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Kvantna fotonska tehnologija
za varen prenos podatkov
CYBRO 3 - Nova generacija
krmilnikov Cybro
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… Poslujte v realnem času … odločajte se
na podlagi pravih informacij …
Preglednost nad procesi
in informacije ob pravem
času vam bodo omogočile
zmanjšanje stroškov,
dvig kakovosti, zvišanje
prihodkov in izboljšale
učinkovitost vaših sredstev.
Uporabite rešitve vodilnega
svetovnega proizvajalca GE
IP, ki vam poleg tehnološke
inovativnosti zagotavljajo
tudi dolgoročno varnost in
hitro povrnitev investicije.

Proficy HMI/SCADA iFIX

Proficy Workflow

Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

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

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

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

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

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

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

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

Dream Report for Proficy
Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih
naprav (Android, iOS) ali web okolja.

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

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja
pogodbe.
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Poletni dopusti se počasi iztekajo, šolsko leto se je začelo in to se pozna
tudi na naših vsebinah.
Zaščita tako informacijskih kanalov kot vsebin je čedalje pomembnejša
tema na vseh ravneh. Gospod Batagelj se je zazrl v dosedanji razvoj
kvantne fotonske tehnologijo za kriptografijo, trenutno stanje in bližnjo prihodnost.
IoT je stalna tema in s tem tudi omrežja in nasploh infrastruktura, na
kateri le-ta sloni. LoRa je, kot eden glavnih igralcev, spet dobil prostor
na naših straneh. Tokrat smo se lotili baznih postaj in pa konkretne
aplikacije – merjenja onesnaženosti zraka na širšem mestnem območju.
Mikroskopski delci iz ogrevalnih naprav na trda goriva so eden najpogostejših vzrokov težkih pljučnih bolezni, zato je merjenje le teh in
opozarjanje nadvse pomembno.
Robotina nas je seznanila s svojo Cybro-3 serijo krmilnikov, ki so ob
RasberryPi, iStore in HIQ Home del širšega mozaika, Elektrospoji pa
nove GE-jeve nizkonapetostne frekvenčne regulatorje.
Nismo pozabili niti na elektronski del programa, saj je bilo med
drugim veliko novosti v Microchipovem programu, ki jih bomo, upam,
uspeli kmalu demonstrirati.
Lotili smo se tudi praktičnega prikaza upravljanja toplotnega izmenjevalnika s pomočjo tako imenovane »fuzzy logike« in skozi adaptivni
samorazvijajoči pristop.
Upam, da tematika ni pretežka tako zgodaj po dopustih, bomo pa
vsekakor poskusili »dvigniti tempo« do naslednje številke.

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja
nenad.muskinja@uni-mb.si

Če pa si boste našli dan časa, nas pa lahko obiščete tudi v Celju na
sejmu MOS v hali K. Veseli vas bomo!
Branko Badrljica, glavni urednik

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja
nenad.muskinja@uni-mb.si
Tisk:
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR
Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za
SLO in DDV sta vključena v ceno, naklada 2.500 izvodov. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem
založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva
uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno.

www.hamtech.eu • www.hamtech.si
info@hamtech.eu
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A+E INFORMACIJE
UVODNIK
3. ”STIČIŠČE ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA” V
OKVIRU MOS 2018
10 LET PODJETJA BECKHOFF AVTOMATIZACIJA
D.O.O.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
NIZKONAPETOSTNI VEKTORSKI FREKVENČNI
REGULATORJI - PRIHRANEK ČASA, ENERGIJE IN
DENARJA
CYBRO-3 - NOVA GENERACIJA CYBRO KRMILNIKOV
3 POTI DO VODNIKA = 1 DRUŽINA
YASKAWA SIGMA 7

SISTEMI AVTOMATIZACIJE
VODENJE TOPLOTNEGA IZMENJEVALNIKA Z
ADAPTIVNIM SAMORAZVIJAJOČIM SE REGULATORJEM

TELEKOMUNIKACIJE IN IOT
VAREN PRENOS INFORMACIJ S POMOČJO
KVANTNE FOTONSKE TEHNOLOGIJE
MULTITECH LORA IOT BAZNE POSTAJE - SRCE
ZMOGLJIVEGA IOT OMREŽJA LORA
LORA IOT - PAMETNO MERJENJE
ONESNAŽENOSTI ZRAKA

ELEKTRONIKA
EKF: PCI EXPRESS SRAM NA PCIE M.2 MODULI V
2280 FORMATU
CERALINK™ KONDENZATORJI – REVOLUCIJA ZA
HITRE STIKALNE INVERTERJE
MPLABX SNAP - NOVO ORODJE ZA PROGRAMIRANJE

SENZORIKA
AVTOMATIZIRAJTE VISOKO ZMOGLJIVE LINIJE S
FI KSNIM ČITALCEM ČRTNIH IN 2D KOD COGNEX
DATAMAN 470
VERIFICIRAJTE TEŽKO BERLJIVE ČRTNE IN 2D
KODE S COGNEX DATAMAN 8072V
ZMOGLJIV ROČNI ČITALEC COGNEX DATAMAN
8072DL ZA NAPREDNO BRANJE 1D, 2D IN DPM
KOD

A+E INFO

OGLAŠEVALCI

Naročilnico izrežite in izpolnite z zahtevanimi podatki.
Dopisnico brez znamke vrzite v poštni nabiralnik...
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Inteligentna komunikacija
za vse namene.

IFAM
METRONIK
HAMTECH

Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstojeÿLh brezæiÿnih
omreæij LAN in IP.

ALKATRON

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

HT-EUREP
LSO

Bolnišnice

HAMTECH IDAS
ELEKTROSPOJI
Nakupovalna srediäÿD

BECKHOFF
ČIP
ROBOTINA
HT-EUREP

Varnostne sluæbe

RITTAL
RADOG
Industrija / Gradbišÿa

POLITRIM
MIEL

Skladišÿa

FBS ELEKTRONIK
ICM VODAQUA

Hoteli

TELEKOMUNIKACIJE

Komunikacija v predorih
Veÿ na:
shop.hamtech.eu

RTCZ
ELGOLINE
RAGA

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost

Status in kratka sporočila

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

Enostaven sistem za namestitev in uporabo

Prostoročna Full-duplex komunikacija

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

LINGVA
INFOSEK EXPO

Izgradnja omreæja

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

ELBACOMP
YASKAWA SLOVENIJA
FEEL THE FUTURE

Visoka varnost

BrezæiĀni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore.

Komunikacija med razpršenimi lokacijami

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

PASSION FOR COMMUNICATION

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

SMART INDUSTRY
4WEB
51. MOS
WAGO

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



IP1000C omogoĀa programiranje vseh terminalov terminale preko
brezæiĀnega omreæja. Individualno programiranje preko rDĀXnalniškega
kabla ni potrebno. (Razen zaĀetna nastavitvitev)

Distribucija

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

Podjetje/pravna oseba/:



IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporoĀila
drugim uporabnikom.

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
FAX:

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

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

Vse cene vsebujejo DDV!
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EXSPRESS NOVICE

3. ”Stičišče znanosti in
gospodarstva” v okviru
MOS 2018
Informacije: Vodja projekta Janez Škrlec, član Sveta za znanost in tehnologijo RS
TERMIN: od 11. do 16. septembra 2018
LOKACIJA: 51. mednarodni sejem obrti in podjetnosti, Celje, Dečkova 1
V okviru 51. mednarodnega sejma obrti in podjetnosti, (največja poslovno
– sejemska predstavitev regije), v Celju bomo tudi letos organizirali že tretje
»Stičišče znanosti in gospodarstva«.
Vodja projekta »Stičišče znanosti in gospodarstva« je Janez Škrlec, član Sveta
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.

Svoje delo in znanstvena dognanja bodo predstavile poglavitne raziskovalne
inštitucije v Sloveniji: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut
za biologijo v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza
v Novi Gorici, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko - UM,
Fakulteta za elektrotehniko UL, Fakulteta za strojništvo - UL, Naravoslovnotehniška
fakulteta - UL (oddelek - OTGO), Dr. Jurij Rakun, Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede, Univerze v Mariboru ter Center odličnosti Nanocenter
in Center odličnosti NAMASTE, Slovensko Inovacijsko Stičišče Evropsko
Gospodarsko Interesno Združenje (SIS EGIZ), Visoka šola za bioniko na Ptuju,
Višja strokovna šola ŠC Ptuj, Fakulteta za informacijske študije Novo Mesto,
Pedagoška fakulteta - UM, Fakulteta za energetiko - UM, Ekonomsko – poslovna
fakulteta – UM, Fakulteta za varnostne vede - UM, Fakulteta za strojništvo –
UM, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – UL, Center za prenos tehnologij
in inovacij na IJS (CTT IJS), GZS, ter visokotehnološka podjetja: Skylabs d.o.o,
Cosylabs d.d, EKOSEN d.o.o, PIPISTREL d.o.o, RLS d.o.o, EUREL d.o.o, Dobre
rešitve d.o.o, PS d.o.o iz Logatca, Miel Elektronika d.o.o, DUOL d.o.o, Makro Team
d.o.o, MyCol d.o.o. , Bucik d.o.o, Nanotul d.o.o, ROTO d.o.o, INTRI d.o.o, Saving
d.o.o, Razvojna raziskovalna dejavnost, Janez Škrlec, INEA d.o.o, Fotona d.o.o,
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STROKOVNI DOGODKI/ELEKTRONIKA
Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, DRM d.o.o, VRC
d.o.o. Zlatarna Celje, TECES in mnogi drugi.
Medijski partnerji »Stičišča znanosti in gospodarstva«
kot projekta MIZŠ so: revija IRT 3000, Finance,
Avtomatika+Elektronika, Tovarna leta, Ventil, priloga
Večera – Kvadrati in drugi…
Na Stičišču znanosti in gospodarstva bodo predstavljene
vrhunske tehnologije z različnih področij, kot so mehatronika,
avtomatika, robotika, profesionalna elektronika, energetika,
IT, bionika, nanotehnologija, vesoljske tehnologije in
drugo. Poudarek bo na predstavitvi novih tehnologij,
novih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inovacij,
novodobnih poklicih in sodobnih izobraževalnih programih.
Letošnje stičišče bo usmerjeno predvsem na področje mikro,
bio in nanotehnologij ter vesoljskih tehnologij. Stičišče
bo tako predstavljalo priložnost za promocijo slovenske
znanosti, predvsem pa tudi priložnost za intenzivnejše
sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero. Na
dogodku bodo predstavljeni tudi primeri dobre prakse
sodelovanja med razvojno-raziskovalnimi inštitucijami
in podjetji oz. gospodarstvom.

Dogodek bo potekal s podporo Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v hali L1
Celjskega sejmišča.

EKF: PCI Express SRAM na
PCIe M.2 moduli v 2280
formatu
Informacije: h ps://www.e .de
Za mnoge aplikacije, ki zahtevajo kompakten a zmogljiv
SoC, ki bi poganjal aplikacije na Linuxu in podobnih OS
bo tole zanimiva pridobitev- košček trajnega, baterijsko
podprtega SRAM, ki mu lahko dostopate zelo hitro in z
nizkimi latencami kar preko M-2 slota.

RAM je organiziran kot 1024k 32-bitnih lokacij (torej
4MebiByte). Prenos podatkov se odvija preko vdelanega
FPGA čipa in PCI Express vmesnika v njem.
M01-NVSRAM, kot se modul uradno imenuje, se ne
obnaša kot klasični SSD ali NVME modul, saj ne gre za
blokovno napravo, temveč za pomnilniško področje, ki
je po ustrezni sistemski inicializaciji prosto dostopno.
Zaradi svoje velikosti ( samo 4MiB) je modul namenjen
predvsem hranjenju najpomembnejših podatkov (stanje
sistema, ključne spremenljivke, tabele, različni žurnali ipd).

PicoScope 4444
4-je diferencijalni, visoko impedančni vhodi
20MHz pasovna širina
12-bit in 14-bit resolucija
256MS pomnilnik
1000V CAT III sonde

HT-Eurep d.o.o. | Tržaška 132, 1000 Ljubljana | Tel.: 01 425 78 48 | www.hteurep.si | info@hteurep.si
Altium Designer, Catia, Keysight, TTi, Maxim, Silabs, Neoway, Silergy, SECO embedded, EMTRION
AVTOMATIKA 165/2018
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TELEKOMUNIKACIJE

Varen prenos informacij s pomočjo kvantne
fotonske tehnologije
doc. Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op ko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije,
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Današnje informacijsko komunikacijske tehnologije se pred neavtorizirani zlonamernimi nepridipravi
zaščitijo s pomočjo požarnih zidov ali algoritmov umetne inteligence, ki preprečujejo dostop določeni
vrsti prometa ali izločajo sumljiv promet na osnovi anomalij. Možnosti, da malopridnež prestreza
podatke medtem, ko potujejo med pošiljateljem ter prejemnikom, ter jih bere ali celo spreminja (kali
njihovo verodostojnost), se izognemo z uporabo šifriranja podatkov in avtentikacije. Že dolgo je
poznano, da dobro varovanje sporočila ne temelji na tajnosti šifrirnega postopka, temveč na tajnosti
šifrirnega ključa, pri čemer je za uporabnika sprejemljiv samo tisti šifrirni postopek, ki je za poznavalca
ključa izvedljiv v realnem času.
Varnost podatkov, ki se prenašajo in shranjujejo v
sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologijah, je
zagotovljena predvsem z uporabo matematično zahtevnih
šifrirnih algoritmov in ustrezno dolžino šifrirnega ključa.
Nepoznavalec šifrirnega ključa kljub uporabi velikih
računalniških zmogljivosti ne more izvesti postopka
dešifriranja v doglednem času.

fotonskih komunikacijah tehnologijah za prenos kvantnega
ključa, tvorijo novo omrežje, ki ga označujemo z besedno
zvezo »kvantni internet«. Kvantni internet se, za razliko
od vsem poznanega interneta, informacije prenašajo s
pomočjo stanj kvantnih delcev ter se namesto internetnega
protokola uporabljajo protokoli, ki so osnovani na
zakonitostih iz kvantne fizike.

Ob pravilni uvedbi težko zlomljivim zaščitnim tehnikam
elektronskega šifriranja, ki varujejo podatke na višjem
nivoju, zdaj prihaja v dopolnitev kvantno šifriranje, ki
omogoča tudi teoretsko nezlomljivo varovanje podatkov
na samem fizičnem nivoju s pomočjo kvantne fotonske
komunikacije. Medtem ko klasično šifriranje uporablja
različne matematične metode za zaščito podatkov, kvantno
šifriranje temelji na uporabi zakonov kvantne fizike za
doseganje absolutne varnosti.

Največkrat se kvantna komunikacija ne uporablja za
šifriranje sporočil, kot morda zavaja ime. Pošiljanje šifrirnih
sporočil je lahko izvedeno prek javnega omrežja. Sam
prenos je varen, kolikor je pač varen uporabljen algoritem.
Prvotni in osnovni namen kvantnega komunikacijskega
kanala je razdeljevanje šifrirnih ključev, pri čemer se
za absolutno varno pošiljanje ali izmenjavo uporabijo
lastnosti kvantnih delcev.

S tem vstopamo v kvantno območje telekomunikacij in
računalništva, kjer tradicionalni zakoni fizike ne veljajo
več, namesto njih pa veljajo zakoni kvantne mehanike.
Telekomunikacijske povezave, ki temeljijo na kvantnih

V kvantnem internetu se za prenos informacije med
vozlišči uporablja kvantna komunikacija, kjer je informacija
kodirana s pomočjo dvonivojskega kvantnomehanskega
sistema – vektorja stanja kvantnega delca, ki ga imenujemo
kvantni bit ali krajše kubit.

Slika1: Kvantno šifriranje je novejše temeljno znanstveno področje, ki uporablja principe kvantne fizike za doseganje
absolutne varnosti prenosa informacije v telekomunikacijah. Medtem, ko bi nepridiprav s pomočjo zahtevnih
matematičnih orodij in tehničnih pripomočkov pri prenosu klasične informacije, lahko izdelal popolno kopijo ključa
in bi pri tem ostal original nespremenjen, je pri kvantnem prenosu informacij to nemogoče. (vir: Zbornik strokovnega
seminarja optične komunikacije 2019)
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VARNOST PRENOSA INFORMACIJ
Sedanje internetno omrežje uporablja varnostne
mehanizme s klasičnimi kriptografskimi metodami, ki se
v celoti zanašajo na zahtevnost matematičnih algoritmov,
medtem ko so v kvantnem internetu uporabljeni varnostni
protokoli kvantne kriptografije, ki temeljijo na osnovnih
lastnostih kvantne mehanike. Izvedbe temeljijo na dejstvu,
da kvantnih delcev ni mogoče pomeriti, ne da bi jim
pri tem spremenili kvantno stanje, ali na prepletenosti
kvantnih stanj dveh delcev. Pri prvem se najpogosteje
uporabljata protokola BB84 in B92, v drugem pa protokol
E91. Pri metodah za distribucijo kvantnega ključa je, za
razliko od klasičnih kriptografskih metod, mogoče razkriti
zlonamernega prisluškovalca.

PRVA KVANTNA REVOLUCIJA
Prva kvantna revolucija se je začela v zgodnjih desetletjih
20. stoletja z odkritjem osnovnih zakonov podatomske
realnosti – v katerem se delec iz sveta atomov (kvantni
delec) lahko obnaša kot delec ali kot valovanje (dualnost
val-delec). Osnovni principi kvantne mehanike so načelo
nedoločenosti (gibanje delca je nemogoče opisati s tirom),
načelo statističnega opisa (govorimo lahko le o verjetnosti
za dogodke), načelo nerazločnosti (ne moremo razločiti
dveh delcev enake vrste) in načelo superpozicije (vsota
dveh različnih rešitev problema je tudi rešitev). Kvantna
teorija pravi, da nekatere količine (na primer energija)
ne morejo imeti katerekoli vrednosti (da niso zvezne
količine), temveč le celo število določenih najmanjših
delov, ki jih imenujemo kvanti.
Pionirsko znanstveno delo v prvi kvantni revoluciji so
opravili nobelovci Planck, Einstein, Millikan, Heisenberg
in Schrödinger. Vse skupaj je začel Max Planck, ki je leta
1900 zapisal postulat, da je elektromagnetno energijo
mogoče izsevati v obliki kvantov, ali z drugimi besedami,
da je energija lahko zgolj celoštevilski večkratnik osnovne
enote – kvanta.

Leta 1905 je Albet Einstein pojasnil pojav fotoefekta
s pomočjo kvantiziranosti svetlobne energije, kjer
je povedal, da z večanjem moči vpadne svetlobe (od
določene frekvence dalje) narašča število kvantov
energije – fotonov, z večanjem frekvence pa se povečuje
energija posameznega fotona.
Einsteinovo delo je nadaljeval Robert Andrews Millikan,
ki je leta 1914 dokazal kvantno naravo elektronov in
določil osnovni električni naboj elektrona ter točno
določil Planckovo konstanto.
Leta 1927 je Werner Karl Heisenberg zapisal eno od
temeljnih načel kvantne mehanike – Heisenbergovo
načelo nedoločenosti, ki v kvantni fiziki določa, da je
nemogoče istočasno s poljubno natančnostjo poznati
določene pare spremenljivk, kot sta na primer lega ali
gibalna količina izbranega delca.
Pomemben doprinos na področju kvantne mehanike
je imel tudi Erwin Schrödinger, ki je znan po razlagi
superpozicije z miselnim paradoksom poskusa z mačko
in njegovi Schrödingerjevi valovni enačbi.
Tehnološko so se začetne ideja uporabile za izdelavo
sodobnih elektronskih naprav, kot so elektronska vezja,
fotovoltaična celica (sončna celica), laser, atomska ura,
slikanje z magnetno resonanco in elektronski ter tunelski
mikroskop.

DRUGA KVANTNA REVOLUCIJA
Trenutno smo priča poteku druge kvantne revolucije pri
čemer raziskovalci uporabljajo kvantna pravila za osnovne
ideje informacijske tehnologije. Druga kvantna revolucija
začela leta 1981, ko je ameriški fizik (tudi nobelovec)
Richard Feynman zatrdil, da klasični številski računalniki
nikoli ne bodo zmogli v celoti simulirati kvantnih pojavov,

Slika 2: Današnja telekomunikacijska tehnologija izkorišča digitalni (številski) prenos po digitalni (številski) zvezi.
Številski prenos je največkrat izveden s pomočjo dveh stanj, ki enoveljavno določati logično enico in ničlo. V optični
komunikacijski zvezi je najbolj preprosto izvesti logično ničlo s pomočjo teme in logično enico s pomočjo svetlobe.
Posamezni svetlobni impulz logične enice je sestavljen iz tisoč ali več fotonov. Kvantne komunikacije tako za prenos
enice kot ničle uporabljajo po en osnovni delec, pri čemer se na za prenos izkorišča kvantno stanje delca. (vir: Zbornik
strokovnega seminarja optične komunikacije 2019).
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in predlagal idejo kvantnega računalnika, ki bi bil tega
zmožen. Druga kvantna revolucija je dobila dodaten
zagon leta 1994, ko je Peter Shor zapisal najbolj slaven
algoritem na področju kvantne informacijske teorije, s
katerim je pokazal, da bi kvantni računalniki lahko rešili
problem faktorizacije v doglednem času, kar bi omogočilo
enostavno razbitje RSA (Rivest–Shamir–Adleman) sheme.
Shorov algoritem, ki bi z uporabo nekaj deset tisoč kubitov
nalogo faktorizacije opravil v minuti, je povzročil pravo
raziskovalno mrzlico in tekmo v postavitvi poskusov, kjer
bi s pomočjo kvantne komunikacije na daljavo prenesli
kvantni ključ (angl. quantum key distribution – QKD).
Zagnanost se v zadnjih letih še stopnjuje, saj je lani Daniel
J. Bernstein objavil kvantni algoritem, za katerega trdi, da
izvaja faktorizacijo števil še hitreje kot Shorov algoritem.
S pričetkom novega stoletja so raziskovalci postavili nekaj
pilotnih omrežij, ki omogočajo prenos kvantnega ključa
in uporabljajo kvantne protokole. Leta 2001 je ameriška
DARPA (angl. Defense Advanced Research Projects Agency)
začela postavljati kvantno omrežje za namene izvedbe
varne komunikacije. Omrežje je sestavljeno iz več različnih
fizičnih nivojev, ki vsebujejo fazno modulirane laserje
in prepletena stanja fotonov ter so fizično izvedena z
optičnimi vlakni ali prostozračno optično povezavo.
Od leta 2003 do 2008 so številne evropske inštitucije
sodelovale na projektu SECOQC (angl. Secure Communication
based on Quantum Cryptography), kjer so razvili in na
Dunaju postavili omrežje s kvantnimi povezavami, ki
uporablja repetitorje in na ta način omogoči prenos
kvantnega ključa preko dolgih razdalj.
Maja 2009 je bilo na Kitajskem prikazano hierarhično
kvantno omrežje, ki ga sestavlja hrbtenično omrežje štirih
vozlišč. Hrbtenična vozlišča so preko optične infrastrukture
povezana s pomočjo kvantnega usmerjevalnika.
V letih med 2009 in 2011 je bilo vzpostavljeno Ženevsko
omrežje »SwissQuantum«, ki je povezovalo CERN in
Ženevsko univerzo. Namen projekta »SwissQuantum«
je bila uporaba tehnologije, razvite v evropskem
projektu SECOQC in drugih svetovnih kvantnih omrežij
ter prikaz povezovanja kvantnega omrežja z obstoječim
telekomunikacijskim omrežjem.
Leta 2010 so številne organizacije iz Japonske in
Evropske unije postavile in testirale omrežje Tokyo QKD,
kjer se je šifriranje izvajalo na dovolj zmogljivi zvezi, da
je končni uporabnik lahko uporabljal varne govorne in
videokonferenčne zveze. Predhodna omrežja so namreč
ločeno prenašale kvantni ključ in koristne podatke.
Leta 2013 je bilo Tokijsko omrežje preizkušeno tudi na
okoljske spremembe.
Septembra 2017 je bila na Kitajskem uradna otvoritev
omrežja za prenos kvantnega ključa preko 2000 km med
Pekingom in Šanghajem z 32-timi vmesnimi vozlišči, ki ga
dopolnjuje tudi prvi kvantni satelit, izstreljen avgusta 2016
z imenom Micius (poimenovan po starem kitajskem filozofu).
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Evropa unija v drugi kvantni revoluciji noče zaostajati,
zato je njen izvršilni organ Evropska komisija odprla
novo informacijsko-komunikacijsko temo v okviru
razpisa Kibernetska varnost. Do 14. novembra 2018 je
odprt razpis v skupni vrednosti 153 milijonov evrov, za
pripravo testnih omrežij, ki bodo omogočala distribucijo
kvantnih ključev v Evropi. (https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/
su-ict-04-2019.html)
Projekti morajo omogočiti izdelavo testne platforme za
preizkušanje in potrditev koncepta zaščite s pomočjo
kvantne distribucije ključev kot storitve. Predvideva
se razvoj odprtega, robustnega, zanesljivega in v celoti
nadzorovanega omrežja. Cilj je integrirati opremo,
komponente, protokole in omrežne tehnologije s sistemi
za kvantno distribucijo ključev ter obstoječa digitalna
varnostna in komunikacijska omrežja. Predlagane rešitve
morajo dokazati odpornost proti znanim tehnikam vdiranja,
vključno s tehnikami kvantnega hekanja. Testna platforma
mora čim bolj izkoristiti obstoječo mrežno infrastrukturo
(optičnih vlaken in/ali satelitov) in zagotoviti izmenjave
kvantnih ključev na razdaljah vsaj 40 km. Poleg tega mora
predlagana testna platforma prikazati različne primere
uporabe, vključevati mora avtentikacijo in optimizirati
varnost do od konca do konca in ne zgolj na posameznih
elementih omrežja.

UPORABA STANJ KVANTNIH DELCEV
Klasično računanje in prenos informacij temeljita na
manipulaciji s binarnimi podatki, ki jih predstavljajo biti.
Le-ti lahko zavzamejo eno od dveh diskretnih vrednosti –
bodisi logično enico »1« ali logično ničlo »0«. Kvantne
informacije uporabljajo kvantne bite ali kubite, ki so v
superpoziciji obeh stanj istočasno, kar pomeni, da so hkrati
v logičnem stanju »1« in »0«. Ta kombinacija kvantnega
stanja je prvi izmed več konceptov, ki tvorijo osnovo druge
kvantne revolucije. Kvantni delci torej lahko istočasno
obstajajo v več različnih stanjih. Kubit med meritvijo
sam ”izbere” eno stanje ali drugega – naključno, čeprav
je verjetnost odvisna od superpozicije obeh merjenih
stanj. Ko je meritev izvedena, se superpozicija uniči in
kubit je potisnjen v klasično stanje.
Za lažjo ilustracijo kubitov si je najbolj enostavno predstavljati
umišljeno kroglo – tako imenovano Blochovo sfero, ki se
v kvantni mehaniki uporablja za opis stanja dvonivojskih
sistemov. Točka na krogli predstavlja stanje dvonivojskega
sistema. Severni pol predstavlja logično stanje »1«, južni
pol pa logično stanje »0«. Danes poznan bit je lahko na
enem od dveh polov krogle in lahko zaseda eno ali drugo
stanje. Če sta stanji zastopani z enako verjetnostjo, imamo
opravka z verjetnostnimi biti (angl. probability bits – pbits).
Kubit pa istočasno obstaja na katerikoli točki krogle. Na
prvi pogled izgleda, da lahko pri prenosu informacij s
pomočjo kubitov prenašamo enormne količine informacij v
precej kratkem času, ter da v spomin kvantnih računalnikov
lahko shranimo enormne količine informacij in ob tem
porabimo veliko manj energije od klasičnih računalnikov.

VARNOST PRENOSA INFORMACIJ
Pričakuje se, da bodo kvantni procesorji precej hitrejši
(tudi do milijon krat hitrejši) od današnjih procesorjev,
vendar le pri določenih operacijah, kot so faktorizacija in
iskanje po seznamu. V resnici so kubiti v obeh logičnih
stanjih istočasno, kar pomeni, da bi z enim kubitom zaradi
superpozicije stanj prenesli dva klasična bita informacije.
Izvedbo kubita je mogoče doseči s pomočjo različnih kvantnih
delcev na več načinov. V ta namen se najpogosteje uporablja
polarizacija fotona, koherentno stanje stisnjene svetlobe,
spin elektrona (spintronika) v supeprevodnih materialih
ali ujete ione v vakumskih kletkah. Kot tehnološko najbolj
izvedljivo se kaže, da bi kvantni računalniki uporabljali
spine elektronov, medtem ko se bo za prenos kvantnih
informacij najverjetneje uporabljajo fotonske tehnologije.
Svetloba je elektromagnetno valovanje, dejansko pa
jo lahko obravnavamo kot korpuskularno sevanje, kar
pomeni, da je svetloba sestavljena iz fotonov – najmanjši
gradnik ali kvant svetlobe. Foton je nedeljiv energijski
del, ki se širi s hitrostjo svetlobe v mediju, po katerem
potuje, ima nično mirovno maso ter lastno gibalno in
vrtilno količino, kar vse mu daje izrazito korpuskularen
značaj. Elektromagnetno polje fotona lahko zapišemo na
več načinov glede na to, da je valovanje po svoji obliki
zelo različno. Polje razvrščamo v rodove, ki so linearno
neodvisne rešitve valovodne enačbe. Polje ima smer
(polarizacijo), amplitudo, frekvenco in fazo ter določeno
rodovno prostorsko porazdelitev.
Omenjene lastnosti svetlobe lahko uporabimo za kvantno
komunikacijo oz. kvantno razdeljevanje ključa, pri tem pa
ima najpomembnejšo vlogo prav nedeljivost fotona, katerega
lastnost je, da je zelo občutljiv na vsak merilni poseg. Iz tega
razloga ga vsak zunanji merilni poseg, ki je lahko tudi poskus
prisluškovanja na optični zvezi, poruši, pokvari informacijo in
izda prisluškovalca. Ker je ključ, kodiran s kvantnim stanjem
posameznega fotona, nemogoče identično replicirati, prejemnik
z lahkoto ugotovi, ali je bil skrivnostni ključ ukraden. Ta način
obema stranema – pošiljatelju in prejemniku – omogoča
izmenjavo kode po javnem komunikacijskem kanalu s
popolno varnostjo prenosa.
V nasprotju z obstoječimi klasičnimi shemami za razdeljevanje
ključa razdeljevanje kvantnega ključa ne potrebuje varnega
prenosa, temveč lahko poteka po javnem in popolnoma
nevarovanem optičnem omrežju. Izkoriščajo se lahko
prostozračne optične povezave ali optične vlakenske
zveze, kjer se ključ lahko prenaša preko transportnega
optičnega omrežja z multipleksiranjem valovnih dolžin
ali preko dostopovnega pasivnega optičnega omrežja.
Kvantni ključ je ustvarjen neposredno in sočasno pri
pošiljatelju in prejemniku. Poleg tega je ustvarjen iz
popolnoma naključnih zaporedij, kar je zahtevna naloga
pri klasični shemi razdeljevanja ključa.

PRENOS KVANTNEGA KLJUČA S POMOČJO FOTONOV
Izvedbe prenosa kvantnega ključa lahko temeljijo na
dejstvu, da kvantnih delcev ni mogoče pomeriti, ne da bi

jim pri tem spremenili kvantno stanje, ali pa so osnovane
na prepletenosti (ang. entanglement) kvantnih stanj dveh
delcev, pri čemer se izkorišča povezanost njunih stanj.
Pri obeh se za kvantno stanje fotona lahko uporablja
spreminjanje (moduliranje) polarizacije, kvantni protokoli
pa so različni. Pri prvem se najpogosteje uporabljata
protokola BB84 in B92, v drugem pa protokol E91.
Glede na polarizacijsko stanje fotona ločimo linearno
ali krožno polarizirano komunikacijsko metodo.
Linearni komunikacijski sprejemni sistem s pomočjo
polarizacijskega delilnika enoumno ločuje vertikalno in
horizontalno polarizirane fotone, ki se jih zaznava na dveh
ločenih detektorjih. Oddan foton je lahko tudi krožno
polariziran, pri čemer je krožna polarizacija sestavljena
iz dveh linearnih ortogonalnih polarizacij (vertikalne
in horizontalne). Če krožno polariziran foton vpade na
polarizacijski delilnik, z enako verjetnostjo izmerimo
vertikalno oziroma horizontalno polarizacijo, ker ima
krožno polariziran foton obe polarizaciji zastopani z
enako, 50 odstotno verjetnostjo.
Prvi protokol, ki je bil razvit za kvantno distribucijo ključa,
sta predstavila C. Bennett in G. Brassard že leta 1984,
po čemer protokol imenujemo BB84. Oddajnik v točki
A in sprejemnik v točki B uporabljata izvor posameznih
fotonov, kjer je mogoče za vsak foton posebej določiti
eno od štirih polarizacijskih stanj. Iz točke A je potrebno
najprej poslati v točko B vlak zaporednih fotonov, ki
bodo naključno polarizirani glede na izbrane pogoje v
oddajniku. Sprejemna naprava v točki B se nastavlja v
naključnem zaporedju, kar pomeni, da sta obe linearna
(dve stanji) in krožna (dve stanji) metoda zastopani z enako
verjetnostjo. Po opravljeni meritvi se iz točke B v točko A
sporoči uporabljeno sprejemno sekvenco. Vsakokrat, ko
je bila v točki B uporabljena enaka sprejemna nastavitev,
kot je bila oddajna, je bit oziroma časovno okno veljavno.
Oddajnik seveda ne ve ničesar o prejemnikovih rezultatih
merjenja polarizacije, samo posreduje mu, ob katerih
časovnih trenutkih je bila uporabljena enaka polarizacijska
metoda. Prisluškovalec, ki spremlja promet na javno
odprtem kanalu, si ne more prav nič pomagati. Iz zajetih
sporočil ne more izvedeti, kakšno polarizacijo je uporabil
oddajnik, niti s kakšno polarizacijo je meril sprejemnik ob
vsakem časovnem oknu. Pri tem je vredno omeniti še, da
na začetku ne sprejemna ne oddajna stran ne vesta, kakšna
bo končna vrednost ključa, saj nastane šele po validaciji
časovnih oken. Zaradi uporabe posameznih fotonov v
oddajnem nizu je ob prisluškovanju nemogoče odkriti
ključ. Če je prisluškovalec na kvantnem kanalu pasiven, s
svojim merjenjem 'porablja' fotone, kar sprejemnik zazna
kot prazna časovna okna, pri aktivnem prisluškovanju pa
malopridnež po sprejemu oddaja ponarejene fotone, kar
se izraža v nizkem izkoristku protokola (25% namesto
50%). Tako se odkrije prisluškovalec, dobljeni rezultati pa
se zavržejo. S tem prisluškovalec sicer ne pridobi ključa,
otežkoči ali onemogoči pa njegov prenos.
Protokol B92 za kvantno razdeljevanje ključa je leta 1992
predstavil Charles H. Bennett. V nasprotju z njegovim
predhodnikom, BB84, pri implementaciji potrebujemo le
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dve, toda vnaprej določeni polarizacijski stanji na oddajni
in sprejemni strani. Razdeljevanje ključa na podlagi
protokola B92 je eno najbolj razširjenih, saj je protokol
mogoče prirediti za kodiranje bitov s fazo svetlobnega
signala, kar je veliko lažje realizirati kot kodiranje s
polarizacijo. Razdeljevanje ključa poteka tako, da se
oddajnik in sprejemnik že vnaprej dogovorita, kakšna dva
tipa polariziranih fotonov bosta oddajala. Komunikacijska
oprema za izvedbo protokola B92 je identična opremi,
uporabljeni pri protokolu BB84, razlika je le v tem, da se
pošilja fotone v le dveh mogočih polarizacijskih stanjih.
Sprejem je izveden bodisi po linearni bodisi po krožni
komunikacijski metodi in zaznan na pravem detektorju. S
tem preprostim pravilom se na sprejemni strani sprejetemu
bitu takoj preveri veljavnost. Po končanem prenosu se iz
sprejemnika sporoči v oddajnik, katera časovna okna so
veljavna, s čimer tudi oddajna stran pridobi ključ. Izkoristek
izmenjave ključa po protokolu B92 je v idealnem primeru
le 25%, pri protokolu BB84 pa je bil 50%.
Leta 1991 je Artur Ekert objavil protokol E91, ki temelji
na prepletenosti kvantnih delcev. Glavni omrežni
element je centralni izvor prepletenih fotonov, ki se
ločijo in pošljejo v točko A in točko B. Fotona sta kvantno
prepletena, če sta njuni stanji povezani. Prepletena stanja
so popolnoma korelirana. Rezultat posamezne meritve
ostaja povsem naključen in posledično nepredvidljiv.
Katero od obeh kombinacij bosta strani izmerili, je
nemogoče napovedati – vemo le, da sta verjetnosti
enaki. Vendar z meritvijo stanja enega fotona pridobimo
informacijo o stanju drugega fotona, čeprav je ta
prostorsko daleč stran. Foton pred meritvijo ni imel
merjenega stanja, temveč ga je šele meritev prisilila
v izbiro. Obenem pa je meritev na enem fotonu vsilila
tudi drugemu fotonu, da izbere ustrezno stanje. To bi
se naj zgodilo v trenutku, kar pomeni, da je mogoče
s prepletenostjo podatke pošiljati z nadsvetlobno
hitrostjo. Zaradi prepletenosti kvantnih stanj delec v
točki B ve rezultat meritve v točki A in se odloči, kako se
bo orientiral (bodisi komplementarno glede na izbiro v
točki A, bodisi naključno v primeru nekompatibilne baze).

Kot kaže, obstaja nekakšno delovanje na daljavo, kar je
povsem v neskladju s klasičnimi predstavami o lokalnosti.
Kvantno prepletenost je napovedal že Einstein, a tudi
sam vanjo ni čisto verjel. Vsakršen poskus prisluškovanja
uniči omenjeno korelacijo, kar je mogoče tudi zaznati.

Slika 3: Avgusta 2016 je Kitajska utirila prvi kvantni satelit
z imenom Micius, ki uporablja kvantno razdeljevanje
ključa s kvantno prepletenostjo po protokolu E91.
Pare prepletenih fotonov oddaja centralni izvor (angl.
Spontaneous parametric down-conversion - SPDC), ki je
nameščen na satelitu. Komunikacijska zveza razdeli med
uporabnika prepletena fotona, katerih stanja so popolnoma
korelirana. Rezultat posamezne meritve seveda ostaja
povsem naključen in posledično nepredvidljiv. Vsakršen
poskus prisluškovanja pa bi uničil omenjeno korelacijo,
kar je mogoče tudi zaznati. (vir: Zbornik strokovnega
seminarja optične komunikacije 2019)

Tehnična izobraževanja podjetja
Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme.
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja
Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in
preizkusijo njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant,
serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte info@beckhoﬀ.si.
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VARNOST PRENOSA INFORMACIJ

PREMAGOVANJE TEHNIČNIH OVIR
Vidimo, da je kvantno komunikacijo mogoče osnovati na
Heisenbergovem načelu nedoločenosti ali zakonitosti
kvantne prepletenosti, pri čemer se uporabljajo različni
protokoli za kvantno razdeljevanje ključa. Pri protokolu
BB84 so potrebna štiri polarizacijska stanja, kar je
tehnološko težje doseči, zaradi česar je zaenkrat bolj
praktičen protokol B92, ki ga je mogoče prilagoditi za
fazno modulacijo svetlobe.
Praktična inženirska izvedba prenosa šifrirnega ključa s
pomočjo Heisenbergovega načela nedoločenosti naleti na
kar nekaj težav. Zaradi absorpcije in sipanja se na optični
prenosni poti nekaj fotonov naključno izgubi, kar ima
za praktično posledico izgubo podatkov. V izogib temu
inženirji uporabljajo svetlobne vire, ki generirajo svetlobne
impulze, v katerih pa je večje število fotonov. S tem, ko je
komunikacija realizirana s svetlobnim impulzom namesto
s posameznim fotonom, je v negotovost postavljen pojem
absolutne varnosti. Po teoriji se absolutna varnost prenosa
zagotovi z dejstvom, da je posamezni foton nedeljiv. Ker
impulz fotonov vsebuje več fotonov, le-ta postane deljiv
in s tem je varnost postavljena pod vprašaj.
Ob praktični uvedbi se je treba zavedati, da idealni
izvori in detektorji posameznih fotonov ne obstajajo.
Fotoni prihajajo v fotodiodo naključno s Poissonovo
porazdelitvijo. Pravimo, da je fotodetekcija naključen
proces, ki se pokorava Poissonovi gostoti verjetnosti. Za
številski prenosni sistem, ki se ovrednoti kot razmerje med
napačno sprejetimi biti in številom vseh oddanih bitov,
mora za sistemsko zahtevo 10-9 biti število elektronov v
svetlobnem detektorju enako 21, kar predstavlja idealno
kvantno mejo sprejema pri 100% izkoristku sprejemnika.
Detektorji posameznih fotonov imajo izkoristek v razredu
10 %. Ob zavedanju te ranljivosti se kažejo kot bolj
perspektivne metode kvantne prepletenosti.

Predstavljene praktične implementacije nakazujejo
razvoj v smeri množične uporabe kvantnih komunikacij,
k čemur pričajo tudi standardizacijske aktivnosti, ki
bodo na področju kvantnih komunikacij vzpostavile
red in združljivost tehnologij, kar bi omogočalo lažje
nadgrajevanje obstoječih in na novo postavljenih omrežij
kvantnega interneta.

V dneh od 30. januarja do 1. februarja 2018 bo
na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal
strokovni seminar Optične komunikacije – po vrsti
že štiriindvajseti – z udeležbo slovenskih in tujih
predavateljev (http://sok.fe.uni-lj.si/2019). Domači
predavatelji bodo predstavili stanje in razvojna vprašanja
optičnega omrežja v Sloveniji. Tuji strokovnjaki pa
bodo predstavili novejše razvojne težnje in prihodnja
predvidevanja, vključno z razvojem kvantne kriptografije.

Boštjan Batagelj je docent na Fakulteti za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer
predava predmete satelitske komunikacije
in navigacija, optične komunikacije in
radijske komunikacije. Raziskovalno delo
opravlja v Laboratoriju za sevanje in optiko,
kjer se med drugim ukvarja s fizičnim nivojem prenosnih
in dostopovnih telekomunikacijskih omrežjih, zasnovanih
na radijski in optični tehnologiji. Je avtor več kot 300
člankov, osmih patentov in sodeluje v domačih ter
mednarodnih raziskovalnih projektih s področja optičnih
in radijskih komunikacij.

AVTOMATIKA 165/2018
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MULTITECH LoRa IoT bazne postaje
Srce zmogljivega IoT omrežja LoRa
Informacije: TELOS d.o.o.

Multitech Conduit LoRa bazne postaje uporabljamo za postavitve visoko zmogljivih javnih in zasebnih LoRa
LPWAN IoT omrežij. Ena sama enota poskrbi za zanesljivo brezžično LoRa IoT omrežje v radiju do 16km in tako s
signalom pokrije celotno manjše mesto. Bazne postaje so srce pametnega IoT omrežja. Nanje se povezuje skoraj
neomejeno število najrazličnejših LoRa naprav in senzorjev. Prek vgrajene žične WAN ali mobilne povezave
so povezane na splet in so tako vezni element med IoT svetom ter globalnim spletnim omrežjem. LoRa bazne
postaje odpirajo vrata za takojšnjo implementacijo IoT rešitev in senzorskih omrežij na številnih področjih –
industrija, pametna mesta, kmetijstvo, energetika, infrastruktura, zdravstvo, varnost…

Kaj je LoRaWAN IoT omrežje
LoRa je odprt brezžični IoT komunikacijski standard, ki ga
upravlja združenje LoRa Alliance. Nastal je namensko za
vzpostavitev zmogljivih in učinkovitih javnih in privatnih
LPWAN (Low Power Wide Area Network) IoT omrežij.
Poleg brezplačne uporabe in minimalnih stroškov za
vzpostavitev mrežne infrastrukture, so glavne prednosti
LoRa IoT omrežja izjemen domet, zelo nizka potrošnja
energije, popolna varnost, velika mrežna zmogljivost,
odpornost na motnje in podpora za lokacijske storitve.
LoRa bazna postaja vzpostavi brezžično LoRa LPWAN
IoT omrežje v radiju 16 km. Prek LoRa omrežja poteka
zanesljiva dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRa
senzorji in napravami. Vsi podatki se zbirajo v prehodu in
se prek žične WAN ali mobilne (3G oz. 4G/LTE) povezave
prenašajo v globalno spletno omrežje. Prek nadzorne
IoT platforme GIoTo nam je na voljo popoln vpogled
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v delovanje, ter možnost upravljanja in nadzora vseh
naprav in senzorjev na terenu.

LoRa IoT SEDAJ!
LoRa je na voljo sedaj in se že izjemno uspešno uporablja
v številnih aplikacijah širom sveta. Alternativne IoT
tehnologije, ki delujejo na mobilnem omrežju (NB-IoT in
LTE-M), so še v fazi razvoja, prve prave implementacije
se pričakujejo šele po letu 2020.

Multitech Conduit – LoRa bazne postaje
Multitech Conduit je družina LoRa baznih postaj, ki jih
uporabljamo za postavitve visoko zmogljivih javnih in
zasebnih LoRa LPWAN IoT omrežij. Ena sama LoRa bazna
postaja poskrbi za zanesljivo brezžično LoRa IoT omrežje

LORA BAZNE POSTAJE

Ameriško podjetje Multitech je vodilni globalni proizvajalec industrijskih
komunikacijskih vmesnikov za povezovanje naprav v IoT in M2M okoljih. Vsa
oprema je proizvedena na centralni lokaciji v Minessoti v ZDA in podvržena
izredno zahtevnem testiranju, kar ima za posledico manj kot 0.5% okvar
v življenjski dobi naprav. Če potrebujete brezhibno delujočo opremo, z
vgrajeno napredno poslovno inteligenco, je MultiTech prava izbira za vas.
v radiju do 16km in tako s signalom pokrije celotno manjše mesto. Bazne postaje so srce pametnega IoT omrežja.
Nanje se povezuje skoraj neomejeno število najrazličnejših LoRa naprav in senzorjev. Prek vgrajene žične WAN ali
mobilne povezave so povezane na splet in so tako vezni element med IoT svetom ter globalnim spletnim omrežjem.
LoRa bazne postaje odpirajo vrata za takojšnjo implementacijo IoT rešitev in senzorskih omrežij na številnih
področjih – industrija, pametna mesta, kmetijstvo, energetika, infrastruktura, zdravstvo, varnost…

LoRa IoT omrežje

Izjemen domet

Velika zmogljivost

Preprosta uporaba

Srce zmogljivega in
zanesljivega LPWAN IoT
omrežja LoRa

Domet bazne postaje
je 16km, z eno enoto
pokrijemo celotno
mesto

Na bazno postajo se
povezuje več tisoč LoRa
senzorjev

Namestitev in upravljanje IoT omrežja je
zelo preprosto

4G-LTE in WAN

Lokacijske storitve

Razvojna orodja

Trije modeli

WAN in mobilna
povezava na globalno
spletno omrežje

Vgrajen GPS modul za
podporo naprednim
lokacijskim rešitvam

Možnost izbire med
Node-RED in mLinux
programsko opremo

Različne verzije pokrijejo vse mogoče scenarije
uporabe

MODELSKE IZVEDBE DRUŽINE MULTITECH CONDUIT
CONDUIT
Multitech Conduit je profesionalna LoRa bazna postaja. Uporabljamo
jo za vzpostavitev zmogljivega javnega ali zasebnega LoRa LPWAN
IoT omrežja. Domet signala je do 16km, ena sama enota tako lahko
pokrije celotno manjše mesto. V LoRa omrežju poteka zanesljiva in
varna dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRa senzorji in napravami.
Vsi pridobljeni podatki in meritve, ki se zbirajo v bazni postaji, se prek
žične WAN ali mobilne 3G / 4G povezave prenašajo v globalno spletno
omrežje.
Prek oblačne nadzorne platforme nam je na voljo popoln vpogled v delovanje ter dana možnost upravljanja in
nadzora vseh naprav in senzorjev na terenu. Namestitev in upravljanje bazne postaje in s tem LoRa IoT omrežja je
zelo preprosto. Na voljo sta dve verziji programske opreme – grafični Drag&Drop vmesnik IBM Node-RED in mLinux
za razvoj bolj kompleksnih IoT rešitev.
AVTOMATIKA 165/2018
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CONDUIT IP67
Multitech Conduit IP67 je profesionalna LoRa IoT bazna postaja
namenjena zunanji (outdoor) namestitvi. Razvita je bila namensko
za postavitev visoko zmogljivih privatnih brezžičnih LoRa omrežji
na zunanjih (outdoor) površinah. Robustno ohišje s podporo za IP67
standard zaščite, je odporno na najbolj zahtevne okoljske pogoje,
tako vlago, prah, veter, dež, sneg, kot tudi ekstremen mraz in vročino.
Z njeno pomočjo lahko postavimo brezžično LoRaWAN omrežje tako
rekoč v vsakem okolju.
IP67 zunanja bazna postaja ima vgrajen Multitech Conduit, visoko
zmogljivo LoRa anteno, ki močno razširi domet LoRa omrežja in GPS/GNSS modul za podporo lokacijskim storitvam.
Bazno postajo lahko preprosto namestimo na obstoječ komunikacijski stolp, drog javne razsvetljave ali pritrdimo na
steno.
CONDUIT AP
MultiTech Conduit AP je LoRa dostopna točka prek katere vzpostavimo
LoRa omrežje na omejeni površini z veliko koncentracijo LoRa naprav
in senzorjev, recimo v trgovini, hotelu ali pisarniškem kompleksu. Je
tudi idealna izbira za razširitev LoRa omrežja na težko dostopne robne
lokacije, ki jih naše osnovne LoRa bazne postaje ne pokrijejo.
Kot cenovno ugoden manjši brat večkrat nagrajene Multitech Conduit
LoRa bazne postaje, je Conduit AP optimalna izbira za postavitev
manjših LoRa IoT omrežij. V kompaktno ohišje je integriran LoRa
modul, zmogljiva LoRa antena in WAN / 4G-LTE povezava – vse kar
potrebujemo za postavitev LoRa omrežja.
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LORA BAZNE POSTAJE

Prikaz delovanja LoRa IoT omrežja

MultiTech Conduit bazne postaje vzpostavijo brezžično LoRa LPWAN IoT omrežje po celotnem mestu. Prek LoRa
omrežja poteka zanesljiva dvosmerna komunikacija z več tisoč LoRa senzorji in napravami. Bazne postaje zbirajo
podatke in meritve, ki jih generirajo naprave in jih prek žične WAN ali mobilne (3G oz. 4G/LTE) povezave prenašajo
v globalno spletno omrežje. Prek oblačne nadzorne platforme nam je na voljo popoln vpogled v delovanje omrežja
in dana možnost upravljanja in nadzora vseh naprav in senzorjev na terenu.

AVTOMATIKA 165/2018
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LoRa IoT

Pametno merjenje onesnaženosti zraka
Informacije: TELOS d.o.o.

Onesnaženost zraka je en glavnih okoljskih povzročiteljev prezgodnjih smrti v urbanih okoljih kontinentalne
Evrope. Glavni izvor onesnaženosti je izgorevanje fosilnih goriv, ki ga povzročajo predvsem promet, industrija
in energetika. To povzroča celo serijo resnih zdravstvenih težav in bolezni ter odločilno prispeva k segrevanju
planeta. Edina rešitev je neprestano merjenje onesnaženosti na čim več lokacijah, opozarjanje in ozaveščanje
javnosti ter iskanje krivcev za presežene vrednosti in njihovo kaznovanje. Klasične merilne postaje so zelo drage
in zapletene, kar preprečuje vzpostavitev večjega števila merilnih mest.

Brezžično avtomatizirano merjenje desetih
okoljskih parametrov / 26 strupenih plinov

KAJ PRIDOBIMO Z LoRa MERITVAMI
ONESNAŽENOSTI?
Z uporabo LoRa senzorskih postaj za merjenje onesnaženosti
je končno na voljo naprava, ki presega te težav. S pomočjo
uRAD Monitor merilnih senzorskih postaj lahko hitro,
preprosto in z nizkimi stroški vzpostavimo brezžičen
LoRa IoT sistem za neprestano 24/7 pametno oddaljeno
merjenja onesnaženosti.
Mesta, podjetja in razne organizacije lahko vzpostavijo
večje število nadzornih točk na širšem področju in
zajamejo vse lokacije, ki so najbolj izpostavljene – okolica
obvoznic in industrijskih objektov, šole, vrtci, parki,
rekreativne površine, medicinske ustanove, proizvodne
hale in skladišča.
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Z avtomatizacijo merjenja onesnaženosti pridobimo veliko
količino uporabnih podatkov, ki jih lahko analiziramo in
tako prepoznamo vzorce onesnaževanja. To znanje lahko
uspešno koristimo pri številnih urbanističnih odločitvah,
recimo pri umestitvah šol in drugih javnih objektov v
prostor, za optimizacijo delovanja semaforjev in prometnih
tokov, za sledenje specifičnemu viru onesnaževanja itd.

uRAD Monitor
Pametne LoRa IoT avtomatizirane senzorske merilne
postaje za napredno merjenje onesnaženosti zraka
uRAD Monitor je družina naprednih avtomatiziranih
senzorskih merilih postaj, ki jih uporabljamo za pametno
merjenje onesnaženosti. Omogočajo sočasno merjenje

MERJENJE ONESNAŽENOSTI ZRAKA
do 10 okoljskih parametrov: temperature, relativne
vlage, zračnega pritiska, nivoja hrupa ter koncentracije
mikro delcev – PM2,5 in PM10. Model Industrial ima
štiri razširitvene reže za vgradnjo poljubne kombinacije
senzorjev za aktivno spremljanja vrednosti 26 različnih
strupenih plinov. Z modelom A3 lahko spremljajo vrednost
VOC (hlapne organske spojine) in gama radiacijo.

in ozaveščanja javnosti. Z avtomatizacijo merjenja
onesnaženosti pridobimo veliko količino uporabnih
podatkov, ki jih lahko analiziramo in tako prepoznamo
vzorce onesnaževanja. To znanje lahko uspešno koristimo
pri številnih urbanističnih odločitvah, recimo pri umestitvah
šol in drugih javnih objektov v prostor, za optimizacijo
delovanja semaforjev in prometnih tokov, za sledenje
specifičnemu viru onesnaževanja itd.

Ogledali si bomo lastnosti dveh tipov uRAD senzorjev:
uRAD Monitor INDUSTRIAL in uRAD Monitor A3.

uRAD Monitor INDUSTRIAL
je izredno napredna avtomatizirana senzorska merilna
postaja, ki jo uporabljamo za pametno spremljanje
onesnaženosti. Omogoča sočasno merjenje kar desetih
okoljskih parametrov. Z uRAD Industrial v živo merimo
temperaturo, relativno vlago, zračni pritisk, nivo hrupa ter
koncentracijo mikro delcev – PM2,5 in PM10. Štiri razširitvene
reže so namenjene vgradnji poljubne kombinacije elektro
kemičnih senzorjev za aktivno spremljanje vrednosti 26
različnih plinov in s tem možnost izvedbe merjenja po
meri. Vsak posamezen senzor je individualno testiran in
kalibriran. Senzorji nam dajo vse potrebne podatke za
določanje AQI – Air Quality Indexa, globalno priznanega
pokazatelja kvalitete zraka.

URAD Monitor INDUSTRIAL je zasnovan kot izjemno
kompaktna merilna postaja. Industrijsko aluminijasto
ohišje je primerno za namestitev na zunanjih površinah,
za optimalno delovanje uporabimo namensko plastično
ogrodje, ki omogoča kroženje zraka in obenem varuje
pred vremenskimi vplivi. Za delovanje potrebuje le 1W
energije, tako da jo lahko napajamo tudi prek sončnih
panelov. Merilne postaje namestimo na najbolj izpostavljene
lokacije v mestih, običajno so to prometne vpadnice in
okolica najbolj občutljivih mest – šol, bolnišnic, parkov.

10 merilnih kategorij / 26 različnih plinov

Vse meritve se prek LoRa LPWAN IoT omrežja prenašajo
do platforme GIoTo. Tu so izmerjene vrednosti nazorno
grafično prikazane, na voljo je tudi zgodovinski pregled
in analiza meritev.

Z uRAD Industrial merilno postajo v živo spremljamo 10
okoljskih kategorij: temperaturo, relativno vlago, zračni
pritisk, nivo hrupa ter koncentracijo mikro delcev – PM2,5
in PM10. Štiri razširitvene reže so namenjene vgradnji
poljubne kombinacije senzorjev za aktivno spremljanje
vrednosti 26 različnih plinov. Če želimo spremljati globalni
Indeks kvalitete zraka AQI, izberemo sledeče senzorje
strupenih plinov: O3 – ozon, NO2 – dušikov dioksid in
Vseh 26 razpoložljivih senzorjev strupenih plinov:

Platforma GIoTo ob preseganju nastavljenih vrednosti
posameznih elementov samodejno pošilja alarme vsem
željenim uporabnikom. Obenem lahko vse izmerjene
vrednosti prek API vmesnika izvažamo in integriramo
v aplikacije in javne portale, z namenom obveščanja

CO – ogljikov monoksid

HCl – vodikov klorid

O2 – kisik

C6H6 – benzen

NH3 – amonijak

C7H8 – toluen

H2S – vodikov sulfid

C2H3Cl – vinil klorid

NO2 – dušikov dioksid

C2H6S – metil sulfid

HF – vodikov fluorid

C2H6S2 – dimetil disulfid

SO2 – žveplov dioksid

AsH3 – arzin

CI2 – klor

C3H9N – trimetilamin

O3 – ozon

C8H8 – stiren

C2H4 – etilen

CH4S – metanetiol

CH2O – formaldehid

CS2 – ogljikov disulfid

ETO – etilen oksid

PH3 – fosfin

H2 – vodik

HCN – vodikov cianid

Naslednjič si bomo pogledali uRAD Monitor A3.
AVTOMATIKA 165/2018
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Nizkonapetostni vektorski frekvenčni
regulatorji
Prihranek časa, energije in denarja
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Frekvenčni regulatorji oz. pretvorniki se najpogosteje uporabljajo za regulacijo vrtljajev asinhronskih elektro motorjev. Z
nadzorovanjem hitrosti vrtenja elektromotorjev prilagajajo delovanje naprav in zmanjšajo porabo energije. Najpogosteje
se uporabljajo za regulacijo hitrosti elektromotorjev pri ventilatorjih, črpalkah in kompresorjih, najdemo pa jih tudi
pri drugih aplikacijah, kjer je potrebna regulacija hitrosti.
Frekvenčni regulator omogoča, da s spreminjanjem frekvence in napetosti reguliramo oziroma krmilimo asinhronski
motor. Spreminjanje frekvence in napetosti pri krmiljenju poteka po funkciji U/f=konst, zato je primeren tudi za mehki
zagon asinhronskega motorja.
Izbira tipa frekvenčnega regulatorja je odvisna od aplikacije oziroma funkcije. Standardni frekvenčni regulator je
ustrezen v primeru, da ga želimo uporabljati samo kot mehki zagon ali za spremembo konstantne hitrosti nekega
motorja. V primeru zahtevnejših aplikacij, kot je na primer pozicioniranje, je potrebno izbrati frekvenčni pretvornik
z možnostjo vektorske regulacije.
Vektorski frekvenčni regulatorji so zasnovani tako, da prilagodijo hitrost motorja potrebam aplikacije. Z vrsto vgrajenih
funkcij povečujejo zmogljivost, zmanjšujejo porabo energije, poenostavljajo namestitev in odpravljajo potrebo po
številnih dragih dodatkih.
Novi nizkonapetostni frekvenčni regulatorji z izmeničnim tokom (AC) proizvajalca GE zagotavljajo vsestranskost in
funkcionalnost, ki je potrebna za široko paleto splošnih, črpalnih in ventilatorskih aplikacij. Nova serija se imenuje
AF-7 in vključuje AF-70 LP mikro frekvenčne regulatorje in AF-700 FP frekvenčne regulatorje za ventilatorje in črpalke.
Obe skupini omogočata velik prihranek prostora in energije ter zagotavljata zaščito IP20, IP55 ali IP66. Zaradi oblike in
značilnosti je serija AF-7 idealna predvsem za proizvajalce opreme, panel builderje in končne uporabnike v industriji
vode/odpadne vode in klimatizacije.
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IZBIRA FREKVENČNEGA REGULATORJA
Vektorski frekvenčni regulatorji AF-7 so enostavni za uporabo in jih je enostavno
konfigurirati preko skupnih elementov, kot je OLED zaslonska tipkovnica z makro
konfiguracijami, programska oprema preko Bluetooth povezave ali daljinske tipkovnice.
Regulatorje se lahko namesti na DIN letev do 5,5kW in so primerni za delo pod
temperaturo 50°C. Vse komunikacijske potrebe pokrivajo integrirani Modbus, CANopen,
BACnet ali opcijsko Profibus, DeviceNet, EtherCAT, Ethernet/IP in ProfiNet vmesniki.
AF-70 LP: mikro vektorski frekvenčni regulatorji
Skupina vektorskih frekvenčnih regulatorjev AF-70 LP je kompaktne izvedbe in je
na voljo z zaščito IP20 ali IP66, ki vključuje filter EMC (RFI) razreda B (C1). Enostavna
montaža z osnovno konfiguracijo parametrov zagotavlja, da je ta skupina regulatorjev
še posebej primerna za ventilatorje, črpalke in transportne naprave.
Na voljo so enofazne in trifazne verzije vse do 400Vac in 22kW.
AF-700 FP: vektorski frekvenčni regulatorji za ventilatorje in črpalke
Zaradi povečanja stroškov porabe energije in zakonodaje povezane
z industrijsko proizvodnjo CO2, potrebe po zmanjševanju porabe
energije nikoli niso bile večje. AF-700 FP je skupina novih vektorskih
frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje in črpalke. Na voljo so
izvedbe z IP20, IP55 in IP66, z vgrajenim EMC filtrom razreda B (C1)
in uporabniku prijazno konfiguracijo parametrov preko tipkovnice
z OLED zaslonom.
Skupina regulatorjev AF-700 FP se lahko uporablja s senzorji, ki
zaznavajo okolje, z namenom zmanjševanja hitrosti ventilatorja
ali črpalke, ne da bi pri tem ogrozili zahteve sistema. Vgrajena
modBus-RTU in MACnet MS/TP komunikacija omogoča integracijo
z industrijskimi omrežnimi sistemi.
Na voljo so enofazni in trifazni modeli vse do 600Vac in 250kW.
GE Industrial Solutions v Sloveniji zastopa podjetje Elektrospoji d.o.o. Za več vprašanj o frekvenčnih regulatorjih in
drugi opremi se obrnite na njihove svetovalce, ki vam bodo z veseljem pomagali.

AVTOMATIKA 165/2018
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INFORMACIJE IZ NAŠIH PODJETIJ

10 let podjetja Beckhoﬀ Avtomatizacija d.o.o.
Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Slovenska podružnica Beckhoﬀ, ki ima svoj sedež v Medvodah, je letos praznovala svojo 10-letnico delovanja.
Podjetje, ki skrbi za prodajo, tehnično podporo in izobraževanja za proizvode Beckhoﬀ, že vsa leta z izjemo
enega beleži rast prihodkov. Tako so tudi v lanskem letu dosegli 2,1 milijona evrov prihodkov, kar je za 22
odstotkov več kot leto prej.

Podjetje z ekipo 7 ljudi, ki poleg Slovenije pokriva tudi
celo področje bivše skupne države z izjemo Hrvaške,
kjer je Beckhoﬀ zastopan prek distributerja, tudi za
prihodnje načrtuje kontinuirano rast z dodatnim
zaposlovanjem tehničnega kadra ter osredotočanjem
na potrebe kupcev, med katerimi prednjačijo podjetja
s področja strojegradnje, avtomatizacije zgradb in
vodovodov.

ZĂƐƚƉƌŽŵĞƚĂϮϬϬϵͲϮϬϭϳ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

Tudi matično podjetje Beckhoﬀ Automation Gmbh &
Co. KG, ki slovi po inovativnih in naprednih rešitvah
v avtomatizaciji, je lani z 810 miljonov evrov
prihodkov doseglo kar 19% rast. Nemško družinsko
podjetje s 3900 zaposlenimi je v zadnjem obdobju
veliko investiralo v svoje proizvodne zmogljivosti, v
prihodnje pa namerava še več investirati v razvoj.

ϭ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϮϬϭϳ

ƉůĂŶϮϬϭϴ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϬϵ

Ϭ

Zanesljive dobave, dobra tehnična podpora, učinkovita
šolanja in predstavitve novosti so naloge, ki bodo
tudi v prihodnje prioritetne v podjetju Beckhoﬀ
Avtomatizacija d.o.o.
Več o podjetju na www.beckhoﬀ.si.
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Cybro-3
Nova generacija Cybro krmilnikov
Avtor: Matej Krošelj, ROBOTINA d.o.o.

UVOD
Cybro-2 krmilniki so 15 let uspešno reševali izzive
na področju avtomatizacije industrije, infrastrukture,
zgradb in domov. Nove tehnologije in razvoj na področju
avtomatike, so omogočile novo generacijo krmilnika tako,
da v popolnosti izpolnjuje naloge klasičnega krmilja, hkrati
pa je odlična osnova za Internet stvari.

bistveno pridobil na procesorski moči in pomnilniških
kapacitetah, dodatno pa ima razširjene komunikacijske
zmogljivosti. Tako je pripravljen za izzive Industrije 4.0.
Krmilnik tretje generacije je tako osnova za vse nove
Robotinine izdelčne skupine, kot so HC, HL, HIQ, HEMS
in druge.

LASTNOSTI KRMILNIKA CYBRO-3
Osnova krmilnika je zmogljiv procesor družine ARM 7E.
Procesna enota vključuje 2 x RS232, Ethernet in USB vrata.
Napajalna enota je zasnovana skoraj brez elementov, ki so
podvrženi staranju, kar daje krmilniku dolgo življenjsko
dobo. Digitalni vhodi z galvansko ločitvijo so predpogoj
za zahtevna industrijska okolja na izhodu pa močnostni
8A releji omogočajo direktno priključitev bremen. Štiri
univerzalne vhodno / izhodne točke so velika prednost
tega krmilnika in s tem zmanjšujejo potrebo po dodatnih
modulih. Vsako enoto posebej je mogoče nastaviti
programsko in uporabljati kot vidimo na sliki spodaj.

Cybro-3 je kompakten in razširljiv krmilnik, ki ohranja
robustnost, potrebno za industrijsko okolje in vse
funkcionalnosti predhodnih generacij krmilnikov. Nova
generacija je kompatibilna s starimi verzijami krmilnikov
in aplikacijskimi programi. Tehnično gledano je CyBro-3
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Paleta razširitvenih modulov omogoča široko funkcionalnost
sistema. Na voljo je že preizkušena paleta modulov
od univerzalnih modulov (z digitalnimi in analognimi
vhodi ter izhodi), modulov za posebne funkcije, kot so
krmiljenje luči, senčil in konvektorjev, parkirni moduli,...)
do modulov, ki implementirajo različne komunikacijske
protokole. Krmilnik Cybro-3 omogoča priključitev preko
razširitvenega vodila IEX do 47 razširitvenih modulov
(slika desno zgoraj).

KRMILNIKI CYBRO-3

Vsak dan se na krmilne sisteme priključuje vse več
različnih naprav, ki komunicirajo po različnih protokolih.
Krmilnik ima nalogo, da jih zbere in uredi ter relevantne
informacije posreduje v centralne nadzorne sisteme (CNS).
CNSi so nameščeni na sami lokaciji ali pa na namenskem
strežniku - torej v oblaku in so povezani preko interneta
ter uporabniku dostopni preko spletnega brskalnika.
Krmilnik Cybro-3 omogoča zanesljivo povezavo različnih
naprav in sistemov, kot so merilniki električne energije,
kalorimetri, merilniki pretoka tekočine, baterijski sistemi
preko podatkovnih vodil kot so Modbus, M-bus, BacNet
in drugi. Omogoča tudi brezžično povezavo na osnovi
enOcean in ZigBee protokolov.

omogoča povezavo na sisteme preko OPC strežnikov,
lokalnih Linux povezovalnikov in sodobnih protokolov,
kot na primer MQTT, IP500.
Uporabnike in razvijalce, ki se srečujejo z izzivi avtomatizacije,
zanima uporabnost, zanesljivost delovanja, in uporabniško
prijazen sistem za razvoj iz vzdrževanje aplikacij. Nova
generacija programskega okolja CyPro-3 za izdelavo aplikacij
je skupaj z knjižnico primerov in orodij, ki so potrebni za
razvoj aplikacij po vzoru predhodnika CyPro-2 na voljo
brezplačno. Za še lažje učenje in delo so brezplačno na
voljo tudi aplikacije za grafične vmesnike, aplikacije za
mobilne naprave, dodatna razvojna orodja, aplikacije za
shranjevanje, izdelavo varnostnih kopij in druge.

Lokalna avtomatizacija v veliko primerih ne rešuje zahtev
modernega sveta, ki zahtevajo povezave med različnimi
napravami in sistemi na različnih lokacijah ter lokalni ali
oddaljen (preko interneta) dostop do centralnih nadzornih
sistemov, prikaz trenutnih stanj, analizo, alarmiranje in
vzpostavitev neposredne povezave med različnimi napravami
in sistemi. Cybro-3 odlično odgovarja tem izzivom, ki jih
srečujemo pod pojmi Industrija 4.0 in Internet stvari ter
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RASPBERRY CO-PROCESSOR CYBRO-PI3
Linux, kot operacijski sistem in Raspberry PI sta zelo
popularna med razvijalci, vendar ne nudita dovolj robustnega
delovanja, da bi v resnih sistemih lahko opravljala kritične
krmilne naloge. Zato smo Cybru, ki izpolnjuje vse zahteve
resnega PLC krmilnika dodali modul, ki vsebuje Raspberry
PI in ima kakovostno napajanje ter je nadzorovan s strani
ustrezne elektronike. CO-processor je zgrajen na osnovi
tehnologije Raspberry in je del Cybro sistema. Preko
razširitvenega (IEX) vodila je povezan na Cybro krmilnik

sistema, ter mu doda povezljivost, shranjevanje podatkov,
vključevanje v razne druge oblake in še veliko drugega.
30 let izkušenj iz industrijske avtomatizacije je omogočilo
razvoj Cybro-Pi3, ki prinaša robustnost in zanesljivost
delovanja pravega PLC, hkrati pa dostop do vseh fleksibilnosti
in knjižnic popularne »pite«. Zanesljiva napajalna enota
je že vgrajena v povezovalnik in sledi vsem standardom
zahtevnega industrijskega okolja. Poleg standardnih
Raspberry priključkov so tu še pretvornik RS485 / M-bus,
PiCAN2 priključek ter dva digitalna vhoda in izhoda.

OSNOVA ZA NAPREDNE PRODUKTE IN REŠITVE
Odličen primer uporabe novo razvite Cybro-3 platforme je
Home Control System (HCS) združuje dosedanji HIQ Home
sistem pametnega doma, iStore sistem za upravljanje z
energijo (HEMS). HEMS tvori CyBro-3 krmilnik, povezovalnik
(Home Linker) in aplikacije v oblaku – v okviru spletne
platforme HIQ Universe.
Konfiguracija naprednega sistema (prikazana na shemi),
ki vsebuje vire, hranilnike in porabnike. Med vire štejemo
električno omrežje, sončne elektrarne in sisteme daljinskega
ogrevanja , med hranilnike baterije, med porabnike pa
naprave, kot so luči, grelec vode, električna vtičnica,
toplotna črpalka ali polnilnica za električna vozila.
in omogoča neposreden dostop do krmilnika in vseh
njegovih spremenljivk. Omogoča izvajanje aplikacij, ki jih
lahko razvijemo v okviru številnih orodij, ki so na voljo
za Raspberry in na ta način izjemno poveča fleksibilnost
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Pomembna razširitev je možnost uporabe aplikacij in
storitev tretjih oseb. Primer takšnih sta storitev za trgovanje
in storitev za vremenski servis.

KRMILNIKI CYBRO-3
Storitev za trgovanje omogoča izmenjavo podatkov z distributerjem električne
energije, kjer je namen obveščanje o spremenljivi tarifi električne energije,
kritični konični tarifi, pa tudi pošiljanje ponudb operaterju in sprejemnanje
zahtev distributerja. Spletna storitev vremenskega servisa omogoča pridobivanje
vremenskega stanja in vremenske napovedi, kar predstavlja vhodni podatek
HEMSu in s tem omogoča natančnejšo napoved tako porabe električne
energije, toplotne energije, kot tudi proizvodnje električne energije, kadar
HEMS vsebuje tudi sončno elektrarno.
Primeri referenčne implementacije sistema HCS ter spletnih storitev:
1. Optimizacija delovanja toplotne črpalke, baterij, daljinskega ogrevanja
in sončne elektrarne. Napovedovanje proizvodnje in porabe z uporabo
vremenskega servisa. Sistem deluje v stanovanjskem kompleksu v nemškem
mestu Speyer.
2. V Ptuju obratujejo HEMS sistemi, ki upoštevajo kritično konično tarifo,
zato komunicirajo z distributerjem električne energije in z izključevanjem
porabnikov minimizirajo porabo energije v času drage konične energije.
3. V okviru EU projekta GoFlex razvijamo sistem za optimizacijo porabe
električne energije pri čimer vsaka enota HEMS napoveduje potrebo po
energiji in distributerju pošilja ponudbe za možnost zmanjšanja ali zvečanja
potrebe. Ob prejemu zahteve po znižanju ali zmanjšanju pa zagotavljajo
izvedbo le te.

ZAHVALA
Projekt Home Control System - multilayer home
intelligence (HSC) sofinancirata Republika
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj s pogodbo št. 2130-17090091. Partnerja pri projektu sta Robotina
d.o.o. in Alpineon d.o.o.
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Avtomatizirajte visoko zmogljive linije s fiksnim čitalcem
črtnih in 2D kod Cognex DataMan 470
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Fiksni čitalnik črtnih kod DataMan 470 je najhitrejši in
najzmogljivejši model v liniji Cognex-ovih industrijskih
čitalnikov črtnih kod. Zaradi naprednih tehnologij je
namenjen visoko zmogljivim in vse hitrejšim proizvodnim
in logističnim linijam. Pohvali se lahko s Cognex patentirani
algoritmi za dekodiranje strojnih simbolov, s pomočjo
katerih prinaša najboljšo zmogljivost v svojem razredu.
Integriran algoritem 1DMax+ HOTBARS bo poskrbel za
branje tudi poškodovanih ali izkrivljenih 1D kod. Inženirji
so dodali tudi Z algoritem 2DMax+ PowerGrid, ki brez
težav dekodira 2D kode, katere okoli kode nimajo brez
praznega prostora oziroma pozicionirnega vzorca.

Zagotovite rešitev tudi za najbolj zahtevne
aplikacije
DataMan 470 uporablja novo, patentirano tehnologijo za
zajem slike, ki omogoča preprosto reševanje zahtevnih
aplikacij, kot so sledljivost avtomobilskih komponent,
prepoznavanje pnevmatik, ravnanje s prtljago na letališču
in avtomatsko razvrščanje. Tehnologija High Dynamic Range
Plus (HDR +) izboljša kakovost slike 1D in 2D kod, poleg
tega pa zagotavlja večjo pokritost in hitrejše delovanje
od običajnih čitalcev. Prav tako bere nizko kontrastne
in ultra majhne kode, ki niso vidne drugim čitalcem. S
svojim velikim vidnim poljem zajema večje območje
zato potrebuje uporabnik manj čitalcev, kar končno vodi
v nižje stroške projekta.
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Prilagodite optiko potrebam procesa
DataMan 470 razširljiva platforma obsega visoko zmogljivo
več-jedrno procesorsko moč, napredne dekodirne algoritme,
ter modularno zasnovo optike. S pomočjo slednje boste
lahko čitalec prilagodili konkretni aplikaciji in tako močno
izboljšamo uspešnost berljivosti črtne kode.
S pomočjo posodobljenega programskega orodja DataMan
Setup Tool pa boste sedaj še lažje nastavili čitalec. Čitalec
temelji na Gigabit Ethernet komunikaciji, ki poskrbi za
bliskovit prenos visoko resolucijskih slik v orodje DataMan
Setup Tool. Ta vam bo pomagal diagnosticirati vzrok za
neuspešno branje črtnih kod.
S pomočjo orodja Cognex Explorer Real Time Monitoring
(RTM) pa boste lahko opredelili metrike kvalitete prebrane
črtne kode ter tako še dodatno optimizirali linijo.

Želite izvedeti več o fiksnem čitalcu črtnih
in 2D kod Cognex DataMan 470?
Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/dataman-470,
kjer lahko preberite več in najdete datasheet!

ZAJEM PODATKOV

Verificirajte težko berljive črtne in 2D kode s
Cognex DataMan 8072V
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Visoko zmogljiv verifikator črtnih in težko berljivih 2D kod DataMan 8072V, je namenjen za
vse aplikacije, v katerih boste potrebovali zmogljivo in zanesljivo rešitev, ki vam bo omogočala
merjenje kakovosti in čitljivosti črtnih kod.

Zagotovite visoko kakovost kod
Verifikator preverja kakovost kode po uveljavljenem standardu
ISO/IEC TR 29158 (AIM DPM). Pri tem upošteva tako format
kode, kot tudi vse ostale optične dejavnike, ki vplivajo na
čitljivost kode. Naprava nato generira poročilo z oceno
kakovosti črtne kode in vam tako pomagala vzdrževati visok
nivo kakovosti označevanja izdelkov.

Verificirajte tudi poškodovane kode
DataMan 8072V odlikujeta izredno hitro procesiranje
ter visoko-ločljiva kamera za zajem in ocenjevanje tudi
najbolj zahtevnih in poškodovanih črtnih kod. Kot edini
verifikator DPM kod na tržišču vam ponuja opcijo 30-, 45- in

90-stopinjske osvetlitve. Tako boste lahko z verifikatorjem
DataMan 8072V osvetlili kode tudi na teksturiranih in
ukrivljenih površinah.
Verifikator združuje tudi končnemu uporabniku prijazno
obliko za enostavno rokovanje ter preizkušeno programsko
opremo za hitro in zanesljivo branje in ocenjevanje najbolj
zahtevnih kod.

Želite izvedeti več o verifikatorju črtnih in težko
berljivih 2D kod DataMan 8072V?
Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/verifikatordataman, kjer lahko preberite več in najdete datasheet!
AVTOMATIKA 165/2018
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Zmogljiv ročni čitalec Cognex DataMan 8072DL
za napredno branje 1D, 2D in DPM kod
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Cognex DataMan 8072DL so zmogljivi ročni čitalci 1D, 2D in DPM kod, ki so lasersko ali iglično
gravirane na površini predmeta. Zaradi tega so primerni za najzahtevnejša industrijska okolja, predvsem
v avtomobilski, farmacevtski ter industriji elektronike. Odlikujejo jih patentirani Cognexovi algoritmi
za dekodiranje strojnih simbolov, zaradi katerih prinašajo najboljšo zmogljivost v svojem razredu.

Uporabljajte jih brez predhodnega nastavljanja
Čitalec je zelo enostaven za uporabo, saj za uspešno branje
kod ne zahteva dodatnega nastavljanja. Končni uporabnik
tako lahko nemudoma prične z uporabo – le nameri v
kodo ter jo odčita. Z dvema vgrajenima polariziranima LED
diodama omogoča odčitavanje kod na močno refleksivnih
površinah. Dodatni ne-polarizirani LED diodi pa dobro
osvetlita površino pri odčitavanju kod na nalepkah. Za hitro
odčitavanje kod ima čitalec vgrajeni tudi dve zeleni LED
diodi za lažje ciljanje kode. S senzorjem visoke ločljivosti
in delovno razdaljo odčitavanja 200 mm pa je odličen tudi
za branje velikih DPM kod.

stavna, kupcu pa zagotavlja pripravljenost na prihodnost.
Pomembnejša prednost je možnost menjave objektiva in
osvetlitve. Čitalec omogoča menjavo komunikacijskega
modula za menjavo med žičnim in brezžičnim delovanjem.
Žično delovanje podpira širok nabor industrijskih Ethernet
protokolov, povezavo RS-232 ter USB za neposredno
povezavo z osebnim računalnikom v načinu delovanja kot
tipkovnica. Za brezžično delovanje pa je na voljo povezava
Bluetooth med čitalcem in inteligentno bazno postajo.

Prilagodite jih potrebam procesa

Želite izvedeti več o ročnem čitalcu
Cognex DataMan 8072DL?

Dodatna prednost čitalca je njegova modularnost, zaradi
česar je nadgradnja ali predelava obstoječih čitalcev eno-

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/dataman-8072DL,
kjer lahko preberite več in najdete datasheet!
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NEPREKOSLJIV

EN SKENER ŠTIRI NEODVISNE
NAPRAVE

PROFINET/PROFIsafe varnostni
skener za zahtevne aplikacije!

DOMET 8,25M!

Izkoristite varno komunikacijo in preprosto integrirajte varnostni skener v Vaše aplikacije, ga enostavno
nastavite in izvajajte diagnostiko.
S skenerjem lahko hkrati varujete do 4 neodvisna varnostna polja, pri čemer bo deloval kot 4 neodvisne
naprave. Nastavite do 100 različnih oblik varnostnih in opozorilnih polj, preklop med njimi pa ne bo
vplival na funkcije naprave.
Na skenerju lahko nastavite do 10 neodvisnih
konfiguracij ter ga tako prilagodite tudi najbolj
zahtevnim aplikacijam.

ZA NAVIGACIJO

Preberite več na
www.tipteh.si/rsl400-profinet

PO PROSTORU

ZA SOČASNO
LOKALIZACIJO IN
Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana, Slovenija

KARTIRANJE

+386 1 200 51 50

ZA VAROVANJE

NATANČNA

AVTOMATSKO
VODENIH VOZIL

270° KOT
DELOVANJA

RESOLUCIJA
0.1°

www.tipteh.si
info@tipteh.si

»IMATE PROBLEM –
IMAMO REŠITEV«
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ELEKTRONIKA - NOVI ELEMENTI

CeraLink™ kondenzatorji – Revolucija za hitre
stikalne inverterje
Informacije: EPCOS - TDK Europe

Novi kondenzatorji serije CeraLink odpirajo nove možnosti v močnostnih sistemih, zasnovani na SiC in
GaN stikalih.
TDKjevi novi modeli predstavljajo kompaktno rešitev tako za snubberje
kot za DC povezave v hitrih stikalnih pretvornikih in so idealen
spremljevalec SiC in GaN stikal. Kondenzatorji so zasnovani na PLZT
keramiki (»lead lanthanum zirconate titanate«), kar jim omogoča
delo z velikimi kapacitivnostmi v podanih napetostnih področjih in,
kar je še posebej zanimivo, porast kapacitivnosti z napetostjo, vsaj v
določenem področju.
Zanimivo je tudi to, da ESR, ki je že tako nizek, s dvigom temperature
pada.
Dva dela serije sta že v proizvodnji:
• LP serija nizkega profila v kapacitetah od 0,25 do 1uF
in napetostih od 500Vdc do 900Vdc
• SP serija za »through hole« montažo in kapacitivnostih
od 50 do 20 uF in napetostih 500Vdc do 900Vdc
V pripravi je tudi »FA« del serije, ki bo zasedal največje
volumenske energijske gostote.
Vsi modeli imajo zelo nizek ESL z 3.5 nH ali manj in
najvišjimi dovoljenimi ripple tokovi v svojem razredu.
Namenjeni so delu pri temperaturah od -40 do +150°C.
Vir: https://en.tdk.eu/tdk-en/1195576/products/ceralinkpresentation---overview
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Slika 1: odvisnost kapacitivnosti od pritisnjene AC napetosti
za konvencionalne kondenzatorje in CeraLink serijo.

INDUSTRIJA - VRSTNE SPONKE

3 POTI DO VODNIKA
= 1 DRUŽINA
Informacije: WAGO GmbH, www.wago.com

Kakovostna pritrditev vodnika na vrstno sponko je
prava znanost. Nekdaj se je uporabljalo izključno
vijačne sponke, kar pa je bilo počasno in nezanesljivo
opravilo. Pri WAGO so predstavili nove terminalske
bloke, ki omogočajo pritrditev vodnika na kar tri različne
načine. Izbirate lahko med tremi načini aktiviranja:
ročico, tipko
p ali delovno režo - utorom.

NAJHITREJŠE
OHIŠJE
NA SVETU.

• Obstoječa prečna linija TOPJOB® S je na voljo za
celotno območje sponk.
• Ker imajo enake profile, so lahko vsi ključni bloki
TOPJOB® S za pritrditev na letev v najkrajšem možnem
času označeni z neprekinjenim označevalnim trakom.
• Vse različice terminalnih blokov TOPJOB® S Rail-Mount
ponujajo možnosti testiranja.

VX25. SISTEMSKA PERFEKCIJA.

• Vsi imajo vtičnico CAGE CLAMP®.

To ohišje je še posebno primerno za prihranek s časom. Zaradi optimiziranega dostopa in lažje montaže je ohišje VX25 izdelano
tako, da omogoča delno montažo. To pomeni, da vaši delovni procesi postanejo lažji,
boljši in hitrejši.

Izdelavo označevalnih
trakov ali posameznih napisov omogoča tiskalnik
WAGO SmartPIRNTER. To
je industrijski termični
tiskalnik z resolucijo 300dpi
in hitrostjo tiskanja max.
127mm/s.
Tiskalni material se shrani
v tiskalniku na držalu ali zunaj na zunanjem odvijalniku,
odvisno od tiskovine.

Rittal d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, +386(0)1/5466370, www.rittal.si
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RAZVOJNA OKOLJA

MPLABX Snap - novo orodje za programiranje
Informacije: Branko Badrljica, Avtoma ka+Elektronika

Microchip nas zadnje čase zasipa z novostmi. Po nakupu Atmela se niso ustavili na tem. MPLABX pridno nadaljuje
integracijo AVR in ARM programov, govori se o integraciji obstoječih HW orodij, Pickit4 in druga orodja širijo
svoje področje na nove Atmelove člane, sedaj pa smo dočakali povsem nova orodja, ki odpirajo nove možnosti.
Tokrat je novost Snap, ki presenetljivo
ponuja opcijo, ki je daleč cenejša celo
od Pickit4. Snap naj bi bil hiter, saj naj
bi uporabljal USB 2.0 »High speed«
vmesnik, vendar v tem trenuku še ne
pokriva celotnega programa. Seznam
podprtih komponent je v opombah
ob zadnji veziji MPLABX, v grobem
pa lahko rečemo, da še niso podprte:
•
•
•
•

stare 8-bitne serije PIC12/16/18
AT XMEGA serije
EEPROMi
posebni modeli

Microchip ima objavljeno tabelo primerjave Snap vs
Pickit4 a b grobem
ne bomo zgrešili
veliko, če rečemo,
da je Snap do konca
oskubljeni Pickit4, kateremu so odvzeli
vse, kar bi lahko kakorkoli dvignilo
ceno. Tako je ostal brez ohišja, micro
SD reže, kablov, elektronike za highvoltage programiranje ali nastavljive
programirne ali delovne napetosti,
možnosti napajanja vezja itd.

Posebej je porblematično low-voltage
programiranje, saj se pri mnogih
komponentah mimogrede lahko
zaklenete tako, da je high-voltage
programiranje nujno potrebno.
Po drugi strani pa zato stane samo
nekaj €...

Tabela 1: Snap vs Pickit4
Feature
Enclosure
USB Powered
USB Speed
USB Cable supplied
Programmable Vpp
Programmable Vdd
Emulator Power
Power to Target
Voltage Monitoring
Current Sensing
Target Power
Target Voltage Boost
RGB Indicators
Software Breakpoints
Breakpoints
Buﬀered Pin Drivers
Configurable pull-ups
Drag and Drop Programming
Programmer to Go
Production Programmer
Products Supported
Pay-Per-Feature
I²C DGI
CDD UART
SEE configuration (boot)
SPI DGI
USART DGI
USB Serialization
Recovery Method
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MPLAB Snap
No, exposed PCB
Yes
High
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
LED
Yes
Complex
Yes
No
Yes
No
No
Most Flash MCUs
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
PCB pads

MPLAB PICkit 4
Yes
Yes
High
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes - 50 mA
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Complex
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
All Flash MCUs
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Pushbutton

Slika 1: MPLAB Snap

Slika 2: MPLAB Snap priključki
Prvi odzivi so mešani a prevladuje
zmerno pozitivna komponenta. Ko
dela, je Snap razmeroma hiter, ko pa
ne dela, je to večinoma zaradi hroščev
v programski opremi.

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

tel.: +386 51 332 229
e-mail: rado@radog.si, www.radog.si
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Vodenje toplotnega izmenjevalnika z adaptivnim
samorazvijajočim se regulatorjem
Goran Andonovski, Sašo Blažič, Igor Škrjanc
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana
goran.andonovski@fe.uni-lj.si, saso.blazic@fe.uni-lj.si, igor.skrjanc@fe.uni-lj.si

Evolving adaptive control of heat-exchanger plant
This article presents a robust evolving fuzzy control of heat-exchanger plant. The fuzzy structure of the controller
evolves in order to cope with the nonlinearity of the plant. Furthermore, the controller’s parameters (PID-R
type) for each fuzzy rule are also adapted in online manner. The controller does not require any mathematical
model of the controlled plant and it is initialized with the first data point received. To test the eﬀectiveness of
the controller the heat-exchanger (HE) plant was used. HE presents an important part of diﬀerent industrial
processes and has a nonlinear static characteristic and a time delay. Additionally, the real sensor’s and actuator’s
limitations represent another challenge to the controller. To assess the performance of the proposed evolving
controller, a comparison study with classical PID controller was performed. Tuning the PID parameter was done
using three diﬀerent techniques (Ziegler-Nichols, Cohen-Coon and pole placement).

Kratek pregled prispevka
V tem članku je predstavljeno vodenje toplotnega izmenjevalnika z adaptivnim samorazvijajočim se regulatorjem.
Samorazvijajoča se mehka struktura regulatorja se razvija tako, da pokrije nelinearna področja procesa. Poleg
tega, parametre regulatorja (tipa PID-R) se sproti nastavljajo za vsako mehko pravilo posebej (za vsako delovno
točko). Regulator za svoje delovanje ne zahteva nobenega matematičnega modela procesa in se inicializira s
prvim sprejetim podatkom. Delovanje regulatorja smo testirali na pilotno napravo toplotnega izmenjevalnika
(HE, ang. Heat-Exchanger). HE predstavlja pomemben sestavni del v procesni industriji in ima nelinearno
karakteristiko kot tudi časovno zakasnitvijo. Senzorji in aktuatorji, kot sestavni del procesa, predstavljajo dodaten
izziv pri vodenju tako vrstnih procesov. Delovanje samorazvijajočega regulatorja smo primerjali in ovrednotili
tudi s klasičnimi nastavitvenimi pravili za nastavljanje PID regulatorjev, kot so metode Ziegler-Nichols, CohenCoon in metodo s premikanje zaprto-zančnih polov.

1 Uvod
Vodenje nelinearnih procesov je dandanes še vedno
zanimivo in aktivno raziskovalno področje. Vse večje so
zahteve o optimalnem delovanjem regulatorjev, ne glede
na spremenjenimi pogoji ali kompleksnosti procesov.
Linearizacija v delovni točki v kombinaciji s klasičnim PID
regulatorjem daje dobre rezultate le v okolici linearizacije,
ampak takšen pristop ni primeren za celotno področje
nelinearnega procesa.
V literaturi najdemo različne regulacijske pristope, ki
obravnavajo in rešujejo probleme nelinearnih procesov.
Na primer, avtorji v [1] so predstavili metodo za samonastavljanje PID regulatorjev, ki temelji na teorijo Lyaponov-a.
V [2] je opisana metoda, ki na osnovi lokalno linearnih
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modelov določi in nastavi parametre PID regulatorja. Poleg
omenjenih pristopov je še vrsto drugih, ki sprotno prilagajajo
parametre PID regulatorja s pomočjo različnih pristopov,
kot so nevronske mreže [3], genetske algoritme [4] ali
pa z metodo PSO [5] (ang. Particle Swarm Optimisation).
Mehki sistemi (ang. Fuzzy sistems) prav tako predstavljajo
orodje za vodenje nelinearnih sistemov. Njihovo široko
uporabnost in popularnost na področju vodenja lahko
vidimo v [6], kjer so predstavljeni različni pristopi vodenja.
Najbolj znana in uveljavljena mehka sistema sta Mamdani
in Takagi-Sugeno (TS). V obeh primerih je mehki sistem
definiran kot množico pravil, ki vsebujejo relacije, znanje
in odločitve. Vsa pravila so vnaprej določena ter njihove
pripadnostne funkcije imajo fiksno obliko (npr. trikotne,
trapezoidne, Gaussove itd.).

ADAPTIVNI SAMORAZVIJAJOČI SE REGULATOR
Poleg klasičnih mehkih sistemov, TS [7] in Mamdani [8],
v [9] so avtorji predstavili mehkega sistema AnYa, ki ima
poenostavljeno in neparametri čeno obliko. Sistem AnYa
tvori pripadnostne funkcije na osnovi prejetih podatkov
iz procesa. Podatki, ki imajo podobne lastnosti tvorijo
podatkovne oblake (ang. data clouds), ki pravzaprav
predstavljajo pripadnostne funkcije mehkega sistema.
Vsak nov prejeti podatek pripada dolo čenemu pravilu z
neko pripadnostjo glede na podobnost med njima.
Regulacijski zakon (RECCo - ang. Robust Evolving Cloudbased Controller), predstavljen v tem članku, temelji na
mehkem sistemu AnYa. Samorazvijajo ča se struktura
regulatorja uporablja lokalno gostoto podatkov kot mero
podobnosti med trenutnim podatkom in obstoječimi
podatkovnimi oblaki. V primeru, če je lokalna gostota
manjša kot določeno mejo se doda novo pravilo (podatkovni
oblak). To pomeni, da trenutni podatek ni podoben (ne
pripada k) nobenemu od obstoječih pravil. Za vsako
novo dodano pravilo dodamo tudi nov, lokalno aktiven,
PID-R regulator. Adaptivni del zakona, sprotno prilagaja
parametre aktivnega PID-R regulatorja. Adaptacija temelji
na principu padajočega gradienta (ang. gradient decent).
Glavni cilj predstavljenega regulatorja RECCo [10] je čimpreprostejša nastavitev začetnih parametrov. Ideja je, da
bi konstante regulatorja nastavili na osnovi temeljnega
znanja o procesu (območje vhodnega in izhodnega signala,
ter časovno konstanto). S prvim prejetim podatkom se
definira struktura sistema (doda se prvo mehko pravilo).
Parametre PID-R regulatorja prvega pravila se nastavijo
z ničlami. Z nadaljnjimi podatki se posodablja struktura
kot tudi parametre regulatorja.
V prispevku bo predstavljeno vodenje toplotnega
izmenjevalnika z adaptivnim samorazvijajo čim se
regulatorjem . Najprej bo predstavljen regulacijski algoritem
v splošnem, kot tudi princip samorazvijanja strukture ter
mehanizem prilagajanja parametrov regulatorja. Potem bo
opisan proces toplotnega izmenjevalnika. V 4. poglavju
bodo predstavljeni rezultati vodenja. Na koncu, v 5.
poglavju bomo predstavili glavne ugotovitve in zaključke.

mero podobnosti med podatkom x = [x1,x2, . . . ,xn]T in
podatkovnim oblakom X i. Posledični del (THEN) je definiran
z lokalnim kontrolnim signalom u i.
Mera podobnosti med x in X i, oziroma pripadnostna
funkcija se izračuna s pomočjo normirane lokalne gostote:
(2)

kjer je
lokalna gostota i-tega oblaka in trenutnim
prejetim podatkom xk. Podroben opis izračuna lokalne
gostote je prikazan v poglavju 2.2.

Slika 1: Regulacijska shema adaptivnega
samorazvijajočega se regulatorja.
2.1 Referenčni model
Referenčni model definira želeno trajektorijo , in želimo,
da regulirani signal yk, čim-bolje sledi tej trajektoriji. Izbira
dinamike referenčnega modela je ključnega pomena za
delovanje celotnega regulacijskega zakona. Okvirne
smernice za izbiro primernega referenčnega modela
so: časovna konstanta referenčnega modela je enaka
(nekoliko krajša) kot časovna konstanta procesa; prav tako,
red modela mora biti enak ali manjši kot red procesa. V
tem primeru, lahko definiramo linearni referenčni model
prvega reda kot:
(3)

2 Adaptivni samorazvijajoči se regulator
V tem poglavju bo predstavljen adaptivni samorazvijajoči
se regulator RECCo. Struktura regulatorja je predstavljena
na sliki 1. Regulator vsebuje tri glavne komponente,
in sicer: referenčni model, samorazvijajoči se zakon in
adaptivni zakon. Vse tri komponente bodo razložene v
tem poglavju.

kjer p
parameter ar je pol modela, katerega lahko aproksimiramo
z
kjer je Ts čas vzorčenja in je časovna konstanta
sistema. V (3) rk je referenčni signal. Cilj regulacijskega
algoritma je čim manjši sledilni pogrešek:
(4)

Kot smo že omenili, struktura predstavljenega algoritma
temelji na mehkem sistemu AnYa in ima naslednjo obliko:
2.2 Samorazvijajoči se mehanizem
(1)
kjer število mehkih pravil
je enako številu obstoječih
podatkovnih oblakov i = 1, . . . ,c. Vzorčni del (IF) sistema
je definiran z matematičnim operatorjem  in označuje

Kot smo že omenili, samorazvijajoči se mehanizem v tem
prispevku temelji na lokalno gostoto podatkov z obstoječimi
ob
bs
podatkovnimi oblaki. Izračun lokalne gostote v rekurzivnem načinu je definiran kot sledi:
AVTOMATIKA 165/2018
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(5)

srednja vrednost dokler
je povprečje kvadratov dolžin
kjer je
i-tega oblaka. Rekurziven izračun teh veličin je podan z naslednjimi
enačbami:
(6)

(7)
kjer je M i je število podatkov, ki jih vsebuje i-ti oblak.
V tem prispevku je podatek xk definiran kot vektor dveh dimenzij:
kjer je

in

Samorazvijajoči se zakon, ki je predstavljen v tem prispevku vsebuje le
mehanizem za dodajanja novih pravil. Za vsak prejeti podatek xk je potrebno
izračunati c lokalnih gostot (5). Če je maksimalna lokalna gostota (maxi )
manjša kot določeno mejo
, potem, dodamo novo mehko pravilo. To
pomeni, da trenutni podatek xk ni podoben nobenemu od obstoječih pravil.
Sicer, podatek xk dodamo k podatkovnemu oblaku, ki ima največjo lokalno
gostoto.
2.3 Adaptivni zakon
Posledični del regulacijskega algoritma je sestavljen iz lokalnih PID-R regulatorjev,
ki pripadajo določenemu mehkemu pravilu. To pomeni, da lokalni regulator
velja za določeno operacijsko območje procesa:
(9)
kjer so
parametri i-tega lokalnega modela,
je diskretni
integrator sledilnega pogreška,
je diskretni odvod sledilnega pogreška.
Vektor parametrov regulatorja je označen kot
in parametri
prvega pravila (podatkovnega oblaka) so nastavljeni z ničlami
.
Parametri vsakega novega pravila so inicializirani z povprečjem parametrov
prejšnjih lokalnih regulatorjev:
(10)
kjer je c indeks novo-dodanega oblaka.
Pri sprotnem nastavljanju parametrov regulatorja velja pravilo, da se posodabljajo
le parametri podatkovnega oblaka, do katerega ima trenutni podatek največjo
pripadnost. Parametri ostalih regulatorjev pa ostanejo konstantni. Adaptivni
zakon vsakega podatka posebej je definiran kot sledi:
(11)
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(11)

s pomočjo termostata. Z odprtostjo ventila V1 reguliramo
pretok Fc(k) kar predstavlja naša regulirna veličina.
Regulirana veličina pa je izhodna temperatura medija v
drugem tokokrogu Tsp(k).

kjer so P , I, D, R koeficienti ojačanja adaptacije,
Gsign = ± 1 je znan predznak procesa, je normirana lokalna
gostota (2),
je sledilni pogrešek (4),
= rk yk je pa
izhodni pogrešek. Absolutna vrednost v enačbi (11) se
uporablja le za obdobje prvih nekaj 5 časovnih konstant,
potem pa se adaptacija nadaljuje brez izračuna absolutnih
vrednosti. Izhod regulatorja se izračuna kot uteženo vsoto
vseh lokalnih PID-R regulatorjev:
(12)

kjer sta umin in umax minimalna in maksimalna vrednost
regulirnega signala.
Slika 2: Shema toplotnega izmenjevalnika.

3 Toplotni izmenjevalnik
V tem prispevku smo uporabili toplotni izmenjevalnik
kot proces za testiranje učinkovitosti predstavljenega
regulacijskega algoritma. Shema procesa je prikazana na
sliki 2. Proces je sestavljen iz dveh ločenih tokokrogov.
Toplotno energijo prvega tokokroga, preko toplotnega
izmenjevalnika, prenesemo na izhod drugega. V primarnem
krogu zagotavljamo konstantno temperaturo Tec(k) = const.

4 Rezultati
Kot smo že omenili, regulacijski algoritem zahteva le
osnovo znanje o procesu za nastavitev začetnih parametrov.
V konkretnem primeru toplotnega izmenjevalnika, je
ocenjena časovna konstanta procesa enaka = 40s,
območje regulirnega signala je [umin, umax] = [4mA, 20mA]
in območje reguliranega signala je [ymin, ymax] = [20°C,50°C].
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Varnost
n v digitalnem poslovanju
19.
9 konferenca TELEKOMUNIKACIJE
14. 11. 2018, Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana
Letošnja 19. tradicionalna konferenca bo potekala pod naslovom Varnost v digitalnem
poslovanju1DGRJRGNXERGRSUL]QDQLVWURNRYQMDNLVSRGURÿMDWHOHNRPXQLNDFLMLQ
NLEHUQHWVNHYDUQRVWLSUHGVWDYLOLWUHQGHLQQRYRVWLVSRGURÿMDVRGREQLKWHKQRORJLMY
SRYH]DYL]YDUQRVWLPLL]]LYL3RVYHWLOLVHERPRWXGLSRVORYQLPSRGURÿMHPNDWHUDVR
QHSRVUHGQRSRYH]DQLVWRWHPDWLNR9DUQRVWSULXSRUDELVRGREQLKWHKQRORJLMQDPUHÿ
SUHGVWDYOMDYQRYLGRELGLJLWDOL]DFLMHYVHYHÿMHL]]LYHYYVHKVHJPHQWLKVRGREQHGUXæEH
Postanite del dogodkaSULGUXæLWHVHWUHQGXWHUWHKQRORäNRNRWWXGLSRVORYQHPYLGLNX
QRYLKUHäLWHY
Vljudno vabljeni!

Prijavite se lahko na spletni strani www.telekomunikacije.org, nam pišete
na info@telekomunikacije.org ali nas pokličite na (01) 429 33 02.
Vrednost kotizacije po predprijavni ceni znaša 160,00 EUR,
rok za predprijavo je 16. 10. 2018.

Medijski pokrovitelji
PRELOQLNLWDEOLFHDSOLNDFLMH

Naročnik oglasa: Mobinet d.o.o.

Vrednost kotizacije po tem datumu znaša 189,00 EUR. DDV ni vključen v ceno.

SISTEMI AVTOMATIZACIJE
Čas vzorčenja je enak Ts = 2s.
Za pravično ovrednotenje učinkovitosti predlaganega algoritma smo rezultate
primerjali s klasičnim PID regulatorjem. Parametre regulatorja smo nastavljali
z uporabo nastavitvenih pravil (Ziegler-Nichols PIDZN, Cohen-Coon PIDCC,
premikanje polov PIDPP). Med temi regulatorji in samonastavljivim adaptivnim
regulatorjem smo primerjali vrednosti časa vzpona, maksimalnega prevzpona
in časa umiritve. Vrednosti teh parametrov so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1: Primerjava med regulatorji.
Iz tabele je razvidno, da ima regulator RECCo (v nekaterih primerih) daljši
čas vzpona kot PIDPP. Ampak, ima manjši maksimalni prevzpon in krajšega
časa umiritve kot ostali regulatorji. Na naslednjih slikah so pred stavljeni
rezultati vodenja toplotnega izmenjevalnika z samonastvaljivim adaptivnim
regulatorjem RECCo. Referenčni signal rk je definiran s stopnicami višine 5°C
v intervalu od 25°C do 50°C.
Referenčni model
sledi tem spremembam glede na določeno dinamiko
(3). Na sliki 3 je prikazana začetna faza vodenja, dokler na sliki 4 je prikazana
končna faza. Cilj vodenja je, da se regulirana veličina yk čim bolje prilega

referenčnemu modelu. Tekom vodenja procesa je bilo dodanih šest oblakov
(glej sliko 5) s svojim pripadajočim PID-R regulatorjem.
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Slika
Slik
ka 3: Začetna
Začetna faza vodenja. Referenca rk, referen čni model yr k regulirani
n
signal yk (zgornji graf) in regulirni signal uk (spodnji graf).

Slika 4: Končna faza vodenja. Referenca rk, referenčni model yr k regulirani
signal yk (zgornji graf) in regulirni signal uk (spodnji graf).

5 Zaključek
V tem prispevku je prikazano vodenje toplotnega izmenjevalnika z samonastavljivim
adaptivnim regulatorjem RECCo. Pokazali smo, da je mogoče voditi takega
sistema le z poznavanjem osnovnih parametrov procesa (časovna konstanta,
območje vhodnega in izhodnega signala). V primerjavi z klasičnim PID
regulatorjem pa izkazuje boljše rezultate.

Slika 5: Podatkovni oblaki (mehka pravila).
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NAŠE ZNANJE ZA VAŠE VARNO POSLOVANJE
Informacijska varnost – dogodki, nasveti in rešitve.

HAPTIČNA POGONSKA ROČICA LETALA

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

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

NAREKUJEMO

TEMPO

NOVO

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.
Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in
MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.
Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP
sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala
učinkovitost in izboljšala gospodarnost.
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NAJVEČJA POSLOVNO-SEJEMSKA PRIREDITEV REGIJE

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

For eXTReme
environments
eXTReme temperature from
−40°C to +70°C
eXTReme isolation up to 5 kV
impulse
eXTReme vibration up to 5G
acceleration

Compact, flexible and modularity

Developed for the
Ex areas

Smallest, fieldbus-independent
controllers (SPS)

Approved for the zone 2/22

IEC 61131-3-programmable

Ex i intrinsically safe modules

500 different I/O modules

Certified to ATEX, IECEx, UL
ANSI/ISA 12.12.01, UL508,
shipbuilding, Rostest etc.

Standard I/O and Ex i modules combinable
Supplied different potentials within one node

