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

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

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i

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

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

Novo leto je komajda dobro začelo in že smo na »IFAM«. Kot da bi se 
včeraj srečali na lanskoletnem. Čas leti... 

Kaj je novega letos ? IFAM je očitno naredil korak naprej, domača pod-
jetja so pokazala večji interes, Avtomatika pa sledi interesom podjetij.

Tokrat smo resneje vpogledali v prve aplikacije eksoskeletov. Čeprav so 
ti na naslovnicah časopisja nastopali predvsem v vojaških vlogah, bo 
verjetno največja uporaba v industrijskih in medicinskih vejah.

Industry 4.0 je že dolgo nazaj prešel iz medijske novosti v polje dejan-
skih rešitev. Tako so nam iz Robotine predstavili rešitev, ki omogoča 
integracijo strojev iz preteklosti v sisteme bodočnosti preko standardov 
MTConnect in MX-AOPC UA.

Dotaknili smo se 3D-tiska in poskusili pogledati v možno bližnjo pri-
hodnost – t.im. 4D-tisk. Gre za nov pristop, kateremu so odprle vrata 
t.im. tehnologije aditivne proizvodnje in ki bi lahko omogočile izdelke, 
ki se predvidljivo spreminjajo po proizvodnji glede na dani vpliv okolice 
ali celo samo pretečeni čas.

Tudi robotika se spreminja pod vplivom I4.0. Vse več je kolaborativ-
nih modelov, pojavlja se veliko novih imen, vsaka s  svojimi odlikami. 
Tokrat smo predstavili Bosch-ove  kolaborativne roke serije APAS in 
Omron-ovo serijo TM.

Te in druge vsebine so vam na voljo tokrat. In kje smo sedaj ? Globoko v 
pripravah na Kotnikove dneve in DIR2019.

Se vidimo z naslednjo številko...

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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OGLAŠEVALCI
 1 INDUSTRIJSKI SEJEM
 2 METRONIK
 3 ČIP
 5 HAMTECH 
 6 ALKATRON
 9 HT-EUREP
10 MURR ELEKTRONIK
11 INDUSTRIJSKI SEJEM
13 ROBOTINA
14 LSO
14 HAMTECH IDAS
15 GIPRON
17 MARSI
18 LCR
19 CONPHIS
22 FBS ELEKTRONIK
22 S5TEHNIKA
23 KOTNIKOVI DNEVI
25 ELBACOMP
25 INTRONIKA
27 OPL
30 LINGVA
31 BECKHOFF
33 MIEL
35 ITAIA
36 RTCZ
37 HEK.SI
38 TIPTEH
39 RAGA
41 ELGOLINE
42 RADOG
44 ELEKTROSPOJI
45 YASKAWA SLOVENIJA
48 4WEB
49 SMART INDUSTRY
50 AIG’19
51 WAGO
52 DANFOSS

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

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

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o. 
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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EXSPRESS NOVICE

Najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk na 
področju orodjarstva, strojegradnje, varjenja in rezanja, materialov 
in komponent ter naprednih tehnologij se bodo letos od 9. do 12. 
aprila predstavili na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju. Na 
Celjskem sejmu z zadovoljstvom ugotavljajo, da je odziv razstavljavcev 
izjemen, tudi letos bo sejmišče v celoti polno.

Odličen odziv razstavljavcev napoveduje bogato sejemsko dogajanje

Na Mednarodnem industrijskem sejmu bodo predstavljene svetovne novosti, 
ki jih zaradi velike vrednosti ni mogoče videti v živo nikjer drugje. Sejem 
je tako edina priložnost, da se seznanite z najnovejšimi trendi posameznih 
področij, njihovo delovanje pa bodo neposredno predstavili strokovnjaki 
iz tovarn. Letos bodo med drugimi predstavljene novosti v CAD, IoT in PLM 
programski opremi, robotsko CMT varjenje, najnovejši upogibni stroj, novi 
stroji za orbitalno varjenje, prikazan bo povsem nov postopek varjenja TIPTIG, 
pa tudi največje varilne klešče na svetu. 

Preizkusite se na državnem tekmovanju varilcev

Celjski sejem bo skupaj s strokovnimi partnerji poskrbel tudi za aktualno 
strokovno dogajanje. Na Dnevu varilne tehnike se bodo zbrali strokovnjaki 
s področja varjenja, na tradicionalnem državnem tekmovanju varilcev pa se 
bodo imeli možnost izkazati najboljši v Sloveniji. Prvi dan bodo na sejmu 
podelili tudi sejemska priznanja.

Informacije: Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, polona.strnad@ijs.si

Mednarodni industrijski sejem Mednarodni industrijski sejem 
letos ponovno prizorišče letos ponovno prizorišče 
svetovnih novostisvetovnih novosti
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ZNANOST/RAZVOJ/PODJETNIŠTVO

Eksoskeleti se v sodobni industriji uporabljajo predvsem takrat, ko gre za fi zično zahtevne naloge, ki jih 
zaradi svoje kompleksnosti, ni mogoče avtomatizirati in jih mora zato opravljati človek. Tovrstne naloge 
so običajno na področju montaže in logistike. Bionični eksoskeleti uporabljajo mehanske strukture, ki 
podpirajo dele telesa in podpirajo njihovo kontrolirano gibanje. Gibanje se krmili elektronsko in s pomočjo 
različnih senzorjev. Način, kako bomo v industriji v prihodnosti proizvajali, se radikalno spreminja. Teme, 
kot so robotika in senzorska tehnologija, so že znane spremenljivke v kontekstu digitalizacije in interneta 
stvari (IoT). Bionični eksoskeleti le dopolnjujejo obseg sodobne proizvodne podpore s komunikacijo 
človek-stroj.

Eksoskeleti - naravni modeli z dobro znano uporabo

Exoskeleni so izjemen primer uporabne biologije na področju 
bionike, ki uporablja učinkovite naravne procese evolucije 
kot modele za tehnični razvoj. V tem primeru uporablja  
specifi čni biološki model eksoskelet, ki ga najdemo na 
primer pri žuželkah ali rakih, pri čemer se zunanji sloji kože 
utrjujejo, da tvorijo vrsto oklepa, ki ščiti notranje organe 
pred zunanjimi vplivi in zagotavlja podporo notranjim 

organom in delom telesa. Spremembe v kemični sestavi 
pomenijo, da se lahko namerno oblikujejo tako trdi kot 
fl eksibilni deli, ki omogočajo zaščito in svobodo gibanja.

Cilj bioničnega eksoskeleta je doseči dodaten podporni učinek 
ali vplivati   na posamezni proces gibanja in premagovanja 
večjega bremena. Medicinske ortoze so razširjen primer 
uspešno uporabljenih eksoskeletov v vsakdanjem življenju; 
npr. vratne opornice, ki lahko preprečijo potencialno škodljive 

98 % zasedenost napoveduje presežke 
na vseh področjih

Mednarodni industrijski sejem tri mesece 
pred začetkom sejma beleži kar 98 % 
zasedenost več kot 20.000 m2 pokritega 
razstavnega prostora. Mednarodni industrijski 
sejem bo tako znova upravičil sloves 
največjega in najpomembnejšega sejma 
teh dejavnosti v CEE regiji. 

Na sejmu bodo prisotni vsi, ki na tem 
področju kaj pomenijo v Evropi in tudi 
širše ter želijo skleniti nove posle za svoje 
izdelke in storitve. Prav strokovni sejmi, 
kot je Industrijski sejem, so po besedah 
izvršnega direktorja Celjskega sejma, mag. 
Roberta Otorepca, sami po sebi dokaz, da 
so sejemski dogodki kljub vsem novim 
tehnologijam in digitalizaciji še vedno 
pomembno orodje, ki podjetjem v obdobju 
hitrega razvoja omogočajo enostavno 
predstavitev novosti in takojšnje testiranje, 
kako se bodo te obnesle na trgu.

Za še več informacij o sejmu in predstavljenih 
novostih pa obiščite www.ce-sejem.si

Avtor: Janez Škrlec
Dolgoletni član Sveta za znanost in tehnologijo RS

In ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Industrijska uporaba bionskih Industrijska uporaba bionskih 
eksoskeletov – Bionic 4.0eksoskeletov – Bionic 4.0
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NOVE TEHNOLOGIJE

premike glave, tako da držijo glavo na 
določenem mestu, medtem lahko drugi 
eksoskeleti zdravijo deformacije ali 
degenerativna stanja; v tem primeru 
lahko podpirajo mišice in kosti, ki 
sicer ne morejo več opravljati svojih 

funkcij. Skoliozo zdravimo s posebnimi 
stezniki, ki preprečujejo progresivno, 
degenerativno ukrivljenost hrbtenice 
z uporabo ciljnega pritiska. Na splošno 
medicinska uporaba eksoskeletov 
vključuje podporo, fi ksiranje, vodenje 
ali kontrolirano gibanje.

Industrijska uporaba eksoskeletov

Industrijski eksoskeleti, so še korak dlje, 
namenjeni so zagotavljanju dodatne 
moči, pri premagovanju bremen človeka. 
Zamisel o povečanju človeškega 
dela in sposobnosti, ki jih podpira 
in krepi z mehanskim eksoskeletom, 
ni nič novega. Že sredi dvajsetega 
stoletja so bili inženirji navdušeni 
nad poskusom ustvarjanja delujoče 
simbioze človeških možganov kot 
kontrolne enote in mehanske moči 
za opravljanje dela. General Electric 
je prvi poskusil zagotoviti rešitev že v 
šestdesetih letih. Eksoskelet, znan kot 
“Hardiman”, je bil namenjen temu, da 
omogoči osebi, da dvigne velik tovor 
brez večjega truda in obremenitve na 
telo, vendar pa je bilo takrat zaradi 
teže eksoskeletov, porabe energije 
in težav s stabilnostjo treba projekt 
ukiniti, preden je lahko presegel stopnjo 
prototipa. Vendar pa je ideja živela 
naprej  in se zdaj vedno bolj uspešno 
izvaja v sodobnih eksoskeletih.

Eksoskeleti se močno razlikujejo od 
robotov saj so povsem kontrolirani: 
roboti pa opravljajo nalogo samostojno. 
V nasprotju s tem, eksoskeleti delujejo 
le, če jih človek nadzira, oz. upravlja, 
izpolnjujejo pa pomembno nišo v 

sodobni industriji: ko gre za fi zično 
zahtevne naloge, ki jih zaradi svoje 
kompleksnosti ni mogoče avtomatizirati 
in jih mora zato opravljati človek. 
Tovrstne naloge so običajno na 
področju montaže in logistike. Na 
primer, pri BMW-ju, Fordu in General 
Motorsu so eksoskeleti že ustrezno 
razporejeni, da bi bilo lažje opravljati 
fi zično zahtevne naloge montaže. Trg 
ima seveda velik potencial, ki zajema 

več industrij: nepravilna gibanja in 
stalna, neprimerna delovna mesta 
imajo dolgoročne škodljive učinke 
na mišično-skeletni sistem in zato 
lahko vodijo do kroničnih stanj in 
dolgotrajnih odsotnosti z dela. 

V vseh industrijskih panogah obstajajo 
velika pričakovanja za apliciranje 
eksoskeletov. Omogočiti morajo nežno 
in energijsko varčno izvajanje telesnih 
dejavnosti. Poleg tega bi morali razširiti 
fi zične meje uporabnika: ko naprava 
prepozna določeno gibanje, lahko 
podpre gibanje z dodatno močjo, 
to pa  pomeni, da lahko tudi ljudje z 
manjšo fi zično močjo premikajo velike 
obremenitve z relativno malo truda. 

Glede na razpoložljivo opremo so 
možni kompleksnejši ali celo povsem 
novi procesi. Digitalne komponente, 
kot so prikazovalne glave ali sledenje z 
očesom, ki se uporabljajo v eksoskeletu 
»Robo-Mate«, ki je bil razvit kot del 
projekta EU, bodo omogočile izvajanje 
prej nepredstavljivih delovnih 
procesov. Drug primer so podatkovne 
rokavice, ki na primer preverjajo, ali 
ima uporabnik pravilno komponento 
za trenutni delovni korak.

Skupaj z vsemi pozitivnimi dosežki, ki 
so jih eksoskeleti že omogočili ali  jih še 
bodo omogočili v bližnji prihodnosti, so 
tveganja, povezana z njihovo uporabo, 
ki se ne smejo spregledati. Na primer, 
eksoskeleti predstavljajo dodatno 

Primer uporabe eksoskeleta v delovnem procesu.

Uporaba eksoskeletov se bo razširila na številna področja, še zlasti kjer delo v 
prisilni drži ustvarja bolečine in poškodbe
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EKSOSKELETI

tveganje v primeru padcev ali podobnih nesreč, če omejujejo svobodo 
gibanja. Pred uporabo eksoskeletov se zato priporoča ocena tveganja 
delovnega okolja. Morebitne okvare eksoskeletov lahko predstavljajo tudi 
dodatno nevarnost: če eksoskelet pri uporabniku obrne svojo moč, lahko 
pride do resnih poškodb. Tu so odgovorni razvijalci, ki morajo sisteme 
opremiti z ustreznimi varnostnimi ukrepi. Poleg tega obstajajo dokazi, da 
če se eksoskelet trajno nosi, obstaja tveganje za razgradnjo mišic, torej 
je potrebno zagotoviti številne pogoje, da pomoč eksoskeletov ostane 
v natančno določenem okviru, ki ne povzroči trajne škode.

Prihodnost eksoskeletov

Preizkusi eksoskeletov v praksi so do sedaj 
pokazali svoj potencial v vseh industrijskih 
panogah. Eksoskeleti bodo zato pomemben 
sestavni del avtomatizirane proizvodnje 
in eden od nadaljnjih korakov v industriji 
4.0, in industriji 5.0, da se spremeni na 
bolje, vsakodnevno delovno življenje na 
področjih zahtevnih fi zičnih dejavnosti. 
Bodoči delavci bodo v eksoskeletu in podprti 
s sodelovalnimi roboti uživali optimalno 
podporo na vseh stopnjah svojega dela. 
Poleg široke palete industrijskih aplikacij 
so eksoskeleti razviti tudi za medicinsko in vojaško uporabo. Medicinski eksoskeleti obljubljajo nove, revolucionarne 
terapevtske pristope. Strokovnjaki upajo, da bodo eksoskeleti naslednje generacije tehnološko izjemno dovršeni in da 
bodo na primer pomembno pospešili rehabilitacijo z obdelavo živčnih signalov uporabnika in podprli ciljno gibanje, 
dokler telo ne bo ponovno prevzelo polne obremenitve. Na vseh področjih uporabe so pogonski eksoskeleti tehnika, 
ki bo človeške sposobnosti popeljala na povsem novo raven in dvignila podporne storitve v industrijskih aplikacijah 
z učinkovitimi koncepti komunikacij človek-stroj. Bionične eksoskelete bomo skušali že letos predstavit v tudi okviru 
projekta MIZŠ, »Stičišča znanosti in gospodarstva«.
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VARNOST

MIRO SAFE+ MIRO SAFE+ 
Varnostni releji za vse aplikacijeVarnostni releji za vse aplikacije

Informacije: MURR ELEKTRONIK GmbH

Optimalna zaščita ljudi in opreme je vedno pomembna, zato zavzema 
zaščitna tehnologija visoko prioriteto pri načrtovanju strojev in proizvodnje. 
Murrelektronik-ovi varnostni releji “MIRO SAFE+” so prava rešitev za 
doseganje visokih tehničnih varnostnih standardov in nivoja “Performance 
Level e (Ple)”, kot je ta defi niran  v EN-13849-1.

Kompakten 
modularni  
sistem IO

www.murrelektronik.com

Cube67
podjetja Murrelektronik 

Cube je edinstveno modularno zgrajeno 
procesno vodilo za popolne decentralizi-
rane koncepte namestitve. Zaradi svoje 
prilagodljivosti se za vsako uporabo naj-
de je idealna rešitev - od vse od stopnje 
zaščite IP20 pa do IP69K.

Rešitve vodila Cube ponujajo najvišji 
učinek stroškov in koristi na vsaki  
stopnji življenjskega cikla stroja. 

Decentralizirano
Prilagodljivo
Odprt sistem

Varnostni releji MIRO SAFE+ nudijo 
nenavadno visoke učinke. Tako je denimo 
MIRO SAFE+ Switch HL24  impresiven, 
splošno uporaben model. Ta modul 
ustreza mnogim aplikacijam, vključno z 
zaustavitvijo v sili, varnostnim vratom, 
svetlobno zaveso in magnetnimi stikali. 
Vsebuje tri NO (odprta v mirovanju) 
stikala in enega NC (zaprt v mirovanju). 
Uporabimo ga lahko z ali brez  nadzora 
START tipke.

MIRO SAFE+ Switch H 48-230  je splošno 
uporaben model s širokim obsegom 
napetosti. Ta model je namenjen 
aplikacijam za napetostno področje 
48...230V AC, kar pokriva denimo tudi 
ameriški trg in je primeren za zaustavitev 
v sili in nadzor varnostnih vrat, tako z 
kot brez nadzora START tipke.

Upravljanje časovnih funkcij pokriva 
MIRO SAFE+ T 1 24. Ta modul je idealna 
izbira za aplikacije, ki zahtevajo tako 
trenutne kot zakasnjene preklope. 

Posamezno lahko nastavimo zakasnitve 
do 30 sekund. Poleg tega je nenavadno 
kompakten, saj je širok samo 22,5mm.  
MIRO SAFE+ T 2 24 ima dva zakasnjena 
kontakta in meri v širino 45mm.

MIRO SAFE+ Switch ECOA 24 tudi 
udejanja minimalistično zasnovo. 
Primeren je za aplikacije kot so varnostna 
vrata, zaustavitev v sili, svetlobne 
zavese in je opremljen z vijačnimi 
sponkami. Ta modul je lahko dobra 
izbira, ko ne potrebujemo nadzora 
startnega gumba.

Velike prednosti varnostnih relejev 
MIRO SAFE+ družine so: jasna označitev 
preko namenskih oznak, LED statusni 
indikatorji na čelni strani, raznolike 
možnosti uporabe s prepoznavanjem  
“Vklop/Izklop” križne vezave, enostaven 
in hiter priklop preko vzmetnih sponk 
in kodirni označbeni elementi, ki 
zagotavljajo pravilno orientacijo 
konektorjev.
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IOT SISTEMI AVTOMATIZACIJE

Nekatere rešitve Moxe za IIoT

Sodobni trendi (lahko jim rečemo tudi Industrija 4.0 
ali digitalna transformacija) v industriji in stavbah 
gredo v smeri vse večje uporabe že zajetih podatkov, 
korelacije z drugimi podatki , njihovo obdelavo z 
različnimi tehnikami in orodij (Big Data analiza, strojno 
učenje, internet stvari,..), ter na ta način pridobivanje 
novih informacij in nove dodane vrednosti. To 
seveda deluje na relativno sodobnih strojih, ki so 
že avtomatizirani in povezani v omrežje. 

Realnost pa kaže, da je še veliko strojev starejšega 
datuma, ki zanesljivo opravljajo svoje delo in so 
nekako izpadli iz te zgodbe. Kadar je tak stroj vključen 
v proizvodni proces to seveda onemogoča, da bi 
učinkovito računali celotno učinkovitost opreme 
(OEE) ali ključne kazalnike učinkovitosti. Ker samo 
zaradi tega ne bomo kupovali novih strojev, se mnoga 
podjetja trudijo na čim enostavnejši način zajeti 
podatke tudi iz takšnih strojev. 

CNC stroje, zaradi njihovega načina delovanja 
obravnavamo drugače, kot stroje, ki so kontrolirani 
s PLCji ali industrijskimi računalniki. Veliko CNC 
strojev je tudi starejšega datuma. Da bi lahko tudi 
take stroje vključili v informatizacijo proizvodnega 
procesa so razvili MTConnect. Tudi med izkušenimi 
strokovnjaki ta standard relativno nepoznan, zato 
nekaj osnovnih podatkov. 

MTConnect je odprt komunikacijski standard, ki 
omogoča mrežno povezljivost s proizvodno opremo
Protokol je namenjen izmenjavi podatkov med 
proizvodno opremo in programskimi aplikacijami 
za spremljanje in analizo podatkov.

MTConnect je standard za branje, kar pomeni, da 
defi nira in podpira le branje podatkov iz naprav, ne 
pa tudi pisanje podatkov v napravo, torej upravljanje
Podatki iz proizvodnih naprav so predstavljeni v 
formatu XML. Pridobljeni so iz ponudnikov informacij, 
imenovanih posredniki, z uporabo protokola HTTP
MTConnect nudi RESTful API

Za pridobivanje podatkov iz agenta MTConnect 
ni treba vzpostaviti nobene seje in ni zahtevano 
zaporedje prijave ali odjave.

LDAP je priporočljiv za storitve iskanja.

Zanimiva je tudi primerjava z veliko bolj znanim OPC 
UA standardom:

MTConnect OPC UA
Najbolj primerna za stan-
dardizirane funkcije (CNC)

Najbolj primerna za upo-
rabo s PLC-ji

Le za branje Protokol za branje in 
pisanje

Zagotavlja standardni slo-
var elementov podatkov 
(prednost: besedišče je 
skladno z vsemi naprava-
mi, ne glede na proizva-
jalca orodja)

Ni standardnega slovarja 
(potrebno je vedeti naslov 
znotraj PLC-ja, kjer je 
shranjeno stanje de-
lovanja, lokacija podatkov 
je verjetno različna pri 
različnih vrstah opreme)

Čeprav je MTConnect 
razširljiv, je uporabnik 
omejen na podatke, po-
dane v standardu

Obseg razpoložljivih 
podatkov je večji, ker 
ga ne omejuje slovar 
razpoložljivih izrazov

Za pridobivanje podatkov 
iz agenta MTConnect ni 
treba vzpostaviti nobene 
seje in ni zahtevana za-
poredje prijave ali odjave

Za pridobivanje podatkov 
iz agenta MTConnect ni 
treba vzpostaviti nobene 
seje in ni zahtevana za-
poredje prijave ali odjave

LDAP je priporočljiv za 
storitve iskanja

LDAP je priporočljiv za 
storitve iskanja

Zanimiva je tudi primer-
java z veliko bolj znanim 
OPC UA standardom

Zanimiva je tudi primer-
java z veliko bolj znanim 
OPC UA standardom

Moxa je za svoje modele Serije NPort IA5000 in NPort 
IAW5000 razvila nov fi rmware, ki podpira MTConnect 
za vse digitalne vhode na napravi in zagotavlja 
nastavljiv vmesnik za uporabnika, da določi, katere 
podatkovne elemente in zaželene oznake MTConnect 
mora povezati z digitalnimi vhodi. To je primerno za 
tiste starejše stroje, ki ne podpirajo MTConnect izvirno 

Avtor: mag. Dušan Janjić, Robo  na d.o.o.

MTConnect in MX-AOPC UAMTConnect in MX-AOPC UA



13AVTOMATIKA 170/2019

MTCONNECT in MX-AOPC UA

in je običajna praksa pridobivanja podatkov, povezanih s strojem, prek 
povezave senzorja in vhodno/izhodnih vrat.

Poleg omenjenih naprav so v bogatem Moxinem naboru naprav 
namenjenih uporabi v industriji še mnoge druge, ki so namenjene 
povezovanju naprav, ki komunicirajo po različnih industrijskih protokolih 
(Modbus TCP/RTU, DNP3, J1939, PROFIBUS ..), robustna industrijska 
mrežna stikala in usmerjevalniki, naprave za industrijsko brezžično 
komunikacijo, ki je dobesedno nezemeljska (glej sliko), industrijski 
računalniki, industrijski ekrani in še mnogo druge industrijske opreme. 
Nekatera oprema je tudi namenjena za uporabo v posebnih pogojih, kot 
na primer oprema odporna na vibracije, ali oprema s posebno visoko 
prebojno napetostjo ipd.

Vsaka, še tako dobra strojna naprava, dobi še večjo vrednost, ko je 
nadgrajena s primerno programsko opremo. Tukaj bom omenil le Moxino 
OPC UA rešitev, ki je namenjena njenim izdelkom in vsem napravam, 
ki komunicirajo preko Modbus protokola (tako TCP kot RTU). Rešitev 
sestavljajo 3 komponente in sicer server, viewer in loger. Posebej je ta 
rešitev zanimiva, ker je za omejeno število naprav (na primer PLCjev) 
brezplačna. Omogoča povezovanje naprav na server, branje vrednosti, 
ter shranjevanje teh vrednosti v datoteko, bazo ali celo v oblak, kar pa 
že pomeni funkcijo IoTLinkerja.

Vsa programska oprema teče na Windows operacijskem sistemu in ima 
zelo nizke zahteve po strojnih zmogljivostih. To, skupaj z dejstvom, da 
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IOT SISTEMI AVTOMATIZACIJE

je instalacija in konfi guracijo zelo enostavna, naredi to rešitev zelo primerno tudi za »ad-hoc« spremljanje 
in shranjevanje vrednosti.

Z uporabo različnih protokolnih pretvornikov in vmesnikov, ter primerno programsko opremo je danes 
mogoče uspešno vključiti v »digitalno transformiran« proizvodni proces tudi naprave, ki so bile narejene 
ko ta termin še sploh ni bil izmišljen. Na ta način podaljšamo življenjsko dobo strojem, ki že dolgo delujejo 
zanesljivo, iz njih pridobimo podatke nujne za povezljivost, nadzor in analitiko, ter pridemo do višje dodane 
vrednosti.
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4D-TISK

Težko ga je točno opredeliti v tem trenutku, saj je 
še manj dorečen od 3D-tiska, a videti je, da gre za 
skovanko, ki je posledica površnega razumevanja 
Einsteinovega koncepta prostor-časa, kjer je čas 
opisan kot usmerjeni ekvivalent prostorske dimenzije.

Iz tega bi lahko sklepali, da gre za 3D-tisk, pri 
katerem se izdelek načrtovano spreminja skozi 
to četrto, časovno dimenzijo, a tudi to bi zgrešilo 
zamišljeno bistvo. Kolikor sem uspel razumeti, gre 
za poskus defi nicije ene od mnogih poti 3D-tiska, 
pri kateri dosežemo načrtno spremembo izdelka 
po tisku kot posledice zunanjih vplivov (pritisk, 
temperatura, vlažnost, magnetno polje, električni 
tok, UV osvetljenost, kemična energija ipd). 

Kaj bo naslednji marketinški trik – 5D tisk, v smislu 
spremembe glede na dve spremenljivki ipd?

4D-tisk seveda zahteva posebne materiale in pri-
lagoditve postopka tiska. Ker od izdelka zahtevamo 
neko trajnost, ponavadi želimo spremembe materi-
ala, ki so reverzibilne, razen če ne gre za zahtevane 
spremembe, ki naj bi se v življenjskem času dela 
zgodile le enkrat, denimo ob začetku uporabe.

To pomeni, da ponavadi potrebujemo strukture, ki 
so sposobne pomnjenja svoje osnovne oblike in so 
se sposobne vanjo povrniti ob ponovitvi cikla, kar 
označujejo z SME (Shape Memory Eff ect).

Želene učinke lahko dosežemo tako samo s pomočjo 
mehanskih lastnosti materiala, kot tudi preko strukturnih 
oblik. Za to poleg materiala potrebujemo tudi ustrezno 
programje, ki lahko predvidi potrebne posege v 
strukturo material in določi tiskalne parametre za 
zahtevano spremembo.

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

4D-tisk4D-tisk

3D-tisk še ni izkoristil vseh svojih potencialov, marketinški oddelki pa že iščejo nove priložnosti 
za svoje delo. Tako smo prišli tudi do 4D tiska. Za kaj točno gre?
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NOVE TEHNOLOGIJE

Spremembo v principu dosegamo skozi pretvorbo 
energije iz okolja iz različnih fi zikalnih učinkov. Lahko 
je to denimo kemična ali toplotna energija. Pretvorba 
je lahko posredna ali neposredna. Energija iz okolja 
lahko povzroči neposredno  deformacijo izdelka ali 
pa se ta posredno preoblikuje zaradi spremembe  
denimo togosti pod vplivom zunanjih sil.

Uporabljene materiale lahko v grobem delimo v 
dve skupini – SCE (Shape Change Eff ect) in pa SME 
(Shape Memory Eff ect). SCE materiali se pod vplivom 
energije okolja spremenijo, ob prenehanju vpliva pa 
povrnejo v prvotno stanje. Za osnovni SME velja, da 
si ob vplivu okolja  zapomnijo novo obliko, za novi 
cikel pa je potreben korak reprogramiranja. Govora 
je tudi o večsmernih SME (predvsem dvo- in tro-
smernih). Dvosmerni SME ima dve stabilni obliki, 
med katerimi lahko prehajamo z variranjem vpliva. 
Trismerni SME ima dve stabilni, zapomnjeni stanji 
in eno prehodno stanje.

V tej vlogi lahko uporabimo različne družine ma-
te rialov, od litin preko polimerov do gelov ipd. Za 
polimere praviloma velja, da so v zlati sredini stroškov 
materiala, prilagodljivosti, stopnji spremembe,  
reverzibilnosti ipd. Nekaj tipičnih primerov zajema 
PLA, TPU, VeroWhite Plus RG1835 ipd.

4D tisk je očitno še globoko v začetkih. Tako globoko, 
da še niti rojen ni. Vse meni znane prikazane aplikacije 
so bodisi akademska vaja, bodisi eksperimentalni 
primer za uporabo, ki naj bi prišla. A to še zdaleč ne 
pomeni, da je brez prihodnosti. Možnih primerov 
uporabe je ogromno, od najenostavnejših primerov 
samo sestavljive embalaže do tiskanih sestavin 
medicinskih učinkovin, ki se sestavijo same v dane 
strukture v telesu pod posebnimi prožilnimi pogoji.

Nove prostostne stopnje, ki naj bi jih prinesel 4-D 
tisk, naj bi bile v:

• izbiri materialov in njihovih kombinacij, ki bi 
omogočile ustrezne prehode pod danimi pogoji, 
po možnosti z minimalnimi stroški in neželenimi 
vplivi

• oblikovanju struktur, ki bi lastnosti uporabljenih 
materialov modulirale in oblikovale izdelku 
primerno

• možnosti predvidevanja obnašanja uporabljenih 
struktur in materialov

Samosestavljiva embalaža je denimo drugi enostavni 

primer, ki jasno kaže potencialne prednosti pristopa.
Predpostavimo, da 4D-tiskamo kartonske embalažne 
škatle. Za lažjo predstavo se sprehodimo od 1-D do 
4-D tiska:

• 1-D tisk je tisk enodimenzionalnih daljic in krivulj
• 2-D tisk je tisk dvodimenzionalnih struktur na 

papirju ali kartonu
• 3-D tisk bi v tem primeru bil 2D tisk embalaže, 

ki jo potem ročno zložimo v 3D strukturo s 
prepogibanji

• 4-D tisk je tu 3D-tisk strukture, ki se na dani 
stimulans okolja sama zvije v 3D strukturo in/
ali razvije nazaj v 2D osnovo.

Ob predpostavki, da tako izrezane škatle lahko poceni 
sprožimo v samosestavljanje in samorazstavljanje in 
da pri tem ni bistvenih škodljivih stranskih posledic, 
je očitno, kako nam taka rešitev lahko prinese velike 
prihranke. 

Tako embalažo enostavno hranimo v zelo kompaktni 
obliki (prihranek v strošku skladiščenja), za pripravo 
pa ne potrebujemo bistvene količine ročnega dela. 
V teoriji, seveda. 

1-D 2-D 3-D 4-D

Slika 1: tisk, kot si ga predstavlja marketing, od 1D 
do 4D 

Priprava 4D-tiska bi zahtevala poleg obstoječih faz 
za 3D-tisk:

• izbiro dodatnih materialov in struktur za korak 
samosestavljanja

• simulacijo postopka in določitev oblik struktur, 
sestavin materialov in kritičnih postopkov tiskanja

• določitev postopka proženja samosestavljanja/
samorazstavljanja

Vsi ti koraki in materiali, še bolj pa potrebno programje 
so trenutno globoko v teoretičnih in akademskih 
vodah.

Vir: https://all3dp.com/1/4d-printing/

Vir: https://link.springer.com/article/10.1007/s40964-018-
0047-1?fbclid=IwAR2QgbFcijqwJQKxEYOvp28tG-SGdlrDiP
yqbgSpbAJwpGXuJgioGginXzs
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3-D TISK IN FUNKCIONALNI PROTOTIPI

FUNKCIONALNI FUNKCIONALNI 
PROTOTIPI NA PROTOTIPI NA 
PODROČJU PODROČJU 
VENTILNE TEHNIKEVENTILNE TEHNIKE
»»HIDRAVLIČNI VENTILHIDRAVLIČNI VENTIL««  

Informacije: MARSI, MARIO ŠINKO s.p.

Smo v dobi nenehnega razvoja obdelovalnih 
tehnologij na področjih strojništva. Med 
najuspešnejše in najučinkovitejše spadajo prav 
slojevite tehnologije. Postopek obdelave poteka 
z dodajanjem materiala sloj po sloju  (aditivna 
proizvodnja). V nadaljevanju je prikazana tehnologija 
neposrednega laserskega sintranja kovin (DMLS), 
katera je ključnega pomena pri izdelavi različnih 
prototipov, orodij in funkcionalnih proizvodov v 
vseh vejah strojništva.

Slika 1: Ohišje hidravličnega ventila (okvirne 
dimenzije 114 x 110 x 50 mm)

Prav tako pa je prisotna pri izdelavi prototipov in 
manjših serij v ventilni-hidravlični tehniki. Z aditivno 
proizvodnjo lahko dosežemo enormno pohitritev 
razvoja in proizvodnih procesov. 
S tehnologijo DMLS lahko dosežemo naslednje 
prednosti:
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NOVE TEHNOLOGIJE / ELEKTRONIKA

Informacije: https://www.ceva-dsp.com

CEVA NeuPro
CEVA se je specializiral za VLIW procesorje z dodano 
DSP komponento, a tako kot vsi ostali igralci na 
trgu ne sme ignorirati nevronskih mrež in ima temu 
prilagojeno serijo NeuPro.

Osnova serije je AI enota, ki omogoča t.im. 
»globoko učenje« in ki je optimizirana za 

vlogo simulacije nevronske mreže. Komponente zmorejo 
od 2 do 12,5 TOPS. Modeli vsebujejo torej 4 specializirane 
AI procesorje, ki so prilagojeni naravi AI algoritmov med 
drugim tudi z večjim številom ožjih MAC enot s prilagodljivo 
širino ( 8x8/16x8/16x16). Največji model tako nudi 4k 8x8 
MAC enot. Serija trenutno zajema NP500, NP1000,NP2000 
in NP4000, kjer številka modela odslikava število MAC 
enot. Optimalne aplikacije zajemajo IoT in smartphone na 
spodnjem koncu (NOP500) in avtomobilske samovozne 
sisteme na zgornjem koncu (NP4000).

Slika 1: NeuPro AI konfi guracija

• Hitra izdelava prototipa/izdelka,
• Zmanjšanje časa naknadne obdelave,
• Optimizacija mase izdelka in odpadnega materiala,
• Tehniška dokumentacija v večini primerov ni potrebna,
• Zmanjšani stroški izdelave prototipa ali funkcionalnega 

izdelka,

Ob enem pa so ob konstruiranju novih izdelkov konstruktorju 
omogočene nove možnosti oblikovanja.

Aditivna tehnologija odpira številne nove možnosti oblikova-
nja in izdelave izdelka, katere poprej z konvencionalnimi 
tehnologijami ni bilo mogoče izdelati. S tehnologijo 
ne posrednega laserskega sintranja kovin je omogočeno 
optimiziranje topologije posameznega proizvoda. 

Slika 2: Prezentacijska plošča s 3D tiskanimi oblikami 
(DMLS)

Z optimizacijo lahko dosežemo optimalne funkcije 
posameznega izdelka. Optimiziramo lahko maso, togost, 
volumen, porabo materiala, produktivnost, kakovost ipd.

MARSI, MARIO ŠINKO s.p., Prešernova cesta 6, 8250 Brežice
www.marsi.at   infoarsi.at   08 205 86 93 

3D printing experts
Tu smo za vas!
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NOVI MIKROKONTROLERJI

Informacije: https://www.ceva-dsp.com

CEVA BX
Ceva BX predstavlja evolucijo njihovih VLIW+DSP 
rešitev in s tem zapolnitev spektra med klasičnimi 
procesorji z vektorsko enoto in TI/AD DSP serijo. 

Ceva BX serija nudi 5-kanalno VLIW enoto in pa DSP enoto, ob dveh klasičnih 
procesorskih enotah, ki skrbita za režijske naloge. Enoti sta povsem ustrezni 
tudi za AI algoritme. 

Vdelane so 32x32 MAC (x4) ali 16x16MAC(x8) enote, IEEE enote za plavajočo 
vejico (half/single prec/double prec).

Slika 1: CEVA BX arhitektura

V tem trenutku sta na voljo dva 
osvnovna modela, BX1 in BX2. 
BX2 v grobem rečeno ponuja 
vse sicer opcijske enote (druga 
skalarna enota, dodatne MAC 
enote ipd).

Gre za hibridni pristop in na-
daljevanje CEVA X serije, tokrat z 
več enotami, na višjih frekvencah 
in v naprednejšem proizvodnem 
procesu (7nm).

Ceva BX konkurira tako obstoječim DSP rešitvam kot Cadence in Tensilica DSP 
enotam ter Cortex M7 in Cortex M33 enotam. Ceva BX1/2 bo na trgu koncem 
prvega četrtletja 2019.

Vir: https://www.ceva-dsp.com/wp-content/uploads/2019/01/CEVA_BX_Brochure_
EN_fi nal_secure.pdf KERSNIKOVA ULICA 27, 

1234 MENGEŠ
040 617 108 
info@meritve.si   www.meritve.si

Hitro barvno 3D skeniranje s 
prijaznim vmesnikom in 
ROS podporo

višjega kakovostnega razreda

NOVO!

SENZORIKA   
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SENZORIKA

Informacije: FBS ELEKTRONIK d.o.o.

PHOTOFLIHGT - Prvo ToF
optično tipalo v ohišju M18

V podjetju FBS ELEKTRONIK d.o.o. predstavljamo novo generacijo naprednih optičnih senzorjev proizvajalca 
Micro Detectors.

Gre za optična tipala, delujoča po principu tehnologije ToF 
(Time of Flight), torej merjenja časa preleta svetlobnega 
žarka, ki so, zahvaljujoč inovativni konstrukcijski rešitvi, 
prvič na trgu predstavljena v izvedbi s cilindričnim  ohišjem 
M18. Tako je mogoče prednosti, ki jih nudi tehnologija 
ToF prvič uporabiti v aplikacijah, ki zahtevajo kompaktno 
mehansko izvedbo ohišja, kakršno je ohišje M18, pri 
optičnih senzorjih eno najpogosteje uporabljenih ohišij. 

Ti inovativni in tehnološko napredni senzorji s pomočjo 
uporabe ToF tehnologije za optično detekcijo objektov 
nudijo bistveni prednosti v primerjavi s klasičnimi optičnimi 
senzorji, delujočimi na osnovi energijskega prenosa 
svetlobnega signala in sicer: 

• odpravljajo odvisnost delovanja senzorja od barve 
zaznavanega objekta in njegovega ozadja (absorpcije 
svetlobe),

• senzorjem v ohišjih M18 nudijo možnost doseganja 
visoke občutljivosti delovanja (dosegajo večje razdalje 
detekcije).

Novi M18 ToF senzorji so na voljo v štirih izvedbah delovnih 
režimov in sicer kot: 

• Standardno optično tipalo:
 ◊ senzor z eno preklopno točko, 
 ◊ senzor z okenskim (histereznim) načinom delovanja,
 ◊ senzor z dvema preklopnima točkama.
• Senzor z izločenim ozadjem.

Senzorji so izdelani z integracijo IO-Link tehnologije, s 
čimer so skladni s standardi, postavljenimi z zahtevami 
industrije 4.0. Tako je konfi guracijo senzorja mogoče izvesti 
z oddaljenim dostopom ter preko omrežja dostopati do 
podatkov o delovanju senzorja.

To v primerjavi s standardnimi senzorji ponuja velike 
prednosti, kot so: možnost pridobivanja, organizacije in 
analize velike količine podatkov vezanih na proizvodni 
proces, oziroma objekte detekcije, nadzor nad stanjem 
delovanja strojev in naprav, optimalno načrtovanje 
preventivnega vzdrževanja in podobno.

Od kod izvira potreba po novem senzorju, 
ki uporablja ToF tehnologijo?

Aplikativna omejitev uporabe tradicionalnih svetlobnih 
tipal, ki objekte zaznavajo na podlagi jakosti svetlobnega 
snopa, odbitega od objekta detekcije, je v precejšnji meri 
povezana z barvo objektov oziroma njihovo lastnostjo  
odboja/absorpcije svetlobe. Še posebej to velja za primere, 
ko želimo zaznavati objekte, v katerih bližnjem ozadju se 
nahajajo površine z boljšimi sposobnostmi odboja svetlobe.

Vse do danes se za premostitev težav pri tovrstnem 
zaznavanju objektov uporabljajo tehnike detekcije z 
izločitvijo ozadja (BGS – background suppression), ki 
omogočajo detekcijo objektov neodvisno o barve ozadja. 
Vendar pa tovrstne rešitve zahtevajo draga detekcijska 
vezja in zapleteno mehansko konstrukcijo. Poleg tega imajo 
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tovrstne rešitve tudi omejene možnosti doseganja večjih 
razdalj zaznavanja. Za doseganje detekcijske razdalje nad 
500 mm je potrebna že znatna fi zična oddaljenost med 
oddajnim in sprejemnim elementom senzorja.

Navedene pomanjkljivosti lahko presežemo s ToF senzorji, 
saj ti zaznavajo objekte neodvisno od njihove barve in 
imajo za razliko od nastavljivih BGS senzorjev kompaktno 
optiko.

Različne izvedbe za različne potrebe

Da bi se senzorji še bolje prilagodili potrebam različnih 
aplikacij, so na voljo v različnih izvedbah glede na vrsto 
svetlobne emisije in sicer:

• senzorji z infrardečo LED emisijo,
• senzorji z infrardečo lasersko VCSEL emisijo,
• senzorji z vidno LED emisijo,
• senzorji z vidno rdečo lasersko emisijo.

Tako je, na primer v primeru potrebe po detekciji večjih objektov 
na večji razdalji smiselno uporabiti izvedbo z infrardečo LED 
emisijo, ki zagotavlja dobro točnost, imunost na ambientalno 
osvetlitev in najvišji temperaturni razpon delovanja.

Če je potrebno zaznavati manjše do srednje velike objekte 
in ni potrebe po vidnem svetlobnem žarku, je primerno 
uporabiti izvedbe z emisijo infrardeče laserske svetlobe  
razreda 1 ali 1M, ki združujejo lastnosti visoke občutljivosti 
in majhnega premera svetlobnega žarka.

Za detekcijo zelo majhnih objektov pa bi izbrali izvedbe 
z emisijo vidne laserske svetlobe.

Novi ToF senzorji so uporabni za vsakršne primere detekcije 
in omogočajo podobne režime delovanja, kot so tipični za 
ultrazvočne senzorje (ena, dve preklopni točki ali histerezni
režim).

Kako delujejo?

Princip delovanja teh novih senzorjev je podoben delovanju
radarskih merilnikov, to je izračun oddaljenosti objekta 
na podlagi meritve časa, ki ga oddani signal potrebuje za 
pot od senzorja do objekta in nazaj, le da se pri optičnih 
ToF senzorjih v ta namen uporablja svetlobni signal.

Oddaljenost objekta se izračunava z množenjem časa 
preleta merilnega signala in svetlobne hitrosti ter deljenjem
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z dve. Za meritev razdalje senzorji uporabljajo tehnike 
procesiranja analognega signala na podlagi zamika odbitega 
signala, kar daje dve pomembni značilnosti in sicer:

• neodvisnost meritve od svetlobne odbojnosti zaznavanega 
objekta,

• imunost na tujo svetlobo zaradi uporabe korekcijskih 

algoritmov, ki dinamično odpravljajo vplive tuje 
osvetlitve.

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8, 3320 Velenje

info@fbselektronik.com
Tel.: 03/89-83-702 (700)
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ELEKTRONIKA

Novice pripravlja: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika

Lattice HM01B0 
UPduino

Microchip-ova LDO 
serija z nizko lastno 

porabo
Lattice nas je, kot običajno, spet razveselil z  enostavnim 
in poceni demonstracijskim kompletom, ki učinkovito 
predstavlja univerzalnost njihove iCE UltraPlus FPGA 
serije. Upduino je sestavljen iz dveh tiskanin. Na prvi 
je Himax-ov HM01B0 CMOS slikovni senzor (320 x 320, 
30 FPS) in dva I2S mikrofona, na drugi pa Latticejev iCE 
Ultraplus FPGA: 5,3 kLUT, 1Mb SPRAM, 120kb DPRAM, 
8 množilnikov, SPI FLASH, nekaj signalnih LED diod in 
potreben I/O za komunikacijo med ploščami.

Komplet je namenjen za najosnovnejšo demonstracijo AI 
aplikacij za analizo slike v najnižjih cenovnih razredih in 
najenostavnejših aplikacijah. Koda kompleta je HM01B0-
UPD-EVN.

Slika 1: UPduino

Camera iCE40 UltraPlus Device LED

External SPI Fash

Image Data Outcome

Firmware

Slika 2: Blok shema UPduina

Vir: https://www.digikey.co.uk/en/product-highlight/l/lattice/
himax-hm01b0-upduino-shield-and-sensal-modular-
demo-board

MCP1811 serija je lahko prava izbira za baterijsko napajane 
IoT aplikacije z ultranizko porabo.

Ta znaša brez bremena samo 250nA.

Varčujejo tudi s prostorom - SOT23 ohišja in ekstremno 
majhno ohišje UDFN

Na razpolago so tako 150 mA (MCP1811) kot 300 
mA (MCP1812) modeli. Poleg tega pa lahko modele 
MCP1811B/12B ugasnemo in tako dosežemo porabo 
samo 5nA. Tipičen potreben padec naetosti je 400mV.
Na razpolago je devet napetostnih vrednosti;  1V, 1.2V, 
1.8V, 2.0V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V in  4.0V.

Tipična vezava

Tako kot pri drugih LDO modelih, so tudi tu potrebni zunanji 
keramični kondenzatorji za doseganje stabilne regulacije, 
vendar znaša minimalno potrebna kapacitivnost samo 
1μF ( 2,2μF za MCP1812). MCP1811/1812 serija je lahko 
optimalna izbira ob Microchip-ovi nanoWatt eXtreme Low 
Power (XLP) seriji mikrokrmilnikov.

Blok shema MCP1811/12

Vir: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP1811
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ELBACOMP d.o.o., Stegne 35, 
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT
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INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA

Avtor: Jakob Saksida, OPL industrijska avtomatizacija d.o.o.

Sodelovanje človeka in robotov APAS
Bosch je lansiral njihovo prvo rešitev kolaborativnega robota APAS. Ta edinstven robot ima nekatere impresivne 
lastnosti in je primerljiv z ostalimi kolaborativnimi roboti na trgu, vendar ima eno bistveno prednost pred 
ostalimi saj je prvi kolaborativni robot, ki je certifi ciran kot asistenčni sistem za direktno sodelovanje s človekom 
brez dodajanja drugih varnostnih sistemov.

Čeprav je robot še posebej na-
tančen in vzdržljiv, imajo ljudje 
kompetence za reševanje težav, ki 
jih stroji ne morejo ponuditi kljub 
dostopu do velikih količin podat-
kov. Sodelujoči roboti podpirajo 
ljudi, ne da bi jih nadomestili. 
Namesto tega dopolnjujejo 
edin stvene sposobnosti ljudi in 
jih razbremenijo kot takojšnje-
ga pomočnik pri izpolnjevanju 
svojih nalog.

Bosch APAS sodelujejo s svojimi 
človeškimi kolegi z roko v roki 
zato je varnost na prvem mestu, 
saj deluje popolnoma brez stika, 
zahvaljujoč edinstveni kapacitivni 
koži , ki je opremljena s 120 
senzorji. Kapacitivna senzorska 
koža omogoča robotu da se ustavi 
in brez dotika pri varni hitrosti 
0,5m/s na varni razdalji 50 mm od 
človeka. Tako lahko zagotovimo 
varno identifi kacijo ljudi  na 

ravni učinkovitosti d (kategorija 
3, dvo-kanalna varnost). 

Bosch APAS sam regulira delavno 
hitrost robota in ga prilagaja 
prisotnosti oseb. Dokler ni zaznane 
prisotnosti človeka deluje s 
hitrostjo 2,3 m/s, v kolikor se v 
njegovi bližini pojavi človek se 
samodejno hitrost prilagodi na 
0,5 m/s.

Poleg senzorske kože ima APAS 
že vgrajeno 2D ali 3D kamero ter 
lastno osvetlitev, s katero lahko 
natančno določi pozicijo kosov.

Standardno triprstno prijemalo je 
tako oblikovano, da lahko prijema 
še tako majhne, in zaobljene  dele.

Vir: www.bosch-apas.com
OPL industrijska avtomatizacijad.o.o.
Dobrave 2, 1236 Trzin, Slovenija
Mail: info@opl.si

1

APAS
Intelligent Systems 
for Human-Machine 
Collaboration
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o., www.beckhoff .si

Iz naprave v oblak – 
Beckhoff  TwinCAT IoT

Vse večji napredek v informacijski tehnologiji prinaša nove rešitve tudi na področje avtomatizacije. Ena takšnih je 
IoT tehnologija (internet stvari oz. Internet of Things), ki je nastala z namenom povezovanja različnih enostavnih 
ali zahtevnih naprav v zasebno ali javno (internet) omrežje in predstavlja enega od osnovnih gradnikov Industrije 
4.0. Ker omogoča enostavno in varno komunikacijo, prinaša IoT nove funkcionalnosti in možnosti izdelave 
bistveno pametnejših naprav. Pomembna lastnost omenjene tehnologije je možnost povezave IoT naprav v 
oblak in s tem koriščenje oblačnih storitev, kot so hranjenje, obdelava in prikaz podatkov, kar prinaša precej 
lažje spremljanje procesa in je zato posebej zanimivo področje za industrijsko avtomatizacijo ter nepogrešljiv 
del koncepta Industrije 4.0.

IoT temelji na principu pošiljatelj – naročnik (publisher-
subscriber). Naprave se na strežnik lahko priklopijo kot 
pošiljatelj (publisher), naročnik (subscriber) ali oboje. 
Osnovni gradnik IoT sistema je program za izmenjavo 
sporočil - message broker, ki skrbi za prijavo IoT naprav in 
prenos podatkov med njimi. Naprave se najprej prijavijo 
na logične kanale (t.i. topic ali Queues) z različnimi imeni, 

preko katerih si potem izmenjujejo sporočila. Naprava, ki 
ima vlogo pošiljatelja, pošlje sporočilo na določen kanal 
(topic). To sporočilo posrednik sporočil (message broker) 
nato posreduje vsem napravam, ki so »naročene« na ta 
kanal. Vsak kanal ima lahko več pošiljateljev, ki hkrati 
pošiljajo sporočila. Prav tako je lahko vsaka naprava 
istočasno naročnik in pošiljatelj.

Prednost takšnega načina komunikacije je, da se naprave 
(pošiljatelja in prejemnika) loči med seboj. Posamezna 
naprava ne ve ničesar o drugih napravah, ampak zgolj 
pošilja ali sprejema podatke, s čimer se zmanjša potreba po 
dodatni konfi guraciji sistema ob dodajanju ali odvzemanju 
naprav. Druga prednost takšnega principa delovanja je 
enostavna nastavitev in integracija v IT infrastrukturo. 
Ker je komunikacija izhodna (outgoing), je nastavitev 
požarnega zidu zelo preprosta in tudi bolj varna. Beckhoff  
je svoje trenutne rešitve za IoT osnoval na MQTT protokolu, 
ki je eden najbolj uporabljenih protokolov na področju 
IoT tehnologije in ga podpira večina javnih oblakov, kot 
so Microsoft Azure, Amazon AWS, IBM Watson idr., lahko 
pa ga uporabimo tudi v zasebnem oblaku. V prihodnosti 
bodo enake funkcionalnosti kot za MQTT pripravili tudi za 
AMQP protokol. Za IoT je Beckhoff  pripravil več produktov, 
ki omogočajo različne funkcionalnosti:

• TF6701 IoT Communication (MQTT) 

Programska knjižnica za krmilni program s funkcijskimi 
bloki za Publish/Subscribe izmenjavo podatkov 
prek MQTT protokola   

• TF6710 IoT Functions (MQTT) 

Programska knjižnica za krmilni program s funkcijski-
mi bloki za povezavo na javne oblake (Microsoft 
Azure in Amazon AWS)   

Primer uporabe TwinCAT IoT – krmilniki na različnih 
lokacijah po svetu pošiljajo podatke v oblak. Ti podatki 
se nato obdelajo in shranijo, do njih pa lahko preko 
telefona, tablice ali računalnika dostopamo s katerekoli 
lokacije.
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TwinCAT IoT lahko deluje na krmilniku, komunikacijskem vmesniku (coupler) ali kot prehod (gateway), s katerim je 
mogoče preko različnih področnih vodil zajemati podatke tudi iz strojev drugih proizvajalcev. Ti podatki se obdelajo 
in shranijo v oblak, kjer so na voljo za nadaljnjo analizo ali pa npr. za uporabo v sistemu za upravljanje proizvodnje 
(MES).

• TF6721 IoT Data Agent (MQTT)     

Komunikacijski vmesnik (gateway) za povezavo 
TwinCAT 2 naprav in naprav drugih proizvajalcev v 
oblak - Enostavna konfi guracija brez programiranja 

• TF6730 IoT Communicator 

Programski bloki za povezavo med TwinCAT 3
krmilnim sistemom in pametnim telefonom 

• TF6735 IoT Communication App 

Aplikacija za pametne telefone

TF6701 IoT Communication (MQTT) vsebuje komunikacij ski 
modul in funkcijske bloke za komunikacijo z MQTT message 
brokerjem. Podatki se lahko pošiljajo v tekstovni ali binarni 
obliki. Paket vsebuje tudi Tc3_JsonXml knjižnico za lažje 
strukturiranje in branje podatkov v JSON formatu. Paket 

podpira tudi kriptiranje podatkov po TLS 1.2 standardu 
(TLS-PSK ali TLS-CA). 

TF6710 IoT Functions (MQTT) vsebuje komunikacijski 
modul in funkcijske bloke za povezavo na storitve 
javnih oblakov - Microsoft Azure in Amazon AWS. Enako 
funkcionalnost je možno doseči s TF6701 paketom, vendar 
TF6710 ponuja lažjo integracijo s predpripravljenim 
komunikacijskim vmesnikom. 

TF6721 IoT Data Agent (MQTT) je namenjen za povezavo 
naprav v oblak brez programiranja. Podpira ADS in OPC 
povezavo, zato je namenjen predvsem napravam, ki jih 
poganja TwinCAT 2, oz. napravam drugih proizvajalcev.

TF6730 IoT Communicator in TF6735 IoT Communication 
App nastopata vedno v paru. TF6730 je nabor knjižnic, 
namenjen za povezavo na TF6735 aplikacijo za pametne 
telefone, ki omogoča prenos podatkov med krmilnikom 
in pametnim telefonom.
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Z uporabo TwinCAT 3 IoT funkcij se aplikacijam v industriji odpirajo nove možnosti povezovanja. Zaradi varne zasnove 
protokola in preproste integracije v IT infrastrukturo je mogoče krmilnike neposredno povezati v internet. To precej 
olajša dostop do podatkov in kontrolo procesa, ob tem pa omogoča povezavo neposredno z oblakom in koriščenje 
najrazličnejših storitev, ki jih le-ta ponuja. 

S TwinCAT IoT Beckhoff  širi že tako širok nabor podprtih komunikacijskih protokolov in vpeljuje nove možnosti za 
lažjo vključitev industrijskih aplikacij v svet informacijske tehnologije oz. Industrije 4.0.

Več informacij o računalniku C6030 najdete na spletni strani www.beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  Avtomatizacija 
d.o.o.

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

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

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 
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Krmilje strojev za Industrijo 4.0 
s programsko opremo TwinCAT 

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

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

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

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

proizvodno učinkovitost. Kot sistemsko integrirana rešitev TwinCAT IoT podpira enotne 

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

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

programsko orodje TwinCAT Analytics številne možnosti za optimizacijo strojev in sistemov 

z vidika porabe energije in sekvenc izvajanja procesov.
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ROBOTIKA

OMRON globalno predstavlja novo serijo kolaborativnih oz. sodelujočih 
robotov serije TM, s katerim udejanja inovativno proizvodno okolje, kjer 
stroji in ljudje delujejo v harmoniji. 

Z različnimi funkcijami vgrajenega strojnega vida in intuitivnim programskim 
okoljem, omogočamo varno, fl eksibilno in sodelujoče proizvodnjo, ki jo 
tvorita človekom in stroj. Ker spreminjanje potrošniških trendov še naprej 
skrajšuje življenjske cikle izdelkov, proizvajalci potrebujejo proizvodne linije, 
ki omogočajo pogosto in hitro spremembo proizvedenih artiklov. Ker se 
soočamo s pomanjkanjem delovne sile, si proizvajalci prizadevajo avtomatizirati 
enostavne in monotone naloge, nova delovna mesta pa so namenjena ljudem, 
ki prispevamo k reševanju bolj ustvarjalnih nalog.

Slika 1: Kolaborativni robot Omron serije TM s serijsko vgrajenim strojnim 
vidom in prijemalom

OMRON kolaborativni 
roboti serije TM
Informacije: MIEL d.o.o.

Nova serija TM kolaborativnih robotov 
ponuja edinstveno rešitev z instalacijo 
robota za avtomatske aplikacije, kot 
so vijačenje, pick&place aplikacije 
in končna kontrola proizvodov. V 
okviru lansiranja serije TM bomo 
kmalu ponudili model, ki bo združljiv 
z mobilnimi napravami in ki se bo brez 
težav integriral v področje mobilnih 
robotov, kjer smo s serijo LD mobilnih 
robotov oz. AIV (Autonomous Intelligent 
Vehicle) vodilni na tem področju. Ta 
kombinacija uporabnikom omogoča 
avtomatizacijo bolj zapletenih nalog, 
kot so pick&place aplikacije v povezavi 
s tekočimi trakovi ali zalogovniki ter 
povezavo procesov z avtonomnimi 
mobilnimi roboti.

V seriji TM predstavljamo 12 modelov 
z sledečimi specifi kacijami: 

Dolžina roke: 700mm, 900mm, 
1100mm, 1300mm
Nosilnost: 4kg, 6kg, 12kg, 14kg
Napajanje: AC, DC
Skladnost: z/brez SEMI 2 Safety

Tri ključne značilnosti TM serije kola-
borativnih robotov:
• Intuitivni vmesnik za programira nje, 

ki skrajša čas programiranja; krajši 
čas namestitve in nastavitve kot pri 
tradicionalnih industrijskih robotih. 
Intuitivni vmesnik na os novi diagrama 
poteka in pre prostega učenja ne 
zahteva po sebnega predznanja in 
izkušenj iz programiranja robotov.

• Vgrajena kamera oz. sistem strojne-
ga vida skrajša čas namestitve; TM 
serija že ima vgrajen sistem strojnega 
vida in osvetlitve ter omogoča 
uporabniku, da vidi pro izvode s 
širokim kotom zajete slike. 

• Robotski sistem je opremljen s 
funkcijami za zaznavanje slik, kot 
so ujemanje vzorcev, branje črtne 
kode, barvna identifi kacija, kar 
omogoča izredno preprosto zasnovo 
aplikacij za enostavni pregled in 
razvrščanje produktov. 

• Skladno z vsemi varnostnimi stan-
dardi, ki morajo biti zagotovljeni pri 
sodelovanju človeka in stroja, TM 
ustreza vsem varnostnim standardom, 
ki omogočajo sodelovanje s človekom 
in jih je mogoče upravljati brez in-
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OMRON KOLABORATIVNI ROBOTI SERIJE TM

dus trijskih ograj, ki so običajna zahteva pri integraciji industrijskih robotov. Zaradi tega se bistveno skrajša čas 
implementacije robota na proizvodno linijo (v skladu z varnostnimi zahtevami za industrijske robote ISO/TS15066). 

S kolaborativnim robotom TM bomo še naprej zagotavljali varno, prilagodljivo in sodelovalno proizvodnjo med 
človekom in strojem ter še naprej pospeševali inovativno avtomatizacijo, inovativen proizvodni koncept, kjer stroji 
in ljudje delujejo v harmoniji.

Slika 2: Različna standardna prijemala omogočajo kolaborativnemu robotu, da opravlja vsakovrstno delo

Slika 3: Načrtujemo prihodnost – združena funkcionalnost mobilnega robota serije LD in kolaborativnega robota serije 
TM - fl eksibilni robotski sistem za različne proizvodne procese
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RAZVOJ IN RAZISKAVE V ELEKTRONIKI

Ne tako redko zastavljeno vprašanje danes, ko želimo poleg lokalnega krmiljenja, sisteme povezovati 
v celovite nadzorne sisteme. Kot smo ugotovili tudi sami, pa enostavne rešitve tu niso vedno na voljo. 

Kako brati en sam RTD temperaturni senzor 
na dveh napravah?

Avtor: Peter Strmčnik, ITAIA d.o.o.

Na tak primer smo naleteli pri razvoju optičnega 
pretvornika za bioreaktor. Temperaturo v reaktorju 
je bilo potrebno uporabiti v več procesnih korakih in 
jo hkrati posredovati še nazaj v krmilnik bioreaktorja. 
Za ohranitev biološke nedotakljivosti sistema in 
certifi kacije reaktorja pa ni bila možna vgradnja 
dodatnih senzorjev. Bilo je nujno uporabiti signal 
že vgrajenega Pt100 člena in ga pri tem ohraniti 
v enaki – uporovni obliki, ki ga razume certifi ciran 
krmilnik. Sprva na videz enostavna naloga se je 
precej zapletla.

Kot se je kasneje izkazalo, pa smo z rešitvijo le-te, 
nehote razvozlali še nekaj zagat v procesnih krmiljenjih. 
Potrebe po podobnih rešitvah so dnevno prihajale 
s strani naših strank, po tem ko smo delilnik Pt100 
uporovnega signala objavili na naši spletni strani.

V nadaljnjem razvoju in z nekaj spremembami je 
nastal Uporovni izolator in delilnik PTi 1000 DH, ki zna 

izjemno natančno replicirati in razmnožiti pravzaprav 
vsak uporovni senzor v območju 30 Ω ...10 kΩ.

Delilnik deluje po principu meritev-preračun-replikacija 
na vhod priključene upornosti. Zlasti pomembna je 
slednja operacija, kjer z unikatno rešitvijo zagotavljamo 
izjemno natančnost. Hkrati so izhodi za razliko od 
kakšnih drugih rešitev povsem neobčutljivi na 
način merjenja. Tudi multipleksirano - impulzno 
merjenje ne povzroča odstopanj meritev in ga lahko 
uporabljamo brez omejitev glede vzbujalnega toka 
in trajanja impulza - seveda v območju dovoljene 
obremenitve. 

Vsi vhodi, izhodi in napajalni priključki so med seboj 
galvansko ločeni in tako neobčutljivi na ozemljitvene 
zanke. Na vhod lahko priključimo 2-, 3- ali 4-žične 
senzorje, na voljo pa je tudi kompenzacija 2-žične 
zanke. Ta bistveno izboljša natančnost meritev pri 
2-žičnem načinu priklopa.
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DELILNIK UPOROVNIH SIGNALOV

Za različne aplikacije je na voljo več tipov delilnika:

_DH tip klonira vhodni uporovni signal na dva identična in neodvisna 
uporovna izhoda.

_SH tip na enem izhodu replicira uporovno vrednost vhoda, na drugem 
pa zagotavlja pasivno tokovno zanko 0-20mA oziroma 4-20mA ter hkrati 
tudi napetost 0-10V.

_XD oz. XS tip iz tokovne zanke 0/4-20mA oziroma napetosti 0-10V 
»izlušči« upornost senzorja in jo nato emulira na enem ali dveh uporovnih 
izhodih (_XS ali _XD).

_DHf moduli nudijo dodatne izhode, kadar osnovna dva nista dovolj. 
Nizamo jih na isto DIN letev ob osnovni PTi 1000 delilnik s katerim se 
povežejo z stranskim komunikacijsko-napajalnim vodilom. Osnovni PTi 
delilnik pri tem vsebuje opcijski digitalni izhod.

OLED prikazovalnik služi za enostavno nastavitev delovnega režima 
delilnika in sprotno prikazovanje stanj in vrednosti. Te prikazuje v obliki 
upornosti oziroma odgovarjajoče temperature. 
Zaradi različnih potreb uporabnikov je na voljo več ožjih temperaturnih/
uporovnih območij, seveda tudi široko-območni »autorange« in nekaj 
drugih opcij. Ker te vplivajo tudi na ceno, je potrebno dobro poznati 
svojo aplikacijo in izbrati ustrezen model.

Autorange model sicer omogoča še pretvorbo uporovnih vrednosti 
med različnimi tipi senzorjev npr: Pt100, Pt1000, Ni500, KTyXX, ipd.

Z izkušnjami naših uporabnikov se je zelo razširilo tudi področje 
uporabe delilnika PTi 1000_. Pogoste aplikacije so v prehrambeni, 
farmacevtski in kemijski industriji, pri nadzoru temperature vrtečih-se 
delov in ležajev v hidro in veternih elektrarnah, ladijskih strojih, ... itd.
Poseben tip delilnika z ATEX _Ex oznako pa se uporablja v eksplozijsko 
rizičnih okoljih pri tehnologijah črpanja nafte in plina.

Še nekaj osnovnih tehničnih dejstev:

• Napajanje 10 - 30 V AC ali DC /1,2W 
• Galvanska ločitev > 500 VAC; < 300 pF 
• Dimenzije 22 x 92 x 69 mm, montaža na DIN letev 
• Skladnost CE, EN61010-1, EN61000-3/2,-6/1,3, Ex II3 [EEx ia] 
• Replikacija upornosti 30 Ω - 9,5 kΩ 
• Resolucija & učinek  16 bit, 0,03 °C @Pt100 
• Časoni zamik Vhod-Izhod < 0,5 s 
• Tokovni Vhod/Izhod 0/4 - 20 mA izbirno; max. 35 V 
• Napetostni Vhod/Izhod 0 - 10V; max. 5 mA

Še več info: www.itaia.si/pt100-rtd-splitter-isolator

Proizvodnja in razvoj industrijske 
senzorike za avtomatizirane 

procese.  

FBS elektronik d.o.o. 
Prešernova cesta 8, 3320 Velenje 

 
www.fbselektronik.com 

 
info@fbselektronik.com 

FBS l k ik d

Slovensko znanje in razvoj. 
PROIZVODNJA 

ocpro

 
Industrijski konektorji – BINDER 
Proizvodi za industrijo dvigal – CEDES 

– DATASENSOR 
Varnost in avtomatizacija v procesih –  
DATALOGIC, CEDES, ALLEN BRADLEY 
Mejna stikala – HONEYWELL  
Komunikacijske naprave – ESSETI  j ppp

 
Merjenje zaustavitvenih  
stiskalnic, strojev … 
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Kako Industrijski IoT 
povečuje učinkovitost v 
celotni proizvodnji
Informacije: TIPTEH d.o.o.

IIoT oziroma Industrijski Internet Stvari predstavlja danes enega 
pomembnejših trendov v avtomatizaciji, in bo ključni element prihodnjih 
platform Industrije 4.0. Te platforme bodo v prihodnosti zelo spremenile 
poslovanje proizvodnih podjetij. Bistvo IIoT rešitev je zbiranje zelo 
velikega števila podatkov po posameznih elementih v celem podjetju, 
ter obdelava teh podatkov za povečanje učinkovitosti in produktivnosti 
podjetja, zmanjšanje stroškov, ali druge naloge.  

Predstavljamo primer IIoT rešitve, s katero omogočimo učinkovito vzdrževanje 
rotacijskih naprav glede na stanje teh. Ta rešitev omogoča spremljanje stanja 
rotacijskih naprav, na osnovi tega pa preprečimo nepredvidene izpade rotacijskih 
naprav in izgube podjetja, povezane s takimi izpadi. Rešitev je zelo primerna 
za industrije, kjer je veliko število rotacijskih naprav, kot so na primer papirna, 
avtomobilska, konstrukcijska, obdelava metala in mnoge druge.

Izzivi prediktivnega vzdrževanja na osnovi stanja

Vzdrževanje v proizvodnji v grobem ločimo na vzdrževanje po zaznani napaki 
in na vzdrževanje pred zaznavo napake. Prvo predstavlja kurativno vzdrževanje, 
običajno pa pomeni izpad proizvodnje in s tem povezane dodatne stroške. 
Drugo predstavlja preventivno vzdrževanje, eno od teh je standardno, od 
proizvajalca predpisano redno vzdrževanje. Vse bolj pa se uveljavlja prediktivno 
vzdrževanje glede na stanje, pri katerem s spremljanjem stanja vseh strojev 
v podjetju napovemo slabšanje stanja posameznega elementa in pravočasno 
načrtujemo zamenjavo ali popravilo, brez nepredvidenega zastoja proizvodnje. 

Prediktivno vzdrževanje na osnovi stanja lahko izvajamo z občasnimi pregledi 
s strani lastnih strokovnjakov ali zunanjih izvajalcev, medtem ko predstavljena 



Bi se radi vživeli v vlogo etičnega hekerja? Potem je konferenca HEK.SI prava za vas. Konferenca HEK.SI 
velja za osrednji dogodek s področja etičnega hekinga v Sloveniji.

Dvodnevna konferenca vsako pomlad postreže z uporabnimi znanji najboljših etičnih hekerjev iz 
Slovenije in tujine.

S prikazom etičnih napadov in tehnik, ki se jih poslužujejo napadalci, ter primerov napadov in vdorov iz 
prakse, boste iz prve roke izvedeli, kako se v kar največji meri, tako v poslovnem kot zasebnem življenju, 

zaščititi pred hekerskimi napadi.
IT strokovnjaki in vsi, ki vas zanima področje etičnega hekinga vabljeni, da se nam pridružite in skupaj 

z nami obeležite že 7. obletnico dogodka.

hek.palsit.com

Konferenca etičnega hekinga

HEK.SI

DODATNE INFORMACIJE: 
hek.palsit.com / www.palsit.com  / tel.: 05 338 48 51 (Kristina Velišček)  / e-mail: kristina.veliscek@palsit.com

Se vidimo 4. aprila 2019!

Ljubljana, Gospodarsko razstavišče,
4. in 5. april 2019
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SENZORIKA

IIoT rešitev omogoča redno spremljanje in ukrepanje preko 
spleta. Ta rešitev predstavlja preventivno vzdrževanje 
opreme na osnovi stanja opreme (»angl.: equipment health 
monitoring, kratko EHM«) in vključuje strojno učenje za 
obdelavo velikega števila podatkov za zaznavanje stanj 
opreme in ukrepanje.

Prednosti:

• izboljšana zanesljivost delovanja – manj naključnih 
ozr. neplaniranih izpadov,

• nižji stroški vzdrževanja – popravilo pred nastankom 
škode ali zmanjšanje le te,

• učinkovito vzdrževanje/planiranje nabave delov - 
načrtovanje nabave rezervnih delov in dela,

• enostavna uporaba – zmanjšanje stroškov vgradnje 
in zapletenosti klasične analize podatkov,

• izboljšan nadzor na napravami – uporaba podatkov za 
pomoč pri iskanju temeljnih vzrokov napak in analiza 
zanesljivosti,

• IIOT – takojšnja opozorila za boljše odločitve in daljinsko 
upravljanje naprav.

Rešitev aplikacije spremljanja jakosti vibracij 
na rotirajočih napravah za zaznavanje

Izzivi:
• neuravnotežena/neporavnana stanja naprav,
• nepritrjene ali obrabljeni deli,

• nepravilno gnani ali vgrajeni deli,
• temperaturno pregrevanje,
• zgodnje zaznavanje napak na ležajih,

Celovita rešitev aplikacije z opremo Banner:

Brezžični vibracijski/temperaturni senzor stalno meri 
efektivno vrednost (ang.: Root Mean Square, kratko 
RMS) vrednosti vibracij, visokofrekvenčne pospeške in 
temperaturo vrtečih se naprav v času ko le te obratujejo. 
DXM krmilnik uporablja algoritme strojnega učenja za 
defi niranje normalnega delovanja in opozorilnih mej z 
minimalnimi posegi uporabnika; za vsak motor kreirajo 
opozorilni svetlobni signal.

DXM krmilnik zbira podatke za zgodovino in analizo; 
defi nira katere napake so akutne in katere kronične. 
Podatki in opozorila se lahko prenesejo na glavni krmilnik 
ali v oblačno storitev za IIoT povezavo.

Želite izvedeti več o brezžičnih vibracijsko/temperaturnih 
senzorjih Banner?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/vibracijsko-
temperaturni-senzor, kjer lahko najdete tudi video posnetek 
in datasheet produkta ter brošuro aplikacije!
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POTEZNI SENZORJI

Najmanjši žični potezni 
senzorji Micro Epsilon 
družine MT
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Novost v ponudbi podjetja Micro Epsilon so trije miniaturni potezni senzorji 
družine MT za merjenje linearnih pomikov in predstavljajo najmanjše 
potezne senzorje v svetu. Značilni zanje sta miniaturni dizajn in izredna 
kompaktnost glede na merilno območje. Ohišje je aluminijsko in skupaj 
z odprtinami in zanko na koncu merilne jeklene vrvi omogoča hitro in 
enostavno postavitev. Ti zelo dinamični senzorji omogočajo meritve 
premikov ob pospeških do 60 G in lepo dopolnjujejo široko ponudbo 
žičnih poteznih senzorjev družine MT in MP za meritve pomikov ob zelo 
hitrih spremembah hitrosti vrvi.  

Miniaturni potezni senzorji MT in njihove lastnosti

Merilna območja za posamezni senzor so 40, 80 in 130 mm, dosegajo pa 
linearnost do 1% merilnega območja pri najmanjšem, ter 0,4% pri ostalih 
dveh. Na voljo so analogni modeli z uporovnim izhodom. Niso primerni za 
zelo vlažno okolje, odporni pa so na prah v skladu s stopnjo zaščite IP50. 
Zelo preprosti so za uporabo, v primerjavi s podobnimi modeli konkurence 
pa nudijo meritve ob večjih spremembah hitrosti ter kompaktnejši dizajn.

Uporaba

Idealni so za testne namene in preizkuse, predvsem pri preskusih trčenj, 
simulatorjih in preskusnih napravah. Ena od možnih aplikacij je meritev 
premikov ob tresenju na kolesih testih vozil v laboratoriju. Uporabljeni so 
vzporedno z rešitvijo za zmanjšanje tresenja, za analizo na različnih razmer 
na cesti. Poda podatek o hitrostih in pospeških tresenja.

Družine poteznih senzorjev podjetja

Podjetje Micro Epsilon ima štiri družine žičnih poteznih senzorjev. Družini 
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

MT in MP sta namenjeni za meritve pomika ob zelo hitrih 
spremembah hitrosti vrvi. Družina MK je prilagojena za 
aplikacije z velikimi serijami. Družina P je namenjena za 
meritve v industriji, s široko paleto dimenzij ter analognih 
modelov s tokovnim, napetostnim ali uporovnim izhodom, 
ter digitalnih modelov z inkrementalnim ali absolutnim 
enkoderjem. 

Družina mechanics pa nudi enostavno postavitev in širok 
izbor različnih digitalnih modelov z inkrementalnim in 

absolutnim enkoderjem, ter se tudi uporablja predvsem 
v industriji.

Želite izvedeti več o žičnih poteznih 
senzorjih MT?

Obiščite našo spletno stran www.tipteh.si/najmanjsi-potezni-
senzorji, kjer lahko najdete tudi datasheet produkta!

10 novih modelov 
ultrazvočnih senzorjev za 
vsako aplikacijo
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Podjetje Turck je svojo družino ultrazvočnih senzorjev razširil z desetimi 
miniaturnimi modeli v ohišjih M8 in M12. V seriji RU so novi senzori 
M12 opremljeni z analognim in preklopnim izhodom. Izhoda boste lahko 
nastavili v istem območju delovanja. Prepričal vas bo s svojo kompaktno 
zasnovo, zaščito IP67 in ozkim zvočnim stožcem. Zaradi teh lastnosti je 
tako M8, kot tudi M12 ultrazvočni senzor primeren za uporabo v aplikacijah 
z omejenim prostorom ter omejenimi pogoji montaže.  

Ultrazvočni senzor – ko optični senzor odpove

Ultrazvočni senzor je najboljša rešitev za številne primere, kjer imate opravka 
z omejenim prostorom. Primeren je za aplikacije v katerih se senzor uporablja 
za merjenje razdalje ali podobne meritve. Ta namreč ponuja številne koristi 
v primerjavi z drugimi rešitvami. Optični senzorji so občutljivi na umazanijo 
in jih je potrebno redno čistiti, ultrazvočni senzorji pa so neobčutljivi na 
umazanijo, prah in celo vodo. Tako vam bodo vedno nudili zanesljivo delovanje 
in natančne meritve. Ultrazvočni senzorji prav tako zaznavajo vsak predmet, 
ne glede na strukturo in barvo njegove površine.

Medtem ko induktivni senzor zaznava le 
kovine, ultrazvočni senzor zazna kateri 
koli medij. To velja tudi za plastiko, 
zaradi česar so ultrazvočni senzorji tudi 
korak pred kapacitivnimi senzorji. Tako 
kot optični, so tudi kapacitivni senzorji 
veliko bolj dovzetni za umazanijo kot 
ultrazvočni senzorji.

Številni ultrazvočni senzorji 
za vsako aplikacijo

M8 ultrazvočni senzor
Ultrazvočni senzorji RU10U-M8 so 
na voljo v štirih variantah: kot difuzni 
(tasterski) senzorji ali senzorji na odboj 
s posameznimi različicami PNP ali NPN. 
Senzorji imajo razpon delovanja do 
100 mm in kratko slepo cono 20 mm.

M12 ultrazvočni senzor
Turck ponuja ultrazvočne senzorje 
RU20U-M12 in RU40U-M12 s premerom 
12 mm v šestih variantah: štiri variante 
imajo analogni izhod in dve preklopni 
izhod. Senzorji s preklopnim izhodom 
imajo integrirano funkcijo IO-Link. 
Na izbiro imate možnost nastavitve 
senzorja na območje delovanja 200 
ali 400 mm; v obeh primerih so slepe 
cone majhne in so le 20 ali 40 mm.

Želite izvedeti več o ultrazvočnih 
senzorjih Turck?

Obiščite našo spletno stran 
www.tipteh.si/ultrazvocni-senzor, 
kjer lahko najdete tudi brošuro 
produkta!
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Informacijska arhitektura za proizvodno 
analitiko – primer Domel

Information architecture for production analytic – with application in Domel company

The presented system for production analytics is designed according to the principles of Industry 4.0. It 
integrates information from various production steps and processes. The system is designed by taking into 
account the concepts of EAI (enterprise application integration). The processing is performed by agents, that 
are implemented within the company's on-premises cloud. The communication backbone of the system is an 
enterprise service bus (ESB) that handles all the messages among the involved parties. The communication 
is build according to the publishsubscribe concept. Such an approach allows uninterrupted operation of 
the production lines even in cases when the communication channel is down. Among others, the system 
comprises modules performing the following tasks: commissioning and versioning of testing protocols, self-
tuning of quality limits, statistical analysis of production data, alarm generation and processing, production 
tracking and report generation. The system covers a number of production lines in Domel company in three 
geographic locations, two of which are in Slovenia and the third one in China.

Kratek pregled prispevka

Predstavljeni sistem za proizvodno analitiko je zasnovan po načelih Industrije 4.0. Sistem vključ uje informacije 
iz različnih proizvodnih korakov in procesov. Sistem je zasnovan tako, da upošteva koncepte integracije 
poslovnih aplikacij (EAI). Obdelavo izvajajo agenti, ki delujejo v lokalnem oblaku družbe. Komunikacijska 
hrbtenica sistema je zasnovana kot vodilo poslovnih servisov (ESB), ki obravnava in posreduje vsa sporočila 
med vpletenimi entitetami. Sporočilni sistem deluje po načinu objavi-naroči. Tak pristop omogoča nemoteno 
delovanje proizvodnih linij tudi v primerih, ko je komunikacijski kanal prekinjen. Implementirani moduli 
med drugim izvajajo in omogo č ajo: snovanje testnih protokolov, samo-nastavljanje mej kakovosti, statisti 
č no analizo podatkov o proizvodnji, alarmiranje, sledljivost proizvodnje in ustvarjanje poročil. V sistem je 
vključenih več proizvodnih linij podjetja Domel na treh geografskih lokacijah, od katerih sta dve v Sloveniji 
in ena na Kitajskem.

1 Uvod

Principi, na katerih temelji Industrija 4.0 so: interoperabilnost, 
transparentnost informacij, distribuirano odločanje in 
tehnična podpora. Osnovna problematika, ki jo obravnavajo 
načela pametnih tovarn, je povezana z upravljanjem 
podatkov. Ti so vezani na poslovne in proizvodne procese, 
infrastrukturo, zaposlene, izdelke, itd. Oprema ž e ponuja 
dostop do podatkov. Največja težava s katero se srečamo 
pa je raznolikost dostopa (protokolov) in samih podatkov 
ter integracija. Najučinkovitejši način spopadanja s to 
težavo je uporaba načel integracije poslovnih aplikacij, 
ang. enterprise application integration (EAI), ki spodbuja
integracijo podatkov na višjem nivoju [1].

Koncepti EAI so se začeli pojavljati v poznih 90-ih letih 
20. stoletja. Mnogi projekti, ki so obravnavali EAI v velikih 
sistemih so bili neuspešni – po določenih ocenah 70% [2]. 
Izpostavljene težave se nanašajo predvsem na nenehno 
spreminjanje zahtev, pomanjkanje ustreznih kadrov z 
izkušnjami na različnih področjih, neenotne standarde, 
itd. Kljub temu so EAI na č ela zrela in obstajajo orodja, ki
omogočajo njihovo implementacijo.

Zaradi uspehov EAI principov v panogi telekomunikacij 
smo se odločili, da bomo uporabili tam že uveljavljena 
orodja. Le-ta so podprta v trenutno uveljavljenih rešitvah v
oblaku – to so tako imenovana vodila poslovnih servisov, 
ang. enterprise service bus (ESB) oziroma posredniki sporočil. 
Poleg tega so vsa ta orodja odprto dostopna.
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V nadaljevanju so podani v sistem vključeni proizvodni 
procesi, arhitektura zasnovanega sistema in pregled 
trenutnih možnosti le-tega.

2 Opis procesov

Proizvodni procesi v podjetju Domel so razdeljeni predvsem 
na podlagi družin motorjev, ki jih podjetje proizvaja. Kljub 
razlikam vsebuje splošen model proizvodne linije naslednje
gradnike:

• več različnih montažnih mest,
• več vmesnih testnih postaj, ki ocenjujejo
• kakovost določenih komponent, in
• končno testno celico, na kateri se izvede programiranje 

krmilnikov, nastavljanje parametrov in končna kontrola 
kakovosti.

Proizvodni procesi so lociran na dveh lokacijah v Sloveniji 
in na eni lokaciji na Kitajskem. Potrebne informacije se 
nahajajo tudi v poslovnem sistemu ERP. Glavni cilj je 
omogočiti adaptivno vodenje proizvodnje z uvedbo funkcij 
samo-nastavljivosti, sprotnega zaznavanja odstopanj, 
celostne sledljivosti izdelkov in proizvodnje ter učinkovitega
dostopa do zgodovine.

Zaradi porazdeljene proizvodnje je nemogoče zagotoviti 
neprekinjen pretok informacij in dostopa do podatkov, 
ki so shranjeni v centralnem informacijskem sistemu 
podjetja. Zaradi neprestane večizmenske proizvodnje je
potrebno zagotoviti neprekinjeno delovanje linij kljub 
nezanesljivi komunikaciji.

V kontekstu EAI so proizvodne linije viri informacij, kar 
pomeni, da pri normalnem delovanju ne potrebujejo 
neprekinjene medsebojne komunikacije v realnem času.
Neposredna in takojšna komunikacija je potrebna le ob 
spremembi tipa izdelovalnega motorja.

2.1 Specifi kacija sporočil

Prvi korak pri defi niranju strukture EAI je nabor in struktura 
splošnih sporočil, ki ustrezno opisujejo proizvodne procese. 
V podjetju Domel je to virtualna različica motorja z vsemi
parametri in značilkami kakovosti. Ker nabor parametrov 
in značilk ni fi ksen, virtualna entiteta motorja vsebuje le 
osnovne podatke tipa motorja, ter nabor parametrov, ki 
jih vsaka linija poljubno izpolni.

2.2 Komunikacija med entitetami sistema

Vsako montažno mesto je komponenta sistema, ki ima 
vlogo bodisi vira podatkov ali uporabnik le-teh. V določenih 
primerih imajo posamezna mesta dvojno vlogo – tipičen 
tak primer so mesta za končno kontrolo. Pri zasnovi 
komunikacijskega sistema smo se odločili za strategijo 
objavi-naroči, ang. publish-subscribe.

Takšna strategija omogoča neprekinjeno delovanje strojev 
tudi v primeru odpovedi komunikacijskih kanalov. V ta 
namen smo uporabili ESB z opcijskim vmesnim lokalnim 
pomnilnikom za začasno shranjevanje sporočil v primeru 
nedostopnosti glavnega ESB-ja, ki je hrbtenica sistema. 
Na sprejemni strani je nabor agentov, ki so »naročeni« 
na določen tip sporočil, in v primeru njim namenjenega 
sporočila izvedejo ustrezna opravila in obdelave. Rezultat
teh obdelav so lahko zapisi v podatkovno bazo, nova 
sporočila, ki se ponovno objavijo na ESB za nadaljnjo 
obdelavo, itd.

2.3 Komunikacija z ostalimi informacijskimi sistemi podjetja

Poleg komponent proizvodnih procesov, sistem vključuje 
tudi ostale informacijske sisteme podjetja, kot na primer 
sistem ERP. Podatki sistema ERP so glavni vir osnovnih 
podatkov o izdelku. Na podlagi teh podatkov poteka 
nastavljanje določenih komponent proizvodnje. Za 
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komunikacijo s sistemom ERP je bil zgrajen namenski 
integracijski agent.

3   Arhitektura sistema in opis posameznih
 komponent

Arhitektura sistema je prikazana na sliki 1. Hrbtenica sistema 
je ESB, ki skrbi za prenos vseh podatkov med moduli in 
agenti celotnega sistema. Kot vir podatkov (na levi strani 
slike) so komponente proizvodnega procesa ter sistem
ERP. Centralni del predstavlja vzpostavljeni oblak, ki 
gostuje nabor aplikacij, ki analizirajo poslana sporočila 
in zagotavljajo ustrezne akcije in odgovore.

3.1 ESB

ESB je implementiran z orodjem RabbitMQ, ki ponuja 
zelo učinkovit, zanesljiv in varen način posredovanja 
sporočil  [3,4]. RabbitMQ poleg tega omogoča začasni 
lokalni spomin, ki skrbi za hranjenje določenega števila 
sporočil v času, ko je komunikacija med različnimi ESB-ji 
in ostalimi deli sistema prekinjena.

Poleg karakteristik je bil dodatni razlog za izbiro RabbitMQ-ja 
njegova uporaba pri že uveljavljenih rešitvah v oblaku in 
na področju pametnih tovarn. Takšna primera sta platformi
Azure in Predix, ki v ozadju za ESB koristita RabbitMQ.

3.2 Apliakcije in agenti v oblaku

Zgrajeni sistem ponuja več različnih modulov in agentov, 
ki pokrivajo določene komponente procesne analitike. 
Nabor aplikacij v oblaku vsebuje:

• aplikacijo za nastavljanje testnih protokolov,
• agenta za samo-nastavljanje diagnostičnih mej kakovosti 

na podlagi statistične obdelave zgodovinskih podatkov,
• agenta za sprotno analizo kakovosti izdelkov in 

posredovanje alarmov,
• aplikacijo za učinkovito sledljivost in odpremo izdelkov,
• aplikacijo za ustvarjanje poročil.

Dodatno sta v sistem vključena še dva modula, ki uporabljajo 
rezultate obdelav kljub temu, da so del proizvodnih 
linij. To sta modula za končno kontrolo kakovosti in 
programiranje ter nastavljanje motorjev. Sistem vsebuje 
tudi podatkovno bazo v katero se shranjujejo vsi podatki, 
rezultati obdelav, itd. 

3.3 Aplikacija za nastavljanje testnih protokolov

Aplikacija za nastavljanje testnih protokolov je glavni 
vir podatkov po katerih potekata procesa programiranja 
krmilnikov in kon č ne kontrole kakovosti izdelkov. 
Postopek končne kontrole kakovosti se izvaja po protokolu, 
ki je defi niran za vsak tip motorja posebej. Protokol je 
zaporedje meritev in obratovalnih pogojev na podlagi 
zahtev razvojnega oddelka in kupcev. 
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Sistem je zasnovan tako, da ne omejuje fl eksibilnosti 
pri defi niranju testnih protokolov. Ob spremembi 
testnega protokola se prek ESB pošljejo ustrezna 
sporočila in sprotno se spremeni obnašanje linij za 
končno kontrolo. Nastavljanja protokolov poteka s 
pomočjo spletnega vmesnika, ki je prikazan na sliki 2.

3.4 Agent za samo-nastavljanje mej kakovosti

Končna kakovost izdelka se poda na podlagi 70-120 
značilk. Vrednosti značilk se določi bodisi z direktnim 
merjenjem ali kot rezultat natančne obdelave signalov. 
Proces v celoti poteka na linijah za končno kontrolo 
kakovosti. Veliko število značilk omogoča zelo natančno
ocenjevanje kakovosti izdelka. Po drugi strani pa je 
obvladovanje take številčne množice značilk za vsak 
tip izdelka lahko zelo kompleksen proces.

S podrobno analizo podatkov, smo določili statistične 
lastnosti posameznih značilk. Na podlagi sprotnih podatkov 
agent samodejno analizira trenutne porazdelitve vrednosti 
značilk. Operater lahko na podlagi informacij agenta nastavi 
želeno verjetnost napačne odločitve in modul samodejno 
predlaga nove meje za kakovost. Tipičen prikaz rezultatov 
je prikazan na sliki 3.

Slika 3: Rezultat analize modula za samonastavljanje
mej kakovosti.

Slika 1: Arhitektura sistema.

Slika 2: Vmesnik za nastavljanje testnih protokolov.
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3.5 Aplikacija za učinkovito sledljivost in odpremo izdelkov

Osebje ima neposreden dostop do celotne zgodovine 
posameznega izdelka in potekov kakovosti določenih 
komponent. S tem se lahko enostavno pridobijo vse 
informacije o kakovosti izdelka in kakovosti posameznih 
vgrajenih komponent. Na podlagi vseh teh podatkov, ki 
se zbirajo vzdolž celotnega proizvodnega procesa poteka 
tudi zadnja kontrola pred odpremo izdelkov. Pri končni 
odpremi izdelka aplikacija opravi zlivanje informacij o 
kakovosti in poda končno odločitev ali je izdelek primeren 
za odpremo. Operater lahko spremlja trenutne odločitve 
prek spletnega vmesnika, ki je prikazan na sliki 4.

Slika 4: Vmesnik za sledljivost in odpremo izdelkov.

3.6 Aplikacija za ustvarjanje poročil

V sistemu obstajata dva tipa poročil in sicer poročila, ki se 
ustvarijo ad-hoc in poročila, ki se izdelujejo periodično. V 
prvem primeru uporabnik poljubno odda zahtevo za novo 
poročilo. V drugem primeru pa sistem samodejno ustvari 
poročilo. Rezultat obeh postopkov je obvestilo uporabniku 
o novem poročilu, ki je na voljo za pregled na spletu, v
Excel in PDF obliki.

3.7 Struktura podatkovne baze

Zaradi raznolikosti proizvodnje smo za strukturo baze 
uporabili standard MIMOSA OSA-EAI. Struktura je dovolj 
fl eksibilna in omogoča shranjevanje podatkov proizvodnje 
kot tudi podatkov o izdelkih. 

3.8 Implementacija sistema in licenčnine

Za implementacijo sistema smo uporabili le odprto dostopne 
(odprto kodne) rešitve. Pri tem je tudi MIMOSA OSA-EAI 
struktura prosto dostopna. Na ta način smo se v celoti 
izognili z licenčninami povezanim stroškom. Poudariti je
potrebno, da so uporabljena orodja implementirana tudi  
pri rešitvah za pametne tovarne prepoznavnih ponudnikov. 

4 Zaključek

Predstavljeni sistema za proizvodno analitiko ponuja 
celostno rešitev od zajema podatkov, komunikacije, 

shranjevanja, analize, pa vse do grafi čne predstavitve 
rezultatov. Sistem je bil zasnovan in implementiran v 
podjetju Domel. V sistem je že povezanih več proizvodnih 
procesov, ki so postavljeni na treh lokacijah v Sloveniji in
tujini.

Komunikacijsko-informacijski sistem je zasnovan po 
najnovejš ih smernicah Industrije 4.0. Uporabljena orodja 
pa so integrirana v najsodobnejših oblačnih rešitvah 
prepoznavnih ponudnikov oblačnih rešitev. To potrjuje
pravilnost odločitev pri izbiri orodij in zagotavlja hiter 
prenos novih re š itev v naš sistem v prihodnosti.

Prednost rešitve je predvsem v neomejeni in enostavni 
skalabilnosti ter preprosti uporabi že razvitih rešitev 
(agentov in aplikacij) za nove proizvodne procese.
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