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Finski Vacon sodi med vodilne proizvajalce fre-
kvenËnih pretvornikov na svetu. Izdeluje pretvor-
nike za motorje moËi od 0,25kW do 5MW, za nape-
tosti od 110 V do 690 V ter v stopnji zašËite IP20 do 
IP66. FrekvenËni pretvorniki Vacon slovijo po vi-

soki funkcionalnosti in zanesljivosti ter enostavni 
uporabi. Na voljo so številne razliËice: mali kom-
paktni pretvorniki, modularni industrijski sistemi, 
sistemi z vodnim hlajenjem ter sistemi s skupnim 
DC vodilom za kompleksne industrijske procese.

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i
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Spoštovani,

Smo na polovici leta, IFAM in TechExpo so za nami, jesenski sejmi, 
doma in v tujini pa nas še čakajo. Med tem časom se pa vidimo na 
Primorskem sejmu v nekoliko bolj neformalni atmosferi, na OTS in na 
Palsitovem ”Data Centru”. 

V reviji pa nadaljujemo s povezanimi temami. Kot vidite, smo spet v 
”zelenih temah” - obnovljivi viri, solar, decentralizirana omrežja in 
podobne teme so čedalje pogostejši gosti na naših straneh. Kdo bi lahko 
resno mislil, da bo tema kripto valute kdajkoli resno prisotna na stra-
neh revije za avtomatizacijo procesov ?!?

Industry 4.0 ne prinaša konvergence tem samo na nekaterih področjih 
ampak je to bolj univerzalna tema. Vse vpliva na vse drugo. Če pišete o 
konvergenci praktično vseh omrežij na Ethernet, potem za vas varnost 
omrežij ne more biti sekundarna tema. Ravno tako je z upravljanjem 
osebnih in drugih občutljivih podatkov. Če imate poslovne skrivnosti 
(in kdo jih nima?) je življenjsko pomembno, kako jih hranite.

Avtomatizacija že dolgo ni več samo programiranje PLCja, povezovanje 
senzorjev ali postavljanje strege. Bolj gre za načrtovanje nadzorovanje 
procesa in njegove interakcije z okoljem...

Lotili se bomo tudi ”solarnih” in povezanih tem. Obnovljivi viri energije 
ne prinašajo več tako udarnih naslovov kot prej, najbrž zato, ker smo 
se jih že privadili. Prešli so iz faze medijskih zanimivosti v silo, ki nam 
za hrbtom dejansko spreminja svet.

Če ne bi bilo Elona Muska in njegovih podvigov, bi večina še teh na-
slovov izginila. A s tem bi naredili mnogim zagnanim inovatorjem 
krivico. Inovacije in izboljšave prihajajo v neprekinjenem sosledju in ne 
kaže, da bo s tem kmalu konec.

Kemija baterij se vztrajno napreduje, sem ter tja dobivamo preboje v 
obstoječih tehnologijah in pojavljajo se nove (ste že slišali za svinec-
ogljik celice?). Tudi postopki izdelave solarnih celic napredujejo. 

Solarni paneli so že danes ”no-brainer” a če se bo uresničilo le pol 
napovedi za bližnjo prihodnost, potem o njih ne bo več kaj dosti raz-
mišljati. Solarni paneli bodo postali obvezni del vsakega objekta tudi 
brez posebne zakonodaje, že samo zaradi tržnih zakonitosti.

Povezano s tem tudi cene otočnih sistemov vztrajno padajo, njiho-
ve zmogljivosti pa rastejo. Ti zaenkrat še niso tako nizko, da bi bili 
očitna in nujna izbira za vsakogar, a so že dolgo tako dosegljive, da so 
prava izbira nekaterim. Kar je posebej zanimivo, ne samo profesional-
nim uporabnikom, na voljo so tudi sistemi za domačo uporabo.

Tokrat smo se lotili ene bolj zanimivih novosti na slovenskem trgu. 
Upam, da v kratkem sledi kaka praktična aplikacija na terenu.

Branko Badrljica, glavni urednik

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

web: http://www.slotehnika.net
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SLOVENSKI FIZIKI POTRDILI SLOVENSKI FIZIKI POTRDILI 
MISLI NOBELOVEGA NAGRAJENCAMISLI NOBELOVEGA NAGRAJENCA

Ljubljana, 9. maj 2018 – Skupina raziskovalcev Odseka za fi ziko trdne snovi Instituta »Jožef Stefan«, ki jo je vodil 
Martin Klanjšek, je potrdila razmišljanje Nobelovega nagrajenca Franka Wilczeka o nenavadnih delcih, ki naj bi v naravi 
obstajali poleg že znanih fermionov in bozonov. V članku v prestižni reviji Nature Physics je poročala o obstoju dveh 
vrst nenavadnih anyonskih kvazidelcev v kvantnem magnetu -RuCl3.

Pred štirimi desetletji je Nobelov nagrajenec Frank Wilczek razmišljal o nenavadnih delcih, ki ne bi bili niti fermioni niti 
bozoni; vsi doslej v naravi zaznani delci namreč pripadajo eni izmed teh dveh družin. Fermioni, kakršen je elektron, so 
individualisti. Neradi so v istem kvantnem stanju, zaradi česar se elektroni v atomu razporedijo po lupinah, kar je osnova za 
periodni sistem elementov. Bozoni, kakršen je kvant svetlobe foton, so po drugi strani konformisti. Radi so v istem kvantnem 

stanju, kar s pridom izkoriščamo pri 
delovanju laserja, močnega izvora 
koherentne svetlobe. Wilczek pa je 
razmišljal o delcih, ki ne bi bili niti 
fermioni niti bozoni, pač pa karkoli 
vmes, angleško ”any”, zaradi česar 
jim je nadel ime anyoni. 

Takšnih delcev do zdaj v naravi še niso 
zaznali. Rusko-ameriški fi zik Alexei 
Kitaev jih je teoretično predstavil 
v zelo odmevni napovedi, ki je 
eksperimentalne fi zike množično 
zaposlovala zadnjih dvanajst let. Te 
dni pa je skupina slovenskih fi zikov, 
ki so jo sestavljali Nejc Janša, Andrej 
Zorko, Matjaž Gomilšek, Matej Pregelj 
in Martin Klanjšek, skupaj s sodelavci 

iz Švice, potrdila njihov obstoj v 
kvantnem magnetu -RuCl3.

Nove delce je razen v naravi, kjer so 
lahko prosti, namreč mogoče iskati 
tudi v snovi. Ker v tem primeru niso 
prosti, pač pa so vezani na snov, jim 
pravimo kvazidelci. Alexei Kitaev 
je leta 2006 v izjemno odmevnem 
članku napovedal, da bi lahko anyonski 
kvazidelci obstajali v posebni vrsti 
ravninskega kvantnega magneta s 
šestkotno mrežo. Nekaj doslej znanih 
primerov takšnega kvantnega magneta 
so raziskovalci uspeli ustvariti šele v 
zadnjih letih. Najobetavnejšega med 
njimi, plastoviti kristal �-RuCl3, so fi ziki 
po svetu zavzeto proučevali zadnja tri 
leta, predvsem z namenom, komu bo 
prvemu uspela potrditev ali ovržba 
obstoja anyonov. Pred enim letom 
se je v to bitko vključila tudi skupina 

Informacije: dr. Mar  n Klanjšek, Odsek za fi ziko trdne snovi,  Ins  tut »Jožef Stefan«
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slovenskih fi zikov, ki ji je potrditev obstoja 
anyonov v -RuCl3 uspela, ker je rezultate svojih 
meritev znala razumeti na povsem nov in dotlej 
neuporabljen način. 

Anyoni so privlačni predvsem zato, ker jih je 
mogoče med seboj zvezovati na enak način, 
kot je mogoče med seboj zvezovati vrvi, da 
nastanejo vozli. Ker so kvantni pojavi v splošnem 
zelo občutljivi na neizogibne motnje, so vozli 
kot topološko stabilne tvorbe v kvantni fi ziki 
zelo iskani. Še več, vozli imajo spomin in z 
njihovo pomočjo je mogoče izvajati kvantne 
logične operacije. V svoji odmevni napovedi 
je Alexei Kitaev celo predvidel protokole 
delovanja morebitnega topološkega kvantnega 
računalnika, ki bi deloval na podlagi anyonov. 
Odkritje slovenskih fi zikov torej predstavlja tudi 
korak proti uresničitvi topološkega kvantnega 
računalnika, ki predstavlja sveti gral tehnologije 
prihodnosti.

ČRNI OGLJIK ČRNI OGLJIK 
JE V AZIJI JE V AZIJI 
POMEMBEN POMEMBEN 
POVZROČITELJ POVZROČITELJ 
PODNEBNIH PODNEBNIH 
SPREMEMBSPREMEMB
Informacije: Polona Strnad, Ins  tut »Jožef Stefan«

Ljubljana, 16. maj 2018 – Na Institutu »Jožef 
Stefan« so danes predstavili rezultate globalnih 
letalskih meritev absorpcije aerosolov, ki jih je 
v svoji zadnji, enomesečni misiji zbiral letalec 
Matevž Lenarčič. Vodja znanstveno raziskovalne 
ekipe doc. dr. Griša Močnik: »Prve analize  zbranih 
podatkov so potrdile pričakovanja glede stanja 
ozračja nad večjim delom Azije, kjer je črni ogljik 
pomemben povzročitelj podnebnih sprememb.«
Meritve črnega ogljika v okviru misije GreenLight 
WorldFlight 2018 so letos potekale v Aziji. 

Zaradi politično nestabilnega območja, kom-
pleksnosti pridobivanja dovoljenj za letenje 
in pristajanje, birokratskih zapletov in visokih 
stroškov meritve niso vedno potekale v idealnih 
razmerah. Vodja misije Matevž Lenarčič se je 
po gosto moral prilagajati terminom veljavnosti 

www.amiteh.siwww.amiteh.si
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dovoljenj in primernosti vremena za 
letenje. Dodatne težave je povzročila 
prepoved meritev nad Kitajsko, pred 
prihodom v to državo. Prve analize 
zbranih podatkov, ki jih je opravil 
znanstveno raziskovalni tim GLWF, 
so potrdile pričakovanja glede stanja 
ozračja nad večjim delom Azije, kjer 
je črni ogljik pomemben povzročitelj 
podnebnih sprememb. Analizo zbranih 
podatkov je opravila znanstveno-
raziskovalna ekipa, ki jo vodi doc. dr 
Griša Močnik z Instituta Jožef Stefan 
v Ljubljani.

Zaradi spreminjajočih se podnebnih 
vzorcev so potek misije ovirali 
nepredvidljivi vremenski pojavi, kot 
so močne nevihte v Savdski Arabiji 
in Združenih Arabskih Emiratih, 
nestabilno vreme predmonsunskega 
obdobja na indijski podcelini, izjemno 
slaba vidljivost na večjem delu poti 
do Mongolije ter nenavadno nizke 
temperature in frontalne motnje 
v Sibiriji. Zaradi pogostih padavin 
je bila onesnaženost ozračja, ki jo 
povzročajo gozdni požari v Sibiriji, 
manjša, vidljivost pa je bila nekoliko 
boljša. Zmogljivost ultralahkih letal 
ter enočlanska posadka se v takšnih 
pogojih sooča s svojimi omejitvami.

Pridobljena slika o stanju ozračja je 
bila na številnih etapah pogojena z 
vremenskimi razmerami. Med poletom 
GLWF 2018 smo izmerili prispevke, ki 
jih povzročajo naravni in človeški viri. 
Puščavski pesek, ki je večji, močno 
prispeva k absorpciji nižje v atmosferi. 

Ta pojav je bil značilen predvsem 
nad Arabskim polotokom. A tudi na 
tem območju so pri tleh dominirali 
izpusti, ki jih ljudje povzročimo z 
zgorevanjem ogljičnih goriv. Visoko 
v atmosferi prispevajo k segrevanju 
produkti zgorevanja fosilnih goriv in 
biomase.

Absorpcija aerosolov je odvisna od 
njihove sestave. Aerosoli različnih virov 
zato različno prispevajo k podnebnim 
spremembam, kar je odvisno tudi od 
njihovega življenjskega časa v zraku. 
Koncentracije absorbirajočih aerosolov 
so odvisne od aktivnosti virov, ki jih 
povzročajo, in hitrosti odstranjevanja. 
Nad puščavami in v tropih je mešanje 
v atmosferi učinkovito zaradi razlik 
med dnevno in nočno temperaturo. 
Nad Sibirijo so padavine učinkovito 
odstranjevale aerosole iz zraka, kljub 
gozdnim požarom, nad katerimi je 
letelo letalo z inštrumenti.

Vpliv izpustov na tleh tako lahko seže 
visoko v atmosfero in različni viri 
vplivajo na podnebne spremembe 
drugače. To je odvisno od lastnosti 
aerosolov, ki nastanejo. Vremenski 
pojavi to onesnaženje širijo regionalno, 
povzročijo pa tudi odstranjevanje 
aerosolov iz atmosfere. Tako je vpliv 
virov sicer regionalen, največkrat pa 
so lokalni viri tisti, ki dominirajo.

Rezultate dosedanjih meritev je 
ekipa GLWF predstavila na več kot 30 
znanstvenih konferencah po celem 
svetu. S sodelovanjem z znanstveniki, 

Matevž Lenarčič (v sredini)
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ki modelirajo regionalne in globalne 
izpuste, njihovo širjenje in njihov vpliv 
na podnebje, bodo te aktivnosti tudi 
nadaljevali. Med poglavitnimi  cilji v 
naslednjem obdobju je zagotoviti večji 
vpliv na odločevalsko javnost tako v 

Sloveniji kot v Evropski uniji in razvijati 
zavest o dejanskih učinkih črnega 
ogljika na podnebne spremembe in o 
možnostih ukrepanja. Učinki kampanj, 
ki jih izvaja ekipa GLWF, so vidni že na 
lokalnih ravneh, kjer se izvajajo redne 

meritve in se spodbuja zavedanje o 
hitro dosegljivih rezultatih ukrepov za 
zmanjšanje škodljivih vplivov črnega 
ogljika na okolje.

Informacije: Janez Škrlec, inž. meh.

MEDICAL 2018
Zelo uspešna predstavitev inovacij in novih tehnologij na 3. mednarodnem 

sejmu sodobnega zdravstva

Organizator predstavitve je bil Janez Škrlec, Razvojna 
raziskovalna dejavnost, s. p., in član Sveta za znanost 
in tehnologijo Republike Slovenije. Pokrovitelj sejemske 
predstavitve pa je bil Direktorat za znanost na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport. Na sejmu sta bili 
podeljeni dve priznanji: eno je prejel Direktorat za znanost 
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport za celovito 
predstavitev novih tehnologij in inovacij, eno pa Janez 
Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost, s. p., skupaj s 
partnerji za predstavitev inovacij in novih tehnologij na 
področju bionike in medicinskih tehnologij. 

Na razstavnem prostoru so bili predstavljeni različni 
implantabilni dinamični vsadki: srčni spodbujevalniki, 
ICD-stimulatorji, sakralni stimulatorji, stimulatorji gastrik, 
različni nevrostimulatorji, slušni vsadki, različni senzorji 
in aktuatorji, mikro črpalke, tehnologije CCD in CMOS in 
drugo. Kot posebne tehnologije so bile predstavljene: 
MEMS, BioMEMS, NEMS in MOEMS, ki so gradniki novih 
podpornih tehnologij in sistemov sodobne medicine 
in bionike. K tem tehnologijam sodijo tudi mikrofl uidni 
sistemi s senzorji, aktuatorji, laboratoriji na čipu, reaktorji 
na čipu in organi na čipu ter drugo. 

Predstavljene tehnologije se posredno uporabljajo za 
zdravljenje hudih bolezni, lajšanje bolezenskih stanj, 
diagnostiko, medicinski monitoring, spremljanje reakcij 
pri uporabi zdravil, ciljno doziranje zdravilnih učinkovin, 

Predstavitev novih tehnologij in inovacij na sejmu 
MEDICAL

analizo telesnih tekočin, zajemanje pomembnih medicinskih 
podatkov, prenos telemetričnih in biometričnih podatkov 
ipd.

Na sejmu je bila predstavljena tudi zanimiva inovacija 
Laboratorija LMSE (Fakulteta za elektrotehniko, Univerza 
v Ljubljani), ki so jo razvili skupaj s Kolektor group: 
izjemno zanimiva piezo mikrocilindrska črpalka za črpanje 
mikrolitrskih količin, različnih mikrofl uidnih snovi, ki 
se uporabljajo v biomedicini, farmaciji in kemijskem 
procesnem inženirstvu. Cilinder mikročrpalke je v danem 
primeru vzbujan z bimorfno strukturo steklo/PZT, pretok 
pa usmerjata dva elastomerna pripirna ventila. Posebnosti 
črpalke sta, da ne poškoduje bioloških celic in sposobnost 
samopolnitve. Na sejmu je prof. dr. Aleš Holobar, sicer vodja 
Laboratorija za sistemsko programsko opremo na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze 
v Mariboru, predstavil zanimive vmesnike za neinvazivno 
spremljanje in vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic 
med rehabilitacijo. Posebne pametne termoindikativne 
barve za tiskanje na živila, zdravila in druge namene sta 
predstavila vodja spin-off  podjetja Kemijskega inštituta 
MyCol, d. o. o, prof. dr. Marta Klajnšek Gunde in podjetje 
Bucik, d. o. o. 

Na predstavitvi novih tehnologij in inovacij so sodelovali: 
Institut Jožef Stefan; Fakulteta za elektrotehniko Univerze 
v Ljubljani; FERI Univerze v Mariboru; Kemijski inštitut v 
Ljubljani; Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani; Center 
odličnosti – Nanocenter in Center odličnosti NAMASTE; 
Slovensko inovacijsko stičišče; Evropsko gospodarsko 
interesno združenje (SIS EGIZ); Center za prenos tehnologij 
in inovacij na Institutu Jožef Stefan (CTT); Višja strokovna 
šola ŠC Ptuj in Visoka strokovna šola za bioniko na Ptuju; 
MyCol, d. o. o. (spin-off  podjetje Kemijskega inštituta); 
BUCIK, d. o. o; EUREL, d. o. o.; Dobre rešitve, d. o. o.; ROTO, 
d. o. o.; Saving, d. o. o.; SkyLabs, d. o. o.; INTRI, d. o. o.; INEA, 
d. o. o.; Makro Team, d. o. o.; NANOTUL, d. o. o.; EKOSEN, 
d. o. o.; CosyLab, d. o. o., in drugi.

Predstavljen je bil tudi nagrajeni bionski človek lutka, 
namenjen bodočim inženirjem bionike. Vodja projekta in 
idejni vodja je Janez Škrlec. V projektu sodelujejo podjetje 
INTRI, d. o. o., Višja strokovna šola ŠC Ptuj, Visoka strokovna 
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EXPRESS NOVICE

Janez Škrlecu in partnerjem ter Direktoratu za znanost na 
MIZŠ sta podelila priznanje ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc in predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Rjavec

šola za bioniko na Ptuju. Tehnično podporo razvoju projekta 
nudijo različne fakultete in inštituti. Bionski človek lutka 
bo v sedanji obliki izročen v izobraževalni proces. Kot 
zdajšnji projekt bo postavljen tudi v virtualno okolje 
z obogateno virtualno resničnostjo za boljšo podporo 
izobraževalnemu procesu. Zdajšnja izvedba bionskega 
človeka lutke vsebuje vse v svetu aktualne vsadke, senzorje, 
aktuatorje, komunikatorje, bionsko ročno in nožno protezo 
ter druge sisteme. 

Naslednji model bo natisnjen iz posebnih materialov v 
3D-tehniki, vgrajene pa bo imel vse implantabilne vsadke, 
črpalke in druge sisteme, ki se v svetu že vgrajujejo v 
človeško telo. Bionski človek bo tudi razvojna platforma, 
na kateri bodo študenti lahko razvijali nove sisteme in 
drugačne rešitve. Medijski partnerji predstavitve so bili: 
revija IRT 3000, revija Ventil in priloga Večera – Kvadrati.

Ekipa sejemske predstavitve inovacij in bionskega človeka 
v okviru pokroviteljstva MIZŠ

Vodja sejemske predstavitve: Janez Škrlec 

Sodelujoči :  

Medijski partnerji:  

AVTOMATIKA 
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ELEKTRONIKA - NOVE KOMPONENTE

Pripravil: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

AMDjevi Ryzeni in Epici za majhne strežnike

Po dolgi dominaciji Intela v svetu x86 arhitekture in namiznih računalnikov smo dočakali dvig 
konkurence. AMDjeva nova Ryzen serija je več kot izravnala tehtnico in povzočila pravo paniko v 
prevladujočem taboru.

Serija Ryzen Pro je dopolnjena s serijo ThreadRipper 
(!), namenjeno zahtevnim uporabnikom in Epyc serijo  
za strežnike. Prav vse serije so dočakale entuziastičen 
sprejem, ki je postal še toliko boljši po razkritjih ranljivosti, 
kot so ”Spectra” in ”Meltdown”.

Te dni so predstavili nove serije Ryzen+ kot serijo 2xxx, 
ki ji, tako kot pri prvi stopnici, sledijo še ostale.
Tako smo dobili ravno danes linjo Ryzen 1000V in Epyc 
Embedded 3000. Obe seriji sta podedovali inkrementalne 
izboljšave osnovne serije, sta pa namenjeni aplikacijam 
z majhno porabo.

Slika 1: novi Epyc Embedded 

Epyc 3000 serija ponuja od 4 do 16 Zen+ procesorskih 
jeder z možnostjo SMT, do 32Mb L3 predpomnilnika, 
4-kanalni dostop do pomnilnika, do 8 vdelanih vmesnikov 
za 10G Ethernet, poseben varnostni podsistem, 64 
paric PCI-jev3, enkripcijo virtualnega stroja, enkripcijo 
pomnilnika in poseben zavarovan prostor za korenski 
varnostni certifi kat. 
Gre za varnostne funkcije, ki smo jih vajeni na velikih 
strežnikih. AMD pravi, da so na oddaljenih točkah mreže 
na osamljenih malih strežnikih verjetno še toliko bolj 
smiselne. 

Serijo v tem trenutku sestavljajo štirje modeli:
• 3251 ( 8 jeder/16 niti, 2.5-3.1GHz, 55W)
• 3201 ( 8 jeder/16 niti, 1.5-3.1GHz, 30W)
• 3151 ( 4 jedra/8 niti, 2.7-2.9 GHz, 45W)
• 3101 ( 4 jedra/8 niti, 2.1-2.9 GHz, 35W)

Slika2: Ryzen Embedded V1000

Ryzen 1000V je po drugi strani nastal na osnovi AMDjeve 
APU serije. Ima ”samo” dva pomnilniška kanala, zato pa 
ponuja ob do 4 Zen+ procesorskih jedrih do 11 grafi čnih 
jeder ”Vega” z do 11 računskimi enotami.

Osnovne značilnosti:
- do 4 Zen+ CPU jedra, do 8 niti
Pomnilnik:
- ECC podpora
- 1DIMM po kanalu (dual rank)
Varnost:
• PSP Secure Processor naslednje generacije
• fTPM2.0, crypto offl  oad, platform secure boot, integrirani 

DRM
• programirljivi varnostni ključi
• SEV, SME Secure Memory
Integracija:
• vdelani ”Vega” GPU z do 11 računskimi enotami
• H.265 dekodiranje in kodiranje, VP9 dekodiranje
• do 4 DisplayPort 1.4 izhodi, HDMI 2.0b, eDP1.4
I/O:
• - do 4x USB 3.1 (10G) / 2Type C
• - 1x USB 3.1 (5G)
• - 1x USB 2.0
• - do 2x SATA
• - NVME
• - eMMC5.0 
• - do 16 paric PCIev3
• - 2x 10G ethernet
• - 2x UART, 4x I2C, 2x SMBUS, SPI/eSPI, I2S/HDA/SW, GPIO

Slika 3: Ryzen Embedded V1000 blok-shema 

SATA HDD

eMMC

Boot Flash

SATA

AMD Secure
Processor

eMMC

Misc I/O

Ethernet USB 3.1

SPI USB 2.0

Memory

Memory

DDR4

DDR4

CPU 3

CPU 1

CPU 2

CPU 0

“Vega” GPU  
(Up to 11CUs)

PCI Express®  
/ Display

AMD Ryzen™ Embedded V1000

Display Output 1

Display Output 2

Display Output 3

Display Output 4

PCIe® Gen 3

5xUSB3.1

1xUSB2.0
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Branko Badrljica, Avtoma  ka+E  - Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

BeckHoff -ovi novi EtherCAT merilni moduli BeckHoff -ovi novi EtherCAT merilni moduli 
za mrežni zajem podatkovza mrežni zajem podatkov

Novi modeli omogočajo do 50 ks/s pri 24-bitni ločljivosti. Zajem lahko sinhroniziramo z natančnostjo, 
večjo od 1 μs preko distribuiranih clock signalov. Pogrešek meritve je manjši od 100ppm. Vdelana je 
tudi diagnostika spojev in funkcionalna diagnostika.

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. 

Moduli so dopolnitev obstoječega 
EtherCAT portfolia in seveda združljivi 
s klasično PC opremo, vendar verjetno 
za večino aplikacij optimalna izbira ob 
obstoječi Beckhoff ovi ponudbi robustnih 
industrijskih računalnikov.

Slika1: nova ELM serija 

Serija ELM se razteza preko večjega 
števila modelov, ki ponujajo od 12 

do 24-bitnega zajema in frekvenc do 
100 ks/s.

Odlikuje jo predvsem možnost hitre 
postavitve na DIN letev in povezave ter 
izčrpna samodiagnostika, kar pomeni 
znatno krajše roke za postavitev in 
veliko enostavnejši servis in vzdrževanje. 
Vdelana diagnostika opravlja teste 
tudi med samim delom, poleg tega 
pa omogoča stalen temperaturni in 
električni nadzor nad zunanjo opremo 
preko posebnih vhodov.

Kot nakazuje že iz imena, namesto 
posebnega vodila za povezavo med 
moduli uporablja ”navadni” 100Mb 
Ethernet. No, ne čisto navaden. S pomočjo 
posebnih konektorjev in kabla je omo-

Slika2: Več kockic mozaika

gočen tako prenos signalov kot napajanja.
Namenski kabel omogoča prenose 
napetosti do 600V in tokov do 64A. 
Vhodno/izhodni del serije omogoča 
med drugim zajem:

- sile
- pritiska
- temperature
- hitrosti (vrt/min)
- frekvence
- navora
- veličin z merilnih mostičkov
- vibracij
- toka
- napetosti

Vir: https://download.beckhoff .com/
download/Document/catalog/Beckhoff _
Measurement_Technology.pdf
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Krmilje strojev za Industrijo 4.0 
s programsko opremo TwinCAT 

www.beckhoff.si/Industrie40
Beckhoff ponuja idealne temeljne tehnologije na osnovi standardnih PC krmilnikov za 

aplikacije s konceptoma Industrija 4.0 in Internet stvari (Internet of things oz. IoT). 

S programsko opremo TwinCAT se lahko krmilje strojev razširi tako, da podpira ‘big data’ 

aplikacije, komunikacijo v oblaku, prediktivno vzdrževanje ter celostno analitiko za večjo 

proizvodno učinkovitost. Kot sistemsko integrirana rešitev TwinCAT IoT podpira enotne 

protokole za komunikacijo v oblaku in omogoča enostavno integracijo storitev v oblaku že 

od načrtovanja strojev naprej. Poleg analize napak in prediktivnega vzdrževanja omogoča 

programsko orodje TwinCAT Analytics številne možnosti za optimizacijo strojev in sistemov 

z vidika porabe energije in sekvenc izvajanja procesov.
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ZELENE ENERGIJE

Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

BatterX - hibridna sončna elektrarna
Neodvisna proizvodnja in shranjevanje električne energije

O profesionalnem delu programa BatterX smo pisali v prejšnji številki. Kako pa je z domačimi 
uporabniki?  Ti praviloma nimajo tako visokih tehničnih zahtev po eni strani, po drugi so občutljivi 
na vsak € v končni ceni. Posledično temu govorijo uporabniki praviloma o poceni kitajski ponudbi 
in jih je težko prepričati, da bi investirali kaj več v opremo, na katero se lahko zanesejo. Kaj lahko 
ponudi tak sistem njim?

Slika 1: BatterX za pokrivanje 
domačih potreb

Shramba energije
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BATTERX HIBRIDNA SONČNA ELEKTRARNA

Tudi povprečni domači uporabnik 
ima neke zahteve. Če jih ne bi imel, 
se ne bi oziral po takem sistemu. 
Poleg tega, tudi njega vsak izpad 
stane. Tudi domači izgubljeni čas 
ima svojo ceno. Od solidnosti izdelka 
je odvisna verjetnost izpada, od 
solidnosti proizvajalca pa strošek, 
izgubljeni čas in povezani glavoboli 
v primeru izpada. 

BatterX tudi temu segmentu ponuja:

• shrambo energije v primeru 
izpada napajanja

• možnost več alternativnih 
virov (solar, agregat itd)

• solidno zalogo energije (5 - 
50kWh)

• upravljanje politike porabe
• zaščito pred mrežnimi udari
• možnost enofaznega ali tri-

faz nega priklopa
• upravljanje preko tablice ali 

telefončka
• možnost uporabe baterij  drugih 

proizvajalcev in različnih kemij 
(LiFePo4/PB-C/etc)

• solidna učinkovitost pre tvorbe 
• opcijski merilnik porabe

Serija je sestavljena iz štirih modelov, 
ki se med seboj razlikujejo tako po 
moči pretvorbe kot po dodatnih 

naprednih opcijah, predvsem 
gre za paralelno delo večih enot, 
možnost priklopa generatorja ipd.

Na razpolago so štirje modeli:

• h3 (3kW priključne moči no-
minalno, 4,5 kW fotovoltaika)

• h5 eco (5kW priključne moči 
no minalno, 6,5kW fotovoltaika)

• h5 (5kW nominalno, 10kW 
fo tovoltaika)

• h10 (10kW nominalno, 14,8 
kW fotovoltaika)

Kot rečeno, manjša modela sta 
brez dodatnih naprednih možnosti, 
višja dva pa ponujata:

• paralelno delo do 6 enot
• krmiljenje izhodov preko relejev
• izklop v sili
• zunanje temperaturne senzorje
• vhod za zunanji generator
• kontakte za vklop zunanjega 

generatorja
• poleg RS-232 in USB tudi CAN

Sisteme proizvajalec postavlja 
v domači program, a očitno je, 
da so sposobni veliko več, med 
drugim tudi zadovoljiti marsikatero 
pisarniško in manj zahtevno okolje.
Sposobni so razširitve z agregatom 
in v celoti z baterijami solidne 
ka pa citete, baterijo solarnih pa-
nelov ter generatorjem lahko 
pred stavljajo solidno garancijo 
stabilnega, zanesljivega napaja nja.

Dopolnimo jih lahko bodisi z BatterX-
ovo ponudbo akumulatorjev ali pa 
izberemo celice drugih proizvajal -
cev. Tako imamo na voljo veliko ma- 
 nevrskega prostora, ki nam dovo-
ljuje spreminjati razmerja vla ganja 
med posameznimi kom ponentami 
glede na potrebe.

Za mnoge bodo verjetno BatterX-ove 
PB-C celice dobrodošel dodatek, 
saj so mnogokrat lahko optimalna 

Slika 2: BatterX krmilje stoji med našimi porabniki, mrežnim napajanjem, 
akumulatorji, solarnimi paneli in opcijskim agregatom
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izbira za delo v pogojih nepopolne napolnjenosti in 
pogostega polnjenja/praznjenja. Nekoliko višja investicija 
lahko pogosto zlahka pokrije obratovalne stroške že 
na krajši rok. Tistim, ki za vsako ceno potrebujejo 
kompaktno baterijo, je namenjen LiFePo program. 

Od profesionalnih modelov serije BatterX jih 
razlikuje zaloga moči, stopnja vdelane zaščite in 
dosegljiva moč napajalnikov. Baterijski sistem 
je optimiziran za delo s 4 akumulatorji v seriji, 
ne pa 50-timi ipd, ker je to neprimerno za ta 
okolja in samo predstavlja dodatne stroške.

V tej konfi guraciji je edini fi ksni del pravzaprav 
krmilnik, pri vseh ostalih se lahko sami odločamo 
za želena razmerja učinek/cena.

Nenazadnje kaže na stopnjo zaupanja proizvajalca v 
svoj izdelek tudi garancijska doba 5 let. Pri tovrstnih 
izdelkih se ponavadi navaja povprečna življenjska 
doba v tej dolžini. Če je proizvajalec pripravljen 
garantirati za delo svojega izdelka v enakem obdobju 
in to za linijo, ki je namenjena domači uporabi, to 
tudi nekaj pove.

Dodatne informacije najdete na spletni strani www.
radog.si.

3000W/<10sec 5000W/<10msec 10000W/<10msec
4500W 1000W 14850W
3000W 5000W 10000W

1/1 x 18A 2/2 x 10A 2/2 x 18.6A

13A 21A 14.5A na fazo

30A 40A 40A

107×438×480 204×460×600 167.5×500×622
15.5 45

slika 3: specifi kacije po posameznih modelih



RADOG d.o.o.
Šmartinska cesta 106, 1000 Ljubljana

tel.: +386 51 332 229
e-mail: rado@radog.si, www.radog.si
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OVE - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+E

Že dolgo je tega, kar imamo ”zeleni davek” za razvoj obnovljivih virov pridobivanja energije. eee dododolglglgooo jejeje tt tegegegaa,a, kk kararar ii imamamamomomo ” zezezeleleleninini dd davavavekekek” zazaza rr razazazvovovojjj obobobnononovlvlvljijijivivivihhh vivivirororovvv prprpridididobobobivivivanananjajaja ee enenenergrgrgijijijee.e. 
Veliko je bilo govora o čisti prihodnosti, neomejenih potencialih čiste energije, moči sonca VVeVelililikkoko jj jjee bibibillolo g ggovovororaa oo čičiči tststiii prprp ihihih dododnono tststiii,, n neoeomemejjejej ininihhh popop ttetencnciiaialililihhh čičiči tststee enenerer igigig jjejej , , momočičiči s sononcaca 

ipd.iipipippddd.d.

Koliko smo od takrat napredovali in v kateri smeri ?KKoKoKolilililikkokoko ss smomomo oo odddd ttatatakkrkrkr tatatat nn napapapprerereddododovavavalililili iii innn vvv kkakakattetete iririri ss smememe iririri ??? ?

Po teh letih lahko že potegnemo neke osnovne zaključke in rečemo, da je pri obnovljivih virih PoPoPo tt teheheh ll letetetihihih ll lahahahkokoko žž žeee popopop tetetegngngng emememooo nenenekekeke oo osnsnsnoovovnenene z zakakakljljljj čučučkekeke ii innn ererečečečemomomo, dadada jj jjeee pprprp iii obobobnonono lvlvljijijij ivivihhh ivivi iririhhh 
predvsem govora fotovoltaiki in energiji vetra, pri čemer to razmerje varira glede na položaj prprp ededvsvsemem g ggovovororaa ffofototovovoltlt iaiai ikiki ii inn enenerer igigig jijijij v vetetrara, prprp iii čečememerr toto r razazmeme jrjrjjee vava iririrara g ggleledede n naa popop loložažajjj j
posamezne države članice EU ter  insolacijo in vetrni profi l ozemlja.poposasamemeznznee drdržažaveve č člalaninicece E EUU teterr i insnsololacacijijoo inin v vetetrnrnii prprofiofil l o ozezemlmljaja.

V glavnem se je zelena tematika tu porazdelila na:

• čistejše pridobivanje energije
• racionalnejšo distribucijo in porabo - „Pametna 

omrežja - Smart Grid”
• varčnejši sistemi in standardi
• sistemi za prilagoditev porabe in proizvodnje, 

skupinsko optimizacijo in upravljanje ipd
• električni transport s svojimi značilnostmi (velika, 

distribuirana kapaciteta baterij na področju, 
visoki tokovi polnjenja ipd).

1. Tehnični napredek, čiste energije 

V največji meri tu govorimo o drastičnem padcu 
cene panelov in ne toliko o povišanem izkoristku. 
Najkakovostnejše celice danes dosegajo cca 21% 
izkoristek v danih pogojih, prej so ga pa mogoče 
15%. Razlika je znatna, vendar niti približno podobna 
cenovni razliki. Poleg tega je videti, da bo za bistven 
nadaljnji napredek potreben  preskok v proizvodnji 
celic, tega pa zaenkrat še ni. Laboratoriji znajo 
pokazati večslojne vzorce z izkoristkom 40% in čez, 
a o ceni ne govori nihče izven vesoljskih programov. 
Po drugi strani pa smo zasledili napovedi, da lahko 
ob z malo sreče pri preizkusu novih mehanizmov za 
nadzor poti svetlobe skozi celico in 8 do 10 slojnih 
celicah vidimo realne izkoristke 50-60%. Skratka, 

upov in kandidatov je veliko, dorečenih praks in 
demonstriranih konceptov pa še ne.

Začetki študij fotoelektričnega efekta segajo daleč 
v 19-to stoletje in vizionarskemu delu gospoda 
Charlesa Frittsa se imamo zahvaliti, da je sprožil 
začetni kamenček, ki nam je danes prinesel marsikaj, 
tudi vsem znane solarne panele.
Davnega leta 1884 je namreč ustvaril in patentiral 
selenske panele kot rešitev za pridobivanje električne 
energije.

Slika 1: Prva baterija solarnih panelov za demonstracijo 
generacije električne energije

Stvar se v je obliki takrat ni prijela kot solarni generator, 
je pa sprožila mnoge diskusije in usmerila pozornost 
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takratne znanstvene znanosti v fotoelektrični efekt.
Paneli so bili izdelani ročno in so imeli izkoristek 
pod 1%, kar pa je bilo več kot dovolj za praktično 
demonstracijo uporabnosti efekta za generacijo 
energije.

Preteklo je celih 7 desetletij, preden smo lahko v 
60-tih letih videli prve praktične silicijeve celice 
za generacijo energije. Uporabljene so bile v 
telekomunikacijskih in vesoljskih aplikacijah. Prvi 
satelit, ki jih je uporabil, je bil eksperimentalni 
satelit Vanguard.

Prve celice so bile zelo podobne šolskim primerom 
(rezina silicija s p-n spojem) kot jih lahko vidimo 
na skicah. Izkoristek je bil temu primeren, tipično 
pod 5%.

Slika 2: prve solarne celice na osnovi silicija

Tej zasnovi pravijo ”konvencionalna vesoljska celica”, 
ker je bila uporabljana v vesoljskem programu 
praktično nespremenjena še več kot desetletje. Skozi 
različne spremembe so ji sčasoma uspeli dvigniti 
izkoristek nad 10%.

S spremembami  v prvem, anitrefl eksnem sloju so 
izboljšali  izkoristek na 15% in v 70-tih letih in 
nastala je ”vijoličasta celica”.

Slika 3: vijoličasta celica

En od osnovnih kriterijev učnkovitosti sončne celice 
je, kako dobro zajame sončno svetlobo in jo zadrži 
v sebi do trenutka pretvorbe, ko nekje v njej foton 
zadane v kristalno mrežo in se pretvori v energijo 
para elektron-luknja.

Prva celica, ki je izkoristila samo kristalno mrežo 
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silicija v ta namen, je tim ”črna celica”. V njej je v ta namen spretno 
uporabljena sama kristalna struktura materala, ki jo s prilagojenim 
jedkanjem spremenijo v piramidasto strukturo. Ta zajame vpadno svetlobo 
in jo usmeri tako, da v veliki večini primerov večkratno odbija znotraj 
strukture celice in povečuje verjetnost rekombinacije. Ime je dobila 
po značilni temni barvi, izkoristek je pa takrat prvič narastel na 15%.

Slika 4: ”črna celica”

Leta 2000 smo dobili generacije celic, ki so demonstrirale izkoristke 
25%. Prikazana je PERL izvedba.

Slika 5: ”PERL celica z izkoristkom 25%

Glavna razloga, da jih še ni v prodaji sta dva - cena izdelave in pa 
staranje. Vse te t.i.m. šampionske celice se po postavljenem rekordu 
izredno hitro starajo. Pri postavitvi celic pa računamo na njihov izkoristek 
še desetletja potem, zato bo preteklo še nekaj časa, da bodo lahko 
koncepte udejanjili tako, da bodo uspeli nadzorovati staranje.
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Podobno je z energijo vetra. Vetrnim generatorjem 
ni kar čez noč skokovito narastel izkoristek, so pa 
padle cene postavitve ekvivalentnih vetrnih polj. 

Glavnina razvoja vetrne tehnologije se odvija na 
področju velikih generatorjev, tako v onshore kot 
v off shore izvedbi. Razlogov za to je več, vsi pa se 
seštejejo v večjo ekonomijo proizvodnje.

Pri večjih generatorjih je manj režijskega dodatka, 
poleg tega pa so tudi višji in imajo zato dostop do 
hitrejših, stalnejših vetrov. To je toliko bolj pomembno 
zato, ker je industrija zelo občutljiva na cenovne 
pribitke pri plačevanju energentov in je toliko bolj 
nujno, da alternative ujamejo ceno elektrike, kot jo 
zaračunavajo klasični prozivajalci, če hoče upati, da 
bo kdaj postala resna možnost.

Osnova razvoja je torej v povečanju dimenzij, ki so v 
prvi vrsti odvisne od napredkov pri izdelavi turbine 
(boljši materiali z večjo trdnostjo ipd), izboljšavah 
generatorjev, ki dovoljujejo direktni pogon brez 
mehanskega prenosa, dodatne varnostne mehanizme, 
boljše krmiljenje turbine in pa elektronski sklopi, ki 
omogočajo črpanje proizvedene energije neposredno 
v AC omrežje,  brez posebnih, dodatnih sklopov.
 
 Glede na to, da so ti vetrni generatorji med največjimi 
vrtečimi se strukturami na planetu, je izredno 
pomembno, da jim vdelane rešitve dajejo veliko 
zanesljivost in trajnost brez  bistvenega vzdrževanja, 
saj bi vsako vzdrževalno delo bistveno dvignilo ceno 
tako pridelane 

  
 

Slika 6: GE-jev novi orjak - 12,5MW Haliade-X 
 
V segmentu majhnih vetrnih generatorjev je veliko 
dogajanja a zaenkrat še  malo takega, ki ki bi prestalo 
soliden tržni preizkus. Mnogi svetujejo, je v tem 
segmentu za veliko večino uporabnikov primernejši 

solarni generator. A tudi tu vetrni generatorji še niso 
rekli zadnje besede.  

Zmagovalec te ”vojne” torej še ni znan. Solarni 
paneli so relativno poceni, enostavnejši za montažo, 
manj moteči za okolje in v osnovi zahtevajo manj 
vzdrževanja, saj polje ne vsebuje gibljivih delov. 
Lahko jih montiramo praktično kjerkoli imamo solidno 
osvetljenost. Vetrne turbine so kritično odvisne od 
zračnega pretoka, ta pa v splošnem zahteva odsotnost 
preprek v okolici turbine, ki mora biti poleg vsega še 
dokaj visoko. Ker gre za mehanski sklop z rotirajočimi 
deli, je vzdrževanje, vsaj pri določenih izvedbah, 
sploh tistih z mehanskimi prenosi, periodično 
potrebno. Turbine so lahko  glasne in vplivajo na 
življenje okrog sebe (pogini ptic ipd). Zato so med 
drugim v zadnjih letih članice investirale v off -shore 
izvedbe, pri kateri gre  za montažo na morju. Čeprav 
je ta dražja, prinaša praviloma večje izkoristke in 
boljši vetrni profi l.

Solarni paneli imajo nižje izkoristke od turbine, 
nimajo pa nekih fundamentalnih zgornjih meja, 
preko katerih jih fi zika ne bi pustila. Pri turbini 
jo določa Betz-ov zakon, po katerem je najvišji 
teoretično možni energijski izkoristek malo pod 60%. 
Kakovostni praktični modeli lahko danes dosežejo 
80% te fundamentalne omejitve. Gre za osnovno 
logiko, ki predpostavlja, da praktična turbina ne more 
pretvoriti celotne energije zračnega toka, saj bi se 
zrak potem ustavil. To bi pa ustavilo tudi turbino. 
Zračnemu toku mora ostati toliko energije, da lahko 
nemoteno odteka.

Kljub vsemu je končni izkoristek veliko višji od tega, 
kar nudijo solarni paneli, čeprav gre tu za nekoliko 
neumestno primerjavo.

Kot poročajo, je instalacija off shore polj vetrnih 
generatorjev v EU doživela velik vzpon skozi leto 
2017 in v prvi polovici 2018. Tako je bilo samo 
v letu 2017 postavljenih generatorjev za več kot 
3GW inštalirane moči. Vsega skupaj ima Evropa v 
tem trenutku približno 16 GW inštalirane moči v 
različnih off shore poljih v lasti 11 članic.

Poleg tega je napovedanih nekaj novih polj, ki naj 
bi zaživela v prihodnjih nekaj letih. Glavni nosilci 
programov so Anglija, Nemčija, Danska in Nizozemska. 
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Celo Francija, ki tradicionalno sloni na  jedrskih 
reaktorjih, čedalje bolj agresivno dela na off shore 
poljih, ki naj bi v prihodnosti nadomestila vsaj 
nekatere nuklearke. Ocenjujejo, da bo do leta 2020 
inštalirana moč narasla na 25 GW in nadaljevala z 
nezmanjšano stopnjo rasti vse do leta 2030.

Tu še nismo omenili ostalih prijemov, a je že dolgo jasno, 
da sta solar in veter nosilna programa obnovljivih virov. 
Uporaba biomase ima bolj kot osnovni poudarjene 
stranske efekte, kot so čiščenje od kemičnih vplivov, 
gnojenje zemljišč ipd, kot pa sam postopek sežiga, 
ki v bistvu ne predstavlja energijske pretvorbe, ki 
bi jo danes videli kot ekonomično.

Geotermalna energija je tradicionalno na seznamu 
držav članic EU, sploh nordijskih članic. Pri tem se, tako 
kot pri soncu in vetru, trudijo uporabiti tehnologijo 
na čim višji ravni, da bi ob tem prinesli čim večji 
energijski iztržek. Zato govorijo mnogi o globoki 
in ultra globoki geotermali, ker ta lahko postreže z 
znatnimi temperaturnimi razlikami, ki omogočajo 
bistveno bolj intenzivno proizvodnjo tudi električne 
energije in ne samo pomoči pri ogrevanju ali hlajenju 
objektov ipd. Evropska Platforma za Tehnologijo in 
Inovacije (ETIP-DG) vidi v globoki geotermali vir za 
pokrivanje večine evropskih potreb za električno 
energijo in znaten prispevek k pokritju potreb po 
toplotni energiji.

2. „Pametna omrežja - Smart Grid”

Tu so se pojavili pojmi pametnih omrežij in dodatnih 
mehanizmov, ki lahko vodijo, nadzirajo  ali optimizirajo 
proizvodnjo ali porabo energije. Pri tem je pričakovani 
prihod električnih vozil bistveni element te enačbe, 
ker vsebuje dve novi komponenti- visoko, sunkovito 
porabo pri poljnenju baterije parkiranega vozila, 
poleg tega pa znaten zalogovnik energije, ki ga 
omrežje lahko s pridom izkoristi,  če mu je dan na 
razpolago. Strategije in rešitve na tem področju so 
različne, še ni nekega enotnga standarda in prijemov, 
vsekakor bomo v tem sgementu tem objavili še kar 
nekaj člankov in prispevkov v prihodnosti.

3. varčnejši sistemi in standardi

Prihranjeno je pogosto enakovredno proizvedenemu. 
Po Evropi je v povprečju kakovost toplotnih izolacij 

stavb dokaj nizka in zato je tu prostora za prihranek 
veliko. Kot je prej rečeno, gre za kombinacijo 
pametnejšega napajanja bremen, nadzorovanega 
ogrevanja in kakovostnih, modernih toplotnih  izolacij.

Gre za enega od mnogih blagodejnih učinkov 
povezovanja v EU, ki skrbi za to, da se določeni 
tehnološki kriteriji zahtevajo z jasno oprtim pogledom 
v prihodnost. Osnova tega kriterija je spoznanje, da 
gre na vzdrževanje in ogrevanje objektov skoraj 40% 
vse porabljene energije, da pa je ob tem približno 
75% objektov energijsko potratnih. Poleg tega se 
vsako leto  prenovi samo od 0,4% do 1,2%  vseh 
objektov.
                        
Očitni cilj je bil torej združiti prijetno s koristnim- 
dvigniti nivo kakovosti objektov, med tem pa z 
omenjenimi dejavnostmi dvigniti nivo zaposlenosti 
in usposobljenosti delovne sile. (glej “investicijski 
plan za Evropo - What is the Investment Plan for 
Europe” http://ec.europe.eu)

Ravno tako so tu podobni standardi za različno 
opremo - od dovoljene porabe potrošnih naprav 
do industrijskih standardov ipd, ki znižujejo porabo 
energije in večajo stopnjo varnosti in zanesljivosti.

Vsi ti standardi so spet samo del novega mozaika 
povečanja učinkovitosti in zmanjšanja neželenih 
emisij novih tehnologij. Dobili smo tako tudi prvo 
konferenco o klimatskih spremembah v Parizu, ki je 
zajela podpis pravno obvezujočih pogodb, z njo pa 
tudi sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov.

Prišle so tudi nove uredbe o enovitem in enostavnem 
označevanju energijske učinkovitosti zgradb (razredi 
od A do G ipd)

Slika 7: Energijska učinkovitost - gre lahko 
enostavneje? 
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EU smernice o gradnji objektov govorijo o obveznosti 
ustrezanja zahtevam za NZEB (Nearly Zero Energy Buil-
dings - objekti s skoraj nično porabo energije). Gre 
za tehnično ustrezno izvedene objekte s sodobnimi 
materiali in majhno porabo energije, ki pa je v največji 
meri, če ne v celoti, zadovoljena iz obnovljivih virov. 
(Recommendation on guidelines for the promotion of 
nearly zero-energy buildings). 

Za cilje, ki si jih je pariška konferenca postavila za 
leto 2020, so postavili nove smernice do leta 2030. 
Tako naj bi do takrat dosegli zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za vsaj 40% glede na nivo iz 
leta 1990 ter dosegli vsaj 27% udeležbo energije 
iz obnovljivih virov ter 27% povečanje energijske 
učinkovitosti.

Vse to je del daljnoročne strategije za vstop v nizko 
ogljično gospodarstvo do leta 2050. Večino tega 
je EU strnila v svojem Integriranem SETI planu za 
razvoj iz leta 2016.

Plan navaja več ciljev, v zvezi z vsakim pa določene 
ukrepe:

a. Dvig EU na prvo mesto v svetu po uporabi in 
razvoju tehnologij za uporabo obnovljivih virov:

• razvoj fotovoltaike predvsem v smeri znižanja 
stroškov postavitve instalacij, tako skozi napredke 
na panelih kot na infrastrukturi

• off shore vetrnih elektrarnah, za katere predvidevajo 
bliskoviti vzpon zaradi njihovih inherentnih 
prednosti. Te gradnje so v štartu nekoliko 
zahtevnejše, a so pod črto še vedno cenovno 
učinkovitejše od kopenskih izvedb, ker so lahko 
višje in ker ni zapletov z zasedbami zemljišča 
in dovoljenimi višinami ipd,v njihovi bližini ni 
struktur, ki bi motile potek vetrov ipd.

• koncentrirana solarna proizvodnja. Eden od 
konceptov solarne proizvodnje predvideva tudi 
kolimacijo sončne toplote na majhne celice z 
visokim izkoristkom, posebej prilagojenih delu v 
visoki svetlosti, kar naj bi omogočilo bistveno višji 
izkoristek. in pa možnost shranjevanja odpadne 
toplotne energije za gretje.

• globoka geotermalna proizvodnja
• ”OCEAN” tehnologije za izkoriščanje energije 

plime in pa valovanja za tiste lokacije, kjer je to 
lahko optimalna rešitev.

b. Razvoj novega energetskega sistema EU s po-
trošnikom v središču:

EU vidi prihodnost v visoko decentraliziranih sistemih, 
skozi katere se prebivalci povezujejo po svojih 
interesih in tak naj bi bil tudi energetski sistem. 
Občanom naj bi omogočil dostop do podatkov, ki bi 
jim dovoljevali pravočasne in kakovostne odločitve, 
nato pa na na podlagi teh odločitev določili svojo 
udeležbo v sistemu.

Ključni princip je dostop do informacij v vsakem 
trenutku in možnost inteligentnega vpliva na naprave 
in sklope v svojem domu, preko katerih lahko aktivno 
krmili svoj profi l tako porabe kot proizvodnje energije.

Slika 7: možnost inteligentnega upravljanja porabe 
in proizvodnje energije na novem energijskem trgu

 Pri tem se bodo osredotočili na porabnika energije in 
njegove možnosti zaznavanja in upravljanja energijske 
porabe. Skozi razvoj koncepta pametnih mest in 
skupnosti naj bi povečali energijsko učinkovitost, 
avtonomnost in mobilnost mestnih področij z novimi 
rešitvami. 

Novi energijski sistemi naj bi bi integrirali nove 
energijske vire in bili sposobni decentraliziranega 
dela. To bo zahtevalo sposobnost dela sistema v 
kompleksnih parametrih pridelave in porabe in 
sposobnost lokalnega pokrivanja porabe posameznih 
potrošnikov ter pametne izrabe odpadne, predvsem 
toplotne energije.
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c. Dvig energijske učinkovitosti

Cilj je povečati stopnjo uporabe modernih materialov 
in tehnologij v stavbah in drugih objektih, ki bi bili 
polno integrirani v novi energetski sistem, zmanjšati 
primarno porabo energije objektov pa tudi ceno 
lastništva, konstrukcijskih in vzdrževalnih del. 

Gretje in hlajenje objektov predstavlja primarni del 
energijske porabe. Ekonomične rešitve na tem področju 
pa pomemben korak k dekarbonizaciji družbe. Nove 
rešitve obsegajo toplotne črpalke, rajonsko gretje, 
osvetlitev in hlajenje, mikro kombinacija gretja in 
napajanja in hramba termalne energije.

Dvig učinkovitosti energijsko intenzivne industrije 
in povečanje prednosti njenih tehnoloških rešitev. 
Predvsem je govora o jeklarski in farmacevtski 
industriji. 

d. e-mobilnost in obnovljiva goriva.

EU je bila zamišljena kot področje prostega pretoka dela 
in kapitala, prostega pretoka pa ni brez učinkovitega 
in dosegljivega transportnega aparata. Danes je 
e-mobilnost ključna beseda, zanjo pa je potreben 
intenziven razvoj električnih prevoznih sredstev in 
drugih rešitev. Za to bo v prvi vrsti potreben razvoj 
kakovostnih, tajnih in poceni baterij, tako za statično 
hrambo energije kot za e-vozila. Ob baterjah pa tudi 
tehnologije za njihovo učinkovito predelavo.

Ker bo prehod na e-mobilnost zahteval nezanemarljiv 
čas in ker bo tudi po njem del opreme še vedno 
zahteval ogljikovodike, je razvoj bio-goriv ključnega 
pomena. Razvoj bio-goriv je ob delu na biomasi 
tako orodje za nov korak k nizko ogljični družbi, 
biomasa pa orodje za čiščenje zemljišč, izkoriščanje 
onesnažene in manj vredne površine ipd.

e. Zajem, hramba in uporaba ogljika 

Omenjene tehnologije naj bi v bodoče uporabili za 
dekarbonizacijo okolja.

f. Povečanje varnosti pri uporabi jedrske energije.

Kljub vsem omenjenim ukrepom postaja jasno, da 
brez jedrske energije ne bo šlo, zato bo za nižanje 

stroškov in rizikov pri njeni uporabi potrebno poskrbeti 
za povečanje varnosti.

4. Sistemi za prilagoditev porabe in 
proizvodnje, skupinsko optimizacijo in 
upravljanje

Pojavila se je množica različnih konceptov in rešitev, 
od omrežij, ki imajo klasično topologijo, le z dodanim 
elementom inteligence do povsem novih, deljenih 
modelov in vsega vmes. Dokaj “svež” članek na temo 
Robotinine rešitve “Robotina ICO” dokaj nazorno kaže  
obseg predlaganih rešitev. Slednje zajema  ne samo 
novo topologijo omrežja v “grozdih” uporabnikov 
in proizvajalcev, ki svoje skupine uporabljajo še za 
marsikaj več od čiste distribucije energije in ki v 
tem primeru lahko uporabljajo žetone kripto valute 
bodisi za medsebojno izmenjavo pri pogajanjih o 
razporeditvi dobavljene energije, bodisi  pri izmenjavi 
različnih drugih dobrin in skupinskih nakupih.

5. električni transport s svojimi značilnostmi 
(velika, distribuirana kapaciteta baterij na 
področju, visoki tokovi polnjenja ipd).

Posledica zahtev po e-mobilnosti bo tudi prenovitev 
napajalnega omrežja in njegova integracija v prometno 
infrastrukturo polnjenja prinesla poleg mobilnih tudi 
stacionarne baterijske sisteme v različnih vlogah, od 
pokrivanja konic porabe,  do rezervoarjev energije 
za hitro polnjenje vozil in še česa. Prvi veliki sistem 
te vrste je bil postavljen v Avstraliji, sedaj pa so to 
ponovili v Belgiji s sistemom moči 18,2MW. Temu 
sistemu bodo v EU sledili tudi drugi. En od scenarijev 
predvideva, da bodo na ta način povezani v sistem 
tudi baterije v parkiranih in priklopljenih vozilih , ki 
jih bodo lahko uporabili na podoben način.

O sončnih  celicah smo desetletja nazaj govorili kot 
o silicijevih rezinah, ki svetlobni tok pretvarjajo v 
električnega. Sedaj, globoko v procesu tranzicije 
na čistejše vire energij vidimo, da so veliko več kot 
to. Niso prišle same ampak skupaj s paketi novih 
tehnologij, ki lahko samo na ta način ponudijo 
alternativo staremu ustroju - z novim načinom 
razmišljanja, ki pokriva vsa področja. Od proizvodnje 
energije, njene distribucije, inteligentne porabe do 
reciklaže.
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PIC KIT 4

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

MicroChip PIC KIT 4
Microchip je vedno imel zagrizene podpornike in nasprotnike. Čeprav je slavna PIC12/16/18 serija 
že dolgo za svojim zenitom (a še ne bo kmalu zamrla), stari vtisi ostajajo. Orodja za konfi guracijo 
in razhroščevanje spremljajo osnovne izdelke – mikro krmilnike in tako je danes kakovost teh orodij 
ravno tako pomemben dejavnik pri odločitvi za konkretno serijo, kot je to zmogljivost same osnovne 
komponente. Tako je zaslovel, sploh v entuzijastičnih vodah Microchip-ov Pickit2, ki je v nekaterih 
parametrih zasenčil celo svojega naslednika Pickit3.

Sedaj smo dobili Pickit4. 

Pri podjetju Arrow Slovenija 
so se potrudili in nam 
ga prijazno odstopili  v 
ogled in preizkušanje.

Prvi vtisi kažejo, da gre za 
temeljit, bistven in nujen 
korak naprej. Pickit3 je 
lahko povsem solidno 
orodje za male mikro krmilnike, a je še vedno na počasnem 
”Full Speed USB” vmesniku, pa tudi tega ne izkorišča 
ravno s polno hitrostjo. Novi mikro krmilniki pa prinašajo 
večje kapacitete FLASH pomnilnika, sploh pa večje 
prenesene zahteve ob razhroščevanju. Prenesti je treba 
veliko več parametrov, ponavadi v veliko krajšem času.

Poleg tega gredo osnovni izdelki skozi proces transformacije. 
Pojavljajo se nove rešitve ( MPLABX+ Harmony), 
spremembe v prevajalnikih in linkerjih ipd, prihaja do 
združevanja zelo različnih izdelkov ( Atmel AVR + ARM + 
Microchip PIC12/16/18 + dSPIC + PIC32 ) linij in še kaj.

Vse to bo očitno treba pokriti tudi s konfi guracijskimi in 
razvojnimi okolji, kjer očitno sledi nek proces konsolidacije.

Tako v MPLABX že lahko vidimo sledi novih programov in 
Pickit4, kot je videti, obseg svoj del nalog v tem programu. 
NE gre torej samo za hitrejši in zmogljivejši Pickit3 ampak za 
novo orodje, ki ponuja nove možnosti in poriva nove programe.

Doslej smo pri PIC-ih videli lahko predvsem Microchip-
ov lasten ICSP vmesnik za konfi guracijo. Če ste imeli 
design z več PIC-i ali celo  mikro krmilniki različnih 
proizvajalcev, ste bili doslej prepuščeni sami sebi 
ali pa posebnih orodjem specializiranih ponudnikov.

Sedaj se standardni JTAG vmesnik omenja kot opcija tudi 
pri Microchipu in tako tudi ob Pickit4. Microchip pravi, da 
podpira Pickit4 poleg ICSP tudi MIPS EJTAG in Cortex SWD 

za razhroščevanje, lahko 
pa nosi tudi vlogo UART-a 
(skozi USB CDC ) in DGI SPI. 

Videti je, da bo Pickit4 
osnovo poceni ročno orodje 
za delo z Micro chipovimi 
kom ponentami, ki bo 
v kratkem pokrilo tudi 
Atmelov ( pa še kateri) 
program komponent 

in tako verjetno dominantno orodje na tem delu trga 
in še eden od prepoznavnih Microchipovih simbolov 
- orodje za tiste, ki bi radi vse dobili na enem mestu.

Poleg novih kakovosti so razširjene tudi obstoječe:

• USB vmesnik je sedaj ”High-speed”
• vdelani MCU je veliko zmogljivejši, kar se pozna pri 

razhroščevanju
• možnost samostojne konfi guracije komponent je 

razširjena s slotom za micro SSD kartico, na kateri lahko 
hranimo binarne datoteke (pri Pickit3 jo lahko samo 
zapišemo v interni FLASH)

• dodana dva signala (torej 8 pinov namesto dosedanjih 
6, trenutno namenjena bodočim razširitvam

• microUSB priključek namesto mini-USB na Pickit3
• možnost napajanja samega vezja (do 50ma) iz Pickit4

In koliko se pozna posodobitev pri dejanskem delu? 

Odvisno od komponente in načina dela. Pri najmanjših 
serijah PIC10, PIC12 ipd se bodo verjetno redki sekirali zanj.
Pri razhroščevanju je precej drugače. Tam je veliko 
odvisno od količine informacij, ki jo je treba prenesti, 
ta pa je zelo odvisna od tega, kaj počnete in v koliko 
oknih to želite videti. A že tu je razlika ponavadi 
zlahka vredna veliko več od simbolične razlike v ceni.

Pri višjih serijah PIC32 ipd pa sploh ni kaj razmišljati. 
Pickit3 sicer opravlja svojo nalogo na papirju, v praksi 
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pa je čas konfi guracije čipa daleč od teoretično možne, razhroščevanje pa je 
vaja za mazohiste. Tam je Pickit4 zlahka petkrat hitrejši ali celo več. V praksi 
samo številčno razmerje ne prikaže prave prednosti Pickit4.

Trojka sicer omogoča razhroščevanje, vendar težko nosi prenos dodatnih informacij po 
kanalu. Odprite dodatno okno v SFR registre in to se bo osvežilo enkrat, nekje, mogoče. 
Ali pa še to ne. MPLAB-X okolje sicer implementira neke mere optimizacije 
teh informacij (prenaša samo to, kar vidite v oknu), a to samo nekoliko omili 
bolečino.

Tudi samo enostavno step-by-step izvajanje se pozna razlika. Če tako izvajate 
enostavne ukaze, je ”trojka” še videti uprabna. Če gre za ”step-over” še tako 
enostavnega podprograma, zakasnitve pri ”trojki” takoj zelo skočijo. Po drugi 
strani pa je ”štirica” še povsem nova in se to pozna tudi pri napakah. Včasih 
zgreši in se ustavi na drugem mestu. Ali pa pri ”koraku naprej” pade v nezavest 
in jo je treba resetirati. Ali pa kar cel MPLAB-X, ker se celoten razhroščevalni 
del v njem zacikla. Včasih razhroščevalnik skoči v podprogram, namesto da 
bi ga prestopil ipd. 

A to so očitno napake, ki bodo verjetno kmalu odpravljene. Tudi če ste v majhni 
skupini, ki ji obstoječa trojka povsem zadošča, vas verjetno čaka nakup, če 
drugega ne, pa zaradi podpore proizvajalca.

Vsi ostali bomo z novo pridobitvijo veliko lažje zadihali. Pa naj gre za polni ”High 
Speed” USB, hitrejše programiranje in/ali razhroščevanje, OTG konfi guracijo, 
podporo JTAG in s tem tudi ostalim proizvodnim linijam ipd. Porodne krče 
bomo pa že pretrpeli. Niso prvi in in zagotovo ne zadnji.

V tem trenutku sta videti edina minusa štirice samo to, da ne pokriva (še) 
celotne Microchipove ponudbe, je še nismo dodobra spoznali (torej nas vse 
skupaj čaka vsaj en cikel razhroščevanja samega orodja) in da zanjo še ni na 
razpolago shematike, ki bi jo lahko uporabili za servis orodja. Ko uredijo še 
to, lahko nehate hraniti stari dobri Pickit3 v rezervnem predalu.

Zanimivo bo videti, ali bo Pickit4 pokril tudi konfi guracijo komponent relativno 
nedavno kupljenih proizvajalcev, kot je Microsemi s svojimi FPGA serijami 
in v kakšni meri bomo lahko videli združevanje in stapljanje teh programov.  

www.avtomatika.comwww.avtomatika.com
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Informacije: www.ar  lla.com

Artilla Electronics se je uveljavil kot ponudnik stikal, oddaljenih senzorjev in krmilnikov na osnovi 
ARM platforme in Linux oziroma FreeRTOS in Linux OS sistema.. 

Tokratna novost je novi programirljiv strežnik naprav Aport-
214PG, ki ponuja RS-485 komunikacijo preko Etherneta. V njem 
teče Amtelov 32-bitni SAME16E 120MHz čip, ki ima 2566KB 
SRAM, 3MB FLASH in FreeRTOS. Za priklop na Ethernet je na 
voljo en 10/100Mbitni port. Nanj lahko priklopimo  dva RS-
485 vmesnika, 4 vhodne kanale preko izoliranih kanalov, dva 
relejska izhoda in micro SD kartico.

Programirljiv je v C-ju, v paketu pa so še FreeRTOOS+IwiP BSP, 
program za upravljanje in demo programi. Od uporabnika se 
pričakuje, da naloži Atmel Studio in napiše kodo, ki jo rabi.

Vloga strežnika je komunikacija z RS-485 napravami in agregacija 
podatkov za pošiljanje po Ethernetu danemu gospodarju ali 
pa preprosto pošiljanju podatkov prek MQTT.

Več informacij na www.artilla.com

Programirljiv strežnik naprav Aport-214PG
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Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

Računalniški svet je bil vedno dinamičen, novice o novih modelih katerekoli komponente sledijo iz 
tedna v teden. Novice o novih arhitekturah so veliko redkejše. Ste se kdaj vprašali o razlogu? 

Nekaj jih je verjetno očitnih. Nova arhitektura zahteva poleg 
samega procesorja tudi nova razvojna orodja in, kar je še 
veliko bolj pomembno, dodatne nakupe na strani obstoječih 
uporabnikov. Največkrat razlika, če je sploh pozitivna, ni 
taka, da bi upravičila napore in stroške zamenjave.

Tako imamo konec koncev celo prastaro x86 arhitekturo 
še danes praktično vsi v svojih strojih. In ne samo to, ta 
arhitektura je združljiva veliko generacij nazaj. Ravno sedaj 
nimam časa, da bi se ubadal s tem, a povsem verjamem, 
da bi moj strojček, narejen v kar solidnem,  ne prestarem 
procesu, lahko brez prebavnih težav izvedel kodo, namenjeno 
za prve 8088 stroje še iz časov prvih PCjev.

Spremembe so torej boleče in temu ustrezno redke, sploh 
v svetu osebnih računalnikov z veliko, dolgo dediščino 
združljivosti kot je to pri osebnem računalništvu. 

Stvar je v mobilni, pa tudi strežniških kategorijah precej 
drugačna in povsem drugačna v embedded oziroma njenem 
največjem delu. Strežniške gruče so veliko manj občutljive 
in navezane na določene proizvajalce ali modele. Izven 
virtualizacije in zaprtokodnih okolij je tam v prvem planu 
učinek stroja na W porabljene moči in TCO, cena programja 
glede na število potrebnih jeder ipd.

Enako je v mobilnem okolju. Kup sistemčkov, tipično na ARM 
ali podobni osnovi, pri katerih je pomemben končni učinek 
in energijska učinkovitost precej nad binarno združljivostjo. 
Programje se tam tako in tako redno posodablja, prehod 
na novo platformo ob menjavi opreme tudi ni pretirano 
boleč, prastarega programja, ki bi ga bilo treba vzdrževati 
v nedogled, tudi praktično ni.

Embedded je ponavadi tu še manj občutljiv. Življenjski cikli 
so praviloma daljši kot na mobilcih, uporabljene so ponavadi 
ne ravno najnovejše in najnaprednejše arhitekture. Ampak 
danes, ko imamo ARM, v njem pa tako dejaven ARM Holdings, 
ko imamo MIPS, SPARC, Power in toliko drugih arhitektur, 
zakaj bi gledali v neko novo smer?

Bistveni del odgovora se skriva v odprtosti in licencah. 
Za proizvodnjo ARM komponent se je potrebno včlaniti, 
pridobiti ustrezne IP komponente ipd in ne glede na vse 
podjetje nikoli ne more računati na to, da bo lahko sa tako 
kupljenim designom počelo vse, kar bi s svojim.

Ravno tako je z drugimi opcijami. Če pa so že kake »odprto 
kodne«, se hitro izkaže, da imajo ponesrečene ali za ta 
namen neprimerne  OpenRisc) rešitve, da so bile zasnovane 
za preozko defi nirane namene ali pa, da enostavno nimajo 
potrebne kakovosti.

Tako se je rodil, ali bolje rečeno  prerodil RISC-V. Začel se je 
na Berkeleyski univerzi leta 2010, vendar je kmalu presegel 
njene meje in se začel širiti na podoben način kot Linux 
jedro ob Linusu Torvaldsu. Zainteresirani so prišli s svojimi 
idejami, jih preigravati in preizkušati in po X preizkusih so 
lahko doživeli, da je pozitiven del njihovih idej zagledal luč 
sveta v novi specifi kaciji projekta.

Če bi me kdo prisilil v enem stavku opisati RISC-V, bi 
izstrelil »odprto kodni MIPS«. Arhitektura mu je zelo blizu 
na mnogih področjih, so pa tudi razlike, tudi če pozabimo 
na licenco na trenutek.

Namesto, da bi naštevali razlike, se lotimo specifi k RISC-V 
v velikem planu.

Stvar je zamišljena kot zelo sposobna alternativa obstoječim 
CISC in RISC izdelkom. RISC-V je družina designov, oziroma 
mogoče raje družina mozaikov designov, ki so sposobni pokriti 
široko polje novih izdelkov, od enostavnih implementacij 
programskega simulatorja, ki je sposoben naložiti in pognati 
Linux jedro (!!! - http://52.32.189.224/angel-simulator/ ) 
preko enostavne implementacije mikro krmilnika v FPGAju, 
naprednejših verzij z močnejšimi pipeline-i ipd do designov, 
ki naj bi bili sposobni konkurirati »velikim fantom« na 
njihovem polju naj naprednejših proizvodnih postopkov.

Natančneje rečeno, RISC-V design še ni v tej fazi, se ji pa hitro 
približuje. Trenutno stanje specifi kacij si lahko pogledate 
na njihovi osnovni strani https://riscv.org. V tem trenutku je 
del instrukcijskega seta, namenjen uporabniku dorečen do 
točke uradne specifi kacije v2.2, privilegirani del ukazov pa 
je še vedno v razvojni fazi, za VM stroje še ni poskrbljeno, 
ravno tako vektorske operacije ipd. A vse to gre hitro naprej, 
a upam, da ne prehitro.

Cilj RISC-V ekipe je pokazalo dobro premišljen, kakovosten 
design, ki se lahko meri tudi z najmočnejšimi komercialnimi 
igralci in ki daje svojim uporabnikom čim manj razloga 
gledati drugam.

Same specifi kacije puščajo uporabniku dokaj široko polje 
izbir razpoložljivih variacij, RISC je na razpolago v 32-bitni 
ali 64-bitni izvedbi, lahko ima samo celoštevilčno enoto, 
lahko ima dodatek za množenje, deljenje ipd, enoto za delo s 
plavajočo vejico, vektorsko enoto ipd. Osnovno klasifi kacijo 
stroja lahko naredimo že ob pogledu na generično oznako 
izvedbe. R32IMF tako govori o izvedbi z 32-bitnimi registri 
z dodatnim množilnikom in enoto za plavajočo vejico.

Družina RISC-V
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RISC-V podaja samo instrukcijski set, ne pa konkretne 
implementacije, ki stoji za tem. Ta je stvar posameznih, tudi 
komercialnih implementacij.

Slika 1: RISC- registrski model, kot ga vidi uporabnik

Registrski set je že viden drugje in ga v grobih črtah tu ne 
bi obravnavali v posebno globino. 32 registrov splošnega 
namena, kjer je register nič povezan na konstanto nič. Vsi 
drugi registri so splošno namenski, čeprav neke konvencije 
določajo njihove vloge.

Specifi ka je mogoče v tem, da imamo lahko registre različne 
širine glede na dano implementacijo. Lahko so 32-bitni, 
64-bitni ali 128-bitni. RISC-V specifi kacija tako predvideva 
implementacijo RV32i, RV32e, RV64I in RV128I. Tisti »I« 
pomeni »Integer«, »E« pa »Embedded«, kar pomeni 16 
registrov namesto 32. (glej tabelo zgoraj).

Hecni detajli so tudi ukazna beseda variabilne dolžine, 
kar je vsaj v tej meri dokaj nenavadno za RISC procesor, 
kjer ponavadi srečamo ukazno besedo fi ksne dolžine, če 
odmislimo na trenutek Thumb in podobne posebnosti.

Pri RISC-V ni nekega posebnega prehoda med navadno 
ukazno besedo in komprimirano (kot je to Thumb ipd).

Dolžino ukazne sekvence določa preprost trik – spodnjih 
nekaj bitov v ukazni besedi. Če spodnja bita nista oba »1«, 
potem je ukazna beseda 16-bitna, sicer gledamo naslednji 
višji bit in to za naslednjo možno velikost ukazne besede. 
Če dobimo »1-ko«, povečamo pričakovanje za naslednjih 
16-bitov in ponovimo vajo, sicer se ustavimo in zajamemo 
ukaz v dani širini.

Zelo elegantno. Poskrbi  tudi za komprimirano obliko 
programja, hkrati pa dovoljuje praktično poljubno veliko 
dolžino ukaza. Dokaj nenavadno za RISC procesor.

Slika 2: dolžina ukaza pri RISC-V je zakodirana v spodnjih 
N bitih

Hitri vpogled v osnovni videz in strukturo podatkovnih 
polj v ukazni besedi daje nekaj zanimivih podatkov že na 
prvi pogled. 

RISC-V je stroj, ki dela s tremi operandi, dvema vhodnima 
(rs1,rs2) in enim izhodnim (rd). Spodnje podatkovno polje v 
najnižjih bitih določa hkrati dolžino ukazne besede in hkrati 

Osnova opis verzija Končna verzija

RV32E Osnovni ISA ( embedded) 1,9 ne

RV64I Osnovni ISA 2,0 da

RV128I Osnovni ISA 1,7 ne

Tabela 1: osnovne variacije RISC-V (»E« pomeni samo 16 delovnih registrov)

Sufi ks opis verzija Končna verzija

M Standardna razširitev za celoštevilčno množenje in deljenje 2.0 da

A Standardna razširitev – atomični ukazi 2.0 da

F Standard Extension – plavajoča vejica 2.0 da

D Standardna razširitev –  plavajoča vejica dvojna 2.0 da

Q Standardna razširitev – plavajoča vejica, štirikratna 2.0 da

L Standardna razširitev –  plavajoča vejica, decimalna 0.0 ne

C Standardna razširitev –  komprimirani ukazi 2.0 da

B Standardna razširitev –  bitne manipulacije 0.0 ne

J Standardna razširitev – dinamično prevajani jeziki 0.0 ne

T Standardna razširitev – transakcijski pomnilnik 0.0 ne

P Standardna razširitev – pakirani-SIMD ukazi 0,1 ne

V Standardna razširitev – vektorske operacije 0,2 ne

N Standardna razširitev – uporabniške prekinitve 1,1 ne

Tabela 2: Seznam defi niranih sufi ksov s pripadajočimi razširitvami in statusom

X8 = s0/fp

31 25 24 2019 15 14 12 11 7 6 0
funct7 rs2 rs1 funct3 rd opcode

opcode

opcode

opcode

rd

rd

rs1

rs1rs2

imm[31:12]

funct3

funct3imm[11:5]

imm[11:0]

imm[4:0]

R-tip
I-tip
S-tip
U-tip

X8 = s0/fp opcoderd J-tipimm[20] imm[10:1] imm[19:12]

xxxxxxxxxxxxxxaa 16-bitna oblika (aa != 11)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxaaa 32-bitna oblika (aaa != 111)

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxaaaa 48-bitna oblika (aaaa != 1111)xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxaaaaa 64-bitna oblika (aaaa != 11111)xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx x111xxxxx1111111 rezervirano za >= 192 bitov)xxxxxxxxxxxxxxxx

osnovaosnova +1 osnova + 2 

...

...
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tudi podrobneje specifi cira ukaz, če 
je to potrebno. Drugič, ukazi za pomik 
neposrednih bitnih polj ukaza lahko 
premaknejo vsebino v register v vsaj 
dveh korakih, en prenos za zgornjih 
20 bitov in drugi za spodnjih spodnjih 
12 bitov.  To je še posebno uporabno, 
ker se sklada z delitvijo naslovnega 
prostora na modernih MMU enotah, kjer 
spodnjih 12-bitov določa naslov znotraj 
ene strani, zgornjih 20 pa izbira eno 
stran v celotnem naslovnem prostoru.

Slika3: osnovni instrukcijski formati

Tu se v nadaljnje konstrukcijske 
podrobnosti pregloboko ne bi spuščali. 
Kogar zanimajo, naj se obvezno poda 
na www.riscv.org in naloži uradno 
dokumentacijo, tu bi se samo sprehodili 
»po tem terenu« in podali neke ocene. 

Gre torej za IP jedra, dokaj podobnih 
MIPS, vendar modularnih in z odprto 
licenco, ki javnosti dovoljuje posege 

in predelave brez nekih meja in 
zafrkavanja z licencami. Poleg tega je 
celoten sistem vzelo odprto zastavljen, 
tako da uporabnika redko postavijo v 
položaj, ki bi zahteval destruktivne 
predelave. RISC-V je že v osnovi 
predviden za razširitve in dodatke in 
vso dokumentacijo so navedene poti, 
načini in prostor, kje in kako jih dodati, 
če so res potrebne. Tako lahko obdržimo 
lastnosti sistema, ki ga zahtevajo orodja 
za generacijo kode ipd. 

Druga vprašanja se nanašajo na učinke 
RiSC-V glede na ARM ali x86 platformo. 
RISC-V je danes širok pojem in njegov 
učinek je povsem odvisen od izvedbe. 
Na njegovi strani nimamo praviloma 
trdnega izdelka, ki bi ga lahko postavili na 
mizo in primerjali z na primer, modernim 
Intlovim procesorjem.

A vsaj neke začetne analize kažejo, 
da se gostota kode RISC-V več kot 
enakovredno kosa tako z ARM kot x86 
in da ni ovir, ne bi imeli izvedenko 
RISC-V, ki bi bila performančno kos 
hitrim Xeonom, denimo.

Videti je, da se RISC-V eksponentno 
dviga. Vse več se govori o njem, WD-jevi 
ljudje govorijo, da naredijo milijardo 
mikro krmilnikov za svoje potrebe letno 
in kako bodo kratkoročno prešli z ARM 
na RISC-V. Ostali tudi niso daleč.
Seznam članov vsebuje imena kot so 
nVidia, Seagate, Mediatek, Globalfoundries, 
Huawei, Marvell, Lattice in  Qualcomm.

Projekt, ki se je začel v univerzitetnem 
okolju in je še ne tako davno okrog 
sebe držal mogoče 20 imen, je danes 
narastel na več kot 120 znanih imen. 
Pojavljajo se nova jedra, od enostavnih 
vaj na FPGAju do povsem klasično 
pridelanih čipov.

riscv.org sledi dejavnostim svojih članov 
in drugih ter spremlja razvoj posameznih 
IP rešitev in orodij zanje.

. 

X0 = 0
X1 = ra
X2 = sp
X3 = gp
X4 = tp
X5 = t0
X6 = t1
X7 = t2
X8 = s0/fp
X9 = s1
X10-11 = a0-1
X12-17 = a2-7
X18-27 = s2-11
X28-31 = t3-6
f0-7 = ft0-7
f8-9 = fs0-1
f10-11 = fa0-1
f12-17 = fa2-7
f18-27 = fs2-11
f28-31 = ft8-11

PC
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Informacije: PS Logatec d.o.o.

Gre za dokaj močan industrijski PC, ki je uporaben celo za večje podatkovne analize in strojno učenje, 
sočasno pa služi tudi kot polni industrijski krmilnik.

Zasnovane na robustnem ”Automation PC910”, 
katerega višje ležeča verzija je opremljena z Intlovim 

XEON procesorjem. Na Edge Controllerju teče utrjeni 
(”hardened”) Linux sistem v komercialni verziji z 
zagotovljeno dolgoročno podporo. 

Oddaja na oblak poteka preko MQTT. Vdelani hipervizor 
omogoča poganjanje pravega real-time OS-a ob funkcijah 
industrijskega krmilnika. 

Priklopu praktično neomejenega števila perifernih 
naprav je namenjen PowerLink protokol industrijskega 
etherneta, OPC UA ali drugi fi eldbus sistemi.

V prihodnosti bo povezljiv tudi preko OPC UA TSN.

B&R predstavil novi ”Edge Controler”

www.avtomatika.comwww.avtomatika.com
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Iterativno vodenje procesa brizganja na 
osnovi direktnega merjenja tlaka v kalupni 

votlini orodja

Iterative control of injection molding process based on direct pressure measurement inside the mold cavity

Measuring the pressure inside the mould cavity is directly related to the quality of injectionmolded plastic 
products, as well as with the selected process parameters, which also aff ect the course of the pressure 
curve. From the latter, we can easily estimate the expected deviation in production during each cycle. These 
deviations, which are the result of process nonlinearities can be signifi cantly reduced by introducing an 
iterative learning, as shown in this article, where the level of deviation was evaluated on the basis of the 
pressure curve deviations from the set reference pressure trajectory inside the holding pressure phase, 
which is the key to reduce the level of shrinkage and warping of injection molded plastic products. The 
obtained experimental results confi rm the eff ectiveness and viability of using the iterative learning method 
to improve the quality of molded products between production cycles. In addition to the cavity pressure 
measurements it is extremely important to measure the melt temperature due to changes in thermodynamic 
properties of the melt, such as viscosity, mechanical properties, and the visual appearance of injection 
molded products, etc., which also aff ect the fi nal product quality.

Kratek pregled prispevka

Merjenje tlaka v kalupni votlini orodja je direktno pogojena s kvaliteto brizganih plastičnih izdelkov kot 
tudi z izbranimi procesnimi parametri, ki prav tako vplivajo na sami potek tlačne krivulje. Iz slednje lahko 
enostavno ocenimo pričakovane deviacije v proizvodnji v vsakem posameznem ciklu. Omenjene deviacije, 
ki so posledica nelinearnosti samega procesa, lahko bistveno zmanjšamo z uvedbo iterativnega učenja, 
kot je predstavljeno v tem članku, kjer smo nivo deviacije ocenjevali na osnovi odstopanj poteka tlačne 
krivulje od postavljene referenčne tlačne trajektorije v fazi delovanja naknadnega tlaka, ki je ključna za 
zmanjšanje nivoja zvijanja in krčenja brizganih plastičnih izdelkov. Dobljeni eksperimentalni rezultati 
potrjujejo smotrnost in upravičenost uporabe iterativne učne metode za izboljšanje kvalitete brizganih 
izdelkov med posameznimi proizvodnimi cikli. Poleg meritve tlakov je izredno pomembna še meritev 
temperature taline, zaradi spreminjanja termodinamičnih lastnosti taline, kot npr. viskoznost, mehanske
lastnosti, vizualni izgled brizganih izdelkov itd., ki prav tako vplivajo na končno kakovost produkta.

1 Uvod

Brizganje termoplastičnih materialov je eden glavnih postopkov za proizvodnjo različnih plastičnih izdelkov. 
Brizgalni stroji in orodja različnih velikosti so najbolj pogosto uporabljeni del opreme in nujen predpogoj, da 
lahko pričnemo predelovati termoplastične materiale s tem postopkom. Sam proces brizganja je relativno 
preprost in sestavljen iz sledečih faz: vbrizgavanje, preklop na naknadni tlak, plastifi ciranje ter ohlajanje. 
Zgradba tipičnega hidravličnega brizgalnega stroja prikazuje slika 1.

Avtorja: Dragan Kusić in Aleš Hančič
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije

Kidričeva 25, 3000 Celje, dragan.kusic@tecos.si , ales.hancic@tecos.si



35AVTOMATIKA 163/2018

BRIZGANJE PLASTIKE

Slika 1: Primer poenostavljene zgradbe 
hidravličnega brizgalnega stroja.

Proizvodni cikel se začne najprej z zapiranjem orodja, 
kjer zapiralna enota zapre najprej obe polovici orodja. 
Nato sledi faza brizganja, kjer je potrebno predhodno 
nasuti v lijak termoplastični material v obliki granul, 
ki se v ogrevanem cilindru stopi, polž pa tako nastalo 
polimerno talino potiska naprej. Pri tem je pomembno 
da, ko se akumulira dovolj polimerne taline lahko 
polž z aksialnim pomikom naprej potisne to talino 
preko šobe v orodje tj. orodno votlino, ki ustreza 
geometrijski obliki izdelka. Potem ko se polimerna 
talina v orodju ohladi na ustrezno temperaturo, moramo 
še pred tem vbrizgati dodatno količino polimerne 
taline z namenom kompenziranja krčenja polimerne 
taline pri strjevanju v želeno obliko. Tako vbrizgano 
polimerno talino pustimo v orodju, da se ohladi na 
temperaturo, ki je ustrezna za izmetavanje izdelka iz 
orodja. Proizvedeni plastični izdelek po koncu časa 
ohlajanja z odpiranjem orodja posledično bodisi 
izmečemo iz orodja ali pa ga npr. primemo s pomočjo 
robotske roke in najprej prestavimo na tekoči trak, 
odrežemo dolivek, po potrebi obrežemo in zložimo. 

Plastične ostanke od takšnega izdelka lahko običajno 
ponovno recikliramo in kasneje ponovno uporabimo. 
Sam proces brizganja ima poleg številnih prednosti, 
kot npr. velike serije proizvodnje, relativno majhen 
izmet, visoka stopnja avtomatizacije, doseganje 
visokih toleranc ipd., tudi nekaj slabosti, kot npr. 
visoki investicijski stroški v izdelavo ustreznega 
orodja ter visoki obratovalni stroški.

Tlak v notranjosti orodja tekom faze brizganja 
sunkovito naraste dokler ni notranjost popolnoma 
volumsko zapolnjena. Posledično tlak naraste do 
nivoja naknadnega tlaka, kjer običajno držimo točno 
določen profi l z namenom kompenziranja krčenja 
polimerne taline. Omenjeni profi l tlaka v notranjosti 

orodne votline moramo med posameznimi proizvodnimi 
cikli držati in ponavljati saj je ključni faktor, ki vpliva 
na kakovost brizganega plastičnega izdelka.

Optimalni profi l tlaka vpliva na ustrezno zapolnitev 
končnega izdelka, kot tudi na prelitost in nezapolnjenost 
samega izdelka v primeru, če je ta previsok oz. prenizek. 
Sama dinamika notranjega tlaka je običajno hitra, 
časovno spremenljiva in nelinearna. Iz tega razloga 
je zaželeno, da se razvije ustrezna strategija vodenja 
notranjega tlaka v orodju s pomočjo procesnih 
parametrov in ustrezne tehnike vodenja glede na 
uporabljen krmilnik brizgalnega stroja ter vrsto 
komunikacije z njim. Na takšen način lahko približno 
ponovimo termodinamično zgodovino polimerne 
taline in posledično zagotovimo kakovostne brizgane
plastične izdelke. 

V preteklosti so bili predlagani številni algoritmi za 
vodenje notranjega tlaka v orodju. Karmal in ostali 
[1] so prikazali študijo apliciranja PI in PID algoritmov 
v te namene, medtem ko so številni drugi avtorji 
uporabljali adaptivne algoritme [2-3]. Iterativno 
učenje lahko kategoriziramo v področje inteligentne
metodologije vodenja, ker ponazarja učni pristop 
za izboljšanje odziva nekega sistema, kateri deluje 
ponavljajoče v nekem danem časovnem okvirju. 
S pomočjo informacij iz prejšnjih iteracij lahko 
inteligentno izboljša oz. iterativno izboljšuje odziv 
nekega sistema [4]. Iterativno učenje je možno 
uporabiti za doseganje popolnega sledenja nekega 
sistema oz. objekta, kljub temu da je le-ta nelinearen, 
negotov ali pa neznan tako, da je to metodo smiselno 
vpeljati tudi v proces brizganja zaradi svoje izrazite 
ponavljajoče narave delovanja. 

2 Izvedba vodenja

Blok diagram krmilnega sistema za izvedbo
vodenja z iterativnim izboljševanjem trajektorije
notranje tlaka v orodju je prikazan na siki 2.

Slika 2: Blok diagram krmilnega sistema.
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V blok diagramu predstavlja G(z) objekt vodenja 
na osnovi notranjega tlaka, yd in yj predstavljata 
pričakovano trajektorijo in izhod objekta (informacija 
o poteku notranjega tlaka), ej predstavlja napako, del 
okvirja, ki je črtkan predstavlja zunanjo krmilno enoto 
za izvedbo predkrmiljenja (feedforward controller), 
wj je njegov izhod, C(z) je krmilnik stroja,  je učna 
konstanta učnega sistema, uj je vsota vrednosti iz obeh 
krmilnikov, pomnilniška bloka predstavljata elementa, 
ki shranjujeta uj-1 in ej-1 iz prejšnjega cikla. Končno 
enačbo predkrmilnega dela lahko zapišemo kot 

(1) 

pri čemer je

(2)

Praktična izvedba vodenja procesa brizganja je 
prikazana na sliki 3. Uporabljen je bil kvarčni tlačni 
senzor Kistler tip 6153C, ki je nameščen v notranjosti 
orodja za brizganje testnih ploščic dimenzij 60x60mm 
in lahko meri notranje tlake do velikosti 2000 bar. 
Slednje se uporabljajo za namen testiranja skrčkov 
različnih termoplastičnih materialov.

Slika 3: Praktična izvedba vodenja procesa 
brizganja na osnovi meritev notranjega tlaka.

Slika 4: Tlačni senzor Kistler tip 6153C.

Temperaturo orodja smo merili na zunanji površini s 
klasičnim J-tipom termočlena (klasa 1). Vsi praktični 
testi so bili izvedeni na 80-tonskem hidravličnem 
brizgalnem stroju KraussMaff ei KM80SP380CX (slika 
5) z uporabo PP materiala ISOFIL H40 C2 F NAT za 
brizganje testnih ploščic.

Slika 5: KraussMaff ei KM80SP380CX brizgalni
stroj.

Za komunikacijo med krmilnikom stroja in centralnim 
računalnikom z vzpostavljenim FTP strežnikom 
smo uporabili ethernet vmesnik z Euromap 63 
standardom, ki določa prenos podatkov iz stroja 
in v stroj s  pomočjo tekstovnih datotek v kateri 
so posamezni  kazi, poročila in procesni parametri. 
Vmesnik s Euromap 63 standardom je potrebno 
aktivirati na samem stroju in nastaviti potrebne 
poti ter naslove za komunikacijo. Natančen potek 
izmenjave datotek in načina preverjanja pravilnosti 
komunikacije je prikazan na sliki 6.

Po Euromap 63 standardu smo izdelali lasten program 
v centralnem računalniku v VisualBasic-u, ki zbira 
ukaze v datoteko (npr. potrebne temperature, hitrost 
brizganja, velikost in trajanje naknadnega tlaka po 
stopnjah) in jih odloži na določeno mesto (mapa seje v
centralnem računalniku). Krmilje stroja si prenese te 
datoteke s pomočjo komunikacije s FTP-strežnikom 
(postopek Polling) in šele nato procesira. Krmilnik 
stroja prenaša datoteke z začasnim imenom in jih 
preimenuje šele takrat, ko je vsebina do konca 
zapisana. Pri neustrezni prekinitvi komunikacije 
se začasne datoteke nahajajo v ciljnih mapah. Te 
datoteke je treba iz varnostnih razlogov izbrisati. 
Vse datoteke sej in odgovorov brišemo takoj po 
tem, ko smo jih preverili.
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Slika 6: Diagram poteka komunikacije s strojem.

3 Rezultati testiranj

Za izvedbo testiranj je bila izbrana vrednost učne 
konstante 0.37, celoten čas cikla po koncu testiranj 
je bil cca. 20 sekund, začetna hitrost brizganja 50 
mm/s, začetni naknadni tlak velikosti 100 bar v 
trajanju 0,25 sekunde. Vse tri parametre, ki vplivajo na 
sami potek in obliko trajektorije tlačne krivulje smo 

iterativno spreminjali v posameznih ciklih glede na
izmerjeni potek notranjega tlaka v fazi brizganja 
skladno z Euromap 63 standardom. Končni potek 
trajektorije notranjega tlaka med posameznimi cikli 
je prikazan na sliki 7. Kot je vidno smo v 1. ciklu 
tipali notranji tlak, ki je bil precej nizek cca. 131 bar.

V naknadnih ciklih smo potem iterativno spreminjali 
brizgalno hitrost (povečevali) ter velikost in čas trajanja 
naknadnega tlaka. V 10. ciklu smo uporabili preveliko 
velikost in čas naknadnega tlaka (604 bar in 6,53 s) pri 
70 mm/s ter dobili preveliko odstopanje od defi nirane 
referenčne trajektorije poteka notranjega tlaka v orodju. 
Iz tega razloga je bilo potrebno v nadaljnjih ciklih ta 
dva parametra postopoma zmanjševati na osnovi 
ekspertnega znanja in določiti pravo kombinacijo 
omenjenih procesnih parametrov, kjer bo pogrešek med 
referenčnim in izmerjenim potekom notranjega tlaka 
čim manjši. Dobro ujemanje z referenčno trajektorijo 
notranjega tlaka smo dobili šele v 14. ciklu, kjer je 
znašala velikost naknadnega tlaka v dveh stopnjah 
516/505 bar in skupni čas trajanja 4,4 sekunde.

Slika 7: Rezultat iterativnih potekov tlačnih krivulj v 
posameznih ciklih.



38 AVTOMATIKA 163/2018

TEHNOLOGIJE

Slika 8: Primer nabrizganih testnih ploščic v 1., 10. 
in 14. proizvodnem ciklu.

Na sliki 8, ki prikazuje nabrizgane testne ploščice v 
posameznih ciklih, je razvidno da je bil 1. cikel precej 
slab, kjer testna ploščica ni bila niti 50% volumsko 
zapolnjena in smo s težavo izmerili notranji tlak na 
začetku testne ploščice. V 10. ciklu je bila ploščica 
že volumsko zapolnjena, vendar pogrešek prevelik, 
medtem ko je bil minimalen v 14. ciklu z ustrezno 
nastavljeno velikostjo (v dveh stopnjah) in časom 
trajanja naknadnega tlaka. 

4 Zaključek

Kvaliteta vsakega končnega brizganega plastičnega 
izdelka je direktno povezana s tlakom in temperaturo 
v kalupni votlini orodja. Zaradi tega je smiselno orodje 
opremiti z ustreznimi senzorji, kar je že postala obvezna 
praksa v avtomobilski industriji, kjer se poleg sledljivosti 
zahteva tudi sprotno spremljanje in protokoliranje vseh 
ključnih proizvodnih parametrov. Omenjeni senzorji so 
trenutno že na visokem tehnološkem nivoju razvitosti, 
zato se trenutno precej vlaga v razvoj namenske 

programske rešitve, ki bi bila sposobna interpretirati 
ključne informacije o kakovosti brizganih izdelkov 
in učinkovitostjo proizvodnje iz množice podatkov. 
Slednje dobimo v vsakem novem ciklu, ki je lahko 
dolg nekaj sekund do par minut odvisno od velikosti 
in geometrije izdelka ter števila orodnih gnezd. 

S pomočjo iterativnega vodenja procesa brizganja na 
osnovi meritev notranjega tlaka je možno spremljati 
kakovost brizganih izdelkov in po potrebi na osnovi 
znanja iz prejšnjih ciklov spremeniti ključne procesne 
parametre in zmanjšati odstopanje glede na določeno
referenčno trajektorijo.
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Ideja     3D model     3D tisk

www.3dtovarna.si 
@3DTovarna | info@trnel.si

041 553 887

proizvodnja prototipov
svetovanje

izdelava računalniških modelov
3D tisk

Novi Cavium Thunder X2 
postavlja ARM platformo 
trdno v svet strežnikov

Pripravil: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

Če je verjeti novicam, gre za projekt, ki so ga kupili od Broadcoma in ki 
vsebuje nova jedra in uncore njihovega projekta „Vulkan”. Jedra se baje 
obnesejo zelo dobro, toliko, da jih je Broadcom dokaj samozavestno 
neposredno primerjal z najboljšimi tekmeci iz x86 konkurence. 
Komponente ponujajo od 16 do 32 jeder na frekvencah od 1.6 do 
2.5GHz in TDP od 75 do 180W. Komponente ponujajo približno 
toliko pomnilniške prepustnosti kot AMDjevi Epyc-i, vendar pa jedra 
omogočajo izvajanje 4 niti hkrati. Tako je lahko zanimiva izbira za tiste, 
ki potrebujejo veliko niti. Jedra so organizirana v grozde po 4 jedra, kjer 
ime vsako 32+32Kb L1 cachea, 256 Kb L2 in 2 MB segment L3 cachea. 
Osem takih skupin je povezanih v prstan preko 24  povezav hitrosti 
25 Gbps. Komponente so namenjene uni- ali dual-socket delu, imajo 
4 DDR4 pomnilniške kanale, 14 PCIe krmilnikov s skupaj 56 paricami, 
2 x SATA3, 2 x USB in ostalo periferijo nizke hitrosti, ki jo pričakujemo 
od SoC sistemov.

Slika 1: organizacija Cavium Thunder X2

Zanimivo je,da je Cavium glede partnerjev pridobil 
ne samo imena, kot je Cray, Inventec, Foxxcon ipd 
tudi denimo Gigabytea. Ta je prikazal nedavno 
svojo novo delovno postajo ThunderXstation  na 
osnovi najnovejše Caviumove ponudbe. Stvar je 
toliko nova, da sprejemajo začetna naročila in zanjo 
je tako zanimanje, da je prva serija že razprodana.
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Slika2: Gigabyte 
ThunderXStationX2

emDRIVE
Domače podjetje EMSISO ponuja 
napredna motorja krmilja emDrive. 
emDrive je sestavljen iz treh 
modelov za moči od 15 do 120kVA.

Module odlikuje velika specifi čna 
moč in kratkotrajna zaloga moči, 

upravljanje po CAN vodilu in napre-
dna sinusna vektorska kontrola.
Vdelana je zaščita tako krmilja 
kot motorja.

Slika: emDrive H300 

Dodatne informacije najdete na:  
https://www.emsiso.com/

TRACO POWER TSR2
TRACO POWER TSR2 serija re gu-
latorjev je nepostredna zamenjava 
za LMxx serijo linearnih regulatorjev.

Serija nudi temu ustrezno visoke 

izkoristke (do96%) in enostavnost 
uporabe, ki je tipična za obstoječo 
serijo. 

Novi modeli so v SIP ohišjih dimenzij 
0.55 x 0,30 x 0,40”. Družina je 
se stavljena iz 14 modelov za na-
petosti od 1,2 do 15Vdc. Vsi so 
ozko regulirani in delujejo pri 1% 
regulaciji bremena, imajo zaščito 
pred preobremeitvijo in vhodnih 
napetostih od 3.0 do 36,0 Vdc. 

TRACO TSR-2 serija
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Dve desetletji izkušenj 
z laserskim razrezom in 
upogibanjem pločevine.

• Laserski razrez pločevine do 8000 x 2500 x 25 mm.

• Upogibanje tehnološko zahtevnih pozicij do 6000 mm.

• Serijsko varjenje z vrhunskim varilnim robotom.

Lasertehnik Marfi n, d.o.o., Cesta k Tamu 63, 2000 Maribor
+386 2 4260125 • info@lasertehnik.si • www.lasertehnik.si

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

RENESAS serija MCUjev 
RH850/E2X

Vir: www.renesas.com/

Renesas prikazal prve mikrokrmilnike s FLASH 
pomnilnikom na osnovi 28nm procesa.

RH850/E2x serija MCUjev ponuja do 6 procesorskih 
jeder na do 400MHz. Renesas ga navaja kot MCU, ki 

naj bi zmogel 9600 MIPS. Na razpolago je do 16MB 
vdelanega FLASH pomnilnika kot tudi dodatne 
varnostne funkcije za zagotavljanje funkcijske varnosti.

Gre za ISO26262 standard, v okviriha katerega dovoljuje 
RH850/E2 serija delovanje dveh procesorskih  jeder 
v  tim lock-step načinu, ki uprablja to redundanco za 
preverbo pravilnosti delovanja posameznega jedra. www.hamtech.eu
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LTCjev diferencialni operacijski ojačevalnik 
z do +50dBm OIP3 linearnostjo

Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

LTC je v sklopu Analog Devices-a predstavil širokopasovni, polni 
diferencialni ojačevalnik s 15dB ojačenja, ki ponuja linearnost do 
53dBm do OIP3 točke.

LTC6432-15 ima poleg zelo dobrih lastnosti na visokih frekvencah tudi izredno nizek šum na nizkih zaradi 
Si-Ge procesa namesto GaAs ali pHEMT. Omenjene lastnosti ga postavljajo v ospredje mnogih širokopasovnih 
aplikacij, med drugim tudi za hitri A/D zajem podatkov, ojačevalnike v kabelskih omrežjih, rekondicioniranje 
širokopasovnih signalov, radarski sprejem, VHF/UHF  radio, SDR in RF instrumentacijo.
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Programi za pripravo na 3D-tisk s 
tehnologijo FDM

Slic3r

Začetki odprtokodnega projekta Slic3r segajo v 
leto 2011, s sodelovanjem skupnosti in rednimi 
nadgradnjami pa tudi danes velja za enega bolj 
naprednih programov za pripravo objektov na 
3D-tisk. Od drugih sorodnih programov se razlikuje 
predvsem v tem, da v osnovi ni bil izdelan za 
specifi čno znamko tiskalnikov in velja za povsem 
odprtega in neodvisnega.

Omogoča vnos večjega števila različnih parametrov, 
zato je idealen za 3D-tiskalnike, izdelane v domači 
garaži, oziroma tiste, ki jih kupimo v kitih in jih je 
potrebno pred uporabo sestaviti. Če boste tiskalnik 
izdelali po svoji meri, ga nadgrajevali in testirali 
različne nastavitve, je Slic3r zagotovo odlična izbira.

Slika 1: Objekt z deležem polnila 60% in sredico objekta 
z deležem polnila 25%. Geometrijo nižjega deleža polnila 

lahko poljubno izberemo.

Pri prvem zagonu je potrebno določiti strojne 
lastnosti vašega 3D-tiskalnika, Slic3r pa omogoča 

celo izbiro oblike površine tiska (kvadratno, okroglo 
in po meri). Iskanje ter prilagajanje parametrov zna 
biti za začetnika precej stresno, napredni uporabniki 
pa bodo v veliki izbiri nastavitev našli nove načine 
uporabe 3D-tiskalnika.

Ena najzanimivejših funkcij je določanje različnih 
nastavitev znotraj istega objekta. Če želite natisniti 
kocko z nižjim deležem polnila v sredici, je Slic3r 
eden redkih programov, ki bo tak tip 3D-tiska tudi 
omogočil.

Neprijazen grafi čni vmesnik in težavnost uporabe 
marsikaterega začetnika odvrne od uporabe programa 
Slic3r, vendar prednosti napredne uporabe vsekakor 
odtehtajo nekaj vloženega truda in poglabljanja v 
nastavitve. Dostopen je na spletni strani slic3r.org, 
program pa je povsem odprtokoden in brezplačen.

Prednosti:
• Velika izbira nastavitev.
• Napredne funkcije, kot je izbira različnih parametrov 

tiska znotraj istega objekta.
• Brezplačna programska oprema
• Slabosti:
• Neprijazen grafi čni vmesnik.
• Neprijazen do začetnikov.

Namembnost:
Za odprtokodne tiskalnike in napredne uporabnike.

Simplify3D

Večina programov za pripravo objektov na 3D-tisk je 
bodisi odprtokodnih, bodisi dostopnih brezplačno, 
medtem ko je Simplify3D licenčni program, za katerega 
je potrebno odšteti 149,00$, kar marsikaterega 
lastnika 3D-tiskalnika odvrne od uporabe programa, 
čeprav je licenca časovno neomejena. A kot vam bo 

Avtor: Lovro Gorše, iTehLab d.o.o.

Poplava 3D-tiskalnikov za domačo uporabo je s seboj prinesla kopico programov za pripravo objektov na 
3D-tisk. Ker je vsak program svojevrstno orodje, je nemogoče določiti najboljšega, ima pa zagotovo vsak 
svoje prednosti, slabosti in namembnost. V nadaljevanju so opisani trije med seboj precej različni »rezalniki« 
(angl. »slicer«).
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povedal mnogoter izkušen uporabnik 
3D-tiskalnikov, je nakup licence 
fi nančno povsem upravičen. 

Trg je trenutno preplavljen z raz ličnimi 
modeli 3D-tiskalnikov, ki pa pogosto 
nimajo lastne programske opreme 
za pripravo objektov na 3D-tisk, 
ali pa je le-ta precej nedodelana, 
predvsem pri napravah nižjega 
cenovnega ranga. V takšnem primeru 
s programom Simplify3D dosežemo 
kvaliteten tisk, podobno kot Slic3r pa 
ponuja kopico naprednih nastavitev, 
v kolikor imate željo po testiranju in 
prilagajanju različnih parametrov.
Pri prvem zagonu čarovnik za 
nastavitve ponudi ogromen izbor 
3D-tiskalnikov, vključene pa so 
praktično vse najpopularnejše znamke 
in modeli. V kolikor je vaš tiskalnik na 
seznamu, bo Simplify3D optimalne 
začetne nastavitve izbral sam.

Uporabnikom prijazna video navodil a, 
slikovno bogata dokumentacija ter 
tehnična pomoč preko elektronske 
pošte so edinstvene prednosti pred 
sorodnimi programi in so v pomoč 
tako začetnikom kot naprednim 
uporabnikom.
Prednosti:

• Uporabniku prijazno okolje.
• Kvaliteten 3D-tisk.
• Tehnična pomoč.

Slabosti:
• Plačljiva licenca.

Namembnost:
• Za 3D-tisklanike vseh vrst, za-
četnike in napredne upo rabnike.

Z-Suite

Slika 2: Z-Suite omogoča podporni 
material po meri z izbiro robov in 

površin

Večina proizvajalcev 3D-tiskalnikov 
za domačo uporabo predvideva, da 
bo uporabnik uporabljal material 
za 3D-tisk različnih znamk, zato 
dopuščajo v programih za pripravo 
objektov na 3D-tisk nastavljanje 
različnih parametrov, ki jih mora 
uporabnik medsebojno uskladiti 
za kvaliteten tisk, kar nemalokrat 
povzroča preglavice, veliko ukvarja-
nja s tiskalnikom ter kar nekaj 
odpadnega fi lamenta zaradi testiranj 
in neuspešnih tiskov.
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Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

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

NAREKUJEMO

TEMPO

Podjetje Zortrax si je zato zamislilo drugačen pristop 
in izdelalo 3D-tiskalnike z namenskim materialom ter 
programsko opremo. Izbira parametrov je glede na 
sorodno programsko opremo omejena, vendar Zortrax 
ravno to izpostavlja kot največjo prednost uporabe 
njihovih produktov. 3D-tisk je vedno bolj popularen in 
vse več novih uporabnikov si želi predvsem enostavnosti 
ter zanesljivosti tiska. Zortrax ponuja ravno to – izberite 
njihov tiskalnik, material ter programsko opremo in 
izdelki bodo vedno kvalitetno natisnjeni.

Program Slic3r, omenjen na začetku tega članka, ponuja 
preko 100 različnih parametrov, ki jih lahko med seboj 
usklajujete in prilagajate, da bo vaš 3D-tiskalnik z 
uporabo izbranega materiala uspešno natisnil želen 
izdelek. Po drugi strani v Zortraxovem Z-Suite programu 
izberete le pet nastavitev – material, višino plasti, 
kvaliteto površin, vzorec in delež polnila.

Naprednejši uporabniki lahko sicer vklopijo napredne 
nastavitve in po svoje nastavijo določene parametre, 
toda v večini primerov je to povsem odveč, saj je 
zaradi standardizacije materiala, strojne in programske 
opreme, podjetje Zortax lahko optimiziralo algoritme in 
popravki niso potrebni. V zadnjem letu so prisluhnili 

željam uporabnikov in programski opremi dodali 
možnost uporabe fi lamentov drugih proizvajalcev, 
toda za najboljšo izkušnjo se je vseeno priporočeno 
držati njihovih originalnih materialov in nastavitev.

Prednosti:
• Enostavna uporaba.
• Brezplačna programska oprema.
• Tehnična pomoč.

Slabosti:
• Le za tiskalnike podjetja Zortrax.
• Izvaža le datoteke s končnico .zcode.

Namembnost:
• Za vse uporabnike, ki se ne bodo ukvarjali z 

nastavitvami 3D-tiska, vendar želijo zanesljiv 
tisk in kvalitetne izdelke.

Zaključek

Pri izbiri pravega 3D-tiskalnika za vas je pomembno 
tudi skrbno preučiti programsko opremo, ki je z 
napravo kompatibilna. S pravo kombinacijo lahko 
na običajnih FDM 3D-tiskalnikih dosežete zelo 
kvalitetne rezultate. Za pomoč pri izbiri se lahko 
obrnete na nas (info@3d-tisk.si).
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SPOROČILA NAŠIH PARTNERJEV



  

BACnet/IP Controller 

Fast Control Solution for Complex Applications! 

High performance and flexibility for HVAC applications.  
WAGO BACnet Building Controller (B-BC) 

 

-

® -

www.wago.com 
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SVET, KI GA RAZUMEJO IN ŽIVIJO 

TEHNOLOGI, RAZVOJNIKI, VZDRŽEVALCI, 

PROGRAMERJI, OBRTNIKI, POZNAVALCI 

TEHNIČNIH STROK, LJUBITELJSKI 

MEHANIKI IN DOMAČI  MOJSTRI.

Te
h

Se želite tudi vi pridružiti številnim uspešnim podjetjem? 
Pridobite informativno ponudbo zdaj! 
Pišite na info@ce-sejem.si

Država
partnerica

Republika Srbija







Vaš dobavitelj enosmernih in 
i meni nih virov

N8952A
200 V / 210 A / 15 kW

12.883 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

248 EUR + DDV

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

891 EUR + DDV
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