je danes 
končala tradicionalna, že 20. mednarodna multikonferenca Informacijska 
družba 2017, ki je v tedenskem dogajanju povezala 12 neodvisnih 
konferenc in več kot 300 referatov. Vrhunec dogajanja je bilo današnje 
vabljeno predavanje pionirja in največjega svetovnega strokovnjaka za 
umetno inteligenco in glasbo prof. Gerharda Widmerja, ki je v predavanju 
z naslovom »Update from the Artifi cial Intelligence and Music Front« 
predstavil, kaj glasbeno-inteligentni sistemi lahko naredijo z glasbo in 
za kaj je to dobro. Za zaključek konference pa so podelili tudi nagrade. 

Nagrada za najslabši dosežek na področju informacijske družbe v 
letu 2016/17, Informacijska limona, je bila podeljena za fi nanciranje 
slovenske akademske znanosti, ki je tretje najslabše v Evropi. Nagrada 
za najboljši dosežek na področju informacijske družbe v letu 2016/17, 
informacijska jagoda, pa je bila namenjena projektu »E-recept«; prevzela 
jo je ministrica za zdravje ga. Milojka Kolar Celarc.

Nagrado za tekoče dosežke je prejel prof. dr. Andrej Brodnik. V delu 
dr. Brodnika so uravnoteženo prisotna vsa tri področja delovanja: 
raziskovalno, pedagoško in strokovno. Večina strokovnega dela dr. 
Brodnika je posvečena razvoju poučevanja računalništva in informatike 
v osnovnih in srednjih šolah ter s skupino požrtvovalnih prostovoljcev 
v organiziranju tekmovanj v okviru društva ACM Slovenija. V zadnjem 
letu je bilo vključenih v različna tekmovanja ACM Slovenija skoraj 
30.000 učencev, dijakov in študentov. Dr. Brodnik je tudi član Upravnega 
odbora mednarodnega tekmovanja v računalniškem mišljenju Bebras.

Nagrado za življenjsko delo v čast Donalda Michija in Alana Turinga je 
letos prejel prof. dr. Marjan Krisper za izjemen življenjski prispevek k 
razvoju in promociji informacijske družbe. Prof. dr. Marjan Krisper je 
bil  dolgoletni učitelj na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter 
predstojnik katedre za informatiko. Močno je  prispeval k uveljavitvi 
informatike kot vede in  stroke v Sloveniji in je zaslužen za vključitev 
informatike kot področja študija v okviru računalništva ter za razvoj 

EXPRESS NOVICE - IJS

NA INSTITUTU »JOŽEF STEFAN« NA INSTITUTU »JOŽEF STEFAN« 
PODELILI NAGRADE MULTIKONFE-PODELILI NAGRADE MULTIKONFE-
RENCE INFORMACIJSKA DRUŽBA RENCE INFORMACIJSKA DRUŽBA 
IN KONFERENCE O PRENOSU IN KONFERENCE O PRENOSU 
TEHNOLOGIJTEHNOLOGIJ
Informacije: Polona Strnad, Ins  tut ”Jožef Stefan”
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tega področja skladno s  svetovnimi 
trendi in smernicami. Raziskovalno 
in pedagoško je delal na področju 
informacijskih sistemov, razvojnih 
metodologij, strateškega planiranja 
informatike in elektronskega 
poslovanja. Je vodilni avtor Enotne 
metodologije razvoja informacijskih 
sistemov, ki je bila dolga leta 
temeljna metodološka usmeritev 
informacijskih projektov v javni 
upravi in učni pripomoček na 
Fakulteti.

Na koncu so v okviru 10. mednarodne 
konference o prenosu tehnologij 
podelili tudi nagrado za najboljšo 
inovacijo s tržnim potencialom iz 
javnih raziskovalnih organizacij; 
prejela sta jo Luka Suhadolnik in 
prof. dr. Miran Čeh z Odseka za 
nanostrukturne materiale Instituta 
»Jožef Stefan«.

MULTIKONFERENCA

Multi-Display 
Graphics

 Video Wall  
Capture & Display

H.264  
AV-over-IP

KVM 
Extension

matrox.com/graphics

Control Room Collaboration 
starts with Matrox

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



WAGO-I/O-SYSTEM 750 
A system for all applications 

Compact, flexible and modularity 
 

Smallest, fieldbus-independent  
controllers (SPS) 

 

IEC 61131-3-programmable 
 

500 different I/O modules 
 

Standard I/O and Ex i modules combinable 
 

Supplied different potentials within one node 

For eXTReme 
environments 

 
eXTReme temperature from 

−40°C to +70°C 

eXTReme isolation up to 5 kV 
impulse 

eXTReme vibration up to 5G 
acceleration 

Developed for the  
Ex areas  

 
Approved for the zone 2/22 

Ex i intrinsically safe modules 

Certified to ATEX, IECEx, UL 
ANSI/ISA 12.12.01, UL508, 

shipbuilding, Rostest etc.  
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NANODELCI IN NANOMATERIALI

Informacije: Polona Strnad, IJS

IZJEMNA USPEHA ODSEKA 
ZA FIZIKO TRDNE SNOVI

Ljubljana, 15. september 2017 - Odsek za fi ziko trdne snovi Instituta »Jožef Stefan« je zabeležil dva 
izjemna rezultata. Na superločljivem dvofotonskem STED mikroskopu, ki je prva tovrstna naprava 
na svetu, so raziskovalci potrdili za zdravje nevarno lipidno ovijanje nanodelcev, v Laboratoriju za 
biofi ziko pa so v živem pljučnem epiteliju identifi cirali molekularni dogodek, s katerim lahko nekateri 
nanomateriali v pljučih poškodujejo dele tkiva in povzročijo različne zdravstvene zaplete.

Pred kratkim instalirani superločljivi dvofotonski STED 
mikroskop že daje prve izjemne rezultate. Z njim so 
raziskovalci Odseka za fi ziko trdne snovi Instituta 
»Jožef Stefan« zgolj v nekaj mesecih direktno potrdili 
za zdravje nevarno lipidno ovijanje nanodelcev, kar 
so sicer prej z različnimi metodami manj učinkovito 
poskušali razvozlati več kot šest let. 

V pljučih so celice našega telesa od zraka ločene s 
surfaktantskim slojem, ki omogoča raztezanje pljuč 
brez pretiranega napora. Ko nanodelci iz okolja (npr. v 
proizvodni hali) vstopijo v pljuča, tako najprej pridejo 
v stik s tem surfaktantskim slojem. Po letih raziskav so 
zdaj neposredno potrdili, da lahko nekateri nanodelci iz 

omenjenega sloja iztrgajo lipide. To pomeni, da lahko 
ob večjih izpostavljenostih ustreznim nanodelcem prej 
omenjeni surfaktantski sloj razpade, zaradi česar je lahko 
dihanje močno oteženo. Odkritje v prvi vrsti prinaša 
razumevanje možnih nadaljnjih zdravstvenih zapletov, 
hkrati pa omogoča razvoj terapevtskih postopkov, ki bi 
tako razgradnjo ustavilo oz. po izpostavitvi nanodelcem 
celo povrnilo prvotno stanje pljuč.

Ob tem velja poudariti tudi to, da je omenjeni mikroskop 
postavil prav Odsek za fi ziko trdne snovi s pomočjo 
evropskih podjetij Aberrior, Coherent in B&H in da je 
ta mikroskop prva tovrstna komercialna naprava na 
svetu.
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EXPRESS NOVICE

V okviru evropskega projekta H2020 SmartNanoTox pa so v Laboratoriju za biofi ziko raziskovalci Odseka 
za fi ziko trdne snovi v živem pljučnem epiteliju identifi cirali molekularni dogodek, s katerim lahko nekateri 
nanomateriali v pljučih poškodujejo dele tkiva in sprožijo različne zdravstvene zaplete. Do zdaj so bili dogodki 
na osnovi lipidnega ovijanja zgolj teoretično napovedani, tokrat pa prvič opaženi v živo in kot taki pomenijo 
preboj v razumevanju interakcije nanomaterialov s človeškim organizmom.

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

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 
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LiON BATERIJE V PODATKOVNIH CENTRIH

Prihranki energije in prostora
Klasične kemijske (VRLA - Valve-Regulated Lead-
Acid) baterije so danes sicer še vedno cenejše, toda 
litij-ionske baterije postajajo vse dostopnejše. Litij-
ionske baterije se čedalje pogosteje uporabljajo 
v velikih podatkovnih centrih. Predvsem v tistih, 
ki so v lasti velikih internetnih gigantov, kot so 
Amazon, Facebook in Google, saj pri njih prihranek 
vsakega atoma energije predstavlja velike zneske v 
prihrankih. Bloomberg New Energy Finance v svoji 
raziskavi napoveduje, da bodo litij-ionske baterije 
do leta 2025 vgrajene v 55 % naprav za rezervno 
napajanje podatkovnih centrov.

Številne prednosti
Litij-ionske baterije prinašajo številne prednosti 
centraliziranim UPS sistemom za rezervno napajanje 
podatkovnih centrov. Njihovo vzdrževanje je 
enostavnejše, poleg tega pa je njihova življenjska 
doba dvakrat daljša kot pri klasičnih kemijskih 
baterijah. Njihova velikost se vseskozi zmanjšuje, 
kar je pomembno, saj v podatkovnih centrih ostaja 
več prostora za ostalo računalniško opremo. Poleg 
tega boljša programska oprema omogoča nadzor 
litij-ionskih baterij na ravni vsakega posameznega 
modula, kar zagotavlja boljšo izkoriščenost teh 
naprav. Delujejo lahko na višjih temperaturah, zato 
jih je potrebno manj hladiti. Skupno delovanje vseh 
naštetih prednosti znatno znižuje skupno ceno te 
tehnologije. Ta postaja priljubljena med vsemi podjetji, 
ki se pri svojem delovanju srečujejo z obdelavo in 
hranjenjem velikih količin podatkov.

Vsestranska uporaba v UPS 
napravah
Schneider Electric je bilo pred dvema letoma prvo 
podjetje na svetu, ki je izdelalo UPS napravo na 
podlagi litij-ionskih baterij. Danes je njihova rešitev 
nameščena v dvajsetih objektih po svetu ter dosega 
skupno zmogljivost 10 MWh. 

Gre za namestitev v velikih podjetjih, kot so ponudniki 
kolokacijskih storitev in fi nančna podjetja z velikimi 
podatkovnimi centri, kot tudi v številnih industrijskih 
obratih, pa tudi v  manjših strežniških sobah.

Informacije: Schneider Electric

Naprave z litij-ionskimi baterijami v vse 
več podatkovnih centrih

Ljubljana, 12. oktober 2017 - Nedavna raziskava Bloomberga predvideva nadaljnjo rast litij-ionskih 
baterij, kot rezervnega vira neprekinjenega napajanja (UPS) v podatkovnih centrih. Po napovedih raziskave 
Bloomberg New Energy Finance bodo skupne zmogljivosti litij-ionskih baterij do leta 2025 narasle na 
5,6 GWh. Glavni razlog vse večje uporabe litij-ionskih baterij v podatkovnih centrih je njihova vse nižja 
cena in prednosti, ki omogočajo boljše upravljanje energije. Analitiki pričakujejo, da bo ta tehnologija 
v prihodnjih 8 letih zavzela 40 % tržnega deleža na področju tehnologij rezervnega napajanja. Na 
trgu, kjer se spremembe sicer ne dogajajo tako hitro, je takšna rast pravzaprav spektakularna.

• Glavni razlog vse pogostejše uporabe litij-ionskih baterij v podatkovnih centrih je njihova 
vse nižja cena in številne prednosti, ki omogočajo boljše upravljanje energije
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OPREMA ZA MERITVE IN TESTIRANJE

Informacije: AMITEH d.o.o.

Novice iz Amiteha

Osciloskopi družine InfiniiVision 
1000-X in merjenje frekvenčnega 
odziva vezja

Nobenega razloga ni, da ne bi mogli s sposobnim 
osciloskopom z vgrajenim generatorjem izmeriti 
frekvenčnega odziva vašega vezja. Družina Infi niiVision 
1000-X prenese meritev na višjo raven z vgrajeno 
aplikacijo, ki meritev avtomatizira in grafi čno prikaže 
v Bodevem diagramu. Preprosto določite frekvenčno 
območje in opazujte izris. Interpretacijo rezultatov 
pa naprava vseeno prepušča vam. 

Družina 1000-X vsebuje modele 50 MHz modela 
EDUX1002A in EDUX1002G (z generatorjem) in 70 
MHz modela z možnostjo nadgradnje na 100 MHz 
DSOX1102A, DSOX1102G (z generatorjem). Na voljo 
so od 420 € (+DDV) naprej. 

Novost pri Rigolu – elektronska 
bremena

Pridobite več za svoj denar! Rigolova programabilna 
elektronska bremena družine DL3000 nudijo 
delovanje tako v enosmernih kot dinamičnih 
razmerah. Obremenite jih lahko z do 350 W moči, 150 
V napetosti ali 60 A toka. Preprosto sprogramirajte 
krivuljo obremenitve na do 512 točk v spominu, 
uporabite katerega od vgrajenih testov, ali ga zgolj 
postavite pod konstantno obremenitev. Vse to že 
za 439 € (+DDV) za model DL3021.

Cenovno ugodni osciloskopi do 
200 MHz!

Rigolova družina 2000E vam ponuja prvi pogled 
proti visokim frekvencam. Osciloskop z do 200 
MHz pasovne širine, 1GSa/s vzorčevanjem, kar 
28 M točkami spomina in dvema kanaloma je 
lahko vaš že za 749 € (+DDV).





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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SEJEMSKI DOGODKI

Avtor: Janez Škrlec

”Stičišča znanosti in gospodarstva”
projekt MIZŠ na MOS 2017

Na 50. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti v Celju, je bil  letos že drugič organizirano »Stičišče 
znanosti in gospodarstva«. Obisk je bil izjemno dober in za našo predstavitev je bilo veliko zanimanja, 
predvsem mladih ljudi. V okviru Stičišča znanosti in gospodarstva so bila podeljena štiri priznanja 
Celjskega sejma. Posebno priznanje je prejelo MIZŠ, zlato priznanje je prejelo podjetje SkyLabs v 
sodelovanju s FERI-Univerze v Mariboru, za nanosatelit, drugo zlato priznanje podjetje Saving d.o.o, skupaj 
z Institutom Jožef Stefan za prenosni EKG Savvy in bronasto priznanje je prejela Naravoslovnotehniška 
fakulteta, (oddelek za tekstilstvo) za pametne visokotehnološketekstilije. Največ zanimanja je bilo za 
prvega bionskega človeka-lutko v Evropi za izobraževalne namene bodočih inženirjev bionike. Projekt 
razvija Janez Škrlec, razvojna-raziskovalna dejavnost s partnerji. 

V okviru stičišča so svoje delo in znanstvena dognanja 
predstavile poglavitne raziskovalne inštitucije v Sloveniji: 
Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni 
inštitut za biologijo, Univerza v Mariboru, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko, Univerze v Mariboru, Fakulteta za 
elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Fakulteta za 
strojništvo, Univerze v Ljubljani, Naravoslovnotehniška 
fakulteta, Univerze v Ljubljani, oddelek za tekstilstvo, 
grafi ko in oblikovanje, Center odličnosti Nanocenter, SIS 
EGIZ, Visoka šola za bioniko na Ptuju, Višja strokovna 
šola ŠC Ptuj, Fakulteta za informacijske študije Novo 
Mesto, Pisarna za prenos tehnologij in inovacij (CTT 
–IJS), ter visokotehnološka podjetja: Skylabs d.o.o., 
Cosylabs d.d., EKOSEN d.o.o., PIPISTREL d.o.o., RLS 
d.o.o., EUREL d.o.o., Dobre rešitve d.o.o., PS d.o.o. iz 
Logatca, ROTO d.o.o., Miel Elektronika d.o.o, DUOL d.o.o., 

Utrip sejma MOS na »Stičišču znanosti in gospodarstva

Makro Team d.o.o, Nanotul d.o.o., INTRI d.o.o., Saving 
d.o.o., INEA d.o.o., FOTONA proizvodnja optoelektronskih 
naprav d.d.,  Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, 
TECES, GZS, in mnogi drugi...

Na Stičišču znanosti in gospodarstva so bile  predstavljene 
vrhunske tehnologije iz različnih področij kot so 
mehatronika, avtomatika, robotika, profesionalna 
elektronika, energetika, IT, bionika, biomimetika, 
nanotehnologija, vesoljske tehnologije in drugo. Poudarek 
je bil  na predstavitvi novih tehnologij, novih tehnoloških 
procesov, visokotehnoloških inovacij, novodobnih poklicih 
in sodobnih izobraževalnih programih. Predstavljenih 
je bilo več kot 40 visokotehnoloških inovacij.

Obisk ministrice dr. Maje Makovec Brenčič

Letošnje stičišče je bilo usmerjeno predvsem na 
področje mikro, bio in nanotehnologij, ter vesoljskih 
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tehnologij. Velik poudarek je bil tudi na razvoju 
bionike, aplikativnosti nanotehnologij, razvoju prvega 
slovenskega nanosatelita, (ki je v zaključni fazi) in ga 
razvijata podjetje SkyLabs in FERI – Univerza v Mariboru, 
izzivih pametnih tekstilij, energetike, (sodobno IR 
ogrevanje) in drugo. Predstavljeni so bili tudi novi 
izzivi za shranjevanje toplote, vodikova celica, razvoj 
elektro in nanoelektrokalorikov kot materialov za 
grelno hladilne naprave naslednje generacije in drugo. 
Celovito je bil predstavljen razvojni koncept bionskega 
človeka za izobraževalne namene bodočih inženirjev 
bionike ter razvoj bionskih protez, vsadkov, vmesnikov, 
in podpornih tehnologij sodobne medicine.

Veliko zanimanja za bionskega človeka – lutko za izobraževalne 
namene bodočih inženirjev bionike

Stičišče je bila velika priložnost za promocijo slovenske 
znanosti, predvsem pa tudi priložnost za intenzivnejše 

sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero. 
Na dogodku so bili predstavljeni tudi primeri dobre 
prakse sodelovanja med razvojno-raziskovalnimi 
inštitucijami in podjetji, oz. gospodarstvom. Dogodek 
je potekal s podporo Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Vodja projekta je bil že drugo leto, 
Janez Škrlec, član Sveta za znanost in tehnologijo RS.

Obisk predsednika Vlade RS dr. Mira Cerarja

Stičišče znanosti in gospodarstva je obiskal tudi 
predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, minister za 
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, 
podpredsednica hrvaške vlade, generalni direktor 
direktorata za znanost, mag. Urban Krajcar, državni 
sekretar dr. Tomaž Boh, direktor Instituta Jožef Stefan, 
prof. dr. Jadran Lenarčič in mnogi drugi ugledni gostje.

Kratko poročilo pripravil vodja Stičišča znanosti in 
gospodarstva, Janez Škrlec.
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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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Novice pripravil: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Novosti v XP-powerjevi ponudbi

15W in 20W DC-DC pretvorniki za 15W in 20W DC-DC pretvorniki za 
cenovno občutljive aplikacije cenovno občutljive aplikacije 

Seriji JTD15 in JTD20 sta namenjeni vgradnji na 
tiskano vezje v cenovno občutljivih aplikacijah, ki 
zahtevajo kompaktnost in delo v širokem razponu 
vhodnih napetosti. Razpon modelov je optimiziran 
za instrumentacijo, oddajnike, mrežno opremo, 
telekomunikacije in podatkovni prenos. Pri 15W oz 
20W ponujata seriji najnovejše tehnologije in tako 

dosegata visok izkoristek v formatu, ki je industrijski 
standard pri izredno širokem 4:1 obsegu vhodnih 
napetosti in v razširjenem temperaturnem obsegu 
-40 do 100°C.

Novi RF napajalniki Novi RF napajalniki 
(akvizicija Comdel-a).(akvizicija Comdel-a).

XP Power je kupil Comdel-a, znanega proizvajalca 
RF napajalnikov in generatorjev signala večjih moči. 
Comdel bo tako nadaljeval svoj obstoj kot oddelek 
XP Powerja in njegovi izdelki so že del ponudbe XP 
Powerja, ker jih pa še ni na spletnem mestu www.
xppower.com, si lahko ogledate ponudbo na www.
comdel.com

Kompaktni 750W AC-DC napajal-Kompaktni 750W AC-DC napajal-
niki, ki ustrezajo industrijskim in niki, ki ustrezajo industrijskim in 
medicin skim aplikacijam.medicin skim aplikacijam.

GSP750 serija prihaja  nizkoprofi lnih 1U ohišjih 
površine samo 4x10 inčev. Serija ponuja možnost 
konične obremenitve do 900W in tako lahko poseže 
tudi v aplikacije, kjer bi sicer potrebovali močnejši 
napajalnik. Serija je namenjena OEM proizvajalcem, ki 
iščejo zanesljiv napajalnik za integracijo v medicinsko, 
industrijsko in merilno opremo, zlasti tako ki zahteva 

nekoliko močnejše napajalnike. Trije modeli serije 
ponujajo izhodne napetosti 12,24 in 48V in 5V 
standby izhod za tokove do 3A.

Deklarirana energijska učinkovitost je 90% ob zelo 
položni krivulji preko celotnega obsega moči. Serija 
ustreza tretji generaciji medicinskih standardov 
in četrti geneeraciji EMC standardov, konkreten 
seznam vsebuje IT60950-1, ANSI/AAMI ES60601-1  
in IEC60601-1. Serija uporablja resonančen princip 
pretvorbe in sinhrono usmerjanje na izhodu.

Za vse XP-power produkte se pozanimajte pri 
Elbacomp d.o.o.

Radiocrafts brezžični moduli.
Vsi, ki potrebujejo tovrstne poceni rešitve, lahko 
pogledajo v Radiocraftsovo ponudbo. Ta zajema 
družine, ki pokrivajo različne standarde, od ZigBeeja, 
preko KNX-RF-a in SigFox-a, TinyMesh-a in do 
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čistega RS-232 protokola. Na voljo so tako moduli 
za različna frekvenčna področja kot tudi razvojni 
kompleti zanje.
Trenutno ima Elbacomp v ponubi razvojni komplet 
RC17X0HP-RC232-DK, ki je namenjen razvoju 
aplikacij za module družine RC232, so pa seveda 
dobavljivi tudi drugi modeli.

RC1xx0/RC2x00 Demonstration Board

RC232 serija ponuja več ali manj emulacijo klasičnega 
serijskega vmesnika preko radiske povezave, ki je 
lahko preko nastavljivega kanala v izbranem pasu, in 
v topologiji point-to-point ali point-to-multipoint. Na 
voljo je več frekvenčni pasov od 433 do 2450 MHz, in 
različne odddajne moči za povečanje dosega. Moduli so 
tipično velikosti 12,7x254,4x3,5mm in ponujajo dosege 
do 4km (optična vidljivost). Moduli ne potrebujejo 
dodatnih komponent, le napajanje in anteno.

Več informacij dobite pri ELBACOMP d.o.o.

AMS CCS811- kompaktni senzor 
kakovosti zraka
AMS je znan predvsem po svojih senzorskih rešitvah. 
Tokrat predstavljamo CS811, ki je njihova najnovejša 
pridobitev na področju meritev kakovosti zraka. Senzor 
meri predvsem koncentracijo CO2 in TVOC (vnetljivi 
ogljikovodiki). CS811 je zanimiv predvsem zaradi 
majnhih izmer (ohišje le nekaj mm2) in nizke porabe, 
kljub temu da vsebuje vroče katalizatorsko vlakno 
za doseganje delovne temperature. V delovnem 
režimu porabi okrog 1mW, so pa na voljo različni 
modaliteti, ki omogočajo varčevanje z energijo, kar 
je še posebno pomembno v baterijsko napajanih 
napravah. 

Senzor je tudi relativno hiter, sploh če ga postavimo 
v način stalnega merjenja. Povezava je enostavna (I2C 
vodilo ob še nekaj signalih), ker senzor že vsebuje 
mikrokrmilnik, ki skrbi za različne kalibracije in ustrezne 

obdelave zajetih vzorcev, je naloga uporabnika več 
ali manj samo odčitati vrednosti.

DIALOG
Dialog je ime, ki ga lahko že dolgo vidimo med 
drugim na računalniških matičnih ploščah, kjer so 
prisotni njihovi DC-DC konverterji v različnih oblikah.

Tokrat predstavimo nekaj modelov, ki upam, da 
ustrezno kažejo na pestrost ponudbe.

Prvi je DA9313, ki je switched-capacitor delilnik na-
petosti v majhnem ohišju za tokove do celo 10A (do 
20A, če uporabite dva čipa v master-slave povezavi).
Ker dela skozi preklapljanje naboja v kondenzatorjih, 
ne potrebuje zunanjih tuljav, proizvajalec pa deklarira 
nenavadno visoko energijsko učinkovitost pretvorbe  
- celo 98%.

Kje je ”catch”? DA9313 je namenjen ozkemu razponu 
vhodnih napetosti ( 5-10V), izhodna napetost pa je 
neregulirana polovica vhodne. Namenjen je uporabi 
v aplikacijah, ki sicer delajo optimalno pri napetosti 
ene Li-Ion celice, ki pa jih iz različnih vzrokov moramo 
napajati iz dveh, zaporedno vezanih celic. Dokaj ozko 
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defi nirana, specifi čna vloga ampak v njej DA9313 
praktično nima konkurence.

DA9061 je PPMIC, ki ga tipično lahko vidimo na 
FPGA razvojnih ploščah in manjših napravah, kot so 
denimo WiFi pristopne točke in druga manjša oprema. 
Iz vhodne napetosti v obsegu 2,8-5,5V lahko skozi 
tri ”buck” pretvornike generira tri nižje napetosti 
(0,3V - 3,34V/2,5A), skozi 4 vdelane LDO pa lahko 
dobimo 4 zglajene napetosti za manjše porabnike, 
kot so terminatorji in podobno (0,9V-3,6V/300mA). 
Na razpolago je še do 5GPIO pinov za konfi guracijo 
različnih funkcij, krmiljenje LED-ic ipd. Čip krmilimo 
preko I2C vmesnika, vsi bistveni krmilni elementi 
so vdelani, tako da poleg čipa potrebujemo več ali 
manj le gladilne kondenzatorje in tuljave. Prav tako 
je vdelan tudi generator reset in interrupt signala 
za napajani sklop.

Zahtevnejšim porabnikom, kot so recimo multicore 
ARM procesorji, so namenjeni PMIC-i z večfaznim 

PWM izhodom. Tipičen predstavnik je denimo 
DA9213, ki pri vhodnem obsegu, ki pokrije eno 
Li-Ion celico (2,8V-5,5V) lahko da izhodni tok do 
20A skozi 4 faze ( pri 0,3-1,57V). Specializiran je 
predvsem za napajanje sredice procesorjev in 
podobnih komponent. Upravljamo ga lahko skozi 
I2C ali SPI. NA voljo je tudi v različicah DA9214 (2x 
10A) in DA9215 (15A+5A).

PV88080 je namenjen kompleksnejšim vlogam, 
ki jih ni moč zadovoljiti v samem ohišju majhnega 
PMIC čipa. Ima 4 buck pretvornike, s tem da je eden 
samo krmilje za zunanje tranzistorje. 

Ta je namenjen večjemu obsegu vhodnih napetosti 
(7-26V) in dovoljuje večje obremenitve, lahko pa 
ga uporabimo za napajanje preostalih treh buck 
pretvornikov.Tipična vloga za DA8808 bi bila denimo 
na osnovni plošči, kjer bi prvi kanal pretvarjal vhodnih 

12V na neko nižjo napetost, iz 
katere bi potem vdelani napajalniki 
napajali DDR pomnilnik, CPU ipd.

Dialog ima tudi automotive program 
PMIC napajlnikov, kjer boste našli 
navadne modele z dodano ”A” 
oznako (DA9061-A, DA9213-A 
ipd), ki označuje, da ustrezajo 
”AEC-Q100 Grade 3” standardom.

www.avtomatika.com
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LED luči za uporabo v industriji
Izboljšajte vidljivost v elektro omarah in na strojih

Weidmüller predstavlja novo serijo LED luči imenovano 
WIL (Weidmüller Industry Light). Gre za rešitev, ki 
omogoča večjo osvetlitev pri vzdrževalnih delih 
znotraj elektro omar in pri drugih aplikacijah na omari 
ali strojih. WIL osvetljava z aluminijastim ohišjem 
(IP67) je primerna za uporabo v težkih pogojih, 
prinaša prihranek prostora in omogoča učinkovito 
osvetljevanje znotraj elektro omare in drugje. 

WIL vključuje unikatno razporeditev LED diod znotraj 
robustnega in kompaktnega ohišja, debelega le 8mm. 
LED diode so postavljene pod kotom 20°, zaradi 
česar je snop svetlobe zelo širok in tako pokriva 

širše območje. Potrebe po obračanju luči tako ni. LED diode oddajajo 6500K svetlobne barve (podobno 
dnevni svetlobi) in porabijo malo energije, le 420mA in 24Vdc delovne napetosti.

WIL LED luči lahko enostavno namestite in uporabljate. Razmak med luknjami za namestitev je 225mm, 
kar omogoča enostavno namestitev v klasičnih elektro omarah brez potrebe po dodatni strojni opremi. 
WIL sistem ima vgrajen M12 vtikač s kablom za enostavno povezavo do napajanja 24Vdc. Sistem WIL se 
lahko napaja tudi preko I/O distributorja. 

Za več informacij o LED svetlobnih rešitvah se obrnite na slovenskega zastopnika za Weidmüller, Elektrospoji 
d.o.o.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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Fotocelica 25C Leuze electronic – 
sedaj še bolj zmogljiva

Fotocelica Leuze 25C je povsem prenovljena in 
modernizirana serija fotocelic proizvajalca. Pri razvoju 
je Leuze Electronic temeljil na povratnih informacijah 
številnih strank. S kombinacijo dolgoletnih izkušnj 
na področju razvoju senzorjev za industrijska okolja 
in nemške predanosti kvaliteti so ustvarili izredno 
zanesljivo in učinkovito serijo fotocelic.

Kar za 80% boljša od prejšnjih serij

Fotocelica se lahko pohvali s povečano zmogljivostno 
rezervo (“powerreserve”), ki je kar za 80% večja od 
predhodnih modelov serije 25. Tako omogoča številne 
bistvene izboljšave.

• Boljše in učinkovitejše izločanje ambientne svetlobe iz okolice, zaradi katere je sedaj fotocelica 
neobčutljiva na svetlobo okolice.

• Avtomatsko prilagajanje občutljivosti fotocelice, kadar se na zaščitnem steklu pojavijo nečistoče in 
odsevi okolice.

• Neobčutljivost na nečistočo in umazanijo, saj lahko fotocelica zaradi velike rezerve deluje v različnih 
režimih. Vse od minimalne občutljivosti pa do maksimalnega ojačanja.

Za aplikacije, kjer potrebujete visoko zanesljivost delovanja

Fotocelica 25C je prilagojena za uporabo v izredno širokem temperaturnem območju od -40°C do +60°C. 
Ohišje fotocelice nudi nivo zaščite, ki dosega razreda IP67 ali IP69K, zaradi česar jo boste brez težav 
uporabili tudi v najbolj zahtevnih okoljih.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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NOVE FOTOCELICE LEUZE

Fotocelica je posledično ustvarjena za uporabo na transportnih trakovih predelovalne industrije in za 
specialne stroje, ki zahtevajo visoko zanesljivost delovanja.

Fotocelica 25C na voljo v vseh tipičnih izvedbah:

• Svetlobna zapora z veliko zmogljivostno rezervo in dometom kar 200m.
• Zrcalno refl eksna izvedba v kombinaciji z zelo majhnimi ogledali posebej primerna za prašna okolja 

in detekcijo transparentnih folij.
• Izvedba tipala pa se ponaša z najdaljšo tipalno razdaljo v svojem razredu, saj lahko zanesljivo tipa 

predmete tudi do razdalje 1200mm.

Na zgornji sliki si oglejte različne izvedbe fotocelice z velikostjo svetlobnega snopa, dolžino žarka in obliko končne točke
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Najmanjši PLC krmilnik Unistream

PLC krmilnik Unistream 5 je nov član večkrat nagrajene serije 
krmilnikov Unitronics Unistream. Najmanjši krmilnik v seriji 
Unistream prinaša nove rešitve za aplikacije z omejenim prostorom. 
Na voljo je z predhodno defi niranimi vhodi/izhodi, seveda pa 
je možno število vhodov/izhodov razširiti tudi na DIN letev. 
Na PLC krmilnik je mogoče priključiti enake vhodno-izhodno 
module, kot na preostale člane serije Unitronics Unistream.

Izbirate lahko med dvema modela PLC-ja Unistream 5” –  Standard 
(B5) in Unistream 5” Pro (B10).

Glavne razlike med Standard in Pro verzijo

Unistream 5” Standard Unistream 5” Pro

Vhodi  

Audio vhod          Ne Ne Da

Komunikacije       

Web Server          Ne Ne Da

Video + RTSP       Ne Ne Da

SQL Client            Ne Ne Da

Razširljivost in komunikacije PLC krmilnika

PLC krmilnik lahko razširite na DIN letevz uporabo adapterjev UAG-
CX-XKP125(1,25m) ali UAG-CX-XKP300 (3m). Nadaljna razširitev (npr. 
DIN letev v naslednji vrsti) je možna s klasičnimi adapterji UAG-XP 
ter UAG-XPL . Krmilnik ima vgrajen 1 Ethernet, 1 USB, 1 Mini-B USB 
port. Serijske in CANbus porte se lahko doda z UAG-CX moduli.

Celotna družina PLC krmilnik ov Unitronics Unistream

PLC krmilniki Unitronics Unistream so celotno zasnovani, saj združujejo velik barvni zaslon na dotik in 
zmogljivo centralno procesno enoto (CPU). Omogočajo uporabo 2048 signalov, ki jih lahko določimo z 
vhodno – izhodnimi signalnimi moduli.

Na spletni strani www.tipteh.si s lahko preberete tudi več o tem, kako s PLC krmilnikom Unitronics Unistream 
povečate produktivnost. 

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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NAJMANJŠI PLC KRMILNIK UNISTREAM

PLC krmilnik z brezplačno programsko opremo Unilogic!

Kot celotna družina Unistream, se tudi Unistream 5 
programira v enostavnem in preglednem programu 
UniLogic Studio. Programski vmesnik vam nudi opre-
deljevanje logike programa in grafi čnega vmesnika 
v enem oknu. S pomočjo funkcijskih blokov boste 
funkcije opredelili enkrat jih nato enostavno uporabili 
v ostalih programih. Po besedah proizvajalca boste 
na tak način kar za 50% skrajšali čas programiranja! 
Unitronics pa poleg produktov družine Unistream 
nudi tudi širok nabor dodatnih aplikacij. Pozabiti ne 
smemo omeniti tudi tega, da sta programska oprema 
UniLogic in strokovna pomoč pri vseh Unitronics 
izdelkih BREZPLAČNA!

Na spletni strani www.tipteh.si se lahko prijavite tudi na 
brezplačno izobraževanje Unitronics o programiranju 
PLC krmilnikov v njihovi programski opremi!

www.avtomatika.com
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Občutno izboljšan laserski merilnik 
Micro Epsilon optoNCDT 1750

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Nemški proizvajalec visoko kvalitetnih senzorjev za 
brezkontaktno merjenje Micro Epsilon je izdelal povsem 
nov triangulacijski laserski merilnik, namenjen za hitra 
merjenja v industrijskih okoljih.

Kompakten in zmogljiv laserski merilnik
Laserski merilnik Micro Epsilon optoNCDT 1750 ima 
kontroler vgrajen kar v sam merilnik, zaradi česar boste 
za instalacijo potrebovali izredno malo prostora. Tako 
ga boste lahko uporabili tudi v tistih aplikacijah, kjer 
nimate na voljo veliko prostora.

Proizvajalec je uporabil visoko zmogljive optične 
komponente, ki ustvarijo izjemno majhno lasersko piko. 
Slednja je pogoj za kvalitetne in zelo točne meritve.

Laserski merilnik z napredno tehnologijo za optimalne meritve
Glavna prednost laserskega merilnika je nedvomno napreden sistem 
za uravnavanje zaslonke v realnem času. Ta sistem kompenzira količino 
odbite svetlobe od površine merjenca v realnem času. Čas osvetlitve 
oziroma količina odbite svetlobe je optimalno prilagojena površini, od 
katere se laserska svetloba odbija.
Na ta način boste lahko merili oddaljenosti do predmetov iz različnih 
materialov in različnih barv, brez da bi potrebovali kakorkoli spreminjati 
nastavitve samega merilnika.

Izboljšave laserskega merilnika, ki vas bodo 
prepričale:

• Možna uporaba v hitrih procesih, zaradi večjih hitrosti meritev, ki jih omogoča senzor (hitrosti kar do 
7,5kHz).

• Visoka resolucija in odlična linearnost (linearnost zgolj 0,06% FSO) zaradi izboljšanih evaluacijskih 
algoritmov.

• Robusten dizajn.
• Možnost izbire tipa materiala merjenca, na ta način bistveno pripomoremo 

h hitrosti is točnosti meritve.
• Nastavljiva moč laserskega izvora.
• Dimenzijsko je povsem enak kot predhodnik, kar pomeni enostaven 

prehod na nov boljši merilnik z vidika montaže.
• Sodoben WEB vmesnik omogoča hitro in nazorno konfi guracijo merilnika, 

hkrati omogoča sproten zajem rezultatov.
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APEX PA164/PA165 - 1A/4A, 220V 
kompaktni močnostni ojačevalnik

Vsem, ki iščejo operacijski ojačevalnik z izhodom 
solidne moči pri napetostih nad klasičnimi +/-30V 
in zanj niso pripravljeni plačati ravno bogastva, 
je Apex ponudil odgovor: PA164. Gre za FET 
opamp, ki lahko deluje pri napetostih 220V, da 
od sebe tok do 1A/4A trajno ( PA164/165) in je v 
kompaktnem QFP ohišju, ki pa omogoča učinkovito 
hlajenje (kovinska zgornja površina). Čipa imata 
podan šum 13nV/Hz^(1/2), Gain*BW=10,3MHz 
in power-bandwidth 76KHz. 

Tipična aplikacija je kompakten napetostni ali 
tokovni vir, elektrostatični aktuator ali odklon, 
fokusiranje upogljivih zrcal, krmiljenje piezo 
elementov ipd.

ELEKTRONIKA

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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Sodobni pristopi in smernice pri ustvarjanju 
Sistemov HMI

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

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

Modern approaches and trends in HMI system creation

The fourth industrial revolution brings change in the way industrial processes are being executed. Data from smart 
machines is being transferred to big data warehouses where it is transformed by advanced algorithms into useful 
information to enable better process management and preventive maintenance. Because of that, the roles of 
employees which are controlling and managing industrial processes are being changed, as hardware (e.g. tablets, 
mobile phones, thin clients) equipped with HMI software, enables better mobility and easier access to the ever 
increasing quantity of process information. This brings us to the problem of information overload. It is crucial for 
the user that he is able to get to the information which is critical at that moment as quickly and as effi  ciently as 
possible. Modern HMI must therefore be able to support various hardware devices and clients as well as standards 
and recommendations for “effi  cient HMI”. This paper presents modern approaches and trends in creation of HMI 
systems based on recommended standards and the existing tools supporting them.

Kratek pregled prispevka

Četrta industrijska revolucija prinaša spremembe v načinu izvajanja procesov v industriji. Iz »pametnih« naprav in 
strojev se množice podatkov prenašajo v velika podatkovna skladišča, kjer jih napredni algoritmi pretvarjajo v koristne 
informacije, ki med drugim omogočajo boljše upravljanje procesov in preventivno vzdrževanje opreme. Tudi vloga 
zaposlenih, ki spremljajo in upravljajo industrijske procese, se zaradi tega spreminja, saj strojna oprema (npr. tablice, 
pametni telefoni, tanki odjemalci) v povezavi s programsko opremo HMI omogoča večjo mobilnost ter lažji dostop 
do vse večje količine procesnih informacij. Pri tem se srečujemo s problemom poplave informacij, zato je bistven 
način, na kateri so te informacije predstavljene uporabnikom in kako hitro in učinkovito ti uporabniki pridejo do 
informacij, ki so za njih ključne v tistem trenutku. Zato mora biti sodobni sistem HMI prilagojen različnim napravam 
oz. odjemalcem in upoštevati standarde in priporočila za visoko stopnjo ergonomije (Effi  cient HMI). V prispevku 
bomo predstavili sodoben pristop in smernice pri ustvarjanju sistemov HMI na primeru priporočenih standardov in 
obstoječih orodij, ki jih podpirajo.

1 Uvod

Pojem »četrta industrijska revolucija« združuje več 
konceptov. S tehnološkega stališča v grobem izkoriščamo 
napredek na področju »pametnih naprav«, ki so sposobne 
zajemati in si izmenjevati vse več podatkov. Velik napredek 
je storjen tudi na področju hitrih komunikacijskih 
protokolov in povezav ter učinkovitih podatkovnih 
skladišč, ki te podatke shranjujejo in jih dajejo na voljo 
za nadaljnjo obdelavo. Podatke iz procesa, združene s 
podatki iz drugih virov, ki so pomembni za učinkovito 
delovanje sistemov, napredni algoritmi pretvarjajo v  
koristne informacije, ki se med drugim uporabljajo za 
preventivno vzdrževanje, zgodnje odkrivanje napak 
in izboljšave učinkovitosti procesov.

Spremembe, ki so posledica razvoja na omenjenih 
področjih, se kažejo tudi v načinu, na kateri ljudje 
opravljajo svoje delo. Tehnologija omogoča večjo 
mobilnost in fl eksibilnost delovnih mest, na delovna 
mesta pa prihajajo nove generacije zaposlenih. Ti v 
svojem vsakdanjem življenju izkoriščajo moderne 
tehnologije in pričakujejo oz. so vajeni načina interakcije 
z napravami na delovnem mestu na enak način, kot 
to počnejo doma. Posledično te spremembe vplivajo 
tudi na sisteme HMI, tako na strani uporabnikov kot 
tudi razvijalcev.

Sistemi HMI so v industrijskem okolju prisotni že vrsto 
let. Uporabljajo jih operaterji in drugi uporabniki za 
nadzor in upravljanje procesa. Z uporabniškega stališča 
gre za zaslonske prikaze, preko katerih se spremlja 
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procesne parametre in ki predstavljajo grafi čni vmesnik 
oz. orodje za interakcijo s procesom.

Z naraščanjem grafi čnih zmogljivosti računalniške 
strojne opreme in vse večjo povezljivostjo se vse več 
informacij seli na operaterske zaslone. Posledica tega 
je, da je informacij na zaslonih vedno več, hkrati pa so 
izdelovalci teh zaslonov večkrat pozabili na osnovno 
funkcijo – uporabnost grafi čnega vmesnika ter se 
preveč posvečali izkoriščanju grafi čnih zmogljivosti 
strojne in programske opreme. Nekateri sistemi HMI 
so tako postali izredno nepregledni zaradi množice 
elementov, barv, nepotrebnih animacij, ki odvračajo 
pozornost uporabnika od vsebine, ki jo prikazujejo.

V zadnjih letih je na temo te problematike nastalo 
večje število strokovnih člankov in publikacij, razvil pa 
se je tudi standard na področju sistemov HMI (ANSI/
ISA-101.01- 2015, Human Machine Interfaces for 
Process Automation Systems), ki naj bi pripomogel k 
temu, da postane uporaba sistemov HMI bolj prijazna 
uporabniku z namenom dviganja nivoja učinkovitosti 
in varnosti uporabnikov in procesa.

V prispevku podajamo pregled težav in izzivov, ki se 
pojavljajo na področju sistemov HMI ter smernice, ki 
jih narekujejo standardi in stroka. Predstavljen je tudi 
konkreten primer sodobnega sistema HMI, ki sledi 
najnovejšim smernicam in ga je razvilo podjetje GE 
Digital. 

Kako torej zgraditi učinkovit sistem HMI, ki bo podpiral 
sodobne zahteve v procesnem okolju?

2  Izzivi vizualnega podajanja informacij v 
večjih sistemih

2.1 Otežen dostop do informacij

Veliko število procesnih zaslonov in informacij na 
teh zaslonih lahko povzroča počasno in nejasno 
prepoznavanje stanja v procesu in počasno iskanje 
podatkov, ki jih uporabnik v danem trenutku potrebuje v 
zvezi z določeno opremo ter s tem tveganje za napačne
odločitve.

Poleg tega podatke iz procesa potrebujejo poleg 
operaterjev tudi drugi uporabniki, ki sistem HMI 
uporabljajo le občasno in imajo težave pri navigaciji 
skozi procesne zaslone. Nenazadnje imajo enake težave 
tudi neizkušeni operaterji.

2.2 Prepoznavanje pomembnih informacij in 
izpostavljanje težav v sistemu

V preteklosti so se v želji po čim boljšem  informiranju 
operaterjev o podatkih iz sistema izdelovali procesni 
zasloni, ki so vsebovali množico številčnih prikazov 
različnih barv, ki naj bi omogočali podroben uvid v stanje 
sistema. Izkazalo se je, da preveliko število informacij 
na posameznem zaslonu slabo vpliva na učinkovitost 
operaterjev, ki imajo težave pri prepoznavanju odstopanj 
parametrov od želenih vrednosti oz. pri prepoznavanju 
splošnega stanja sistema, kar povzroča višji reakcijski 
čas ter veča verjetnost napak.

Razen obveščanja, takšni zasloni ne nudijo nobene 
podpore pri odločanju, kakšne ukrepe naj operaterji 
izvedejo za izboljšanje obstoječega stanja.

Podoben problem se pojavi pri upravljanju alarmov, 
kjer operater v poplavi vpisov, ki so nanizani v seznamu 
alarmov, težko določa prioriteto obravnave in nadaljnje 
ukrepe v zvezi s posameznim alarmom.

2.3 Uporaba različnih naprav za prikaz zaslonov HMI

Vloga operaterjev in drugih zaposlenih v procesnem 
okolju postaja vedno bolj aktivna v smislu naraščanja 
števila zadolžitev in gibanja po delovnem okolju, 
kar je poleg drugih okoliščin tudi posledica razvoja 
in uporabe mobilnih odjemalcev. Uporabniki želijo 
aktivno spremljati in imeti na voljo informacije v vsakem 
trenutku, ne glede na to, kje se nahajajo in s katere 
naprave dostopajo do procesnih zaslonov. Tipično 
želijo imeti iz svojih pisarn pregled nad sistemom preko 
spletnega brskalnika, hkrati pa si želijo možnosti uvida 
v informacije o opremi s svojih pametnih telefonov 
ali tabličnih računalnikov, ko se nahajajo na fi zični 
lokaciji opreme.

3  Katere so glavne značilnosti sodobnega 
sistema HMI, ki temeljijo na priporočenih 
standardih?

3.1 Uporaba modela opreme in prikaz informacij v 
kontekstu opreme

Model opreme je strukturiran opis naprav/opreme v 
sistemu, ki opisuje lokacijo, vrsto opreme in posamezne 
parametre, ki so vezani na to opremo (Slika 1). Vrednosti
posameznih parametrov so procesni podatki, ki se 
nahajajo v procesni bazi.
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Slika 1: Model opreme po nivojih kot se uporablja pri 
navigaciji.

Z uporabo modela opreme je možno izdelati enostavno 
in učinkovito navigacijo po sistemu. Uporaba modela 
opreme za navigacijo omogoča sistematično in enovito 
hierarhijo in prehajanje med zaslonskimi prikazi. Poleg 
tega je navigacija po procesnih slikah glede na opremo 
primerna tudi za uporabnike, ki niso najbolj izkušeni ali 
redko uporabljajo sistem HMI, saj uporabniki običajno 
informacije iščejo na podlagi vsebinskega razumevanja 
procesa. Recimo, da želimo izvedeti stanje delovanja 
motorja na določenem stroju, ki obratuje na eni od 
linij na izbrani lokaciji. Navigacija mora omogočati, 
da se intuitivno »sprehodimo« po drevesni strukturi 
modela od najvišjega nivoja (v tem primeru lokacije) 
do posameznega podatka (stanje delovanja motorja). 

Vsak nivo vsebuje prikaz, ki zajema ključne kazalnike 
procesa za ta nivo; od najvišjega nivoja, ki prikazuje 
splošen pregled stanja sistema, do nižjih nivojev, kjer se 
prikazujejo podrobnejše informacije, ki so v kontekstu 
opreme, ki jo opazujemo. Prikaz informacij, ki so v 
kontekstu navigacije, zagotavlja fokus na opremo, s 
katero se uporabnik ukvarja v danem trenutku, in s 
tem zmanjšuje verjetnost napačnih odločitev.

Tovrstna struktura omogoča tudi to, da so informacije 
prikazane konsistentno. Oprema iste vrste namreč 
običajno vsebuje enake parametre (vsak napetostni 
odklopnik npr. vsebuje informacijo o napetosti, toku, 
stanju odklopnika ipd.). Tako so lahko vse slike z istega 
nivoja videti enako, le podatki in oznake so v kontekstu 
opreme, ki je prikazana. 

Vpeljava modela opreme razvijalce sili tudi k siste-
matičnemu pristopu k izgradnji sistema vodenja. Na 
ta način izgradnja aplikacije poteka hitreje in z manj 
napakami.

3.2 Jasni in enoviti zaslonski prikazi

Navedenih je nekaj lastnosti, ki naj bi jih imele slike, 
ki so namenjene operaterjem[1]:
• Enostavnost in razumljivost;
• Jasno označeni oz. razločljivi elementi, ki se jih 

da upravljati;
• Uporabljeni grafi čni elementi so brez odvečnih 

podrobnosti ter prikazujejo informacije in ne le 
surovih podatkov;

• Uporabljene barve so v funkciji podajanja informacij;
• Alarmi in izredna stanja so označeni nedvoumno 

in se razločno razlikujejo od normalnih stanj;
• Operacije, ki jih operater izvaja s pomočjo grafi čnih 

elementov, morajo biti enovite in intuitivne ter 
izvedljive z minimalnim številom klikov oz. pritiskov 
tipk s ciljem zagotavljanja hitrega upravljanja;

• Pomembnejše operacije morajo vsebovati potrjevalne 
mehanizme za preprečevanje nehotenih ukazov;

• Čim večja uporaba trendov, ki pripomorejo k 
razumevanju časovnega razvoja dogodkov.

Slika 2: Primer preglednih indikatorjev vrednosti 
parametrov v procesu.

3.3 Podpora različnih uporabniških platform

Omenili smo že, da ima sodobni sistem HMI več različnih 
tipov uporabnikov. V večjih kontrolnih sobah so to 
običajno operaterji, ki proces upravljajo preko več 
zaslonov. V pisarnah ali laboratorijih občasni uporabniki
procesne zaslone pregledujejo preko brskalnikov, vse 
več pa je tudi uporabnikov, ki so mobilni in spremljajo 
proces na manjših zaslonih mobilnih naprav. Ob tem 
je pomembno, da so grafi čni elementi in upravljanje 
kar se da enotni (upoštevajoč različen način uporabe 
naprav in velikost zaslonov), saj pogosto različne načine 
dostopa uporabljajo isti ljudje.
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Pomembno je poudariti, da vse več podatkov, ki se prikazujejo na zaslonih 
operaterjev, ne izvira neposredno iz naprav v procesu, temveč so to obdelani 
podatki, ki se nahajajo v oblaku. 

Sodobni sistem HMI torej podpira uporabo tehnologij oblačne shrambe 
podatkov in povezovanja na oblak. Za operaterja oz. uporabnika morajo biti 
podatki iz oblaka dostopni na enak način kot »lokalni« procesni podatki 
oz. ne sme »čutiti« razlike v smislu navigacije, prikaza in druge uporabe.

4  Primer sodobnega sistema HMI, ki sledi priporočilom stroke 
in standardom

Podjetje GE Digital s svojim paketom iFIX, katerega del je v različici 5.8 R2 
tudi Web HMI odjemalec, sledi smernicam sodobnih sistemov HMI. iFIX 
Web HMI ima naslednje lastnosti:

• Navigacija po sistemu s pomočjo modela opreme 

Nova generacija iFIX SCADA sistema uporabnikom omogoča, da si procesne 
podatke, posamezne elemente sistema ter ostalo vsebino organizirajo na 
sistematičen način, in sicer glede na fi zični model opreme. Model opreme 
tako služi za poganjanje navigacije med zaslonskimi prikazi, s čimer postane 
uporaba nadzornega sistema zelo intuitivna, saj vsak uporabnik dobro 
pozna organizacijo in hierarhijo svojega podjetja oz. opreme. Poleg tega 
pa modela opreme ne uporabljamo samo za poganjanje navigacije, ampak 
tudi za prikaz vsebine (npr. alarmi, grafi ) v kontekstu navigacijskega nivoja, 
kjer se uporabnik nahaja. To pomeni, da se prikazujejo le informacije, ki 
so povezane z dotično opremo in katero uporabnik trenutno opazuje.

• Vgrajeni grafi čni gradniki, ki omogočajo prikaz v skladu s priporočili 
standarda ISA 101 

Za enostavnejšo in hitrejšo izgradnjo vizualizacije se lahko uporabijo 
predhodno pripravljeni gradniki, barve in postavitve, ki so zasnovani na 
osnovi priporočil in standardov za učinkovit razvoj HMI/SCADA sistemov. 

Slika 3: Primer ekranskega prikaza GE Web HMI odjemalca.
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Barve, ki predstavljajo normalno delovanje, so umirjene, 
oblike opreme na predlogah pa so lahko prepoznavne. 
Za prikaz stanja opreme in različnih nivojev oz. meritev 
so na voljo pripravljeni indikatorji, kjer je pomembno, 
da uporabniki s čim manj truda pridejo do ključnih 
informacij, poenoteni uporabniški vmesniki pa na 
vseh nivojih zagotavljajo enak način upravljanja z 
opremo. Uporaba takšnega koncepta vodi k hitrejšem 
prepoznavanju nepravilnosti v sistemu, s čimer se 
poveča učinkovitost uporabnikov in varnost delovanja 
sistemov.

• Centralizirana implementacija in vzdrževanje

Celotni razvoj, namestitev aplikacije, nadgradnje in drugi 
popravki se izvajajo na enem mestu, saj je upravljanje 
centralizirano, tako da razvijalcem ni potrebno skrbeti 
za uvajanje sprememb in vzdrževanje odjemalcev ter 
za njihovo strojno in programsko opremo. 

Izgradnja procesne baze, konfi guracija gonilnikov in 
povezav z drugimi aplikacijami in sistemi se izvaja 
s preverjenimi rešitvami, ki so prisotne v preteklih 
različicah iFIX SCADA aplikacije.

• Pravi HTML5 odjemalec, ki se prilagaja napravi, na 
kateri deluje

Web HMI odjemalec je zgrajen na osnovi tehnologije 
HTML5, kar pomeni, da lahko deluje na vseh sodobnih 
brskalnikih, ne glede na vrsto naprave in operacijski 
sistem, koncept uporabniškega vmesnika pa je zasnovan 
tako, da je primeren za različne velikosti in ločljivosti
zaslonov (t.i. responsive design).

Uporabniki dostopajo do procesa na enak način kot 
dostopajo do spletnih strani, brez potrebe po namestitvi 
dodatne programske opreme, prav tako pa so zahteve 
strojne opreme zelo nizke.

• Enotno in fl eksibilno orodje za izdelavo grafi čnih 
elementov

Pri izdelavi slik za Web HMI aplikacijo se lahko, kot pri 
običajnih (thick client) iFIX odjemalcih, uporablja orodje 
Workspace, ki je intuitivno in enostavno za uporabo. 
Razvijalcem je na voljo Web HMI orodjarna, ki poleg 
drugih orodij vsebuje predloge za barvne palete in 
opremo, s katerimi si lahko razvijalci poenostavijo in 
pohitrijo izdelavo slik. Slike, ki so izdelane s pomočjo 
Web HMI orodjarne, se lahko uporabijo za običajnega 
iFIX odjemalca ali pa se izvozijo v obliko, ki je primerna 

za web odjemalca. Poleg grafi čnih elementov, ki so 
razviti z orodjem Workspace, je mogoče dodajati tudi 
vsebino, ki je razvita z zunanjimi HTML5 urejevalniki, 
ki podpirajo SVG format. 

• Varnost dostopa

Web HMI odjemalec uporablja tehnologijo https in 
certifi kate SSL za zagotavljanje varnega dostopa preko 
internetnih brskalnikov. 

5 Povzetek

Spremembe, ki so posledica vpeljave konceptov četrte 
industrijske revolucije, vplivajo tudi na sisteme HMI. 
Odgovore na izzive, s katerimi se soočajo uporabniki 
poizkuša podajati stroka s priporočili in standardi ter 
nekateri proizvajalci programske opreme s svojimi 
rešitvami, ki ta priporočila upoštevajo. Sodobni sistemi 
HMI so usmerjeni k uporabnikom ter jim poskušajo 
zagotoviti čim višjo stopnjo enostavnosti uporabe za 
varno in učinkovito delo, kjerkoli se nahajajo. 

Mnoge rešitve in koristi prinašajo storitve v oblaku, ki jih 
lahko s pridom uporabljajo tudi uporabniki na procesnem 
nivoju. Operaterji lahko na podlagi rezultatov analiz 
velikih količin podatkov iz oblaka izvajajo preventivne 
ukrepe za zagotavljanje nemotenega delovanja ali 
izboljšanje delovanja procesa. Razvoj sistemov HMI 
gre v smeri omogočanja uporabe oblačnih storitev 
znotraj znanega in učinkovitega uporabniškega okolja 
– z enakim, standardnim uporabniškim vmesnikom. 

Primer sodobnega sistema HMI je iFIX Web HMI 
podjetja GE Digital, ki podpira zahteve sodobnega 
procesnega okolja s svojim uporabniškim vmesnikom in 
pripravljenostjo na povezovanje na oblak, konkretno na 
platformo Predix, ki med drugim nudi orodja za zbiranje 
in hranjenje velikih količin podatkov, prediktivno analizo 
in optimizacijo delovanja opreme.
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Data analysis and decision support at MES-MOM level

Factories of the future will require data analysis which is eff ective and 
thoroughly integrated into production processes. Current utilization of the  
production data is relatively poor, mainly due to diffi  culties related to data 
access, insuffi  cient software or algorithmic support, or simply lack of ideas/
knowledge on how and for what type of problems to employ production  data. 
The paper reviews the potential of the data analysis and decision support 
within major industrial information systems (i.e. PLM, ERP and MES-MOM). 
Details are provided for the analytical support of manufacturing operations 
management which is executed at the MES-MOM production level. Here, the 
functionality and the role of the analytics are introduced with consideration  
of the standard IEC 62264. Moreover, the paper represents the architectural 
design of the system which systematically supports data analysis and decision 
support.

Kratek pregled prispevka

Pomemben gradnik tovarn prihodnosti bo predstavljala učinkovita in v 
proizvodne procese dobro vpeta podatkovna analitika. Dandanes je izkoriščenost 
zajetih proizvodnih podatkov relativno slaba, za kar so najpogostejši razlogi: 
težaven dostop do vseh potrebnih podatkov, neustrezna programska ali 
algoritmična podpora, ali pa kar pomanjkanje idej/znanja, kako in za kakšne 
probleme uporabiti proizvodne podatke. Prispevek podrobneje predstavi 
potencial podatkovne analitike in podpore pri odločanju znotraj treh ključnih 
industrijskih informacijskih sistemov: PLM, ERP in MES-MOM. Podrobneje je 
razčlenjena analitična podpora operativnega izvajanja proizvodnje, ki se 
izvaja na nivoju sistema MES-MOM. Funkcionalnost in vloga analitike sta 
razdelani na podlagi standarda IEC 62264, predstavljena je tudi arhitekturna 
zasnova sistema, ki ponudi sistematično podporo za podatkovno analitiko 
in podporo pri odločanju.
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1 Uvod 

Proizvodno obratovanje je sestavljeno iz velikega 
števila aktivnosti, ki pokrivajo vse faze življenjskega 
cikla proizvodnje. Takšna velika množica med seboj 
soodvisnih aktivnosti predstavlja kompleksen ekosistem, 
kjer je za konkurenčnost in uspešnost proizvodnega 
obratovanja pomembna visoka učinkovitost posameznih 
aktivnosti, kot tudi ekosistema kot celote.

Proizvodni ekosistem, lahko razdelimo na tri ključne 
življenjske cikle [1][2][3], ki so fokusirani bodisi na 
produkt, na proizvodnjo ali pa na naročila (slika 1). Vsi 
življenjski cikli imajo presek v proizvodnji, kjer se končni 
produkti dejansko proizvajajo. Vsak izmed življenjskih 
ciklov pokriva določene proizvodne aktivnosti, bodisi 
so to dizajn in inženiring produkta in proizvodnje, ali 
pa aktivnosti sprejemanja in izvajanja naročil.

Faze posameznih življenjskih ciklov so podprte z raznolikimi 
informacijskimi sistemi. Na sliki 1 so označeni najbolj 
tipični predstavniki sistemov, ki s svojo funkcionalnostjo 
pokrivajo naloge posameznih proizvodnih faz. Seveda 
pa z dozorevanjem posameznih IT-sistemov in s težnjo 
po čim večji integraciji med posameznimi aktivnostmi, 
takšne informacijske rešitve širijo spekter funkcionalne 
podprtosti, ki se dostikrat pokrivajo s funkcionalnostmi 
drugih informacijskih sistemov.

V okviru težnje po čim večji digitalizaciji proizvodnje 
je tako eden izmed ciljev doseči čim boljšo povezanost 
vseh informacijskih sistemov, kar bo zagotovilo večjo 
povezanost procesov ter s tem tudi hitrejšo in avtomatizirano 
propagacijo korekcij preko vseh življenjskih ciklov 
proizvodnje. Dodatno, večja digitalizacija proizvodnih 
procesov prinaša vedno boljši vpogled v proizvodno 
dogajanje. To pa predstavlja tudi dodaten izziv in 
priložnost za vpeljavo novih analitičnih pristopov, 
ki lahko podprejo in izboljšujejo aktivnosti znotraj 
proizvodnega ekosistema.

V naslednjem razdelku je predstavljena funkcionalna 
umestitev raznolikih področij analitike v ključne 
informacijske sisteme proizvodnega ekosistema. Razdelek 
3 pa se osredotoči na problem podatkovne analitike in
podpore pri odločanju na področjih sprotnega spremljanja 
in upravljanja proizvodnih procesov. Predstavljena je 
konceptualna zasnova takšnega sistema, kjer je razdelan 
tako njegov življenjski cikel, kot tudi njegova arhitekturna
zasnova. Na koncu so podani še zaključki in smernice 
nadaljnjega dela.

Slika 1: Proizvodni ekosistem
(prirejeno po [2] in [3]).

2 Umestitev področij proizvodne analitike

V proizvodnem ekosistemu so najpogosteje v uporabi 
trije pomembni informacijski sistemi PLM (ang. Product 
Life Cycle Management), ERP (ang. Enterprise Resource 
Planning) in MES-MOM (ang. Manufacturing Execution 
System – Manufacturing Operations Management). 
Trend analitične podpore prodira v vse omenjene 
industrijske informacijske sisteme. Kot je razvidno 
iz slike 1, pa vsak izmed njih funkcionalno pokriva 
določen del proizvodnega ekosistema.

2.1 Podatkovna analitika v sistemih PLM
Sistemi PLM funkcionalno pokrivajo faze razvoja novega 
produkta in ustreznega proizvodnega procesa, poleg tega 
pa pokrivajo tudi povezane aktivnosti v fazi izdelave 
produktov in v poprodajni fazi. S tem pokrivajo celoten 
življenjski cikel produkta in proizvodnega procesa, 
kot je to s puščicami prikazano na zgornjemu levemu 
delu slike 2.

V fazi razvoja novega prodajnega izdelka sistemi PLM 
podpirajo različne aktivnosti od pomoči pri inkubaciji 
konceptualnih idej za nove produkte, do faze dizajna, 
kjer je potrebno defi nirati geometrijo izdelkov, kosovnice, 
tolerance produkta itd. Trend orodij za podporo teh operacij 
gre v smer aktivne in sprotne pomoči oblikovalcem 
izdelkov, ki teži k pohitritvi in poenostavitvi aktivnosti 
(npr. predlaganje podobnih sestavnih delov, avtomatska 
kategorizacija sestavnih delov, fi zikalna analiza dizajna). 
V naslednji fazi razvoja procesa nam podporna orodja 
nudijo pomoč pri defi niranju in dizajnu potrebnih 
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proizvodnih procesov (planiranje proizvodnih procesov 
in virov, razvoj specialnih orodij, defi niranje navodil dela 
itd.). Naprednejšo podporo na tem nivoju dandanes 
ponuja pristop modeliranja in virtualizacije proizvodnega 
procesa, še preden je le-ta fi zično realiziran. Na ta način je 

mogoče izvesti verifi kacijo procesa ter pridobiti ideje za 
poenostavitev faz dela in korekcijo proizvodnih procesov 
(npr. optimizacija proizvodne postavitve, povečevanje 
proizvodne zmogljivosti, energetska analiza).

Sistemi PLM funkcionalno pokrivajo tudi faze inženiringa 
proizvodnih procesov, kot so na primer pomoč pri 
naročanju in dobavi potrebnih izdelovalnih orodij, 
programiranje proizvodnih operacij in avtomatizacije ter 
njihovo preverjanje. Na tem področju podporna orodja
omogočajo pomoč pri avtomatskem generiranju ustrezne 
kode (npr. CNC programi) ter predhodno virtualno 
validacijo razvitih programov vodenja pred njihovo 
neposredno vgraditvijo na končno linijo (t.j. virtualni 
zagon – ang. virtual commissioning).

Trend prihodnega razvoja orodij PLM je boljše izkoriščanje 
proizvodnih podatkov in podatkov o dejanski uporabi 
produktov pri končnih uporabnikih. S takšnim pristopom je
mogoče pridobiti koristne informacije, ki lahko 
predstavljajo dobro osnovo pri redizajnu in izboljšavi 
proizvodnega procesa in/ali produkta.

2.2 Podatkovna analitika v sistemih ERP
Poslovni sistemi funkcionalno pokrivajo življenjski cikel 
proizvodnih naročil. Glede na standard IEC 62264 lahko 

Slika 2: Umestitev podporne analitike v proizvodni ekosistem. 
Ključne naloge posameznih sistemov so označene v krogih 
in puščicah, možnosti analitične podpore pa v temnejših 

kvadratnih okvirjih..
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pod temeljne funkcionalnosti sistemov ERP štejemo
naslednje aktivnosti: obdelava naročil, bilanca 
proizvodnih stroškov, upravljanje prevozov, vodenje 
zalog izdelkov, trženje in prodaja, vodenje vzdrževanja, 
nabava, upravljanje materiala in energije in razvrščanje 
proizvodnje. 

Na splošno delitev med aktivnostmi ERP in MES po 
standardu IEC 62264 ni ostra, v posameznih primerih 
so lahko določene funkcije implementirane znotraj 
poslovnega sistema (ERP) ali znotraj proizvodnega 
informacijskega sistema (MES-MOM). To je razvidno 
iz slike 3, kjer so pristojnosti posameznih operacij 
postavljene na mejo med obema nivojema proizvodnje 
(odebeljena črtkana črta).

Slika 3: Model upravljanja proizvodnih operacij [4].

Trend večje integracije in digitalizacije poslovnih 
procesov je že dobro uveljavljen. Pogosto se uporabljajo 
orodja BI (ang. Business intelligence), ki omogočajo 
pregled in analizo preteklih, trenutnih in prihodnjih 
poslovnih operacij. Podatkovna analitika tako že 
dandanes podpira različne poslovne procese ter išče 
priložnosti za optimizacijo (npr. analitika človeških 
virov, optimizacija proizvodnega plana, optimizacija 
dobavnih verig).

2.3 Podatkovna analitika v sistemih MESMOM
Funkcionalnosti, ki so potrebne na nivoju proizvodnega 
obratovanja, podrobneje obravnava tretji del standarda 
IEC 62264 [4], ki se osredotoča na aktivnosti upravljanja
proizvodnje. Aktivnosti so razdeljene v štiri skupine: (i) 
upravljanje proizvodnih operacij, (ii) upravljanje zalog, 
(iii) upravljanje kakovosti in (iv) upravljanje vzdrževanja.

Vsaka izmed teh funkcionalnih skupin je tudi podrobneje 

razčlenjena z uporabo generičnega modela aktivnosti, 
prikazanega na desni strani slike 4. Generični 
model podrobneje defi nira dejanske aktivnosti in 
najpomembnejše povezave med njimi. Te aktivnosti 
običajno pokrivajo sistemi MES in so v tesni navezavi 
s sprotnim spremljanjem in vodenjem proizvodnega 
obratovanja. Podprtost določenih funkcionalnosti 
pa je v splošnem tudi močno odvisna od specifi ke 
posameznega MES produkta.

Podporna analitika razpoložljivih orodij MES variira. 
Analitične funkcionalnosti so pogosto omejene zgolj 
na pomoč pri generiranju poročil, nekateri produkti pa 
omogočajo tudi naprednejše rešitve, t.j. konkretnejša 
analiza proizvodnih podatkov (iskanje vzorcev v podatkih, 
korelacije, dizajn eksperimentov, napovedovanje, 
podpora pri odločanju, itd.) [5]. 

Analitična podpora je omogočena bodisi preko integriranih 
orodij (lastni produkti) ali pa preko zunanjih orodij. 
Kot zunanja orodja se pogosto uporabljajo orodja BI 
[5], ki se preko standardiziranega vmesnika povežejo 
neposredno na podatkovno bazo sistema MES (npr. 
Cognos, QlikView, Microstrategy, Microsoft BI, Tableau). 
Pomanjkljivost takšnega pristopa je predvsem v tem, 
da takšna analitika ne predstavlja sprotne podpore pri 
odločanju, temveč zgolj analizo preteklih dogodkov. Le 
nekaj več kot 20 % obstoječih orodij MES omogoča 
tudi nekakšno inteligenco, ki proizvodne aktivnosti 
podpira tudi sprotno [5].

Slika 4: Modeli aktivnosti na nivoju proizvodnega 
vodenja [4].

V splošnem lahko analitično podporo MESrešitev 
funkcionalno ločimo na dva večja sklopa, kot je to 
prikazano na sliki 2. To sta (i) podrobno razvrščanje nalog 
(ang. Detailed scheduling) in (ii) sprotno spremljanje in
izboljševanje proizvodnih procesov (ang. Continuous 
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commissioning). Podrobno razvrščanje ima nalogo 
preslikave proizvodnega plana iz nivoja ERP v dejansko 
izvedljivi plan, ki upošteva dejansko trenutno in prihodnje
stanje proizvodnje. Proces sprotnega spremljanja 
in izboljševanja pa preko monitoringa dogajanja in 
vključevanja proizvodnega znanja omogoča sprotno 
diagnozo, prognozo in povečevanje učinkovitosti na 
vseh ključnih aktivnostih MES (proizvodne operacije, 
zaloge, kakovost in vzdrževanje).

3  Zasnova sistema za podatkovno 
analitiko in podporo pri odločanju 
na nivoju MESMOM

Trend digitalizacije proizvodnje omogoča celovitejši 
nadzor in vpogled v dejansko proizvodno dogajanje. 
S takšnim pregledom nad proizvodnjo se odpirajo 
mnoge nove možnosti izboljšav in potencial hitrejšega 
reagiranja na neželene situacije.

Ključno vprašanje pa ostaja, kako uspešno nadzirati to 
ogromno količino podatkov, ki se v vsakem trenutku 
generira v proizvodnem obratu, ter kako iz te množice 
podatkov pridobiti uporabne informacije in tudi novo 
koristno znanje. V ta namen je potrebno vpeljati 
nov sistematični pristop, ki bo poskrbel za ustrezno 
agregacijo informacij, za identifi kacijo in iterativno 
nadgrajevanje, revizijo in sprotno aplikacijo pridobljenih 
znanj, ter bo hkrati zagotovil tehnološko podporo za 
njegovo izvajanje. 

V naslednjih razdelkih bo predstavljen pristop, ki 
zagotavlja podatkovno analitiko in podporo pri odločanju 
na področjih sprotnega spremljanja in upravljanja 
proizvodnih operacij, kakovosti, zalog in vzdrževanja. 
Koncept ima osnovo na predhodnem delu, ki je bilo 
predstavljeno npr. v [6].

3.1 Agregacija proizvodnih informacij

Prihajamo v obdobje, ko ideja o celovitem spremljanju 
proizvodnega dogajanja postaja resničnost. Pri tem 
pa postaja problem preobremenjenosti s podatki še 
toliko bolj očiten, saj so uporabniki preobremenjeni z
veliko količino podatkov in iz njih le stežka pridobijo 
potrebne informacije. 

Odgovor na opisano problematiko predstavlja pristop 
transformacije in agregacije podatkov v obliko, ki 
uporabniku omogoča hitro dojemanje posredovanih 
informacij. Takšna preslikava sistematično poskrbi 
za prvo transformacijo surovih podatkov v uporabne 

informacije, katere so potrebne v procesih sprejemanja 
odločitev. 

Eno izmed takšnih splošno uporabljenih podatkovnih 
agregacij predstavljajo ključni kazalniki učinkovitosti 
(ang. Key Performance Indicators – KPI), ki se uporabljajo 
za ocenjevanje učinkovitosti podjetja in procesov, ki v 
njem nastopajo. Kazalniki učinkovitosti se predvsem 
uporabljajo v podporo vodenju podjetij na najvišjem 
poslovnem nivoju. Vedno bolj pa se ta način prikaza  
učinkovitosti uveljavlja tudi na proizvodnem nivoju,  
kar nakazuje tudi sprejetje mednarodnega standarda  
ISO 22400 [7]. Standard IEC 62264 umešča takšne 
proizvodne KPI-je v sklop temeljnih pristopov za izvedbo 
aktivnosti podatkovne analitike (aktivnost analize na 
sliki 4). Za spremljanje proizvodnega dogajanja se 
tipično uporabljajo proizvodni KPI-ji, kot so na primer:
skupna učinkovitost proizvodne opreme, kvaliteta 
izdelkov, hitrost proizvodnje in stroški.

Za namene pridobivanja informacij iz podatkov je 
mogoče vpeljati tudi kompleksnejše in bolj tehnično 
orientirane kazalnike. Primer takšnih kazalnikov so 
kazalniki, ki ocenjujejo kondicijo strojev in orodij. 
Takšna informacija pa je lahko nato ključna pri aktivnosti 
vzdrževanja in tudi izvajanja proizvodnega procesa.

Z uporabo kazalnikov, ki agregirajo proizvodne informacije, 
dosežemo konceptualno poenostavitev podrobnosti 
večjega števila vključenih procesov in pridobimo 
možnost nivojske organizacije procesov odločanja. 
Takšen pristop pa odpira tudi možnost vključevanja 
analitične podpore, ki preko simulacije, predikcije in 
optimizacije omogoča aktivno podporo pri odločanju. 

3.2 Iterativni pristop identifi kacije znanja

Vsaka proizvodnja ima svoje procesne specifi ke in 
probleme. Analitično podporno orodje zato ni mišljeno 
kot orodje, ki bo pri zagonu že takoj pričelo z aktivno 
podporo, temveč je potrebno pri njegovi postopni 
integraciji ustrezno defi nirati želeno funkcionalnost 
in identifi cirati potrebno znanje, ki bo omogočalo 
podporo pri odločanju. 

Proces integracije podpornega orodja in identifi kacije 
znanja, potrebnega za vzpostavitev podpornega orodja, 
lahko opišemo z iterativno shemo, predstavljeno na 
sliki 5.

V prvem koraku je potrebno izvesti analizo obravnavanega 
procesa. Namen je identifi cirati kritične procese ter 
oceniti in izvesti potencialni re-dizajn proizvodnih 
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procesov. Razumevanje proizvodnih procesov in njihove 
integracije v organizacijsko strukturo predstavlja osnovo 
za dosego učinkovitejšega sistema za sprotno podporo 
pri vodenju proizvodnje. Pri tem se lahko uporabijo 
orodja za modeliranje procesov, kot sta na primer BPML 
(ang. Bussiness Process Modeling Language) in EPC (ang.
Event-Based Process Chain).

Slika 5: Iterativni pristop identifi kacije znanja za 
podporni odločitveni sistem (prirejeno po [8]).

V drugem koraku je smiselno analizirati tok podatkov 
preko razvoja diagramov pretoka podatkov in razvoja 
podatkovnega modela. Defi niranje podatkovnega 
modela (npr. po IEC 62264-2 [9]) nam pomaga pri 
pregledu razpoložljivih proizvodnih podatkov in pri 
identifi kaciji tistih parametrov procesa, ki so ključni s 
stališča vodenja. Diagrami pretoka podatkov pa nam 
pomagajo pri identifi kaciji ključnih relacij med različnimi 
proizvodnimi procesi.

S proizvodnim obratovanjem se veča količina razpoložljivih 
podatkov in s tem tudi obseg dosegljivega znanja v njih. 
Tretji korak ima zato nalogo iskanja znanja iz podatkov. 
Identifi kacija tipično poteka preko nestrukturirane 
statistične analize proizvodnih podatkov, ki pa se ne izvaja 
sprotno. To izvajajo specialisti za podatkovno analizo, 
ki preko dostopa do arhivskih proizvodnih podatkov in 
uporabe splošnejših analitičnih orodij odkrivajo nova 
spoznanja in modele obnašanja proizvodne dinamike. 
Korak lahko razčlenimo na naslednje faze [6]: defi niranje 
agregatorjev proizvodnih podatkov, iskanje vplivnih 

spremenljivk in identifi kacija modelov.

Zadnji korak predstavlja sprotna analiza, ki preko 
uporabe predhodno identifi ciranega znanja ponuja 
aktivno podporo pri odločanju. Ta faza je namenjena 
proizvodnim operaterjem, ki so zadolženi za sprotno 
spremljanje proizvodnje in ustrezno korekcijsko reagiranje.
Pri tem jim pomaga poprej identifi cirano znanje, ki 
lahko zagotavlja: (i) boljše poznavanje proizvodnih 
procesov in relacij med procesnimi spremenljivkami, (ii) 
uporabo novih kazalnikov, ki agregirajo surove podatkov 
v uporabne informacije, (iii) napovedi prihodnjega 
obnašanja proizvodne dinamike in življenjske dobe 
orodij, in (iv) nasvete za potencialne optimizacijske 
ukrepe.

Vsak izmed predstavljenih korakov je namenjen 
identifi kaciji novega znanja, uporabnega za podporo 
pri vodenju proizvodnega procesa. Iterativnost sheme
nakazuje, da je potrebno korake ciklično ponavljati, saj 
se bodisi z novim poznavanjem procesa odprejo tudi 
novi pogledi na njegovo delovanje ali pa se sčasoma 
razmere pomembno spremenijo.

3.3 Arhitekturna zasnova
Za praktično realizacijo sistema za podatkovno analitiko 
in podporo pri odločanju na proizvodnem nivoju je 
potrebno zagotoviti ustrezno sistemsko podporo. Slika 6 
prikazuje arhitekturno zasnovo takšnega orodja. Orodje 
je zasnovano kot analitični dodatek proizvodnemu 
podatkovnemu skladišču in ima dve ključni komponenti: 
ne-sprotno analitiko (off -line analysis) in sprotno analitiko 
(on-line analysis).

Arhitektura sistema je zasnovana po principu dogodkovno 
gnane komunikacije med deležniki sistema. Pridobivanje 
procesnih podatkov poteka po principu naročanja na 
podatkovne tokove, ki jih preko poenotenih vmesnikov 
(ang. administration shell [1]) ponujajo podatkovni 
viri na proizvodnem nivoju (senzorji in industrijski 
IoT). Naročanje na podatke pa je izvedeno na podlagi 
rezultatov predhodne analize proizvodnih procesov 
(fazi I. in II. v iterativnem pristopu identifi kacije znanja).

Takšen asinhroni način komunikacije zagotovi večjo 
ažurnost podatkov ter razbremeni centralno podatkovno 
skladišče, saj ni potrebe po cikličnem povpraševanju 
po novih podatkih. 

Nesprotna analitika podpira iskanje novih zakonitosti 
iz podatkov. Uporabnikom je analitika dostopna preko 
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zunanjih orodij, ki imajo dostop do arhiviranih podatkov v
podatkovnih skladiščih, ali pa preko integriranih orodij. 
Integrirana orodja za analizo podatkov lahko delujejo 
po principu, da se analitika izvaja pri podatkih (znotraj 
podatkovnega skladišča), saj je na ta način mogoče 
paralelizirati analitične operacije in se izogniti problemom 
prenašanja velikih količin podatkov. Pridobljena znanja v
okviru nesprotne analitike predstavljajo skupek znanj 
(analiza vplivov, prediktivni modeli, CEPpravila), ki se 
izkoriščajo v sprotnih entitetah podpornega orodja.

Sprotna obdelava podatkovnih tokov predstavlja prvo 
stopnjo sprotne analitike. Pravila obdelave podatkovnih 
tokov so defi nirana v obliki CEP pravil in se izvajajo v
okviru modula CEP/ESP (ang. Complex Event Processing/
Event Stream Processing). S takšnim pristopom lahko 
zagotovimo prvo predobdelavo podatkov, vrednotenje 
agregiranih proizvodnih kazalnikov, zaznavanje kritičnih 
in vnaprej predvidenih proizvodnih situacij ter ustrezno 
delegacijo nalog odgovornim deležnikom (agentom) 
v sistemu.

Podporo pri sprejemanju odločitev predstavljajo 
sprotni agenti podatkovne analize (DSS Agent). Agenti 

so funkcionalno specializirani na ključna področja 
proizvodne kontrole, kot so proizvodna učinkovitost, 
kvaliteta in vzdrževanje. Namenjeni so operaterjem 
in vodjem proizvodnje, ki preko vnaprej predvidenih 
scenarijev in funkcionalnosti vizualizirajo in spremljajo 
trenutno proizvodno dogajanje ter po potrebi 
sprejemajo ustrezne korekcijske ukrepe. Znotraj teh 
orodij se izkoriščajo rezultati ne-sprotne analize, ki na 
podlagi pridobljenega znanja iz podatkov pomagajo pri 
sprejemanju ustreznih korekcijskih odločitev. Potreba 
po ukrepih pa je lahko bodisi zaznana na ravni sprotne 
podatkovno-analitične entitete (on-line analysis) ali pa 
je zahtevana s strani sprotne obdelave podatkovnih 
tokov (CEP/ESP).

4  Zaključek

Predstavljena ideja analitičnega sistema za podporo pri 
odločanju na proizvodnem nivoju predstavlja osnovo za 
realizacijo sistematičnega procesa nadgrajevanja znanja 
o proizvodnem procesu, kjer je ključna komponenta 
sprotno spremljanje merjenih veličin in učenje iz 
dejanskega proizvodnega obratovanja. Nadaljnje 

Slika 6: Arhitekturna zasnova sistema za podatkovno analitiko in podporo
pri odločanju na proizvodnem nivoju.
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delo se bo osredotočilo na implementacijo 
analitičnega sistema ter njegovo validacijo na 
realnem proizvodnem obratu.

5  Zahvala

Delo je nastalo v okviru projekta GOSTOP, ki ga 
delno fi nancirata Republika Slovenija, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska 
unija (EU) in nacionalnega raziskovalnega 
programa P2-0001.
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TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS

18. konferenca

14 11. 2017, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Veliki pokrovitelj

IZZIVI 5. GENERACIJE
Letošnja konferenca Telekomunikacije bo potekala 14. novembra 2017 v 
Radisson Blu Plaza Hotelu v Ljubljani. Pred nami je nov tehnološki cikel z 
uvajanjem tehnologij tako imenovane pete generacije. Mejnik, ki bo zagotovo 
dodal novo noto celotni svetovni ekonomiji. 

Na konferenci bomo obravnavali izzive, ki so del uvajanja novih tehnologij, 
in kako bodo te vplivale na poslovna okolja in digitalno transformacijo v 
povezavi z novimi tehnologijami. 

Gostili bomo podjetja in strokovnjake s 
telekomunikacij in IT-ja kot tudi panog, ki nove 
tehnologije uporabljajo v svojem poslovanju.  

prihodnost.

Vljudno vabljeni!

Prijavite se lahko na spletni strani www.telekomunikacije.org,  
nam pišete na info@telekomunikacije.org ali nas pokličite na (01) 429 33 02.
Vrednost kotizacije je 189,00 EUR. DDV ni vključen v ceno.

Medijski pokroviteljiPokrovitelji



NASVIDENJE na

27. 
TEHNIŠKEM POSVETOVANJU
VZDRŽEVALCEV SLOVENIJE

ki bo 19. in 20. oktobra 2017 na Otočcu

BREZ UČINKOVITEGA
VZDRŽEVANJA ...

... NI ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI



Vaš dobavitelj enosmernih in 
i meni nih virov

N8952A
200 V / 210 A / 15 kW

12.657 EUR + DDV

DP711
30 V / 5 A / 150 W

295 EUR + DDV

www.amiteh.com
www.rigol.si

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

226 EUR + DDV

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

1.185 EUR + DDV
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