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Spoštovani,

Dopustov je konec in precejšnja verjetnost je, da če to berete na papir-

ju,  ste na sejmu »Voda/Aqua«. Tako kot drugi trendi, je prišla k nam 

tudi voda kot sejemska tema. Kar konec koncev ni brez vzroka. Voda se, 

na tak ali drugačen način, razteza čez večino industrije, postopkov in 

izdelkov. Potrebujemo jo bodisi kot hladilo, sredstvo za mehanični pre-

nos sile, čistilno sredstvo, prenos toplotne energije, topilo, komponento 

prehranskih izdelkov, celo kot transportni medij. Nenazadnje je voda 

tudi bistveni del kolikor toliko ”zelene” proizvodnje električne energi-

je, ki poganja celot no industrijo in naše življenje, če odmislimo, da je 

voda bistveni del človeškega organizma in da torej brez vode ne bi bilo 

življenja v obliki, kakršno poznamo.

V vsaki od teh vlog so pomembne njene lastnosti, tu pa pridemo do 

problematike in njenih rešitev, ki so sčasoma zrasle v veliko tehničnih 

in znanstvenih področij. 

Pritisk, kemična čistost, biološka čistost, pretok, hitrost ipd so samo 

nekateri od parametrov, njihova določitev in ustrezna orodja pa so 

odvisna od okoliščin zajema in zahtevane kakovosti rezultatov.

Če jo obravnavamo v sklopu okolja, torej izven samega proizvodnega 

postopka, spet dobimo splet novih disciplin - meteorologijo in različne 

vede, ki obravnavajo vodni vpliv v tleh ipd in s tem tudi novo skupino 

problemov in rešitev. 

Upam, da je se bo ta pobuda prireditelja obdržala in da bo to dober 

začetek serije veliko novih, kakovostnih člankov na naših straneh.

Branko Badrljica, glavni urednik

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

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

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

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

SLOVENIJE - DAS

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

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

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

haja 11-krat letno.

www.hamtech.eu • www.hamtech.si

info@hamtech.eu



4 AVTOMATIKA 166/2018

A+E INFO

A+E INFORMACIJE

 3 UVODNIK

 6 KAR TRI PRIZNANJA ZA STIČIŠČE ZNANOSTI IN 
GOSPODARSTVA NA 51. MEDNARODNEM OBRT-
NEM SEJMU V CELJU

 8 BOLJŠA DIAGNOSTIKA, NOVI BIOMARKERJI IN 
NANOMATERIALI ZA ZDRAVLJENJE RAKA

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
24 KABELSKI PRIBOR ZA PREHRAMBNO INDUSTRIJO

28 PAMETNE KAMERE ZA STROJNI VID COGNEX IN-
SIGHT 8000

28 LOČILNI OJAČEVALNIK TURCK IMX12-FI ZA ATEX 
OBMOČJE

29 POZICIJSKA STIKALA SCHMERSAL SERIJE PS

SISTEMI VODENJA IN AVTOMATIZACIJE
18 DVOOSNI KRMILNIK ZA HITRO EKSPERIMENTIRAN-

JE V ROBOTSKIH APLIKACIJAH

40 AVTOMATIZACIJA MONTAŽE RELEJEV

TELEKOMUNIKACIJE IN IOT

10 KAKO BLIZU ANTENE JE ŠE VARNO?

16 LORAWAN - SENZORJI IN NAPRAVE

33 IFC POVEZOVALNI KABLI

ELEKTRONIKA

31 LIBRE COMPUTER – NOVA SERIJA RENEGADE

32 ELTRATECOVI MERILNI PRETVORNIKI MPI 102

32 HACHOV NOVI NX7500 SENZOR

32 FARELLOVI RADIJSKI MODEMI ZA MODBUS PREKO 
TCP-IP

32 KAESERJEVA SM SERIJA KOMPRESORJEV

33 SERVELEC TECHNOLOGIES PREDSTAVIL NOVO 
KOMUNIKACIJSKO KARTICO

NAPAJALNI SISTEMI
34 TEHNIČNO-EKONOMSKA ANALIZA ZASNOVE IN 

IZVEDBE AGREGATA Z GORIVNIMI CELICAMI

KAZALO
10

16

6

24

18



5AVTOMATIKA 166/2018

A+E INFO

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

OGLAŠEVALCI
 1 IFAM

 2 METRONIK

 4 DVS

 5 HAMTECH 

 6 ALKATRON

 7 HT-EUREP

13 LSO

15 HAMTECH IDAS

25 ELEKTROSPOJI

26 MIEL

26 ICM

27 BECKHOFF

29 TIPTEH

30 LINGVA

31 ROBOTINA

33 RITTAL

36 POLITRIM

37 ELGOLINE

38 FBS ELEKTRONIK

39 TELEKOMUNIKACIJE

41 RAGA

42 HAMTECH RIGOL

42 ELBACOMP

47 YASKAWA SLOVENIJA

47 INTRONIKA

48 4WEB

49 SMART INDUSTRY

40 FEEL THE FUTURE

51 WAGO

52 DANFOSS

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
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Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

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

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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Kar tri priznanja za Stičišče Kar tri priznanja za Stičišče 
znanosti in gospodarstva znanosti in gospodarstva 

na 51. Mednarodnem na 51. Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celjuobrtnem sejmu v Celju

Stičišče znanosti in gospodarstva, ki ga vodi Janez Škrlec, dolgoletni član 

Sveta za znanost in tehnologijo RS, odvija pa se pod okriljem Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, se je že tretjič zapored odmevno predstavilo 

na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Sejemska strokovna komisija mu 

je podelila kar tri priznanja.

G. Janez Šklec v pogovoru s predsednikom republike, g. Borutom Pahorjem

Na stičišču se je predstavilo več kot 50 partnerjev iz fakultet, inštitutov, različnih 
združenj in podjetji. Med izstopajočimi partnerji, ki so predstavili nove tehnologije, 
inovacije in dosežke so bili, FERI Univerze v Mariboru, Kemijski inštitut iz Ljubljane, 
(ki je predstavil najprodornejše tehnologije), Institut Jožef Stefan, ki se je predstavil 
z različnimi odseki, Fakulteta za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, ki se je 
predstavila z različnimi laboratoriji. Izjemno dobro se je s poljskim robotom 
predstavila Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerze v Mariboru.
Veliko zanimanja je požela študentska električna formula FERI – UM. Mnoge 
obiskovalce je izjemno navdušil bionski človek v virtualnem okolju. To 
predstavitev so prav tako pripravili strokovnjaki iz FERI – Univerze v Maribor. 
Drugi strokovnjaki te iste fakultete so predstavili neivazivno spremljanje in 
vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic v procesih rehabilitacije.

Projekt bionski človek za izobraževalne namene vodi Janez Škrlec, pri projektu 
sodelujeta višja in visoka strokovna šola za bioniko na Ptuju in podjetje INTRI. 

Informacije: Vodja projekta Janez Škrlec, član Sveta za znanost in tehnologijo RS
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STROKOVNI DOGODKI/ELEKTRONIKA

4-je diferencijalni, visoko impedančni vhodi

20MHz pasovna širina

12-bit in 14-bit resolucija

256MS pomnilnik

1000V CAT III sonde

PicoScope 4444

Altium Designer, Catia, Keysight, TTi, Maxim, Silabs, Neoway, Silergy, SECO embedded, EMTRION

HT-Eurep d.o.o. | Tržaška 132, 1000 Ljubljana | Tel.: 01 425 78 48 | www.hteurep.si | info@hteurep.si

V okviru letošnje predstavitve so bili celovito predstavljeni 
tudi mnogoštevilni implantabilni medicinski in bionični 
vsadki. Poudarek letošnje predstavitve v okviru omenjenega 
stičišča je bil na mikro, bio in nanotehnologiji ter vesoljski 
tehnologiji. V kontekstu celovite predstavitve so bila 
zajeta tudi naslednja področja; elektronika, mehatronika, 
avtomatika, robotika, energetika, IKT, bionika in drugo.
Fakulteta za strojništvo Univerze Maribor je skupaj z 

Zlatarno Celje, v okviru programa Martina predstavila 
Ultrazvočno razpršilno pirolizo za izdelavo nanodelcev 
zlata. Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani je 
predstavila hibridno toplotno napravo.

Na stičišču znanosti in gospodarstva so sodelovala tudi 
mnoga podjetja. Posebej so izstopali, podjetje SkyLabs iz 
Maribora z aplikacijami na področju vesoljskih tehnologij, 
podjetje Inea d.o.o z vrhunskim krmilnikom in ME-RTU 
modulom, podjetje EKOSEN iz Maribora s profesionalnimi 
termičnimi regulatorji, podjetje RLS  d.o.o z visoko 

profesionalnimi senzorji, podjetje PS iz Logadca s sistemi 
za avtomatiziranje strojev. Spin off  podjetje MyCol je 
predstavilo razvoj inovativnih temperaturnih indikatorjev 
na osnovi termokromnih materialov.

Letošnje Stičišče znanosti in gospodarstva se je znova 
pokazalo kot uspešen in koristen projekt MIZŠ, ki povezuje 
znanost in gospodarstvo ter spodbuja razvoj in inovacije. 

To je prepoznala tudi strokovna komisija 
Celjskega sejma, ki je Stičišču znanosti in 
gospodarstva podelila kar tri priznanja. 
Posebno priznanje je dobilo Ministrstvo 
za izobraževanje znanost in šport za 
celostno predstavitev projekta Stičišča 
znanosti in gospodarstva. 

Prav tako ga je prejel Janez Škrlec, 
Razvojna raziskovalna dejavnost, 
za celovito predstavitev inovacij na 
področju bionike in podpornega sveta 
sodobne medicine. Zlato priznanje pa 
je prejelo podjetje SkyLabs d.o.o iz 
Maribora, skupaj z Laboratorijem za 
elektronske in informacijske sisteme 
na FERI – Univerze v Mariboru in sicer 
za aplikacije na področju vesoljskih 
tehnologij. 

Dogodek je potekal s podporo Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v hali L1 
Celjskega sejmišča. 
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Informacije: prof. ddr. Boris Turk, Ins  tut »Jožef Stefan«
Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo

BOLJŠA DIAGNOSTIKA, NOVI 
BIOMARKERJI IN NANOMATERIALI ZA 

ZDRAVLJENJE RAKA

Ljubljana, 18. september  2018 – Sodelavcem Odseka za biokemijo, molekularno in strukturno 
biologijo Instituta »Jožef Stefan« pod vodstvom prof. dr. Borisa Turka sta uspela dva pomembna 
dosežka. V enem postavljajo svetovne trende za iskanje boljših metod neinvazivne diagnostike in 
novih biomarkerjev za boljšo stratifi kacijo pacientov in hitrejše odkrivanje bolezni, vključno z rakom, 
v drugem pa se zdravljenja raka lotevajo z nanomateriali. Dosežka sta bila objavljena v prestižnih 
revijah Trends in Biochemical Sciences in Nano Letters.

Revija 'Trends in Biochemical Sciences', v katero se 
je v resnici zelo težko uvrstiti, je prestižna ameriška 
znanstvena revija, ki predstavlja kritičen pregled 
raziskav na področju biokemije in biomedicinskih 
znanosti v zadnjih treh letih in postavlja smernice 
prihodnjih raziskav.  Eno od področij je bilo tokrat tudi 
pregled raziskav na področju proteomike, kemijske 
biologije in biokemije z vidika proteaz. Vabilo k članku 
je prejel prof. dr. Boris Turk, k sodelovanju je pritegnil 
še kolege Mateja Vizoviška, Roberta Vidmarja in Marka 
Fonoviča. Skupaj s še dvema kolegoma iz tujine so 
pripravili pregled pomena specifi čnosti proteaz v 
smeri 'in vivo' neinvazivnega diagnostičnega slikanja 
in odkrivanja biomarkerjev.

Proteaze 

Proteaze veljajo za zelo pomembno skupino encimov 
v biomedicinskih raziskavah zaradi njihove ključne 
vloge v zdravju in razvoju bolezni. Njihova sposobnost, 

da hidrolizirajo beljakovine in peptidne substrate 
na enem ali več mestih, je odvisna od njihove 
specifi čnosti, zaradi česar so edinstvene med encimi. 
Razumevanje specifi čnosti proteaz je zato ključnega 
pomena tako za razumevanje njihove biologije kot 
za razvoj orodij za njihovo raziskovanje in za razvoj 
novih zdravil.  

Nedavni napredek na področju proteomike in kemij-
ske biologije je tako bistveno izboljšal razumevanje 
biološke vloge proteaz z obsežnim specifi čnim 
profi liranjem in identifi kacijo fi zioloških proteaznih 
substratov ter razvojem sond za spremljanje njihove 
aktivnosti in vivo. Raziskovalci se trudijo to znanje 
prenesti tudi v klinične raziskave,  vendar je uspeh 
takšnih raziskav pogosto omejen zaradi prekrivanja 
funkcij proteaz in kemijskih orodij, ki niso dovolj 
specifi čna, da bi omogočila zanesljivo identifi kacijo 
posameznih proteaz. Zato gre razvoj tudi v smeri 
novih, izboljšanih orodij ter klinično uporabo tako 
v smeri neinvazivne diagnostike kot v smeri s sliko 
podprte kirurgije pri zahtevnih operacijah (image-
guided surgery).

Pomen tovrstnih raziskav in razvoj v prihodnje

Sodobna medicina se kljub številnim novim ugotovitvam 
srečuje s problemi, saj kljub ogromnim vlaganjem v 
razvoj in raziskave nekaterih problemov še vedno 
ne znamo rešiti, oziroma je napredek pri zdravljenju 
določenih bolezni počasnejši kot drugje. Deloma je 
to zato, ker se 

zaradi izrednega napredka na področju biomedicine 
srečujemo z novimi boleznimi ali pa s tistimi, ki sedaj 
prizadenejo več ljudi, saj smo nekatere bolezni, ki 
so prej zahtevale veliko smrtnost, uspešno omejili. 
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DOSEŽKI IJS

Drugi razlog pa je v tem, da je bolezni bistveno težje 
zdraviti, če jih odkrijemo prepozno. In predvsem tem 
drugim raziskavam je ta članek posvečen.

Članek sodelavcev Instituta »Jožef Stefan« je 
pregledni članek, pri katerem je posebnost to, da 
pri pregledu raziskav med drugimi naletiš tudi na 
raziskave, ki jih prej nisi poznal in ki ti vsekakor 
pomagajo pri  nadaljnjem delu. Prav gotovo pa 
zaradi obširnega pregleda področja laže usmerjaš 
svoje prihodnje raziskave. Le te bodo potekale v 
smeri novih trendov, ki peljejo od diagnostike tudi 
k teranostiki oz. kombinaciji diagnostike in terapije, 
kjer smo že naredili pomemben preboj. Je pa veliko 
odvisno od sredstev – če jih bo nova vlada namenila 
več za to področje, potem bomo vsekakor laže šli v 
korak z razvitimi, sicer bomo pa lahko samo žalostno 
capljali za njimi, kljub znanju, ki ga imamo. Ampak 
ostajamo optimisti!

Drugi dosežek v reviji Nano Letters ali ko nanoluske 
zmanjšajo oz. uničijo tumorske celice

Drugi dosežek je bil objavljen v reviji Nano Letters. Članek 
z naslovom »Zmečkane nanostrukture aluminijevega 
hidroksida kot sredstvo za deregulacijo tumorskega 
mikrookolja za zdravljenje raka« predstavlja nove 
možnosti za zdravljenje raka s pomočjo nanomaterialov, 
pri čemer je bila celotna t. i.  'in vivo' karakterizacija 
nanodelcev pri zdravljenju raka narejena na Institutu 
»Jožef Stefan«. Prav tako je Institut in sodelavci 
Georgy Mikhaylov, Andreja Bratovš, Vito Turk, Boris 
Turk in Olga Vasiljeva sodeloval pri celotni zasnovi 
študije, ki so jo skupaj naredili s še šestimi kolegi 
iz tujine, pretežno iz Tomska v Rusiji. 

Nanomateriali so zaradi svojih edinstvenih fi zikalno-
kemijskih lastnosti v zadnjem času postali središče 
multidisciplinarnih raziskav v smeri razvoja zdravil 
ter dostavnih sistemov za zdravila za zdravljenje raka 
naslednje generacije. To vključuje tudi študije njihovih 
interakcij s tumorskimi celicami in stromalnim delom 

tumorskega mikrookolja. V članku tako poročajo, da 
imajo aglomerati Al hidroksidnih nanolusk antitumorsko 
aktivnost zaradi njihovih selektivnih adsorpcijskih 
lastnosti in pozitivnega naboja. To so najprej pokazali 
in vitro, ko so nanoluske zmanjšale proliferacijo 
tumorskih celic in sprožile njihovo uničenje, in 
potem potrdili še in vivo  v modelih melanoma in 
raka dojke. Poleg tega so Al hidroksidne nanoluske 
skoraj popolnoma zavrle rast mišjega melanoma in 
vivo v kombinaciji z minimalno učinkovitim odmerkom 
standardnega kemoterapevtika doxorubicina in to 
bistveno bolj kot samo doxorubicin. 

Protitumorski mehanizem delovanja Al hidroksidnih 
nanolusk so pojasnili s simulacijo neposredne 
molekularne dinamike, ki je pokazala, da lahko 
nanoluske sprožijo pomembno ionsko neravnovesje v 
tumorskih celicah s selektivno adsorpcijo zunajceličnih 
anionov in na ta način vplivajo na delovanje ionskih 
kanalov in transporterjev ter tako posledično 
spremenijo ionski transport, preskrbo tumorskih 
celic s hranili ter delovanje njihovih vitalnih funkcij. 
Tak pristop k deregulaciji tumorskega mikrookolja 
bi lahko postavil temelje za razvoj nove strategije 
za zdravljenje raka, saj je neodvisen od posameznih 
molekularnih označevalcev na površini tumorskih 
celic in ki lahko vodijo do rezistence tumorskih celic 
na terapijo zaradi pogostih mutacij. 

Potencial raziskav žal še ne določa njihove klinične 
uporabe

Naša raziskava je samo ena od mnogih, ki potekajo 
zadnje čase in ki so pokazale nove značilnosti razvoja 
raka ali pa nove vrste terapije. Vse pa je povezano 
tudi z novimi, bolj občutljivimi in zanesljivimi 
metodami diagnostike, ki bi nam omogočile tudi bolje 
napovedovati, katera terapija je za posameznega 
pacienta najprimernejša.

Te možnosti zdravljenja raka smo preizkusili tudi že 
in vivo in ne samo na celičnih in vitro modelih in 
prepričani smo, da potencial nedvomno imajo. Ali jih 
bomo uspeli spraviti do klinične uporabe, pa je zelo 
težko napovedati. Od začetnih predkliničnih raziskav 
na živalskih modelih raka do uporabe je potrebno 
uspešno najprej dokončati vsa predklinična testiranja 
in potem prestati tudi vsa klinična testiranja, kar pa 
je zelo velik zalogaj, tako z eksperimentalnega kot 
fi nančnega vidika.

Zadoščenje raziskovalcev je njihova mednarodna 
uspešnost in boljše življenje ljudi 

Oba članka dokazujeta, da so slovenski raziskovalci v 
svetovnem vrhu na področju raziskav za zdravljenje 

Napredovanje rasti tumorjev po kombinirani 
terapiji z Doxorubicinom in Al hidroksidnimi 
nanoluskami  

*** 
*** 
*** 

Control Aloohene 

Doxorubicin 
Aloohene+ 
doxorubicin 
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bolezni in med 
njimi tudi raka, saj 
dejavno sodelujejo 
pri postavljanju 
novih trendov na tem 
zelo kompetitivnem 
področju. Je pa med 
obema člankoma vseeno 
ena velika razlika - za 
pregledni članek so 
raziskovalci trdo delali 
nekaj mesecev, za 
original nega pa nekaj let. 
Pa vendar je odgovor na 
vprašanje, zakaj potem 
ne pisati samo takšnih 
preglednih člankov, 
precej enostaven: če 
ne ustvarjaš prebojev z 
originalnimi raziskavami, 
te nihče ne bo povabil, 
da bi soustvarjal 
svetovne trende na 
področju raziskav v 
obliki takšnih preglednih 
člankov. Predvsem pa 
takšnih kom pleksnih 
raziskav ne moreš delati 
sam, zato potrebuješ 
odlično in predano  
skupino, ki jo Institut 
»Jožef Stefan« vsaj 
zaenkrat še ima. 

Ob vseh znanstvenih 
spoznanjih pa aktualno 
zdravljenje raka še 
vedno ostaja zapleteno 
in težko vprašanje, na 
katerega pravzaprav 
raziskovalci ne morejo 
odgovoriti. Uspešnost 
zdravljenja je  vsekakor 
odvisna od vrste raka, 
pa tudi od kar se da 
učinkovite diagnostike. 
In če raziskovalci ne
morejo razviti čudež-
nega zdravila, ki bi rešilo 
vse človeške probleme 
in težave, je že veliko 
to, da pomagajo, da bo 
več ljudi ozdravelo in 
da bodo bolezen lažje 
prenašali.

doc. Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op  ko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije,

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Kako blizu antene je še varno?

Antena, ki skrbi za sprejem ali oddajo elektromagnetnega valovanja, je 
ključen element vsake radijske ali mikrovalovne naprave. Državna in 
mednarodna regulativna telesa so spekter elektromagnetnega valovanja 
razdelila številnim uporabnikom, ki v življenjski prostor nameščajo vse 
večje število anten. Pri oddajnih antenah se postavlja vprašanje, na katerih 
razdaljah od oddajne antene so vrednosti elektromagnetnega polja dovolj 
nizke, da ne preseglo predpisanih mejnih vrednosti. Odgovor še zdaleč ni 
enoznačen, temveč je odvisen od uporabljene frekvence, moči oddajnika 
in oblike antene.

Pomembnost elektromagnetnih virov 
se v moderni dobi postindustrijske 
in informacijske družbe skozi čas 
spreminja. Sprva je pravo revolucijo 
pomenil že prenos električne energije 
s pomočjo električnih vodnikov, zdaj pa 
se čedalje bolj uveljavljajo brezstični 
načini polnjenja električnih naprav. 
Za prenos informacij na razdaljo so 
se najprej uveljavile komunikacije 
prek radijskih valov – radio, sledili 
so jim televizija, radarji, mobilna in 
brezžična omrežja različnih dosegov. 
Danes uporabljamo vse tehnologije 
vključno z zadnjimi visokotehnološ-
kimi dosežki. 

V tem prispevku želim prikazati nekaj 
primerov izračuna električne poljske 
jakosti visokofrekvenčnih oddajnikov 
za tipične telekomunikacijske siste-
me. Visokofrekvenčni viri delujejo 
na različnih frekvenčnih območjih, ki 
jih regulirajo državne in mednarod ne 
organizacije za dodeljevanje frek-
venčnega spektra. Glede na upo-
rabljeno frekvenco, nazivno moč in tip 
antene so izračunane razdalje, kjer je 
dosežena mejna vrednost polja. Zunaj 
tega območja polje dosega vredno sti, 
ki – v skladu s standardi – ne pomenijo 
škodljivega vpliva za človeka. V tem 
območju pa so mejne vrednosti 
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presežene in neprimerne za daljše zadrževanje 
prebivalstva. Vplivno območje je zelo pomembno za 
načrtovalce vseh telekomunikacijskih sistemov, saj 
si prizadevajo, da so cone okrog visokofrekvenčnih 
oddajnikov, znotraj katerih se prebivalstvo ne sme 
zadrževati, po obsegu čim manjše.

Slovenska uredba in pripadajoči pravilnik o elektro-
magnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju bosta po več kot dvajsetih letih prišla v fazo 
prenove, ki je potrebna zaradi uskladitve z veljavno 
zakonodajo in priporočili, tehnološkega napredka 
in ozaveščenosti prebivalstva, ki se tudi v Sloveniji 
čedalje bolj zavzema za izogibanje tveganjem ter 
visoke standarde v kakovosti življenja.

Namen tega prispevka je izračunati električno polje 
in pri različnih frekvencah določiti dopustne razdalje 
za približevanje visokofrekvenčnim oddajnim 
antenam. Najstrožje mejne vrednosti električnega 
polja veljajo za občutljiva območja, ki so neposredno 
človekovo bivalno okolje, za katero veljajo najstrožji 
standardi kakovosti življenja. Izračuni, ki so narejeni 
v tem prispevku, se osredinjajo na najstrožje mejne 
vrednosti, ki veljajo za občutljiva območja.

EMP visokofrekvenčnih virov 

Med visokofrekvenčne vire štejemo tiste vire, ki 
imajo osnovno frekvenco delovanja višjo od 100 
kHz. Za prenos informacijskih signalov s pomočjo 
visokofrekvenčnega valovanja, ki ga oddaja antena, 
je najpomembnejši parameter gostota pretoka moči 
S, ki se podaja v vatih na kvadratni meter (W/m2). Ko 
na anteno pripeljemo moč P iz radijskega oddajnika, 
antena oddaja elektromagnetno valovanje v okoliški 
prostor in se od nje širi na vse strani. Gostoto pretoka 
moči, ki jo na oddaljenosti r oddaja antena, določimo 
tako, da anteno objamemo z navidezno sfero polmera 
r in moč P delimo z njeno površino 4r2.  

V praksi antena ne seva enakomerno v vse smeri 
prostora. Njeno sevanje podaja smernost antene D 
(angl. directivity) v dani smeri glede na izotropni vir, 
ki je matematični ekvivalent za anteno, ki bi sevala 
enakomerno v vse smeri. V smeri, kamor antena 
največ seva, je gostota pretoka moči enaka 

2π4
η
r

DPS





kjer je P vstopna moč v anteno v vatih (W),  izkoristek 
antene in r razdalja od antene do opazovane točke 
v metrih (m). Zmnožek smernosti D in izkoristka 
 imenujemo dobitek antene G (angl. gain), ki je 
običajno podan v decibelih (dBi). 

Ker potrebujemo za izračun absolutno vrednost 
dobitka, se pri pretvorbi uporablja enačba:

S tem se enačba za gostoto pretoka moči  preoblikuje v

2π4 r
GPS



 .

Zmnožek dovedene moči P in dobitka G imenujemo 
efektivna izotropno sevana moč in jo označujemo s 
kratico EIRP (angl. eff ective isotropic radiated power). 
S tem se enačba za gostoto pretoka moči v smeri 
največjega sevanja antene preoblikuje v zapis

2π4 r
EIRPS




Pri vseh treh zgoraj omenjenih enačbah za gostoto 
pretoka moči je opaziti lastnost upadanja s kvadratom 
oddaljenosti antene. Fizikalna lastnost upadanja 
s kvadratom je logična posledica obravnavanja 
točkastega vira v tridimenzionalnem prostoru. Gostota 
pretoka moči se zmanjšuje s kvadratom razdalje, ker 
se površina sfere v prostoru s kvadratnom razdalje 
povečuje. 

Elektromagnetno valovanje, ki izhaja radialno iz viso-
ko frekvenčnega vira, tvorita električna poljska jakost 
E in magnetna poljska jakost H. Jakost magnetnega 
polja H je v praznem prostoru sorazmerna gostoti 
magnetnega polja B, pri čemer je sorazmernostni 
koefi cient permeabilnost praznega prostora. 

Jakost električnega in magnetnega polja sta v elektro-
magnetnem valu med seboj pravokotni in ob enem 
pravokotni na smer širjenja elektromagnet ne ga 
vala. Razmerje med električno in magnetno poljsko 
jakostjo je enako valovni upornosti prostora. Valovna 
upornost praznega prostora je enaka karakteristični 
impedanci praznega prostora

Z     0 120  377 
 
V praznem prostoru med veličinami gostote pretoka 
moči S, električno poljsko jakostjo E in magnetno 
poljsko jakostjo H veljajo naslednji odnosi

S= E
2

Z 0
=H 2 Z0 ,

kjer sta jakosti E in H izraženi v efektivnih vrednostih.

Če poznamo gostoto pretoka moči S, lahko določimo 
električno poljsko jakost

   GG log10dBi 
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E=√ S⋅Z 0=√ P⋅G4π⋅r 2⋅120π=1
r √30⋅P⋅G ,

iz nje pa še magnetno poljsko jakost

H= E
Z 0

.

Električna in magnetna poljska jakost padata s prvo 
potenco razdalje. 

Vse omenjene enačbe veljajo za daljno polje v 
praznem prostoru, kjer se nahaja zgolj oddajniška 
antena. Če bi te enačbe uporabljali v bližnjem polju, 
bi dobili za gosto pretoka moči neprimerno višje 
vrednosti oziroma nerealne vrednosti.

Za daljno polje je značilno, da imajo prispevki polja, ki 
izhajajo iz različnih delov antene, lahko zelo različne 
faze. Razsežnost bližnjega polja je odvisna od velikosti 
antene d. Pri antenah, ki so v velikosti ene valovne 
dolžine, seže območje bližnjega polja do približno 
razdalje ene valovne dolžine. Pri velikih antenah 
sega to območje precej dlje in ga po Fresnelovem 
pogoju izračunamo kot

r Fresnel=
d 2

4λ
,

kjer je rFresnel meja med bližnjim in daljnim območjem, 
d največja velikost antene (premer antene, ko gre 
za krožno površino antene) in  valovna dolžina 
elektromagnetnega valovanja.

Primeri izračunov EMP za visokofrekvenčne vire

Lastnosti elektromagnetnih zvez so v veliki meri 
odvisne od uporabljenih anten na oddajni in sprejemni 
strani. Sprejemna antena iz prostora sprejema 
elektromagnetno valovanje in ga pretvarja v vhodni 
električni signal sprejemne naprave. Pri tem ne 
oddaja nikakršnega elektromagnetnega valovanja in 
je kot taka nezanimiva za obravnavo v tem prispevku. 
Upoštevati pa je treba oddajne antene, ki pretvarjajo 
električne signale oddajniških naprav (oddajnikov) v 
elektromagnetno valovanje in ga pošiljajo v prostor. 
Nekatere antene so lahko obenem sprejemne in 
oddajne (na primer pri mobilnem telefonu), kjer 
posebne tehnične rešitve zagotovijo, da se sprejeti 
in oddani signal med seboj ne motita. 

Antena kot vir elektromagnetnega valovanja je 
narejena iz kovinskih (prevodnih) in dielektričnih 
(izolatorskih) materialov. Eden najpomembnejših 
podatkov antene, ki jih potrebujemo pri ocenjevanju 
elektromagnetnega polja, je njen smerni diagram, 

ki pove, koliko in kam seva antena v prostor. Smerni 
diagram je odvisen od oblike antene in od njene 
bližnje okolice. 

Za vsako anteno dobimo od izdelovalca podatek o 
dobitku antene G, ki je najpomembnejši podatek 
antene. Če tega podatka iz različnih razlogov 
ne moremo pridobiti od izdelovalca, je mogoče 
dobitek antene vedno izmeriti. Dobitek antene 
podaja povečanje gostote moči antene v določeni 
smeri prostora v primerjavi z gostoto moči, ki bi jo 
sevala izotropna antena. V posameznih frekvenčnih 
območjih se uporabljajo antene različnih velikosti, 
oblik in dobitkov. Za koherentne zveze na splošno 
velja, da je dobitek neposredno povezan z velikostjo 
antene, pri čemer imajo antene z večjo površino A 
tudi večji dobitek G. Dobitek antene je torej mogoče 
tudi oceniti glede na uporabljeno frekvenco zveze 
in velikost antene po enačbi

G= 4π⋅η⋅A
λ2

,

kjer je A fi zična površina,  izkoristek antenske 
odprtine in  valovna dolžina elektromagnetnega 
valovanja.

Frekvenčni pas od 100 kHz do 10 MHz 

To najstarejše radijsko območje se še vedno uporablja 
za srednjevalovne oddajnike v Sloveniji, Evropi 
in tudi drugod po svetu. Morebitna digitalizacija 
srednjega vala bi sicer izboljšala kakovost prenosa 
in za nekajkrat zmanjšala moč oddajnikov, vendar 
trendi kažejo, da se ne bo šlo v digitalizacijo, temveč 
se število srednjevalovnih oddajnikov povsod v Evropi 
zmanjšuje. Zmanjševanje števila oddajnikov velja 
tudi za Slovenijo, kjer je poleti leta 2017 ugasnil 
največji srednjevalovni oddajnik v Domžalah, ki je 
deloval na frekvenci 918 kHz. V Sloveniji sta tako 
ostala le še srednjevalovna oddajnika na Belem križu 
(Primorska) in v Nemčavcih (Prekmurje), ki oddajata 
na frekvencah 549 kHz in 1170 kHz (Beli križ) ter 
549 kHz in 648 kHz (Nemčavci). Mejne vrednosti 
za občutljivo območje v frekvenčnem pasu do 1 
MHz znašajo 27,5 V/m in 29,8 V/m za frekvenco 
1,17 MHz. Največja oddajna moč znaša 15 kW, za 
antenski stolp pa lahko vzamemo, da ima dobitek 
približno 1 (0 dBi). Če zanemarimo vse odboje v 
prostoru, znaša električna poljska jakost na razdalji 
80 m od oddajniškega stolpa 

E=√30⋅P⋅G
r

=√30⋅P⋅G
80  m

=

330 1,5 10  W 1 V2,65 
80 m m

  
 ,
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kar je pod mejo tudi za občutljivo območje. Izračunana 
električna poljska jakost v nobenem od posameznih 
primerov ni večja od predpisane mejne vrednosti. Vedno 
pa je treba preveriti še skupno obremenitev okolice 
za vse vire na dotični lokaciji. Na lokacijah Nemčavci 
in Beli križ sta hkrati aktivna dva srednjevalovna 
oddajnika (dva elektromagnetna visokofrekvenčna 
vira). Skupna obremenjenost življenjskega okolja z 
visokofrekvenčnim elektromagnetnim poljem se pri 
večjem številu virov določi kot vsota vseh posameznih 
prispevkov glede na pripadajoče mejne vrednosti

∑
i ( EiEim)

2
,

pri čemer je Ei električna poljska jakost vira elektro-
magnetnega polja i-te frekvence in Eim mejna vrednost 
električne poljske jakosti pri i-ti frekvenci. Če je 
vsota večja od ena, je obremenjenost življenjskega 
okolja z elektromagnetnim poljem presežena. Za 
snovalce brezžičnega omrežje je torej pomembno, 
da je omenjena vsota manjša od ena, kar pomeni, 
da mejne vrednosti niso presežene. 

Za lokacijo Beli križ na razdalji 80 m od oddajniškega 
stolpa velja

 ∑
i ( EiEim)

2

=(2,65
27 ,5 )

2

+(2, 65
29 ,8 )

2

=0, 017.

Za lokacijo Nemčavci na razdalji 80 m od oddajniškega 
stolpa velja

 ∑
i ( EiEim)

2

=(2,65
27 ,5 )

2

+(2, 65
27 ,5 )

2

=0, 019.

Izračunane vrednosti kažejo, da elektromagnetno polje 
na obeh lokacijah trenutno delujočih srednjevalovnih 
oddajnikov v Sloveniji ne presega dovoljenih vrednoti.

Frekvenčni pas od 10 MHz do 400 MHz 

Mejne vrednosti električne poljske jakosti v 
visokofrekvenčnem območju od 10 MHz do 400 
MHz znašajo 28 V/m za varovano območje in za 
koren iz deset manj za občutljivo območje, kar 
znaša 8,85 V/m. 

Najbolj izkoriščen del spektra v tem območju se 
nahaja med 87,6 MHz in 107,9 MHz. Tu se nahajajo 
radiodifuzijski oddajniki slovenskih radijskih postaj, 
ki oddajajo s tipično močjo 400 W prek anten z 
dobitkom 2,5 (4 dBi). Če ne upoštevamo odbojev 
od tal in drugih objektov, so pripadajoče dopustne 
razdalje, ki jih kot varne določa uredba o EMP, v 
glavnem snopu antene za občutljivo območje  enake

r radio≥
√30⋅P⋅G
E100  MHz

=√30⋅400  W⋅2,5

8 ,85 V
m

=19  m .

V tem frekvenčnem območju so zelo pogosti tudi viri 
sevanja za različne službe, kot so policija, službe za 
zaščito in reševanje, družbe za avtoceste Republike 
Slovenije (DARS) in drugi. Digitalni mobilni radio (angl. 
Digital Mobile Radio – DMR), ki uporablja radijske 
kanale pasovne širine 12,5 kHz na frekvenčnem 
območju 155 MHz in oddaja z maksimalno močjo 10 
W, ima na stolpih nameščene antene s širino glavnega 
snopa 60 in dobitkom 4 (6 dBi). Če zanemarimo vse 
odboje v prostoru, so pripadajoče dopustne razdalje, 
ki jih kot varne določa uredba EMP, v glavnem snopu 
antene za občutljivo območje enake
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rDMR≥
√30⋅P⋅G

E10  MHz - 400 MHz
=√30⋅10  W⋅10

6  dBi
10

8,85 V
m
m

=

 
30 10 W 4 3,9 mV8,85 

m

 
   

Frekvenčni pas od 400 MHz do 2 GHz

V frekvenčnem območju med 400 MHz in 2 GHz so 
najbolj razširjeni radiodifuzni televizijski oddajniki, 
oddajniki mobilne telefonije (bazne postaje in ročni 
terminali) ter oddajniki, ki jih uporabljajo železnice 
za komunikacijo med vlaki (GSM-R). Mejna vrednost 
električne poljske jakosti za varovano območje je v 
tem frekvenčnem pasu določena kot

 1,375⋅√ f
v občutljivem območju pa še za koren iz deset manjša.

Prizemna digitalna televizija (angl. Digital Video 
Broadcasting – DVB-T) v Sloveniji deluje v območju 
med 482 MHz (kanal 22) in 618 MHz (kanal 32). Tipične 
oddajne televizijske postaje so postavljene v gorah. 
Digitalizacija televizijskih oddajnikov je zmanjšala 
oddajniške moči na tipično 1 kW z dobitkom 6 (8 dBi). 
Če tudi v tem primeru ne upoštevamo odbojev, so 
pripadajoče dopustne razdalje za občutljivo območje 
pri uporabi 22. kanala, ki je s stališča tovrstnega 
izračuna najmanj ugoden, enake

rDVB-T≥
√30⋅P⋅G
E 482 MHz

√10

=√30⋅1  kW⋅6

1 ,375 √482
10

=44  m

v glavnem snopu antene. 

Bazne postaje mobilne telefonije so tiste, ki se v zadnjih 
dvajsetih letih postavljajo predvsem v naseljenih 
predelih, saj jih z namenom boljše uporabniške 
izkušnje poskušajo čim bolj približati končnemu 
mobilnemu uporabniku. V trenutno najsodobnejši, 
četrti generaciji mobilnih omrežij (LTE) se uporabljajo 
različna frekvenčna območja: od 790 MHz do 862 
MHz, od 925 MHz do 960 MHz, od 1805 MHz do 
1860 MHz in od 2110 MHz do 2170 MHz (zadnje 
glede na frekvenčno območje že v naslednjem 
podpoglavju obravnavan frekvenčni pas). 

Največji delež pri izračunu imajo ponovno najnižje 
frekvence. Moč baznih postaj znaša do 100 W na 
sektor, ki ga pokriva antena z dobitkom 60 (18 dBi). 
V glavnem snopu antene so dopustne razdalje za 
občutljivo območje

rLTE≥
√30⋅P⋅G
E790 MHz

√10

=√30⋅100  W⋅60

1,375 √790
10

=35  m

Digitalni radijski sistem za železnice (GSM-R) deluje v frekvenč-
nem pasu od 921 MHz do 925 MHz. Bazne postaje z močjo 
50 W napajajo ponavadi zelo usmerjene antene, ki pokrivajo 
zgolj železniško progo pod kotom 30° in imajo dobitek 100 
(20 dBi). V glavnem snopu antene so dopustne razdalje za 
občutljivo območje

rGSM-R≥
√30⋅P⋅G
E921 MHz

√10

=√30⋅50  W⋅100

1 ,375 √921
10

=29  m .

Frekvenčni pas od 2 GHz do 300 GHz

Mejna vrednost električnega polja za frekvenčni pas 
med 2 GHz in 300 GHz za občutljivo območje znaša 
19,3 V/m. V tem frekvenčnem pasu se večinoma 
nahajajo usmerjene mikrovalovne zveze, ki niso 
obravnavane v tem prispevku, saj jih uredba zaradi 
izrazite usmerjenosti uporabljenih anten izključuje. 
Med komunikacijske sisteme, ki se nahajajo v tem 
frekvenčnem pasu, spada zelo razširjeno brezžično 
računalniško lokalno omrežje (angl. Wireless Local 
Area Network), bolj poznano pod kratico WiFi. 
Najpogosteje deluje na frekvencah 2,4 GHz in 5,2 
GHz. Največja efektivna izotropno sevana moč WiFi 
dostopovne točke na frekvenci 2,4 GHz znaša 100 
mW. Iz tega je mogoče izračunati, da je dopustna 
razdalja za občutljivo območje 

rWiFi≥
√30⋅P⋅G

19 ,3 V
m

=√30⋅100  mW

19 ,3 V
m

=10  cm.

Zaključek

Kot smo videli, električna poljska jakost z razdaljo 
od visokofrekvenčnega oddajnika hitro upada in 
je odvisna od oddajne moči, delovne frekvence in 
vrste antene. Posledično je treba vedeti, da lahko 
človeško telo absorbira več energije od šibkega 
vira v neposredni bližini (pametni telefon, brezžični 
usmerjevalniki) kot pa od bolj oddaljenega močnejšega 
vira (bazne postaje, RTV-oddajnik).
V prispevku so izračunane teoretične mejne razdalje 
za nekatere tipične brezžične telekomunikacijske 
sisteme, ki delujejo na različnih frekvenčnih območjih 
z različnimi oddajnimi močmi in uporabljajo različne 
antene. Pri izračunu je narejenih nekaj predpostavk, 
med katerimi najverjetneje najbolj izstopa prazen 
prostor okrog oddajnika. Zato moramo teoretične 
vrednosti jemati zgolj kot približek, ki ga je treba v 
praksi vedno podkrepiti z meritvami.
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Pri izračunu resnično najslabšega mogočega primera 
bi bilo treba upoštevati tudi odboje vpadnega vala 
od tal in okoliških objektov. Pri stoodstotnem odboju 
se v nekaterih območjih poljska jakost E podvoji, 
gostota pretoka moči S pa poveča za štirikrat. Pri 
stoodstotnem odboju za maksimalno vrednost 
gostote pretoka moči S torej velja enačba

S=22⋅P⋅D⋅η
4⋅π⋅r 2 = EIRP

π⋅r 2
.

To pomeni, da se pri popolnem odboju elektromagnet-
nega valovanja od tal ali predmetov v okolici v tem 
prispevku izračunane mejne razdalje podvojijo.

Vsi računski primeri v tem prispevku so narejeni za 
najbolj neugodne primere (maksimalne moči od-
dajnikov) in veljajo samo v ravnini antene in v tisti 
smeri, kamor je usmerjen glavni snop sevalnega 
diagrama antene. Ker so antene oddajnikov običajno 
nameščene na visokih stolpih, ni pričakovati, da bi bili 
prebivalci čezmerno obremenjeni z visokofrekvenčnim 
elektromagnetnim poljem. 

V tem prispevku predstavljeni izračuni predvidevajo 
obravnavan elektromagnetni vir kot edini vir v 
prostoru, kar v praksi še zdaleč ni res. Življenjski 
prostor danes vsebuje enosmerne, nizkofrekvenčne 
in visokofrekvenčne vire (oziroma po več teh), 

katerih vrednosti je treba upoštevati pri umeščanju 
novega vira, kar med drugim tudi urejajo predpisi 
obremenjevanja okolja z elektromagnetnim poljem 
in s tem dvigujejo raven ugodja sodobnemu človeku 
v življenjskem okolju.
 
Nenazadnje ne pozabimo, da je pozornost javnosti 
glede vpliva tehnologij najpogosteje usmerjena 
predvsem na javne površine, pri čemer pa se pozablja 
na čezmerno onesnaženje z elektromagnetnim 
poljem v notranjosti domov, kjer se brez razmisleka 
uporabljajo zadnji visokotehnološki dosežki.

Boštjan Batagelj je docent 
na Fa kulteti za elektrotehni-
ko Univerze v Ljubljani, kjer 
predava predmete satelitske 
komunikacije in navigacija, 
optične komunikacije in radij-
ske komunikacije. Raziskoval no 
delo opravlja v Laboratoriju za

 sevanje in optiko, kjer se med
drugim ukvarja s fi zičnim 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.

VARNA RAZDALJA OD ANTENE
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IOT/IIOT

Informacije: TELOS d.o.o.

LoRaWAN 
Senzorji in naprave

Pri vzpostavitvah LoRa IoT rešitev nam je na voljo širok nabor senzorjev in naprav obogatenih z LoRa povezavo. Z 
LoRaWAN senzorji tako lahko med drugim na daljavo brezžično merimo najrazličnejše dejavnike – temperaturo, 
vlago, vsebnost plinov (CO/CO2/O3…), hrup, prisotnost, dim itd. Outdoor modelske izvedbe omogočajo namestitev 
na zunanjih površinah in v najzahtevnejših okoljskih pogojih. Za vzpostavitev avtomatiziranih mehanizmov 
delovanja v IoT rešitvah povezave strojev in opreme in za povezavo različnih števcev, uporabimo LoRaWAN 
naprave.

Primeri LoRa senzorjev in naprav

LoRa senzor temperature in vlage
Osnovne karakteristike:  -40°~ 125°C, ± 0,3°C
 0%~99% ±%. LoRa-

WAN1.1 protokol, avto-
kalibracija, LoRa/FSK 
modulacija, oddajna 
moč nastavljiva do max 
20dBm. Vgrajene so litij 
tionilklorid 1900mAh 
baterije z Standby časom 
kar 5 let. Zaščita pred 
vlago in prahom je IP65.
Na voljo tudi model z zu-
nanjimi temperaturnimi 
sondami.

LoRa okoljski senzorji
Natačne brezžične meritve
temperature, vlage, CO, CO2 
in mikro delcev - PM 2,5.

LoRa senzor hrupa
IoTSens LoRa senzor zvo ka 
in hrupa za zunanjo na-
mestitev (IP60). ”Sound & 
Noise Sensor” s pomočjo 
vgrajenega mikrofona be le ži 
nivo zvoka. Omogoča be le-
ženje okoliškega ambienta 
v zvočnem frekvenčnem 
spektru za človeško uho, ki 
prikazuje podatke, zbrane 
v dBA. Te informacije so 

bistvene pri nekaterih delovnih postajah, izpostavljenih 
v prostorih z visoko stopnjo onesnaženosti s hrupom, ali 
obratno z zvočnimi omejitvami.

PREDNOSTI
•  Preprečevanje izpostavljenosti nevarnosti sluha z 

nadzorom nad najvišjimi nivoji zunanjega zvoka.
•  spremljanje zvočne aktivnosti v odprtih prostorih in v 

zaprtih prostorih, kar omogoča natančno poznavanje 
dobrega delovanja določenega območja.

Prikaz delovanja LoRa IoT 
omrežja

Multitech Conduit bazne postaje vzpo-
stavijo brezžično LoRa LPWAN IoT 
omrežje po celotnem mestu. Prek LoRa 
omrežja poteka zanesljiva dvosmerna 
komunikacija z več tisoč LoRa senzorji 
in napravami.
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LORA SENZORJI IN NAPRAVE

Način namestitve senzorja hrupa

LoRa senzor vetra
Rika RS485 Modbus senzor 
hitrosti in smeri vetra za 
zunanjo namestitev (IP55)

Senzor hitrosti vetra RK100-
02 uporablja občutljiv 
anemometer s 3 skodelami, 
zasnovan za merjenje 
hitrosti in smeti vetra. 

Skodelice so narejene iz ogljikovih vlaken, z visoko inten-
zivnostjo in nizkim začetnim pragom. Procesna enota 
za obdelavo signalov je vgrajena v ohišje. Pogosto se 
uporablja v meteorologiji, na morju, spremljanju okolja, 
na letališčih, v pristaniščih, laboratorijih, industrijskih in 
kmetijskih območjih.

PREDNOSTI
•  Nizek začetni prag
•  Celotni material iz ogljikovih vlaken
•  Močna odpornost proti koroziji
•  Lahka konstrukcija
•  Različni izhodni signali - opcijsko
•  Enostavna namestitev

LoRa pametna vtičnica
NKE LoRa Smart Plug - 220V vtičnica 
za upravljanje napajanja.

SMART PLUG je pametni naprava 
LoRa WANTM razreda C, ki nadzoruje, 
upravlja in poroča o elektronskih 
napravah in električni liniji.

APLIKACIJE
•  Vklop/izklop naprave - lokalni in daljinski upravljalnik
•  Remote Power Scheduling - preprosto ustvarite urnike 

za vklop/izklop vaših naprav iz vaše aplikacije
•  Poročilo o obremenitvi in statistiki porabe - spremlja in 

poroča o stanju napajanja/porabi energije priključenih 
naprav

•  Statistika o kakovosti - Nadzor in poročanje o napetosti 
in frekvenci električnega voda

LoRa tracker / pager 
GlobalSat LT100E - LoRa 
tracker / pager / buzzer 
za aplikacije sledenja in 
opozarjanja

LT 100 je RF Tracker, skladen 
z loRaWANTM, ki vključuje 
prvi LoRaWANTM pri Global 
Sat za Azijo certificiran 

modul. Namenjen je sledenju premoženja, sledenju živali 
in osebnemu spremljanju otrok in starejših. Ima vgrajen 
gumb za nujno pomoč, ki omogoča takojšnjo obveščanje 
skrbnika/nadzornika. Opremljen je tudi z visoko zmogljivo 
baterijo, ki se izogiba pogostemu polnjenju.
Naprava je opremljena tudi z visoko zmogljivo baterijo.
LT-100 je v celoti združljiv s prehodi, ki so skladni z 
LoRaWANTM, zaradi česar je to prva izbira za sledenje v 
omrežju LoRaWANTM.

adeunis LoRa adapterji
LoRa Modbus, RS232, analogni, digitalni in impulzni 
adapter za vzpostavitev IoT mehanizmov.

adeunisove adapterje uporabljamo za brežično IoT 
povezavanje industrijskih procesov, naprav in strojev. 
Na voljo so v izvedbah za LoRaWAN, Wireless M-Bus in 
Sigfox omrežja. adeunis adapterje preprosto namestimo 
na vhode vseh željenih komponent in jih tako povežemo 
v izbrano IoT omrežje. Na voljo je širok nabor modelskih 
izvedb za povezavo večine prisotnih industrijskih mrežnih 
vhodov in protokolov: Modbus, RS232, RS485, analogni 
0-10V / 4-20mA, digitalni Dry Contact in impulzni. 
Izredno kompaktni adapterji so primerni za uporabo v 
najzahtevnejših industrijskih pogojih znotraj in zunaj 
objektov (IP67).
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Dvoosni krmilnik za hitro 
eksperimentiranje v robotskih 

aplikacijah

Povzetek: Predstavljen dvoosni krmilnik omogoča poenostavljeno in hitro izvajanje laboratorijskih eksperimentov 
v robotskih in podobnih aplikacijah. Krmilnik je zasnovan na zmogljivem DSP procesorju TMS320F28335, ki je 
sicer namenjen za vodenje servomotorjev. Pri snovanju in implementaciji algoritmov vodenja lahko uporabljamo 
računanje s plavajočo vejico, programiramo pa ga lahko kar v Matlab/Simulink okolju. Krmilnik omogoča 
priklop položajnih kodirnikov, analognih in logičnih signalov, ter vključuje komunikacijske vmesnike USB, UART 
(RS232) in CAN, ki omogočajo povezavo z drugimi napravami. Elektronsko vezje krmilnika je zasnovano tako,
da omogoča robustno delovanje krmilnika tudi v industrijskih razmerah. Logični signali, vključno s PWM izhodi, 
dopuščajo široko območje priključenih napetosti. Funkcionalna razširitev krmilnika je možna z notranjimi 
komunikacijskimi vmesniki po protokolih I2C, SPI ali SCI. Krmilnik smo uporabili v okviru evropskega projekta 
FP7 HYPSTAIR za napredni HMI s haptičnim vmesnikom za manjše hibridno električno letalo.

Ključne besede: vodenje robota, haptični vmesniki, vodenje sile, hitra izvedba algoritmov vodenja

1 Uvod

Sistemi vodenja postajajo vse kom-
pleksnejši, ker se zahteve glede vodenja 
vedno bolj zaostrujejo. Po drugi strani 
tem zahtevam sledijo tudi mikrokrmilniki 
in digitalni signalni procesorji – DSP 
[1]. Postajajo vse zmogljivejši tako po 
moči procesorja in po kompleksnosti 
dodatnih enot. Izstopajo aritmetična 
enota za računanje s plavajočo 
vejico in periferni vmesniki, kot so 
pulznoširinski modulatorji, merilniki 
položaja in hitrosti s položajnim 
kodirnikom, različni komunikacijski 
kanali in drugo.

Z nižanjem cen mikrokrmilnikov se širi 
področje uporabe teh sistemov. Izrazita 
je tudi zahteva po skrajšanju časa 
razvoja izdelka in s tem po hitrejšem 
prihodu na trg, kar pa se ne sklada s 
povečanjem kompleksnosti programske 
opreme. Povečano kompleksnost 
programske opreme obvladujemo z 
uporabo visoko nivojskega razvojnega 
okolja in s temu okolju prilagojenimi 
prevajalniki oziroma generatorji kode 
[2], [3]. Model simulacije uporabimo za
avtomatsko generiranje kode za vgrajen 
procesor, ki deluje v realnem času. 

Tak pristop odpravlja komunikacijo 
sistemskega inženirja po sistemskih 
specifi kacijah s programskim inženirjem, 
ki potem po teh specifi kacijah pripravi 
programsko opremo [4]. Seveda je 
posledica nenatančnosti v specifi kacijah 
oziroma napačno razumevanje 
programskega inženirja nepravilno 
delovanje takega sistema. Pri na 
modelih osnovanem programiranju 
kompleten postopek izvede sistemski 

inženir, koda se generira avtomatsko, kot 
dokumentacija pa služi model sistema. 
Velika prednost takega pristopa je 
možnost uporabe že izdelanih modelov, 
tudi že certifi ciranih modelov.

V nadaljevanju bomo predstavili zgradbo 
namenskega dvoosnega krmilnika, 
[5] njegove sestavne enote in način 
sestavljanja aplikacij za krmilnik na 
primeru haptične pogonske ročice [6], [7], 

Slika 1. Laboratorijski mehanizem SCARA
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[8]. Ta primer je samo enoosni, vendar 
smo ga izbrali zaradi enostavnosti in 
s tem preglednosti. Sama aplikacija 
je podrobno opisana v [9]. Na koncu 
bo nakazana aplikacija na dvoosnem 
sistemu za upravljanje letala.

2 Komponente sistema

Blokovno shemo krmilnika na sliki 1 
sestavljajo digitalni signalni procesor 
TMS320F28335 družine Delfi no, 
vhodno izhodni in komunikacijski 
vmesniki ter napajalna enota. Vhodno 
izhodni vmesniki in napajalna enota 
so galvansko ločeni.

2.1  Digitalni signalni procesor - DSP

Uporabljen mikrokrmilnik z vgrajeno 
procesno enoto, pomnilnikom in 
perifernimi enotami bistveno zmanjša 
zahtevnost izdelave tiskanega vezja 
in s tem tudi zmanjša vpliv zunanjih 
motenj. 
Ključne lastnosti TMS320F28335 
pri izbiri:

• delovna frekvenca 150 MHz,
• enota za izvajanje 32 bitnih operacij 

s plavajočo vejico (IEEE754 Single 
Precision FPU),

• pomnilnik 68 kB RAM, 512 kB 
FLASH,

•  18 PWM izhodov (od tega 6 HRPWM 
z resolucijo 150 ps),

•  vmesnik za dva inkrementalna 
kodirnika položaja,

•  komunikacijski vmesniki: 2 x CAN, 
3 x SCI (UART), SPI, I2C,

•  12 bitni ADC, 16 kanalov, 80ns, 2 
x S/H,

•  sinhronizacija PWM in ADC in 
ključno

•  podpora za generiranje izvršne 
kode iz Simulink modela s knjižnico 
perifernih enot DSP-ja [10].

2.2  Napajanje in galvanske ločitve

Galvanska ločitev mikrokrmilnika 
preprečuje vpliv zunanjih motenj. 
Analogni vhodi sicer niso galvansko 
ločeni, uporabljamo pa nastavljivo 
diferenčno vhodno stopnjo. Napajalno 
napetost lahko spreminjamo v širokem 
območju. Poraba je odvisna od števila in 
vrste priklopljenih enot. Za zmanjšanje 
motenj v analognih signalih, analogne 
vhodne stopnje napajamo izolirano. 
Galvansko ločene enote zahtevajo tudi 
zunanje napajanje, pri enostavnejših 
aplikacijah lahko uporabimo neizoliran 
notranji napajalnik.

2.3  Analogni vhodi

ADC modul mikrokrmilnika ima na 
vhodu dva osem kanalna multiplekser-
ja s po enim zadrževalnikom sample/
hold. Zasnova omogoča sočasni za -
jem vzorcev na dveh kanalih in nato
zaporedno analogno digitalno pretvor -
bo. 12-bitni ADC za pretvorbo potrebuje 
80 ns. Modul vsebuje tudi posebno 
vezje, ki strojno izbira analogne vhode, 
starta posamezne ali več zaporednih 
pretvorb in zapiše rezultate pretvorb 
v ustrezne registre. Na sliki 3 je pri-
ka zana blokovna shema analogne 
vhodne stopnje.

Vhodne signale najprej fi ltriramo z 
nizko pasovnim fi ltrom prvega reda.  
Sledi nastavljiv diferenčni ojačevalnik, 
kjer ojačenje, zamik (off set) in lomno 
frekvenco fi ltra izberemo z vrednostmi 
uporabljenih pasivnih elementov. 
Ojačenje lahko nastavljamo v širokem 
območju. Zadnje nizko pasovno sito je 
neposredno pri vhodnem priključku 
DSP.

2.4  Inkrementalni kodirniki položaja

Vhodni signali inkrementalnega 
kodirnika položaja na sliki 4 se najprej 
zaključijo. S tem preprečimo odboj 
signalov na koncih linije in zmanjšajo 
motnje. Uporabljeno asimetrično vezje 
omogoča neposreden priklop tudi 
dajalnikov brez proti faznih signalov. 
Sledi RS422 sprejemnik in nato 
galvanska ločitev. Ker je sprejemno 
vezje galvansko ločeno, ga moramo 
napajati od zunaj. Pri tem nam je na 

Slika 2: Blokovna shema krmilnika.

Slika 3: Analogna vhodna stopnja.

Slika 4: RS422 vhodna stopnja za inkrementalni kodirnik položaja.
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voljo lokalna napetost, galvansko ločena 
od DSP, ni pa ločena od vhodnega 
napajanja. 

2.5  Digitalni vhodi

Posebnost logičnih vhodov je zelo 
široko območje vhodnih in napajalnih 
napetosti. Vezje deluje tako s TTL lo-

gičnimi nivoji kakor tudi s 24 V signali. 
Pri tem pa imamo možnost uporabe 
internega pull-up ali pull down vezja. 
Pull-up vezje deluje samo pri 5 V 
signalih, za višje napetosti pa zaradi 
diode ne vpliva. S tokovnim ponorom, 
kot pull-down vezjem pokrijemo 
široko območje vhodnih napetosti, 
pri tem pa se vhodni tok bistveno 
ne spreminja. Na sliki 5 je blokovna 
shema izvedbe digitalnega vhoda, 
nivo preklopa nastavimo s stikali. 
Sledi galvanska ločitev.

2.6  Digitalni izhodi

Tudi digitalni izhodi so galvansko 
ločeni. Podpirajo široko območje 
napajalnih napetosti od 5 V do 24 V. 

Dva izmed štirih izhodov sta hitra, in 
omogočata prenos podatkov s hitrostjo 
do 10 Mbps. Oba logična nivoja 
izhodne stopnje sta aktivna. Druga 
dva izhoda sta počasnejša, vendar 
tokovno zmogljivejša. Hitrost prenosa 
je tukaj 100 bps, izhod pa je izveden 
kot dvosmerno stikalo. Z mostičkoma 
lahko za vsak izhod izberemo pull-

up ali pull-down način 
delovanja. Vsi izhodi so 
galvansko ločeni. 

2.7  Pulzno širinski modulator

Mikrokrmilnik vsebuje posebno PWM 
enoto. Štirje izmed šestnajstih PWM 
izhodov DSP so speljani na zunanje 
priključke. Vsi so galvansko ločeni, 
uporabljajo pa enako vezje in izhodni 
gonilnik kot hitri digitalni izhodi. 
Maksimalna frekvenca je 10 MHz 
in s tem zagotavlja nespremenjeno 
prevajalno razmerje (ang. Duty cycle) 
PWM signalov. Območje izhodne 
napajalne napetosti je 5 V do 24 V. 

2.8  Komunikacijski vmesniki

Povezava krmilnika z ostalimi napra va -
mi poteka preko komunikacijskih vmes-
nikov. Tako sam DSP, kot celoten krmil-

nik vsebujeta veliko komunikacijskih 
vmesnikov: SCI – RS232, SCI – USB in 
CAN. USB uporabljamo predvsem za 
povezavo z osebnim računalnikom 
za spremljanje in nadzor izvajanja 
aplikacije, RS232 in CAN pa za povezavo 
z ostalimi enotami. Vsi komunikacijski 
vmesniki so galvansko ločeni. 

2.9  Razširitveni priključki

Funkcije krmilnika lahko razširimo z 
dodatnim vezjem, priklopljenim na 
razširitvene priključke. Med drugim 
lahko povečamo število merilnikov 
položaja. S posebno izvedbo merilnika, 
s katerim nadomestimo vključeno 
eQEP enoto, zmanjšamo težave pri 
merjenju majhnih hitrosti v področju 
pod nekaj pulzov na merilni interval.

Na sliki 7 je dvoosni krmilnik. Razvojno 
okolje za programsko opremo na 
osnovnem nivoju, je Code Composer 
Studio (CCS), ki podpira programiranje 
v C jeziku. CCS uporabljamo tudi pri 
delu v na modelih osnovanem visoko 
nivojskem programiranju za prevajanje 
z generatorji kode ustvarjene ”C” kode. 
Razporeditev priključkov krmilnika je 
podana na sliki 8.

3 Hitra gradnja programske 
opreme
Hitra gradnja programske opreme 
(ang. Rapid Prototyping) za vodenje 
mehatronskih sistemov izhaja iz 
na modelih osnovanega pristopa k 
načrtovanju sistemov vodenja. Matlab/
Simulink oziroma njegova odprtokodna 
izvedba Octave/Scilab je vedno bolj 
razširjen pri snovanju in testiranju 
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Slika 5: Digitalni vhodi.

Slika 6: Digitalni izhodi.
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delovanja različnih dinamičnih sistemov. 
Grafičen uporabniški vmesnik je 
pregleden in enostaven za uporabo. 
Izdelan simulacijski model vodenja 
generator kode pretvori v izvršno 
kodo mikrokrmilnika oziroma DSP-ja 
in s tem opravi implementacijo.

3.1 Sistem haptične pogonske ročice

Haptična pogonska ročica omogoča 
lažjo (intuitivno) komunikacijo pilota s 

pogonskim sklopom. Med upravljanjem 
s pogonsko ročico, namreč uporabnik 

hkrati preko povratne sile sprejema 
tudi različne informacije o stanju 
pogonskega sistema [9]. 

Sistem haptične pogonske ročice na 
sliki 9 sestavljajo: haptični krmilnik, 
servo pogon, haptična pogonska ročica 
in uporabniški vmesnik HMI. Aktuator 
v pogonski ročici poganja zanj prirejen 
servo pogon oziroma regulator toka. Na 
vhod za referenčni tok je priklopljen 
PWM izhod krmilnika. Haptična pogonska 

ročica ima vgrajen senzor sile na ročico 
in senzor položaja ročice.

Delovanje sistema smo preizkusili s 
sinusnim referenčnim signalom sile. 
Za poljuben položaj ročice, ki je na-
stavljen z roko je sila ročica defi nirana 
z referenčnim signalom. Razliko med 
referenčno in izmerjeno silo vodimo 
na regulator sile, katerega izhod, kot 
referenco toka posredujemo servo 
pogonu. Na osebnem računalniku teče 
oddaljena aplikacija uporabniškega 
vmesnika, ki preko navideznega 
serijskega vmesnika na USB vodilu 
sprejema podatke o položaju, referenčni 
in dejanski sili. Zaradi kratkega ča-
sa vzorčenja (100 μs) in počasne 
komunikacije z uporabniškim vmesni-
kom na oddaljenem računalniku spro-
tni prenos vseh zajetih podatkov ni 
mogoč, zato jih shranjujemo v RAM 
pom nilnik na DSP-ju in jih prenašamo 
na zahtevo.

Na sliki 10 je Matlab/Simulink model 
vodenja haptične pogonske ročice 
implementiran na haptičnem krmil-
niku. Povezava z oddaljeno aplikacijo 
izvedena v from/to host podsistemu. 
Sprejema se signal Enable, ki omogoči 
močnostni ojačevalnik aktuatorja in 
s tem vodenje. Po tem, ko se Enable 
umakne, je izhodni ojačevalnik spet 
onemogočen, zajeti podatki pa se 
prenesejo na oddaljeni računalnik.

Model uporabniškega vmesnika na 
oddaljenem računalniku je pred-
stavljen na sliki 11. Z ročnim stikalom 
omogočamo oziroma onemogočamo 
močnostni ojačevalnik aktuatorja. 
Po izklopu stikala se blok podatkov 
prenese in zapiše v delovni prostor 
Matlab-a.

Eksperimentalni rezultati prikazujejo 
odziv sistema na sinusno obliko 
referenčne sile ob interakciji s človekom. 
Na sliki 12 skuša človek držati ročico 
pri miru, na sliki 13 pa jo premika. V 
obeh primerih, ne glede na položaj 
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ročice, regulator sile zagotavlja ustrezno 
sledenje dejanske sile referenčni.

Izvedeni aplikaciji služita le za potr-
jevanje delovanja strojne opreme. 
Opis uporabe eksperimentalnega 
sistema haptične pogonske ročice 
letala s hibridno električnim pogonom 
je predstavljen v literaturi [9]. Opisan 
sistem je enoosni. Krmilnik pa omogo-
ča vodenje tudi dvoosnih sistemov, ki 
pa so mehansko kompleksnejši. Na 
sliki 13 je primer dvoosnega sistema 
za vodenje letala (ang. Fly  by Wire), 
primernega za vodenje s predstavljenim 
krmilnikom [11].

Dva motorja z dajalnikoma položaja 
sta povezana s prečnima zobnikoma, 
vzdolžna zobnika se prosto vrtita na 
svoji osi, povezani z ročico. Na ročici 
so prilepljeni merilni lističi za merjenje 
vzdolžne in prečne sile. Vrtenje obeh 
motorjev v isto smer pomeni premik 
ročice prečno, nasprotno vrtenje mo-
torjev pa vzdolžno.

4 Zaključek

Dvoosni krmilnik poenostavlja raz-
voj in izvedbo krmiljenja različnih 
mehatronskih sistemov. Zmogljiv pro-
cesor, ki podpira računanje s plavajočo 
vejico, poenostavlja snovanje in izvedbo 
sistema vodenja in tako povečuje 
preglednost sistema. Sistem dopušča 
tudi ročno optimizacijo posameznih 
delov algoritma in s tem še dodatne 
pospešitve pri izvajanju. Isti model 
lahko poganjamo na ciljnem krmilniku 
kot tudi pri simulaciji.

Eksperimentalni rezultati pri sinusni 
obliki referenčne sile so pokazali dobro 
sledenje dejanske sile referenčni in s 
tem potrdili pričakovanja. Načrtujemo 
dodatno vezje na razširitvenem SPI 
vodilu z dvema dodatnima vmesnikoma 
za inkrementalni kodirnik položaja. 
Tako bi lahko opisan dvoosni krmilnik 
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Slika 14: Primer dvoosnega sistema za upravljanje letala.
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Two-axis controller for a rapid experimentation in robotic applications

Abstract: The presented two-axis controller allows simplifi ed and rapid implementation of laboratory experiments 

in robotics and similar applications. The controller is based on a powerful DSP processor TMS320F28335, which 

can implement control of servomotors. Design and implementation of control algorithms include usage of fl oating 

point calculations. The system is programmable in Matlab/Simulink environment. The electronic controller 

circuitry design enables a robust operation of the controller even in industrial conditions. Functional extensions 

of the controller are possible with the internal communication interface. The controller was applied within the 

European FP7 HYPSTAIR project for an advanced HMI with a haptic interface of a light hybrid electric aircraft.

Keywords: Robot control, Haptic interfaces, Force control, Rapid control prototyping

uporabili tudi za štiriosne aplikacije. Z dodatnim vezjem 
bi tudi izboljšali meritev hitrosti s pulznim kodirnikom 
položaja.
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Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Kabelski pribor za
prehrambno industrijo

V prehrambni industriji kontaminacija izdelkov s tujimi predmeti pomeni veliko tveganje za varnost 
celotnega procesa. Poleg škode za ugled podjetja, lahko to pomeni tudi fi zično nevarnost za končne kupce 
oz. uporabnike. Koncept HACCP 
(Hazard Analysis and Critical 
Control Point) je metoda, ki se 
uporablja za varnost postopkov v 
živilski industriji, ki med drugim 
vključuje tudi opredelitev kritičnih 
kontrolnih točk. Za odkrivanje 
tujih predmetov na teh kontrolnih 
točkah se običajno uporabljajo 
kovinski in rentgenski detek torji.

V živilski industriji obstajajo 
stro ga pravila in standardi. Kljub 
temu, da se jih podjetje natančno 
drži, se lahko zgodijo nepričakovani zapleti. Med vzdrževalnimi deli lahko npr. pride do poškodbe vezice, 
ki nato pristane nekje na proizvodnji liniji med hrano in kontaminira serijo. Če uspe podjetje pravočasno 
odkriti tako vezico, se lahko izogne velikim težavam. Če je vezica plastična, je kovinski detektorji ne bodo 
zaznali, zato uporaba »detectable« kabelskega pribora olajšuje tak nadzor. 

»Detectable« kabelski pribor vključuje kovinske delce, ki detektorjem omogočajo, da jih zaznajo, hkrati 
pa še vedno ohranjajo določene prednosti plastičnega kabelskega pribora.
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Označevanje vodnikov in elementov

Za brezhibno delovanje in varno vzdrževanje 
industrijskih obratov je osnovna zahteva strokovno, 
industrijsko označevanje nadzornih omaric v skladu 
s standardi, kot je IEC 60204-1. Weidmüller temu 
reče ”sistemizirano označevanje” in zanj ponuja 
celovit nabor izdelkov za označevanje.

Oznake za vodnike je zaradi njihovih plastičnih 
lastnosti težko zaznati med končnimi izdelki. Inovativne »detectable« oznake za vodnike pa vsebujejo 
določen delež kovinskih delcev, čeprav imajo sicer enake plastične lastnosti kot druge oznake. Zaradi tega 
jih je po konceptu HACCP možno zaznati s kovinskimi in rentgenskimi detektorji.

Kabelske vezice in ostali pribor

Poleg detectable vezic in oznak za kable, v 
Elektrospojih nudimo tudi namenske cevi in 
uvodnice za prehrambno industrijo.

Za več informacij o kabelskem priboru za živilsko 
industrijo se obrnite na podjetje Elektrospoji d.o.o. 
(Stegne 27, 1000 Ljubljana, www.elektrospoji.si). 

Kot zastopnik več različnih kakovostnih pro-
izvajalcev vam lahko ponudijo celovito rešitev 
na enem mestu. Njihovi svetovalci vam bodo z 
veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve 
za vaše potrebe. 
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Naslednja generacija izredno zmogljivih in kompaktnih 
In-Sight Micro sistemov pametnih kamer za strojni vid. 
Pametne kamere In-Sight 8000 se lahko pohvalijo s svojo 
izredno kompaktno obliko dimenzij 32 x 31 x 64 mm. Kljub 
svoji majhnosti lahko zagotovijo v industriji vodilno orodje 
za obdelavo nalog strojnega vida in visoko zmogljivost, 
primerljivo z industrijskimi oziroma osebnimi računalniki.

Implementirajte jih tudi v najtežje aplikacije

Z možnostjo napajanja preko Ethernet vodila (PoE) kamere 
ponujajo najboljšo rešitev za integracijo v prostorsko 
omejena proizvodna okolja. Tako so pametne kamere za 
strojni vid primerne tudi za implementacijo v različne 
robotske aplikacije. Serija In-Sight 8000 zajema sisteme 
z ločljivostmi vse do 5 MP in podpira gigabitni Ethernet 
za  hiter prenos podatkov. Dodatno prilagoditev je pa 
možna tudi z menjavo C-mount objektivov.

Pridobite dostop do vodilnih orodij za strojni vid

Vsi sistemi serije In-Sight 8000 so podprti s programskim 
okoljem In-Sight Explorer z raznolikimi in preizkušenimi 
orodji za izvedbo nalog strojnega vida. Orodja med drugim 
omogočajo iskanje vzorcev (PatMax Redline, PatMax, and 
PatFind), iskanje napak na površini objektov (Surface Flaw, 
Flex Flaw, Inspect Edge), branje ID kod in OCR prepoznavo 
teksta, slikovno fi ltriranje, …

Želite izvedeti več o pametnih kamerah Cognex In-
Sight 8000?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/insight-8000, 
kjer lahko preberite več in najdete datasheet!

Turck vmesnik IMX12-FI z mednarodnimi Ex certifi kati, 
ki ga boste lahko uporabili kot kontrolnik vrtljajev ter 
števec impulzov.

Izkoristite napredno tehnologijo

Poleg pretvorbe frekvenčnega pulznega vhoda v analogni 
izhod boste lahko modul IMX12 uporabili tako za nadzor 
zdrsavanja, ugotavljanja smeri vrtenja kot tudi zaznavanje 
prekoračitve ali prenizke hitrosti vrtenja. Določili boste lahko 
tudi delovno okno v katerem modul obratuje. Dvokanalna 
varianta modula pretvarja izbrani pulzni vhod v ustrezni 
analogni izhod. Nastavite ga lahko tudi na način, da meri 
razliko frekvenc in jo pretvori v analogni izhod.

Enostavno nastavljiv

IMX12 lahko nastavite s pomočjo IO-Link vmesnika in FDT 
programa (npr. PactWare). Lahko ga uporabite v aktivni ali 
pasivni zanki 0/4….20 mA. Variante modulov vsebujejo 
vijačne ali vzmetne sponke, možnost montaže na DIN 
letev z napajanjem v liniji ali posamezno.

Pametne kamere za strojni 
vid Cognex In-Sight 8000

Ločilni ojačevalnik Turck 
IMX12-FI za ATEX območje

Informacije: TIPTEH d.o.o. Informacije: TIPTEH d.o.o.
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Prilagodljiv vašim potrebam

Modul IMX12-FI lahko obratuje v 
napetostnem območju 10-30V DC, zaradi 
česar ga lahko napajate preko solarne 
ali veterne energije. Lahko ga uporabite 
v varnostni verigi saj ustreza varnostni 
kategoriji SIL2 in strogimi zahtevami EMC 
za procesno industrijo (NE21).

Varen in zmogljiv

Modul IMX12-FI omogoča največjo 
gostoto signalov med moduli na trgu. 
Za modul so na voljo Ex mednarodni 
certifi kati in dovoljenja, ki vam bodo 
zagotovila visok nivo varnosti uporabe 
ter dolgoročno smotrnost investicije.

Želite izvedeti več o Ločilnih 
ojačevalnikih Turck  IMX12-FI

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.
si/atex-oprema/locilni-ojacevalnik, 
kjer lahko preberete več in najdete 
datasheet!

Izkoristite obogateno resničnost 

in posodobite delovne procese!

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana,  Slovenija  

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

ZVOČNIK IN

DVA MIKROFONA 

FUNKCIJA IZNIČEVANJA HRUPA

MONTAŽA NA 

VARNOSTNA OČALA 

ČELADO ALI TRAK

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

VIRTUALNA 

REŠITEV VAŠIH 

APLIKACIJ

10 MP KAMERA 

IN 1080P VIDEO
AUTOFOKUS, FLASH LED, 

STABILIZACIJA SLIKE

BATERIJA 

ZA DO 12 UR

UPORABE

GLASOVNO 

UPRAVLJANJE, 

GESTURE TRACKPAD 

IN 4 GUMBI

Video najdete na 
www.tipteh.si/vuzix-m300

INTEL ATOM CPU

64GB FLASH MEMORY

2BG RAM

Robustna pametna očala Vuzix M300, vodilnega proizvajalca AR 
tehnologije, Vam omogočajo uvedbo funkcionalnosti obogatene 

resničnosti v aplikacije na širokem spektru industrijskih okolij.

Enostavno prostoročno zbirajte in dostopajte do podatkov 
ter intuitivno upravljajte proces. Med nošenjem občutite 

udobje okvirja, ki vključuje monokularni zaslon, vgrajen 
procesor, prostor za podatke, kamero in povezljivost. 

Zaženite obstoječe Android aplikacije ali razvijte 
lastne ter jih prilagodite svojemu delovnem procesu.

POVEZLJIVOST 

USB 2.0, WI-FI, 

BLUETOOTH

Pozicijska stikala, ki zaradi modularnega dizajna omogočajo uporabo prav v 
vsaki aplikaciji namenjeni za višjo varnost pri delu s stroji. Pozicijska stikala 
imajo pri Schmersalu dolgo tradicijo in predstavljajo eno od glavnih področij 
njihovega delovanja. Po uspešni in uveljavljeni seriji pozicijskih stikal PS116, 
podjetje sedaj tradicijo nadaljuje z družino stikal serije PS.

Pozicijska stikala Schmersal serije PS
Informacije: TIPTEH d.o.o.
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STIKALNA TEHNIKA

Modularni in primerni za vsako aplikacijo
Stikala so na voljo v plastičnem ali kovinskem ohišju, ki 
vam bodo postregla z zaščito pred vplivi okolja IP66 in 
IP67. Prečni presek ohišja stikal skupine PS2xx dosega 30 
x 30mm, ohišja skupine PS3xx pa dimezije 40 x 40mm. V 
slednji skupini vam je na voljo tudi razširjeni verzija ohišja 
59mm. Tako kot pri stikalih serije PS116, je možno tudi pri 
obeh novih serijah enostavno izmenjevati različne tipe 
aktivatorjev, enostavno je nastaviti tudi zasuk aktivatorjev 
v korakih po 45°.

Spoznajte stikala družine PS

Pozicijska stikala v vseh verzijah in s številnimi 
možnostmi aktuatorjev

Pozitivno vodeni kontakti
Obe skupini stikal sta dobavljivi z do tremi skočnimi ali 
drsnimi kontakti. Vsi mirovni kontakti so pozitivno vodeni 

kar vam, v skladu s standardom IEC 60947-5-1, omogoča, 
da jih boste lahko uporabili v varnostne namene.

Nivo varnosti PL e
V kombinaciji z varnostnimi moduli lahko posamezno stikalo 
uporabite do varnostnega nivoja PL d. V kolikor pa uporabite 
dve stikali, dosežete varnostni nivo PL e, v skladu z evropsko 
direktivo varnosti ISO 13849-1. 

Hiter priklop
Priklop je možen z uvodnico M20 ali M12 konektorjem. Za 
hitrejši priklop so priključki kontaktov zasukani za 45°. Pri 
plastičnih izvedbah se pokrovček zapira na zatič, s čimer 
dodatno prihranimo čas pri montaži.

Želite izvedeti več o Pozicijskih stikalih 
Schmersal PS? 

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/varnost-strojev/
pozicijska-stikala, kjer lahko preberite več in najdete 
datasheet!
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RaspberryPi klonov danes ne manjka, zato je prava osvežitev videti tu 
novo ponudbo, ki bi ponujala vsebinske novosti. Libre Computer je znan 
po svoji ponudbi rešitev, ki je odprta očesu javnosti. No, odprta v meri, 
v kateri je to odvisno od njih. Tokrat so svoji ponudbi dodali novi seriji 
Renegade/Renegade Elite.

Libre Computer – nova serija 
Renegade

Branko Badrljica, Avtoma  ka+E

Če ste poskusili početi karkoli majčkeno 
bolj resnega z RasPi, potem je verjetno, 
da ste trčili najprej ob ozek, in predvsem 
počasen I/O. Samo 100Mbitni Ethernet, 
iz katerega pogosto niste mogli iztisniti 
niti tega, malo I/O pinov, počasen 
USB in podobni glavoboli so verjetno 
preprečili marsikakšen projekt.

Nova »Odpadnika« tu končno ponujata 
bistvene nove kakovosti:

• /Ren Elite/ Rockchip RK339 Soc (2*  
A72 + 4*  A53)

• /Renegade/ Rockchip RK3328 (4 * 
A53 @ 1.4 GHz + Crypto)

• /Ren Elite/ 4-jedrni MALI T860 
GPU (OpenGL 1.1/1.2/2.0/3.1/3.2, 
OpenCL 1.2)

• /Renegade/ 2G + 2P jedrni Mali 450 
@ 500MHz (OpenGL ES 1.1/2.0), 
OpenVG 1.1

• 4GB LPDDR4 RAM
• /Ren Elite/ 2*USB 3.0 + Displayport 

(ena vrata z napajanjem)
• /Renegade 1/ * USB 3.0
• HDMI 2.0
• Gig-E NIC
• /Ren Elite/ 3* MIPI (1 DSI, 1DSI/

CSI, 1CSI)
• /Ren Elite/ Embedded DP
• 3* USB 2.0 tip A /2 na navadnem 

modelu/
• microSD
• eMMC 5.X vmesnik
• 128Mb NOR FLASH SPI
• IR sprejemnik
• /Ren Elite/ RTC z baterijo
• /Ren Elite/ UART
• /Ren Elite/ 60 pinski PCI-Express 

konektor
• 60 pinski I/O konektor (4-pinski na 

navadnem modelu)

ARMbian (www.armbian.com) za osnovni 
Renegade že ponuja »Bionic« Linux, 
lahko pričakujemo, da se bo v kratkem 
pojavil še za »Elite« model.

Vir: libre.computer
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Kompaktni merilni pretvorniki z nastavljivim merilnim 
območjem je namenjen montaži v glavo temperaturnega tipala, 
kot je denimo EKT 110. Na vhod pretvornika priklopimo PT 
senzor, na izhodu pa dobimo RS-485 MODBUS ASCI/RTU. V 
komunikacijsko mrežo lahko povežemo do 247 pretvornikov. 
Napajamo ga lahko z 12-27VDC, hitrost komunikacije pa 
je lahko od 1200 do 115.200bps.

Vir: http://www.eltratec.com/default.asp?lang=si&str=43&id=82

Hachov novi NX7500 senzor prinaša možnost zajema večih 
podatkov iz vodnega vzorca brez kemičnih dodatkov. Novi 
senzor uporablja tehniko UV vzorčenja za merjenje vsebnosti 
dušikov in organskih spojin. Tako lahko dobimo skozi eno 
merjenje dokaj celovit vpogled v kakovost vode, ne da bi 
se morali ubadati s spreminjajočimi se koncentracijami. 
Tako novi model zahteva veliko manj priprav, nano prevleka 
na senzorju in opcijski komplet za čiščenje pa omogočajo 
vzdrževanje stalne kakovosti zajema.
NX7500 uporablja valovne dolžine od 200 to 360 nm in to 
mu omogoča natančno zaznavo NO3-N, NO2-N in organskih 
komponent (SAC254,CODeq,BODeq,DOCeq,TOCeq). Senzor 
lahko v procesu uporabimo neposredno ali v pretočni celici.
Tipična aplikacija senzorja je denimo nadzor in krmiljenje 
procesa deamonizacije.

Vir: https://www.hach.com/optical-multiparameter-sensors/
nx7500-uv-sensors/family?productCategoryId=52355224986#)

Modemi omogočajo P2P ali večtočkovne povezave, 
uporabljajo pa pasovno širino 12,5 kHz v half-duplex 
načinu dela. Omogočajo pokrivanje velikih področij (ni 
zahtevana neposredna vidnost obeh točk), na voljo pa je 
tudi »repeater« funkcija, pri kateri modem samo posreduje 
podatke radijske točke naprej v obe smeri. Dobavljiv je v 
VHF,UHF, 870 MHz in 915 MHz področjih. Oddajna moč je 
nastavljiva do 10W, vdelane so diagnostične funkcije tudi za 
kakovost radijske povezave, modem pa je moč konfi gurirati 
s T-MOD programsko opremo (za Windows okolje).

Vir: http://www.farell-i.com/en/product/8

Z vdelanim naprednim »Sigma 2« krmiljem in optimiziranim 
profi lom kompresorskih vijakov dosegajo ne samo načrtovane 
pretoke in pritiske ampak ob tem tudi optimizirajo porabo 
energije.
SM serija predstavlja optimalno 
rešitev za učinkovito generacijo 
komprimiranega zraka od 0,95 
do 1,61 m3 pri pritisku 8 bar in 
so na voljo v obsegu moči od 5,5 
do 9kW. Med drugim je njihova 
značilna odlika visokoučinkovit 
kompresorski del, elektromotorji 
serije IE4 (7,5 in 9kW modeli), ki so 
trenutno najučinkovitejši dobavljivi 
modeli.  Vdelano »Sigma 2« krmilje 
omogoča zelo tiho delo.
»Sigma 2« ne krmili samo kompresorja glede na trenutne 
potrebe porabnika in druge spremenljivke okolja ampak 
dovoljuje priklop na višje sisteme upravljanja preko Ethernet 
vmesnika, kot je denimo »Sigma Network«. Dobavljiva je 
tudi izvedba z nastavljivim frekvenčnim krmiljem v 7,5kW 
izvedenki.

Eltratec-ovi merilni 
pretvorniki MPI 102

Hachov novi NX7500 
senzor

Farellovi radijski modemi 
za MODBUS preko TCP-IP Kaeserjeva SM serija 

kompresorjev

Branko Badrljica, Avtoma  ka+E Branko Badrljica, Avtoma  ka+E

Branko Badrljica, Avtoma  ka+E
Branko Badrljica, Avtoma  ka+E
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VX25. SISTEMSKA PERFEKCIJA.

Vedno sta dve različici tega ohišja – realna 
in digitalna. Največja kvaliteta podatkov 
VX25 zagotavlja večjo prilagodljivost za 
konfiguracijo, proizvodnjo in montažo. 
In s tem “digitalnim dvojčkom”, lahko 
načrtujete, naročujete, obdelujete in s tem 
storite mnogo več za vaše podjetje.

HITER PRETOK
PODATKOV.
ENOSTAVEN
POTEK DELA.

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

Servelec technologies predstavil  novo 
komunikacijsko kartico za prenos preko 4G/
LTE omrežij.
Če ni na razpolago 4G signala, kartica lahko 
uporabi 3G ali GPRS. 

TBOX MS je modularna, varna in robustna 
enota za kritične SCADA aplikacije. Vdelani 
spletni strežnik mu omogoča neposredni 
prikaz podatkov in tako ne potrebujemo nujno 
dodatne HMI enote in SCADA programja. 
Modul predstavlja idealno kombinacijo 
z obstoječo visokoučinkovito 2G/3G/4G 
večpasovno omnidirekcionalno 3dB anteno 
z 2m koaksialnim kablom. 

Vir: https://www.servelectechnologies.com/
media/4100/tbox-ms-gsm-4g-modem-launched-
16-may-2018.bmp?width=132&height=657

Kabli so namenjeni medsebojnemu povezovanju de lilni kov, 
distribucijskih sklopov ali komunikacijskih vozlišč. Vlakna 
so v tesni zaščiti (0.9mm). Plašč iz LSZH ma teriala ima 

zahtevano fl eksibulnost. 
Na obeh straneh je lahko 
vstav ljena po ena PG16 
uvo dnica. Vtiči so med 
transportom v PVC 
zaščitni vrečki. 

IFC povezovalni kabli
 so izdelani v Premium 

kvaliteti in imajo pri-
loženo testno poročilo. 
Vlakna so lahko G652D 
ali G657A1. Dolžina 
odcepa na obeh straneh 
je 0,75 metra. 
Vtiče, dolžino odcepov 
in tip vlakna se določi 

ob naročilu! Na voljo so kabli z 48 vlakni, breakout kabli 
z vtiči na dodatno zaščitenih vlaknih s premerom 1,6 ali 
2 mm, vtiči E2000, ...

Vir: www.ezz.si

Servelec technologies 
predstavil  novo 
komunikacijsko kartico

IFC povezovalni kabli 

Branko Badrljica, Avtoma  ka+E

Informacije: EZŽ d.o.o.
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NAPAJALNI SISTEMI

Pavle Boškoski, Andrej Debenjak, Janko Petrovčič
Ins  tut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana

pavle.boskoski@ijs.si

A techno-economic analysis of the design and implementation of a fuel cell power unit

Given the still poor distribution of hydrogen technology, a build-up of a fuel cell power unit is quite a challenging 
task. The article systematically presents all the aspects of the design and implementation of an 1 kW PEM 
fuel cell based power unit. It gives a detailed breakdown of the cost of the installed components and their 
availability. Furthermore, it describes the practical experiences and fi nding regarding the installed components, 
their compatibility and interoperability.

Kratek pregled prispevka

Zaradi še vedno slabe razširjenosti vodikovih tehnologij je izdelava agregata z gorivnimi celicami svojevrsten 
izziv. Članek sistematično predstavlja vse aspekte zasnove in izvedbe agregata z gorivnimi celicami PEM 
moči 1 kW. Podaja podrobno razčlenitev stroškov vgrajenih komponent in razpoložljivosti le-teh. Poleg tega 
opisuje tudi praktične izkušnje in spoznanja glede vgrajenih komponent, njihovi medsebojni kompatibilnosti 
in operabilnosti.

Tehnično-ekonomska analiza zasnove in izvedbe
agregata z gorivnimi celicami

1 Uvod

Glavni razlog, ki omejuje masovno 
uporabo gorivnih celic je cena na 
kW instalirane moči. Trenutno so cilji 
postavljeni na 100 €/kW pri letni 
proizvodnji 50.000 kosov [1,2]. V to 
ceno so poleg samega sklada gorivnih 
celic vključene tudi vse pomožne 
komponente, ki skrbijo za obratovanje 
sistema. Po nekaterih ocenah je delež 
pomožnih komponent 30-50% cene 
celotnega sistema [1,3].Pri izdelavi 
agregata z gorivnimi celicami je 
smiselno uporabiti komponente iz 
avtomobilske industrije, ki imajo 
predvsem zaradi velikih količin in 
konkurenčnega trga zelo nizko ceno. 

Težavo pa pri mnogih komponentah 
vseeno velikokrat predstavlja ustreznost 
le-teh za sistem z gorivnimi celicami. 
Zaradi tega se v veliko primerih dogodi, 
da je ustreznih izdelkov na trgu 
izjemno malo. Ob tem je velikokrat 
problematična tudi uporaba vodika 
predvsem iz varnostnih razlogov. 

Marsikateri proizvajalec  komponent 
se ne odloči za deklariranje njihovih 
izdelkov za uporabo v kombinaciji z 
vodikovimi tehnologijami.

Tukaj podajamo podroben opis kom-
ponent potrebnih za izdelavo agregata 
z gorivnimi celicami in težav s katerimi 
smo se srečali pri nabavi ter instalaciji.

Slika 1: Shema agregata z gorivnimi celicami.
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2 Sestavni deli 
Agregat z gorivnimi celicami sestavljajo
naslednji ključni sestavni deli:

• sklad gorivnih celic PEM,
• recirkulacijska črpalka za vodik,
• plinsko tlačni regulator,
• puhalo za zrak,
• radiator z ventilatorjem,
• obtočna črpalka,varnostni, vhodni 

in izpustni ventili,
• vgrajena kontrolna enota,
• razpeljeva za vodik, in
• instalacije za zrak in hladilno 

tekočino.

Za spremljanje delovanja in vodenje 
celotnega agregata so potrebni tudi 
senzorji za merjenje:

• masnega pretoka zraka,
• temperature hladilne tekočine,
• napetosti celic, in
• toka.

Strukturna shema agregata z gorivnimi 
celicami je prikazana na sliki 1.

2.2 Recirkulacijska črpalka za vodik

Zaradi zagotavljanja boljšega delovanja
gorivnih celic je smiselno v vodikov  
sistem vgraditi recirkulacijko črpalko. 
Črpalka zagotavlja bolj enakomerno 
oskrbo posameznih gorivnih celic z 
vodikom ne glede na to, kje v skladu 
se nahajajo. Zaradi neugodnih lastnosti 
vodika (izredo lahek in redek plin) so v 
primeru vodikovih črpalk uveljavljene 
predvsem membranske in spiralne 
tehnologije. Proizvajalci, ki ponujajo 
komercialno dostopne izdelke so 
precej maloštevilni in sicer: KNF, Air 
Squared, in Gardner Denver Thomas.

Na podlagi preteklih izkušenj s 
proizvodi naštetih proizvajalcev smo 
se odločili za recirkulacijsko črpalko 
KNF N816. Črpalka je sestavljena 
po tehnologiji dvojne membrane, je 
izredno kompaktna in tišja v primerjavi 
z ostalimi.

2.3 Plinsko tlačni regulator

Plinsko tlačni regulator je potreben, ker 
je predpisan delovni nadtlak vodikove 
(anodne) strani sklada 100 mBar v 
primerjavi s tlakom katodne strani. 
Izbrali smo regulator Emersson 912N.

2.4 Puhalo za zrak

Puhalo za zrak oskrbuje sklad gorivnih 
celic z zrakom (kisikom). Pri izbiri 
puhala je potrebno paziti, da je le-
to zmožno zagotavljati predpisani 
nadtlak tudi pri zgornjih vrednostih 
potrebnega pretoka zraka. Izkazalo 
se je namreč, da mnogo puhal ni 
primernih ravno zaradi prenizkega 
tlaka, ki so ga sposobna zagotavljati 
pri večjih pretokih.

Ker je slovensko podjetje Domel 
do bavitelj več proizvajalcem in inte-
gratorjem sistemov z gorivnimi celica-
mi, smo se odločili, da vgradimo 
njihov produkt. Izbrali smo puhalo 
791.5.750, ki ga Domel redno dobavlja 
podjetjem Hydrogenics ter različnim 
integratorjem sistemov gorivnih celic.

2.5 Radiator z ventilatorjem in 
obtočna črpalka

Hladilni sistem agregata z gorivnimi 
celicami potrebuje učinkovit hladilni 
sistem. Glavni deli takšnega sistema so 
radiator, ventilator in obtočna črpalka. 
Ker so te vrste izdelkov ključni tudi v 
avtomobilski industriji, smo se odločili, 
da vgradimo standardne avtomobilske 
komponente. Tako smo izbrali hladilnik 
z integriranim ventilatorjem,, ki ga 
avtomobilski proizvajalec Renault 
vgrajuje v avtomobile serije Dacia in 
obtočno črpalko Pierburg 7.02058.10.0, 
ki jo v avtomobile vgrajuje proizvajalec 
Opel in v ogrevalne sisteme vodilno 
podjetje na tem segmentu Webasto.

2.6 Ventili

V sistem so vgrajeni trije ventili: var-
nostni ventil, vhodni ventil in ventil 
za izpihovanje vodika. 

Varnostni ventil je vgrajen na sam 
za četek vodikove razpeljave. Skrbi za 
zaščito občutljivih komponent, kot so 
regulator tlaka, recerkulacijska črpalka, 
sklad gorivnih celic in nizko tlačna 
vodikova napeljava, pred morebitnim 
previsokim tlakom vodika. Izbran je 
bil varnostni venitl SS-RL3M4-F4 
podjetja Swagelok.

Vhodni ventil omogoča zaprtje ozi-
ro ma odprtje vodikove poti. Ventil 
za izpihovanje vodika pa je potreben 
za občasna izpuščanja (izpihovanja) 

vodika zaradi nakopičenja nečistoč, 
ki so neizogibne v vodikovi oskrbi. 
Ventila sta enaka in sicer Buerket 
6011-A01.

2.7 Vgrajena kontrolna enota

Vgrajena kontrolna enota skrbi za 
napajanje senzorja masnega pretoka 
zraka, zajem signalov senzorje, obdelavo 
signalov, izvajanje regulacijskih 
algoritmov in upravljanje aktuatorjev. 
Na področju kontrolnih enot je veliko 
proizvajalcev. Največja težava je 
število analognih vhodov in izhodov, 
ki so potrebni za krmiljenje vseh zank 
na agregatu. Komercialno dobavljivi 
produkti so iz avtomobilske panoge 
predvsem Bosch ECU. V našem primeru 
smo se odločili za lastni prototip 
krmilnika, ki je bil razvit v sklopu FP7 
EU projekta FC-GEN.

2.8 Senzorji

Pri izbiri senzorja pretoka zraka so na 
voljo izdelki namenjeni avtomobilski, 
laboratorijski in medicinski industriji. 
Avtomobilski senzorji so cenovno 
najbolj ugodni. Težava pa se skriva 
pri njihovem območju delovanja. 
Avtomobilski pretoki so namreč 
bistveno večji od tistih, ki jih srečamo 
pri agregatu z gorivnimi celicami. 
Laboratorijski senzorji  so neprimerni 
predvsem zaradi cene. Zaradi tega 
ostanejo le še medicini namenjeni 
senzorji, ki so sicer nekoliko dražji od 
avtomobilskih predvsem zaradi vseh 
potrebnih certifi ciranj. Pri izgradnji smo 
uporabili senzor pretoka PMF4101V 
proizvajalca Posifa.

Razpon temperaturnih meritev je med 
-10 do 100 °C. Izbrali smo temperaturne 
senzorje Pt1000. Napetost sklada 
merimo neposredno prek kontrolne 
enote z navadnim analognim vhodom 
z ustrezno zaščito. Električni tok pa 
merimo s Hall-ovim pretvornikom 
LEM HASS 50S.

Merjenje napetosti posameznih celic 
je bistveno bolj zahtevno. Težava 
je predvsem merjenje sorazmerno 
nizkih napetosti posameznih celic, 
ki so superponirane na precejšen 
enosmerni potencial. Poleg tega je 
v sistemih večjih moči število celic 
precejšnje – tudi nekaj sto. V primeru 
izgrajenega sistema ima sklad le 10 
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celic. Za merjenje smo uporabili lastno 
razvit večkanalni merilnik napetosti. 

Sistem za dovod vodikaDovod vodika 
lahko ločimo na dva segmenta – visoko 
in nizko tlačni del. Visoko tlačni del 
obsega območje od priključka za vodik 
(jeklenke) do tlačnega regulatorja, ki je 
opisan v poglavju 2.3. Pri stacionarnih 
agregatih lahko uporabimo zunanji 
regulator tlaka in z njim omejimo 
vstopni tlak na 6 bar. Zaradi precejšnje 
zahtevnosti za tesnenje vodika sta 
primerna le dva proizvajalca komponent 
za visokotlačno razpeljavo in sicer 
Swagelok ter DK-Lok.

Nizko tlačno območje obsega instala-
cije od plinsko-tlačnega regulatorja 
prek gorivne celice do izpušnega 
ventila. Instalacije v tem delu so lahko 
izvedene s tefl onskimi cevmi, ki se 
enostavno integrirajo s komponen ta mi 
proizvajalcev Swagelok ali DK-Lok. V 
vodikovo napeljavo je smotrno vgraditi 
tudi mikrofi lter za delce večje od 15 
m. Za vse komponente napeljave 
vodika smo izbrali izdelke proizvajalca 
Swagelok.

2.9 Hladilni tokokrog in dovod zraka  

Gorivne celice navadno hladimo z 
Glykolom ali navadno deionizirano 
vodo. V primeru vode je potrebno 
vgraditi tudi deionizirni fi lter. Predvsem 
zaradi enostavnosti montaže smo 
izbrali fi lter podjetja SpectraPure. 
Poleg deionizatorja smo vgradili tudi 
navaden vodni fi lter velikih delcev.

Za razpeljavo hladilnega sistema in 
dovoda zraka smo uporabili tefl onske 
cevi za hladilne sistem športnih 
avtomobilov. Prednost teh cevi je v 

tem, da v hladilni sistem ne spuščajo 
neželenih ionov. Uporabili smo cevi 
proizvajalce Samco Sport in DO88. 

3 Energetska bilanca

Pri izdelavi agregata z gorivnimi 
celicami je potrebno upoštevati porabo  
pomožnih sistemov, ki ni zanemarljiva. 
Največja porabnika energije sta 
sistema za dovod zraka in prisilno 
hlajenje radiatorja. Gorivnim celicam 
je navadno potrebno zagotoviti do 
100 mbar nadtlaka zraka. Ob tem pa 
je potrebno za normalno delovanje 
zagotoviti dovolj velik pretok zraka. 
Takšen režim delovanja zahteva precej 
močno puhalo, ki ima v našem primeru 
približno 400 W moči. 

Drugi največji porabnik energije je 
ventilator za prisilno hlajenje radiatorja. 
Izkoristek gorivnih celic je 50%, kar 
pomeni, da celica proizvaja ekvivalentno 
količino električne in toplotne energije. 
Slednjo je potrebno prek hladilnega 
sistema in s pomočjo ventilatorja 
odvesti v prostor. Ventilator je moči 
200 W.Nadalje je potrebno upoštevati 
še porabo vodikove recirkulacijske 
in vodne obtočne črpalke ter ostale 
manjše porabnike, kot so kontrolna 
enota, senzorji in ventili. Skupaj trošijo 
približno 100 W moči.

Skupaj to predstavlja približno 700 
W porabe. To pomeni, da več kot 
polovico proizvedene električne 
energije porabimo za samo delovanje 
sistema. Zavedati se je potrebno, da 
se poraba podpornih komponent z 
večanje moči gorivnih celic povečuje 
le malenkostno. To pa se odraža v 
precej bolj sprejemljivem razmerje 

Tabela 1

Komponenta 
Sklad gorivnih celic
Vodikova recirkulacijska črpalka
Vodna obtočna črpalka 
Puhalo za zrak
Plinsko tlačni regulator
Vodikova napeljava
Vodna in zračna napeljava
Senzor pretoka zraka
Elektro-mehanski ventil
Alu ogrodje
Radiator z ventilatorjem
Deionizator
Hall-ov pretvornik

Cena [EUR]
1.500
630
90

300
280
740
350
65

2x85
150
230
200
20
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med proizvedeno in porabljeno elek-
trično energijo. 

Finančna analiza

Ta finančna analiza upošteva le 
nabavne stroške komponent in ne 
vključuje stroškov dela. Pri tem je 
potrebno poudariti, da so podane 
cene maloprodajne, saj smo nabavljali 
komponente za izdelavo le dveh 
sistemov. Cene komponent in materiala 
so podane v tabeli 1.

Poleg tega je potrebno v celotni ceni
upoštevati še centralno nadzorno enoto 
in večkanalni merilnik napetosti, ki 
smo ju izdelali sami ter ostal droben 
material. Konzervativna ocena teh 
materialnih stroškov se giblje med 
1.000 in 1.500 EUR. Materialni stroški
celotnega sistema tako znašajo 
približno 6.200 EUR.

Materialni stroški so za 1 kW sistem zelo 
visoki. Zavedati pa se je potrebno, da
povečevanje moči sistema zahteva 
dodatne stroške tako rekoč le pri 
skladu gorivnih celic. Ostali stroški 
ostanejo skorajda enaki.

4 Zaključek
V prispevku smo opisali izkušnje 
pridobljene pri snovanju in izdelavi 
agregata z gorivnimi celicami moči 
1 kW. Predstavljene so izbrane in 
vgrajene komponente ter nekateri 
možni nadomestki. V fi nančni analizi 
smo pokazali kolikšen je materialni 
strošek takšnega sistema. 

5 Zahvala

Delo je nastalo v okviru aplikativnega
raziskovalnega projekta PROG-EES. 
Projekt (PROG-EES, št. L2-7663) 
je sofi nancirala Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije iz državnega proračuna.
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Automation of relay assembling

Automation of TRK 10 family relay fi nal assembly process will start gradual. Previous three mechanical working 
operations with manual passing will be combined into one device. At fi rst they will be automated only partly, due 
to technological diffi  culty and will be fully automated in few month. Special meaning to this has the additional 
integrated automatically cleansing nozzle for components before assembly stage. So possible interferences of 
relay functionality will be prevented or even scrap caused by foreign objects on contact system. We expected 
essentially increase the productivity as well as the quality and reliability of relays. On the other hand we will 
also reduce scrap on fi nal assembly stages.

Kratek pregled prispevka

Predstavljena bo postopen proces avtomatizacije končne montaže družine relejev TRK10 v podjetju Iskra – 
Releji, d.d.. Nekdanje tri posamične mehanizirane delovne operacije z ročno strego se bodo združile v enovito 
napravo, ki bo postopoma po fazah v celoti avtomatizirana. Poseben pomen ima dodatno vključeno samodejno 
čiščenje posamičnih sestavnih delov pred sestavljnjem, s čimer bomo preprečili morebitne kasnejše motnje 
funkcionalnosti releja ali celo izmet zaradi prisotnosti tujkov na delih kontaktnega sistema. Na ta način bomo 
poleg bistveno povišane produktivnosti povečali tudi kvaliteto in zanesljivost delovanja relejev, na drugi strani 
pa zmanjšali izmet v zadnjih fazah montaže.

Avtomatizacija montaže relejev

1 Uvod

Avtomatizacija montaže v elektronski industriji, še 
posebej pa v proizvodnji relejev, je v današnjem 
času zaradi nujnosti kosanja s konkurenco, ki prihaja 
v glavnem z daljnega vzhoda, neizbežna. Klasična, 
mehanizirana montaža povzroča previsoke stroške 
dela za uspešno nastopanje na svetovnem trgu. Ročne
montaž ne operacije niso samo drage, ampak imajo 
poleg nizke produktivnosti tudi odločujoč vpliv na 
kvaliteto relejev in morebiten izmet, saj ni mogoče 
izločiti t. i. človeškega faktorja. 

Proces načrtovanja avtomatizirane montaže se prične 
že z razvojem izdelka in oblikovanjem posameznih 
sestavnih delov. Lastnosti posameznih sestavnih 
delov odločilno vplivajo na strukturo montaže releja, 
ta pa na konfi guracijo montažne naprave. Zaradi 
nekaterih specifi čnih lastnosti sestavnih delov relejev 
predstavlja avtomatizacija montažnih procesov velik 
tehnološki izziv, saj je poleg standardnih komponent 
v konfi guracijo avtomatiziranih montažnih naprav 
potrebno vključevati velik delež namenskih, posebej 
za to razvitih tehnično tehnoloških rešitev.

Postopek avtomatizacije končnega sestavljanja relejev 
zajema izvedbo združevanja več ročnih operacij v 
enovito avtomatizirano napravo končne montaže 
relejev[1]. V podjetju Iskra – Releji, d.d. trenutno 
sestavljamo releje z različnimi ročnimi operacijami 
[2]. Pri nastavljanju (justiranju) elektromehanskih 
parametrov rele sestav dodatno izpihamo v »justirnem« 
prijemalu (gnezdu) s fi ltriranim zrakom, saj nastane 
pri avtomatski montaži magneta in kontaktnega 
sistema releja kar nekaj odreznih plastičnih delcev 
oziroma nečistoč, ki nam lahko predstavljajo izolator 
med kontakti. 

Po nastavitvi vseh elektromehanskih parametrov rele 
sestav ročno pokrijemo z ohišjem (pokrovom). Zaprt 
rele vzamemo iz justirnega prijemala, ga obrnemo in 
vstavimo še dno releja ter ga odložimo na embalažo 
(saržer), kjer je pripravljen za nadaljnjo obdelavo. 

V avtomatizirani napravi za končno montažo releja 
se po nastavljanju elektromehanskih parametrov s 
pomočjo manipulatorja rele sestav izpostavi pred šobo 
za izpihovanje z ioniziranim zrakom. Tako dosežemo, 
da so vsi releji izpostavljeni enakim pogojem in 
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enakemu impulznemu času izpihovanja. Zatem se vstavi v pokrov 
releja in ročno pokrije z dnom ter odloži v embalažo [3].

Glede gospodarnosti je postavljen cilj, da se mora investicija avtomatizirane 
končne montažne naprave povrniti najkasneje v petih letih. Pomembni 
so tudi cilji, kot je npr. povečanje produktivnosti (600 kosov na uro) in 
kvalitete relejev (zmanjšanje izmeta pod 2 %).

2 Možnosti izvedbe avtomatizacije

Dolgoročno gledano bi bila gotovo najbolj ekonomična in fl eksibilna 
izvedba izdelava samostojne robotske celice z možnostjo kasnejše 
vključitve le-te v popolnoma avtomatizirano montažno linijo. Vendar 
v tem primeru nastopi omejitev zaradi relativno visoke cene robotske 
celice proti klasičnemu pnevmatskemu manipulatorskemu sistemu [1].

Robotska celica bi morala biti za izvedbo vseh potrebnih opravil 
sestavljena iz dveh robotov, največji strošek pa bi ob zagotavljanju 
vsaj 4-urne avtonomije predstavljale strežne naprave na vhodu in 
izhodu. Ker gre za montažo miniaturnih komponent in zato specifi čen 
način sestavljanja s številnimi pogoji, bi bila zelo draga tudi namensko 
izdelana robotska prijemala, ki bi se morala zelo pogosto zamenjevati. 
Po naši oceni, ki temelji na pridobljenih ponudbah proizvajalcev robotov, 
bi bila cena primerne robotske celice vsaj 4-krat višja od kombinacije 
pnevmatskih aktuatorjev, krmiljenih s Siemensovim PLC krmilnikom.

2.1 Zahteve za izvedbo

Delovanje avtomatizirane naprave za končno montažo releja mora 
zajemati [2]:

Slika 1: Zgradba releja TRK10.
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• Možnost izbire delovanja po korakih in avtomatsko;
• vizualizacijo napak preko zaslona (displeja);
• vsa mesta za manipulacijo sestavnih delov morajo 

vsebovati kontrolo prisotnosti;
• zastoj mora biti signaliziran s svetlobnim signalom 

(utripajoča rdeča luč);
• izpihovanje skozi kontaktni sistem releja mora 

trajati 1,2 s impulzno;
• v času delovanja naprave mora biti delovno okolje 

zaščiteno z optičnimi ali mehanskimi varovali;
• čas cikla naprave približno 6 s;
• naprava mora biti izdelana v skladu z veljavnim 

pravilnikom iz varstva pri delu.

2.2 Zgradba relejev družine TRK10

Kljub vse večji miniaturizaciji in integraciji v polpre-
vodniški industriji se v svetu še vedno uporablja 
veliko elektromehanskih naprav – miniaturnih 
relejev za direktno vgradnjo na tiskana vezja. Eden 
izmed razširjenih produktov je rele TRK10, katerega 
zgradba je na sliki 1.

Rele je sestavljen iz dveh sistemov in sicer iz 
magnetnega ter kontaktnega sistema [2]. Magnetni 
sistem sestavljajo tuljavnik z navitjem (tuljava) in 
kovinski deli (jedro, jarem kotva), ki so izdelani iz 

relejnega železa (RFe80). Kontaktni sistem (KS) je 
stikalni del releja, ki predstavlja močnostni tokokrog, 
kjer se preklapljajo višji tokovi in napetosti. Danes 
se na tržišču večinoma pojavljajo releji z enim ali 
dvema kontaktnima sistemoma. Proces montaže 
relejev je specifi čen zaradi majhnosti relejev in 
velikega števila sestavnih delov (slika 2).

Slika 2: Sestavni deli releja TRK10.

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

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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2.3 Zasnova avtomatiziranega sistema

Konstrukcijska zasnova in kon fi guracija avtomatizirane 
montažne naprave (AMN) ter pripadajoče strege je 
prilagojena strukturi objekta montaže – releja sestav 
TRK10 [1,3].

Slika 3: Skica avtomatizirane montažne naprave.

AMN (slika 3) vsebuje naslednje sklope: brezprašno 
komoro; zalogovnik z rele sestavi, ki so embalirani v 
medfazno cevasto embalažo; gnezdo 1 za odvzem 
releja sestav; manipulator, ki vzame rele sestav, ga 
prenese pred izsesavanje in ga dostavi v gnezdo 2; 
gnezdo 2, v katerem se sestavita pokrov in rele sestav; 
zalogovnik za pokrove, ki so embalirani v medfazno 
cevasto embalažo; grmadnik z dnom; prostor za 
saržerje; prostor za odlagalni plato.

3 Zgradba AMN

Zadali smo si, da v tej fazi avtomatizacije sestavljanja 
relejev izvedemo le t.i. fi nalno montažo, ki obsega 
združevanje treh sestavnih delov oziroma podsklope 
v sestav in sicer [1]: 

a)  rele sestav TRK10 – funkcionalni del releja z 
vgrajenim magnetnim in kontaktnim sistemom;

b)  pokrov releja – zgornji del ohišja releja;
c)  dno releja – spodnji del ohišja releja.

Razen tega je potrebno še pred sestavljanjem očistiti 
rele sestav in dno. Pokrov je očiščen že na predhodni 
delovni operaciji žigosanja oznake. Konfi guracija 
celotne AMN je prikazana na sliki 4.

Predvideli smo uporabo PLK krmilnika družine Siemens 
SIMATIC S7-1200 [4], ki ustreza vsem odločilnim 
izbornim pogojem. Glede na kompleksnost, strukturo 
in fl eksibilnost AMN smo izbrali PLK krmilnik s CPU 
1214C s tranzistorskimi izhodi. Ker potrebujemo vsaj 
41 vhodov, smo za razširitev uporabili še dva signalna 

Slika 4: Blokovna shema AMN.

modula in sicer SM 1223 ter SM 1221. Za razširitev 
komunikacije smo uporabili razširitveni modul SCM 
1277, da smo povezali HMI panel in programirno 
napravo (PC). Uporabili smo tudi Siemensov HMI 
modul KTP400 Basic mono.

3.1 Zalogovnik za rele sestave

Osnova interne medfazne embalaže so PVC embalažne 
profi lne cevi, razrezane na ustrezne dolžine in na 
obeh straneh zaprte z gumijastimi čepi. Na predhodni 
delovni operaciji justiranja relejev sestav se rele 
sestavi odlagajo v embalažne profi lne cevi. Nato se 
prenesejo na vstopni zalogovnik AMN, od koder se 
po drči pod naklonom spuščajo v montažni proces. 

Slika 5: Zalogovnik za rele sestav.
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Zalogovnik je opremljen z avtomatskim pnevmatskim 
menjalcem posameznih embalažnih cevi, ki v okviru 
predvidene avtonomije montažnega sistema zagotavlja 
samodejno polnjenje AMN (slika 5).

3.2 Pnevmatski manipulator

Glavni gibajoči se del AMN predstavlja standardni 
horizontalni dvoosni pnevmatski manipulator z dvema 
linearnima pnevmatskima moduloma s po  dvema 
nastavljivima končnima položajema v ordinatni 
Z-osi in prav tako dvema končnima nastavljivima 
položajema v abscisni X-osi. Gibi obeh modulov so 
zgolj premočrtni. Vsi končni položaji so varovani s 
končnimi stikali (slika 6).

Prijemalo manipulatorja, ki je pripeto na modul Z-osi, 
je kompleksno in več funkcijsko. Poleg osnovne 
funkcije prijemanja rele sestava na odjemnem 
mestu mora imeti tudi funkcijo njegovega vpenjanja 
z nastavljivo, dokaj nizko silo (do max. 5 N), da se 
rele sestav ne deformira. Imeti mora tudi možnost 
regulacije položaja rele sestava v vseh treh oseh, 
poleg tega pa vsebuje tudi centrirni sistem z vodili, 
ki v trenutku vstavljanja rele sestava v pokrov 
pozicionirajo prijemalo na Z-osi manipulatorja proti 
ohišju montažnega mesta (gnezdni del naprave).

Regulacija položaja rele sestava v vseh treh oseh 
prijemala je nujna zaradi nastavitve pravilnega 
(optimalnega) položaja oziroma kota postavitve pred 
šobo za pihanje ioniziranega zraka skozi kontaktni 
sistem releja, pa tudi zaradi nastavitve optimalne 
razdalje do pihalne šobe (okrog 20 mm).

Slika 6: Pnevmatski manipulator.

3.3 Šoba za izpihovanje in odsesalni sistem

Celotna AMN je postavljena v t.i. brezprašno komoro, 
v kateri se vzdržuje nadtlak, ki preprečuje morebitno 

vračanje smeti iz okolice naprave nazaj v notranjost 
naprave in s tem ponovno onesnaženje že očiščenih 
sestavnih delov in zmontiranih relejev (slika 7).

Slika 7: Šoba za izpihovanje in sesalni sistem

Način čiščenja rele sestava pred montažo v pokrov 
je kombinacija izpihovanja kontaktnega sistema s 
fi ltriranim in ioniziranim zrakom (nevtralizira statični 
naboj plastičnih delcev) in na drugi strani sesanja 
izpihanih nečistoč skozi lijak industrijskega sesalca 
čez ustrezen fi ltrirni sistem.

3.4 Zalogovnik za pokrove

Tudi pokrovi se po predhodni operaciji žigosanja 
oznake (tampotisk tehnika nanašanja barve), kjer se 
tudi izpihujejo, odlagajo z luknjo obrnjeno navzgor v 
enake PVC embalažne profi lne cevi kot rele sestavi. 
Nato se prenesejo na vstopni zalogovnik AMN, od 
koder se po drči pod naklonom spuščajo v montažno 
gnezdo, kjer se natančno pozicionirajo (slika 8). S tem 
so pokrovi pripravljeni za vstavljanje že očiščenega 
releja sestav.

Slika 8: Zalogovnik za pokrove.
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3.5 Montažno gnezdo

Centralni del AMN predstavlja več funkcijsko montažno 
gnezdo, ki ima nalogo, da poleg sprejemanja, 
pozicioniranja in vpenjanja pokrova pred montažo, 
centrira tudi prijemalo manipulatorja pri vstavljanju 
rele sestava in potisne le-tega v končno lego v pokrovu.

Po ročnem vstavljanju dna in izpenjanju se montažnemu 
gnezdu lahko opcijsko dogradi tudi dodatna funkcija 
izmetavanja releja oziroma dvigovanje le-tega na 
želeno višino, ki pri delno avtomatizirani izvedbi AMN 
omogoča ročno odlaganje na tekoči trak oziroma v 
saržerje za nadaljnjo montažo in končno kontrolo 
(slika 9).

Slika 9: Montažno gnezdo.

3.6 Zalogovnik za dno

Pri trenutni izvedbi [1] so dna relejev še neurejeno 
odložena v grmadnik ustrezne velikosti, od koder se 
postopoma samodejno spuščajo (z luknjo obrnjeno 
navzdol) na sesalno mrežo, kjer se pred ročno montažo 
v rele sestav očistijo s sesanjem morebitnih nečistoč v
notranjosti.

Pri popolnoma avtomatizirani izvedbi [2] se bodo 
dna orientirala v ustreznem rotacijskem vibratorju in 
se s pomočjo linearnega vibratorja transportirala do 
odjemnega mesta za nadaljnjo avtomatsko montažo, kjer 
se bodo, z luknjo obrnjeno navzdol, pred vstavljanjem 
še posesala. V tem primeru bo treba v AMN dograditi 
še dodaten dvoosni pnevmatski manipulator s 
posebnim visoko senzibilnim in prožnim namenskim 
vpenjalom za dno, ki bo omogočalo vstavljanje dna 
preko priključkov releja sestav v pokrov.

4 Programska oprema
Razvoj, testiranje, zagon in dokumentiranje programske 
opreme krmilnika za aplikacijo AMN temelji na 
programskih orodjih Siemens TIA portal, ki obsega [5]:

• SIMATIC STEP 7 za programiranje osnovnih 
funkcij PLK;

• SIMATIC Safety za programiranje varnostnih 
funkcij PLK;

• SIMATIC WinCC za programiranje HMI panelov 
in konfi guriranje vizualizacije.

Osnovne in varnostne funkcije aplikacije AMN 
programiramo grafi čno s pomočjo t.i. lestvičnega 
orodja LAD (Ladder Logic) v kombinaciji s funkcijskimi 
blokovnimi diagrami FBD (Function Block Diagram).

Trenutna aplikacija AMN [1] obsega 41 logičnih 
vhodov (tipa Bool), na katere so priključeni senzorji 
(optični, induktivni, kapacitivni), tipke in stikala. Na 17 
logičnih izhodov (tipa Bool) so priključeni aktuatorji 
pnevmatskega sistema.

Slika 10: Del programa za doziranje ( LAD).

Celoten uporabniški program je vsebovan v »Main« 
(OB1) po naslednjih sklopih:

• delovanje števca in vklop krmilja;
• meritev ciklusa naprave;
• doziranje embalaže s pokrovi;
• priprava pokrova za prevzem:
• doziranje embalaže z releji;
• priprava releja za prevzem;
• prevzem releja z manipulatorjem;
• nalaganje releja na plato;
• resetiranje naprave;
• prikaz napak.

Vizualizacija in uporabniški vmesnik (slika 11)
sta izvedena s pomočjo HMI modula, ki
vsebuje:

• vklop krmilja;
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• način delovanja (avtomatsko/ročno);
• prikaz sestavljenih izdelkov;
• možnost resetiranja števca;
• možnost resetiranja alarmov;
• prikaz trajanja cikla;
• preklop med glavnim menijem in menijem za 

prikaz aktuatorjev.

Slika 11: Prikaz glavnega menija.

Dodatno smo izdelali tudi prikaz aktuatorjev, ki jih 
lahko ročno vzbujamo. Ta funkcija nam zelo koristi 
pri odkrivanju raznih napak in testiranju pravilnega 
delovanja aktuatorjev in senzorjev (slika 12).

Slika 12: Prikaz menija za ročno vzbujanje.

5 Zaključek

Tri posamične mehanizirane delovne operacije končne 
montaže relejev smo združili v enovito avtomatsko 
napravo, vendar zaradi tehnološke zahtevnosti 
še nekaj mesecev ne bo v celoti avtomatizirana. 
Velik pomen ima vključeno samodejno čiščenje 
kontaktnega sistema, kar se je takoj izrazilo na kvaliteti 
in zanesljivosti delovanja relejev. Z integracijo AMN 
v montažo relejev družine TRK10 se nam je povečala 
tudi kapaciteta montaže, saj se je montažni čas znižal 
iz 12,35 h/1000 kosov (mehanizirana montaža) na 
8,53 h/1000 kosov. Tako smo dosegli cilj, da se bo 
investicija povrnila v roku petih let [1].

Z delno avtomatizacijo še nismo v celoti izločili 
človeškega faktorja, ki je vzrok številnih napak v 
montaži. Kot cilj smo si tudi postavili, da začnemo 
v avtomatizirano montažo drugih linij vgrajevati 
novodobne krmilnike znamke Siemens, saj je v 
današnjem času avtomatizacija tudi drugih montažnih 
operacij neizbežna. Plan nadaljnjega dela [1,3] je 
seveda doseči popolno avtomatizacijo montaže družine 
relejev TRK10. Celotna avtomatizirana montažna 
linija bo sestavljena iz montaže magnetnega kroga, s 
kontrolo in kalibracijo ter diagnostično meritvijo releja. 
Drugi del linije bo zajemal končno montažo releja z 
robotsko celico, ki bi popolnoma avtomatizirala končno 
montažo releja. Ker bo avtomatizirana montažna linija 
kompleksnejša, bo seveda krmilni sistem precej bolj 
zahteven kot pri predstavljenem AMN.
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