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Preglednost nad procesi 
in informacije ob pravem 
času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, 
dvig kakovosti, zvišanje 
prihodkov in izboljšale 
učinkovitost vaših sredstev. 
Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE 
IP, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo 
tudi dolgoročno varnost in 
hitro povrnitev investicije.

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

www.metronik .s i

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35

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

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

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

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

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

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

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

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

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

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

tokrat smo se sprehodili po različnih komunikacijskih protokolih, od 
naslednika tradicionalnega HTTP preko nižje nivojskih segmentov v IoT 
meshu ipd.  Prihajajoče spremembe bodo prinesle manjšo obremenitev 
komunikacijskih kanalov pri prenosu multi medijskih in drugih vsebin, 
kar bo odmaknilo določene omejitve, ki nas morijo tudi danes (dolge 
latence pri obremenjenem GSM omrežju ipd).

Na drugi strani je IoT s svojimi, pogosto diametralno nasprotnimi 
zahtevami – doseči drugo točko s čim manjšimi postavitvenimi in 
vzdrževalnimi stroški, kjer latenca ali promet nista osnovnega pome-
na, vendar zanesljivost je. Tudi tu se odpirajo nova področja, saj je 
industrija stopila na novo področje, kjer vse neznanke niso še dorečene. 
Nekateri se problemov lotevajo s preizkušenimi sredstvi, drugi oblikuje-
jo nove modulacije in tehnike, prilagojene tej specifični uporabi, tretji se 
opirajo na obstoječo GSM infrastrukturo ipd.

Na kratko smo se ozrli tudi v tako nenavadne specifike, kot so komu-
nikacija v zaprtih strukturah in pod površino zemlje ter povezanimi 
rešitvami.

Za trenutek smo pogledali tudi v spremembe, ki bodo prišle v človeko-
vo telo, od uravnavanja različnih procesov, preko genskih posegov do 
sprememb, prilagoditev in razvoj protetike. Ogromno genske dediščine 
je v nas, na žalost je precej teh genskih izkušenj zastarelih in ne ustre-
zajo več okolju, v katerem danes živimo. Na evolucijo pa ne moremo več 
čakati, da bo v svojem počasnem ritmu prinesla spremembe. Kot vedno, 
je prvi korak v razumevanju obstoječega stanja in tu nam manjka še 
veliko, a pomembno je, da smo ga definitivno naredili....

Branko Badrljica, glavni urednik

S5TEHNIKA.net, vizualne
komunikacije in založba d.o.o.

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

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

 3 ČIP

 5 HAMTECH 

 6 ALKATRON

 8 HT-EUREP

12 SOK2019

12 FBS ELEKTRONIK

13 LSO

16 FBS ELEKTRONIK

18 HAMTECH IDAS

19 POLITRIM

20 S5TEHNIKA
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25 BECKHOFF
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49 SMART INDUSTRY

50 PIES 2018

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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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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Projekt »Human body Projekt »Human body 
2.0…« je izziv za mnoga 2.0…« je izziv za mnoga 
tehnološka področjatehnološka področja

Če so inovacije ključ za prihodnji razvoj človeštva, je projekt »Human body 

2.0…« (projekt človeško telo 2.0) le ena od drznejših vizij in smernic našega 

razvoja, v katerega so intenzivno vključene mnoge vede, kot npr. bionika, 

biomimetika, medicina, genetika, elektronika, inteligentna protetika, 

biotehnologija, nanotehnologija, informatika in druge. Članek odpira predvsem 

številna pomembna vprašanja, ki so v projektu izjemno aktualna, hkrati pa 

daje že določene konkretne smernice razvoja in uporabe ter povezljivosti 

danes aktualnih tehnologij, še zlasti pa smernice s čim se bomo v prihodnosti 

srečali in katere rešitve bodo za našo prihodnost bolj pomembne, še zlasti, če 

izhajamo iz podatkov, da se kot družba močno staramo, hkrati pa si želimo 

postati dolgoživa in zdrava družba. 

Informacije: Janez Škrlec, inž. mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS

V prihodnjih desetletjih se bo dogajala 
radikalna nadgradnja fi zičnega in 
duševnega sistema našega telesa, ki 
je že sicer  danes v polnem razvojnem 
teku in bo uporabljala tehnologije  
prihodnosti tudi zamenjavo naših vitalnih 
organov in integracijo mnogoštevilnih 
implantabilnih vsadkov naslednje 
generacije. Sliši se kot znanstvena 
fantastika, vendar to ni, je le razvojno 
dogajanje v okviru projekta »Human 

body 2.0«. Danes že vemo, kako 
preprečiti večino degenerativnih 
bolezni s prehrano in prehranskimi 
dodatki, to pa bo  most za nastajajočo 
biotehnološko revolucijo, ki bo nato 
postala naprej, most za nanotehnološko. 
Do leta 2030 bo zaključeno obratno 
inženirstvo človeških možganov in 
nebiološka inteligenca se bo združila 
z našimi biološkimi možgani. Nekaj 
zanimivih tehnoloških smernic smo že 

Bionske proteze so vedno bolj izpopolnjene in vedno bolj 
učinkovito krmiljene



7AVTOMATIKA 168/2018

PROJEKT HUMAN BODY 2.0

v preteklosti obravnavali tudi na naših nanotehnoloških 
dnevih. Kot vemo imajo različne proteze že dolgo zgodovino, 
več sto let nazaj so se izdelovale iz lesa, usnja in drugih 
materialov. Njihov znanstveni napredek so v 20. stoletju 
poganjale uničujoče vojne.  Danes se na primer rutinsko 
zamenjujejo kolčni in kolenski sklepi in celotne proteze 
so zasnovane iz novih materialov, pove zane z umetno 
inteligenco, ki posnema funkcije delo va nja naravnih 
mišic, vedno bolj je prisotna tudi sofi stici ra na protetika, ki 
ključne bionske sisteme krmili z možganski mi in možgansko 
računalniškimi vmesniki. 

Danes se zastavljajo vse pogostejša vprašanja, zakaj 
ne bi zagotovili možnosti večjega delovanja iz naslova 
biologije za mnoge dejavnosti, ki nam zagotavljajo čutni 
užitek, na primer pri hrani in prehranjevanju. Danes 
sicer poznamo in uporabljamo precej surove načine za 
dosego določenih ciljev. Primer: zaviralci škroba, kot je 
Bayer's Precose, delno preprečujejo absorpcijo zapletenih 
ogljikovih hidratov; maščobni blokatorji, kot je hitozan, se 
vežejo na molekule maščob, zaradi česar lahko prehajajo 
skozi prebavni trakt; in nadomestki sladkorja, kot sta 
Sucralose in Stevia, zagotavljajo sladkost brez kalorij. 
Seveda pa še vedno obstajajo omejitve in težave z vsako 
od teh sodobnih tehnologij, vendar se zagotovo razvija 
učinkovitejša generacija novih zdravil, ki bodo blokirala 
prekomerno kalorično absorpcijo na celični ravni. 

Projekt Human body 2.0 napoveduje tudi ekstremne oblike 
komunikacij znotraj človeškega telesa, ter mnogoštevilne 
senzorje, že leta 2030 bi se naj uporabljala vezja velikosti 
molekul, vlogo BioMEMS tehnologij bodo prevzele že 
BioNEMS tehnologije (bio nanoelektromehanski sistemi).

Znanstveniki razmišljajo o temeljnem preoblikovanju 
prebavnega procesa, da bi ločili senzualne vidike 
prehranjevanja iz njegovega prvotnega biološkega 
namena: zagotoviti hranila v krvni obtok.  Ta hranila 
vključujejo kalorične, (energetsko nosilne) snovi, kot so 
glukoza (iz ogljikovih hidratov), beljakovine, maščobe in 
nešteto molekul, kot so vitamini, minerali, fi tokemikalije, 
ki zagotavljajo gradnike in olajšajo encime za različne 
metabolne procese. Treba se je zavedati, da se znanje o 

kompleksnih poteh, ki temeljijo na prebavnih procesih, 
hitro širi, čeprav še seveda marsičesa v celoti ne razumemo. 
Po eni strani, prebava, kot katerikoli drugi večji človeški 
biološki sistem, preseneti v svoji zapletenosti in seveda 
naravnih pametnih rešitvah. Naša telesa uspevajo izvleči 
kompleksne vire, potrebne za preživetje, kljub včasih 
izjemno težkim življenjskim pogojem, hkrati pa uspešno 
fi ltrirajo številne toksine.

Zanimive so ugotovitve, da so se naša telesa razvila v 
zelo drugačni dobi, predvsem pa so prebavni procesi 
optimizirani za situacije, ki so dramatično drugačne od 
tistih, s katerimi se že danes srečujemo. Za večino naše 
biološke dediščine je bila velika verjetnost, da bo naslednja 
prehrana za nas lahko celo katastrofalna, oz. pogubna. 
Tako je bilo doslej smiselno, da naša telesa zadržijo vse 
možne kalorije. Danes je namreč ta biološka strategija 
izredno kontraproduktivna. Naša zastarela metabolna 
programiranja temeljijo na naši sodobni epidemiji 
debelosti in patoloških procesih degenerativnih bolezni, 
kot so koronarna arterijska bolezen in diabetes tipa II. Do 
nedavnega (v evolucijski časovni lestvici) ni bilo v interesu, 
da bi ljudje dosegali ekstremno starost. Evolucija je bila 
naklonjena kratki življenjski dobi, (pričakovana življenjska 
doba je bila nekoč res kratka), tako da bi se te omejene 
rezerve lahko namenile mladim, tistim, ki skrbijo zanje 
in tistim, ki so dovolj močni za intenzivno  fi zično delo. 
Zdaj živimo v dobi velikega materialnega obilja, večina 
dela, zahteva duševne napore in ne več toliko fi zične. 
Pred stoletjem je veliko delovne sile delalo na kmetijah, 
medtem ko jih je v tovarnah bilo še relativno malo. Velika 
večina današnjih delovnih mest je takšnih, ki pred sto leti 
sploh niso obstajala. 

Zanimivo je, da je naša človeška vrsta z našo zdajšnjo 
tehnologijo že dopolnila »naravni« red našega življenjskega 
cikla: zdravila, razni dodatki, nadomestni deli telesa in 
umetni organi, najrazličnejši vsadki, ter številni drugi 
posegi. Že zdaj rutinsko zamenjujemo kolčne in kolenske 
sklepe, komolce, zapestja, čeljusti, zobovje, kožo, arterije, 
vene, srčne zaklopke in drugo. Sistemi za zamenjavo bolj 
zapletenih organov, (npr. srca) pa so v velikem porastu. 
Ko se bomo naučili načela delovanja človeškega telesa 
in možganov, bomo lahko kaj kmalu oblikovali vrhunske 
sisteme, ki bodo prijetni, bodo trajali dlje in bodo boljše 
delovali, manj bodo občutljivi za poškodbe, bolezni in 
staranje. 

Uvajanje projekta »Human body«
2.0, in  2.1, 2.2 …
Človeško telo se zagotovo nebo naenkrat spreminjalo kot 
bi to lahko razumeli skozi projekt »Human body 2.0«. Bo 
pa to zagotovo postopen proces, ki že intenzivno poteka. 
Čeprav je različica 2.0 velik projekt, ki končno privede 
do radikalne nadgradnje vseh naših fi zičnih in duševnih 
sistemov, ga bo človeštvo izvajalo postopno in preudarno! 
Na podlagi današnjih znanj, se na primer že lahko dotikamo 
in čutimo sredstva za uresničevanje vsakega vidika te 
vizije.  Če se za trenutek vrnemo k obravnavi prebavnega 
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sistema, imamo že danes sliko sestavnih sestavin hrane, ki 
jo najpogosteje jemo, že zdaj imamo sredstva za preživetje 
brez prehranjevanja, z intravensko prehrano (za ljudi, ki ne 
morejo jesti), čeprav to očitno ni prijeten proces, glede na 
trenutne omejitve v naših tehnologijah za pridobivanje 
snovi v krvi in iz nje.  Naslednja faza izboljšanja bo v veliki 
meri biokemična, v obliki zdravil in dodatkov, ki bodo 
blokirali prekomerno kalorično absorpcijo in drugače 
reprogramirali metabolične poti za optimalno zdravje. 
Nekoč bomo lahko v prebavnem traktu in krvnem obtoku 
inteligentno selektirali in izvlekli natančna hranila, ki jih 
potrebujemo. Po našem osebnem brezžičnem lokalnem 
omrežju bomo lahko komunicirali in zagotavljali potrebe 
po dodatnih hranilnih snoveh. Tudi za to je lažje razumeti, 
zakaj se je v zadnjih letih drastično povečal razvoj bio 
in bionano senzorjev, bioloških mikroelektromehanskih 
sistemov, (BioMEMS), ki so že zasnovani tako, da lahko 
inteligentno odkrivajo patogene snovi in dajejo zdravila 
na zelo natančne načine. 

Če bi na kratko povzeli bistvo projekta »Human body 
2.0« lahko ugotovimo, da je to projekt, ki bo omogočal, 
da boljše spoznamo svoje telo, da bomo z novimi 
tehnologijami in sistemi preprečevali  negativne vplive, 
oz. zmanjševali njihove posledice, in da bomo z uporabo 
novih tehnologij, na primer bionanosenzorjev pravočasno 
zaznali spremembe v telesu in da bomo z BioMEMS 

tehnologijami učinkovito odkrivali patogene snovi in 
ciljno dozirali zdravilne učinkovine le v obolele celice 
in organe. V prihodnosti bodo individualizirane hranilne 
snovi, prilagojene potrebam vsake osebe, oz. bodo na 
voljo različne potrebne hranilne učinkovine in nebo se 
nam potrebno ukvarjati ekstrakcijskimi hranili iz hrane. 
Senzorji v našem krvnem obtoku in telesu pa bodo 
zagotavljali dinamične informacije o hranilnih snoveh, 
ki jih potrebujemo ob vsakem trenutku. 

Seveda pa projekt Human body prinaša tudi boljšo 
sinergijo med implantabilnimi vsadki in umetnimi organi 
in nadzor nad racionalizacijo delovanja človeškega telesa 
tudi v primerih uživanja zdravil, prehranskih dodatkov 
in prehranjevanja nasploh. Nekaj izjemno zanimivih, 
v svetu vrhunskih gradnikov - implantabilnih vsadkov 
naslednje generacije smo letos predstavili tudi že na 
sejmu MEDICAL 2018.

Janez Škrlec  Razvojno raziskovalna dejavnost
Dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS
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Industrija 5.0 se že vidi Industrija 5.0 se že vidi 
na obzorjuna obzorju

Janez Škrlec, inž. mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS

Osnovno načelo četrte industrijske 
revolucije je, da proizvajalci s pomočjo 
verižnih strojev, inteligentnih naprav 
in sistemov ustvarjajo pametna 
omrežja v celotni vrednostni verigi (od 
materialov do proizvodnje), ki se lahko 
medsebojno nadzoruje. Pri Industriji 4.0 
je pametna tehnologija postavljena v 
ospredje proizvodnje, pri industriji 5.0 
bo povečano sodelovanje med ljudmi 
in pametnimi sistemi, ter napravami. 
Sodelovanje obeh bo združilo visoko 
hitrost in natančnost industrijske 
avtomatizacije s kognitivnimi, kritičnimi 
sposobnostmi razmišljanja ljudi. Po 
besedah strokovnjakov je Industrija 

5.0 potrebna tudi zaradi vse večje 
potrebe potrošnikov po individualizaciji 
izdelkov, kar pomeni, da raje uporabljajo 
raven personalizacije in prilagajanja 
izdelkov. Vedno več proizvajalcev 
povečuje človeško komponento, ne 
le za prilagajanje, ampak tudi za večjo 
učinkovitost na proizvodnih linijah, 
to pa ne pomeni, da roboti ne bodo 
opravljali celovitih proizvodnih ciklov. 
Nasprotno: Industrija 5.0 bo okrepila 
tako strojno kot človeško vlogo v 
predelovalni industriji, vendar tudi 
tako, da bi monotone, ponavljajoče se 
naloge postavljala na avtomatiziran  
nivo, in odpirala ustvarjalno stran na 

Čeprav smo še vedno sredi industrije 4.0, kjer se je v proizvodnje procese 
vključil pomemben poudarek na ”pametnih sistemih in napravah” z 
integracijo IoT, in s kiber-fi zikalnimi sistemi ter tehnologijami v oblaku in 
seveda kognitivnimi računalniki,  se danes  že intenzivno razmišlja tudi 
o industriji 5.0., ki bi naj zajemala številna nova tehnološka področja 
in procese, (tudi drugačne tehnološke in proizvodne pristope in večjo 
povezavo človeka s stroji, še zlasti z roboti). Izpostavlja se celo prepričanje, 
da se človek ponovno vrača v proizvodne procese, kjer zdaj že prepričljivo 
delujejo roboti in druge avtomatizirane naprave, vendar v precej drugačni 
vlogi kot nekoč.

človeški nivo, to pa bi naj zaposlenim 
omogočilo, da prevzamejo več 
odgovornosti in povečajo nadzor nad 
sistemi za dvig kakovosti proizvodnje. 
vrača v proizvodne procese, kjer zdaj 
že prepričljivo delujejo roboti in druge 
avtomatizirane naprave, vendar v 
precej drugačni vlogi kot nekoč.

Ideja o sodelovanju med ljudmi in 
roboti na montažni liniji ni vizija daljne 
prihodnosti, ampak bližnje prihodnosti. 
Svetovalna družba Accenture je 
nedavno objavila napoved na podlagi 
mnogih mnenj proizvodnih združenj  
iz celega sveta, ki kažejo, da 65% 
izmed njih predvideva medsebojno 
sodelovanje med ljudmi in roboti v 
svojih obratih že do leta 2020. To je 
precej impresivno ob upoštevanju, da 
je ciljni datum že čez dve leti. 

Ta projekcija je morda lahko nekoliko 
zaskrbljujoča za nekatere proizvajalce,  
ki so šele začeli sprejemati standarde 
Industrije 4.0. Sodelovanje človek/
robot danes že poteka na proizvodnih 
linijah, vendar je še sodelovanje precej 
omejeno, bo pa razvoj intenzivno 
potekal v industriji pametne predelave, 
proizvajalci robotov so namreč že razvili 
tako imenovane sodelujoče robote, ki 
so varni za uporabo v bližnji okolici, 
kjer delajo tudi ljudje. S povečanjem 
povpraševanja po kakovostnih izdelkih 
po meri,  bodo torej proizvajalci 
nedvomno imeli koristi od tega, kar 
ponuja Industrija 5.0.  Zagotovo se 
bo s časom zmanjšal tudi strah, ki ga 
ima večina delavcev v proizvodnji,  ko 
se bojijo, da bodo z avtomatizacijo in 
robotizacijo povsem ogrožena njihova 
delovna mesta. Prav gotovo pa bodo 
v okviru Industrije 5.0 potrebne nove 
veščine in znanja, skupno delovno 
mesto z roboti in avtomatiziranim 
okoljem pa bo dolgoročno koristno 
za vse. 

Še dodatni razlogi zakaj Industrija 5.0?

Predvsem za to, ker se soočamo z 
neverjetnim razvojem bionike na 
različnih področjih in v zadnjem času 
tudi sintetične biologije, ki obeta pravo 
revolucijo. Kemična industrija npr. 
že uporablja tako imenovano ”belo 
biotehnologijo” za nove procese, nove 
surovine in bolj trajnostno uporabo 
virov. Sintetična biologija se uporablja 

Sodelovanje človeka in stroja bo postalo vedno  intenzivnejše, ker bodo to 
zahtevali novi proizvodni procesi
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tudi za razvoj biogoriv druge generacije in za pridobivanje 
sončne energije s pomočjo prilagojenih mikroorganizmov 
ali biomimetrično  izdelanih katalizatorjev. Tržni potencial 
bionike v medicini silovito narašča, prav tako v inženirskih 
procesih.  

Bioinženiring bo postal generator razvoja, kot je na primer 
danes digitalizacija. Industrija 5.0 se dotika samega bistva 

človekovega obstoja in odnosa do strojev, ter avtomatiziranih 
procesov.

Janez Škrlec, Razvojno raziskovalna dejavnost
Dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS

HTTP3+QUIC = HTTP/3 pred uradno HTTP3+QUIC = HTTP/3 pred uradno 
standardizacijostandardizacijo

Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Na primeru Ipv6 lahko lepo vidimo, 
koliko je bilo potrebno, da se je 
mukoma prebil do vsakdanjika, ki ga 
lahko vidijo tudi navadni smrtniki. 
Pa še vedno nismo na tem, da bi bil 
univerzalno dostopen. Ker vsaka taka 
stvar zahteva obsežna testiranja, je 
to postala domena velikih igralcev, ki 
dajo po kuhanju začetne ideje, ki gre 
v prvo prakso, kar nekaj testiranja na 
strojih in različnih implementacij in 
reimplementacij, preden je objavljena 
od ustrezne instance kot sprejeti 
standard.

Dokaj sveža in, kot je videti pomembna 
novica je to, da je HTTP/QUIC sedaj na 
tej točki. Sedanja verzija je požegnana 
s strani velikih igralcev in gre praktično 
samo v sprejem/zavrnitev proceduro. 
Ker zavrnitev na tu ni ravno verjetna, 
lahko z dokajšnjo mero verjetnosti 
gledamo na to kot na standard. Standard 
naj bi dobil uradno ime HTTP/3. 

Res je, bilo je nekaj vmesnih korakov 
in poskusov, denimo SPDY in potem 
HTTP/2, ki pa vsaj nam, kot ne ravno 
posebno povsem posvečenim v 
tematiko ni zdelo kot polni, potreben 
korak. Pač tržna razmerja in razmerja 
sil niso omogočala takih premikov. 
Tudi HTTP/2 je doživel kar nekaj 
grenkih kritik.

HTTP/QUIC je videti dokaj drugače. Če  

niso zagrešili kakih velikih napak ali 
spregledali pomembnih elementov, 
bi to znalo spremeniti marsikaj. 

Kot je videti, so se tokrat zgodbe lotili 
bolj celovito, na večjem delu podatkovne 
poti od klienta do strežnika. IP je 
doživel IPv6 in vsaj nam ni znano, da 
bi se tu pripravljalo kaj bistveno več 
v doglednem času. Vsaka sprememba 
je boleča, IPv6 je tu in to je videti to. 
Pravijo, da je stvar solidna in da je 
nekje po prvem poskusu z IPv4 pač 
zdrav, razumen in premišljen odgovor 
industrije na pomankljivosti, ki so se 
v teh desetletjih  začele obilno kazati.

Nivo višje, pri UDP, TCP in podobnih 
zadevah je stvar videti manj jasna. 
Sploh pri TCP, ki je bil zamišljen kot 
virtualna  žica skozi mrežno strukturo. 
Stvar garantira zaporedje in ustreznost 
podatkov, če pridejo na cilj, seveda. 
Problem je v tem, da je to velikokrat 
preveč glede na potrebe korespondentov, 

na končnih in vmesnih točkah omrežja 
pa ustvarja nepotrebno delo in balast, 
ki pomenijo nepopolni izkoristek 
opreme, višje stroške dela in zaplete, 
pa tudi probleme.

1. QUIC = Quick UDP Internet 
Connection

QUIC je torej protokol prenosa na 
IPju, katerega osnova je znani UDP, 
ob dodanih nekaj specifi kah. 

Novi standard vsebuje spoznanja 
iz dolgoletnih praks proizvajalcev 
mrežne opreme in precej trikov, ki 
olajšujejo potovanja skozi vmesna 
vozlišča. Med drugim to pomeni izbira 
paketne dolžine, da ta pade ravno na 
optimalne meje, kot jih potrebuje 
enkripcijski algoritem ipd.

Osnovna fi lozofi ja je:

• znebiti se nepotrebnih funkcionalnosti 
TCPja, ki jih lahko sami aplikaciji lahko 
opravita veliko bolje na svojem nivoju                                                                 
in s tem ne obremenjujeta preostanka 
omrežja. To velja tako za detekcijo 
izpadlih prenosov kot enkripcijo ipd.

• združiti kriptiranje sam prenosni nivo
• postaviti končno točko komunikacije 

v aplikacije in ne v sam kernel – OS.
• razbremeniti vmesno omrežje
• zmanjšati latenco, sploh pri vzpo-

Nekako 30 let smo preživeli od pojave tako znanega HTTP protokola, ki nam je prinesel tako obilje vsebin in 
od takrat se je ogromno spremenilo, vendar samo v višjih nivojih. IP, TCP in podobni protokoli pa bolj malo, 
no če odštejemo IPv6. Kar je nekako priočakovano, ker so ti globoko v infrastrukturi omrežja in tam vpleteni 
pričakujejo neko stalnost. Ne morejo spreminjati postavljenih naprav znova vsakič, ko bi se kdo spomnil 
malenkostno spremeniti protokol.
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stavitvi šifrirane povezave.
• odpreti pot za dodatek FEC, možnost 

vnaprejšnje korekcije napak, torej 
pošiljanja redundantnih informacij 
za možno korekcijo napak na drugem 
koncu

• dodaten nivo abstrakcije, ki ločuje 
upo rabnika od IP naslova kot defi nicije 
naslova njegove omrežne točke.

• implementacija večine funkcionalnosti, 
torej nad nivojem UDP na nivoju 
aplikacije in ne na nivoju OS jedra.

• multipleksiranje večih pretokov v 
eno samo QUIC povezavo

• lažje spremembe in razširitve proto-
kola ker je pač implementiran v 
aplikaciji in ne v OS jedru

Slika 1: Ena od osnovnih  odlik QUIC-a – 
samo en prehod paketa za vzpostavitev, 
tudi šifrirane komunikacije.

Cilji:

a. Nižanje latenc
Hitrost svetlobe je pač dana in tu 
zaenkrat z uporabe grobe sile lahko 
dosežemo bolj malo, gledano v 
splošnem primeru.

A zelo veliko lahko naredimo v speci-
fi čnih ali posebej pogostih pogojih. 
Denimo TCP-jev specifi čni 4-stopenjski 
handshake. Pri vsaki vzpostavitvi TCP
povezave so potrebne štiri faze izme-
njevanja žetonov, da se smatra ta za 
vzpostavljeno. In potem še nekaj, če 
želimo na tej poti enkripcijo, kar je 
danes praktično pravilo. QUIC naj bi 
ob prihajajočem TLS-1.3 opravil vse 
to v enem samem paketu. 

Nenazadnje, niso vse latence v samih 
komunikacijskih korakih. Veliko je tudi 
v množici sicer drobnih trikov. Denimo, 
zasnova je taka, da omogoča množično 
procesiranje podatkov in je prehod 
bariere med aplikacijo in OS jedrom 
potreben redkeje. Ta je neizogiben 

del, saj vsebuje zaščitne mehanizme, 
je pa zelo drag v procesorskih ciklih, 
točneje v čakalnih ciklih, ki so potrjeni 
za spremembo konteksta. Amortizacija 
tega časa preko večih paketov pomika 
to ozko grlo veliko višje.

Potem je tu multistream narava QUIC-a. 
Če na TCPju izpade nek paket, bo 
ponavadi potreben nek čas, ponovnih 
oddaj, preverjanj in mogoče tudi 
zavržbe prejetih podatkov in ponoven 
prenos. Ta čas bo izgubljen za vse, kar 
se je po stream-u prenašalo. Pri QUIC 
to začasno ustavi samo enega od 
pod-streamov, optimalno reševanje 
teh problemov pa je stvar aplikacije.

b. razbremenitev vmesnih točk 
komunikacijske poti

Pogosto pravijo, da komunikacijska 
moč omrežja narašča z fakulteto (N!) 
števila članov omrežja, a na to se v 
današnjih omrežjih niti približno ne da 
gledati tako, če vsak novi član poleg 
svojega golega priključka zahteva še 
znatne resurse znotraj mreže. Tako tu 
QUIC-u pride prav, da ima za osnovno 
relativno nezahtevni UDP protokol.

c. dodatna fl eksibilnost za mobilne 
aplikacije

...ki bo sedaj prišla še kako prav pri 
IoT. IP sam identifi cira vsako točko po 
njenem IP naslovu. Ta je pa ponavadi 
vezan an lokacijo. Če je ta točka potujoča 
in spreminja lokacijo znatno glede 
na omrežje, v katerem je, prinaša to 
za omrežje velike probleme. QUIC tu 
ponuja rešitev, ki bi mogoče morala biti 
del te enačbe veliko prej – poseben 
identifi kator (v tem primeru mislim da 
64-bitni hash), ki opravlja to nalogo. 
IP identifi kator je pa en nivo pod njim 
in identifi cira samo trenutno točko 
fi zične povezave.

To pomeni, da če na mobilni aplikaciji 
pretakate stream med potovanjem 
in vas mreža med potjo preklopi na 
drugo komunikacijsko vozlišče (pa 
če se s tem vaš IP spremeni ali ne), 
aplikacija ne prekinja podatkovnega 
toka. Ni ji treba ponovno vzpostavljati 
povezave itd – vsaj ne na tem nivoju, 
ki ga vidi sama.

e. implementacija v uporabniški 
aplikaciji namesto v jedru.

Ta bo v praksi pomenila, da bo aplikacija 
odprla namesto dosedanjega TCP, UDP 
socket, vse ostale funkcionalnosti 
QUIC pa bo implementirala knjižnica. 
Ta se veliko lažje spreminja in  konec 
koncev celo prilagaja.  Jedro tako in 
tako vidi samo standardni UDP promet.

2. HTTP

Novi protokol je defi niran v osnutku 
standarda  »draft-ietf-quic-http-16«, 
ki je v glavnem podoben HTTP/2, od 
njega pa odstopa tam, kjer specifi ka 
prenosnega sloja pod njim (torej tu 
QUIC) odstopa od tradicionalnega TCP.

O njem na tej točki in tu potrebnem 
nivoju vpogleda ni kaj veliko pisati.

Razen mogoče tega, da je IETF hotel 
uradno oznako »HTTP/3« pokazati, 
da je sicer HTTP teoretično neodvisen 
od protokola, na katerem je izpeljan, 
da pa mu mora biti prilagojen in tako 

v praksi le vezan v neki meri nanj.
Slika 2: spremembe v protokolnem 
skladu HTTP/3 glede na HTTP/2 

Na teh področjih je zelo nehvaležno 
dajati napovedi, a videti je, da bo 
kombinacija prinesla potrebne 
novosti, katerih so potrebni vsi, od 
proizvajalcev smartphone-ov do 
ponudnikov satelitskega dostopa 
na net ipd. 

Potrebni promet je podan z aplikacijo 
in tu pač sistem nižje ležečega pro-
tokola ne more pomagati veliko. 
Po sta ne pa to pomembno, ko je 
po trebno režijsko delo in dodatni 
sinhronizacijski prenosi ob podatkih, 
ki vsebujejo veliko komponent. Tako 
pri satelitskem dostopu, kjer je lahko 
ping-time do korespondenta tudi 
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v razredu pol sekunde, ni vseeno, če za vzpostavitev 
povezave potrebujemo en poslan paket ali denimo 
izmenjavo osmih paketov.

Slika 3: QUIC omogoča večkanalni prenos skozi eno povezavo 
in tako izpadli paket ne ustavi celotnega prometa

Tale predstavitev protokola HTTP/3 je nek grob, začeten 
vpogled. Dokaj prepričan sem, da bomo o HTTP/3 še kar 
nekaj pisali tudi v prihodnje, takrat z bolj operativne 
strani – iz pogleda praktičnih posledic, ki jih bo prinesla 
dogovorjena implementacija.

Viri:

https://www.ietf.org, 
https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-quic-http-16 
https://www.notebookcheck.net/HTTP-over-QUIC-offi  cially-
acknowledged-as-HTTP-3-by-IETF.361421.0.html 
https://blog.erratasec.com/2018/11/some-notes-about-
http3.html#.W_PNR6DLe0o

Slikovni vir: 

https://commons.wikimedia.org / Rock1997
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LPWAN v nekaj osnovnih okusihLPWAN v nekaj osnovnih okusih
Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

IoT je tu in nič ne kaže, da bo šel kmalu v zaton. Imamo kupe različnih protokolov in omrežij, mnoga so pogosto uporabljena 
ravno v ta namen. Katero je torej optimalno za naš dani profi l uporabe? Po profi lu tipičnih uporabnikov bi lahko rekli, da 
gre za omrežja, ki postavljajo v prvi plan ceno potrebne opreme za posamezno vozlišče, ceno storitve ali upravljanja in 
postavitve, zanesljivost storitve, postavke kot so prenosna hitrost in odzivni čas so pa ponavadi precej zadaj. Take mreže 
IEEE defi nira v skupini 802, podskupina 15 (low power). Glede na to, da so njihovi protokoli osnova za dobršen del rešitev, 
ki niso na celularni mreži, si ga poglejmo malo bolj podrobno.

1. Standardi in protokoli

1a. IEEE 802.15.4

IEEE 802.15.4 je tehnični standard, ki standardizira LR-
WPAN ( »low rate personal area network«) implementacijo 
za ekonomična lokalna omrežja za prenos podatkov pri 
nizkih bitnih hitrostih. IEEE 802.15.4 je osnova tako za znani 
ZigBee, ena od možnosti za 6LoWPAN, za implementacijo 
višjega nivoja, kot je »Thread«. Defi niran je bil davnega 
leta 2003

IEE 802.x so mrežni standardi, 802.15 pa označuje skupino 
standardov za prenose v pogojih, kjer je prioriteta majhna 
poraba energije in malo ali nič mrežne infrastrukture. 
Tako so drugi standardi v skupini denimo:

- IEEE 802.15.1 – Bluetooth
- IEEE 802.15.3 – High Data Rate Wireless
 -IEEE 802.15.6 – WBAN – Wireless Body Area Network

802.15.3 je namenjen mestni uporabi za zagotovitev 
zadostne prepustnosti na širših površinah in v ta namen 
uporablja UWB, 802.15.6 pa je namenjen predvsem 

medicinskim aplikacijam za zanesljiv, prepusten in low-
latency dostop k napravam in pripomočkom ob, na ali 
celo v telesu oziroma v neposredni bližini.

Fizični nivo IEEE-802.15.4 pokriva tri frekvenčna področja, 
v podrobnostih pa se med državami lahko razlikujejo:

- 868,0 – 868,6 MHz;  večinoma v Evropi
- 902 – 928 MHz; USA
- 2400 – 2483,5 MHz mednarodna uporaba

Standard implementira 4 fi zične nivoje, ki se med seboj 
razlikujejo glede uporabljene modulacije. Omenjeni 
standard je nosilna osnova več implementacij mrežnih 
protokolov za LPWAN omrežja, mnoge druge pa izhajajo 
iz variacij tega standarda.

En od razlogov za vpeljavo 802.15 ob obstoječi 802.11 
(Ethernet) seriji je ta, da mnogi mikro krmilniki na 
spodnjem koncu tega razreda nimajo ne pomnilnika ne 
drugih resursov, da bi lahko delali s standardno velikostjo 
Ethernet okvirjev.

IEEE 802.15.4 predvideva tako klasično zvezda topologijo kot 
peer-to-peer komunikacijo, značilno za »mesh« komunikacijo 
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med vozlišči. Dosegljive 
hitrosti prenosa so od 10 
do 250 kbps, odvisno od 
modulacije in pogojev. 
  
V tej skupini je veliko 
izvedb in kombinacij. 
ZigBee in Bluetooth sta 
dve, jih je  pa gotovo še.

1b. 3GPP-jeva 
skupina, LTE, 5G

5G verjetno prej ali 
slej dejansko bo prodrl 
povsod, tudi v tovrstna 
omrežja in tako bodo 
opcije na teh standardih predvidoma zelo hitro rasle. 
Odlikuje jih mogočna infrastruktura na komercialnih 
komunikacijskih omrežjih (seveda tam, kjer bo prisotna, še 
LTE-ja danes nimamo povsod) in s tem povezana relativno 
zelo visoka hitrost komunikacije, ob verjetno nekaj večji 
energijski porabi. Ravno tako jih je večina združljivih z 
danes obstoječimi omrežji in je interakcija takih členov 
še posebej zaželena. Če naša naprava lahko sliši signal 
bazne postaje, je že lahko povezljiva v svet.

Medtem ko se moramo drugje zanašati na lastno »hrbte-
nico« IoT skupine, ki je bodisi »mesh«, bodisi kaka druga 
konfi guracija, je tu pomembno najprej, da pač točke slišijo 
komercialno omrežje, ne nujno isto dostopno točko. 
Tam, kjer je to dosegljivo (kar bo na urbanih in bližnjih 
površinah najbrž pravilo) bomo lahko imeli urejen ta del 
enačbe »zastonj«. Druga možnost je, da pokrijemo ta 
del s privatno 5G infrastrukturo. A tega najbrž ne bodo 
pogosto počeli zgolj za IoT. A če, ko bo potrebna postavitev 
iz drugih vzrokov, bo ta spet lahko pokrila tudi to.

Ta možnost prinaša dokaj visoke hitrosti, če to sploh 
potrebujemo in če si jih lahko privoščimo (cena posega 
pogoste menjave baterij, same storitve ipd).

Prednost 3GPP skupine je masiven kapital, ki stoji za njimi 
in 2/3/4G omrežji. Slabost je ta, da 4G/5G nima ničesar 
v ponudbi, kar optimalno zadovoljilo zadeve IoT trga – 
občasno pošiljanje ali prejem izredno kratkih sporočil, 
z najcenejšimi komponentami in s kar najmanj napora, 
tako glede potrebne pomnilniške in procesorske moči 
kot porabe energije. 

Zaenkrat kaže, da nastajajoči trg vsaj v tem delu poskuša 
zadovoljiti večino svojih potreb skozi 2G omrežja, če 
se že sploh odloča za to pot. Ta so kljub počasnosti še 
vedno več kot dovolj prepustna za potrebe pravega IoT, 
storitve pa relativno poceni in so bila doslej še odgovor, 
ki je  najbližje potrebam slednjih.

A tržni pritiski uporabnikov telefončkov in ostalih naprav 
silijo v večanje prepustnost omrežij, kar pomeni vpeljavo 
standardov zadnjih generacij. Te pa nimajo ničesar pravega 
v ponudbi za IoT. Tako kaže razumeti NB-IoT in LTE-M, 

kot panični odskok 
operaterjev, ki so 
prepozno opazili, da 
jim z ugašanjem teh 
omrežij izginja ta del 
publike, ki je sicer še 
majhen, a od njega 
pričakujejo veliko, 
verjetno preveč.

V relativno kratkem 
času sta nastala NB-
IoT in LTE-M, ki pa sta, 
kot kaže, bolj rezultat 
želja operaterjev 
kot pričakovanja 
trga. Ponujajo to, kar 

zahteva od njih minimum dela, ne ozirajoč se na to, kar 
bi neka IoT naprava dejansko lahko rabila, lastnik pa bil 
pripravljen plačati, tako v ceni IoT vozlišča, baterijske 
menjave kot storitve.

Poleg tega ima NB-IoT pod enakim imenom dve dokaj 
različni, nezdružljivi implementaciji, kar je dokaj nenavadno 
za nekaj, čemur rečemo »standard«.

Če se ne bo pojavil poseben segment strank za ta del 
ponudbe, bodo, kot kaže, mnoge aplikacije bolje zadovoljene 
na LoRa, SigFox ipd, vsaj dokler se ne pojavi nova generacija 
3GPP standardov s ponudbo, optimizirano za IoT, kar je 
glede na tržno moč in pozicijo članov in interesi, ki so 
za njimi, verjetno. Dotlej pa imamo na voljo v glavnem 
možnosti navedene na tej strani:

NB-IoT (NarrowBand IoT)

NB-IoT izkorišča posebno modulacijo v rezerviranem 
kanalu. Prednost, glede na LTE je nižja kompleksnost 
IoT node-a in nižja poraba glede na LTE-M, čeprav ob 
nižji hitrosti. Slabost je, da zahteva poseben most za 
pretvorbo protokolov na dostopni točki in torej ne bo 
dosegljiv povsod. V bistvu gre za poskus dodatno približati 
se aplikacijam, ki bi sicer šle po poti klasičnih prijemov 
(SigFox, Lora ipd). Omogoča prenosne hitrosti do 250 
kbps/(250 kbps: multitone 20kbps: singletone). Dodatna 
»Zanimivost« je tudi to, da sta pod tem pojmom dva 
nezdružljiva tabora. En je Huawei/Vodafone(USA), drugi 
predstavljajo Ericsonn/Nokia/Intel. Skupini sta nezdružlji vi 
in za prehod na prevladujočo skupino bi bila potrebna 
investicija v opremo, ki je v USA povečini ne  bo.

LTE-M (Long Term Evolution cat.  M1)

Ta je v bistvu 4G, vendar brez česarkoli, kar bi pomenilo 
potrebno dodatno porabo in kompleksnost. Je 4G z ravno 
toliko komponentami, da je še funkcionalen. Energijske 
zahteve, ki jih postavlja pred node, so  še vedno višje od 
NB-IoT.  Načeloma je združljiva z obstoječim 4G omrežjem, 
brez zahtev po dodatnih posegih v lokalno dosegljive 
dostopne točke. Hitrostno ne dosega LTE, a je še vedno 
tipično daleč nad potrebami večine IoT naprav. Problemi 
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so visoka pulsna poraba in pa potrebna infrastruktura za 
zadovoljitev potreb komunikacijskega vmesnika.  Tako že 
zaradi tega odpadejo najmanjše aplikacije. Dosegljive 
hitrosti prenosa so v razredu 1Mbps/1Mbps, je pa ta 
maksimum  odvisen od postavljenih parametrov, ki jih 
določa tudi ponudnik storitev. Ena on možnost je tudi 
VoLTE- prenos audio informacije, ki pa je samo opcija, ne 
obvezno razpoložljiva možnost.

5G-IoT (www.3gpp.org )

Glede na to, da je še 5G komaj nedavno zagledal prve 
uporabnike, pa še to je bolj za publiciteto in da telefončki 
pridejo čez leto, je o IoT komponenti te verzije sploh 
veliko prezgodaj govoriti.

V nadaljevanju si pobliže poglejmo posamezne protokole 
skupine 1a.

2. Pregled protokolov, ki omogočajo 
mrežno topologijo (”mesh networks”)
Zanje je značilna tako imenovana »peer-to-peer« komunikacija 
med vozlišči, ki si med seboj podajajo pakete, preden 
ti pridejo do ciljnega mesta. Ta konfi guracija je redkeje 
optimalna pri IoT aplikacijah, ker večkratno podajanje 
vsakega paketa zavzema radijski spekter in črpa energijo 
iz vozlišč, ki je pogosto dragocena (majhne baterije v težko 
dostopnih napravah). Nenazadnje tudi vnašajo precej 
nedeterminizma v same prenose, ker nikoli ne moremo 
točno vedeti, kdaj bo katera od IoT točk začela oddajati 
podatke in komu in kako točno se spremenijo stvari z 
dodajanjem novih IoT članov.

6LoWPAN (IPv6 over Low Power Wireless Personal Area 
Networks)

6LoWPAN je nastal iz interesa pripeljati IP (predvsem IPv6) 
v svet tudi najmanjših naprav, ki lahko potem sodelujejo 
v IP prometu skozi standardni protokol. Tako je 6LoWPAN 
za zajem in kompresijo IPv6 glave v obliko, ki bo primerna 
za prenos preko IEEE 802.15.4 omrežja. IPv6 ima danes 
kup prednosti, saj vse prej ali slej konča na internetu. 
Na žalost pa ima tudi slabosti. IP ni bil ravno razvijan 
z mislijo na najmanjše mikro krmilnike, ki so pogosto 
hitrostno omejeni, kjer lahko tudi poraba energije in 
pomnilnika, kot to zahteva delo z IP protokolom, pomeni 
znatno obremenitev.

Predvsem pa so dolžine paketov protokolov v LPWAN pogosto 
tako omejene, da je prenašanje dolgih IP naslovov, mask 

in podobno relativno boleče. Poleg tega je treba nekako 
urediti usmerjanje IP paketov skozi IoT mesh, dokler ti ne 
pridejo do prve točke, ki ima potrebno infrastrukturo ipd.

Zaradi vsega tega je  IETF vpeljal 6LoWPAN kot določeno 
»bližnjico«, ki mikro krmilju dodatno razrahlja omejitve 
za delo z IPv6. 

Poleg standardne izvedenke so vpeljane poznejše 
izboljšave, ki se nanašajo na kompresijo glave, iskanje 
sosedov (neighbour discovery) in pa usmerjanje paketov.

Ključne »sestavine« so torej:

- IPv6 
- ROLL (Routing Over Low power and Lossy networks/Mesh 

routing)

6LoWPAN povezava na zunanjo mrežo 

ZigBee/ZigBee Pro

ZigBee je »odprti« standard, kar pomeni, da lahko oddajnike 
in sprejemnike izdeluje kdorkoli, v določenih mejah (glej 
spodaj). Lahko deluje tako v zvezda topologiji kot v obliki 
deljene (»mesh«)  mreže. Njegova osnova je IEEE 802.15.4 
z nekaj specifi čnimi dodatki.

Zigbee 3.0. ima tudi izvedenko »Green Power«, ki 
omogoča prenose podatkov pri najnižjih energijah. Tipičen 
primer je tipka ali stikalo, ki energijo za oddajo črpa iz 
same mehanične energije preklopa stikala. Green Power 
intenzivno izkorišča vse razpoložljive bliž njice, kar pomeni 
predvsem krajšanje količine potrebnih prenesenih bitov 
za uspešen zaključek naloge.

Slika 2 - ZigBee jev podatkovni mrežni model, kot je 
standardiziran po OSI

Sam standard je namenjen aplikacijam za komunikacijo 
od 10 do 100 m vidne razdalje, prenosna hitrost pa je 250 
kbit/s.  Čeprav lahko skozi »mesh« topologijo posredno 
premaga tudi večje razdalje, je to na račun determinizma, 
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časa prenosa, zanesljivosti in predvsem porabe baterij – 
treba je aktivirati več oddajnih, sprejemnih in procesorskih 
sklopov za vsak preneseni paket. 

Prenovljena specifi kacija je leta 2006 prinesla tudi ZCL 
– »Zigbee Cluster Library« namesto osnovnih sporočil 
»Sporočilo/ključ«. Gre za standardizacijo sporočil in 
njihovih tipov in vpogled v strukturo z zelo bogatim 
naborom tipov in sporočil. Tako so naprave različnih 
proizvajalcev dobile zmožnost samostojnega smiselnega 
odziva na naprave drugih, neodvisnih proizvajalcev, če so 
lahko dekodirale tip sporočila in njegov pomen. ZCL tudi 
omogoča interakcijo s protokoli na drugih standardih, 
kot je denimo Thread in prenos po IP protokolu. ZCL je 
pozneJje dobil drugo ime: Dodtdot.

ZigBee DotDot, ki uvaja »programski jezik za 
interoperabilnost«, v bistvu pa standardizira 

komunikacijo med napravami 

Ena posebnosti ZigBee-ja je tudi zahteva po tem, da morajo 
razvijalci postati člani ZigBee Alianse, kar je v nasprotju 
z določili GPL licence. 

Thread

Thread je naslednja izvedba bazirana na na IEEE 802.15.4, 
ki pa že vpeljala IPv6 za naslavljanje. Delo z njim ne 
zahteva posebnih stroškov, zahteva pa članstvo za časa 
razvoja in prodaje izdelkov, ki vsebujejo to tehnologijo.

Thread torej prenaša podatke na samem fi zičnem nivoju 
tako kot ZigBee in mnogi drugi, a že v osnovi lahko uporablja 
na svoji mreži IP naslavljanje in pa AES enkripcijo.

Na voljo je tudi verzija Thread-a pod BSD licenco pod 
imenom Openthread.

Z-Wave

Z-Wave je brezžični protokol, ki je zaživel predvsem v 
stanovanjih in hišah. Dela v različnih frekvenčnih področjih 
od 800 – 900+ MHz (odvisno od države). Odlikuje ga 
predvsem enostavna in poceni zasnova. Uporablja 

Manchester kodiranje in z njim dosega hitrosti prenosa 
do 100kbps. Uporablja mesh topologijo, kjer pot paketa 
skozi omrežje določa vir (source routed). Z-Wave MAC/PHY 
je standardiziran kot ITU-9959 radio, ostale specifi kacije 
so prepuščene javnemu dostopu.

BlueTooth Mesh 

Gre za IEEE standard 802.15.1 . Oziroma, tako je vsaj začel 
svojo pot. Pozneje je prešel pod okrilje Bluetooth SIG. 
»Prijel« se je predvsem pri opremi za osebno uporabo 
(slušalke, mikrofončki, zvočniki ipd), Bluetooth 5 verzija 
standarda pa ima poleg ostalih sprememb tudi opcijo za 
IoT- mesh.

Bluetooth dela v 2.4 GHz področju in uporablja FHSS. 
Njegova mesh pod izvedenka je zasnovana na BLE (BlueTooth 
Low Energy), ki dovoljuje komunikacijo v načinu »many 
to many«.

Bluetooth dovoljuje dolžino sporočil do 384 bajtov, čeprav 
je bolj doma pri prenosu krajših sporočil do 11 bajtov. Vsa 
sporočila so enkriptirana in verifi cirana. V tem trenutku 
vsaj za IoT vlogo ni videti jasnih prednosti Bluetooth 
Mesh pred Zigbyjem. Najde se neke benchmarke ki kažejo 
nižjo porabo BLE a ne zdi se, da bo to samo zase dovolj 
za prodor BLE, sploh pa je tudi to verjetno vprašanje 
preiskave pogojev merjenja. 

Bluetooth mesh networking ali kot mu pravijo, 
»friendship« 

Verjetno je, da bodo odgovor na to vprašanje dali tržni 
mehanizmi in prihajajoče verzije specifi kacij.

LoRa (Long Range)

LoRa/LoraWan je nastala v laboratorijih francoskega 
podjetja Cycleo, ki ga je potem kupil Semtech, ki je sedaj 
tudi edini proizvajalce radio komponent za ta standard. 
Sam standard je na področju fi zične komunikacije zaprt za 
javnost, je pa bil analiziran in so rezultati analize objavljeni.

LoRa defi nira lastnosti samega radia (LoRa PHY), LoRaWan 
pa mrežne protokole za skupino. LoRa dela na različnih 
področjih pod 1GHz, ki se razlikujejo od države do države. 

Glede na analogni del in doseg jo lahko uvrstimo med 
konkurenco SigFOxu in Ingenu-ju, ne pa Zigbeeju in ostalim 
standardom, ki so namenjeni bistveno krajšim razdaljam. 
Doseg LoRa je seveda zelo odvisen od postavitve sistemov, 



17AVTOMATIKA 168/2018

LPWAN ZA IOT

a v praksi je videti, da 5 km pri vidni razdalji ne bi smel 
biti problem.

Osnovni bloki LoRaWAN mreže

Zanimivost LoRa-e je, da uporablja chirp spread spectrum 
modulacijo, kjer na oddaji zvezno in linearno spreminja 
frekvenco. To zelo poenostavlja marsikaj, pa še vedno 
dovoljuje spread-spectrum delo z razporeditvijo oddane 
energije v širši pas, a na skrajno pričakovan način, ki ga 
bo sprejemnik lahko izkoristil. Ko bo sprejemnik sledil 
tem periodičnim »črtam«, bo vsaka motnja na tej poti 
imela omejen učinek.

V praksi pomeni delo z LoRo delo s Semtech-ovimi 
komponentami. Če vam iz nekega razloga ne odgovarjajo, 
alternative, kolikor vem, ni.

SigFox

SigFox je konkurenčna rešitev, ki uporablja povsem 
drugačen prijem – prenos signala na frekvenčno skrajno 
ozkem pasu. Tak signal naj bi lažje prišel skozi stene stavb 
ipd, poleg tega pa bistveno poenostavlja končne točke, 
kjer ni treba stalno preračunavati kompleksnih funkcij za 
generacijo signala ipd.

Namenjen je delu z do 140 sporočili na dan z dolžino 
sporočila do 12 bajtov in hitrostjo prenosa do 100 bit/s.
Uporablja nelicencirana področja dela, kar pomeni dovoljen 
duty-ratio do 1%.. Možen doseg na odprtih področjih 
naj bi bil 30-50 km, v naseljih pa tipično od 3 do 10 km. 
SigFox uporablja zvezda topologijo in ne »mash«-a, kar je 
tudi logično, saj imajo radiji zadosten doseg sami - velik 
prodajni plus Sigfox-a pa je energijska varčnost, ki pa 
pade, če je treba vsak paket pošiljati skozi posrednike.

SigFox in dostop na IoT prek HTTP 

Dodatna značilnost je, da Sigfox pošilja praktično samo v 
eno smer – od IoT vozlišč proti dostopni točki. 

Za razliko od Lora ekipe so se povezali s proizvajalci 
komponent in tako je sedaj za Sigfox nekaj virov.

Ingenu

Ingenu je nova konkurenca doslej prvima izbirama v 
tem segmentu – SigFoxu in LoRi. Odlikuje ga posebej, 
na novo razvit algoritem RPMA (Random Phase Multiple 
Access), ki prinaša bistveno boljši »link budget«, torej 
sposobnost dela pri danem šumu. Pravijo, da (v nekih, 
interno postavljenih pogojih) Ingenu tu dosega nekako 
20dB boljši učinek od LoRa.

Symphony Link

Symphony Link je član skupine Lora in uporablja njen 
radio (na Semtech-ovem čipu), le MAC nivo je tu sedaj 
drugačen, dodelan in z dodatnimi funkcijami. Symphony 
link dodaja neke nove možnosti in maskira določene stare 
omejitve iz LoRa. Tako lahko zagotovi prejem sporočila, 
ravno tako omogoča posodobitev programja v IoT napravi 
kar preko Symphony Linka. Ravno tako je izklopljena 1% 
omejitev časa oddaje, ki je sicer veljala v EU, vendar se 
je nanašala na drugačen način oddaje. 

Tpična rešitev, ki lepo kaže ustroj Symphony linka- 
Semtechov modem za LoRa + dodatno programje in 

mikro krmilnik, kjer tečejo višji nivoji 

Weightless

Weightless je odprti standard, ki dela v ne-licenciranem 
področju pod 1GHz. Ima tri verzije, za zadovoljitev treh 
različnih namenov:

• Weightless W: uporablja nezasedena področja (stari 
TV pasovi)

• Weightless N: uporablja nelicencirane pasove, vendar 
dela ozkopasovno

• Weightless P:  uporablja dvosmerni protokol in izhaja 
iz M2COMMove »Platana« tehnologije.

Weightless N/Nwave 

Weighless je dobil ime po nizki vrednosti režijskih del, ki 
jih uporablja pri prenosu. Hoteli so poudariti, da je protokol 
tako lahek, da je uporaben za naprave, ki morajo sem ter 
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tja prenesti mogoče tudi samo nekaj bajtov podatkov.

Weightless-N se obnaša dokaj podobno SigFox-u, ustrezno 
ozkemu pasu prenosa, vendar ponuja bistveno več na 
mrežnem nivoju. Poleg tega naj bi se bolje obnesel v 
pogojih dela ob drugih tehnologijah v tem pasu in bolje 
prenašal tovrstne motnje.

Weightless -P 

Weightless-P uporablja FDM+TDMA modulacijo v pasovih 
širine 12,5 kHz. Uporablja tudi adaptivno prenosno hitrost, 
od 200 bps do 100 kbps. 

Weightless -W

Uporablja FDMA in TDMA modulacijo na 12,5kHz 
širokih kanalih. Dela na celotnem obsegu od licence 
izvzetih kanalov pod 1 GHz, ki so globalno dosegljivi: 

169/433/470/780/868/915/923MHz. Tako kot verzija 
N, tudi »P« uprablja adaptivne prenosne hitrosti, poleg 
tega pa tudi oddajno moč v obeh smereh. Protokol je 
dvosmeren in omogoča prenos FEC ipd. 

Weightless-N Weightless-P Weightless-W

Smer 1 2 2

Opcije Osnovne Polne Razširjene

Doseg 5 km+ 2 km+ 5 km+

Ekonomika 
energije

10 let 3-8 let 3-5 let

Cena točke Zelo nizka Nizka Srednje nizka

Cena mreže Zelo nizka Nizka srednja

Kot lahko vidimo, je weightless-N samo enosmeren. Če 
potrebujemo obe smeri in je »beli« spekter na voljo 
v naši državi, potem je primarna opcija za nas najbrž 
Weightless-W, sicer pa Weightless-P.

Viri:

datatracker.ietf.org/wg/6lowpan/charter/
www.zigbee.org
www.bluetooth.com
lora-alliance.org
www.z-wave.com
www.sigfox.com
www.ingenu.com
https://www.link-labs.com
www.weightless.org
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Informacije: MIEL d.o.o., www.miel.si

Boljši od človeškega 
očesa?

Novi sistem strojnega vida OMRON serije FH

Najnovejši sistem strojnega vida OMRON FH, ki je primeren za aplikacije 
končne kontrole in meritev, deluje hitro in natančno, kot še nikoli do sedaj.
Razlog je v novi kameri z 21 milijoni slikovnih pik in s skupno ločljivostjo 
slike do 80 milijonov slikovnih pik (z združevanjem slik), odlikuje pa ga tudi 
najvišja hitrostna obdelava, ki je na voljo v industriji. Poleg tega sistem 
prinaša popolnoma novo tehnologijo osvetlitve za kontrolo in meritve, 
kar še dodatno poveča sposobnost sistema za zaznavanje majhnih prask 
in napak. Nova tehnologija osvetlitve - imenovana Multi-Direction Multi-
Color Light (MDMC) - je prvi sistem osvetljevanja v industriji, ki spreminja 
kot svetlobe in barvo svetlobe, odvisno od objekta, ki ga pregleduje. To 
pomeni, da lahko sistem istočasno zazna napake z majhnimi barvnimi 
razlikami ter napake z različnimi karakteristikami. Do sedaj je takšno 
zaznavanje bilo možno le s človeškim očesom.

Rezultat integracije tovrstne rešitve v proizvodnjo se odraža v povečani 
produktivnosti, manjšemu številu končnih izdelkov z napako ter v nižjih 
stroških.

To, kar iščejo proizvajalci!
Da bi zagotovili popoln izdelek in 
zadovoljili naraščajoče povpraševanje 
po kakovosti, proizvajalci povečujejo 
število vizualnih pregledov z razlogom 
čimprejšnje zaznave majhnih napak na 
izdelku, ki ga je nato potrebno izločiti. 
Za odkrivanje teh napak je potrebno 
človeško oko, kar predstavlja visok 
strošek, hkrati pa se zaradi utrujenosti 
in pomanjkanja koncentracije možnost 
pojava napake povečuje. Z uporabo 
novega in izboljšanega sistema strojnega 

vida FH z visoko občutljivimi kamerami, 
hitrim procesiranjem in novo tehnologijo 
osvetlitve, se lahko tovrstnim napakam 
izognemo. Tako se proizvajalci lahko 
zanesejo na zelo zanesljiv,  hiter in 
zelo natančen avtomatizirani vizualni 
pregled proizvodov 24 ur na dan, 
sedem dni v tednu.

Avtomatsko shranjevanje 
rezultatov kontrole
Poleg osvetlitve MDMC so nadgrajeni 
tudi krmilniki in kamere serije FH, ki 
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kvantitativno zaznavajo in določajo miniaturne napake, 
ki jih človeško oko ne more zaznati ter hkrati upravljajo z 
rezultati pregleda. Zahvaljujoč visoki hitrosti obdelave in 
visoki sinhronizaciji z ostalimi napravami za avtomatizacijo, 
ki poteka preko komunikacijskega omrežja, lahko serija FH 
shranjuje vse rezultate kontrole, ki so potrebni za skladnost, 
predpisano z zakoni in predpisi v farmacevtski industriji, 
ne da bi pri tem ogrožali samo produktivnost. Poleg tega 
se lahko osvetlitveni vzorec MDMC svetila fl eksibilno 
spreminja s programsko funkcijo Scene Switch. Tudi pri 
dodajanju novih elementov kontrole zaradi dodatnih zahteve 
kupcev, ni potrebe po dodajanju ali prilagajanju svetila, 
ampak se programsko spremeni vzorec osvetlitve. Serija 
FH tako pomaga zagotoviti stabilno kakovost proizvodnje 
ter povečanje produktivnosti.

Da, napake lahko zaznava bolje, kot človeško oko, ker

• svetilo MDMC omogoča fl eksibilno spreminja barve in 
kota svetlobe, 

• fotometrična stereo obdelava slike izvleče površinske 
napake celo na površinah s teksturo, ki se ustvari s 
kombiniranjem slik visoke ločljivosti, posnete pod 
različnimi koti osvetlitve, 

• ker se lahko dodajo fi ltri, ki poudarijo  napake z nizkim 
kontrastom.

Strojni vid, ki podpira hitro in natančno 
upravljanje stroja

• OMRON tehnologija obdelave slik visoke ločljivosti 
omogoča pozicioniranje v širokem vidnem polju z uporabo 
slike z najvišjo ločljivostjo, ki je na voljo v industriji.

• Vizualne povratne informacije dosegajo mikronsko 
natančnost trikrat hitreje od tipične metode, kadar je 
sistem FH povezan z drugimi napravami OMRON, kot 
sta krmilnik za avtomatizacijo stroja ter servomotorji. 

Nova tehnologija krmiljenja pošilja podatke o položaju, 
izmerjenih s sistemom FH visoke ločljivosti, motorjem, 
pri čemer se izogne ponovnemu zagonu, ki ga povzročajo 
vibracije  in mehanske napake.

• Orodje za vzpostavitev komunikacije z robotom je 
preprosto za uporabo in omogoča integracijo za Pick&Place 
ter druge aplikacije, kjer so industrijski roboti različnih 
proizvajalcev povezani s sistemom strojnega vida.

• Z integracijo komunikacijskega protokola Profi net sistem 
strojnega vida FH podpira še več širše podprtih industrijskih 
standardov, kar omogoča enostavno integracijo sistema 
strojnega vida OMRON v vsa avtomatizirana okolja.

Shranjuje vse rezultate kontrole

• Procesorski krmilnik je izboljšan in v primerjavi z 
običajnimi modeli zagotavlja dvakrat hitrejšo hitrost 
obdelave slike, kar omogoča hiter pregled in shranjevanje 
vseh rezultatov kontrole.

• Rezultate kontrole je s pomočjo krmilnika in EtherCAT 
komunikacije možno shraniti neposredno v podatkovno 
bazo. Rezultate, povezane s slikovnimi podatki in podatki 
o kontroli (npr. datum, ura in LOT) pa lahko iz sistema 
pošljemo kot izhodne podatke. 

• Slika z 80 milijoni slikovnih točk se ustvari s sestavljanjem 
več hkrati posnetih slik iz največ štirih kamer z ločljivostjo 
20,4 milijoni slikovnih točk.

Več informacij: MIEL, d.o.o., www.miel.si
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WPA3- najnovejši patch za WiFi
Novice pripravil: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika

Po vseh odkritih luknjah v Wi-Fi protokolu je končno teh le 
preveč, da bi jih navadni smrtniki lahko zaobšli  uporabo  
doslej najvarnejše opcije – WPA2/AES. Tako smo dobili 
WPA3. Ta odpravlja večino pomanjkljivosti, ki so se skozi 
dolga leta kazale pri WPA2, vključno s svežo ranljivostjo 
na »KRACK« napad. Prvič, novi protokol uporablja 
SAE handshake protokol, ki se ponavlja periodično in 
vsakič izpogaja novi par kripto ključev. To pomeni, da se 
delovni ključ spreminja skozi čas in so napadi za nazaj 

onemogočeni – če napadalec v bodočnosti pride do 
ključa, mu ta za preteklo komunikacijo ne more koristiti. 
Drugič, stari WPS protokol za samodejno avtentikacijo 

je zamenjan z novim DPP, ki ni tako komično poln lukenj. 
Tretjič, WPA3 predvideva uporabo enkripcije, tudi ko je 
vzpostavljena povezava brez avtentikacije. To pomeni 
zaščito tudi na dostopnih točkah s prostim dostopom za 
javnost. In nenazadnje, WPA3-Enterprise podpira tudi 
192-bitno dolžino ključa.

SmartBond 5.0
Senzorski kit DA14585 je 
pripravljen za prodajo.
DA14685 je celovita rešitev za več senzorskih točk, ki 
dovoljuje razvoj različnih aplikacij na isti opremi in preklop 
med njimi skozi vdelano programje (fi rmware).  Podatke 
lahko obdelujemo lokalno, jih pošiljamo preko BLE 5 
na telefonček ali poročamo skozi Amazonovo  glasovno 
tehnologijo »Alexa«.

Namenjen je predvsem aplikacijam , kot so pametne 
vrečke, oblačni senzorski povezavi, sledenju opreme, 
glasovnemu odbiranju in nadzoru, nosljivim izdelkom, 
VR igralni opremi, dodani realnosti, 3D mapiranju znotraj 
objektov, vremenskim postajam ipd.

DA14585 ponuja:

• Bluetooth 5.0
• do 8 BLE povezav
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• hitro postavitev sistema pri vklopu (»cold boot«) 50 ms
• 16 MHz ARM Cortex-M0
• namenski procesor za podatkovne povezave (»link 

layer«)
• AES 128-bitni enkripcijski procesor
• Pomnilnik: 64KiB OTP, 96 KiB SRAM (baterijsko 

podprt),128KiB ROM
• I/O 14- 32 linij ( odvisno od ohišja)
• serijski vmesniki: 2 xUART, SPI+, I2C
• 3-osni kvadraturni enkoder
• 4-kanalni ADC
• radijski del: 2,4GHZ CMOS oddajnik/sprejemnik
• enostaven priklop antene skozi 1 vodnik
• 0dBm oddajna moč ( -20dBM v »near fi eld« območju)
• -93dBm občutljivost sprejemnika

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

24 April 2012
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Figure 2: DA14585 Block Diagram 

HP Metal Jet serija prinaša 
revolucionarni skok v 
hitrosti 3D tiska

Avtor: Branko Badrljica, Avtomatika+E

HP ni neznano ime v svetu 3D-tiskalnikov. Njihova Multi-Jet 
Fusion tehnika je  že dolgo uporabljana pri tisku plastike, 
sedaj pa se pripravljajo na odločilni skok v tisk kovine. 
Tega se bodo lotili, grobo gledano, po enakem principu, 
kot so svoje delovne principe klasičnega termičnega tiska  
ink jet tiska preselili v tisk plastike – multijet glava.

Slika 1 - Metal Jet tiskalnik, kot je videti v tej končni fazi 
razvoja. Zunanje podrobnosti se lahko še spremenijo

Tokrat so se s podobnimi principi lotili tiska kovine. Ker 
ta kovinski MultiJet še zdaleč ne bo prvi tiskalnik kovine, 
poanta te novice leži drugje. Novi Metal Jet obljublja 
tisk po tipično 10-krat nižjih cenah od dosedanjih, kar bi 
lahko pomenilo prehod iz tiskanja prototipov in modelov 
že kar v tisk konkretnih izdelkov za marsikatero napravo.

Tiskalniki so v cenovnem razredu 400.000 € in tem 
ustrezno so prirejene prioritete. Tiskali bodo predvidoma 
nepretrgoma v batchih – celih serijah izdelkov naenkrat. 
Deklarirano uporaben volumen za tisk je 430 x 320 x 
200 mm, kar je  grobem 20cm visok kup A3 listov. Dele 
lahko poljubno orientiramo in postavimo, saj tehnologija 
daje anizotropne rezultate, posebna skrb za podporne 
strukture in podobno tudi ni potrebna. 

Ker glava ne sledi konturam izdelkov ampak tiska planarno 
– po celi površini, orientacija posameznega izdelka ne 
vpliva bistveno na čas tiska – za zapolnitev volumna mora 
glava zapolniti skladenj ravnin. Tiskalnik ima »ločljivost« 
1200 dpi z debelino sloja 50 oz 100 mikrometrov. To 
očitno po podanih fotografi jah ne pomeni 1/2000 inča 
za najmanjše podrobnosti, a vendarle daje nek podatek 
možnosti kontrole zunanjih kontur. Praktično dosegljiva 
gostota končnega izdelka je večja od 93%, kar tehnologijo 
postavlja ob bok obstoječi MIM.
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2. izdaja Terminološkega slovarja avtomatike

Informacije: Božo Bra  na

Obveščamo vas, da je na spletišču Termninologišče na voljo 2., dopolnjena in pregledana izdaja 
Terminološkega slovarja avtomatike. Po slovarju je mogoče iskati tudi preko portala Fran.

Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014 
v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki 
na spletišču Terminologišče. V začetku leta 2017 so 
se avtorji slovarja odločili, da začnejo s pripravo 2., 
dopolnjene in pregledane izdaje slovarja. Za prenovo 
so najbolj zaslužni Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš 
Kocijan, Tadej Bajd in Mojca Žagar Karer (Inštitut 
za slovenski jezik Frana Ramovša). Po dveh letih 
intenzivnega dela, ki je potekalo v okviru rednih sej, so 
pregledali, popravili in dopolnili celoten slovar. Tako 
kot pri 1. izdaji slovarja, so tudi tokrat zapisnike sej 
sproti pregledovali in komentirali trije strokovnjaki 
s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko Univerze v Mariboru, in sicer izr. prof. dr. 
Peter Planinšič, doc. dr. Nenad Muškinja in izr. prof. 
dr. Rajko Svečko.

Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1. 
izdaji. Upoštevani so bili tudi predlogi in pripombe 
uporabnikov, ki so jih poslali na e-naslov avtomatika@
zrc-sazu.si. Popravljenih je 317 iztočnic, pri čemer 

je večinoma šlo za manjše popravke ali uskladitve z dodanimi iztočnicami. Dodanih je tudi 275 
povsem novih iztočnic. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 iztočnic in 
2306 angleških ustreznikov. Knjižna izdaja še vedno ostaja relevantna, 2. izdaja (ki je namenoma 
le elektronska) pa potrjuje dejstvo, da je terminologija živa stvar, ki se spreminja in razvija.

Novo izdajo Terminološkega slovarja avtomatike najdete na že znani povezavi:

 https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika#v

Kot doslej bomo hvaležni za pripombe, predloge in popravke, ki jih lahko pošljete na e-naslov

 avtomatika@zrc-sazu.si.. 

Društvo avtomatikov Slovenije
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Tehnična izobraževanja podjetja 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. 
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja 
Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.

Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in 
preizkusijo njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, 
serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 

Slika 2 - Nekaj iztiskanih demo primerkov v nerjavnem 
jeklu 316L

Zaenkrat govorijo samo o nerjavnem jeklu kot opciji, je 
pa verjetno, da bodo do prodaje na trgu dosegljive tudi 
druge možnosti., sploh ker v sami tehnologiji tiska lastnosti 
peskov teh materialov ne pomenijo posebnih zahtev za 
tiskalnik, saj jih ta ne greje v pomembni meri. Sintranje se 
izvaja v pečici. Gre torej predvsem za formulacijo črnila, 
ki opravlja vezavo prahu (»binder«). 

Postopek tiska poteka v naslednjih fazah:

a: za vsak sloj

• nanos sloja kovinskega peska v uniformen nivo
• tisk peska s povezovalnim agentom
• sušenje/odhlapitev agenta

b: po končanem zadnjem sloju:

- »pečenje« agenta v končnem izdelku
-  odstranitev/reciklaža nepovezanega peska (»decaking«)
- sintranje
- kontrolirano ohlajanje
- po obdelava površin (brušenje, poliranje ipd)

Slika 3 - Prikaz procesa tehnologije

Pri tem imamo lahko ob tiskanju dva pladnja. Medtem ko 
na enem ravnokar tiskamo naslednjo serijo izdelkov, se 
nam na drugi hladi prej iztiskana serija, preden gre v po 
obdelavo. Tako  v proizvodnem ciklu ni bistvenih dodatnih 
časov, ki bi upočasnili proizvodni cikel in s tem podražili 
iztiskani del.  Pomembna »malenkost« je tudi to, da je 
odstranjeni nepovezani kovinski prah moč reciklirati v 
največji meri in nam je torej cena takega tiska, gledano v 
materialu, odvisna predvsem od  porabljenega volumna. 

Slika 4 - Tiskalna glava za tisk kovine in razporeditev šob 

Pri Hpju pravijo, da so se tega problema lotili za razvojem 
nove serije glav z zasnovo, posebej prilagojeno tisku 
agentov za delo s kovinski prahom. Med drugim to pomeni 
tisk s črnilom pod povišanim pritiskom in pa prehod z več 



| P
C1

1-
48

SI
 |

Možnost montaže na dva različna načina.

Manjše dimezije – 
več možnosti uporabe. 
Ultrakompaktni industrijski računalnik C6015.

www.beckhoff.si/C6015
Z novim, ultrakompaktnim industrijskim računalnikom C6015 podjetje Beckhoff premika meje 

PC-krmiljenja. Nova generacija industrijskih računalnikov odpravlja prostorske in cenovne 

omejitve PC-krmiljenja, saj ponuja odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno v kombinaciji z 

izjemno kompaktnim ohišjem. Z do štirijedrnim procesorjem, majhno težo in fl eksibilno montažo 

je C6015 uporaben za mnoge aplikacije s področja avtomatizacije, vizualizacije in komunikacije. 

Idealen je tudi kot IoT prehod (angl. gateway).

 Procesor: Intel® Atom™, 1, 2 ali 4 jedrni

 Vmesniki: 2x Ethernet, 1x DisplayPort, 2x USB

 Pomnilnik: do 4 GB DDR3L RAM

 Ohišje: aluminij in cink

 Dimenzije (Š x V x G): 82 x 82 x 40 mm
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Cilindrična fotocelica Leuze Electronic 412B predstavlja 
odlično izbiro za aplikacije, kjer ni na voljo veliko prostora. 
Cilindrični M12 senzor s področja preklopne optične 
senzorike pa vas bo prepričal tudi s svojo kompaktnostjo 
in miniaturno zasnovo.

Ekstremno kompaktna cilindrična fotocelica

Cilindrični M12 senzor Leuze 412B se nahaja v zelo robustnem, 
tankem in ekstremno kompaktnem M12 kovinskem ohišju. 
Senzor vam bo odlično služil v aplikacijah pakiranja in 
transporta materialov, a ga boste lahko uporabili primeren 
tudi pri avtomatizaciji drugih procesov.

Veliko truda so inženirji v Leuze namenili izboljšani 
zmogljivosti serije 412B. Cilindrična fotocelica serije 
412B se lahko v primerjavi s serijo 412 pohvali z večjim 
dosegom, hitrejšim odzivnim časom in stekleno optiko. 
Dodani so bili tudi izredno zmogljivi laserski modeli in 
modeli z NPN izhodi. Pri razvoju nove serije so bili prav 
tako osredotočeni na preprosto in intuitivno adaptacijo 
pri uporabi 270° potenciometra.

Prednosti cilindričnih fotocelic Leuze 412B

• Izboljšana zmogljivost v primerjavi s serijo 412,
• popolnoma prilagojeni za montažo v aplikacijah z 

omejenim prostorom, kjer je premalo prostora za 
montažo senzorjev M18,

• izredno robustno in kompaktno kovinsko ohišje ter 
pokrov optike,

• na voljo izredno zmogljiv laserski senzor princip 

Cilindrična fotocelica, za 
aplikacije z omejenim 
prostorom

Informacije: TIPTEH d.o.o.

šobami preko vsake točke v ravnini. Če ena šoba odpove, 
nam to daje potrebno redundanco. 3D-tiskan izdelek le ni 
navaden list papirja, ki ga lahko zavržemo, če ugotovimo 
da je glavo potrebno očistiti.

Pri HP-ju pravijo, da bo glava odstranljiva na podobno 
enostaven način, kot je to sedaj v navadnih ink jetih. Dalo 
se jo bo  demontirati ročno, brez orodja in brez  časovno 
intenzivnega postopka.

Končne lastnosti izdelka tudi niso ravno nepomembne, 
sploh pri kovinskem tisku, katerega se že danes poslužujemo 
ponavadi v iskanju boljših mehanskih lastnosti. Tudi 
anizotropija je važna, saj v veliki večini aplikacij želimo 
čim boljše ujemanje mehanski lastnosti v vseh oseh. 

Sliki 5 a in b - Primerjava prereza tiska dveh tehnologij a: 
HP Multijet, b: tehnologija SLM

Prikazani fotografi ji jasno kažeta bistveno razliko v 
končnem materialu med obema osema in ostre prehode 
med stopljenimi točkami.

Pričakovani datum začetka prodaje je nekje v letu 2020/2021 
in do takrat se verjetno  lahko kakšne podrobnosti tudi 
spremenijo. Predvsem bo zanimivo videti, kaj bo v tem 
času naredila konkurenca, ki tudi najbrž ne spi.

Vir: hp.com
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dolžinami do 2000 mm so senzorji serije Li boljša rešitev 
kot magnetostriktivni senzorji. Delovanje slednjih se 
namreč upočasnjuje z povečevanjem dolžine senzorja.

Zanesljive meritve s frekvenco 5 kHz – na 
razdalji do 2 m

Merilne letve serije LI Q25 bodo zaradi IP67 zaščite 
zanesljivo delovale v težkih okoljskih pogojih ter brez 
težav prenašale vlago in umazanijo. S temi napravami 
boste zanesljivo merili pozicijo, tudi če bodo izpostavljene 
vibracijam ali udarcem do sile 200G.

Inženirji so uspeli v serijo LI Q25 integrirati stopnja 

AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJSKIH PROCESOV

oddajnik – sprejemnik v jeklenem ohišju,
• privlačna cena, zaradi katere boste lahko senzor 

uporabili v večjem številu aplikacij.

Želite izvedeti več o cilindričnih fotocelicah 
Leuze 412B ?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/cilindricne-
fotocelice-leuze, kjer lahko najdete vse njihove lastnosti 
in datasheet!

Merilne letve serije Li Q25, ki delujejo na induktivnem 
merilnem principu, je Turck posodobil in v program dodal 
daljše različice. Inženirji so izpopolnili induktivni merilni 
princip, s katerim so merilnim letvam povečali odpornost 
proti udarcem. 

V primerjavi z alternativnimi merilnimi sistemi, so jim 
uspeli tudi povečati stopnjo vzorčenja. Z merilnimi 

Merilne letve Turck Li 
Q25, za obremenitve do 
sile 200 G
Informacije: TIPTEH d.o.o.
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skeniranja 5 kHz. Tako so vam omogočili, da bo merilna 
letev napako pozicioniranja ohranila povsem na minimalni 
vrednosti – nekaj, kar je bilo do sedaj v neravnih aplikacijah 
nedosegljivo. Natančnost so še dodatno povečali z 
vključitvijo 16-bitnega digitalno-analognega pretvornika.

Merilne letve imajo dvojni izhodni signal; 0 – 10 V in 4 – 20 
mA, s čemer jih boste lahko povezali tudi z diagnostičnimi 
sistemi in zmanjšali število variant naprav za rezervo.

Želite izvedeti več?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/merilne-letve-
turck, kjer lahko najdete več, o tem v katerih aplikacijah 
se merilne letve najbolje odnesejo!

Red Hat je postal del IBM-a.
Informacije: www.redhat.com

Nedavno objavljena prodaja vodilno Linux distribucijo je 
izzvala veliko pozornost javnosti.

Ni pa še povsem jasno, kaj to pomeni za industrijo. Kot 
je videti, je glavni razlog za nakup ne toliko Red Hat-ov 
Linux, kot njihova Openshift Platforma kontejnerjev, preko 
katere lahko stranke uporabijo in upravljajo kontejnerje 
na infrastrukturi po svoji izbiri.

TDK- jev 7-osni inercijski 
akcelerometer: ICM-20789

Informacije: www.invensense.com                                                                           

Modeli imajo 6-osno zaznavo, ki jo sestavljata 3- osna 
zaznava in 3-osni  žiroskop. Temu TDK pravi 7-osna 
izvedba. Ob teme je na čipu tudi barometrični senzor 
pritiska. Komponenta ponuja za svoje dimenzije veliko: 
meritev pritiska z odstopanjem do +/- 1Pa in 8,5 cm pri 
merjenju nadmorske višine. Kapacitivna MEMS zasnova 
omogoča izjemno nizek šum meritve pri nizki porabi in 
velikem pretoku meritev in pa koefi cient temperaturnega 
odstopanja od samo +/- 0,5 Pa/°C. 
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Vdelani 4KB FIFO pomnilnik na čipu omogoča hranjenje zajetih vzorcev, 
preden se prenesejo naenkrat po serijskem vodilu, kar naj bi znižalo porabo, 
saj dela komponenta lahko večino časa v ekonomičnem načinu. Žiroskop ima 
nastavljivi FSR in sicer +/- 250/500/1000/2000 dps. Akcelerometer je ravno 
tako nastavljiv in sicer +/- 2g/4g/8g/16g.

Blok shema ICM-20789

Tipična shema priključitve

ICM-20789 ima tudi 16-bitni ADC za 6-osni inercijski senzor in 24-bitni ADC 
za senzor pritiska. 

Delovna napetost je 1,8V, na voljo pa sta tako 400 kHz I2C (6-osni senzor in 
senzor pritiska) kot 8MHz SPI (akcelerometer). 

Več na: https://www.invensense.com/products/motion-tracking/7-axis/ICM-20789/
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TDK-Epcos: 
transformatorji za POE++

Informacije: https://en.tdk-electronics.tdk.com/

TDK-jeva serija ponuja modele, ki omogočajo napajanje z 
do 60W in so tako ustrezni POE++ specifi kaciji, v skladu 
s standardom IEEE 802.3bt. Serijo sestavljajo štirje tipi z 
različnimi prenosnimi razmerji za napetosti 3.3V, 5V, 12V 
in 24V. SMD komponente imajo dimenzije 30x22x11.4mm 
in lahko delajo v temperaturnem obsegu – 40°C – 125°C. 
Električna izolacija ustreza UL1466 razredu 130(B) in 
lahko prestane visokonapetostni test 1500V AC/50Hz 
med primarjem in sekundarjem za eno sekundo. Notranja 
upornost navitij je tudi nizka, v nekaterih primerih samo 
35 mOhm.

DIALOG: Varnostne funkcije 
DA14682 in DA14683 iz serije 
Smart Bond

Informacije: www.dialog.com

Dialog-ovi  DA14682 in DA14683 iz serije »SmartBond« 
serije  ponujajo prvi na trgu napredne varnostne funkcije za 
industrijske, domače, in osebne nosljive artikle. Komponente 
vsebujejo ARM M0 sredico, podpirajo pa tako Bluetooth 
5 kot Bluetooth »mesh« (many-to-many komunikacijo).
Modela se razlikujeta praktično samo v pomnilniškem 
delu: DA14683 ima samo vmesnik za zunanji pomnilnik, 
DA14682 pa ima tudi vdelanih 8 Mbit FLASH.

Osnovne značilnosti:
-  8 Mib FLASH
-  64 KiB OTP
-  128 kiB SRAM
-  16KiB predpomnilnik (baterijsko podprt)

-  128 kiB ROM ( boot ROM + BLE stack)
-  vdelani preklopniški napajalni pretvornik (dela pri 

napajanju 1.7 – 4.75V)
-  tri napajalne nogice za zunanje naprave
-  podpira Li-Poly, Li-Ion, gumbe, NiMh in alkalne baterije
-  polnilec ( do 5.0V) zz nastavljivimi krivuljami
-  jedro dela na frekvencah od 0 do 96MHz
-  kripto jedro z ECC, AES-256,SHA-1,SHA-256,SHA-512
-  generator naključnih števil
-  trije splošni timerji s PWM izhodom
-  31- I/O pinov z  nastavljivimi nivoji
-  dva UART-a, eden s kontrolo pretoka
-  dva SPI vmesnika
- dva I2C vmesnika za 100kHz in 400kHz
-  triosni kvadraturni enkoder
- PDM in HW decimator (2 mikrofona in 2 zvočnika)
- I2S/PCM  master/slave vmesnik za do 8 kanalov
-  vmesnik za tipkovnico z debouncing fi ltrom
-  infrardeči vmesnik (PWM)
-  USB 1.1 »full speed« vmesnik

Analogni vmesniki:
- 8 kanalni 10 bitni ADC s povprečenjem
- trije uparjeni krmilniki za belo LED
- temperaturni senzor

Radijski del:
-  2,4GHz CMOS oddajno/sprejemni del z integriranim 

balun-om
-  50 Ohm vmesnik za anteno
-  0  dBm oddajna moč
-  94dBm občutljivost sprejemnika (BLE)
-  poraba na VBAT1 (3V):
-  pri oddaji: 3.4mA
-  pri sprejemu: 3.1 mA ( ob idealnem DC/DC pretvorniku)

Blok- shema DA14682

Ohišje: 60-pinski AQFN (6x6mm) s pini na spodnji strani 
ohišja. Primerno za večslojna vezja in strojno spajkanje, 
hobisti pa bodo imeli probleme ;) 
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MIKROKONTROLER Z VMESNIKOM ZA KEMIČNE SENZORJE

ADuCM355 - Natančen 
mikrokontroler z 

vmesnikom za kemične 
senzorje

Informacije: www.analog.com

Analog Devices že dolgo znan po svoji AduCM seriji, ki 
ob mikro krmilniku vsebuje kakovostni analogni del. 
AduCM355 vsebuje ARM Cortex M3 jedro, ob njem pa 
16-bitni A/D pretvornik. A/D  pretvorba na mikro krmilniku 
je bila vedno povezana z določenim šumom in izgubo 
informacije, tu pač plačamo cenovni premium za ustrezne 
rešitve, ki to omilijo.

Ker šum narašča s frekvenco delovanja jedra in s tem 
povezane EMI oddaje v okolico, taki modeli nikoli ne 
bodo hitrostni rekorderji. Omenjeni model pač vsebuje 
Cortex M3, ki pa dela na samo 26MHz. Po eni strani zaradi 
šuma, po drugi zaradi omejitev FLASH tehnologije, katere 
dostopni časi bi bili na višjih frekvencah predolgi...

Slika 1: Blok shema AduCM355

Osnovne značilnosti:

A/D :
-16 bit/400 ksps
- možnost merjenja napetosti, tokov in kapacitivnosti
- zelo nizki tokovi curljanja skozi vhodni del

DAC:
- 2 DAC-a z dvojnim izhodom in en hitri DAC
- PGA ojačevalnik za nastavljivim razmerjem ojačanja 

na izhodu

Ojačevalniki, pospeševalniki in reference:
-  2 nizkošumna ojačevalnika
-  primerna za potenciostatska merjenja pri elektrokemičnih 

potencialih

-  2 TIA ojačevalnika z obsegom dela od 200pA do 3mA
- generator DDS ovojnice
- DFT in digitalni fi ltri

Slika 2: Priporočene zunanje komponente

Čeprav so podatki zanj dostopni samo preliminarno, je 
A/D predstavil razvojni komplet EVAL-AduCM355.

Slika 2: EVAL-AduCM355 

Vir: https://www.analog.com/en/products/aducm355.html
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Renesas-ov AE-Cloud2, enostavna 
demonstracija globalne IoT 
povezljivosti preko LTE

Informacije: www.renesas.com

AE-Cloud2 je kit komplet različnih sestavin, ki omogoča zelo hitro postavitev 
sistema, ki nam omogoči oceno zmogljivosti, izdelavo prototipa in pa sam 
razvoj rešitev LTE IoT aplikacij ob pomoči »Synergy« platforme.

Z njim se enostavno povežemo  IoT naprave na oblake glavnih  ponudnikov 
storitev skozi trenutno najučinkovitejše GSM protokole – Cat M1 in Cat-NB1. 
Komplet vsebuje družino S5D9 MCU, ki obsega celotno S5 serijo. AE-Cloud2 
vsebuje različne senzorje, kot so na primer senzor osvetljenosti, vlažnosti, 
pritiska, kakovosti zraka, zemeljskih magnetnih polj, pospeška in žiroskop.

AE-Cloud je univerzalno uporaben, ker ob GPS podpira tudi Cat-M1,Cat-NB1 
in 2G/EGPRS.

Slika 1: AE-Cloud2 – vse kar je v osnovi potrebno za začetek 

vir: https://www.renesas.com/eu/en/products/synergy/hardware/kits/ae-cloud2.html

www.avtomatika.comwww.avtomatika.com
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EKSTREMNE KOMUNIKACIJE - TTE SISTEMI

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

»Leaky Feeder« sistemi

Gre za ponavadi zanko iz koaksialnega kabla, ki se v takem 
primeru potegne skoz glavne predele rudnika in drugih, 
radijsko zasenčenih prostorov. A v kablu je tudi ne tako 
majhna skrivnost- njegov ovoj ima odprtine, tako da po 
celi dolžini »pušča« signal po malem. Rezultat  je ta, da 
ga bo naša ročna postaja slišala, kjerkoli že bo. Nadalje 
pa osnovne naravne simetrije poskrbijo da enačba dela 
tudi v drugo smer: tak kabel bo vpil tudi signal naše 
ročne postaje in našel svojo pot do korespondenta na 
drugi strani.

Leaky feeder koaksialni kabel

Leaky feeder sistemi so pogosta rešitev v prometnih 
tunelih, dvigalnih jaških ipd.

Ekstremna komunikacija 
– pogovor s podzemljem : 
TTE sistemi

Branko Badrljica, Avtoma  ka+E

V vsakdanjem življenju smo že dolgo vajeni, da 
nas »signal« obdaja nekako tako, kot se zavedamo 
zraka okrog sebe. Niti ne razmišljamo ko stopimo 
po stopnišču v podzemlje garaže, da nas mikrovalni 
signal bazne postaje za naš telefonček ne bi kar tako, 
brez pomagal spremljal tja, ravno tako, ko vstopimo 
v dvigalo ipd. Pričakujemo, da komunikacija dela. 
Tam, kjer je dosti interesa, in obiska, se že ponudniki 
potrudijo, da zapolnijo nadležne luknje v pokrivanju. 
Stvar postane bolj boleča, ko tega interesa ni, pogoji 
prenosa so pa drastično težji.

Kako hudiča recimo komunicirajo v rudniku, če 
obstoječa telefonija ne »nese« veliko več kot do 
prve stene ?
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Sistemi za primer nesreče

A kaj, ko nam taka ureditev ne pomaga? Če je do nesreče 
že prišlo in je nekdo stal ujet, ponavadi čakanje na boljše 
pogoje, zbiranje ekipe ipd ni opcija. Take nesreče so v 
rudnikih tipa, ki lahko poplavi. Zalije opremo, jo zasuje 
ali pa s kolapsom prehoda prepreči dostop do nje.

Takrat bi pravzaprav rabili sistem za komunikacijo in, če 
se da radio lokacijo skozi plast zemlje, kamnin, vode ipd, 
ki ima lahko znatno debelino. 

Izkaže se, da moramo iti frekvenco drastično nizko, da 
se izognemo praktično popolnemu izničenju signala s 
prepreko. Gre za frekvence reda nekaj 10Hz. Pri tako 
nizkih frekvencah bi bile kakršnekoli resonančne antene 
ogromnih dimenzij in zato nerealne. Obsojeni smo tako na 
takšen ali drugačen kondenzatorski ali induktivni element, 
ki pa zelo majhen odstotek energije pošlje v prostor v 
obliki vala. Pogosto so antene v takih sistemih v obliki 
dveh vodnikov, ki jih na terenu razmaknemo kar najbolj 
narazen in zapičimo v podlago. Eni sistemi izkoriščajo 
tok med obema konicama skozi zemljo kot element, ki 
zaključuje pot tokovne zanke, ki seva magnetno polje, 
drugi pa ne in delujejo elektrostatično. 

Vsekakor pa zaradi uporabljenih moči in dimenzij antene 
ne gre za žepne sisteme, sploh pri takih, ki omogočajo 
dvosmerno komunikacijo.

PED sistem, glavna postaja, ki na površini oddaja 
sporočila in osebni sprejemniki

Prenosni spekter je zelo ozek, je pa včasih dovolj za prenos 
govora, pogosto gre za komprimirani audio. Določene 
verzije dovoljujejo tudi prenos podatkov, a ta je bližje 
telegrafskim hitrostim.

En tak je avstralski PED – Personal Emergency Device. 
Je asimetrične zasnove, kjer imamo na površini oddajno 
postajo s površinsko tokovno zanko znatnih dimenzij, 
osebje na drugi strani pa nosi osebne sprejemnike, ki so 
pri tem sistemu integrirani v osebno opremo – baterijo 
za naglavno svetilko. Ob prejemu sporočila ga svetilka 
signalizira.

Na voljo so še:
-  blastped za daljinsko aktivacijo eksplozivnih nabojev
-  autoped za prejem sporočil v vozilih
-  controlped za daljinsko upravljanje opreme (črpalke, 

ventili, aktuatorji ipd).

PED sistem - Control PED za daljinsko upravljanej naprav 
in BlastPED za daljinsko proženje nabojev

Podjetje E-Spectrum ponuja 
”Rescue Dog” sistem, 
podjetji Lockeed Martin 
in Carrol Technologies pa 
”Magnelink MCS”.

Sistema sta v osnovi, vsaj 
na zunaj podobna. Oba 
sta veliko prevelika, da 
bi lahko bila del osebne 

opre me, sta bolj prevozna kot pre nosljiva, zahtevata 
zunanjo postavitev prevodnikov znatnih dimenzij in njuna 

RS  232 
CONNECTION

Hard Wire or 
Optic Fibre Link

PED®
Loop antenna (Surface or Underground)

The Personal Receiver 
ensures all messages are 

clearly receivedWindows PC running 

entering messages

PED® Modulator with 
Emergency Message 
Buttons

PED® ULF Transmission 
Headend

Ultra Low Frequency 
signals transmitted through 
rock strata
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podatkovna prepustnost je seveda daleč stran od tega, 
česar smo vajeni pri telefončkih. Magnelink komunicira 
skozi magnetno, »Rescue Dog« pa skozi električno polje.

Princip dela Magnelink sistema s površinsko postajo in 
postajo v rudniku

Nemški proizvajalec Icotek se osredotoča predvsem 
na industrijske sisteme. Tam EMC zaradi velikosti in 
kompleksnosti sistemov igra izredno pomembno vlogo. 
Ti sistemi so namreč zelo dovzetni za elektromagnetne 
motnje, ki pa se k sreči dajo obvladovati (100% zaščita 
ne obstaja) z učinkovitim ščitenjem vseh komponent 
sistema. Na eni strani ta ščit (shield) omejuje oddajanje 
motenj naprave proti drugim napravam, hkrati pa ščiti samo 
napravo pred motnjami drugih virov v bližini. Ščitenje se 
največkrat izvaja preko oklopa (opleta) na kablih. 

Da bi zaščita delovala, je potrebno zagotoviti nemoten 
potek ščita preko prehodov kabla skozi stene, konektorje, 

in druga spojna mesta. Kadar se EMC ščit na prehodu tudi 
zaključuje, ga je tam potrebno ozemljiti. To je najlažje izvesti 
z EMC uvodnicami. Čeprav zanje zaenkrat še ne obstajajo 
posebni standardi, igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju 
učinkovite EMC zaščite. Tovrstne rešitve so lahko podvrže-
ne vibracijam 
in tu di drugim 
vpli vom, ki za 
posledico ne 
smejo imeti po- 
večane upor-
no sti na spojih 
oz. prehodih. 

Ekonomična alternativa klasičnim EMC uvodnicam
Icotek sestavljive uvodnice

Informacije: ELEKTROSPOJi d.o.o.

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) je v sodobnih sistemih postala ena od pomembnejših tematik, predvsem 
zaradi težkih posledic, ki jih lahko imajo elektromagnetne motnje na delovanje sistema. Sistem je širok pojem, 
zajema pa vse električne naprave od radijskega sprejemnika, ki ga »moti« bližina mobilnega telefona preko 
avtomobila, ki lahko zaradi motenj izvrši neželeno funkcijo ali ne izvrši zahtevane, do celovitih industrijskih 
sistemov, kjer lahko pride do poškodb, zaustavitev ali izgube podatkov. Statistično gledano se lahko kar 40% 
napak na elektroniki, nanaša na slabo izvedeno zaščito proti elektromagnetnim motnjam.
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Montažo mora biti moč izvesti enostavno in brez posebnih 
orodij. 

Icotek poleg obstoječega izbora inovativnih rešitev za 
doseganje EMC, sedaj kot novost ponuja še sestavljive 
EMC uvodnice iz visoko prevodnih materialov, izdelane 
po zgledu družine KEL uvodnic. Predstavljajo ekonomično 
rešitev v primerjavi s klasičnimi EMC uvodnicami in 
zagotavljajo odlično rešitev za učinkovito EMC zaščito. 
Sestavljene so iz kovinskega okvirja ter vložkov in tesnil 
iz visoko prevodnega elastomera. 

Glavne prednosti:
• Omogočajo zanesljiv 360° kontakt med oklopom in 

uvodnico
• Kompaktna izvedba
• Odpornost na mehanske vplive
• Visoka gostota kablov
• Zelo dobre prevodne lastnosti
• Odvisno od načina montaže je možna zatesnitev z 

zaščito do IP66

Za več informacij o EMC uvodnicah se obrnite na slovenskega 
zastopnika za Icotek, Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 
Ljubljana, www.elektrospoji.si). Njihovi svetovalci vam 
bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za 
vaše potrebe.



37AVTOMATIKA 168/2018

OGLASNO SPOROČILO



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

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



39AVTOMATIKA 168/2018

OCENJEVANJE TVEGANJ

Janez Dulc
Šolski center Ško  a Loka, Višja strokovna šola

Podlubnik 1b, 4221 Ško  a Loka
janez.dulc@siol.net

Avtomatizacija procesov v pametnih tovarnah 
zahteva ocenjevanje tveganj s področja varnosti 

in zdravja pri delu ter varovanja okolja

The automation process in “smart factory” is always followed with the assessment of risks in
areas of safety, healthy working conditions, ecology

At the 10th AIG 2017 Conference I will present best practices and guidelines for usage of diff erent 
technical regulation more friendly, helpful and effi  cient ...., Including in conjunction with ISO 9001: 
2015 (risk assessment), ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 50001; as a market opportunity 
and avoid threats.

The automation process in “smart factory” is always followed with the assessment of risks in 
areas of safety, healthy working conditions, ecology and above all implementation of safe and 
environmentally friendly products.

The main messages of presentation: Technical regulations and standards are not ”unfriendly and 
incomprehensible legislation”. Consider this as a friendly, helpful and effi  cient engineering tool... 
more must be present in the educational processes ...

Kratek pregled prispevka

Za 10. konferenco AIG 2017 predstavljam izkušnje in usmeritve, kako tehnično zakonodajo obravnavati 
bolj prijazno, koristno in učinkovito …., tudi npr. v povezavi z ISO 9001: 2015 (ocenjevanje tveganj), 
ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000, ISO 50001; kot trženjsko priložnost in preprečitev nevarnosti.

Osrednja tema: avtomatizacija procesov v pametnih tovarnah zahteva tudi ocenjevanje tveganj 
s področja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja in vgradnjo varnih ter okolju prijaznih
proizvodov.

Izpostavljam sporočilo: Tehnični predpisi in standardi niso ”neprijazna in nerazumljiva zakonodaja”, 
obravnavajmo to kot prijazno, koristno in učinkovito inženirsko orodje …, bolj mora biti to prisotno 
tudi v izobraževalnih procesih …

Na StarlingX lahko gledamo tako kot na projekt v sklopu OpenStack-a kot na projekt, ki se naslanja 
na  komponente tako OpenStacka kot Ceph in OVS.
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1 Uvod

Četrta industrijska revolucija vpliva na številna področja: 
zanesljivost procesov in stabilno produktivnost, varnost 
IT, varnost strojev, življenjski cikel proizvodov, vrednostna 
veriga v industriji, zaposleni, socialno ekonomski vidik …

Ocenjevanje tveganj je danes nepogrešljiv sestavni del 
vsakega sistema vodenja v vsaki organizaciji, v vsakem 
procesu. Osnovni namen in cilj ocenjevanja tveganj, kot 
ga že dolgo poznamo na področju varnosti in zdravja pri 
delu (enako varstva pred požarom in varovanja okolja), 
je stalno zmanjševanje tveganj. 

S prevzemom EU tehnične zakonodaje je pri načrtovanju 
(razvijanju) novih proizvodov postala obveznost odpravljanje 
vseh tveganj iz naslova nevarnih proizvodov. Vse več je 
tudi prenovljenih izdaj (EU) predpisov s poudarkom na 
varnosti proizvodov in njihovi energijski učinkovitosti in 
sploh varovanju okolja.

Ne samo avtomobilska industrija (pred njo pa vojaška in 
vesoljska), danes vsaka organizacija sistem kakovosti gradi 
na preventivnih aktivnostih za obvladovanje tveganj, ki 
bi jih povzročili procesi in proizvodi z napakami.

Vrstijo se novejše izdaje standardov (tudi modelov in 
nagrad ) za sisteme vodenja, poleg ISO 9001:2015 in 
EFQM tudi ISO 14001:2015 in ISO 14004:2016, EMAS, ISO 
50001, ISO 26000, ISO 45001 …, ki torej poleg kakovosti 
in odličnosti usmerjajo organizacije k razvijanju pravilnih 
odnosov do okolja, rabe energije, odnosov do ljudi … 
Povsod je v ospredje postavljeno ocenjevanje tveganj!

Vprašanje, kako pravilno in učinkovito izvajati ocenjevanje 
tveganj, postaja vse bolj aktualno. Le - to mora biti timsko, 
sicer je v ocenjevanju preveč subjektivizma. Oseb kot 
posameznikov z dovolj ustrezno širokimi kompetencami 
za kvalitetno ocenjevanje tveganj ni za nobeno področje. 
Individualno ocenjevanje ne prinaša ustreznih rezultatov. 
Lahko privede do neučinkovitih sistemov izvajanja varnosti in
zdravja pri delu (VZD), varovanja okolja (VO). Ocenjevanje 
tveganj se ne izvaja samo zaradi predpisov in predvsem se 
k njemu ne pristopa bolj odgovorno in vsebinsko šele, ko 
se »kaj zgodi«. Najbolj pomembno je, da se ocenjevanje 
tveganj izvaja kontinuirano in timsko, začeti se mora že v 
razvijanju procesov in proizvodov. 

V najboljših organizacijah ocenjevanje tveganj ne izvajajo 
samo na področju VZD in VO. V teh sredinah niso čakali 
na prenovljeni ISO 9001, ocenjevanje tveganj je logični 
sestavni del vodenja v najširšem pomenu besede. 
Ocenjevanje tveganj je npr. osrednji del metode FMEA 
(analize možnih napak in njihovo odpravljanje v fazi 
razvijanja proizvodov in procesov). Ocenjevanje tveganj 
izhaja tudi iz tehničnih predpisov, ki za vse proizvode, 
preden so dani na trg, proizvajalce v cilju zagotavljanja 
varnih proizvodov na trgu zavezujejo, da izvedejo in 
dokumentirajo kot sestavni del tehnične dokumentacije 
tudi oceno tveganja.

Ocenjevanje tveganj je obvezno tudi, kadar se na trgu 
pojavlja potencialno nevaren proizvod, izvajati ga morajo 
proizvajalci in organi nadzora, preden se sprejme ukrepe 
za zaščito potrošnikov ...

Uspešne organizacije pred vsako pomembno odločitvijo 
izvedejo ocenjevanje tveganj, to naredijo (projektni) timi, 
v katerih so vključeni najsposobnejši kadri …

2 ISO 9001:2015 in ocenjevanje tveganj

O ocenjevanju tveganj (in oceni tveganj) se govori vse več. 
Uvaja ga tudi novi standard sistema vodenja kakovosti 
ISO 9001:2015.

Slika 1: Razvoj standarda ISO 9001 [1].
Vir: http://www.standardiizdaja2015.si/obvladovanje.

php#26

Novi standard ISO 9001:2015 kot sistem vodenja kakovosti 
v delu načrtovanja ukinja preventivne ukrepe, ker naj bi 
organizacije preprečevale ali vsaj zmanjševale ključna 
tveganja in nezaželene vplive ter s tem zagotavljale, 
da bo sistem vodenja kakovosti udejanjal prepoznane 
priložnosti ter dosegal pričakovane rezultate. Od organizacij 
se v sistemu vodenja kakovosti pričakuje načrtovanje 
in obvladovanje sprememb in s tem povezanih tveganj.

Nova verzija standarda se posveča tehnologijam, ki 
organizacijam omogočajo pametnejše sisteme vodenja. 
Ena glavnih tem je razmišljanje, ki temelji na tveganjih   
(risk-based thinking). Miselnost, usmerjena v tveganje, je
vključena v vsa poglavja standarda.

Ena od ključnih sprememb standarda je v tem, da različne 
opustitve niso več dovoljene. Zahtevana je opredelitev 
konteksta organizacije, razširjen je krog zainteresiranih 
strani, poleg odjemalcev so to dobavitelji, različni posredniki, 
trgovci, zakonodajalci na vseh ravneh, družbena skupnost, 
opredeljeno je bolj skrbno obvladovanje dobaviteljev 
proizvodov in storitev, še bolj se izpostavlja uvedba 
procesnega pristopa na vseh ravneh, zahteva se sistemsko 
obvladovanje tveganj, zahteve vodenja sistema kakovosti 
so integrirane v poslovnih procesih in ciljih, ki morajo biti
kompatibilni s strateškim cilji … Poslovnik kakovosti ni 
več omenjen ….

V novi izdaji standarda je večji poudarek na doseganju 
dodane vrednosti za organizacijo in njene odjemalce. Nova 
izdaja je v večji meri od obstoječe različice usmerjena v 
doseganje rezultatov in nenehnih izboljšav poslovanja. 
Večji poudarek je na zahtevi glede spremljanja zadovoljstva 
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ne le odjemalcev, ampak vseh deležnikov v poslovanju. 
Nova različica večji pomen pripisuje odgovornosti vodstva 
oziroma zavezanosti vodstva k poslovanju po teh načelih, ki 
jih določa standard, zagotovljena morajo biti vsa sredstva, 
ki so potrebna za sistem vodenja kakovosti, zagotovljeno 
mora biti sodelovanje, usmerjanje in nudenje podpore 
zaposlenim za prispevanje k učinkovitosti sistema, sistem 
vodenja kakovosti mora dosegati načrtovane rezultate …

Slika 2: Procesni pristop po ISO 9001 [1].

Novi standard ISO 9001 daje (še) večji poudarek tudi na 
usmerjenost vodstva k večanju zadovoljstva odjemalcev. 
Vodstvo mora zagotoviti, da so v organizaciji zahteve 
odjemalcev in zakonodaje jasno opredeljene in izpolnjene, 
da so opredeljena in obravnavana vsa tveganja, ki bi lahko 
vplivala na skladnost ponujenih proizvodov (izdelkov in 
storitev), ter prav tako priložnosti, ki bi lahko povečale 
zadovoljstvo odjemalcev, da se vzdržuje osredotočenost 
vseh zaposlenih na dosledno zagotavljanje skladnosti 
izdelkov in storitev s pričakovanji odjemalcev in zakonskimi 
zahtevami in da se vzdržuje osredotočenost vseh zaposlenih 
na večanje zadovoljstva odjemalcev. Organizacije morajo 
pred vsako pomembno odločitvijo izvesti ocenjevanje 
tveganj, to naredijo (projektni) timi, v katere so vključeni 
najsposobnejši kadri …

3  Tehnična zakonodaja in ocenjevanje   
    tveganj

Tehnična zakonodaja kot obveznost proizvajalcev izpostavlja 
ocenjevanje tveganj v začetni fazi snovanja  (koncipiranja) 
pri načrtovanju (razvijanju) proizvoda. 

Tehnično zakonodajo oz. predpise poznamo v RS kot: 
zakoni, uredbe, pravilniki, v EU pa: direktive in uredbe. 
Gre za vse oblike pravnih aktov, ki pomenijo pravno 
zavezujoče določbe in zahteve za proizvode; obvezne 
prvenstveno za proizvajalce preden proizvod dajo na trg 
ali v uporabo. Tehnični predpisi (načeloma) ne določajo 
lastnosti proizvodov, postavljajo predvsem bistvene 
varnostne in zdravstvene ter okoljevarstvene zahteve za 
proizvode in določajo (obvezne) postopke, ki jih morajo 

proizvajalci v fazi načrtovanja in proizvodnje izvajati 
za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti proizvoda z 
zahtevami predpisov. Poslanstvo (tehnične) zakonodaje 
je v zagotavljanju varnih  proizvodov in varovanju okolja!
Seznam izdanih in veljavnih direktiv in uredb EU s področja 
zakonodaje novega pristopa ter obstoječi predlogi 
prenovitev so podani v sledeči tabeli:

Slika 3: Tabela s seznamom EU (EGS, ES) direktiv (in uredb 
EU) novega pristopa (NA) z upoštevanjem prenovitev po 

NLF 2008, stanje na dan: 15. maj 2016, [2].

Tehnični predpisi t.i. Novega pristopa za velik del 
proizvodov, ki jih označujemo z oznako skladnosti CE, v 
prenovljeni izdaji po letu 2008 pred proizvajalce še bolj 
določno postavljajo obveznost izvajanja ocenjevanja 
tveganj in oceno tveganja kot obvezni del  tehnične 
dokumentacije. Vsebina tehnične dokumentacije je 
določena v vsakem usklajevalnem aktu Unije v skladu z 
zadevnim proizvodom. Praviloma mora vključevati opis 
proizvoda in njegovo predvideno uporabo ter zajemati 
njegovo načrtovanje, proizvodnjo in delovanje. Kateri 
podatki se vključijo v dokumentacijo, je odvisno od narave 
proizvoda in od tega, kaj se s tehničnega vidika šteje za 
potrebno, da se dokaže skladnost proizvoda z bistvenimi 
zahtevami ustrezne usklajevalne zakonodaje Unije ali s 
harmoniziranimi standardi, če so se uporabili, tako, da se 
navedejo bistvene zahteve, zajete v standardih. Mora pa 
proizvajalec v vsakem primeru izvesti in dokumentirati 
ocenjevanje tveganj v fazi načrtovanja proizvoda.
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Slika 4: Princip ocenjevanje tveganj, kot ga postavlja EU 
tehnična zakonodaja, [4].

Veliko o prenovljeni zakonodaji lahko najdemo v Modrem 
vodniku (Blue Guide 2014, 2016) za izvajanje predpisov 
EU o proizvodih: http://ec.europa.eu/DocsRoom/
documents/18027/.

Za skladnost proizvodov z zahtevami tehničnih predpisov 
je odgovoren proizvajalec oz. njegov konstrukter v fazi 
načrtovanja proizvodov. Izvesti mora vse predpisane 
postopke in izdelati tehnično dokumentacijo, kot to določajo 
predpisi. Za stroje je npr. vsebina tehnične dokumentacije 
zelo podrobno določena v Prilogi VII direktive o strojih 
2006/42/ES oz. Pravilnika o varnosti strojev, ki direktivo 
prenaša v pravni red RS. 

V predpisih imamo v Prilogi I obsežno zapisane bistvene 
varnostne in zdravstvene zahteve.

Kako te zahteve iz predpisa dosežemo, si lahko pomagamo 
s standardi. Seznam harmoniziranih standardov, katerih 
uporaba ustvari domnevo o skladnosti strojev z zahtevami 
predpisov, je zelo obširen in se stalno dopolnjuje, objavlja 
se v Uradnem listu EU in je dosegljiv tudi na spletnih 
straneh MGRT [6]. 

3.1 Ocenjevanje tveganj pri načrtovanju strojev (in drugih 
proizvodov)

Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z 
načrtovanjem in izdelavo strojev, so določene v Prilogi 1 
Pravilnika o varnosti strojev (direktiva 2006/42/ES). Že v 
splošnih načelih je zahtevano, da proizvajalec strojev ali
njegov pooblaščeni zastopnik mora zagotoviti izvedbo 
ocene tveganja zaradi določitve zdravstvenih in varnostnih 
zahtev, ki se uporabljajo za stroje. V ocenjevanju mora 
proizvajalec odpraviti nevarnosti ali zmanjšati tveganje, 
povezano z nevarnostmi, z uporabo varovalnih ukrepov v 
vrstnem redu prioritet iz oddelka 1.1.2(b). Ocenjevanje in s 
tem ocena tveganja je sestavni del tehnične dokumentacije, 
kot je to opredeljeno v Prilogi VII direktive 2006/42/ES. 

Podobne zahteve glede označevanja, navodila, tehnične 
dokumentacije, kot v predpisih za stroje, so določene tudi 
v predpisih glede EMC, radijske opreme, glede RoHS in 

drugih relevantnih predpisih. Na spodnji sliki je predstavljen 
zbir zahtev za primer električnega stroja.

Slika 5: Pregled predpisov in njihovih zahtev za električne 
stroje [2].

Temeljna bistvena varnostna in zdravstvena zahteva za 
stroje (in enako za vse druge proizvode) je, da proizvajalec 
izvede oceno tveganja. Ugotoviti mora vsa tveganja, poleg 
tveganj, ki jih obravnavajo posamezni standardi in podajajo 
tudi ustrezne tehnične rešitve za zmanjšanje tveganj, 
tudi vsa dodatna tveganja, ki jih uporabljeni standardi ne 
obravnavajo, se pa pri strojih lahko pojavljajo in predpisi 
zahtevajo zagotovitev ustrezne varnosti. V vsakem primeru 
je odločitev za konkretne tehnične rešitve, s katerimi 
se nevarnosti preprečujejo oz. tveganja zmanjšujejo na 
sprejemljivi nivo, vedno na strani proizvajalca, pri katerem 
je za strokovno pravilnost izvedbe ocenjevanj tveganj pri 
snovanju in za tehnične rešitve pri konstruiranju odgovoren 
konstrukter oz. tim inženirjev, ki izvajajo načrtovanje 
proizvoda, če gre za kompleksnejši proizvod.

Slika 5: Primer ocenjevanja tveganj pri konstruiranju 
stroje [3].
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Slika 6: Primer – izsek iz ocene tveganja za nek stroj z 
robotom [3].

Seveda je obseg oz. seznam nevarnosti mnogo večji tako 
po vidikih kot samih nevarnostih.

Gornja ocena tveganja je izdelana potem, ko je konstrukter 
že upošteval relevantna standarda in je izvedel vse ustrezne 
tehnične rešitve iz standardov. Seveda pa bi lahko bilo tudi
drugače: prvi koncept zasnove stroja bi pri ocenjevanju 
tveganj pokazal na prevelike nevarnosti (npr. R=7) in 
verjetnosti (npr. V=2+3+2) in s tem na prevelika tveganja 
(RxV=7x(2+3+2)=49); konstruiranje se ne more nadaljevati, 
dokler se ne najde ustreznejših tehničnih rešitev, tudi z 
uporabo standardov … 

Kot en sam stroj je treba obravnavati tudi sklope strojev, 
ki so zaradi doseganja istega cilja razmeščeni in krmiljeni 
tako, da delujejo kot povezana celota. Stroji so danes zelo 
kompleksni in je lahko v pametni tovarni cela tovarna 
en sam stroj. Tak stroj se lahko da v uporabo šele, ko 
proizvajalec takšnega stroja v celoti izpolni vse zahteve iz 
vseh predpisov, ki veljajo za takšen kompleksen proizvod, 
in med drugim v tehnični dokumentaciji zagotovi oceno 
tveganja in na koncu za stroj izda enotno Izjavo EU o 
skladnosti. 

Za podrobnejše spoznavanje s predmetnim predpisom 
za stroje, priporočam priročnik, ki ga je izdala Evropska 
Komisija: Priročnik za uporabo direktive o strojih. [7]

3.2  4. Industrijska revolucija in tehnična zakonodaja

Kaj pomeni tehnična zakonodaja Novega pristopa (predpisi, 
ki določajo zahteve za proizvode in med drugim tudi oznako 
skladnosti CE), kot je prenovljena po Novem zakonodajnem 
okviru (NLF 2008), za proizvajalce in druge gospodarske 

Slika 7: Shema 1. - 4. Industrijske revolucije po wikipedia.
Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0

subjekte, ki sodelujejo v omogočanju dostopnosti 
proizvodov na trgu, ki so se že zgodaj intenzivno vključili  
v t.i. 4. Industrijsko revolucijo in svoje proizvode prilagajajo 
zahtevam in potrebam pametnih tovarn?

Gre tudi za realizacijo trideset let starega CIM - Computer 
Integrated Manufacturing – koncepta - povezava celotne 
proizvodne tovarne z informacijskim sistemom vse do 
avtomatiziranih naprav, strojev (centrov, celic, linij) v 
proizvodnji in v logistiki. Danes so to Pametne tovarne 
(Smart Factory), kar je CIM koncept posodobljen na 
današnji čas.

V velikem obsegu se spreminjajo tudi marsikateri proizvodi, 
predvsem tisti za profesionalno uporabo postajajo 
»pametnejši« sami ali pa se skupaj z drugimi povezujejo v
kompleksne proizvode.

To bo še bolj izpostavilo pomen načrtovanja (razvijanja) 
proizvodov, težišče razvijanja se bo iz nekdanjega 
operativnega razvoja (konstruiranje, prototipi, preskušanje 
…) še bolj izrazito premaknilo na nabor in vrednotenje idej 
ter predvsem na koncipiranje ob vse večjem poudarku 
virtualnega inženirstva. Znotraj tega pa bo še bolj do izraza 
prišel pomen tehnične zakonodaje in njeno poslanstvo v 
zagotavljanju varnosti in varovanja okolja.

Skladnost proizvodov z zahtevami predpisov ne more in 
ne sme biti nekaj, s čimer se pri proizvajalcu ukvarjajo 
»strokovnjaki« za zakonodajo in npr. zadolženi za 
»certifi ciranje«. Predpisi pred proizvajalce postavljajo jasne 
naloge v izvajanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja 
skladnosti z zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za 
nek proizvod in predpisov je vse več. Če je bila nekdaj 
njihova vsebina usmerjena predvsem v zagotavljanje 
varnosti, pa novejši predpisi postavljajo pred proizvajalce 
predvsem zahteve iz varovanja okolja. Predpisi zahtevajo, 
da proizvajalci izvajajo postopke ocenjevanja tveganj, 
ocenjevanja skladnosti, analize in preskušanja in vse 
to mora biti skupaj s predstavitvijo proizvoda sestavni 
del obvezne tehnične dokumentacije. V njej morajo biti 
vsebovana tudi vsa ustrezna dokazila  skladnosti vgrajenih
materialov in komponent, iz katerih je proizvod sestavljen… 
Vse to je neločljiva vsebina načrtovanja (razvijanja) 
proizvoda. Skladnost proizvoda mora biti zagotovljena 
že v fazi načrtovanja proizvoda od ideje naprej. Predpisi
pa nedvoumno zahtevajo, da proizvajalec zagotovi skladnost 
proizvoda tudi v serijski proizvodnji in tudi to mora biti 
vnaprej določeno in dokumentirano.

Tehnični predpisi, skupaj z (neobveznimi) standardi in 
drugimi tehničnimi specifi kacijami, so proizvajalcem 
(njihovim) načrtovalcem, če vse to pravilno razumejo, 
samo oz. predvsem prijazna pomoč pri razvijanju tudi 
najzahtevnejših in najkompleksnejših proizvodov.

Potrebno je izpostaviti celovitost predpisov, poudarek 
pri EEO naj bi bil na energijski učinkovitosti in drugih 
okoljskih zahtevah, saj npr. sama električna varnost res 
ne bi smela biti nikjer več vprašanje da ali ne. Proizvajalci 
morajo bistveno več usmerjati v načrtovanju proizvodov 
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v pogledu energijske učinkovitosti, emisij (EMC, hrupa, 
drugih sevanj …), vsebnosti nevarnih snovi, zagotavljanju 
zbiranja OEEO in vseh drugih odpadnih proizvodov…, na 
tem področju pa bi morala več prispevati tudi zakonodaja 
in vsi, ki so z njo povezani, od zakonodajalca, nadzornih 
organov, strokovne javnosti, gospodarskih subjektov, 
ki so kakorkoli vezani na omogočanje dostopnosti in 
uporabe in vse do potrošnikov. Ne smejo se nam seveda 
dogajati »volkswagni« in podobni negativni primeri te 
družbe, ko je očitno, da odpoveduje najvišja oblast EU in 
gospodarstva v najbolj razvitih državah EU pod pritiskom 
najmočnejšega kapitala. Žal prevelike emisije izpušnih 
plinov in trdih delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem 
še zdaleč niso edina stvar, kjer je očitno, da tudi najboljša 
(najbolj pozitivna) zakonodaja nič ne pomaga, če se jo ne 
spoštuje, se jo izigrava …. Dokler oblasti EU to dovoljujejo 
ali ne dovolijo uvedbo strožjih meril in zahtev v pogledu 
varnosti in varstva okolja, bo (tudi tehnična) zakonodaja 
neizkoriščena priložnost družbe, da se preko njenega 
spoštovanja s proizvodi doseže stalna rast varnosti in 
varstva okolja. 

Ne glede na vse, pa ne moremo mimo poznavanja, 
razumevanja in upoštevanja zakonodaje, pa četudi je 
mogoče kje ne maramo, je zakomplicirana, je birokratska, je 
nerazumljiva, povzroča stroške, je ovira za razvoj ..., počasno 
sprejemanje ... Kakorkoli že, kaka od teh negativnosti 
mogoče celo velja, pa ne smemo mimo osnovnega namena 
in poslanstva zakonodaje. Gre predvsem za varnost ljudi in 
vse bolj v ospredju za varovanje okolja (emisije, energijska 
učinkovitost, odpadki ...). Zato tudi toliko poudarjam na 
obveznost celovitega pogleda na zakonodajo. Ne moremo 
gledati parcialno samo na en predpis, saj proizvod ne more 
ustrezati samo tistim zahtevam, ki ustrezajo posamezniku 
ali samo zahtevam, ki jih nekdo pozna. Proizvod mora 
ustrezati zahtevam vseh predpisov, ki veljajo za proizvod. 
Je pa res, da so ti predpisi žal zelo razdrobljeni ...

Vse to poudarjanje upoštevanja celotne zakonodaje za 
proizvode je tudi eden od poudarkov prenovitve tehničnih 
predpisov (t.i. Novega pristopa) po Novem zakonodajnem 
okviru (NLF iz leta 2008). 

Omenimo samo zahtevo po enotni Izjavi EU o skladnosti 
(proizvajalec mora v enotni izjavi potrditi skladnost z 
zahtevami vseh predpisov, ki veljajo za proizvod) in še 
večjo izpostavitev pomena oznake skladnosti CE (sporočila 
proizvajalca na proizvodu, da proizvod ustreza zahtevam 
vseh predpisov, ki veljajo za proizvod, na katerem je 
oznaka CE). 

Tudi zahteva predpisov po izdelavi ocene tveganja in 
celotne tehnične dokumentacije usmerja proizvajalca, 
da vse to naredi enotno po vseh predpisih. 

4 Ocenjevanje tveganj s področja varnosti 
    in zdravja pri delu

To področje je v EU in RS celovito urejeno z zakonodajo v 
cilju zagotavljanja varnosti in zdravja pri vsakem delu. V 
EU imamo krovno direktivo iz VZD: 89/391/EGS o uvajanju

ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev 
pri delu in več direktiv za posamezna področja VZD; v RS 
imamo zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in za 
njegovo izvajanje še 3 uredbe (RS) in 37 pravilnikov; vsa 
ta slovenska zakonodaja v pravi red RS prenaša direktive 
EU, ki določajo minimalne zahteve iz področja VZD. Več 
o zakonodaji o varnosti in zdravju pri delu:
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/
veljavni_predpisi/#c7576

Poleg zakonodaje o varnosti in zdravju pri delu imamo 
tudi na tem področju (neobvezne) standarde, ki urejajo 
področje VZD in tudi sorodna področja o odnosih do 
ljudi in o družbeni odgovornosti. Kot obstoječe orodje za 
vodenje sistema varnosti in zdravja pri delu je standard 
OHSAS 18001, prihaja pa na tem področju tudi novi 
standard ISO 45001. Gre za nadaljevanje nastajanja 
družine standardov, v kateri je najbolj poznan standard 
ISO 9001 za vodenje kakovosti; je pa tudi še vrsta drugih 
podobnih standardov, ki dajejo možnost organizacijam, 
da jih uporabijo, ko urejajo vodenje področij varovanja 
okolja (ISO 14001), družbene odgovornosti (ISO 26000), 
učinkovite rabe energije (ISO 50001) …

Ocenjevanje tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo 
tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo 
nevarnosti na delovnem mestu. Je sistematičen pregled 
vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja: 

• kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
• ali je nevarnosti mogoče odpraviti, in če to ni mogoče,
• kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so, ali bi morali 

biti uvedeni za nadzor tveganj.

Po oceni EU-OSHA (Evropske organizacije za varnost in 
zdravje pri delu) bi za večino podjetij moral ustrezati 
preprost petstopenjski pristop k ocenjevanju tveganja. 
Obstajajo tudi drugi postopki, ki so ravno tako učinkoviti, 
še posebno pri bolj zapletenih tveganjih in okoliščinah. 
Vodilna načela so enaka, ne glede na to, ali je postopek 
ocene tveganja razdeljen na več ali manj korakov, ali pa 
so celo nekateri od korakov drugačni.

Slika 8: Petstopenjski pristop k oceni tveganja.
Vir: http://www.osha.mddsz.gov.si/varnost-in-zdravje-
pri-delu/informacije-potemah/ocenjevanje-tveganja/

petstopenjski-pristop-k-oceni-tveganja 
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Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k varnosti 
in zdravju pri delu. Za to obstajajo dobri razlogi. Če 
postopek ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k 
obvladovanju tveganj ni dobro izveden ali pa sploh ni 
izveden, je velika verjetnost, da podjetje nima ustreznih 
preventivnih ukrepov. Pri ocenjevanju tveganja je treba 
uporabiti celovit pristop, ki upošteva različne korake 
ocenjevanja, različne potrebe posameznih delodajalcev in 
spremembe v delovnem okolju. Pri ocenjevanju tveganja 
na delovnem mestu morajo sodelovati tudi zaposleni. 
Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev v oceno 
tveganja sta ključnega pomena za zagotovitev, da so 
nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, ampak 
tudi na podlagi poznavanja delovnih razmer in vzorcev 
škodljivih učinkov na delavce.

Žal je to področje v praksi marsikje obravnavano še 
povsem napačno! 

Predvsem so delovni procesi z vidika varnosti in zdravja 
pri delu obravnavani presplošno in je tudi ocenjevanje 
tveganja izvedeno premalo konkretno in ne pokaže na 
primere previsokih tveganj in na potrebno ukrepanje za 
zmanjšanje tveganj (odpravo nevarnosti ali zmanjšanje 
stopenj resnosti in verjetnosti). Pri določanju nevarnosti 
so le-te premalo identifi cirane, da bi se jih lahko res 
dobro ocenjevalo glede velikosti (resnosti) in verjetnosti. 
Tveganje je produkt (najmanj) teh dveh spremenljivk. Za 
ocenjevanje imamo različne metodologije, najenostavnejši 

sta dve varianti pet-stopenjskega ocenjevanja verjetnosti 
in resnosti in potem razvrščanje izračunanih tveganj 
med sprejemljiva, delno sprejemljiva in nesprejemljiva. 
Pri sprejemanju ukrepov za zmanjšanje tveganj, kar je 
sestavni del ocenjevanja tveganj, so ukrepi usmerjeni 
preveč v splošno podajanje navodil in opozoril, določanja 
OVO (osebne varovalne opreme), izobraževanja.

Izpostaviti je tu potrebno vsebino in pomen timskega dela 
pri ocenjevanju tveganj. Ocenjevanje tveganj samo s strani 
ene osebe, ki ne pozna v celoti konkretnega ocenjevanega 
procesa, privede največkrat (žal je to preveč pogosto 
tudi v praksi) do zelo splošnih ocen, ki so seveda vse s 
sprejemljivimi tveganji in bi jih lahko uporabili v veliko 
različnih procesih. Ocenjevanje tveganj ni namenjeno 
temu, da bi imeli »na papirju« zapisano, da je vse v redu, 
da je bilo vse analizirano in ocenjevano in sprejeti vsi 
ukrepi, da ni nikjer previsokih tveganj. Zakaj potem prihaja 
do nezgod? Zakaj je ogromno situacij, ko se le srečnim 
naključjem zahvalimo, da nezgod s hujšimi posledicami 
ni bistveno več. Zakaj je toliko poklicnih obolenj? Zakaj je 
toliko nesreč v prometu, kjer so prisotna tovorna vozila?  

Zakaj se dogajajo nesreče (v prometu, v industriji in drugih 
dejavnostih in sploh v okolju), ki se (bi se lahko) končajo 
s hudimi onesnaženji okolja? Zakaj toliko požarov v 
industrijskih okoljih? …. Zato, ker se ocenjevanje tveganj 
ne izvaja v okviru načrtovanja procesov, ker se to ne dela 
timsko s strani več kompetentnih strokovnjakov oz. dobrih 
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poznavalcev procesov, ker se vse dela preveč splošno in 
se premalo podrobno analizira procese in se premalo išče 
situacije, ki bi lahko privedle do nevarnosti in nezgodnih 
posledic. Ker se ocenjevanje prevečkrat dela zato, da imamo 
VZD »papirnato« urejeno. (Da smo opravili obveznost iz 
zakona ZVZD-1.) Tak odnos do ocenjevanja tveganj, s tem 
pa neustrezen odnos do zaposlenih, je nesprejemljiv.

Enostavno petstopenjsko ocenjevanje resnosti in verjetnosti 
ter nato tveganja od 1-25:
1. Izberemo in podrobno določimo delovno mesto oz. 

proces, ki ga bomo ocenjevali.
2. Izvedemo nabor možnih nevarnosti (možganska nevihta 

idej ,,,).
3. Izberemo in proučimo realne nevarnosti. 
4. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo z vidika verjetnosti: 

pogostost in možnost poškodbe. (ocene od 1 do 5)
5. Vsako od izbranih nevarnosti ocenimo z vidika resnosti: 

posledic nezgode (zelo lahka posledica do smrti oz. 
trajnih posledic); ocene od 1 do 5.

6. Glede na verjetnost in resnost določimo stopnjo 
tveganja od 1-25.

7. Določimo ukrepe za delno sprejemljiva in nesprejemljiva 
tveganja 1-25. 

8. Vse delamo timsko!!!!

Slika 9: Petstopenjska metoda ocenjevanja tveganj s 
točkovanjem 1-25, [3].

5 Zaključek

Sistematično izvajanje ocenjevanja tveganj je sestavni 
dela sistema vodenja!

Osnovni namen in cilj je stalno zmanjševati tveganja na 
področju varnosti in zdravja pri delu (enako varstva pred 
požarom in varovanja okolja) ter odpravljati vsa tveganja 
iz naslova nevarnih proizvodov ali proizvodov z napako, ki
bi se lahko pojavili na trgu. Ocenjevanje tveganj pa pomeni 
tudi obvladovanje tveganj, ki so lahko posledica kakršnekoli 
poslovne odločitve v organizaciji ali nasploh odločitev v
družbi.

To se v organizacijah izvaja v načrtovanju vseh (ne samo 
proizvodnih) procesov. Prav tako pa se izvaja tudi že v 

načrtovanju (razvijanju) proizvodov za trg, ne samo z 
vidika varnosti in varovanja okolja, tudi z vidika širšega 
zagotavljanja kakovosti kot skladnosti s pričakovanji 
kupcev, uporabnikov in okolja nasploh. Trg sprejema samo 
še varne in okolju prijazne proizvode. Obsežna tehnična 
zakonodaja na tem področju omogoča proizvajalcem, da 
to zagotovijo že v načrtovanju svojih proizvodov. Tehnična 
zakonodaja tako pomaga preprečevati nevarnosti na trgu z
naslova nevarnih proizvodov!

Novi ISO 9001 uvaja ocenjevanje tveganj v vsa odločanja. 
Takšno sistematično delo prinaša še veliko drugih pomembnih 
rezultatov pri delu v organizaciji. Strokovnjaki iz različnih 
področij med sabo še bolj sodelujejo; na ta način si 
dodatno širijo svoje kompetence (znanja in spoznanja 
ter njihovo uporabo). Tehnologi (načrtovalci procesov) 
pridobivajo dodatna potrebna znanja in izkušnje za 
načrtovanje bolj varnih delovnih procesov. Vodje procesov 
so naprej seznanjeni o novostih v procesih in pridobivajo 
na spoznanju, da lahko za varno in zdravo delo svojih 
podrejenih največ naredijo, če aktivno sodelujejo že pri 
načrtovanju procesov. Strokovni delavci iz varnosti pri 
delu bolje spoznavajo delovne procese in svojo vlogo pri 
preventivnem delu v zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu s svojo aktivno prisotnostjo v načrtovanju procesov. 
Vodje vzdrževalnih procesov s svojimi izkušnjami pri 
vzdrževanju delovne opreme in delovnih prostorov ter 
pogojev za delo lahko veliko prispevajo k učinkovitosti 
timskega dela pri odpravljanju nevarnosti že pri načrtovanju 
procesov in delovne opreme; imajo še pomembnejšo 
vlogo pri izvajanju preventivnega vzdrževanja.

To prepoznavajo tudi vsi zaposleni, kar prispeva k 
boljšemu počutju, večji motiviranosti za kvalitetno delo, 
večji pripadnosti podjetju, večjemu zadovoljstvu, saj se 
ne bojijo prihodnosti …
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