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Spoštovani,

Še pošteno se nismo nadihali po februarskem IFAM-u, pa smo že pred 

jesenskim delom leta. Čas očitno teče, ne glede na to, s kakšno uro ga 

merimo ;)

Ne vem če ste opazili, a pri nas se teme čedalje bolj fluidno izmenjujejo. 

Svoj čas je bilo treba tematske številke posebej tematsko označiti, deni-

mo solarna tematika ali reciklaža ipd. Danes je to čedalje manj videti. 

Solar je postal daleč od periferne alternative, reciklaža pa je stalna 

tema, ki je prisotna že ob nakupu izdelka.

To je nekako posledica modernih integracij. Včasih je bila cela poanta 

avtomatizacije pač posodobitev samega proizvodnega procesa. Danes to 

zajema vse njegove komponente, tako proizvodne, kot tiste, s katerimi 

se bo treba ukvarjati, ko stroji utihnejo. Tisto, kar je bilo včasih zeleno 

in prisotno samo zaradi državnih in EU subvencij, je danes sestavni 

del moderne proizvodnje.

Tako je tudi z nami. Sledimo potem modernih procesov in konkretnim 

dogodkom, ki so pred nami. Tokrat nas čaka serija prireditev, ki se bo 

začela  s konferenco SLO-PV prvi šolski dan in MOS v prvi tretjini sep-

tembra ter končala s Telekomunikacijami novembra. Vmes bo še vsega 

po nekaj, poleg dogodkov, ki bodo prinesli svoje novosti.

Od prihajajočih prireditev bi posebej opomnil na ”IFAM Voda/Aqua” in 

pa ”Feel The Future” kot letošnji novosti in pa konferenco Telekomuni-

kacije, ki bo novembra. 

Branko Badrljica, glavni urednik

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

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

OGLAŠEVALCI
 1 IFAM

 2 METRONIK

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 7 ALKATRON

 9 HT-EUREP

15 ELEKTROSPOJI

17 BECKHOFF

21 RADOG

22 SLO-PV

23 HAMTECH IDAS

23 INTRONIKA

25 TIPTEH

34 POLITRIM

35 MIEL

35 FBS ELEKTRONIK

36 ICM VODAQUA

38 RTCZ

39 ELGOLINE

41 ROBOTINA

42 LINGVA

43 RITTAL

44 ITEHLAB

45 ELBACOMP

45 YASKAWA SLOVENIJA

47 WAGO

50 4WEB

51 51. MOS

52 DANFOSS

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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EXSPRESS NOVICE

Če ne sončna elektrarna, morda Če ne sončna elektrarna, morda 
zbirno reciklažni center zanjezbirno reciklažni center zanje

PREBOLD, 18. junij 2018 – Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na svoji 29. redni seji dne 14. 6. 2018 
obravnaval predlog skupine BISOL Group glede spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega 
načrta, ki bi v Severni obrtno industrijski coni omogočal postavitev energetskih objektov, med katere 
spadajo sončne elektrarne moči nad 1 MW. Predlog sklepa je bil zavrnjen s 17 glasovi proti, enim za in štirimi 
vzdržanimi. V skupini BISOL Group tehtajo druge možnosti uporabe zemljišča.

Skupina BISOL Group je zemljišče v Severni obrtno industrijski coni v Murski Soboti od Občine kupila leta 2010 z namenom 
nadaljnje širitve proizvodnih zmogljivosti fotonapetostnih modulov. Kmalu po pridobitvi gradbenega dovoljenja so 
se razmere v panogi znatno poslabšale, saj so svetovni trg preplavili s strani Ljudske republike Kitajske na nelegalen 

način sponzorirani proizvodi, z namenom 
uničenja mednarodne konkurence. 
Prodaje izdelkov po nedovoljenih 
dampinških cenah, ki onemogočajo 
lojalno konkurenco, sta tako Slovenija 
kot Evropska unija dopuščali, kljub temu 
da je uvoz Kitajskih proizvodov v tistem 
obdobju predstavljal kar 50% celotnega 
izvoza Evropske unije na Kitajsko in 
je šlo za daleč največji dampinški 
primer v zgodovini Evropske unije. 
Skupina BISOL Group se je bila zaradi 
racionalizacije poslovanja primorana 
odreči širitvi proizvodnih zmogljivosti 
v severno-vzhodni Sloveniji, kjer je 
načrtovala zaposlitev 750 delavcev, svoje 
proizvodne zmogljivosti pa povečevati 
z avtomatizacijo v obstoječih prostorih 
v Latkovi vasi. Ker se je zemljišče 
zadnjih 8 let zaraščalo in investitorju 

ter lokalni skupnosti ni prinašalo nobene dodane vrednosti, so se v skupini BISOL Group v izboljšanih gospodarskih 
razmerah odločili, da bi postavili sončno fotonapetostno elektrarno, ki bi uredila pomanjkljivo lokalno elektroenergetsko 
infrastrukturo, omogočala proizvodnjo 
zelene elek trične energije ter nudila 
konkurenčno prednost lokalnim 
odjemalcem, območje hortikulturno 
uredila in na enak način kot sončne 
elektrarne na domačih strehah 
povečevala vrednost obrtno industrijske 
cone kot celote. 

Kljub visokemu komunalnemu prispev-
ku za izgradnjo prvotno načrtovanega 
poslovno proizvodnega objekta in letno 
plačanim 30.000 evrov nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča, 
oboje za proračun Mestne občine, 
so mestni svetniki predlog odločno 
zavrnili. Predsednik uprave skupine 
BISOL Group dr. Uroš Merc, ki je bil na 
seji prisoten in je svetnikom osebno 
predstavil razloge za projekt ter njegove 

Informacije: dr. Mar  n Klanjšek, Odsek za fi ziko trdne snovi,  Ins  tut »Jožef Stefan«
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NOVICE IZ BISOLA

podrobnosti, pojasnjuje: »Preko občinskih aktov lahko mestni svetniki odločajo 
o tem, kaj lahko lastniki zemljišč z njimi počnemo. Konkretnih razlogov, zakaj 
se jim sončna elektrarna, ki jo je v primeru izgradnje objektov mogoče kadar 
koli enostavno predstaviti na njihove strešne površine, ne zdi primerna, nisem 
slišal. Večkrat je bilo izpostavljeno le, da si na tej lokaciji želijo gradbenih 
objektov, četudi praznih.«

Glede na to, da Mestna občina svoja zemljišča v okolici prodaja po zelo nizkih 
cenah, si investitor še zelo dolgo ne bo mogel privoščiti prodaje, ki bi mu 
omogočila povrnitev vloženih sredstev. Zato v skupini BISOL Group razmišljajo 
o alternativah, med katerimi je najresnejša ta, da bi šli v izgradnjo zbirno 
reciklažnega centra za odslužene fotonapetostne module in preostale dele 
sončnih elektrarn. V Evropi sta trenutno le dva takšna centra, eden v Belgiji in 
drugi v Nemčiji, medtem ko evropska zakonodaja nalaga, da je recikliranje solarnih 
elektronskih komponent obvezno. Za skupino BISOL Group, kot največjemu 
evropskemu proizvajalcu, bi to predstavljalo komplementarno dejavnost. 
Dr. Uroš Merc dodaja: »V Evropi in njeni okolici je ogromno cenenih azijskih 
proizvodov z bistveno krajšimi življenjskimi dobami od običajnih življenjskih 
dob sončnih elektrarn. Že danes je potreba po zbiranju odsluženih modulov 
velika, v prihodnje bo takšnih potreb čedalje več. Za nas je to priložnost, da 
postavimo največji zbiralno reciklažni center v Evropi, kjer je 5,1 hektarja 
veliko zemljišče dovolj za prvo fazo zastavljenih načrtov. Najpomembneje je, 
da lahko z zbiranjem odsluženih modulov pričnemo takoj, še preden postavimo 
objekt in kupimo vso potrebno opremo. Kasneje lahko dejavnost razširimo 
na preostale elektronske in druge komponente, ki niso vezane izključno na 
področje fotovoltaike. Naši cilji so, da bo center spadal med najsodobnejše 
in ne bo imel nobenih negativnih vplivov na okolje in ljudi, ki tam živijo.« 
Skupina BISOL Group je aktivni član združevanja PV Cycle in ERP, ki imata 
vzpostavljeni mreži za zbiranje modulov v Evropi.

BISOL Group, d.o.o.

BISOL Group je edini slovenski proizvajalec visokokakovostnih fotonapetostnih 
modulov in nosilnih konstrukcij za sončne elektrarne, ki je prisoten na več 
kot 80 tržiščih sveta. Vodilni svetovni strokovnjaki v skupini nenehno dvigajo 
industrijske standarde, zato je z njihovimi inovativnimi rešitvami, ki zagotavljajo 
najvišje dolgoročne energijske donose sončnih elektrarn, zelena energija 
postala privlačnejša in v primerjavi s konvencionalnimi viri energije stroškovno 
učinkovitejša kot kadar koli prej. Svoje mednarodno poslovanje skupina vodi 
iz predstavništev v Belgiji, Franciji, Italiji in v Združenem kraljestvu Velike 
Britanije in Severne Irske. V vseh korakih proizvodnega procesa skupina BISOL 
Group deluje v skladu s pridobljenimi mednarodnimi standardi kakovosti ISO 
9001, ISO 14001 in OHSAS 18001. Vizija skupine je s stalnim investiranjem 
v tehnologijo, razvojem inovativnih proizvodov in povečevanjem donosnosti 
naložb v fotovoltaiko ustvariti čistejše okolje in v prihodnosti zagotoviti 
energetsko neodvisnost.

Omejitev odgovornosti

BISOL Group, d.o.o., ne prevzema nobenih zakonskih ali drugih obveznosti v 
zvezi z vsebino objavljeno v tem ali drugih sporočilih za javnost. Določeni deli 
sporočil, ki se navezujejo na prihodnje napovedi, so podvrženi tveganju in 
negotovosti, še posebej tisti, ki se navezujejo na prihodnost celotne industrijske 
panoge in zmožnosti sledenju razvoja, rasti ter konkurenčnosti znotraj lete. 
Dejanske razmere na trgu in dejanski rezultati družbe se lahko razlikujejo od 
napovedi. Vse trenutne ocene so zasnovane na trenutnih tržnih trendih, ki so 
znani družbi BISOL Group na dan izdaje posameznega sporočila za javnost. 
Ocene se lahko spreminjajo, pri čemer se ne smatra, da je dolžnost družbe 
te spreminjati ali dopolnjevati.
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STROKOVNI DOGODKI

Pripravila: Katja Kous, Vodja organizacijskega odbora OTS 2018

Poročilo o izvedbi konference OTS 2018

Inštitut za informatiko, ki deluje v sklopu Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
Univerze v Mariboru, je 19. in 20. junija 2018 v prostorih UM FERI uspešno izvedel triindvajseto 
konferenco OTS 2018 Sodobne informacijske tehnologije in storitve. Konference se je udeležilo več 
kot 270 udeležencev, od tega je bilo med slušatelji 50 dodiplomskih in magistrskih študentov UM FERI.

Konferenco je uradno odprl dekan UM FERI, prof. dr. Borut 
Žalik, sledil je pozdravni nagovor predsednika konference 
prof. dr. Marjana Herička. 

Pozdravni govor dekana UM FERI, prof. dr. Boruta Žalika

V dveh dneh so svoje znanje in izkušnje predstavili 
informatiki in razvijalci informacijskih rešitev tako iz 
gospodarske kot akademske sfere. 

V uvodnem predavanju sta dr. Boštjan Kežmah in dr. 
Muhamed Turkanović skozi predstavitev in analizo 
konkretnih primerov soočila nasprotujoče si argumente 
glede pridobitev vpeljave in uporabe tehnologij veriženja 
blokov v različnih domenah. Preostalih petindvajset 
prispevkov je bilo razdeljenih v osem sekcij, ki so pokrivale 
naslednja področja: veriženje blokov oz. blockchain (dve 
sekciji), sodobne arhitekture in rešitve, kibernetska varnost 
in zaščita podatkov, agilni procesi in pristopi k razvoju, 
podatkovne tehnologije in inteligentne storitve ter spletne 
tehnologije. Vabljeni predavatelj, g. Achim Heidebrecht, 
direktor za tehnološki razvoj podjetja NOVUM GmbH, 
pa je predstavil izkušnje in dobre prakse, povezane z 
računalništvom v oblaku. 

Udeležencem konference so bile na voljo tudi tri brezplačne 
seminarske delavnice:
• »Tehnologija veriženja blokov na ramenih odprtokodnega 

ekosistema ARK« (izvedba Kristjan Košič, Rok Černec 
iz podjetja ARK), katere se je udeležilo 30 slušateljev,

• »Varnost spletnih aplikacij s poudarkom na OWASP 
Top 10« (izvedba Milan Gabor, iz podjetja Viris d.o.o.), 
katere se je udeležilo 80 slušateljev in

• »Nikoli ni prepozno ali kako z zamudo sami zagotovimo 

skladnost z GDPR« (izvedba dr. Urška Kežmah in dr. 
Boštjan Kežmah iz UM FERI), katere se je udeležilo 40 
slušateljev.

Pozdravni govor predsednika konference OTS, prof. dr. 
Marjana Herička

Pred začetkom vsake sekcije in med odmori se je skupaj z 
najavo predavateljev predvajal uvodni video konference 
OTS 2018, v katerem se nahajajo tudi logotipi pokroviteljev.

DRUŽABNO SREČANJE

Družabni dogodek je potekal na terasi Hotela City 
Maribor. Na uradnem delu je vse zbrane nagovoril rektor 
Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič. Predsednik 
konference je poimensko izpostavil vse pokrovitelje in 
se jim zahvalil za njihovo podoro in sodelovanje. Sledil 
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OTS 2018 POROČILO

je nagovor direktorja generalnega pokrovitelja podjetja 
Inove IT d.o.o., dr. Simona Juriča. Uradni del večernega 
druženja je popestril koncert Nike Zorjan.

MEDIJSKA POKRITOST

Promocijski video za letošnjo konferenco je nastal v 
sodelovanju z Niko Zorjan. Konferenca se je oglaševala 
v tiskanih medijih (revija Računalniške novice, revija 
Avtomatika) in na radijski postaji (Radio City). Omenjena 
je bila tudi v internetnem prostoru, natančneje na 
spletni strani časnika Večer, revije Računalniške novice, 
Univerze v Mariboru, UM FERI, Inštituta za informatiko in 
na spletnih straneh nekaterih pokroviteljev. O dogajanju 
na konferenci so poročali na radijski postaji Radio City. 
Novice in dogajanje je bilo mogoče spremljati tudi preko 
družbenih omrežij.

PREDSTAVITEV SEKCIJ

BLOCKCHAIN V AKCIJI

Vodja sekcije: dr. Boštjan Kežmah, dr. Muhamed Turkanović

V sekciji »Blockchain v akciji« sta bila predstavljena dva 
strokovna prispevka.

V prvem prispevku z naslovom »Sledenje ukradenim 
bitcoinom po verigi blokov« je eden od avtorjev prispevka 
dr. Marko Gašparič iz družbe MaG IT d.o.o. predstavil 
področje kriptovalut in dejanske nevarnosti ter izzive, s 
katerimi se uporabniki le-teh srečujejo. Avtor je podrobneje 
predstavil primer lanskega kibernetskega napada na 
storitev NiceHash, pri katerem je bilo odtujenih 4700 
bitcoinov. Podrobneje je predstavil postopek sledenja 
bitcoin transakcijam ter izzive sledenja po izvedbi 
mešanja odtujenih kriptovalut. Mešanje kriptovalut je 
pogosta tehnika za prikrivanje njihovega izvora. Osrednji 
del predstavitve je predstavljala predstavitev delovanja 

orodja, ki so v družbi samostojno razvili in katerega namen 
je samodejna zaznava menjave kriptovalut v spletnih 
menjalnicah. Vprašanja udeležencev so bila usmerjena 
predvsem v stanje po odtujitvi, ali je bilo mogoče odkriti 
izvor napada, ali so bile vrnjene odtujene kriptovalute, 
kako so reagirali organi pregona itn.

Drugo predstavitev je izvedel Blaž Podgorelec (UM FERI), 
ki je skupaj z Muhamedom Turkanovićem (UM FERI) 
pripravil prispevek »Implementacija nadgradljivosti in 
zamenljivosti pametnih pogodb na platformi Ethereum«. 
Predstavitev je bila praktično orientirana, saj je avtor 
na samem primeru razvoja pametnih pogodb v verigi 
blokov demonstriral in tako dokazal smiselnost uporabe 
predlagane arhitekture nadgradljivosti in zamenljivosti 
pametnih pogodb na platformi Ethereum. Pred tem je 
udeležencem tudi predstavil zgodnje stanje razvoja 
pametnih pogodb v verigah blokov in izzive, s katerimi 
se srečujejo njihovi razvijalci. Udeležence je zanimalo 
predvsem kako je v primeru, če se pri uporabi predlaganih 
gradnikov za uspešno nadgradljivost in zamenljivost 
pametnih pogodb razvijalec zmoti ter kako je s tistimi 
pametnimi pogodbami, ki so že nameščene in ne temeljijo 
na predlagani arhitekturi.

BLOCKCHAIN REŠITVE IN TEHNOLOGIJE

Vodja sekcije: dr. Dean Korošec

Sekcija »Blockhain rešitve in tehnologije« ni razočarala. 
Sicer ni napovedala prihodnjega hiper uspešnega ICO 
projekta, a sta predvsem dva domača primera pokazala, 
da je tehnologija veriženja blokov dejansko aktualna in 
zanimiva tudi onstran kriptovalutnih aplikacij.

V prvem nastopu sta Andrej Bregar in Jure Trilar iz podjetja 
Informatika d.o.o. prikazala svojo rešitev (s soavtorjema 
Cirilom Kafolom in Matejem Nosanom) za primer iz 
energetske poslovne domene. Izdelali so celovito interno 
študijo, pri kateri so najprej sistematično izbrali izziv 
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upravljanja dostopov (potencialnih dobaviteljev električne 
energije) do podatkov odjemnih mest, nato pa z zgrajenim 
prototipom izvedli tudi prototipno rešitev - uporabniški 
vmesnik je bil v nastopu tudi demonstriran. V razpravi se 
niso osredotočili zgolj na svoj tehnični prispevek, ampak 
so kritično opozorili tudi na nekatera še nerešena praktična 
vprašanja uporabe blockchain tehnologije.

Še en zelo aktualen izziv so s to tehnologijo naslovili 
strokovnjaki iz podjetja Kivi Com d.o.o. - Jaka Jenko, Andrej 
Meh in Ambrož Stropnik. Veriženje blokov uporabljajo za 
distribuirano in nezatajljivo hrambo izbranih podatkov o 
uporabi vozila, npr. prevoženih kilometrov in servisnih 
posegov, lahko tudi slogu vožnje in še čem, zajetih 
neposredno iz vozila preko vmesnika OBD II. Takšno 
shrambo so si zamislili kot izhodišče poslovnega ekosistema, 
imenujejo ga Viapan, ki lahko združuje uporabnike/
voznike/lastnike, serviserje, upravljalce fl ot, zavarovalnice 
in druge deležnike. Delovanje sistema si je bilo mogoče 
v okviru ob konferenčnih demonstracij na razstavnem 
prostoru mogoče tudi v živo ogledati.

V tretjem prispevku sekcije je Kristjan Košič (soavtorji 
Rok Černec, Alex Barnsley, Francois-Xavier Thoorens) iz 
francoske družbe ARK Ecosystem predstavil njihovo vizijo 
odprtokodne platforme za razvoj blockchain rešitev. Na 
tem področju želijo postati to, kar je WordPress za objavo 
spletnih strani in blogov. Ena ključnih razlikovalni vrednosti 
ARK-a je tehnologija SmartBridge, s katero je mogoče 
zgraditi tudi aplikacije za izmenjavo blokov med Ether, 
Bitcoin in Litecoin omrežji, še več konektorjev razvijajo. 
Poleg interoperabilnosti na različnih nivojih skuša ARK 

zagotoviti tudi enostavnost - blockhain aplikacije naj bi bilo 
mogoče z njihovim ARK Deployer gradnikom postavljati 
»na gumb«, kar so udeleženci lahko preskusili tudi na 
namenski praktični delavnici drugi dan konference.

VABLJENO PREDAVANJE

Vodja sekcije: mag. Ivan Lah

V vabljenem predavanju, ki se je odvijalo v prvi popoldanski 
sekciji, je g. Achim Heidebrecht iz podjetja Novum GmbH 
predstavil članek z naslovom »Game changer cloud 
computing«.

Predavanje je potekalo v angleškem jeziku in je bilo odlično 
sprejeto s strani občinstva. Zaradi dolžine predavanja 
smo odgovorili na samo eno vprašanje in sicer v čem 
je razlika med »Cloud computing« in med navadnim 
»Hosting data centrom«.

SODOBNE ARHITEKTURE IN REŠITVE

Vodja sekcije: mag. Bojan Štok

V sekciji »Sodobne arhitekture in rešitve« so bili 
predstavljeni trije prispevki.

Prispevek z naslovom »Kako načrtovati sodobno arhitekturno 
rešitev za kompleksne informacijske sisteme« je predstavil 
Ervin Lemark (soavtorji Tjaša Šoster, Damijan Kavs, Vid 
Bevčar). Predstavili so predlog arhitekture, ki je zasnovana 
na mikrostoritvah. Za komunikacijo uporabnikov in 
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zunanjih storitev z mikrostoritvami uporabljajo REST API-ja 
(Gateway). Za upravljanje z viri in skalabilnost uporabljajo 
rešitev Docker Swarm. S tem omogočajo namestitev tako 
na Linux kot na Windows strežnike.

Drugi prispevek z naslovom »IT integracije v sodobnih 
elektroenergetskih omrežjih z uporabo modela CIM« je 
predstavil Nikola Risteski. Common Information Model 
oziroma CIM je standard na področju energetike, ki je 
sprejet s strani Mednarodne Komisije za Elektrotehniko 
z namenom izmenjave informacij o energetskem omrežju 
med različnimi aplikacijami. V okviru projekta NEDO so 
se osredotočili na zagotavljanje interoperabilnosti z 
implementacijo arhitekture storitvenega vodila (ESB). 
Uporabili so Apache Karaf, ki implementira OSGi specifi kacijo.
Tretji prispevek »Informacijska rešitev za upravljanje 
odjema električne energije gospodinjskih odjemalcev« 
je predstavil Gašper Lakota (soavtor Tomaž Buh). V sklopu 
projekta NEDO je bila razvita rešitev Demand Response 
Control System, ki je zmožna sprejemati in izvajati zahtevke 
za prilagajanje odjema vseh gospodinjstev in malih 
poslovnih odjemalcev, ki so vključeni v shemo prilagajanja 
odjema. Napoved odjema električne energije se izvaja 
na 15 minutnem merilnem intervalu za nadaljnjih 48 ur. 
Aktivni odjemalec ima možnost izbire ali v trenutku najave 
želi sodelovati v aktivaciji s premikom stikala Daljinsko 
vodenje v položaj vključeno ali izključeno.

Slika levo spodaj - utrinek s predavanj
Slika spodaj - avla opremljena s posterji sponzorjev

KIBERNETSKA VARNOST IN ZAŠČITA PODATKOV

Vodja sekcije: Milan Gabor

V sekciji »Kibernetska varnost in zaščita podatkov« je 
bilo predstavljenih pet prispevkov. Sekcija se je pričela 
s predstavitvijo prispevka z naslovom »Mikroamnezija 
– kako mikroservisi v sporočilno usmerjeni arhitekturi 
rešujejo izziv GDPR« avtorja Tomaža Lukmana (soavtor 
Norman Seibert) iz podjetja iteratec GmbH. Osrednja tema 
predstavitve je bil razvoj IT rešitve za GDPR v kontekstu 
personaliziranega spletnega portala in pripadajočih 
mobilnih aplikacij, razvita za nemškega avtomobilskega 
proizvajalca. Zraven predstavitve IT ekosistema in zahtev, ki 
izvirajo iz GDPR, je bila predstavljena tudi mikrostoritvena 
arhitektura produkta, ki temelji na asinhroni sporočilni 
komunikaciji preko Apache Kafka, ustaljenega posrednika 
sporočil (message broker).

Marko Hölbl (soavtor Blaž Podgorelec) iz UM FERI je v 
prispevku z naslovom »Varnostne ranljivosti pametnih 
pogodb platforme Ethereum« izpostavil znane pasti 
razvoja pametnih pogodb v programskem jeziku Solidity 
na platformi Ethereum, ki velja trenutno za eno izmed 
najbolj popularnih platform za razvoj pametnih pogodb. 
Posamezne pasti so bile podkrepljene z dejanskimi primeri 
in povezavami med njimi ter z rešitvami za odpravo le-
teh. Predstavitev se je zaključila s podanimi priporočili, 
osredotočenimi na varnostne vidike pametnih pogodb, 
ki so lahko vodilo za dobre prakse razvoja nad verigami 
blokov.
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Tretji prispevek z naslovom »Zaščita podatkov in 
hiperkonvergenca: naša izkušnja« avtorja Damijana 
Bačanija iz podjetja Comtrade Gaming HYCU, Inc. je govoril 
o produktu, ki lahko prehod na hiperkonvergenčno okolje 
precej olajša in hkrati poskrbi za varnost podatkov.

Četrti prispevek z naslovom »Zapiranje in odpiranje 
podatkov v državnih informacijskih sistemih« avtorjev 
Sama Mačka iz Generalnega sekretariata Vlade RS, Francija 
Mulca in Franca Močilarja z Ministrstva za zunanje zadeve 
je opozoril na to, da je trend, da se državni podatki počasi 
odpirajo in postajajo dostopni. Prikazano je bilo, kako 
pravilno ravnati pri takšnih aktivnostih in na kaj je treba 
biti pozoren.

Zadnji prispevek v tej sekciji sta predstavila Marko Polak in 
Gregor Slokan iz podjetja Medius. Avtorja sta predstavila 
prispevek z naslovom »Centralizacijo logiranih podatkov z 
uporabo odprtokodnih rešitev za upravljanje velikih količin 
podatkov« in na praktičnem primeru prikazala, kako se 
lotiti velike količine podatkov in jih spraviti pod kontrolo.

AGILNI PROCESI IN PRISTOPI K RAZVOJU

Vodja sekcije: dr. Luka Pavlič

Prva sredina sekcija »Agilni procesi in pristopi k razvoju« 
je postregla s štirimi zanimivimi predavanji.

Prvo predavanje je imel Matej Šprogar (UM FERI), ki nas 
je zbudil s provokativnim prispevkom »Civilizacija dobrih 
slabih programov«. Tekom predstavitve je Matej predstavil 
svoje videnje na trenutne trende razvoja programske 
opreme in težav, s katerimi se soočajo razvijalci (sam je 
uporabljal izključno besedo »programerji«), in naštel 
številne nove težave, ki lahko posledično prizadenejo 
(prehitro) rastočo branžo. Zaključil je z mislimi, da je 
prihodnost lahko samo v rešitvah, ki bodo preproste in 
razumljive. In seveda v tem, da dober programer pozna 
več jezikov, predvsem pa računalnik. Izzval je tudi s tem, 
da je izpostavil paradoks slabšega programerja: ko bi 
naj težave preteklosti v povprečju reševal programer, 
ki je slabši od programerja, ki je težave sploh povzročil. 
Avditorij se je z večino Matejevih tez strinjal.

V nadaljevanju je Vid Čermelj (soavtorji Jure Trilar, Veronika 
Zavratnik, Emilija Stojmenova Duh iz UL FE) prestavil 
prispevek z naslovom »Družinsko centrična zasnova 
spletne aplikacije«. Gre za predstavitev snovanja in 
preliminarnega vrednotenja prototipne rešitve MyFamily, 
razvite v sklopu projekta EkoSmart. Namen aplikacije je 
spodbujanje aktivnega življenja med družinskimi člani. 
- poenostavljeni komunikaciji, obveščanju o aktivnostih, 
doseganju skupnih ciljev. V aplikaciji je glavni motivacijski 
mehanizem pripadnost družini. Za izpolnjeno nalogo dobijo 
določeno število točk, ki so del sistema nagrajevanja. 
Predstavitev je bila zaokrožena z vprašanji iz publike, ki 
si ni bila enotna, ali IT v tej obliki res lahko pomaga pri 
vzpostavitvi pristnejših odnosov v družini.

Prispevek z naslovom »Platforma za enostavno prototipiranje 

mobilnih aplikacij« je predstavil Blagoj Soklevski (soavtorji 
Bojan Brumen, Uroš Pernat, Gregor Plavčak iz podjetja 
msg life odateam d.o.o.). Predstavil je motivacijo, način 
razvoja in uporabe lastne platforme za hitro prototipiranje 
mobilnih rešitev na platformi Android. Predavanje je 
bilo tehnično usmerjeno. Demonstrirano je bilo, kako 
na podlagi deskriptorja v formatu JSON orodje zgenerira 
kodo, jo prevede in zapakira v paket, primeren za izvajanje 
na telefonih s sistemom Android. Distribucija aplikacije 
je možna preko spletne aplikacije in QR kod. Blagoj je 
navedel še številne možne izboljšave, saj gre za projekt 
v teku. Cilj bi naj bil omogočiti razvoj prototipov tudi in 
predvsem ljudem, ki nimajo razvijalskih znanj.

Zadnje predavanje v sekciji je predstavil Andrej Orešnik 
(soavtorji Tadej Justin, Žiga Ciglar iz podjetja Medius 
d.o.o.). Prispevek »Neprekinjena dostava v vzporednem 
kritičnem poslovnem okolju« se je osredotočil predvsem 
na predstavitev uporabe sistema Git v namen deljenja kode 
in takojšnjih zagonov testov enot in integracijskih testov. 
Sicer dokaj tehnično predavanje ni postreglo s kakšno 
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prebojno idejo, temveč je povzelo praktična spoznanja in 
klasičen tokokrog, ki ga v podjetju uporabljajo pri razvoju.

PODATKOVNE TEHNOLOGIJE IN INTELIGENTNE STORITVE

Vodja sekcije: dr. Tomaž Domajnko

V sekciji »Podatkovne tehnologije in inteligentne 
storitve« so bili predstavljeni štirje strokovni prispevki. V 
prvem prispevku z naslovom »Primerjava odprtokodnih 
podatkovnih mrež« je Andrej Krajnc (soavtorji Ciril Petr, 
Andrej Krajnc) iz podjetja Iskratel d.o.o. predstavil nekaj 
popularnih odprtokodnih podatkovnih mrež, predvsem 
iz vidika arhitekturnih razlik in posledično različen 
namen uporabe. V prispevku je bila prikazana tudi 
primerjava zmogljivostnih karakteristik podatkovnih 
mrež v izbranih scenarijih. Kot zaključek prispevka je 
bila izpostavljena smernica, da je potrebno pred samo 
izbiro podatkovne mreže za konkretni projekt natančno 
poznati zahtevane karakteristike in na podlagi le teh 
izbrati najbolj primerno.

Druga predstavitev avtorja Saša Karakatiča (soavtorji 
Grega Vrbančič, Jernej Flisar, Vili Podgorelec iz UM 
FERI) z naslovom »Umetna inteligenca za telebane – 
platforme strojnega učenja« je prikazala kompleksnost 
področja umetne inteligence in različnih pristopov, kako 
umetno inteligenco in metode strojnega učenja vključiti 
v delovanje organizacije. Predstavljene so bile ovire 
za vstop na področje kot sta pomanjkanje izkušenih 
kadrov in zahtevane visoke investicije. V prispevku je 
avtor prikazal alternativne opcije vstopa na področje 
z uporabo že pripravljenih platform in/ali storitev, ki 
bistveno olajšajo začetne korake. A s seboj prinašajo 
nekaj omejitev in tveganj, ki se jih organizacije morajo 
zavedati.

Tretji prispevek z naslovom »Analiza inteligentnih oblačnih 
storitev na primeru prepoznave obrazov« avtorja Vilija 
Podgorelca (in Grege Vrbančiča, UM FERI) je predstavil 
analizo možnosti, da na področje strojnega učenja 
vstopimo s pomočjo uporabe metod strojnega učenja v 
obliki storitev, z vsemi prednostmi in slabostmi, ki jih le 
te prinašajo. Na konkretnem primeru uporabe storitev 
za prepoznavo obrazov je avtor predstavil enostavnost 
uporabe inteligentnih storitev, s pomočjo rezultatov pa 
tudi meje, ki jih uporaba le tega vzpostavlja.

Zadnji prispevek v sekciji je predstavila Sara Hmelak 
(soavtorja Matic Strajnšak, Gregor Kovačevič) iz podjetja 
Alcad d.o.o.. Prispevek z naslovom »Razvoj inteligentne 
rešitve Watson Zlitine« je avtorica predstavila izkušnje 
projekta razvoja rešitve »Watson zlitin«, ki uporabnikom 
pomaga pri sestavi zlitin. V sklopu predstavitve je bila 
prikazana uporaba tehnologij, s pomočjo katerih rešitev 
zagotavlja pogovorni vmesnik in potek izgradnje napovednih 
algoritmov, s katerimi rešitev napove fi zikalne lastnosti 
zlitine. S pomočjo interaktivne predstavitve smo udeleženci 
lahko videli, kako rešitev deluje kot celota.

SPLETNE TEHNOLOGIJE

Vodja sekcije: dr. Boštjan Šumak

Zadnja sekcija »Spletne tehnologije« je udeležencem ponudila 
tri strokovne prispevke. Prvi prispevek z naslovom »Spletne 
komponente in knjižnica X-TAG« je pripravil Viktor Taneski 
(soavtor Gregor Jošt, UM FERI). Prispevek je naslovil nove 
standarde za razvoj lastnih spletnih elementov oz. komponent 
po meri z ovitimi funkcionalnostmi, ki jih lahko ponovno 
uporabimo kjerkoli v kodi. V prispevku so bili predstavljeni 
primeri programske kode, s čimer je bil prikazan pristop k 
razvoju in uporabi lastnih spletnih komponent. Ker spletni 
brskalniki trenutno še ne podpirajo vseh standardov, se trenutno 
priporoča uporaba ene izmed obstoječih knjižnic za razvoj 
spletnih komponent. Poslušalcem je bilo predstavljenih nekaj 
tovrstnih knjižnic, pri čemer pa sta avtorja prispevka izdelala in 
demonstrirala primere rešitev spletnih komponent na osnovi 
knjižnice X-Tag. X-Tag je preprosta knjižnica JavaScript, ki za 
delovanje ne zahteva podpore vseh specifi kacij in je podprta 
v večini sodobnih spletnih brskalnikov.

Sledila je predstavitev članka z naslovom »API kot stičišče 
Angular obličja in na pametnih pogodbah temelječega 
zaledja«, ki jo je izvedel Patrik Rek (UM FERI). Prispevek, 
ki ga je pripravil Patrik s soavtorji (Blaž Podgorelec, Luka 
Hrgarek, Muhamed Turkanović) iz UM FERI, je praktično 
usmerjen v razvoj lastnega aplikacijskega programskega 
vmesnika REST, ki zagotavlja vmesni člen med odjemalskim 
delom Angular in zalednim delom, ki temelji na pametnih 
pogodbah. Predstavljene so bile tehnologije veriženja blokov 
za razvoj decentraliziranih aplikacij. Osrednji del prispevka je 
bil razvoj lastnega aplikacijskega programskega vmesnika, pri 
čemer pa je rešitev temeljila na ogrodju Node.js in knjižnici 
Web3.js, ki omogoča preprosto in varno komunikacijo z 
zalednim sistemom, zasnovanim na omrežju Ethereum. 
Udeležencem so bili predstavljeni praktični vidiki in izzivi, 
povezani z razvojem vmesnega člena za dostop do verige 
blokov. Vprašanja iz publike so se nanašala predvsem na 
to, kaj pomeni gorivo oz. kaj pomeni nagrada ob rudarjenju.

Sekcijo »Spletne tehnologije« je zaključil predavatelj 
Marjan Kaligaro iz podjetja SRC d.o.o., ki je predstavil 
članek z naslovom »1 leto časa – 20 let zgodovine – 
300X10^4 vrstic kode. Transformiraj zdaj!« (soavtor 
Robert Kristanc). V prispevku so bili slikovito prikazani 
izzivi, s katerimi se srečujejo predvsem večja podjetja v 
procesih digitalne transformacije informacijskih rešitev, 
ki jih ni možno preprosto zamenjati ali napisati na novo. 
V podjetju so se digitalne transformacije lotili z razvojem 
nove tri-nivojske platforme. Na predstavitvenem nivoju oz. 
nivoju uporabniškega vmesnika so platformo zasnovali na 
sodobnem ogrodju Angular, s čimer so zagotovili ustrezen 
nivo fl eksibilnosti in zmožnost hitrega razvoja uporabniku 
prijaznega vmesnika. Pod uporabniškim nivojem pa so 
vzpostavili nivo storitev REST, ki zagotavljajo vmesnik 
do posameznih zalednih sistemov. Avtor je predstavil 
rešitve, ki skozi nove in sodobne uporabniške vmesnike 
omogočajo dostop in uporabo obstoječih zalednih 
sistemov, pri čemer pa je bil poudarek zagotoviti boljšo 
uporabniško izkušnjo.
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Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Aktivne zbiralke za senzorje in aktuatorje 
z IP67 zaščito

Fleksibilnost v zahtevnem industrijskem okolju

Tako pri gradnji strojev kot celotnih obratov je potrebno vse senzorje in aktuatorje povezati s krmilno enoto. Odvisno 
od naprave je lahko velikost in tudi število signalov zelo veliko, zato se fi eldbus in I/O sisteme uporablja za zbiranje 
signalov lokalno.
Družina izdelkov u-remote IP67 proizvajalca Weidmüller zagotavlja zaščito IP67 in omogoča veliko fl eksibilnosti ter 
rešitve za mnogo različnih aplikacij. 
Neposredna vključitev v programsko okolje PLC, hitra opredelitev vzrokov v primeru napak ter zelo ozek in lahek 
dizajn so značilnosti, zaradi katerih je ta sistem edinstven na trgu.

Izboljšana tehnologija povezovanja 

Z L-kodiranjem je zmožnost priključkov povečana na 16 A. Krmiliti je možno 
znatno več aktuatorjev, zaradi česar je možnih več oddaljenih I/O povezav. 
Prilagodljivost je precej večja, potreba po kablih pa manjša.

Učinkovito načrtovanje

Decentraliziran sistem je mogoče enostavno vzpostaviti, ker omogoča 
neposredno vgradnjo in konfi guriranje v standardnih PLC sistemih s 
spletnim strežnikom.

50% zmanjšanje stroškov s prilagodljivim sub-bus konceptom

Dolžina sub-bus sistema do 50 m z do 15 moduli na en sub-bus omogoča 
izjemno prilagodljivo nastavitev.

Napredne diagnostične zmožnosti

Pametna diagnostika, ki temelji na dve-barvnih LED lučkah, bo hitro in 
jasno prikazala stanje posameznih kanalov v vsakem trenutku.



15AVTOMATIKA 164/2018

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO V INDUSTRIJI

Težavne naloge v proizvodnji povezane z gibanjem 
in distribucijo

Kompleksni proizvodni procesi pomenijo, da morate 
uskladiti veliko posameznih stopenj obdelave. 
Številni senzorji in aktuatorji v proizvodnem objektu 
so povezani s centralnim krmilnim sistemom. V 
mnogih primerih morate premostiti velike razdalje 
in obdelati veliko različnih signalov.

Weidmüllerjeva skupina izdelkov u-remote IP67 
na praktičen način pomaga opremiti celotno verigo 
v procesni proizvodni. Zahvaljujoč zaščiti IP67 je 
oddaljeni I/O sistem možno namestiti tam, kjer so 

senzorji in aktuatorji aktivni. Prilagodljivost povečujejo tudi različice SAI-PRO s sub-bus sistemom: sub-bus sistem 
SAI-PRO se lahko podaljša na dolžino do 50 m z do 15 moduli na zbiralko. Zato je na enem fi eldbus vozlišču možnih 
do 120 vhodov ali izhodov.
Različne izvedbe vgrajenih senzorskih kablov omogočajo dostop do senzorjev in aktuatorjev. Fieldbus kable lahko 
usmerite tudi neposredno iz stikalne omarice z napajalnimi linijami, in sicer z uporabo modularnih industrijskih 
konektorjev. To omogoča integracijo več faz proizvodnje znotraj enega proizvodnega obrata z enim samim modulom.

Za več informacij o oddaljenih I/O sistemih se obrnite na slovenskega zastopnika za Weidmüller, Elektrospoji d.o.o. 
(Stegne 27, 1000 Ljubljana, www.elektrospoji.si). Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne 
rešitve za vaše potrebe.
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Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Vrhunska merilna tehnologija Beckhoff  v Vrhunska merilna tehnologija Beckhoff  v 
klasičnem V/I sistemuklasičnem V/I sistemu

Beckhoff  je na letošnjih sejmih v Hannovru in Nurembergu predstavil svojo novo serijo merilnih modulov 
EtherCAT visokega razreda, ki ponuja visoko natančno, hitro in robustno tehnologijo kot integralni del nadzora 
in krmiljenja, zasnovanega na PC-ju. Merilni moduli EtherCAT odpirajo nove možnosti z vidika točnosti, časa 
in merilne natančnosti, sinhronizacije in dolgoročne zanesljivosti, ki so bile prej dosegljive samo z drago, 
specializirano opremo. Rezultat je polno integrirana merilna veriga – od V/I modulov v različnih stopnjah zaščite 
IP za priklop vseh klasičnih senzorjev in področnega vodila EtherCAT do različnih programskih modulov TwinCAT.

Beckhoff  ponuja integrirano sistemsko arhitekturo za merilne aplikacije:

• Priklop senzorjev na merilne module v stopnjah zaščite IP20 in IP67;
• EtherCAT kot uveljavljeno visokoučinkovito področno vodilo;
• Programsko opremo TwinCAT za avtomatizacijo, ki vključuje inženiring, PLC krmiljenje, krmiljenje servo osi, varnostne 

mehanizme, vizualizacijo, komunikacijo in merilno tehnologijo;
• V krmilni sistem vključeno povezljivost v oblak.

Novi merilni moduli EtherCAT so lahko vstavljeni med ostale V/I EtherCAT module. Kovinska ohišja nudijo optimalno 
zaslombo pred motnjami okolja in omogočajo hlajenje v merilnih aplikacijah, hkrati pa zagotavljajo tudi večjo fl eksibilnost 
pri vmesnikih, kot so denimo LEMO ali BNC konektorji.

Beckhoff  je predstavil tudi možnosti povezav strojne in programske opreme. Zaradi enostavne uporabe lahko z orodji, kot 
je TwinCAT Filter Designer, prihranimo precej časa. Koefi ciente fi ltrov lahko naložimo neposredno v nove merilne module 
serije ELM. Tako fi ltrirane podatke krmilnik lahko pošlje skozi OPC UA ali komunikacijski protokol IoT neposredno v oblak. 
TwinCAT Database Server omogoča povezavo na različne podatkovne baze. TwinCAT Analytics and Condition Monitoring 
je zadolžen za evaluacijo zajetih podatkov. TwinCAT Scope View ponuja intuitivni uporabniški vmesnik za grafi čni prikaz 
podatkov – tako neobedelanih kot izračunanih.

Več informacij o novi seriji in ostalih produktih dobite na www.beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  Avtomatizacija d.o.o.
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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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Avtor: Wechtersbach Drago, lj@weko.si

NOVA SENZORSKA ENOTA TELEHUM NTNOVA SENZORSKA ENOTA TELEHUM NT

Telehum je sistem za merje-
nje vlage ter temperature in 
se uporablja zlasti tam, kjer 
je nadzor nad tema dvema 
količinama pomemben za
ohranitev kvalitete predme-
tov ali proizvodov. Sistem 
je sestavljen iz baterijsko 
napajanih senzorjev, ki 
oprav ljajo meritve in jih
preko radijskih valov oddaja-
jo proti sprejemnemu kon-
trolerju, ki te meritve krat-
kotrajno shrani. Tretji del 
predstavlja  programska 
oprema, ki teče na običaj-
nem računalniku. Ta omogo-
ča občasno nalaganje meri-
tev iz kontrolerja, njihovo 
dolgoročno hranjenje in 
kar je najbolj pomembno 
predstavitev uporabniku. 
Sistem je bil zasnovan pred 
več kot desetimi leti in je 
bil nujno potreben prenove. 
Kontroler je bil pred časom 
že prenovljen, tokrat je 
bila na vrsti senzorska 
enota. Glavni cilj nam bil 
njena posodobitev, vendar 
za uporabnika ohraniti 
funkcionalnost ter izgled.

UVOD
Merjenje in nadzor temperature ter 
vlage je pomembno na mnogih mestih, 
kot na primer, v muzejih in arhivih se 
eksponati ne smejo navlažiti ali preveč 
osušiti, podobno velja za temperaturo 
v skladiščih živilske ali farmacevtske 
industrije itd. Prav za tako uporabo je 
bil razvit sistem Telehum. Na primernih 
mestih se razpostavijo senzorske enote, 
ki opravljajo meritve. So baterijsko 
napajane, kar pomeni, da morajo biti 
energetsko učinkovite. Meritve se 
preko radijskih valov (ISM področje 
433 MHz) pošiljajo sprejemni enoti, 

imenovani kontroler, ki jih začasno 
shrani ter uporabniku omogoča pregled 
trenutnih vrednosti. Uporabnik na 

kontroler priključi osebni računalnik,  
bodisi preko USB ali lokalne mreže. 
S pomočjo Telehum PC aplikacije  
prenaloži kontrolerjeve podatke v 
svojo bazo za pregled in nadaljnjo 
obdelavo.

Z razvojem izdelka smo pričeli že 
pred več kot desetimi leti, kar je v 
računalništvu že precej dolgo obdobje. 
Posamezni deli so postajali čadalje 
bolj ozko grlo tako pri hitrosti prenosa 
meritev med posameznimi deli kot 
tudi pri nezmožnosti dodajanja nove 
funkcionalnosti ali zaradi samih 
zmožnosti aparaturne opreme. Kot 
prvo je bil prenovljen kontroler, kar 
je bilo že opisano v eni prejšnjih 
številk te revije.

Potrebna je bila tudi prenova senzorske 
enote. Na strani aparaturne opreme 
je proizvajalec prenehal izdelovati 
pomebno vgrajeno vezje. Programska 
oprema je naletela na fi zično omejitev 
nadgradenj, kajti na koncu je v senzorski 
enoti ostalo samo še sedem zlogov 
neizkoriščenega programskega prostora.

Aparaturna oprema

Aparaturna oprema je bila glavni 
vzrok, da smo se odločili za ponovno 
načrtovanje senzorske enote. Kot prvo 
je proizvajalec prenehal izdelovati vezje 
za radijsko komunikacijo. Poleg tega, 
v času načrtovanja prve enote, na trgu 
ni bil dosegljiv procesor, ki bi vseboval 
vso potrebno funkcionalnost, zato 

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. 



19AVTOMATIKA 164/2018

SENZORSKA ENOTA TELEHUM NT

smo zgradili enoto iz dveh manj zmogljivih procesorjev, 
ki sta med seboj komunicirala preko serijske povezave. 
En procesor je skrbel za vhodno izhodne enote (LCD, 
tastatura, serijska komunikacija), drugi za meritve ter 
radijsko komunikacijo. To je podvojilo določene dele vezja 
ter programske kode in povečalo stroške v proizvodnji. 
Pomembnejše zahteve pri načrtovanju nove enote so bile:
Ohraniti fi zični izgled ter način uporabe, a zamenjati 
RS232 komunikacijo z USB,

• Pokriti vso zahtevano funkcionalnost z enim samim 
procesorjem,

• Zmanjšati porabo energije tako procesorskega kot 
radijskega dela,

• Povečati radijski doseg z uporabo vezja z modernejšim 
načinom modulacije,

• Integrirani LCD ter USB vmesnik in
• Zmanjšati proizvodno ceno izdelka.

Izbrali smo procesor Texas Instruments družine MSP430F6x, 
tudi zato, ker sta bila procesorja iz družine MSP430 že v 
prejšnji enoti. To omogoča ponovno uporabo določenih, 
že napisanih, delov programske opreme v novem 
izdelku. Vezje vsebuje LCD periferijo z dovolj segmenti, 
vklop praktično vsakega podsklopa je pod programskim 
nadzorom, več kot dovolj RAM ter FLASH pomnilnika (na 
razpolago je več članov družine z različnimi količinami) 
ter, poleg množice vhodno izhodnih digitalnih pinov, še 
obilo zahtevnejših vhodno izhodnih enot (serijski kanal, 
SPI, I2C) za priključitev senzorjev.

Tudi za radijski del smo izbrali vezje proizvajalca Texas 
Instruments in sicer iz družine CC1200, ki se odlikuje po 
lokalni procesni moči, nizki porabi ter hitrem prehodu 
med stanji. Vezje vsebuje lasten procesor, ki preko SPI 
vodila sprejema oz. oddaja nastavitve, ukaze, statuse ter 
podatke. Glavni procesor tako pošlje ukaz ter podatke, ki 
jih je potrebno prenesti, nato preide v stanje spanja, dokler 
radijski del ne izvrši prenosa. Poraba radijskega vezja v 
stanju spanja je pod 1 μA, v mirovnem stanju nekaj čez 
1mA ter na oddaji, odvsno od izhodne moči, nekaj deset 
mA. Vse fi ltre ima integrirane, tako da ne potrebuje dragih 
zunanjih elementov.

Programska oprema

Ker sta procesorja prejšnje ter nove naprave iz iste 
družine, smo lahko nekaj programske opreme, z manjšimi 
spremembami, prenesli. To zlasti velja za gonilnike (LCD 
prikazovalnik, tipkovnico).

Za USB, kot dodatno vhodno izhodno enoto, smo morali 
napisati čisto nov gonilnik. Sam USB standard je dokaj 
zahteven, vendar Texas Instruments nudi odlična navodila 
ter vzorce, tako da smo presentljivo hitro prišli do delujočega 
gonilnika. Vendar je vseeno potrebno paziti na detajle, 
ki jih specifi cira proizvajalec. Tukaj je mišljena zlasti 
aparaturna oprema, kajti interno USB podsklop deluje s 
40MHz, kar zahteva premišljeno postavljene elemente 
na tiskanem vezju.

Popolnoma na novo smo napisali neke vrste razporejevalnik 
opravil (task sheduler), ki omogoča aktivno stanje procesorja 
le, ko je to zares potrebno.

while TRUE
  if je kak prekinitveni program postavil zastavico
    postavi pripadajoče opravilo v aktivno stanje
  if obstaja aktivno opravilo
    zaženi aktivno opravilo z najvišjo prioriteto
  else
    pojdi spat

Procesor se večino časa nahaja v stanju spanja, z minimalno 
porabo energije, kjer se glavni program ne izvaja. V tem času 
se prekinitve vseeno lahko izvajajo. Ko neka prekinitvena 
rutina ugotovi, da je potrebno zagnati zahtevnejše opravilo, 
postavi zastavico ter dovoli izvajanje razporejevalnika. Ta 
na podlagi zastavice postavi ustrezno opravilo v aktivno 
stanje. Razporejevalnik opravil v drugem delu neskončne 
zanke poišče aktivno opravilo z najvišjo prioriteto ter ga 
zažene. V primeru, da takega opravila ni več, procesor znova 
preide v stanje spanja. Opravila morajo biti pisana v obliki 
korutin, ki ne smejo predolgo zasedati procesorskega časa. 
Po drugi strani to zahteva dogodkovno gnano aplikacijo, 
kar dodatno zmanjšuje porabo.

Optimizacija porabe energije

Porabo energije porabnika klasično merimo tako, da v 
diskretnih trenutkih izmerimo tok, ki teče v porabnik, ter 
napetost na vzporednem uporu. Zmnožek skozi čas nam 
daje porabljeno energijo.

Pri Texas Instruments so uvedli drugačen način merjenja 
porabe energije, ki so ga poimenovali EnergyTrace. Napajanje 
porabnika je izvedeno z DC / DC pretvornikom, ki je pod 
programskim nadzorom. Pretvornik se na primarni strani 
polni s pulzi, ki so vedno enake širine. Pred meritvijo 
se izvede kalibracija, ki določi energetski ekvivalent 
posameznega pulza. Ob delovanju programske opreme se 
šteje število pulzov v časovni enoti. Večje število pulzov 
pomeni večjo porabo energije in, ker so vsi pulzi enako 
dolgi (trajajo enako časa), je število pulzov v časovni 
enoti premosorazmerno porabljeni energiji. Pri tem je 
pomembno, da ta način upošteva tudi vse morebitne 
kratke špice, ki jih klasični način ne upošteva popolno 
ali celo spregleda.

EnergyTrace tehnologijo Texas Instruments vgrajuje v vse 
svoja novejša razhroščevalna orodja, ki uporabljajo JTAG 
vodilo za povezavo z napravo v razvoju. Ko želimo izmeriti 
porabo merjenca, se razhroščevalno orodje samo odstrani 
z JTAG vodila, z namenom, da ne vpliva na meritev porabe. 
Merjenec se postavi v način prosti tek (free run), torej brez 
prekinitvenih točk. Uporabniški vmesnik EnergyTrace je 
vključen v razvojno orodje CCS (Code Composer Studio) 
in omogoča izredno intuitivno uporabo pri optimizaciji 
kode za porabo energije.

Slika 1 na naslednji strani prikazuje trenutno moč senzorske 
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enote v fazi razvoja skozi celotno 5 minutno periodo. Lepo 
se vidi porast porabe, ko enota najprej odvzame odčitek, 
nato vklopi radijski del, ga sprogramira za oddajo ter nato 
oddajo samo in končno zopet prehod v stanje spanja z 
minimalno porabo.

V sliki zgoraj je navedeno, da skupna energija porabljena 
v eni periodi znaša 73.6 mJ. Iz podatkov se lahko izračuna, 
da je del energije, ki jo je porabila naprava v stanju spanja 
le 7.74 mJ. Iz tega sledi, da je v eni periodi poraba energije 
za oddajo vzorcev skoraj 9x večja od porabe za spanje.To 
seveda pomeni, da optimizacija uprabe energije pri oddaji 
daje vidnejše rezultate od optimizacije porabe v stanju 
spanja (kar seveda ne pomeni, da slednje ni potrebno 
optimizirati). To tudi pojasni, zakaj sistem, ki za prenos 
uporablja standardno IEEE 802.11 WiFi omrežje, zelo 
težko postane energetsko učinkovit (razen v primeru, ko 
je perioda meritve zelo dolga), kajti tam že samo priklop 
na dostopno točko tipično traja okoli 7 sekund.

Slika 2 - EnergyTrace grafi čni prikaz porabe pri meritvi 
ter oddaji

Slika 2 prikazuje posnetek trenutne moči ob meritvi ter 
kasnejši oddaji odčitkov preko radijskega podsklopa. Tak 
prikaz omogoča zelo podrobno analizo, kje so možne 
optimizacije porabe. V našem primeru predstavlja zadnje 
koleno nekje pri 6,7 sekundah prehod, ko radijski del 
konča oddajo in po sprejetju ukaza od glavnega procesorja 
preide v stanje spanja. Vendar je ta čas precej dolg (okoli 
100ms), kar pomeni, da je potrebno hitrost komunikacije 
med glavnim procesorjem ter radijskim podsklopom (SPI 
vodilo) pohitriti do največje možne in s tem skrajšati čas, 
ko radijski del brez koristi uporablja energijo.

Sklep

Zardi težav pri nabavi vezij ter nezmožnosti nadaljnjih 
nadgradenj programske opreme senzorske enote sistem 
Telehum smo se odločili za njeno predelavo.

Izbrali smo procesorsko vezje iz družine MSP430 ter radijsko 
vezje CC1200, oboje proizvajalca Texas Instruments. 
Obe vezji sta optimizirani za aplikacije, ki zahtevajo ultra 
nizko porabo električne energije. S pomočjo EnergyTrace 
tehnologije smo to dokaj hitro uspeli znižati na 70% stare 
enote. Modernejša modulacija radijskega dela je povečala 
domet na 20km vidnega dosega. Nova senzorska enota je 
na pogled popolnoma enaka prejšnji, le da ima namesto 
RS232 vmesnika USB vmesnik.

Reference in dodatne informacije:

1. MSP430 procesor: http://www.ti.com/product/MSP430F6633
2. RF vezje: http://www.ti.com/product/CC1200
3. EnergyTrace: http://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE
4. Drago Wechtersbach, Radijski kontroler Telehum NT, 

Avtomatika 112 (str. 15 – 17), 2012

Slika 1 - EnergyTrace grafi čni prikaz porabe v eni periodi (5 minut)
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7. SLOVENSKA FOTOVOLTAI NA KONFERENCA 

 
SLO-PV 2018 

 

 
 

ponedeljek, 3. september 2018 
 

UL, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 
 
 
 
Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujo a proizvodnja elektri ne 
energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na podro ju raziskav in 
razvoja son nih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? 
Želite podrobne informacije o upravljanju in vzdževanju fotonapetostnih sistemov? 
Vas zanima razvoj slovenskega fotovoltai nega trga? Bi radi sami proizvajali svojo 
elektri no energijo? 
 
Vabimo Vas, da se v ponedeljek, 3. 9. 2018, udeležite sedme Slovenske fotovoltai ne 
konference, ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 
cesta 25, Ljubljana. Vzporedno s konferenco bo potekala tudi enodnevna sejemska 
prireditev, kjer bo mo  videti ponudbo slovenskega trga. 
 

 
Vse dodatne informacije in prijavni obrazec najdete na konferen nih spletnih straneh: 

http://slo-pv.fe.uni-lj.si
 
 
 
 

   Organizatorja: 
 

 

 
 
 

Slovenska tehnološka 
platforma za fotovoltaiko 
 

 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko 

Tržaška cesta 25, Ljubljana

Zlati sponzor: 
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OPC UA ali OLE for Process Control Unifi ed Architecture 
je odprtokodni standard za komunikacijo v industrijski 
avtomatizaciji. Namenjen je povezovanju višje nivojskih 
programskih sistemov in strojne opremo na nižjih 
nivojih. Med višje nivojske sisteme uvrščamo operaterske 
zaslone (HMI), nadzorne sisteme (SCADA) ali sisteme za 
upravljanje in planiranje proizvodnje (MES, ERP). Nižje 
nivojski sistemi so krmilniki (PLC) in porazdeljeni sistemi 
(DSC). Bazira na TPC/IP protokolu in združuje tehnologiji 
OLE (Object Linking and Embeddeing) in DCOM 
(Distributed Component Object Model). 

Združljivost in razširljivost
OPC UA predstavlja nadgradnjo tehnologije OPC in je 
nastal zaradi potrebe po združljivosti ter razširljivosti 
pri različnih projektih in aplikacijah. OPC UA za razliko 
od OPC ne temelji na Microsoftovi tehnologiji OLE 
ter DCOM in je tako razširljiv na druge platforme, kot 
so OS X, Linux (JAVA) in Android. OPC UA je varen in 
zanesljiv standard, ki specifi cira izmenjavo industrijskih 
komunikacij, tako med stroji samimi (M2M), kot tudi med 
stroji in IT in OT (Operational Technology) sistemom.

Publish/subscribe 
komunikacijski model
MQTT je TCP/IP machine-to-
machine/IoT komunikacijski 
protokol. Je ultra lahek, odprto-
kodni publish/subscribe ko-
munikacijski model, ki je ob-
enem tudi zelo enostaven za 
implementacijo. Zelo je uporaben 
pri aplikacijah, kjer je pomemben 
nizek odtis kode in majhna 
poraba pasovne širine. Zanimiv 
je tudi v mobilnih aplikacijah, 
kjer so številnim prejemnikom 
ključnega pomena majhnost, nizka 
poraba energije in zanesljivost 
pri distribuciji podatkov. 

Publish/subscribe je alternativa 
tradicionalnemu HTTP modelu 
klient-server, kjer klient komunicira 
neposredno s končno točko. Razlika je v tem, da pri publish/
subscribe modelu klient ne črpa podatkov s serverja, 
temveč jih server v primeru spremembe pošilja klientu. 
Za komunikacijo je potrebna zanesljiva TCP povezava. Če 
se ta prekine, lahko server podatke skladišči v buff erju, 
katerega ob ponovni vzpostavitvi povezave pošlje klientom.

Centralna komunikacijska točka je t.i. MQTT broker, z nalogo 
prenašanja sporočil od pošiljateljev do prejemnikov. 
Ustrezne prejemnike izbere na podlagi naslovov sporočil. 
Pošiljatelji oz. publisherji imajo nalogo pošiljati sporočila 
brokerju. Pomembno je, da ima vsako sporočilo ustrezen 
naslov oz. temo.

Pošiljanje je event-driven, kar pomeni, da se podatki 
prenašajo ob spremembah (ali v časovnih intervalih). Od 

brokerja prejemniki oz. subscriberji prejemajo sporočila 
le za naslove na katere so prijavljeni.

6 prednosti MQTT, ki vas bodo prepričale:
• Varnost
• Idealen za omejena omrežja
• Publish/subscribe arhitektura
• Obvestila ob nenavadni prekinitvi povezave
• Klienti so zelo preprosti za integracijo
• Quality of Service (QoS)

Želite izvedeti več o prednostih MQTT in o primerih 
uporabe MQTT protokola?
Obiščite spletno stran www.tipteh.si/mqtt-protokol in 
preberite več!

MQTT – vodilni komunikacijski protokol za Industrijo 4.0

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

OPC UA – standard za komunikacijo v avtomatizaciji
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Temelji na konceptu odjemalec – strežnik (Client/Server), 
kjer je strežnik aplikacija, ki svoje podatke nudi drugim 
aplikacijam, odjemalec pa je aplikacija, ki zahteva oz. 
pridobiva podatke. Razvijalci v praksi stremijo k temu, 
da so aplikacije odjemalci in strežniki hkrati.

Neodvisna arhitektura OPC UA

OLE for Process Control Unifi ed Architecture temelji na 

storitveno orientirani arhitekturi, zasnovani na omrežnih 
slojih. Vse osnovne storitve so zasnovane abstraktno in 
neodvisno od protokola. Tako zagotavljajo osnovo za 
Unifi ed Architecture (UA) funkcionalnost pri standardu 
OPC. Osnovni komponenti funkcionalnosti UA predstavljata 
transportni mehanizem in arhitektura standarda.

Transportni sloj 

Transportni sloj serializira ali deserializira podatke. 
Prestrukturira jih v obliko, ki je ustrezna za prenos ali 
shrambo ter jih prenaša po omrežju.Ta sloj defi nirajo 
protokoli, ki temeljito na TCP/IP. Prvi sloj je optimiziran 
binaren TCP protokol UA binary, drugi sloj pa zasnovan 
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kot spletna storitev XML-SOAP. Obstaja še hibrid zgoraj 
omenjenih dveh, ki se imenuje UA-Binary via HTTPS.

Storitveni sloj 

Storitveno orientirana arhitektura predstavlja podatkovni 
model. Slednji ni hierarhičen, temveč porazdeljen sistem 
storitev v mreži, ki temelji na vozliščih. Storitev avtonomno 
opravlja operacije, ki jih lahko uporabite tudi izven 
konteksta aplikacije. Tako lahko odjemalec dostopa do 
diagnostičnih in metapodatkov, četudi ne pozna celotnega 
podatkovnega modela. Model torej predstavlja osnovne 
gradnike za nove aplikacije.

Vozlišče

Vozlišče predstavlja nek objekt, poznan kot osnovni 
gradnik v objektno orientiranem programiranju. Objekt 
sestavljajo različne lastnosti oz. atributi. Med slednje sodijo 
Data Access (DA), Historical Data Acess (HDA). Lastnosti 
lahko beremo, na njih kličemo metode ter sprožamo razne 
dogodke. Med te sodijo Alarm and Events (AE), DataChange 
(DA). Slednji Vam bodo prišli prav pri izmenjavi informacij 
med napravami.

Nad transportnim slojem sta sejna plast in plast za 
vzpostavitev varne komunikacije med strežnikom in 
odjemalcem. Nad slednjim pa še SSL, HTTP ali HTTPS. 
Varnost temelji na certifi katu X.509, ki preverja odjemalca, 
da se ta ne more vriniti ali spremeniti. UA temelji na TCP/
IP in sledi ISO OSI modelu. Posamezne sloje modela tako 
defi nirajo specifi kacije, ki jih razdelimo na lastnosti jedra, 
načina dostopa ter orodja.

Primer uporabe OPC UA in RFID modulov

Z RFID moduli ste lahko do sedaj enostavno  vzpostavili 
povezavo vmesnika tako s krmilniki, kot tudi s sistemi. 
Sedaj pa lahko s kombinacijo RFID modulov in OPC UA 
serverja proces povežete tudi v oblačne storitve, neodvisne 
od platforme.

Želite izvedeti več o primerih uporabe 
standarda OPC UA?
Obiščite spletno stran www.tipteh.si/upc-ua in preberite več!

Nova ”Digital HD servo” serija podjetja Control Techniques 
obsega modele z navorom od 0,7 nm do 153 Nm prio 
tokovih od 1,5A do 16A ( 48A vrhnja vrednost).

Serija je optimizana za apliokacije z visoko preobremenitvijo 
in ipulsnim bremenom, kljub temu pa zagotavljajo stalni 
servo in pa indukcijski nadzor motorja.

Serija ojačevalnikov ”Digital M753” 
je optimizirana za sentaliziran nadzor 
visokega učinka z vdelanim EtherCAT 
vmesnikom in enostavnimi vrtljivimi 
preklopniki za hitro nastavitev mrežnega 
naslova.

Serija ”Digital M751 Base” je omogoča 
uprabnikom uporabo sklop dveh modulov iz 
obstoječe ”Unidrive M” serije, kot so denimo 
PROFINET, Ethernet/IP ali IEC61131 krmilja 
za decentralizirano upravljanje. 

Tako v eno- kot večosnih aplikacijah ponujajo 
serije visoko kompaktnost, saj je denimo 
M753 široka samo 40mm, lahko pa jo 

spravimo v 200mm omarico.

Yaskawina nova SIgma-7 serija zajema tako servomotorje kot
servo  ojačevalnike SERVOPACK v razponu močii od 3kW 
do 55kW, ki jih lahko enostavno povežemo s krmilnikom 
in tako zaokrožimo zaključeno enoto.

NOva serija ponuja skoraj dvakrat večjo prepustnost od 
prejšnje, Sigma-5 serije, ob višji pozicijski ločljivosti in 
niaprednejšemi funkciojami za dušenje vibracij, ki dovoljujejo 
višje hitrosti in večje natančnosti v končni aplikaciji.

Samodejna servonastavitev in dodtano programje 
olajšujeta postavitev in montažo, na razpolago je pa polni 
obseg standardnih rešitev, ki obsega tako standardne kot 
linearne in ”direct-drive” servo programe v razponu moči 
od 50W do 15kW, ki jih lahko takoj vključimo v najbolj 
popularne sisteme.

Informacije: PS Logatec d.o.o.

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Control Techniques serija 
”Digital HD servo”

YASKAWA Sigma 7
  EXPRESS NOVICE - AVTOMATIZACIJA
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Nepopolni  seznam novosti zajema tudi:
• 3.1 kHz frekvenčni servo-odziv, ki je skoraj dvakrat višji 

kot pri Sigma-5
• nove samonastavitvene funkcije: dušenje virbacij, anti-

rezonantna kompoenzacija, kompenizacija frikcijskega 
modela in kompenzacija valovitosti

• izboljšani samonastavitveni način, ki je stabilen tudi pri 
inercijskem razmerju 30:1. V tem načinu je nastavitev 
ojačanja avtomatična in stalna in omogoča konsistentne 
premike ne glede na spreminjajoče se breme.

• 24-bitna povratna informacija enkoderja (feedback)
• novi dvoosni SERVOPACK prinašajo prostorske prihranke 

in manjša ojhišja.
• 20% znižanje velikosti motorja in izgub v njem.
• dodani mehanski prenosi v petih različnih velikostih in 

prenosnih razmerjih
• popolna združljjivost s Sigma-5 serijo
• novi termični senzorji v motorjih in SERVOPACK-ih
• večja temperaturna območja pri večjem razponu nad-

morskih višin
• razporejanje renerane moči

vir: https://www.controldesign.com/assets/Uploads/1BL.
Sigma-7.01.pdf
vir: https://www.yaskawa.com/products/motion/sigma-7-
servo-products

Yaskawin MotoMini je naj manjši in najlažji 6-osni robot v 
industriji, odlikujejo pa ga najvišji pospeški v svojem razredu.

Je 20% hitrejši od primerljivih 
malih robo tov, kar omo goča 
niže čase cikla in višjo pro-
duktivnost. Interno kabliranje 
in zračni prehodi zmanjšujejo 
vplive motenj ostale procesne 
avtomatike, različne možnosti 
montaže (vodoravna površina, 
stena, strop ipd) pa zadovoljujo 
tudi gosteje postavljeno 
proizvodno okolje. 

Serija je bila zasnova-na za 
kar najvišjo agill nost in visoke 
hitrosti v širokem razponu 
aplikacij.

vir: https://www.motoman.com/industrial-robots/motomini

Informacije: PS Logatec d.o.o.

B&R je nedavno predsta-
vil četrto generacijo svo-
je tehnologije za prenos
podatkov za prikazo-
valnike, ki uporablja četr-
to generacijo protokola 
SDL (Smart Display Link), 
torej SDL4 za prenos.

SDL4 je zasnovvan na osnovi HDBaseT 2.0 in lahko 
premaga razdalje do 100m med industrijskim PC-jem in 
prikazovalnikom. To nam omogoča pokritje velikih strojev 
in sklopov z enim računalnikom in številom HMI panelov.

SDL4 prinaša veliko večje razdalje in pri tem uporablja 
standardne Ethernet kable, kar drastično znižuje stroške 
na večjih razdaljah.

Tanek kabel in RJ45 konektor veliko lažje napeljemo skozi 
tesne odprtine in roke za prikazovalnike.

S pomočjo SDL4 pretvornika lahko priklopimo do 3 panele 
na en računalnik, četrtega z ločeno vsebino pa lahko dodamo 
z dodatnim pretvornikom.

Rešitev je neodvisna od operacijskega sistema in tako 
omogoča uporabo na katerikoli kombinaciji OS-PC, poleg tega 
pa prenaša dodatne podatkovne kanale: USB, informacije 
senzorja za dotik in funkcijske tipke, vse skozi en sam kabel.

Smart OTDR
Informacije: EZŽ d.o.o

Napreden SM OTDR FHO2000 
(1310/1550nm 26/24dB) se 
preko WiFi ali USB poveže 
tako z pametnimi telefoni 
in napravami na osnovi 
operacijskega sistema An-
droid kakor tudi Apple iOS. 
Instrument ima intergiran 
meter optične moči (OPM) s 
področjem +10~-65dBm in 
VFL (10mW) .

Vsak Grandway izdelek ima 
podaljšano 2 letno jamstvo!

Komplet vsebuje Smart FHO2000 OTDR, prenosno torbo, 
SCUPC ali SCAPC nastavek za OTDR vhod, univerzalni 
nastavek 2.5 mm za OPM in VFL vhod, mrežni napajalnik, 
Litijevo baterijo, USB priključni kabel, potrdilo o kalibraciji, 
navodila za uporabo in CD programsko opremo.

Informacije: YASKAWA Slovenija d.o.o.

YASKAWA MotoMini

B&R-jevi novi HMI prikazovalniki
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Simon Vrbnjak
Lapp Slovenija, Lapp Systems – Stu  gart, METRON ins  tut

Lapp inteligentna prihodnost
Na novo izumljeno kolo – AUTOPLES

simon.vrbnjak@lappslovenia.com

LAPP in industrija prihodnosti – Industry 4.0

Lapp and industry of the future – industry 4.0

A short overview of previous industrial revolutions. Lapp group and our smart factories.
An overview of world record with EV (WAVE 2015) with institute Metron, AUTOPLES autonomous parking and 
charging of EV’s, project done with Lapp systems. A few words about charge cables, servo drive cables and 
RFID chips for charging cables. Some words about E-mobility on Slovenian market. Introduction of section for 
sustainable mobility.

Kratek pregled prispevka

Pregled industrijskih revolucij do sedaj. Lapp skupina in naše pametne tovarne. Pregled rekorda z električnim 
vozilom iz (WAVE 2015) inštituta METRON. AUTOPLES avtonomno parkiranje in polnjenje električnega vozila, 
projekt skupaj z Lapp Systems. Nekaj besed o polnilnih kablih, servo kablih in RFID čipih za polnilne kable. 
Predstavitev E-mobilnosti na slovenskem. Predstavitev sekcije trajnostne mobilnosti.

1 LAPP in industrija prihodnosti – 
Industry 4.0

Defi nicija Industry 4.0 (industrija 4.0) prihaja iz nemške 
vlade, ki je zasnovala projekt z imenom ''High-tech strategy'', 
kar pomeni strategija visoke tehnologije. Slednja spodbuja
računalniško vodeno proizvodnjo.

Prva industrijska revolucija je za proizvodnjo izkoriščala 
moč vode in moč pare. Druga industrijska revolucija je 
izkoriščala moč elektrike, sledila je digitalna revolucija, 
ki je za proizvodne namene uporabila elektroniko in 
informacijsko tehnologijo.

Danes pa govorimo o ''Smart factory'' oz. pametni tovarni. 
''Cyber-physical systems'' oz. kibernetično realni sistemi 
nadzirajo procese v realnem prostoru in času, ustvarjajo 
virtualno kopijo realnega sveta in se decentralizirano 
samostojno odločajo. S pomočjo internetnih in intranetnih 
povezav ti procesi komunicirajo in sodelujejo tako med 
seboj kot tudi s človekom v realnem času. Prav tako lahko 
vsak trenutek človek posega oz. prilagaja proizvodne 
procese potrebam trga.

Tako lahko takšni kibernetično realni sistemi sami 
odločajo in hitro prilagajajo svojo proizvodnjo, kar prinese 
konkurenčnost z malimi proizvodnimi serijami, prav to 

pa svet danes pričakuje in potrebuje. Kako resnična je 
revolucija Industry 4.0? Ne govorimo o nekakšnih podzemnih 
agitatorjih. Gre za zelo stabilne in uveljavljene skupine, 
kot je podjetje LAPP GROUP. V skupini LAPP sodelujemo s 
t.i. start-up podjetji, prav tako smo med vodilnimi v svetu 
razvoja in razvojne politike.

Superiorna fl eksibilnost in zmožnost razvijanja produktov 
po specifi kacijah naših kupcev je naše vodilo in koncept 
Industry 4.0. Gre za princip, ki podjetjem omogoča višjo 
učinkovitost proizvodnje, saj poskušamo naše partnerje 
in stranke dinamično integrirati v sistemsko sodelovanje. 
Učinek slednjega je poznavanje potreb naših partnerjev 
in strank, hkrati tudi oni spoznavajo nas, tako lahko 
zagotovimo sistemske rešitve na najvišjem tehnološkem 
nivoju in v najkrajšem možnem času.

Superiorna fl eksibilnost za nas predstavlja razvoj lastnih 
proizvodnih podjetij izven okvirjev ''konvencionalne 
tovarne'' za proizvodnjo specifi čnih proizvodov. Produkcijske 
tehnologije se in se bodo razvijale tako, da se lahko 
hitro adaptirajo za različne produktne skupine malih in 
velikih serij.

1.1 LAPP inteligentna prihodnost

Tokrat vam bomo predstavili en sektor naših inteligentnih 
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tovarn, ki se ukvarjajo s proizvodnjo integriranih sistemov. 
T1o so konfekcijski kabli po meri kupca. Koncept smo 
poimenovali ’’ÖLFLEX ® CONNECT’’ – Integrirani predhodno 
sestavljeni sistemi različnih elektro komponent, ki so 
pripravljene za končno montažo pri kupcu. 

Delimo jih v tri skupine (glej sliko 1):

ÖLFLEX® CONNECT CABLES:
kabelski sklopi s kabelskimi čevlji, terminali, konektorji,  
itd., narejenimi po zahtevah in risbah kupca;

ÖLFLEX® CONNECT SERVO:
servo kabelski sklopi narejeni po meri kupca in z upoštevanjem 
industrijskih standardov;

ÖLFLEX® CONNECT CHAIN:
kabelske verige konfekcionirane po meri kupca. V ta sklop 
spadajo tudi neelektrične komponente kot so pnevmatske 
ali hidravlične cevi.

Slika  1: Tri skupine Ölfl ex connect.

S tem konceptom smo se še bolj približali našim partnerjem 
in kupcem, saj razvijamo sistemske rešitve po naročilu in s 
tem zmanjšujemo njihove stroške. Podjetje, ki mora samo 
sestaviti integriran sistem, mora poskrbeti za material, 
orodja, delovno silo in skladiščenje, s čimer kapitalski 
stroški rastejo. Danes lahko vse to zaupate podjetju LAPP 
SLOVENIJA, saj smo uspešno integrirali Ölfl ex connect v  
slovenski prostor. Pri tem smo imeli pomoč podjetja LAPP 
SYSTEMS, ki ta koncept razvija zadnjih 30 let in je del 
vsakdana partnerjev kot so BMW, TRUMPF, DÜRR, SIEMENS, 
CONTINENTAL, MERCEDESBENZ, YAZAKI in mnogi drugi. S 
tem konceptom se ne omejujemo samo na naš prodajni 
program, temveč konfekcioniramo po vseh industrijskih 
normah oz. standardih.

Kvaliteto zagotavljajmo s:
• certifi ciranim sistemom vodenja kakovosti 

DIN ISO TS16949:2009, 
DIN ISO 9001:2008 (Much), 

DIN ISO 14001;
• procesom spremljanja kontrole kvalitete 

trdnost-sila krimpanja, nadzor mikrosekcije v statičnem 
procesu;

• končno kontrolo 
100 % testirane električne funkcije in vizualni 
pregledi, računalniško podprti postopki testiranja 
do 5 kV (testna dokumentacija);

• Lapp testnim centrom 
procesna in produktna ocena, različni preizkusi 
vzdržljivosti;

• laboratorijem 
različni laboratorijski testi.

2 E-mobilnost

Kot ves svet tudi LAPP GROUP stremi k zmanjšanju 
toplogrednih plinov. K temu pripomorejo tudi vozila na 
električni pogon. V Sloveniji se vozi nekaj več kot 300 
električnih vozil (v nadaljevanju EV). Trenutno poznamo 
pet različic le-teh, ki se razlikujejo po načinu polnjenja 
oz. proizvajanja električne energije. 

To so hibridna EV (HEV), hibridna EV z baterijo in možnostjo 
polnjenja na polnilni postaji (PHEV), EV z doseganjem 
daljšega dometa s pomočjo klasičnega motorja z notranjim 
izgorevanjem, turbine ali celo gorivnih celic (REEV), EV z 
gorivnimi celicami (FCEV) in EV na baterijski pogon (BEV). 
Med najbolj zanimiva vozila za slovenski trg spadajo Renault 
Zoe, Nissan Leaf, Tesla, Opel Ampera, itd. V Sloveniji se že 
razvija infrastruktura hitrih polnilnih postaj. 

Zakaj hitrih? Vsa EV so že opremljena s priključnimi kabli,  
ki so prilagojeni za polnjenje na klasično schuko vtičnico, ki 
jo lahko najdemo v vsakem gospodinjstvu, kar predstavlja 
zelo dolge polnilne čase, lahko tudi 8 ur ali več. Te čase 
lahko zmanjšamo tako, da EV preprosto priklopimo na hitro 
polnilno postajo in ga napolnimo v 30 do 45 minutah. 
Trenutno poznamo štiri osnovne možnosti polnjenja:

• dvosmerno (AC) polnjenje: 
16A/1 faza (3,7 kW), 16A/3 faze (11 kW), 
32A/3 faze (22 kW), 63A/3 faze (44 kW);

• enosmerno (DC) polnjenje: 
maksimalno 170 kW (850V/200A);

• induktivno polnjenje: 
maksimalno 3,3 kW brezžično z dvema tuljavama;

• zamenjava baterij: 
zamenjava baterij na menjalnih mestih (možna samo 
pri Renault Fluence), ta projekt je bil ustavljen maja 
2013.
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2.1 Dvosmerno polnjenje

Je najbolj razširjeno, saj enosmerni polnilci še vedno 
niso dodelani, električna vozila pa niso pripravljena za 
induktivne polnilce ali baterijsko polnjenje. V Evropi 
bodo nova električna vozila opremljena s tip 2, Combo 
in univerzalnimi polnilnimi seti na krovu vozila, ki so že 
pripravljeni na AC in DC polnjenja. Moč polnjenja je med 
2 kW (privatne polnilne postaje) in 22 kW (javne AC-
polnilne postaje). 44 kW polnjenje je glede na standard 
sicer možno, vendar še ni na voljo na trgu.

Trenutno obstajajo štirje moduli za polnjenje:
Po standardu IEC 61851-1 so izbrani 4 moduli in primerni 
kabli. Moduli 1 do 3 se navezujejo na vozila z vgrajenim 
polnilnim sistemom, modul 4 pa je primeren za vozila 
brez vgrajenih polnilnih modulov.

Modul 1:
• AC polnjenje na standardno vtičnico do 16 A,
• 250 V (AC) 1-faza ali 480 V (AC) 3-faze,
• brez varnostnega mehanizma v kablu za polnjenje,
• RCD (Residual – Current Device) je nujno potreben 

v sami instalaciji,
• brez “refeed“ enote in komunikacije, npr. ZDA tega 

ne tolerira.

Modul 2:
• AC polnjenje na standardno vtičnico do 32 A,
• 250 V (AC) 1-faza ali 480 V (AC) 3-faze,
• polnilni kabel z varnostnim mehanizmom „Control 

Box v kablu“ (ICCB – In Cable Control Box) z RCD, 
kontrolnim pilotom in sistemom za približevanje,

• brez “refeed“, komunikacija med ICCB in EV možna 
preko kontrolnega pilota.

Modul 3:
• AC polnjenje mogoče s posebnimi postajami do 63 A,
• 250 V (AC) 1-faza ali 480 V (AC) 3-faze,
• polnilni kabel s priključkom po IEC 62196-2,
• modul ICCB ni potreben, ker je varnostni mehanizem 

vgrajen v postajo, 
• zaklep vtiča omogoča uporabo na javnih mestih,
• refeed in komunikacija možna.

Modul 4: (Off board polnilni set)
• DC polnjenje na specialnih polnilnih postajah, večina 

na hitrih polnilnicah,
• napetost in tok sta odvisna od sistema, standardizacija 

je potrebna,
• polnilni kabel z napajalnimi in krmilnimi kabli,
• obsežne varnostne funkcije, ki so potrebne, npr. 

nadzor izolacije.

Ti moduli ne zadostujejo, saj je treba EV povezati s 
polnilno postajo. Trenutno obstaja več vrst teh kablov, 
ki se razlikujejo glede na priklope EV. To so kabli z vtiči 
Tip1 (ZDA), Tip2 (Evropa), GB (Kitajska), Tip3 (Italija), za 
enosmerno polnjenje CHAdeMo (razvilo ga je japonsko 
podjetje), Combo in še kateri.

Slika 2: Lapp dobi prvo e-vozilo.

2.2 Vrste vtičev:

Vtič tip 1 je Japonska predstavila za vozila z naslednjimi 
karakteristikami:

• 1 faza,
• tok maksimalno 32 A,
• napetost maksimalno 250 V.

Slika 3: Vtič tip 1.

Vtič tip 2 je Nemčija predlagala za vozila in infrastrukturo 
in ima naslednje parametre:

• 1 do 3 faze,
• tok maksimalno 63 A (3-faze AC) in 70 A (DC in 

1-faza AC),
• napetost maksimalno 480 V,
• nadgradnja na kombinirani priključek z maksimalno 

200 A. To nadgradnjo priporočajo nemška avtomobilska 
industrija, ACEA in številne druge evropske države.

Slika 4: Vtič tip 1.
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Vtič tip 3 Italija je za infrastrukturo predstavila nekaj 
različnih verzij s sledečimi parametri:

• 1 do 3-faze,
• tok maksimalno 16 ali 63 A,
• napetost maksimalno 400 V.

Slika 5: Vtič tip 3.

LAPP GROUP je na področju polnilnih kablov eno izmed 
vodilnih podjetij, saj je hčerinsko podjetje LAPP SYSTEMS 
razvilo vrsto rešitev za EV. Naši partnerji so Ford, Mercedes 
Benz, BMW, Porsche, Tesla, Renault (E.V. Ready), Parkpod, 
SPX, Schneider electric, itd.

3   Na novo izumljeno kolo – AUTOPLES

Del koncepta Ölfl ex connect je E-mobilnost, ki je v letu 
2015 zacvetela tudi v Sloveniji. LAPP SLOVENIJA se lahko 
pohvali z odličnim prebojem, med drugim smo del sekcije 
trajnostna mobilnost Centra Energetskih Rešitev (CER). Kot 
sekcija smo postregli s 27 hitrimi polnilnimi postajami na 
slovenskih avtocestah. S tem Slovenija izpolnjuje pogoje in 
se uvršča v skupino zelenega koridorja Evrope. Med večje 
uspehe štejemo tudi partnerstvo z inštitutom METRON, 
ki je na najbolj prestižnem tekmovanju električnih vozil 
WAVE 2015 izboljšal lasten svetovni rekord iz 736 na 
kar 826 prevoženih kilometrov z enim samim polnjenem.  
Pri tem so se vozili od Berlina v Nemčiji do Berna v Švici
in premagovali vse možne prometne situacije. 

Med tem ko so padali rekordi v dosegu EV, skupina 
LAPP GROUP ni počivala. V tem času smo skupaj s še 
štirimi partnerji razvili projekt z imenom AUTOPLES – 
''Automatisiertes Parken und Laden von Elektrofahrzeug-
Systemen'' oz. avtomatsko parkiranje in polnjenje EV, ki ga 
z 2,3 milijoni eurov podpira nemško zvezno ministrstvo 
za izobraževanje in raziskovanje.

Zamislite si avtomobile, ki si sami poiščejo parkirno mesto 
in se hkrati še napolnijo. Kar za mnoge zveni kot znanstvena 
fantastika, je za nas realnost. S pritiskom na gumb, se 
avtomobil Smart ForTwo povsem avtonomno zapelje v 
parkirno hišo. Skenira okolico okoli sebe in poišče prosto 
parkirno mesto primerno njegovi velikosti. Sledi komunikacija 
med avtomobilom in polnilno postajo, ki v tem primeru ni 
samo postaja, ampak povsem avtomatiziran sistem. 

Slika 6: Levo Simon Vrbnjak aplikacijski inž. za Lapp Slovenija, 
na sredini Peyman Negahban Kardjan vodja projekta pri 
Lapp Systems, desno Karl Knezar vodja sektorja Avtomotive 

pri Lapp Systems.

S pomočjo kamere in računalniškega vida se vtič pripelje 
po x, y in z osi do vtičnice na avtomobilu in se, zahvaljujoč 
delno spiralnemu heliksiranemu kablu Ölfl ex charge 
helix, po polnjenju vrne v prvotno stanje. Ko se vračate iz 
sestanka oz. opravka, lahko avtomobil preprosto prikličete 
in se bo sam pripeljal do vas. Premiero je projekt doživel 
na sejmu Hannover Messe 2015.

Slika 7: Projekt Autoples.

3.1 Ölfl ex charge helix in RFID ČIP:

Őlfl ex charge helix smo na slovenskem trgu že predstavili, 
danes pa je zaradi nepojmljivega uspeha v svetu znan 
tudi kot DEVET NOSOROGOV MANJ.

Od uvedbe smo po vsem svetu prodali več kot 18.000 
primerkov polnilnega kabla Ölfl ex charge helix za BMW i3. 
To znaša 40 % prihranek na teži v primerjavi s klasičnim 
spiralnim polnilnim kablom ali okoli enega kilograma na 
kos, torej skupno 18 ton. To lahko enačimo s težo devetih 
nosorogov, ki jih je tako manj na naših cestah.

3.2 RFID ČIP

Sedaj smo naše polnilne kable opremili še z RFID čipom, 
kar predstavlja RadioFrekvenčno IDentifi kacijo in se 
uporablja za prenos podatkov med čitalcem in elektronsko 
napravo, s tem se naprava identifi cira. V podjetju LAPP 
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The possibility of using computer vision as an alternative means to evaluate odometry data of a
fi eld robot

In this work we investigate the possibility of using computer vision to evaluate how much a fi eld robot has 
moved inside an apple orchard or vineyard. A small fi eld robot with a mounted digital camera (The Imaging 
Source DBK31UA03) and LIDAR sensor (SICK TIM310), with no wheel encoders or IMU sensor, was used in 
this experiment to test the approach. In order to evaluate how much the robot has moved, the two sequential 
images from the captured video stream were registered. The movement of the robot was then calculated by 
taking into account the translations of sequential images from one image to the next. The image pairs were 
registered using a phase correlation method that separates the search for translational and rotation parameters 
in two separate problems. Based on the pixel diff erence on one side of the robot the transformation from pixel 
to metric space was made. The whole approach was tested on 3 diff erent test runs of the same scene with 10 
m in length that produces an overall cumulative error of 0.4 m  0.3 m, caused by minute roundup errors in 
registration of every image pair.

Kratek pregled prispevka

V tem delu preučujemo možnost uporabe računalniškega vida pri ocenitvi premikov mobilnega robota znotraj 
sadovnjaka ali vinograda. V ta namen je bil uporabljen manjši poljedelski robot, opremljem z digitalno kamero 
(The Imaging Source DBK31UA03) in LIDAR tipalom (SICK TIM310), brez dodatnih ekonderjev ali IMU enote. 
Kot vhodni podatek, ki je potreben za ocenitev premika, vzame dva zaporedna posnetka, ki ju napravi digitalna 
kamera. Premik robota se na posnetkih kaže kot razlika v translaciji, zato je potrebno posnetka poravnati, kjer 
se zanašamo na metodo fazne korelacije, ki loči koraka iskanja parametrov translacije in rotacije v ločena 
koraka. Posamezno razliko slikovnih elementov je na koncu potrebno še pretvoriti iz slikovnega v metrični 
prostor. Rezultati, ki so bili napravljeni na treh različnih posnetkih iste scene v dolžini 10 m kažejo, da postopek 
dosega kumulativno napako 0,4  0,3 m, ki je posledica manjšim zaokrožitvenim napakam, ki jih napravimo 
z vsako poravnavo slik.

Možnost uporabe postopkov računalniškega vida 
kot alternativni postopek pri določitvi podatkov 

odometrije na poljskem robotu

1 Uvod

V današnjih časih avtomatizacija kmetijskih opravil s 
pomočjo mobilnih-robotiziranih konstrukcij počasi, a 
vstrajno postaja realnost. Na izgradnji takšnih naprav 
delajo številne raziskovalne skupine širom sveta, saj 
te rešitve obljubljajo večjo natančnost, višjo hitrost 
in dolgoročno nižje stroške. Ampak preden te rešitve 
postanejo komercialno dostopne, je nujno premagati 
nekatere ovire, kot so sposobnost samodejne navigacije 
po polju in sposobnost zanesljive, robustne zaznave 
iskanih predmetov za potrebe preciznega in selektivnega 
nanosa fi to-farmacevtskih sredstev.

Tudi na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Univerze v Mariboru smo si v okviru študentskega projekta 
zadali takšen cilj [1]; izgradnjo manjšega nizko cenovnega
poljedelskega robota, ki bo sposoben avtonomno 
nadzorovati smer vožnje med vrstami koruznega polja. 
Osnovo za naš poljedelski robot predstavlja štirikolesna 
mobilna platforma, ki jo pognanja vgrajen elektromotor. 
Za pravilno delovanje robota pa skrbi algoritem [2], ki 
je sposoben samodejne zaznave prisotnost rastlin in 
temelji na kombinaciji zaznavanja velikosti, oblike ter 
barve iskanih predmetov. 
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Pregled področja je razkril nekaj sorodnih rešitev [3, 4, 5]. 
V vseh primerih gre za robotizirane konstrukcije. Ključne 
slabosti sedanjih robotov za delo na polju pa so njihova
velikost in teža [3], ki omejujeta mobilnost oziroma 
prenosljivost naprave in stroške njihovega razvoja [3].

Na univerzi v Teheranu so razvili mobilno platformo [3], ki 
se orientira s pomočjo računalniškega vida. Na platformi 
sta nameščeni dve kameri; ena na sprednji in ena na zadnji 
strani ohišja. Kameri sta preko USB vodila priklopljeni na 
prenosni računalnik. Nadzorni program robota so razvili s 
pomočjo programskega paketa MATLAB in deluje na osnovi 
sledenja poznanih barvnih odtenkov rastlin in omogoča 
vožnjo med vrstami koruze. Glede na rezultate analize 
posameznih posnetkov, nadzorni program sprejme odločitev 
o kontroli krmilnega mehanizma, ki ga nadzira preko LPT 
vrat prenosnega računalnika. Avtorji dela so ugotovili, da 
njihov nadzorni program, realiziran s pomočjo programskega 
paketa MATLAB, v realnih razmerah deluje dokaj počasi, 
kar pa je posledica obdelava velike količine podatkov. 
Programski paket je enostaven za uporabo in primeren v 
fazi razvoja programa za avtonomno navigacijo platforme.

Na Univerzi za uporabne znanosti v Venlo-ju na Nizozemskem, 
so razvili mobilno platformo [4], ki omogoča vožnjo skozi 
vrste koruze. Mobilna platforma uporablja kamero, ki ima 
360° kot zaznavanja v okolici mobilne platforme in je na 
računalnik priklopljena s pomočjo fi rewire vodila. Smer 
gibanja mobilne platforme določajo s pomočjo algoritma, 
ki usmerja platformo glede na zaznano vsebino. Uporabili 
so algoritem za zaznavo poudarjene zelene barve iz slike, ki 
jo posname kamera. Sliko zelenih odtenkov segmentirajo, 
nato pa na binariziranem posnetku uporabijo morfološke 
operatorje, s pomočjo katerih izločijo manjše, nepombne 
objekte. Dobljeno očiščeno binarno sliko nato uporabijo, 
da na njej poiščejo okrogle oblike. Programsko opremo so 
razvili s pomočjo programskega paketa LabView in teče na
prenosnem računalniku.

Na Univerzi Aalto, Fakulteta za znanstvene vede in 
tehnologijo so naredili mobilno platformo [5], ki se 
med vrstami koruze premika s pomočjo slik posnetih 
s pomočjo Logitech QuickCam 5000 kamere. Program 
za navigacijo  so na vgrajenem računalniku Toradex 
Colibri razvili v programskem jeziku C++ in nanj naložili 
operacijski sistem Windows Embedded CE 6.0. Kamera 
zajema slike iz okolice z ločljivostjo 320 × 240 slikovnih 
elementov, kjer se algoritem navigacije zanaša na iskane 
barvne odtenke. Za odkrivanje rastlin koruze, so uporabili 
EGRBI transformacijo, ki sliko iz RGB prostora pretvori 
v prostor barvnih odtenkov: prekomerna zelena (EG) 
-  rdeča-modra (RB) in intenziteta barvnih odtenkov. Cilj 
je odkriti zeleno barvo, kjer poudarjena zelena izključuje 
intenziteto spremembe tako, da je lažje ugotoviti mejne 
vrednosti, kot v osnovni barvni ravnini G. Rdeče-modri 
kanal se uporabi zato, da se ugotovi, ali je opazovani 
predmet bolj rdečkaste ali modrikaste barve. Problem 
standardne EGRBI transformacije je ta, da se osredotoča 
samo na zeleno-zelene barvne odtenke. V primeru rastline, 
ki barvno ni zeleno-zelena, ampak bolj rumene barve 
(rdeče-zelena), kot zeleno-zelena ali zeleno-modra, ta 
postopek ni primeren.

Pomemben del vsake hitre in natančne robotizirane 
konstrukcije predstavlja povratna zanka krmiljenja. Takšno 
povratno zanko srečamo tudi v primeru robotov, ki se 
premikajo, povratno informacijo o premikih pa dobimo s 
pomočjo odometrije ali IMU enote [1]. Ampak, kaj če ti nista 
na voljo? Takšen primer srečamo predvsem na manjših, 
preprostejših robotih. Tudi v primeru če ti so na voljo, ni 
nujno, da so njihovi podatki natančni. V primeru odometrije, 
se z napako lahko hitro srečamo v primeru razmočenega 
terena, ki povzroči zdrse. Meritve IMU enote pa so lahko 
napačne zaradi šuma, dodatnih magnetnih virov, ipd. 

V delu tako preučujemo možnost uporabe alternativnih 
načinov kako izmeriti premike robota, kjer se v delu 

... nadaljevanje s strani 32.

Slika 8: Kabel ölfl ex charge helix z integriranim RFID 
čipom.

GROUP smo to tehnologijo uporabili za naš Ölfl ex charge 
helix kabel in s tem rešili problematiko podjetja Carsharing 
DriveNow. Trenutno tak tip kabla uporablja 400 EV BMW
serije i3, ki se vozijo po cestah danske prestolnice. ''Večno 

iskanje magnetne karte – ali njena izguba – je tako postalo 
stvar preteklosti'', poroča Karl Knezar, vodja sektorja 
avtomotive pri LAPP SYSTEMS, ki ne želi podcenjevati niti 
majhnih inovacij. Navsezadnje so pogosto prav majhni, 
neopazni napredki tisti, ki veliko premaknejo.

Več o projektu si lahko preberete na naši spletni strani 
www.lappslovenija.si v rubriki CABLEWORLD MAGAZINE 
FOR LAPP GROUP CUSTOMERS.

4 Viri

• https://sl.wikipedia.org/wiki/Industrijska_revolucija
• Interni dokumenti podjetja Lapp Group

Članek je bil objavljen v zborniku AIG'17
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zanašamo na video toka, ki ga posname digitalna kamera. Robota in temeljne
algoritme opisujemo v 2. pogavju, analizo rezultatov pa v 3. pogavju.

2 Materiali in metode

Podatki v tem poskusu so bili zajeti s pomočjo poljedelskega robota Cornstar, ki 
obenem predstavlja tudi ciljno platform za postopek. Robot Cornstar je rezultat 
študentskega projekta. Iz praktičnih razlogov gre za razvoj manjše platforme, 
katere postopki bi brez večji over lahko bili del večjega poljedelskega robota.
Robota sestavljajo naslednje ključne komponente:

• podvozje, sestavljeno iz prednje in zadnje preme,
• šasije na kateri so pritrjeni; menjalnik z dvema pogonskima gredema,  

zobniški par, servomotorji za krmiljenje koles v levo in desno smer, 
krmilnik pogonskega motorja in pogonski brezkrtačni motor, 

• elektronske komponente; kjer ima ključno vlogo vgrajen računalnik 
z nameščenim robotskim operacijskim sistemom (ROS), ki skrbi za 
procesiranje podatkov in generiranje novih krmilnih ukazov, 

• tipal; kamera visoke ločljivosti (The Imaging Source DKB31AU03) in 
LIDAR senzor (SICK TIM310),

• sistem za nanos fi to-farmacevtskih sredstev (FFS); ki zajema zalogovnik s 
kapaciteto 0,5 litra, kjer za pritisk FFS poskrbijo prednapolnjene bombice 
stisnjenega zraka s pritiskom 10 barov. Samo proženje škropiva pa 
opravljata dva ločena elektro-magnetna ventila. 

Predstavljeni robot ob podpori razvitih navigacijskih algoritmov omogoča 
popolnoma avtonomno delovanje. Zna se orientirati med vrstami predelka in 
samodejno prilagajati svojo vožnjo, vse to glede na analizo meritev laserskega 
tipala. Na podlagi ugotovljenih značilk se na polju lokalizira in usmeri vožno na
izpostavljene dele polja. Tam pa omogoča izvedbo različnih nalog, kot je 
npr. selektiven nanos fi tofarmacevtskih sredstev, ki se proži ob podpori 
računalniškega vida.

Slika 1: Robot Cornstar.

2.1 Postopki poravnave slik

Postopek poravnave slik je postopek, ki dva para slik poravna enega glede na 
drugega, na isti koordinatni sistem. Za poravnavo obstajajo različni postopki, 
ki jih lahko delimo na več kategorij. Eni slike poravnavajo izključno glede na 
izbrane točke oz. značilke [6], druge pa par slik poravnajo glede na intziteti 
vzorcev [7], npr. ob podpori korelacijskih metod. 

Korak ugotavljanja paramerov poravnave v tem delu temeljina uporabi fazne 
korelacije [6, 8]. Ta kot vhod sprejme dva 2D signala (sliki), prvo kot referenco 
in drugo kot šablono. Ker sta sliki vsebinsko enaki ali vsaj zelo podobni, imata  
podobno porazdelitev gostote energije. To pa pomeni, da korelacija the dveh  
vhodnih slik doseže maksimimalno vrednost, ko sta obe poravnani. Ker pa 
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poravnavo računamo v frekvenčnem prostoru, je ta za 
razliko od slikovnega prostora neodvisna in ločena na fazni
spekter za translacijo in amplitudni spekter za rotacijo. 
Korelacijo lahko zapišemo, kot to prikazuje enačba (1):

     
(1)

kjer I1(x,y) in I2(x,y) predstavljata 2D signala oz. sliki 
dimenzij M x N slikovnih elementov in I1* kompleksno 
konjungiranko signal I1. Če uporabimo konvolucijski 
teorem, lahko enačbo (1) zapišemo kot:

(2)

kjer S1* in S2 ustrezata frekvenčnim transponirankam 
signalov I1 in I2. Izračun korelacije v frekvenčnem prostoru 
je torej preprosto izračunan kot zmnožek kompleksne 
konjungiranke frekvenčne transponiranke prvega signal 
s frekvenčno transponiranko drugega signal. Rezultat 
izračuna, pretvorjen iz frekvenčnega v izvorni prostor, 
predstavlja 2D signal z maksimalno vrednostjo, ki ustreza
razliki premikov po x in y osi, ko sta oba vhodna signala 
poravnana. 

Poravnava vsakega zaporednega para slik tako vrne par 
parametrov dx in dy, ki eno sliko preslikajo na drugo, tj. v 
skupni koordinanti sistem. Parametra predstavljata premik 
enega posnetka na drugega v slikovnih elementih, zato je 
nujen še podatek o preslikavi iz slikovnega v metričen prostor.

Preslikavo iz slikovnega v metričen prostor lahko določimo, 
če poznamo oddaljenost robota od predmeta, ki ga 
opazujemo, njegovo velikost v slikovni ravnini in njegovo 
metrično velikost. Oddaljenost pa lahko dobimo iz velikosti
predmeta na sliki in kotu, ki ga zajame objektiv kamere.

3 Rezultati

Možnost uporabe postopka poravnave slike na posnetkih 
videotoka je bila preizkušena na treh zaporednih meritvah 
iste scene. Izbran je bil 10 m dolg pas v manjšem vinogradu, 
s tremi ponovitvami vožnje robota, kot ga prikazuje slika 
2. Kamera na robotu je bila obrnjena na desno, tako da 
videotok zajema predmete mimo katerih se je robot peljal.

Slika 2: Primer posnetka testnega poligona.
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V času potovanja je bila oddaljenost med kamero in 
vinogradom okoli 0,65 m. Z empiričnim testiranjem sta 
bila izmerjena horizontalni in vertikalni kot objektiva, 
ki merita 60,8º in 68º. Ločljivost videotoka pa je bila 
nastavljena na 540  960 slikovnih elementov. 

V vseh treh primerih je bilo ugotovljeno število slikovnih 
elementov po x in y osi, ki ustrezajo premikom robota 
in se na postnetkih scen kažejo kot translacija motivov. 
Ker je robot potoval naravnost, je mogoče za preslikavo 
iz slikovnega v metrični prostor uporabiti podatek o 
ločljivosti kamere in oddaljenosti od predmetov uporabili. 
Tabela 1 prikazuje vse tri ponovitve, skupaj z izračunano 
in prepotovano dolžino.

Tabela 1: Izmerjena in dejanska pot za tri ponovitve.

Ponovitev Izračunana pot 
[m]

Dejanska pot 
[m]

Abs. razlika 
[m]

1 10,7 10 0,7

2 9,97 10 0,03

3 9,5 10 0,5

Povprečje: 0,4  0,3

Meritve iz Tabele 1 dokazujejo, da je natančnost premikov, 
ki jih je mogoče doseči na opisan način v rangu 0,4 m 
0,3 m in, da je opisan postopek primeren za ugotavljanje
translacijskih premikov robota.

Ker se napaka z razdaljo akumulira, podobno kot v primeru 
odometrije, nas je zato zanimala še napaka posamezne 
iteracije. Za vse tri primere smo postopek poravnave izvedli 
344, kar pomeni, da smo v eni poravnavi v povprečju 
napravili napako v velikosti 0,001 m. 

4 Zaključek

V delu je prikazan način kako je mogoče na podlagi 
podatkov videotoka iz zaporednih posnetkov scene 
določiti podatke o premiku robota, kot bi jih lahko npr. 
dobili iz odometrije. Ker ta ni vedno prisotna, lahko s 
pridom izkoristimo mertive drugih senzorjev, ki so prisotni 
na robotu. Eden takšnih je kamera. Dodatno, meritve 
dobljene na ta način so lahko v nekaterih primerih celo 
boljše, saj nanje ne vplivajo dejavniki kot je zdrs koles 
robota na razmočeni površini.

Predstavljeno delo prikazuje prvi korak pri določitvi 
premikov robota. Zaenkrat so bile uporabljene meritve 
ene kamere, kjer lahko sklepamo samo na zaznavo 
translacijskih premikov vzdolž smeri gibanja. V kolikor 
bi  želeli ugotoviti še premike po drugih oseh, bi morali 
razviti še bolj napreden sistem, ki bi temeljil na:

• uporabi dveh kamer ali
• uporabi predmeta referenčne velikosti.

V prvem primeru bi o delnem zasuku robota lahko sklepali 
na podlagi različnih parametrov premika iz posnetkov obeh 
kamer. V drugem primeru pa bi na posnetku imeli ves čas 
predmet poznanih metričnih podatkov, npr. kontrolni trak, 
ki bi služil ugotavljanju kako oddaljen je robot. Seveda 
bi najboljšo natančnost uporabili v kombinaciji različnih 
senzorjev in različnih algoritmov, npr. odometrije, IMU 
enote in analize video toka.
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Pristop in izvedba nadzornega 
energetskega sistema v IMPOL TLM
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Approach and realization of the energetics controlling system in the IMPOL TLM

In IMPOL TLM, a company that manufactures casted semi-fi nished products from 
aluminium, a task has been set to monitor the use of energy sources (electricity, 
gas, process cooling water and compressed air), enable automatic control of the 
compensation device and to limit 15 minutes peak power.

Some measurements had already been made prior to carrying out this task – 
electricity consumption was read from the counters; measuring of the  compensation 
unit was done, and highfrequent measurements were made at the main fl ow 
line, outlet 10 kV and main drive of hot rolling mill. The main compensation 
device had to be set to automatic operation and high-frequent measurements 
had to be complemented – on the basis of measurements,  strategies to overcome 
problems can be realized and dynamics of production achieved.

Ifi x by General Electric was used as the main software; iHistorian’s purpose was 
recording and saving archived values; and SQL server allowed us to export data 
to Excel. As peripheral equipment, Opto22 controllers were used. These were 
connected through Ethernet network and peripheral units that include data 
gathering via MODBUS protocol for measuring centres and I/O units for digital 
and analogous signals.

The data is recorded and collected at a 1-second, 20-second, 1-minute and 
15-minute interval. The system is connected to the business system which 
displays control spreadsheets.

Kratek pregled prispevka

V podjetju IMPOL TLM, kjer je IMPOL proizvaja valjane polizdelke iz Al, je bila 
postavljena naloga, da se spremlja poraba energentov (el.energija, plin, tehnološka 
hladilna voda, komprimiran zrak..), avtomatsko vodi kompenzacijska naprava 
in omejuje konična moč.

Obstajale so že določene meritve in sicer števčno zajemanje porabe električne 
energije in hitre meritve na glavnem dovodu, odvodu 10 kV, glavni pogon 
tople valjarne in meritve kompenzacije. Potrebno je bilo tudi pripraviti glavno 
kompenzacijsko napravo za avtomatsko delovanje in dopolniti hitre meritve, da 
se lahko na osnovi meritev določajo strategije odpravljanja problemov izpadov 
in pridobi dinamika proizvodnje zaradi povečevanja proizvodnje v bodoče.

Kot osnova se je izbralo programsko opremo iFix podjetja General Electric,za 
shranjevanje arhiviranih vrednosti pa iHistorian in SQL server z možnostjo izvoza 
podatkov v Excel. Kot periferno opremo pa se je izbralo kontrolnike Opto22, 
povezane preko Ethernet omrežja in s perifernimi enotami, ki vključujejo zbiranje 
podatkov preko MODBUS protokola za merilne centre ter I/O enot za digitalne 
in analogne signale.

Podatki se zbirajo in obdelujejo na 1s, 20s, 1 minutnem in 15 minutnem 
nivoju, sistem pa je povezan aplikacijsko v poslovni sistem, kjer so omogočene 
preglednice za nadzor in odločanje. 
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1 Analiza stanja

Analiza stanja je pokazala sledeče:
• Napetostni nivo na 110kV omrežju presega celo 

zakonsko določene maksimume
• Pojavljajo se kratkotrajni padci napetosti za 25% v 

trajanju nekaj period
• Obstoječa kompenzacijska naprava je le 2 stopenjska 

z omejitvami pri preklopu iz 1. in 2. stopnjo le preko 
ničtega stanja

• Industrijsko območje s proizvodnimi objekti je 
izredno obsežno (1000 x 500 m)

• Uporabljajo še 4 napetostni nivoji:  
33, 10, 6.3 in 0.4 kV

2 Pristop

Zaradi razdalj med porabniki se je takoj ponudila porazdeljena 
periferija, povezana preko Ethernet omrežja, meritve 
električnih parametrov bi se zajemale z merilnimi centri, 
povezanimi preko RS485 in priključenimi na vozlišča. Na 
ta vozlišča bi se lahko priključili tudi impulzni dajalniki, 
preko digitalnih izhodov pa bi se krmilila tudi konična moč.

Za vozlišča se je izbrala oprema OPTO22 s kontrolerji 
PAC R1, ki omogočajo 16 sočasnih obdelav z različnimi 
I/O moduli. V našem primeru smo izbrali module RS485, 
digitalne vhode in relejske izhodne module. Relejski zato,
ker jih je enostavneje vključiti v zanke tuje napetosti, 
število preklopov pa ni preveliko. To je predstavljeno 
na sliki 1.

3 Programska in strojna oprema

Uporabila se je GE iFix SCADA z neomejenim številom 
TAGov z integriranim iHistorianom v razvojni verziji, SQL 
server pa SQL Express, ki je brezplačen, a omejen na 
velikost 10GB.

Na nadzornem računalniku je tudi razvojno okolje OPTO 
PAC Control, tako da se lahko spremembe na perifernih 
enotah dopolnjujejo in odhroščujejo, omogočeno pa je 
tudi direktno spremljanje internih spremenljivk.

Sestavni del programja je OPTO OPC server, preko 
katerega se SCADA poveže s signali. MBE OPC server pa 
je namenjen zajemanju podatkov iz ION7600 merilnih 
centrov, ki anomalijske dogodke shranjujejo v svojo SQL 
bazo (na nivoju izrisa periode sinusa v 256 točkah).

Slika 1: Strojna oprema nadzornega sistema.

Slika 2: Programska povezava modulov.

Najpomembnejši podatki se shranjujejo s periodo 1s, 
ostali pa s periodo 5, 20 in 60s.
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4 Krmiljenje kompenzacijske naprave

Obstoječa kompenzacijska naprava je 2 stopenjska z velikostjo enot 7,02MVAr 
(fi lter 5.harmonik) in 4,68MVAr (7.harmonik), seveda pri nazivni napetosti. 
Velikost je kvadratično odvisna od priključne napetosti. Dovoljuje delovanje 
0 – 1- 0 – 2 – 3, kar pomeni, da mora algoritem upoštevati predhodno stanje in
pravilno zaporedje preklopa iz ene stopnje v drugo.

Zaradi velike dinamike procesov ( min – max – min prehodi v 4 s), se je vhodni 
signal ustrezno fi ltriral, vrednost kompenzacije se v odvisnosti od priključne 
napetosti preračunava za vse stopnje, glede na delovno in proizvedeno jalovo 
energijo pa se izbere tista, ki omogoča najustreznejši cos . Stopnji, ki je 
aktivna, se doda še histereza, da preprečimo preveliko število preklopov – ne 
pozabimo, da naprava deluje pri 33 kV !

Simbolični je algoritem prikazan v (1).

var = STANJE KOMPENZACIJE
CIKEL
{
var = 0
var = 1
var = 2                                                                            (1)
var = 3
}
var = varmax

STANJE KOMPENZACIJE = var

Avtomatski režim se izvaja s simulacijo tipk, relejski izhodi pa so priključeni 
paralelno k ročnim tipkam.

5 Krmiljenje konične moči

Pri tehnologijah, kjer več procesov poteka istočasno, lahko zelo hitro pride do 
povečanja konične moči (15 minutni obračunski interval). Potrebno je zamikati 
potrošnjo električne energije, za kar so posebej primerne peči (uporovne, 
indukcijske). Pomembno je, da proces omejevanja bistveno ne vpliva na čas
ogrevalnega postopka. Predikcijsko izračunavamo, ali je okensko povprečje pod
želeno vrednostjo konične moči in sicer:

(2)

P – povprečje
Pi – trenutni odčitek

Porabnike razdelimo v prioritetne skupine tako, da so tisti z daljšimi procesi 
v nižji prioriteti. Iz močnostne karakteristike porabnika izračunamo, koliko se 
bo moč zmanjšala v danem trenutku omejevanja.
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6 Pregledi in prenos v poslovno mrežo

Nadzorni računalnik je v dveh omrežjih: tehnološkem 
in poslovnem. Energetski upravljalec ima vpogled v vse 
zajete podatke preko sistema SCADA, gonilnikov in PLK-
jev. Pregledi (dnevni, tedenski in mesečni) se shranjujejo 
v SQL bazo, za dostop uporabnikov v poslovni mreži pa se 
uporablja aplikacija, ki podatke zajema iz SQL baze in preko 
SQL vmesnika iz iHistoriana. Omogoča enostavne analize, 
pri čemer imensko izbereš porabnika, ki se mu preslika 
TAG, interval prikaza, trenutne in dnevne vrednosti, gostota 
podatkov. Podatkom se lahko pridružijo tudi vrednosti 
nadzornega sistema porabnika ter poslovnega okolja 
(delovni nalogi). Obdelave se lahko izvajajo v daljšem 
časovnem obdobju nad veliko količino podatkov, za kar 
so preglednice (Excel) manj primerne (ogromna količina 
podatkov v mesecu zbranih v 1s intervalu). 

Za hitre preglede so števčne ekranske slike, kjer se 
prikazujejo dnevne, tedenske in mesečne vrednosti, hkrati 
pa so podane še vrednosti za enaka predhodna obdobja.
Grafi čni prikazi so 24 urni, omogočen pa je prehod do 
vrednosti, ko se prikazuje TAG v enoti zajemanja.

Iz same SCADE je mogoč direkten prenos v datoteke tipa 
*.csv za krajše preglednice (Excel).

7 Zaključek

Sistem je odprt tako programsko kot širitveno z opremo 
(dodajanje I/O modulov, vozlišč). Naslednja faza bosta 
komprimiran zrak in tehnološka voda. Prednost pred 
lokalnimi nadzornimi sistemi je uniformiranost opreme, 
celovitost spremljanja dogajanja in iskanje najustreznejše 
strategije, ki ne zadovolji le lokalno, ampak dopolnjuje 
energetsko bilanco celotnega proizvodnega procesa, ki 
si lahko začasno 'izposodi' energijo tam, kjer se trenutno 
ne potrebuje.
Investitor je zahteval vračilo investicije v manj kot 3 letih, 
analiza pa nakazuje, da se bo povrnila prej kot v 1 letu.
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The experimental system of a haptic power lever for 
a hybrid electric aircraft

In recent years, the electric vehicles have made a signifi cant 
progress due to advantages such as  increased effi  ciency, the 
clean use and the low energy consumption. These are the main 
reasons why the hybrid electric propulsion becomes more popular 
in the fi eld of aviation as well. On the other hand, increased 
complexity of the powertrain and additional electronic devices 
cause control more complex. In the past, pilots controlled an 
aircraft by mechanical levers and steel wires, which are now 
replaced by electronic systems for fl ying 1control and power 
setting. Main disadvantages of these systems are that they lack 
a real input feel for a pilot since his/her movement of the lever 
isn’t physically connected to the system. The communication 
with the system is carried out more or less exclusively through 
visual displays in the cockpit. This makes the control non-
intuitive and nonoptimal as a consequence.

This paper presents the experimental system of a haptic 
power lever for a small hybrid electric aircraft, which was 
developed within the HYPSTAIR project (FP7) and represents 
an upgrade for an aircraft cockpit with innovative HMI.

Kratek pregled prispevka

V zadnjih letih električna vozila doživljajo velik napredek, 
predvsem zaradi manjše porabe goriva, večje učinkovitosti in 
okolju prijazne uporabe. Prav zaradi teh prednosti se (hibridno) 
električni pogoni vse bolj uveljavljajo tudi v letalih. Upravljanje 
letala pa postaja zaradi kompleksnejše zasnove pogonskega 
sklopa in vključevanja številnih dodatnih sistemov vse bolj 
zahtevno. Piloti so v preteklosti letala upravljali s pomočjo 
vzvodov in jeklenih vrvi, ki so jih danes začeli nadomeščati 
elektronski sistemi za upravljanje in nastavitev moči. Glavna 
pomanjkljivost takšnih sistemov je izguba naravne povratne 
informacije za pilota, saj komunikacija s sistemom poteka 
bolj ali manj izključno vizualno preko prikazovalnikov v 
pilotski kabini. S tem postane upravljanje letala neintuitivno 
in posledično neoptimalno.

V prispevku bo predstavljen eksperimentalni sistem za 
haptično pogonsko ročico manjšega hibridno električnega 
letala, ki je bil razvit v sklopu evropskega projekta HYPSTAIR 
(FP7) in predstavlja nadgradnjo pilotske kabine z inovativnim 
HMI-jem.
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1 Uvod

Letala so v zadnjih desetletjih postala izredno kompleksni mehatronski 
sistemi, dodatno kompleksnost pa predstavlja še uvajanje različnih naprednih 
električnih pogonskih sistemov. Čeprav je letalo v osnovi sestavljeno iz velike 
množice komponent, pa verjetno za pilota predstavlja pilotska kabina osrednji 
del letala. V njej namreč poteka upravljanje, izvrševanje nadzora, in vodenje 
letala. V pilotski kabini so prikazane vse informacije, ki so pomembne za 
izvajanje procesa letenja in omogočajo varno izvajanje poletov. Pri tem pa je 
večina novejših letal vedno pogosteje opremljena z večjim številom digitalnih 
prikazovalnikov, ki prikazujejo najrazličnejše parametre oz. informacije. Vzorec 
branja posameznih parametrov in interpretacija le-teh pa sta v največji 
meri odvisna od posameznika [1]. To pomeni, da lahko prihaja v primeru 
preobremenjenosti pilota tudi do neustrezne interpretacije posameznih 
informacij in do posledično neintuitivnega ter neustreznega upravljanja. 
Zaradi tega je smiselno poseči v zasnovo vmesnika človek-stroj, saj lahko na 
ta način bistveno izboljšamo tok informacij med pilotom in letalom. Na ta 
način namreč želimo doseči predvsem bolj intuitivno, varno in tudi karseda 
preprosto upravljanje letala [2].

Človek komunicira z okoljem preko različnih čutil. Zaradi tega so tudi napredni 
uporabniški vmesniki največkrat, zasnovani multimodalno, predvsem z 
namenom učinkovitejše in prijaznejše izmenjave informacij [3]. Posebej to velja 
za primer upravljanja sodobnih mehatronskih sistemov, kjer se ne moremo 
izogniti določenim varnostnim tveganjem. Zanimiv je preprost primer uporabe
vibracijskega opozarjanja pri sprejemu sporočila na mobilnem telefonu, kjer 
gre za stimulacijo človekovega haptičnega čuta. Takšen haptični vmesnik 
podaja samo nujno potrebno informacijo o prispelem sporočilu 'pravi osebi,
ob pravem času', brez dodatne potrebe po usmerjeni vizualni pozornosti. 
Haptični vmesnik torej lahko zmanjša kompleksnost podajanja informacij. Dobro 
načrtovan in tudi izveden uporabniški vmesnik se mora čim bolj prilagoditi
človeku, ga narediti intuitivnega in transparentnega, s čimer lahko dosežemo 
boljšo komunikacijo in s tem tudi boljšo uporabniško izkušnjo za različne 
uporabnike.

Pri načrtovanju in oblikovanju novih naprednih uporabniških vmesnikov 
moramo biti pozorni na to, da poiščemo najhitrejšo in najbolj naravno pot 
od uporabnika do stroja, pri čemer je treba seveda tudi upoštevati nekatere 
človeške omejitve (hitrost obdelave informacij, ustrezna izbira komunikacijske 
poti za posamezne informacije itd.). Pri uporabi haptičnih vmesnikov pa je 
bistveno predvsem, da poiščemo bogate in dovolj različne kode za vhodno/
izhodne haptične operacije, ki se jih uporabnik lahko hitro in preprosto nauči [4].

V nadaljevanju članka bomo predstavili razvoj inovativnega uporabniškega 
vmesnika (ang. Human Machine Interface, HMI), ki poenostavlja upravljanje z 
zahtevnim pogonskim sklopom. V projektu HYPSTAIR razvit hibridni pogonski 
sklop ima ob klasičnem pogonskem sistemu integriran tudi električni motor,
generator in baterije. Takšna sistemska integracija pa posledično pomeni 
kompleksnejši sistem z veliko težjim upravljanjem in potrebo po spremljanju 
mnogih informacij. Zaradi tega je bil v sklopu projekta razvit tudi napredni 
uporabniški vmesnik, ki pilotu posreduje relevantne informacije o stanju 
pogonskega sistema v obliki povratne haptične informacije [5]. Na ta način 
želimo doseči preprostejše in varnejše upravljanje in s tem posledično tudi
razbremenitev pilota. 

2 Sistemska arhitektura pogona letala

Glavni namen projekta HYPSTAIR je bil razvoj, verifi kacija in validacija komponent
serijskega hibridnega pogonskega sistema za majhna letala. Pri tem je bila 
za glavno sistemsko arhitekturo pogonskega sklopa letala izbrana serijska 
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hibridna različica pogona [6]. Prednosti uporabe hibridno 
električnega pogona napram klasičnemu konvencionalnemu 
pogonu so v boljšem izkoristku, tišjem delovanju, okolju
prijaznejši uporabi in manjši porabi goriva, slabost pa v 
podvajanju komponent, kar vpliva na povišanje mase in 
posledično tudi na ceno letala. V primerjavi s popolnoma 
električnim pogonom pa uporaba hibridno električnega 
pogona omogoča podaljšanje dosega [7].

V projektu razviti hibridno električni pogonski sklop na 
sliki 1 tvorijo motor z notranjim zgorevanjem (MNZ), 
generator, pretvorniki, kontrolne enote, električni motor in 
baterijski sistem, ki je nameščen v krilih letala. Pogonski 
motor, ki zagotavlja 200 kW vzletne moči, 150 kW stalne 
moči, in generator, ki nudi do 100 kW moči, se odlikujeta z 
energijsko gostoto, večjo od 5 kW/kg in dvojnim navitjem 
ter štirimi regulatorji moči ter pretvorniki. Pogonski sistem 
je zaradi varnostnih zahtev zgrajen z redundanco, s 
čimer je v veliki meri izključena možnost popolne izgube 
pogonske moči med letom [8].

Pogon lahko v osnovi obratuje v treh načinih: izključno 
električni, ki kot vir moči uporablja baterije; način, ki 
uporablja izključno generator; in hibridni način, ki pri 
delovanju združuje oba vira energije.

Kljub mnogim navedenim prednostim hibridno električnega 
pogonskega sistema pa izredno kompleksna struktura 
takšnega sistema povzroča, da upravljanje letala za pilota 
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postane precej zahtevno in obremenjujoče. Zaradi tega je
bil v sklopu projekta razvit tudi napredni uporabniški 
vmesnik, zasnovan z namenom poenostavitve upravljanja 
z zahtevnim pogonskim sklopom.

Slika 1: Hibridno električni pogonski sklop letala.

3 Upravljanje pogonskega sklopa letala

Glavno pomanjkljivost naprednih sistemov upravljanja 
letala, kot so elektronski sistemi za upravljanje in nastavitev 
moči (ang. Fly/Drive By Wire) predstavlja izguba haptične 
povratne informacije, ki je za pilota ključna in bistveno 
pripomore k boljši učinkovitosti in odzivnosti. V tem primeru 
namreč komunikacija med pilotom in sistemom poteka 
bolj ali manj izključno vizualno preko prikazovalnikov v 
pilotski kabini. 

Po drugi strani pa tudi zaradi vse bolj kompleksne zasnove 
pogonskega sklopa in vključevanja številnih dodatnih 
funkcij upravljanje postaja vse bolj zahtevno. Seveda ta 
povečana zahtevnost upravljanja pomeni tudi potrebo 
po spremljanju mnogih informacij, ki so nujno potrebne 
za učinkovito in varno upravljanje letala oz. pogonskega 
sklopa. To pa pomeni, da vseh potrebnih informacij ne 
moremo prikazati zgolj na enem samem zaslonu. Pri običajni 
razporeditvi kontrolnih instrumentov v pilotski kabini pa 
lahko pri posredovanju večje količine informacij v določenih 
trenutkih prihaja do prenasičenosti z informacijami. Treba 
je namreč vedeti, da se je s tehnološkim napredkom tudi 
vizualna predstavitev informacij v pilotski kabini močno 
spremenila. 

Če so piloti še ne dolgo nazaj informacije prejemali 
preko preprostih analognih prikazovalnikov (kompas, 
merilnik hitrosti, višinomer itd.), ki so bili namenjeni za 
prikaz določenih parametrov, je danes temu popolnoma 
drugače. Današnji uporabniški vmesniki, zasnovani na 
elektronskih sistemih letalskih instrumentov (ang. Glass 
Cockpit), so gledano s stališča uporabe zaradi tega veliko 
bolj kompleksni. V pilotsko kabino namreč prihaja ogromno 
različnih informacij, ki jih mora pilot karseda hitro obdelati, 
pri tem pa je pravočasno upravljanje teh podatkov, še 
zlasti v časovno kritičnih fazah za pilota izredno težavno. 
Ob tem pa se je treba tudi zavedati, da mora pilot vsako 
informacijo posebej prepoznati, analizirati in ustrezno 
interpretirati, kar zahteva določen čas. Vse tole skupaj 
pa utegne povzročiti preobremenjenost in zmedo pilota, 
kar lahko ima za posledico neintuitivno, neoptimalno 
upravljanje in ne nazadnje je lahko s tem tudi resno 
ogrožena varnost nadzora leta.

Zaradi tega je bil za nadzor nad stanjem in delovanjem 
pogonskega sklopa razvit nov integriran namenski 
uporabniški vmesnik. V sklopu slednjega je bila razvita tudi 
haptična pogonska ročica, ki pilotu omogoča nastavitev 
moči in preko povratnih informacij (v obliki sile) hkratno 
prepoznavanje odziva sistema od sprememb v delovanju do 
prepoznavanja napak. Haptična pogonska ročica tako pilotu 
omogoča nadziranje moči pogonskega sklopa, hkrati pa 
služi tudi za komunikacijo s sistemom. Pri tem se določene 
informacije, ki se v današnjih letalih še vedno prenašajo 
do pilota zgolj vizualno (preko različnih prikazovalnikov 
in zaslonov v pilotski kabini) prevedejo v obliko povratne 
sile [9]. Tako lahko na podlagi intuitivnega človekovega 
tipnega čuta pilota razbremenimo procesiranja množice 
vizualnih informacij, saj smo jih nadomestili z veliko bolj 
intuitivnimi haptičnimi informacijami (slika 2).

Slika 2: Haptična pogonska ročica s haptično informacijo 
opozarja pilota na različna stanja pogonskega sklopa letala.

Na sliki 3 je podana principielna shema upravljanja 
pogonskega sklopa s haptično pogonsko ročico. Sistem 
sestavljajo hibridno električni pogonski sklop, nadzorni 
računalnik, haptična pogonska ročica in pilot. Haptična 
pogonska ročica in pogonski sklop sta medsebojno 
povezana preko nadzorne enote. Slednja na podlagi 
pridobljenih informacij od pogonskega sklopa aktivira 
posamezne haptične signale, ki jih haptična pogonska 
ročica nato prevede v obliko povratne sile. To pomeni, da
medtem ko pilot drži haptično pogonsko ročico in z njo 
tudi upravlja, hkrati nanj deluje tudi povratna sila, ki jo 
generira haptična pogonska ročica.

Slika 3: Principielna shema upravljanja pogonskega sklopa 
letala.

Haptična pogonska ročica torej dopolnjuje vizualne in 
zvočne informacije z bolj intuitivnimi 'naravnimi' haptičnimi 
povratnimi informacijami.
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4 Eksperimentalni sistem

Eksperimentalni sistem haptične pogonske ročice na sliki 
4 je bil namenjen za preizkušanje različnih haptičnih 
signalov skupaj s človekom v povratni zanki. Pri tem je 
bil celotni algoritem vodenja zasnovan v programskem 
okolju Matlab/Simulink in implementiran na haptičnem 
krmilniku, katerega osnovo predstavlja zmogljiv digitalni 
signalni procesor (ang. Digital Signal Processor, DSP) [10].

Slika 4: Eksperimentalni sistem haptične pogonske ročice.

Pri tem so bili različni haptični signali namensko dodeljeni 
za predstavitev določenega stanja pogonskega sistema, 
s čimer smo dosegli dovolj bogate in hkrati tudi dovolj 
različne haptične kode. Na ta način smo lahko gledano s 
stališča uporabnika dosegli preprosto, hitro in nedvoumno 
interpretacijo posameznih informacij [11].

Spodaj sta podrobneje predstavljena dva primera različnih 
haptičnih kod (trenje in grbina ter trenje in zrnatost). Prva 
haptična koda (slika 5) je bila dodeljena predstavitvi 
stanja pogonskega sklopa v primeru, ko pilot zahteva 
različne nivoje oz. ravni pogonske moči in je leta tudi 
na voljo. Druga haptična koda (slika 6) je bila dodeljena 
predstavitvi stanja pogonskega sklopa v primeru, ko pilot 
zahteva večjo pogonsko moč, kot je trenutno na voljo, 
ob čemer so baterije izpraznjene oz. na nizkem nivoju 
napolnjenosti.

Slika 5: Haptična koda – trenje in grbina.

Opis haptične kode – trenje in grbina (slika 5): v področju 
nizke zahtevane moči pilot zaznava zgolj nizko raven 
trenja. Pri prehodu iz področja nizke zahtevane moči 
v področje visoke zahtevane moči pilot zazna grbino z 
nizko amplitudo. Nadalje pilot zaznava zgolj visoko raven 
trenja, dokler ne preide območja med visoko in dodatno 
(ang. Boost) zahtevano močjo. 

Pri prehodu slednje namreč zazna grbino z visoko amplitudo. 
Pri nadaljnjem premiku haptične pogonske ročice vse do 
končnega položaja pilot zaznava zgolj visoko raven trenja.
Podobno je pri premiku haptične pogonske ročice v 
nasprotni smeri, s to razliko, da pri prehodu iz področja 
dodatne moči v področje visoke zahtevane moči pilot ne 
zazna grbine z visoko amplitudo. Pri prehodu iz področja 
visoke zahtevane moči v področje nizke zahtevane moči 
pa pilot zazna grbino z nizko amplitudo. Pri nadaljnjem 
premiku haptične pogonske ročice vse do začetnega 
položaja pilot zaznava zgolj nizko raven trenja.

Slika 6: Haptična koda – trenje in zrnatost.

Opis haptične kode – trenje in zrnatost (slika 6): v področju 
nizke zahtevane moči pilot zaznava zgolj nizko raven trenja. 
Pri prehodu iz področja nizke zahtevane moči v področje 
visoke zahtevane moči pilot zaznava visoko raven trenja 
in zrnatost z nizko amplitudo. Pri nadaljnjem premiku 
haptične pogonske ročice vse do končnega položaja pilot 
zaznava visoko raven trenja in zrnatost z nizko amplitudo. 
Podobno velja pri premiku haptične pogonske ročice v
nasprotni smeri [12].

V osnovi eksperimentalni sistem haptične pogonske ročice 
omogoča pilotu nastavitev moči, generiranje haptičnih 
informacij, prilagoditev nivoja sil situaciji in uporabniku ter 
možnost opozarjanja pilota na različna stanja pogonskega 
sklopa. Pri tem smo z različnimi haptičnimi kodami tako 
zagotovili intuitiven nadzor nad kompleksnim hibridno 
električnim pogonskim sklopom ter na ta način tudi povečali
raven varnosti leta.
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5 Zaključek

V prispevku smo predstavili napredni uporabniški vmesnik 
s haptično pogonsko ročico. Eksperimentalni sistem 
haptične pogonske ročice je uspešno prikazal simuliranje
upravljanja pogonskega sklopa. Pri tem uporabljene 
različne haptične kode poustvarjajo haptično izkustvo, 
kot ga lahko zaznamo v naravi in katere spodbudijo 
intuitivni človeški odziv. Različni haptični signali, kot so 
trenje, zrnatost, grbina itd., so bili namensko dodeljeni 
posameznim različnim stanjem pogonskega sklopa s 
ciljem doseganja čim bolj intuitivnega upravljanja in čim 
bolj učinkovite rabe energije.
S pomočjo haptične pogonske ročice smo torej zagotovili, 
da lahko pilot kontinuirano sprejema relevantne informacije 
o stanju pogonskega sistema (status baterije, sistemska 
opozorila, stanje razpoložljive pogonske moči itd.), brez 
kakršne koli potrebe po dodatni usmerjeni vizualni pozornosti, 
s katero bi lahko negativno vplivali na upravljanje letala. 
Pri vsem tem pa smo, kar je najbolj pomembno dosegli
tudi želeno razbremenitev pilota, v smislu zmanjšanega 
procesiranja množice vizualnih informacij.
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