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IDUS IS – enostaven in celovit  
informacijski sistem za podporo vzdrževanju

   

   Primeren tako za manjše, kot tudi za kompleksne objekte

    

   

   Enostavna izmenjava podatkov s procesnimi sistemi  
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Za več informacij  

se obrnite na: 

Aljaž Stare

aljaz.stare@metronik.si 

Metronik d.o.o.
Stegne 9a, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 514 0800, Faks: 01 511 1635

www.metronik.si
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Spoštovani,

Smo na »Kotnikovih dnevih« in osnovna tema so energetska 
omrežja. Upam, da smo s člankom o EEBUS standardu odgrni-
li novo temo,  ki bo vzpodbudila oglaševalce k temu, da bi se o 
tem razpisali sami. Videti je, da se bo o tem v bodoče pisalo vse 
več. Pametna distribucije električne energije s standardiziranim 
komunikacijskim protokolom je pač nuja.

S tem pa je vedno povezana tudi polprevodniška tehnika. Ni 
veliko koristi od standardov za naslednje generacije omrežij, če 
nimamo ustreznih komponent, ki bi nam omogočale učinkovito 
in ekonomično usmerjanje in nadzorovanje vseh teh megavatov v 
realnem času. 

Tako se na področju močnostnih polprevodnikov pojavljajo novi 
materiali, SiC, GaN, Ga2O3, safir, diamant ipd. SiC in GaN 
družini že imata solidno proizvodnjo v razvoju, sta pa še daleč 
od zenita in ni še jasno, od kod vse bosta uspeli izriniti silicij. 

Kar se hitrih signalnih polprevodnikov tiče, je jasnega veliko 
manj. Ni še videti nekih izrazitih alternativ, ki bi imele svoje iz-
delke, izven obstoječih Si-Ge in podobnih tehnologij, namenjenih 
RF aplikacijam. Upam, da bomo lahko kaj več zapisali o tem v 
neki bližnji prihodnosti....

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  ICOM
 6 ALKATRON
 8 IDAS
14 HEK.SI
15 MURR ELEKTRONIK
16 HT EUREP
17 INDUSTRIJSKI SEJEM
19 ROBOTINA
20 ELEKTROSPOJI
24 SEJEM ZAUH
25 BECKHOFF
27 TIPTEH
29 LINGVA
32 FBS ELEKTRONIK
33 ITAIA
34 RTZC
35 MARSI
36 RAGA
37 CONPHIS
38 ELBACOMP
38 HAMTECH RIGOL
38 MIEL
39 ELGOLINE
40 LCR
40 OPL
43 YASKAWA SLOVENIJA
48 S5TEHNIKA
48 GIPRON
48 INDUSTRIJSKI SEJEM
49 4WEB
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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Ljubljana, 14. marec 2019 –  Evropski center za spremljanje drog 
in zasvojenosti z drogami je danes objavil rezultate evropske 
raziskave za leto 2018. Vrednosti za Ljubljano so v primerjavi z 
lanskim letom nižje, vendar na osnovi obstoječih podatkov trendov 
še ni možno napovedati. Ljubljana med slovenskimi mesti beleži 
najvišje vrednosti, slovenska mesta pa se v primerjavi z ostalimi 
sodelujočimi razvrščajo na sredino oz. v spodnjo polovico.

Epidemiologija odpadnih vod (ang. Wastewater-Based Epidemiology, WBE) 
je inovativni pristop za ocenjevanje porabe drog na območju določene 
populacije, ki ga pokriva čistilna naprava. S to metodo analiziramo vsebnosti 
posameznih drog (osnovnih spojin) in/ali njihovih izločenih produktov 
presnove, t.i. biomarkerjev, v odpadnih vodah in z upoštevanjem osnovnih 
parametrov delovanja čistilne naprave (število populacijskih enot, pretoki 
ipd.) ocenimo uporabo/zlorabo drog pri ljudeh, ki prebivajo ali se zadržujejo 
na izbranih območjih.  

WBE izkorišča dejstvo, da je odpadna voda zapis dogajanja na nekem območju

Od prve objave uporabe WBE  za oceno zlorabe drog v Italiji  leta 2005 (prof. 
Ettore Zuccato in sodelavci z Instituta Mario Negri,  Milano, Italija) se je WBE 
izkazala kot pomembno orodje za spremljanje vzorcev in trendov uživanja 
prepovedanih drog. Omogoča sledenje navadam in vedenjskemu slogu 
opazovane populacije ter s tem povezanim tveganjem za zdravje in kriminal. 

Infografi ka projekne naloge Prepovedane droge, alkohol in tobak: Epidemiologija 
na osnovi odpadnih vod, uspešnost čiščenja in ranljivost vodnega sistema

WBE, ki jo je vpeljal prof. Zuccato s sodelavci, že leta izkorišča dejstvo, da je 
odpadna voda pravzaprav zapis vsega, kar se dogaja na določenem območju, 
ki ga spremljamo. Ne gre samo za iskanje ostankov drog, temveč tudi drugih 

Informacije: 
prof. dr. Ester Heath, Odsek za znanos   o okolju, 01 477 3584, ester.heath@ijs.si

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, polona.strnad@ijs.si, 01 477 3312

NOVI REZULTATI EPIDEMIOLOGIJE NOVI REZULTATI EPIDEMIOLOGIJE 
ODPADNIH VOD V SLOVENIJIODPADNIH VOD V SLOVENIJI

UPORABA / ZLORABA
PREPOVEDANIH DROG

METABOLIZEM

STARŠEVSKE SPOJINE/ 
METABOLITI STARŠEVSKIH 

SPOJIN (BIOMARKERJI)

IZLOČANJE

URIN

KANALIZACIJA

VZORČENJE VTOKOV 
ODPADNIH VOD NA 

ČISTILNIH NAPRAVAH 

DOLOČANJE 
BIOMARKERJEV

UPORABA/ZLORABA 
DROG

mg (doze) /dan/1000 
prebivalcev
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psihoaktivnih snovi, denimo pomirjeval, pa tudi alkohola in nikotina. Omogoča tudi analizo uživanja dovoljenih 
drog (npr. alkohola, tobaka, kofeina), nekaterih snovi, povezanih z okoljem in hrano (npr. umetna sladila, pesticidi, 
parabeni, UV fi ltri) ter nekaterih biomarkerjev, povezanih z zdravjem (npr. zdravilne učinkovine, kot so pomirjevala 
in antidepresivi), možnosti so zelo široke. Pridobljeni podatki nam lahko precej povedo o vedenjskih navadah in 
splošnem zdravstvenem stanju prebivalstva. 

Za verodostojno vrednotenje zbranih podatkov v povezavi z izbranimi zdravstvenimi učinki v populaciji pa so potrebne 
dolgoletne in pogoste meritve, ki omogočajo vpogled v časovne in prostorske vzorce uporabe/zlorabe drog ali 
izpostavljenosti različnim substancam, ki jih lahko primerjamo ali dopolnjujemo s podatki pridobljenimi iz drugih virov.

Od leta 2017 v projektu tudi Institut »Jožef Stefan«

Leta 2017 so se raziskovalci Odseka za znanosti o okolju Instituta »Jožef Stefan« pridružili evropskemu projektu COST 
SCORE Action ES 1307 (Sewage Analysis CORe group Europe), ki ga podpira Evropski center za spremljanje drog in 
zasvojenosti z drogami (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, ECMDDA) in vključuje mednarodno 
študijo analize odpadnih vod za oceno uporabe/zlorabe prepovedanih drog v evropskih mestih in nekaterih svetovnih 
prestolnicah.

V letu 2017 je bilo v okviru mreže SCORE v projekt vključenih 73 mest iz 23 držav, vključno z Ljubljano, leta 2018 
pa že 38 milijonov prebivalcev iz 85 mest v 27 državah, vključno z Ljubljano, Mariborom in Domžale-Kamnikom. Ker 
do nedavnega nismo imeli vpeljanih analiznih metod za tovrstne analize v našem laboratoriju, so slovenske vzorce 
analizirali partnerji SCORE projekta.

Analiza vključuje analize tedenskih (sedem zaporednih povprečnih dnevnih) vzorcev odpadnih vod na prisotnost 
biomarkerjev kokaina (benzoilekgonin BE), ekstazija (MDMA), amfetamina (AMP) in metamfetamina (MAMP) ter kanabisa 
(karboksi tetrahidrokanabinol THC-COOH). 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.

Rezultati kažejo, da ima v Sloveniji najvišje vsebnosti biomarkerjev prepovedanih drog Ljubljana, preučevana 
slovenska mesta pa so uvrščena na sredino ali v spodnjo polovico 

Danes je ECMDDA objavil najnovejše informacije, ki so koristne za zdravstvene in nadzorne organe, kjer je izjemnega 
pomena razpoložljivost točnih in pravočasnih informacij o stanju porabe drog (glej spodaj povezave na SCORE IN 
ECMDDA).

Grafi čni prikaz masnih pretokov za benzoilekgonin - biomarker kokaina v mg/dan/1000 prebivalcev za mesta 
vključena v SCORE raziskavo med 2011 in 2018 (podatki za slovenska mesta so občrtani z rdečo)

Rezultati analiz vzorcev za 2017 in 2018 kažejo, da:

• ima Ljubljana med v raziskavo vključenimi slovenskimi mesti najvišje vsebnosti biomarkerjev prepovedanih drog 
v Sloveniji,

• vrednosti masnih pretokov, ki odražajo porabo spremljanih spojin za 2018, so za Ljubljano na splošno nižje kot leta 
2017, vendar je za napovedovanje trendov nujno večletno spremljanje vsebnosti biomarkerjev (2017: Ljubljana 
je bila v prvem kvartilu po porabi kokaina in ekstazija ter v spodnji polovici za amfetamin in metamfetamin),

• podatki za leto 2018 (graf prikazuje podatke za masni pretok benzoilekgonina - biomarkerja kokaina v mg/
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dan/1000 prebivalcev za 85 mest) kažejo, da se 
vsa tri slovenska mesta uvrščajo v sredino grafi čne 
predstavitve.  Ljubljana je z vsebnostjo benzoilekgonina 
na dan na 1000 prebivalcev (289 mg/dan/1000 
prebivalcev) pod evropskim povprečjem (cca 450 
mg/dan/1000 prebivalcev), sledijo Domžale-Kamnik 
(175 mg/dan/1000 prebivalcev) in Maribor (93 mg/
dan/1000 prebivalcev). 

• Ljubljana se uvršča z ekstazijem (MDMA) malo nad 
evropsko povprečje, medtem ko sta Maribor in 
Domžale-Kamnik krepko pod povprečjem,

• Ljubljana in Domžale-Kamnik sta v letu 2018 pod 
povprečjem z vsebnostjo THC-COOH,  

• Za amfetamin in metamfetamin so vsa vključena 
slovenska mesta globoko pod povprečjem (v spodnjem 
kvartilu porabe),

• Če podatke za preučevane biomarkerje (masni pretoki 
v mg/dan/1000 prebivalcev) preračunamo na porabo 
drog, rezultati pokažejo, da je med preučevanimi 
prepovedanimi drogami kanabis najbolj razširjen med 
spremljano slovensko populacijo, sledi kokain, medtem 
ko so amfetaminske droge zastopane v manjši meri.

V marcu in aprilu 2019 ponovno poteka odvzem vzorcev 
odpadne vode v okviru SCORE projekta. Letos smo v študijo 
vključili kar pet slovenskih čistilnih naprav (Ljubljana, 
Maribor, Novo mesto, Domžale–Kamnik in Koper), ki so tudi 
vključene v ARRS projekt Prepovedane droge, alkohol in 
tobak: Epidemiologija na osnovi odpadnih vod, uspešnost 
čiščenja in ranljivost vodnega sistema. 

Institut »Jožef Stefan« koordinira projektno nalogo, ki jo 
fi nancira ARRS ter sofi nancira pet končnih uporabnikov 
(JP Vodovod Kanalizacija, d.o.o., JP Centralna čistilna 
naprava Domžale-Kamnik, d.o.o., Mariborski vodovod, d.d., 
Javno Podjetje-Azienda Pubblica Marjetica Koper, d.o.o. 
in Komunala Novo mesto, d.o.o.). Projektna naloga poteka 
od 2018 do 2021 in bo omogočila vpogled in primerjavo 
uporabe prepovedanih substanc na območjih spremljanja.

VEČ INFORMACIJ: 

E. Zuccato, C. Chiabrando, S. Castiglioni, D. Calamari, R. 
Bagnati, S. Schiarea. Cocaine in surface waters: a new 
evidence-based tool to monitor community drug abuse. 
Environmental Health: A Global Access Science Source 
4 (2005) 14-20

in spletne strani SCORE in EMCDDA:

http://score-cost.eu/monitoring/
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/waste-water-
analysis#panel2 

VEČ O PROJEKTU IN PARTNERJIH PROJEKTA na:

http://www.environment.si/en/projects/l1-9191/
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ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR
IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA MOČNOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN

SODOBNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ

Izobraževanje s področja močnostne elektrotehnike in 
sodobnih električnih inštalacij, 40. KOTNIKOVI DNEVI, je 
namenjeno strokovnjakom elektro-energetike s področja 
vzdrževanja, projektiranja, nadzora investicijske dejavnosti, 
predavateljem strokovnih šol in zainteresirani javnosti.

Vsem udeležencem, ki so pooblaščeni inženirji in aktivni 
člani Inženirske zbornice Slovenije (IZS), bo organizator 
usposabljanja uredil dodelitev kreditnih točk za usposabljanje 
v smislu Splošnega akta o  stalnem poklicnem usposabljanju 
pooblaščenih inženirjev. Seznam in potrdilo udeležbe aktivnih 
in pasivnih pooblaščenih inženirjev na usposabljanju, bo 
organizator dostavil IZS.

Letos bomo predstavili novosti vključevanja alternativnih 
virov v elektroenergetske sisteme električne energije, nove 
standarde SIST na področju električnih instalacij in njihovo 
uporabo v praksi, problematiko, izkušnje, pomanjkljivosti pri 
uporabi obstoječih veljavnih standardov, in novosti s področja 
električnih instalacij, uporaba led razsvetljave v industriji.

V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s področja 
električnih inštalacij, merilnih inštrumentov in opreme za 
elektroenergetske naprave.

Povzetki referatov so objavljeni na spletni strani
http://www.ed-mb.si/.

mag. Marjan ZORMAN, univ. dipl. inž. el.
GSM:051 627 266

Kotizacija znaša 220,00 EUR + 22 % DDV na udeleženca, 
za izvedbo izobraževanja, gradivo in kosilo. Znesek 
nakažite na naš transakcijski račun.
Račun prejmete po izvedenem izobraževanju.

Zbornik povzetkov in dostop do referatov na spletu
prejmejo udeleženci na izobraževanju.

Po pošti: ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

Glavni trg 17b, 2000 Maribor

po faksu:059 121 871

e-mail: kotnikovidnevi@ed-mb.si;

Prijavnica posvetovanje: www.ed-mb.si

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR

Glavni trg 17b, 2000 Maribor

Identifi kacijska številka: SI31299245

Davčni zavezanec: DA

TTR: SI 56 0417 3000 0733 805 - Nova KBM

Drago ČERNOGA

Telefon: 059 121 870; Fax: 059 121 871

GSM: 040 836 961

Aleksander OBRECHT

GSM: 041 672508

Prijavnica-proizvodni program: www.ed-mb.si











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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PicoScope 3206D MSO PicoScope 3206D MSO 

Picotech je znan proizvajalec merilne opreme, tokrat so nam v podjetja HTEurep 
posodili model digitalnega osciloskopa z  dvema analognima in 16 digitalnimi 
vhodi ter programirljivim signal generatorjem - model 3206D MSO. PicoScope 
sestavljata elekronika in programska oprema, ki dela vse potrebne analize in 
prikaze na PC zaslonu. 
Danes si ne znamo zamišljati delovnega mesta elektronika brez namiznega ali 
prenosnega računalnika, zato ni nič čudnega, če tudi meritve opravljamo z njim, 
hkrati pa vse tudi ustrezno dokumentiramo. 

PicoScope 3206D MSO ima v osnovi:

• 200 MHz prepustne širine
• 1Gs/s vzorčenje
• pomnilnik za do 512M vzorcev
• do 100.000 zajemov v sekundi
• 16-kanalni logični analizator
• generator poljubnih ovojnic
• vmesnik USB 3.0 za priklop in 

napajanje
• dekodiranje serijskih signalov in 

test maske
• programje za delo na Win, Mac, 

Linux sistemih

Tako kot pri vseh USB osciloskopih je 
tudi tu pomemben element – vmesnik 
z uporabnikom, prepuščen proizvajalcu 
OS ali pa opreme, ki je nastala na njem 
(primeru Linuxa).

Sam sem hotel naložiti PicoScope na 
Gentoo Linux, kjer je nastal prvi problem: 
Picotech je predvidel samo podporo 
za Ubuntu, Red Hat in openSuse. Pa 
še to samo za beta verzijo programa. 
Vsi ostali se morajo znajti sami in 
si pri tem pomagati s forumom. Na 
srečo sem našel poste nekoga, ki je 
to že opravil za Gentoo Linux in sem 
prekopiral njegove e-build-e. Inštalacija 
ni minila povsem brez zapletov in 
iskanja napak, a tako pač je, če ste v 
nepodprtem taboru.

”Zanimivo” je, da na Linuxu programsko 
opremo poganja v bistvu ”Mono”. Se 
pravi, glavni program je v bistvu PE 
program, ki ga na Linux poženemo 
skozi »Mono« (https://www.mono-
project.com).

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

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+E
Informacije: HT EUREP d.o.o.
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4-je diferencijalni, visoko impedančni vhodi

20MHz pasovna širina

12-bit in 14-bit resolucija

256MS pomnilnik

1000V CAT III sonde

PicoScope 4444

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

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

Slika 1 - PicoScope 3206D MSO

Rezultati so temu primerno manj odzivni. Vsaj na mojem 
sistemu. Za Linux je pač značilna široka paleta sistemov. 
Na mojem rezultati kažejo časovni zamik in meniji se 
ravno ne ujemajo popolnoma z Windows verzijo. GUI 
nasploh ni tako tekoč, kot smo ga vajeni na solidnih 
samostojnih napravah. To ni presenetljivo, saj gre za 
kompromis – odpovemo se vdelanemu vmesniku na 
račun kompaktnosti, prenosnosti in cene.

Poleg tega je lahko problem USB 3, ker ga nima ravno vsak 
računalnik, pa še izoliran ni. Tovrstne pripombe ne slišimo 
pogosto, a pri teh napravah so pomembne. Ker tudi sam 
PicoScope nima izoliranih vhodov, so potenciali mase na 
USB konektorju in merilnih kanalih galvansko povezani. 
To pa lahko pomeni probleme in nevarnosti, ko izvajate 
meritve na mestih, kjer ničelni potencial zelo odstopa.

Ja, v sili lahko namesto računalnika uporabimo notesnik, 
ki ima izolirano napajanje, a to ni prava rešitev. V vsakem 
takem primeru potem sebe izpostavljamo možnosti 
nevarnih potencialov. Lahko tudi izoliramo USB  port, a to 
ni ravno poceni, sploh pa za USB3. Sploh se ne spomnim, 
da bi kaj takega kje videl. Naslednja opcija bi mogoče 
lahko bil USB optični kabel, ki naj bi bil izoliran, a ta po 

navedbah nekaterih uporabnikov baje ne dela s PicoScope-
om. Ostanejo nam torej dela, ki so nizkonapetostna po 
svoji naravi in  kjer masni potencial tarče in merilnega 
sistema ne odstopata. To ni nujno slabost, le kompromis, 
katerega se je potrebno zavedati pred nakupom. Ali pa 
imeti pripravljeno rešitev zanj.

PicoScope 3206D MSO je fi zično kompaktna, enostavna 
enota z malo priključki. Na sprednjem panelu sta dva BNC 
priključka in pa dvojni vrstični konektor za 16 digitalnih 
signalov in večbarvna večnamenska LED-ica. Ob vklopu 
signalizira inicializacijo, med delom pa status in proženje.

Zadaj je samo BNC za vdelani generator signalov, vijak za 
izenačitev potenciala mase in pa USB3 konektor. Enotka 
meri približno 19 x 17 x 3,5cm. Napaja se izključno preko 
USB konektorja in zahteva tokove do 1,2A, kar zna biti 
problem ob priklopu na USB2. Takrat potrebuje bodisi 
posebna vrata, ki so namenjena polnjenju telefončkov, 
bodisi poseben razdelilni kabel, s katerim ga lahko 
priklopimo na dvoja USB vrata. 

Sam sem poskusil kar z navadnimi USB2 vrati na notesniku 
in je delalo, vendar se je treba zavedati, da je tako delo 
izven specifi kacij. Kar je mogoče razlog, zakaj se mi je 
stvar ugasnila po kakih pol ure dela... Če bi si česa res 
želel na taki enoti, je to 10Gig-Ethernet namesto USB3. Po 
možnosti POE, tako da bi lahko napravo napajal iz istega 
konektorja. Ali vsaj klasični gigabitni Ethernet. Izoliran s 
solidnim transformatorjem.

1. Uporabniški vmesnik

Programje je, vsaj na Windowsih, relativno enostavno za 
instalacijo. Na treh podprtih Linux distribucijah, predvidevam, 
tudi. Na nepodprtih (in teh je večina) pa veliko manj. 
Program dela, je pa videti precej manj odzivno od tega, kar 
smo vajeni na samostojnih solidnih enotah. Vsaj pri meni 
obnova zaslona traja dokaj dolgo, kar se pozna, kljub USB3 
ipd. Ni slabo ali preveč moteče, samo opazka. Uporabniški 
vmesnik je oblikovan s trudom čimbolj povečati površino, 



CELJSKI SEJEM, Slovenija
9.–12. april 2019
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namenjeno slikovnemu prikazu in čimbolj strniti vse ostalo, 
zato ni ravno podoben razporedu, ki ga intuitivno pričakujemo 
na samostojni enoti. Lahko bi bil tudi bistveno bolj dodelan, 
a je tak, kot je. Zadosti dober, da je funkcionalen.

Slika 2 - Osnovno okno krmilnega programa PicoScope 6 

Poleg tega se, vsaj pri meni, Windows in Linux izvedba 
zaznavno razlikujeta (točni razporedi in oblika kontrol in 
gumbov ipd).

Je pa res, da nista čisto ista verzija, ker so med tremi 
Wini/Lin/Mac lahko majhne razlike. Poleg tega je Linux 
verzija še beta, kar pomeni, da po njej še lovijo napake 
in da nima vseh funkcij. A pohvalno je, da obstaja. Med 
drugim ji manjkajo še matematični kanali, referečni poteki 
(reference waveforms), alarmi, maske in makro-defi nicije.

Vsaj na Linux verziji se torej opazi znaten zamik. Bilo bi 
lepo, ko bi Picoscope našel nek način za uporabo česa 
učinkovitejšega (KDE/Qt ?) in bi bolje izkoriščal dani strojni 
sistem. Ne vem, kako bi potem rešili prenosljivost, a to me 
kot uporabnika niti ne zanima. Če se odpovem zaslonu, 
pričakujem vsaj ekvivalent na svojem PC-ju. Mislim, da 
bi na tem področju lahko naredili veliko in da bi se to 
delo poznalo na praktično celotni ponudbi hkrati. Kar je v 
bistvu dobra novica. Posodobitev programja je ponavadi 
izboljšava, ki jo uporabniki dobimo brezplačno.

Ne bi vas sedaj moril s sprehodom po vseh posameznih 
menijih in njihovih kombinacijah, te so tako in tako stvar 
branja uporabniških navodil, lotimo se le ponudbe in 
njenih specifi k. Ko boste primerjali članek s Picotech-ovo 
specifi kacijo za ostale modele, boste pri mnogih verjetno 
že lahko dobili prvi občutek o dejanjskem pomenu in teži 
posameznih postavk.

2a. Osnovne funkcije in specifi ke

Stvar poskuša biti v mnogih pogledih DSO, v drugih pa 
se ji pozna PC narava. Tako so denimo osnovne kontrole 
(čas »preleta«, napetost in ostali parametri nap. vhoda. 
ipd) na povsem »neklasičnih« mestih, tam kjer so imeli 
prostor za namenski gumb.
Po drugi strani pa so detajli, kot je denimo prikaz mesta 
proženja in njegov razpon uspela rešitev tudi za samostoječo 
napravo.

Napravi se pozna, da je namenjena kot naslednje orodje 
v proizvodni verigi, nekaj kar bo uporabnik z ne preveč 
čustvene navezanosti uporabil na mizi ali pa kar vgradil v 
drugo napravo. Veliko stvari je programabilnih, Picotech 
je dal na razpolago celo SDK za razvoj aplikacij ipd. 

Pri PicoScopeu 6 tako denimo lahko defi nirate sami svojo 
vhodno sondo. Precej zanimivo za tako napravo. Cenejša 
konkurenca tako in tako pride z od proizvajalca dano 
sondo, pri veliko dražji si nihče ne upa tam kaj spreminjati. 
Tu pa jo lahko defi nirate sami in to defi nicijo raztegnete 
celo izven napetostnih veličin – lahko defi nirate sondo za 
denimo merjenje pritiska ali kislosti in PicoScope vam bo 
rezultate z nje pretvoril, skaliral in prikazal v pravi obliki.

Ravno tako je »real-time« odziv, vsaj v grafi čni obliki, 
potisnjen nekoliko v drugi plan. Nismo več v času analognih 
naprav, kjer bi po subtilni razliki v utripanju intenzitete 
fosforja zaslona v nekem delu krivulje lahko dojel kaj točno 
se dogaja. Digitalni osciloskopi so poskušali ta odziv kar 
se da dobro simulirati in tako je Tek patentiral svoj čas 
digitalni fosfor ipd, tu pa tega ni. Stvar je itak priklopljena 
na PC, ki zanjo počne vsa težka razmišljanja, ona pa tako 
in tako nima veliko vpliva na to, kaj točno se bo izvajalo 
kdaj točno. Win/Lin/Mac niso RTOS. Namenjeni so čisto 
drugim zadevam. Za Linux vem, da mu lahko poostrite RT 
odziv, a kdo bi si upal zahtevati spremembo stroja samo 
za instalacijo svojega programa?

Tako se PicoScope fokusira na obdelavo podatkov v 
batch-ih, ima nastavljivo število medpomnilnikov signala, 
ki jih zaporedoma polni z vsakim zajetim »zaslonom«. Ko 
ustavim prožilnik, se tako lahko sprehajam po »risanki« 
zajetega zaporedja (v mojem primeru 32 frame-ov, lahko 
je veliko več). Takih in podobnih stvari je precej. Če so vam 
všeč in če jih znate izkoristiti, so verjetno več kot vredne 
svojega denarja. Če pričakujete samo čisti DSO in bi radi 
prihranili na zaslonu, namenskem ohišju in kontrolah, 
boste lahko razočarani. Moj končni občutek je, da gre 
za novo orodje, ki se s klasično osciloskopsko funkcijo 
pokriva samo deloma. 

To je velikokrat lahko prednost. Kot že samo ime pove, 
osciloskop je bil včasih inštrument za opazovanje oscilacij 
– ponavljajočih se pojavov. Danes smo že daleč izven tega. 
Z DSO/MSO enotami, poimenovanimi po starih osciloskopih 
rovarimo po kompleksnih signalih, jih primerjamo s 
predpomnjenimi in iščemo v njih dane sekvence. PicoScope 
je pač naredil samo še en korak v to smer.

Model ima tudi t.i. »persistence mode«, ki je nekakšna 
delna kopija digitalnega fosforja, in kjer stvar pač izkorišča 
svoj globoki pomnilnik in prej omenjene medpomnilnike 
signalov. Vsak novi signal vam tako izriše preko zadnjih 
N signalov, vsakega v barvi, ki odgovarja njegovi starosti 
in tako imate na zaslonu nekakšno zgodovino signala. Ta 
način naj bi olajšal iskanje majhnih nenadnih sprememb 
v signalu.

Na kratko rečeno, mnogo novih DSO-jev poskušajo biti 
hkrati tudi merilne enote za samostojni zajem. PicoScope 
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je merilna enota, ki poskuša biti tudi DSO. Ne pravim, da je to kakorkoli slabo, 
le da se je treba tega zavedati. 

Slika3 - T.i. »persistence mode«

Njegove prednosti so globina pomnilnika (za dano ceno in kakovost) in no-frill 
pristop. V tem denarju dobite kompaktno enoto, kjer se domnevam nima kaj 
veliko pokvariti. Lahko jo skorajda brez posebnih posegov vdelate neposredno 
v stroj. Je zaprta in precej robustna, ni pa samostojna – potrebuje gostitelja.

Ker PicoScope računa na dostopnost PC-jevega zaslona, ti pa so (tudi na 
notesnikih) danes precej veliki, poskuša dano prednost izkoristiti z večimi 
hkratnimi pogledi v iste zajete signale (+ matematično sintetizirane, če so 
defi nirani). Tako si lahko ogledujete hkrati časovni potek signala in pa FFT 
analizo ipd. Ali pa merite napetost, s tokovnimi kleščami tok in si neposredno 
ogledujete rezultat množenja kanala A in B, torej moč.

2b. Signalni vhodi

3206DM MSO ima 2 analogna vhoda in 16 digitalnih. Analogna lahko vzorčimo 
z različnimi frekvencami do 1Gs/s in ni videti, da bi pri tem morali žrtvovati 
hitrost vzorčenja zaradi več aktivnih kanalov, res pa je, da sta na voljo samo dva.
Digitalni vhodi so organizirani v 2 osempinski skupini (za vsako lahko nastavljamo 
napetostni standard posebej). Za vsako skupino posebej lahko izbiramo med 
10 standardi, od TTL do LVDS in LVCMOS1.5, na voljo pa je tudi uporabniško 
defi niran način. Za ta namen torej verjetno več kot zadosti. 

Slika 4 - »matematični« kanali kot konstrukcija zajetih signalov
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Digitalne vhode lahko uporabimo tako za postavitev 
proženja kot za posebno funkcijo dekodiranja serijskih 
signalov.

Analogna vhoda pokrivata področja 20mV-20V/rd, brez 
upoštevanja delilnika v vhodni sondi. Če imate klasično 
1:10 sondo, se vse vrednosti tako pomnožijo.

Dobrodošla je tudi funkcija povečevanja števila zajetih 
bitov s posebno funkcijo, ki kombinira več zajetih 8-bitnih 
vzorcev za končni rezultat višje natančnosti. Pri tem se 
odrekate pasovni širini. Trgovalno razmerje je 4x število 
vzorcev za dodatni bit, ob domnevi, da je povsod beli 
šum, ki se bo ustrezno izpovprečil. Trgujete lahko za pol 
bita naenkrat in se namesto osembitnega zajema odločite 
za do 12-bitni. V tem primeru vas ti štirje dodatni biti 
stanejo 4 x 4 x 4 x 4 = 256 vzorcev.

Na razpolago sta tudi dve funkciji fi ltriranja – vhodni grobi 
low-pass fi lter (nad 20MHz) in nekakšno matematično 
fi ltriranje, ki je nastavljivo veliko bolj točno – v koraku 
po 1kHz pri najnižjih frekvencah. S tem, da v tem primeru 
nimate na razpolago prej omenjene možnosti povečanja 
števila bitov. 

Kot že rečeno lahko defi nirate tudi svojo vhodno sondo- 
no, pri Windows verziji 6.13.15.x . Linux verzija tega še 
nima, bi pa naj »ujela« Windows verzijo sčasoma.

Skupna globina pomnilnika za vzorce je podana kot 512 
mega vzorcev, vendar nanjo ni moč računati vedno. Prvič, 
ob uporabi obeh kanalov se prepolovi, drugič, razpoložljiva 
količina je na ne ravno očiten način odvisna od »hitrosti 
žarka« (ns/razdelek) in tretjič, če nisem uspel sestaviti 
kombinacije, ki bi me pripeljala do teh 512 MS, tudi z enim 
kanalom. Največ, kar mi uspe, je 250 mega vzorcev pri 
enem kanalu in 100 ms/razd. Pri tej deljeni naravi izdelka  
je težko reči, ali gre za omejitev naprave ali pa programja.

Vseeno, tudi 250Mvzorcev je veliko, a mislim, da bi te 
stvari morale biti razjasnjene malo bolje. 

2c. Prožilnik
Prožilnik je srce osciloskopa od prvih, analognih modelov 
naprej. Pametno proženje je omogočilo marsikakšno 
rešitev, ki ga gola sila ne bi. Tu bi si mogoče želel kaj 
več. Res je, da so na voljo klasične funkcije (strmina, 
širina pulza v oknu ali izven njega ipd), ni pa kombinacij 
pogojev in post-triggerja – proženja po dogodku, ki nas 
zanima. Zveni nelogično? Niti ne nujno, saj vzorčevalnik 
lahko vzorči podatke ves čas, post-trigger mu samo pove, 
da tokrat N že zajetih vzorcev ne zavrže. 

Nabor pogojev je OK in domnevam da globina pomnilnika 
nadomešča omenjene funkcije, a lepo bi jih bilo imeti. 

2d. Signalni generator
Signalni generator ima nekaj osnovnih funkcij, a je zelo 
solidno uporaben. Lahko »zavrtite zanko« z do 32K vzorci, 
ki lahko vsebuje prednastavljene oblike (»kocka«, »sinus«, 
»trikot«, levo in desno »žago« in »eksponentni val« = 
»kocka« kot jo vidimo v praksi, z RC vplivi).  Lahko defi nirate 
tudi svojo obliko, a to je zaenkrat v dokaj osnovni obliki, 
z ročnim risanjem krivulje. No, lahko tudi uvozite CSV 
datoteko z vrednostmi. In lahko ga uporabljate v binarnem 
modu, kjer se defi nirani vzorci pomikajo v registru eden 
za drugim na izhod, kateremu lahko postavimo napetostni 
nivo za »0« in »1« ).

Zanko lahko zaženemo za določeno število ciklov, lahko 
avtomatizirano spreminjamo hitrost vzorčenja (sweep) in 
lahko jo prožimo. Kako točno, nisem še razbral, a videti je, 
da jo lahko prožimo s prožilnikom osciloskopa. Kar je malo 
dvoumno, če naj bi najprej morali tu generirati obliko, na 
kateri se potem prožilnik sproži, a pustimo to zaenkrat.
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2e. FFT analiza
Kot je danes popularno, je vdelana funkcija frekvenčne analize. Podane opcije 
so dokaj čista klasika. Imamo lahko do 1M spektralnih vzorcev, in standardne 
okenske funkcije ( Hamming, Blackman, Gaussian, trikotna, fl at-top, pravokotna 
ipd). V obeh oseh lahko kažemo vzorce bodisi v logaritmičnem bodisi linearnem 
merilu. Širina zajetega spektra je lahko od 100Hz do 200MHz v 21 korakih.

2f. dekodiranje serijskih komunikacij
Vsaj kar se mene tiče, zlata vredna možnost. Vse ostalo je lahko boljše ali 
slabše ampak največkrat je največ glavobolov ravno tu  - kaj se je zgodilo, 
ko je bil na I2C poslan paket XYZ ? Lahko izbiramo med 20 protokoli in med 
njimi je poleg obveznih SPI, I2C, UART tudi MODBUS in CAN, pa tudi 10-BaseT 
Ethernet, USB1.0/1.1 ipd. Stvar, ki še manjka, je proženje. Ni možnosti, da bi 
ob zaporedju bajtov na denimo SPI odprl nek pogoj, ki bi bil objet v splošnem 
pogoju proženja.
Tako bi lahko pogledal nek signal v trenutku paketa XYZ ipd. Ampak tudi to 
je veliko bolje kot nič. 

Slika 5 - Dekodiranje serijskih signalov

2g. »mask limit testing« preverba signala glede na podano masko

Slika 6 - Testiranje signala na maski

Masko lahko defi niramo bodisi iz prej 
zajetega signala ali pa jo narišemo 
prej in uvozimo sami. PicoScope bo 
ob nenehnem opazovanju signala 
sprožil alarm, ko ta zaide v področje 
maske. Škoda le, da tega ne moremo 
zajeti v nek dodatni prožilnik in z 
njim zajeti pojave v ključnih delih 
vezja. Napake, ki jih lovimo z masko, 
so ponavadi zelo redke in takrat ko 
do njih pride, hočemo vedeti čim 
več o spletu okoliščin na katerega so 
vezane. Tega na žalost ni. Lahko pa z 
njo sprožimo predefi nirani alarm ali 
poženemo zunanji program.

3. Dodana vrednost

O tem težko rečem v tem trenutku kaj 
več. Določeni modeli v seriji niso ravno 
poceni, a to je največkrat odvisno od 
»drobnega tiska«.

Drugače rečeno, kako zanesljivo lahko 
računamo na deklarirane lastnosti. 
Tudi programje še ni videlo svoje 
končne stabilne verzije na vseh treh 
platformah. 

Meni je denimo pomemben Linux. 
Tak kot je sedaj, je za silo uporaben, a 
daleč od tega, da bi sam zase upravičil 
investicijo. Manjka mu preveč ključnih 
funkcij. Če bi se pripravljal za nakup 
take naprave in bi jo nujno rabil sedaj, 
bi me zelo zanimalo, koliko se lahko 
zanesem na razvoj SW in možnost, 
da bom videl delujočo celoto kmalu. 

Z Windows verzijo je drugače. Ta 
je verjetno ključni del prodaje in je 
celovita.

Dodana vrednost je odvisna tudi od tega. 
Vsekakor pa že sedaj lahko rečemo, da 
je to lahko rešitev za mnoge potrebe. 
Ima zanimive lastnosti in je nekje med 
poceni »kitajci« in brandirano robo 
velikih proizvajalcev.
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Evolucija označevanja žic, kablov in elementov Evolucija označevanja žic, kablov in elementov 
z uporabo pametnega telefonaz uporabo pametnega telefona

Označevanje še nikoli ni bilo enostavnejšeOznačevanje še nikoli ni bilo enostavnejše
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Brady je inovativni proizvajalec rešitev za industrijsko in varnostno označevanje. S fokusom na odličnosti 
materialov in enostavnosti označevanja ostajajo vodilni na svojem področju. Njihov najnovejši tiskalnik 
izkorišča najsodobnejše tehnologije in tako izjemno olajšuje označevanje na terenu. 

Tiskalnik BradyPrinter M611 omogoča enostavno oblikovanje najkompleksnejših oznak z uporabo pametnega 
telefona in brezplačno aplikacijo Express. 

Glavne značilnosti in prednosti:

1  Uporaba namenskih, neskončnih in prilagojenih oznak 
vse do širine 50,8 mm

2  Enota za avtomatsko rezanje oznak

3  USB kabel in USB enota 2.0 (tip A in B)

4  Barvni zaslon na dotik v velikosti 73x55 mm

5  Wi-Fi in Bluetooth povezava

6  Enostavno nameščanje materiala

7  Vključena vgrajena polnilna Li-ion baterija in napajalnik

8 Jasen tisk s 300 dpi ločljivostjo

9 Robustni gumijasti odbijači

10 Avtomatsko oblikovanje oznak s pametno tehnologijo
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Enostavno oblikovanje oznak s pametno 
napravo

Z nameščeno aplikacijo Express lahko preprosto 
oblikujete kompleksne oznake z 1D in 2D kodami ter 
črtnimi kodami, uporabljate lahko obsežno slikovno 
knjižnico, vključite besedilo, časovni žig in celo 
podatke iz oblaka. Aplikacija Express ponuja obsežne 
možnosti oblikovanja oznak za vsak pametni telefon 
in vključuje čarovnika za oblikovanje, ki omogoča 
hitro ustvarjanje posebnih oznak za označevanje. 

Dostop od kjerkoli

Iz aplikacije Express na pametnem telefonu lahko preko WiFi ali Bluetooth povezave pošljete oblikovane oznake na 
tiskalnik BradyPrinter M611 za takojšnje tiskanje. Lahko jih pošljete ali prejmete iz računalnika v pisarni, tako da vam 
ni potrebno vsakič znova oblikovati predloge. Preprosto lahko dostopate do obstoječih oznak, jih urejate in tiskate 
ter ste tako na terenu povezani s pisarno.

Vzdržljiva in priročna oblika tiskalnika

Tiskalnik BradyPrinter M611 je oblikovan za tiskanje na terenu in 
v pisarni. Ta industrijski srednje velik tiskalnik zdrži težke pogoje 
na terenu, kompaktna oblika pa pomeni, da lahko preprosto tiskate 
v majhnih prostorih. Vgrajena litij-ionska baterija zagotavlja 
delovanje več dni. Tudi če vam zmanjka baterije na telefonu, 
vaše delo ne izostane, saj lahko telefon enostavno napolnite 
preko tiskalnika. Bluetooth in Wi-Fi povezava, kot tudi druge 
možnosti omrežnega povezovanja omogočajo, da pošljete 
podatke v tiskalnik na način, ki vam ustreza.

Tisk zanesljivih nalepk za označevanje

Mobilni tiskalnik BradyPrinter M611 je združljiv s široko paleto kakovostnih in zanesljivih materialov. Materiali, ki so 
odporni proti ekstremnim temperaturam, požaru, kemikalijam, topilom, gorivu, vlagi ali umazaniji, zagotavljajo pritrjenost 
in čitljivost oznak tudi v najzahtevnejših pogojih. Na voljo so različni tipi profesionalnih oznak, vključno s posebnimi 
oznakami za žice, samoprekrivnimi oznakami, oznakami z zastavico ter različnimi oznakami za označevanje naprav.

Raznolikost aplikacij

Tako kot drugi tiskalniki proizvajalca Brady, tudi tiskalnik BradyPrinter M611 omogoča tiskanje različnih tipov oznak, 
ki so primerne za različne aplikacije in okolja:

• Označevanje električnih napeljav in podatkovnih kablov

• Splošno in industrijsko označevanje

• Označevanje PCB elektronskih komponent

• Označevanje v laboratorijih

Slovenski zastopnik za Brady izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o., ki s področja industrijskega in varnostnega 
označevanja nudi najrazličnejše rešitve za različne potrebe. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.



25. april 2019, Ljubljana 
Gospodarsko razstavišče

Sejem ZAUH 2019
ZAJEM, ARHIVIRANJE, UPRAVLJANJE IN HRAMBA PODATKOV

Za udeležence je dogodek.

BREZPLAČEN
DODATNE INFORMACIJE: 

www.palsit.com  / tel.: 05 338 48 50  / e-mail: info@palsit.com

Sejem ZAUH je namenjen predstavitvi storitev in produktov na področju
ZAJEMA, ARHIVIRANJA, UPRAVLJANJA IN HRAMBE PODATKOV.

Udeleženci boste imeli odlično priložnost na enem mestu srečati strokovnjake in predstavnike vseh ključnih sloven-
skih podjetij, ki se ukvarjajo s tem področjem.

V okviru sekcije DIGITALIZACIJA bodo podjetja pokazala, kje so prednosti digitalizacije in kako stranke in 

organizacijo razveseliti z novimi digitalnimi rešitvami poslovanja. 

Vsako podjetje ima v tem priložnost, le najti je treba tiste rešitve, ki so optimalne za organizacijo ali stranke. 

Ste v vašem podjetju že uvedli rešitve, ki vam prinašajo nove zaslužke ali zmanjšujejo stroške?

Dogodek je namenjen vsem, ki se ukvarjate s področjem informatike (IT managerji, varnostni inženirji, sistemski 
administratorji, ...) v različnih okoljih (podjetjih, javni upravi, ...) ter vsem, ki vas zanima digitalizacija poslovanja. 
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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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Oblačne rešitve Turck 
za industrijske aplikacije

Podjetje Turck predstavlja novost na področju brezžičnih IoT (Cloud) prehodov, družino produktov TCG20 
s širokim naborom vmesnikov, master-slave protokolov in funkcij, skupaj z lastno oblačno rešitvijo Turck 
Cloud Solutions. V produkt je vključen spletni PLC, ki omogoča dodatno krmiljenje, zbiranje, obdelavo 
in združevanje podatkov iz področja tovarne za prenos v oblak. Integrirani OPC UA strežnik pa omogoča 
povezavo v lastne, Turck Cloud oblačne storitve, kot tudi v druge oblačne storitve, ki ta standard podpirajo, 
neodvisno od platforme.

Družina produktov TCG20

Robni prehodi (EDGE gateways) v TCG20 družini produktov 
omogočajo enostavno integracijo v obstoječe omrežje 
industrijske avtomatizacije. Vmesniki in protokoli omogočajo 
izmenjavo podatkov s PLC-ji na višjih ravneh v omrežju.  Več 
različnih vmesnikov lahko deluje vzporedno, kar omogoča, 
da se postavljeni sistemi z obstoječimi krmilniki lahko 
hitro in brez težav vključijo v oblačno rešitev Turck cloud, 
brez potrebe za zamenjavo strojne opreme. Zahvaljujoč 
vgrajenemu spletnemu in robnemu EDGE PLC z intuitivnim 
grafi čnim vmesnikom se tudi podatki lahko obdelajo  in 
pripravijo, po zahtevah TCG20 družine, brez dodatne 
strojne ali programske opreme. Nastavitve vmesnikov in 
EDGE PLC-ja se izvajajo s pomočjo grafi čnega vmesnika 
neposredno na vgrajenem spletnem strežniku, brez 
dodatnih programskih orodij ali potratnega programiranja.

S številnimi različicami master-slave protokolov in 
vgrajenim EDGE PLC družina produktov TCG20 omogoča 
rešitve za avtonomne aplikacije. Za razliko od standardnih 
prehodov (gateway), ki  praviloma predvsem povežejo 
obstoječe sisteme iz različnih omrežij, deluje prehod 

TCG20 z vgrajenim EDGE PLC tudi kot krmilnik v omrežju 
industrijske avtomatizacije, ki si izmenjuje podatke z 
oblačnim sistemom in avtonomno izvaja naloge lokalnega 
krmilnika. Za nove aplikacije v obstoječem omrežju, na 
primer dodan nadzor in krmiljenje za potrebe preventivnega 
vzdrževanja, lahko krmiljenje prevzame vgrajeni PLC in 
se tako izognemo tveganim modifi kacijam obstoječih 
krmilnikov.
 
Turck Cloud Solution - oblačne rešitve za 
industrijske aplikacije

Oblačne rešitve za privatne in poslovne uporabnike 
so danes zelo razširjenje, vendar pa pri industrijskih 
porabnikih na področju industrijske avtomatizacije 
zaenkrat, zaradi posebnosti in zahtev, ni dosti primerne 
ponudbe.  Z oblačno rešitvijo Turck Cloud je sedaj na 
voljo tudi oblačna rešitev, prilagojena za industrijske 
zahteve in je lahko nameščena lokalno v podjetju ali zunaj 
podjetja, v gostovanju. Kriptirana komunikacija omogoči 
potrebno podatkovno varnost, kot tudi dodatne funkcije, 
kot je nadzor in analiza proizvodnih procesov , kar oboje 
predstavlja korist za uporabnika.
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OBLAČNE REŠITVE TURCK

Radarski varnostni sistem,                
skladen s standardom SIL2/Pld!

Zagotovite najvišji nivo varnosti in razvijte inovativne 
varnostne rešitve, tudi v najbolj zahtevnih okoljih. 
Sistem je ustvarjen za uporabo v pogojih, kjer laserski 
varnostni skenerji in ostale optične varnostne naprave 
odpovedo. Radarski senzorji so odporni na prah, opilke, 

ostružke, žaganje, dim in na zmerne količine vode.

Volumetrični radarski varnosti sistem povezuje 
do 6 prostorskih radarskih senzorjev LBK-S01 

in kontrolni modul LBK. Enostaven programski 
paket pa vam bo olajšal konfiguracijo.

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

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

INTEGRIRANA 

MUTING 

FUNKCIJA

SKLADEN

Z NORMO PLD, 

SIL2 IN IEC 

61508

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

RADARSKI 

VARNOSTNI SISTEM 

INXPECT

DODATEN 

IZHOD 
ZA OPOZORILNO CONO, 

MUTING ALI STANDBY

NASTAVLJIVA 

OPOZORILNA IN 

STOP CONA

VKLJUČEN 

MONTAŽNI 

PRIBOR

Preberite več na 
www.tipteh.si/radarski-sistem

NASTAVLJIVI 

FUNKCIJI EDM IN 

RESTART

Strežnik za oblačno rešitev in s tem 
oblačna rešitev Turck Cloud se lahko 
nahaja v podatkovnem centru podjetja 
Turck,  kot privatni oblak na lokaciji 
podatkovnega centra Vašega podjetja 
ali ob Vašem stroju. Vsaka od teh 
možnosti ima svoje prednosti, izbira 

pa je odvisna od Vaših preferenc. 
Oblačno rešitev Turk Cloud, ne glede 
na lokacijo strežnika, lahko prilagodite 
Vaši grafi čni podobi (Corporate Design) 
in jo posredujete Vašim strankam.
Prednosti, ki jih prinaša oblačna rešitev 
Turck Cloud:

• Pomoč za osredotočenje na proces 
proizvodnje - Vaši podatki so dostopni 
na različnih kanalih, podatki v oblačni 
rešitvi pa omogočajo »digitalno 
senco« iz omrežja industrijske 
avtomatizacije v virtualnem svetu.

• Možnost dodatnega zbiranja in 
predpriprave podatkov v omrežju 
industrijske avtomatizacije s pomočjo 
področnega logičnega krmilnika 
(FLC ozr. Field logic controller) in 
spletnega programskega okolja 
ARGEE.

• Če že uporabljate oblačne rešitve, 
vendar iščete fl eksibilno in enostavno 
povezavo v oblačne rešitve za 
področje industrijske avtomatizacije, 
Vam oblačna rešitev Turck Cloud in 
Turck

Želite izvedeti več o oblačnih 
rešitvah Turck?

Obiščite www.tipteh.si/turck-cloud, kjer 
lahko najdete veliko več informacij in 
tudi živo demo predstavitev tehnologije!
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Zaščita oseb in predmetov pri Industriji 4.0 
z ultrazvočnim varnostnim sistemom USi®

Mayser, ponudnik na področju brezkontaktne detekcije za zaščito oseb in predmetov, je nedavno predstavil 
nov produkt na področju ultrazvočnih senzorjev, USi® safety, oziroma USi® ultrazvočni varnostni sistem. 
Predvsem ob veliki rasti avtomatizacije, industriji 4.0, sodelovanju človeka in robota ter avtomatsko 
vodenih vozilih (AGV – automatic ali autonomous guided vehicles) je izredno pomembno zaščititi ljudi pred 
poškodbami ter predmete, objekte, premoženje podjetja pred škodo.

USi® safety, ultrazvočni 
varnostni sistem
USi® safety nudi ustrezno zaščito za 
osebe in predmete za nevarne cone, 
celo za najmanjše objekte (prst, ud 
človeka, telo, predmet) v celotni razdalji 
nadzorovanega območja, ne glede na 
material, obliko, barvo, prepustnost 
(transparentnost). Če varnostni sistem 
zazna del osebe (prst, ud), osebo ali 
objekt v nadzorovanem območju, se 
stroj upočasni (vstop v opozorilno 
območje v okviru nadzorovanega 
območja) ali ustavi (vstop v zaščiteno 
območje v okviru nadzorovanega 
območja), ob tem pa lahko opozori 
na vstop z zvočnim signalom.
 

Prilagodljivo zaznavanje, 
brez slepih con

Kontroler ima dva vhoda za do dve 
oddaljeno postavljeni miniaturni 
ultrazvočni glavi, ter en vhod za senzor 
temperature. Hitrost širjenja ultrazvoka 
in s tem natančnost meritve oddaljenosti 
se spreminja glede na temperaturo 
okolice in je potrebno zaradi visokih 
varnostnih zahtev in zahtevane 
natančnosti kompenzirati spremembo 
hitrosti širjenja ultrazvoka glede na 
spremembe temperature. Ultrazvočni 
varnostni sistem zaznava praktično brez 
slepih con, ter v eliptičnem zvočnem polju 
s +/-17° horizontalno, +/-5° vertikalno 
(ozr. horizontalna/vertikalna vrednost 
odvisna od postavitve ultrazvočne 
glave), ter razdaljo do 2,5 metra. 

Nastavljiv režim delovanja 
in varovanja
Kontroler ima 6 izhodov, po tri za 
vsako ultrazvočno glavo, od tega 
sta pri vsaki dva varnostna izhoda 
OSSD, preko katerih kontroler skrbi za 
ustrezno varnostno delovanje glede 
na normo ISO 13849-1, kategorijo 3, 
PL d. V primeru dveh ultrazvočnih glav 
štirje OSSD varnostni izhodi omogočajo 
različne režime delovanja varnostnega 
sistema, tako opozarjanje, upočasnjeno 
delovanje ali ustavljanje stroja glede 
na nastavitve pri OSSD varnostnih in 
signalnih izhodih. 

Pri prvem režimu delovanja je celotno 
nadzorovano območje hkrati zaščitno 
območje in vstop v to območje pomeni 
ustavitev stroja.  Pri tem se oba OSSD 
varnostna izhoda odpreta, signalni 

izhod pa se sklene in omogoči npr. 
zvočno opozorilo. Pri drugem režimu 
delovanja je nadzorovano območje 
razdeljeno na bližje zaščiteno območje 
in oddaljenejše opozorilno območje. Tudi 
v tem režimu sta oba OSSD varnostna 
izhoda vezana na zaščitno območje 
in se ob vstopu v to oba razkleneta, 
medtem ko je signalni izhod vezan na 
oddaljenejše opozorilno območje in 
se ob vstopu v to območje sklene in 
omogoči počasnejše gibanje stroja in/
ali zvočno opozorilo. Več ultrazvočnih 
varnostnih sistemov je možno povezati 
med sabo, pri čemer je eden Master, 
ostali pa so Slave in se med seboj 
sinhronizirajo.

Priprava zaščitnega območja predstavlja 
pomembnejši segment varnostne rešitve, 
pomoč pri tej pa so predstavljeni izračuni 
in navodila za primer statičnega ali 
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ZAŠČITA PRI INDUSTRIJI 4.0

mobilnega (AGV) stroja, validacija s 
testni mi vzorci v skladu z  ISO 13855 
(“Safety of ma chi nery; Positioning 
of safeguards with respect to the 
approach speeds of parts of the human 
body”) ter programska oprema za 
ustrezne nastavitve, postopke učenja 
za konfiguracijo nadzorovanega 
območja, testiranja, zagon in izpise 
verifi kacijskih protokolov.

Želite izvedeti več o USi 
safety ultrazvočnem 
varnostnem sistemu?

Obiščite www.tipteh.si/usi-varnostni-
sistem, kjer lahko najdete veliko 
več informacij in si ogledate video 
predstavitev varnostnega sistema!
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OPREMA ZA INDUSTRIJO

S komponentami za industrijski Ethernet ESCHA nudi celovite rešitve za zelo 
različne Ethernet aplikacije. Širok nabor obstoječih in novih konektorjev, 
vtičev in kablov omogoča izvedbo zanesljivih sistemov za varno investicijo 
tudi za prihodnost. Konektorji in kabli ESCHA za Industrijo 4.0 so narejeni za 
zahtevne visokofrekvenčne pogoje. Zato zagotavljajo 100% izpolnjevanje 
vseh specifi ciranih karakteristik prenosa podatkov, kar je bistveno za zanesljivo 
delovanje stroja oz. robota.

Kabli za Industrijski Ethernet, kvalitete »PROFINET 
robotics«
V avtomatizaciji se vedno pogosteje uporabljajo kolaborativni roboti. Za te 
aplikacije je pri kablih posebna pozornost posvečena zanesljivosti in odpornosti 
pri izredno velikem številu  izmeničnih ciklov upogibanja, ter nateznih, tlačnih 
in torzijskih napetostih. Lansko leto maja je bil v okviru PNO (PROFIBUS User 
Organization) v priporočilo »PROFINET Cabling and Interconnection Technology« 
dodan tip kablov Application Type R za robotske aplikacije. 

Za ta zelo hitro rastoči segment je ESCHA konec lanskega leta na sejmu SPS 
Nürnberg predstavila nov zmogljiv Ethernet kabel S5100 tipa “PROFINET 
Robotics“, ki zlahka prenese do 5 milijonov ciklov upogibanja in 5 milijonov 
torzijskih ciklov. 

Glavne lastnosti:
• Oklopljen kabel Cat5e po standardu EIA/TIA-568

Konektorji in kabli ESCHA 
za Industrijo 4.0
Informacije: MIEL d.o.o.

• Frekvence do 100 MHz
• 2x2 žici, dimenzije AWG 22/19, 

Tip R 
• Aplikacije z upogibanji: do 5 

milijonov ciklov upogibanja, 
pospeški do 20m/s2, prehodna 
razdalja do 5 metrov (na voljo 
sta še izvedbi do 2 metra in do 
10 metrov) in hitrost do 300m/
min

• Torzijske karakteristike: do 5 
milijonov ciklov, +/-180°/min

• Izvedba v skladu z UL 21161
• V skladu z novim priporočilom 

za kabliranje robotov po PNO 
(PROFIBUS User Organization)

• standardizirani M12x1-vmesnik (v 
skladu s standardom IEC 61076-
2-101/-109), v določenih primerih 
lahko tudi RJ45. Izvedbe so v 
ravni ali kotni verziji priključkov 
ter v ženski ali moški izvedbi, ki 
ustrezajo normativom klasičnih 
priključkov za vse aplikacije.

• Razred zaščite: IP65, IP67, IP68
• Na voljo sta izvedbi za maksimalni 

tok 1A in maksimalno napetost 
50V, ter izvedba s 4A in 250V.

Uporaba

Vse vrste robotskih aplikacij, tako za 
6-osne robote, kartezijske robote, SCARA 
robote, kot druge. Uporaben je tako 
za kolaborativne, kot nekolaborativne 
robote.

Drugi produkti ESCHA 
iz družine kablov za 
industrijski Ethernet

Poleg kablov za “PROFINET Robotics“ 
ima ESCHA zelo širok razpon kablov za 
industrijski Ethernet, kategorij Cat5e, 
Cat6 in Cat7, s standardiziranimi vmesniki 
M12x1, M8x1,RJ45 in za vgradnjo v 
montažni izvedbi, v ravni ali kotni 
verziji priključkov ter v ženski ali moški 
izvedbi, oklopljeni ali neoklopljeni. S 
tem zelo širokim spektrom je možno 
izvesti vse najzahtevnejše izvedbe v 
industrijski avtomatizaciji.
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OMRON KOLABORATIVNI ROBOTI SERIJE TM

Novo ABBjevo motorno krmilje DCS880
Informacije: ABB d.o.o.

Nove serija je zasnovana na vsestransko združljivi platformi, 
ki zagotavlja, da vsa krmilja z variabilno hitrostjo delijo 
skupne lastnossti in orodja in so lahko upravljane na 
enak način. 
Novi modeli vsebujejo certifi cirano »Safe torque off « varnostni 
mehanizem kot standardno opcijo, ki je hkrati privzeto 

vklopljena, zaradi združljivosti z IioT (Industrial Internet of 
Things). DCS880 modeli so primerni tudi za ne motorne 
aplikacije, kot so denimo krmiljenje magnetov, polnjenje 
akumulatorjev, elektroliza in obdelava odpadne vode.

Tabela 1 - Tabela modelov standardnih velikosti z lastnostmi
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Novi koračni motorji 
AutomationDirect za IP65 okolja
Informacije: www.automa  ondirect.com

Krmilje prihaja z obilo vde-
lanih uporabnih funkcij, 
ki so v službi varnega de -
lovanja, enostavne izbire in 
instalacije, hitre postavitve 
in učinkovitega vzdrževa -
nja. Medsebojna povez-
ljivost je ravno tako viso -
ka prioriteta, ker se krmilje 
mora biti sposobno učinko-
vito povezovati z IIoT.

Osnovne lastnosti:
- funkcija »safe torque 

off « standardno vdelana
-  kompaktni in robustni
-  posamezne enote, 20 do 

5.200A, do 1.600VDC
-  IEC61131 nastavljiv
-  podpira vse glavne 
fi eldbuse

-  širok razpon opcij za po-
 trebe vsake DC aplikacije

Vir: h  ps://new.abb.com/
drives/dc/dcs880-s

SureStep serija ustreza IP65 zahtevam. 
Gre za motorje z visokim navorom, 
ki so zasnovani za uporabo v okolju, 
kjer je zahtevana možnost pranja. 
Ti popolnoma zaprti , enoosni 
motorji so na voljo v standardnih 
NEMA 17,23 in 34 velikostih. Dajejo 
držalni navor od 6 do 1288 oz-in ( 
preračunano v SI enote to znese 
0,042 do 9,095 Nm). Motorjii so 
dvofazni z 200 polnih korakov na 
360° krog ali 1,8° na korak. 

SureStep motorji z visokim navorom so 
zasnovani za širok krog aplikacij, kot so 
obdelava lesa, strojno sestavljanje in 
testiranje. Motorji so zaščiteni pred vdorom 
prahu in vodnimi curki nizkega pritiska iz 
katerekoli smeri.

Osnovne značilnosti:
-  kvadratna zasnova daje visok navor
-  2 bipolarni fazi, 4 žice
- na voljo samo v enoosni izvedbi
-  1,8° na korak, 200 korakov na polni krog
-  standardne NEMA 17,23 in 34 velikosti
- vodoodporna epoksi prevleka na 

laminacijah
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Na modul potem lahko po izbiri 
priklopimo LiFePo4 ali Supercap 
modul. 

Prvi so na razpolago v kapacitetah 
od 25Wh do 99Wh, drugi pa 1,8kJ 

do 9,6kJ (približno  60% od tega 
je deklarirano uporabno).

LiFePo4 odlikuje relativna varnost 
(glede na Li-Ion), visoka gostota 
energije, SuperCap-e pa veliko 
število ciklov, in velika gostota moči.

Vir: https://www.bicker.de

Na voljo sta modela za (UPSI-1208D) 12VDC in 24VDC (UPSI-2406D) 
vhodno napetost.
Pri UPSI-2406D je izhodna napetost nastavljiva v mejah 0... (VIN – 0,3V) 
pri polnem bremenu (6A) oziroma stalnih 
23,5V (6A) v backup načinu. Nanju lahko 
priklopimo modul z željeno kapaciteto LIFePO4 
ali SuperCap-i.

Oba imata tako RS-232 kot USB in USB-HID 
vme snik. Uporabniku je na voljo kar nekaj 
funkcij (test baterije, zaznava ugasnjenega 
sistema, možnost reboota napajanega sistema, 
zaznava bremena, časovniki...). Širina je 36mm.

UPS SISTEMI S HRAMBO ENERGIJE OKOLJA

Bicker: Novi modularni DC UPS 
sistem za DIN letev s Supercap ali 
LiFePo4 hrambo energije okolja
Informacije: www.bicker.de

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 … 

- konektor ustreza IP67
- posebni ležaji in tesnila preprečujejo vdor prahu in vlage
- ustreza CE

Vir: https://www.automationdirect.com/adc/overview/catalog/motion_control/
stepper_systems/ip65_stepper_motors
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Ambiqjev Apollo 3 na poceni 
Sparkfun razvojnem TIV
Novice pripravlja: Branko Badrljica, Avtomatika+Elektronika

Ambiq Micro je eden tistih posebnih proizvajalcev, ki delajo sicer generične 
izdelke, preoblikovane za namenske trge. Njihov Apollo3 Blue je zelo varčen 
ARM (Cortex M4) na 48/96 MHz in z vdelano BLE  enoto. Pa 14-bitni A/D 
pretvornik, ki lahko zajame do 1.2 Ms/s na kateremkoli od 15 kanalov. 
Zanimiv je tudi SPI. Ne samo, da premore standardni način, dvobitni način, 
štiribitni (QPI) način, temveč celo osembitni prenos. To počasi že ni več 
SPI, če se podatki prenašajo bajt za bajtom... 

Osnovne značilnosti:
• ARM Cortex M4 na 48/96 MHz
• vdelana BLE enota
• do 1MB FLASH, do 34K SRAM
• 16 kB dvojno asociativnega ali  direktno mapiranega predpomnilnika
• 14-bit 1,2Ms/s ADC, 15 vhodnih kanalov
• napetostni komparator
• temperaturni senzor, natančnost+/-3 °C
• ISO7816 varni vmesnik za smart card
• clk viri: 32,7868 kHz xtal, LFRC 1,024 kHz, HFRC 48/96MHz
• RTC
• 1 1/2/4/8-bitni SPI vmesnik
• 6 I2C/SPI mater vmesnikov
• 1 I2C slave 
• 2 UART-a
• 1 PDM za mono in stereo mic
• 1 I2C slave za audio passthrough
• poraba samo 6uA/MHz na 3,3V
• deep sleep mode s porabo samo 1 μA
• kompaktno ohišje: 65-pinski CSP (3.3x 3,2mm) ali 81-pinski BGA (5x 5 mm)

Slika 1: Blok-shema Apollo3

Čip je očitno namenjen IoT in podobnim aplikacijam. Krasi ga izredno nizka 
poraba. BLE in majhno ohišje. Proizvajalec pravi, da je idealen za aplikacije v 
izdelkih, ki reagirajo na človeški glas.
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RAZVOJNE PLOŠČE

Sparkfun je naredil na osnovi izredno zanimivega čipa 
z zelo zanimivo razvojno tiskanino za samo $15.  Stvar 
ima poleg omenjenega mikrokrmilnika tudi:

• STLIS2DH12 / 3-osni merilnik pospeška
• 2x MEMS mikrofona z OPAMP-om 
• OV7670 konektor za kamero
• Qwiic konektor
• 4x GPIO konektorji
• 4x LED
• 1x uporabniška tipka
• FTDI združljiv konektor za programiranje
• Bluetooth antena
• CR2032 »coin« celica za baterijsko delo

Slika 2 - SparkFun Edge Development Board - 
Apollo3 Blue

Še ena zanimivost Apollovega programa- uporaba 
subtreshold preklopov. Ali, kot oni temu pravijo, SPOTTM 
Circuit Design.

Slika 3: konvencionalno delo CMOS 1,2V celice in 
subtreshold preklop

Poenostavljeno rečeno, gre za tehniko, pri kateri 
tranzistorja v vezju ne vklopimo popolnoma, temveč 
le toliko, da se zaznavno odpre. O subtreshold 
switchingu je bilo svojčas veliko rečenega, nekoč je 
celo slavni Bob Pease pisal o tem, resda v drugem 
kontekstu. Ampak, subtreshold switching praviloma 
s seboj prinese obupno nizke hitrosti, ker so tokovi, 
ki morajo premagati okoliško kapacitivnost izredno 
nizki. Kako točno so rešili ta fundamentalni problem, 
ne pojasnjujejo. Mogoče tako, da v tem režimu ne 
delajo vsi deli vezja ves čas?

No, konec koncev je pomemben končni efekt - delujoča 
komponenta. Mogoče je to razlog, zakaj imajo v 
programu tako malo komponent – ker je bil v vsako 
vložen kup časa in testiranja?
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Ametek Sorensen SGX serija 
DC napajalnikov
Informacije: www.ametek.com

Ametek navaja, da gre za njihovo novo generacijo  napajalnikov v tem 
razredu. SGX serija je zasnovana za odličen odziv na trenutno spremembo 
bremena, nizek šum na izhodu in visoko gostoto moči. Napajalniki 
premorejo do 15kW do navzdol do 20V izhodne napetosti v 3U ohišju.  

Srce napajalnika je 5kW močnostni modul. Glede na potrebno izhodno napetost 
lahko postavimo enega od šest močnostnih modulov v ohišje in tako dobimo 
5-30kW izhodne moči. 

Tako konfi gurirana ohišja potem lahko kombiniramo dalje do končne moči 
150kW. Paralelne enote delujejo kot ena celota.

Upravljamo ga lahko tako preko sprednjega panela kot preko LXI Ethernet-a 
in RS-232 standardnih krmilnih vmesnikov in pa GPIB.

Vir: https://www.ametek.com/pressreleases/news/2018/march/programmable-
power-announces-new-sgx-series-power-supply.

ADE9513A: enofazni merilnik 
porabe s samokalibracijo
Informacije: Analog Device

AD je predstavil v seriji tudi modele, ki se lahko kalibrirajo sami in tako bistveno 
zmanjšajo proizvodno ceno izdelka. Ti so po AD-jevih trditvah trenutno edini 
na trgu s tako možnostjo. ADE9513A uporablja mSure tehnologijo, ki kalibrira 
preko celotne signalne poti. Čip vsebuje 3 visokozmogljive A/D pretvornike, 
ki dajo rezultat s šumnim razmerjem 88dB. Ojačevalnik tokovnega senzorja 
ima visoko ojačanje, saj doseže maksimum pri 0,0184 VRMS pri najvišjem 
ojačanju. Vdelan je napredni set merilnih funkcij (Watt, Var, VA,Wh, VARh,Vah). 
Podpira standarde IEC 62053-21, IEC-62053-22,EN50470-3,OIML R46 in ANSI 
C12.20 (standardi za delovno energijo), IEC 62053-32 in IEC62053-24 (jalova 
energija), omogoča merjenje VRMS in IRMS ter meritev kakovosti moči. Deluje 
lahko v industrijskem temperaturnem razponu(-40°C- +85°C).  

Uporaben je tako za enofazne merilnike porabe kot za meritve energije in 
moči, merjenje porabe na uličnih svetilih, znotraj pametnega energijskega 
distribucijskega sistema ipd.
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KOMPONENTE IN SKLOPI ZA NAPAJALNE SISTEME

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   

mSure tehnologija omogoča avtokalibracijo v pogojih brez namenskega 
referenčnega izvora ali merilnika. mSure omogoča natančnost v merilnem 
razredu 1 ali 2. Za komunikacijo z okoljem je vdelan 10MHz SPI vmesnik. Čip 
je v ohišju LFCSP (5*5*0,75mm).

Orientacijska cena čipa pri količini  1000 kosov je $2,97.z

Vir: https://www.analog.com/en/products/ade9153a.html

Analog Devices: LT8642S 
18V/10A step-down
Informacije: Analog Devices

Čip naj bi odlikoval zelo nizek EMI. Vdelani blokirni kondenzatorji naj 
bi bili ključni pri tem. Navajajo, da to odpravi marsikakšno neznanko 
pri načrtovanju PCB.  

Ostale lastnosti: 

• učinkovitost do 96% pri 1MHz, 12VIN na 3,3VOUT

• učinkovitost do 95% pri 2MHz, 12VIN na 3,3VOUT

• širok razpon vhodnih napetosti – 2,8V do 18V
• 10A izhodni tok
• zunanja kompenzacija: hitri tranzienti in tokovno deljenje
• možnost dela v načinu »low quiescent current burst« 

 (240 μA mirovni tok pri 12VIN na 1,2VOUT 
 nihanje izhoda < 10mVpp)

• kratek minimalni čas vklopa: 25ns
• nizek padec napetosti pod vsemi pogoji: 50mV pri 1A
• prisilni stalni način
• nastavljiv in sinhron: 200kHz do 3MHz
• izhoda »soft-start« in »power-good«
• malo 24-pinsko 4x4mm LQFN ohišje.

Slika 1 - Tipična aplikacija
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OGLASNA SPOROČILA

Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

- Industrijski računalniki
- Krmilniki za avtomatizacijo strojev
- Programirljivi logični krmilniki (PLC)
- Distribuirane I/O enote
- Vmesniki človek-stroj (HMI)
- Sysmac Studio

Pogonska tehnika

- Krmilniki gibanja
- CNC krmilniki
- Servo sistemi
- Frekvenčni pretvorniki

Robotika

- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

Varnostna tehnika

- Naprave za zaustavljanje in nadzor v sili
- Varnostna stikala
- Varnostna vrata
- Varnostne preproge - serija UMA

Nadzor in preverjanje kakovosti

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

Senzorika

- Fotoelektrični senzorji
- Senzorji barve in označb
- Senzorji s svetlobnimi vodniki
- Senzorji za površine
- Optični senzorji in ojačevalniki
- Induktivni senzorji
- Mehanski senzorji in mejna stikala
- Senzorji za procesne veličine

Komponente za nadzor delovanja

- Senzorji in regulatorji temperature
- Napajalniki
- Brezprekinitveno napajanje (UPS)
- Časovniki
- Števci
- Programirljivi releji
- Digitalni prikazovalniki
- Naprave za spremljanje energije

Stikalne komponente

- Elektromehanski releji
- Polprevodniški releji
- Nizkonapetostni preklopniki
- Stikala in tipke
- Terminalni bloki

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.

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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OGLASNO SPOROČILO
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OGLASNA  SPOROČILA NAŠI PARTNERJEV
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KOMUNIKACIJA V ENERGETSKEM OMREŽJU

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

EEBUS- univerzalni jezik za pogovor v pametnih 
energijskih omrežjih

EEBUS je novi standard, ki ureja komunikacijo med posameznimi enotami v pametnem energetskem 
omrežju, od proizvajalca, do zadnjega elementa v proizvodnji ali gospodinjstvu potrošnika. Zamišljen 
je kot nekakšen univerzalni jezik na področju energijske izmenjave.

Za standardom stoji »EEBUS Iniciativa«, za njo pa v tem 
trenutku 70 članic, med katerimi je večina globalno 
znanih imen. Članice v sklopu svoje prisotnosti na trgu 
identifi cirajo konkretne potrebe, jih vnašajo v delo iniciative 
in sodelujejo pri razvoju primerov uporabe standarda na 
tej osnovi.

Vloga iniciative je, da razvija standard, pretvarja prispele 
zahtevke članic v standardne specifi kacije, nastale rezultate 
preverja v praksi (plugfesti, neodvisna testiranja) in na 
podlagi teh izdaja javne, prosto dostopne verzije standarda.

Slika 1 - Razvojni cikel znotraj EEBUS Iniciative 

Slika 2 - Hierarhični model znotraj EEBUS-a 

Trenutno je pod »EEBUS Iniciativo« pet delovnih skupin:
• E-Mobility (elektro vozila in polnilne postaje) 

• HVAC (gretje, ventilacija in klimatske naprave)
• Inverter (fotovoltaika in baterijska hramba)
• Grid interaction (transparentnost in izbira točk)
• Commercial (domene v komercialnih stavbah)

Te so predvsem vezane na specifi ke svojega dela SPINE 
podatkovnega modela. Kot se bo ta širil, se bodo odpirale 
nove delovne skupine.

EEBUS standard je sestavljen iz naslednjih komponent:
• SHIP (Smart Home IP) pomožna infrastruktura, ki 

skrbi za mrežne povezave (DNS ipd) in je odgovorna 
za prenos standardiziranega SPINE sporočila  v okvirih 
domače mreže in podobnih, majhnih, omejenih 
mrežnih konfi guracij

• SPINE (Smart Premises Interoperable Neutral-message 
Exchange) protokol, ki je namenjen izmenjavi sporočil 
med komponentami 

• SPINE podatkovni model, ki standardizira strukturo 
in pomen prenesenih podatkov

Medtem, ko specifi kacije za SHIP še niso izdane v tem 
trenutku, se o SPINE-ovih dveh komponentah ve precej več.

Slika 3 - EEBUS v domačem okolju, kot jo vidi KEO...

www.avtomatika.comwww.avtomatika.com
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Slika 4 - ...in tako kot ga vidi v večjem merilu  Bosch s 
svojimi IoT Gateway-i 

1. SHIP

Izven manjkajočih specifi kacij zanj se trenutno ve le to, 
da je sestavljen iz:

• SHIP Message ( SME – message exchange protocol)
• Web Sockets (RFC-6455)
• TLS (RFC-5246)
• mDNS (RFC-6762)
• DNS-SD (RFC-6763)
• UDP/TCP (RFC793)

SHIP je le eden izmed mnogih prenosnih protokolov, preko 
katerih lahko komunicira SPINE, namenjen pa je domačim 
in podobnim okoljem.

Slika 5 - SPINE in SHIP v domačem okolju

2. SPINE protokol

SPINE je, kot že rečeno, sestavljen iz dveh delov; protokola 
in podatkovnega modela. Protokol ureja oblikovanje in 
interpretacijo paketov, pri čemer uporablja podatkovni 
model. Podatkovni model standardizira osnovo za 
uporabljene »use cases«, kot jim pravijo.
SPINE podatkovni model je postal del mednarodnih 
standardov CENELEC EN 50631 in ETSI TS 103 410-1 
SAREF4ENER.

Slika 6 - Osnovna komunikacijska enota v EEBUS 
standardu: SPINE sporočilo

Posamezne primere dostavljajo članice glede na svoje 
potrebe. Pri tem imajo možnost, da dostavijo samo javni 
del, za katerega domnevajo, da bo splošno uporaben, 
svoje dodatke pa pridržijo zase. Protokol namreč omogoča 
združljivost s podatkovnimi modeli, ki so razširjeni – 
korespondent polja, ki jih ne prepozna, takrat ignorira.
Tako podani modeli se potem testirajo na plugfestih in 
namenskih testih. Če po testiranju ni pripomb ali problemov, 
so uvrščeni v naslednjo verzijo standarda, torej v tem 
primeru SPINE podatkovnega modela. 

Slika 7 - EEBUS struktura podrobneje – SPINE protokol s 
pomočjo Spine Resource modela prenaša sporočila preko 

spodaj ležečega mehanizma, v tem primeru SHIP  

SPINE je zasnovan tako, da je uporaben z mnogimi 
podatkovnimi protokoli in standardi (Wi-Fi,KNX,ZigBee 
ipd) in ni vezan na SHIP. Ker pa je slednji ustvarjen  po 
EEBUS-ovih potrebah, tako praktično ni potrebna adaptacija 
prenosa.  Pri drugih možnostih pa se je treba prilagoditi 
značilnostim prenosnega kanala. Čeprav so v mnogih 
primerih spremembe enostavne, se lahko zgodi, da v 
določeni opciji določene možnosti in funkcionalnosti 
lahko ne bodo izkoriščene.

SPINE podatkovni model je zasnovan tako, da je kar seda 
modularen in da je modifi kacija obstoječih modelov v trenutno 
potrebne čimbolj enostavna. In da, kar je še pomembneje, 
vsebuje zadosti metapodatkov, ki mu omogočajo delo tudi 
z novejšimi modeli, ki vsebujejo neznana sporočila. Tako 
omogoča energijskemu upravitelju komunikacijo tudi z 
napravami, ki jih v času njegovega nastanka še ni bilo in 
ravno tako njihovega točnega »use casea«.
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Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP 

sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala 

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

YASKAWA Slovenija d.o.o.  ·   T: +386 (0)1 83 72 410 · YSL-info@yaskawa.eu.com ·  www.yaskawa.eu.com

NAREKUJEMO

TEMPO

Podatkovni model vsebuje generične modele in high-
level modele. Prvi niso mišljeni za delovno uporabo in 
so samo osnutki, ki jih zainteresirani lahko uporabijo za 
izdelavo konkretnega high-level modela na podlagi svojih 
potreb. Slednji so potem lahko  uvrščeni v naslednjo 
revizijo standarda.

Slika 8 - Uporaba generičnih primerov podatkovnega 
modela za kreacijo novih 

SPINE model naprave nekoliko spominja na defi nicije iz 
USB specifi kacij, kar pa najbrž ni osamljen primer.

Zanj  je naslov določene nastavljive vrednosti podan kot 
»naprava/entiteta/točka«. Ena fi zična naprava ima lahko 
več ločenih logičnih celot (primer: hladilnik in zamrzovalnik 
v eni enoti), ki imajo lahko podentitete ipd in zadnja v 
veji entitet ima potem X nastavljivih in/ali merilnih točk.

Slika 9 - SPINE – nivoji naslavljanja

Standardni razred je definiran za vsako funkcijsko 
področje. Možna je tudi defi nicija kompleksnih razredov, 
ki združujejo dva ali več standardnih. Razredi defi nirajo 
set funkcij za komunikacijo, funkcije pa defi nirajo vsaka 
svoj set elementov. Pri tem ni treba razumeti »funkcije« 
tako kot so defi nirane v programskih jezikih, temveč kot 
so defi nirane na napravah, denimo funkcija hlajenja ipd.

Slika 10 - SPINE – hierarhija razredov 
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Kako je to videti skupaj, kaže naslednja slika. V glavi 
paketa je naslov, ki izbere trojček naprava/entiteta/točka, 
v podatkovnem delu paketa pa je sporočilo, ki se nanaša 
na funkcijo in vse ali nekatere njene elemente.

Slika 11 - SPINE – povezava med naslovom SPINE 
sporočila, napravo in funkcijo 

Funkcija je osnovni del SPINE komunikacije. Vsak paket 
naslavlja določeno funkcijo, oziroma njen del s pomočjo 
selektorjev in elementov. A poleg tega so del protokola 
tudi dodatne funkcionalnosti, kot je denimo odkrivanje 
dosegljivih naprav, njihove identitete in lastnosti, naročanje 
na sporočila danih funkcij in povezovanje funkcij v logično 
celoto.

SPINE podatkovni model odreja standardne točke in funkcije 
znotraj njih, ki so temu namenjene. Z njihovim branjem 
lahko korespondenti izvedo več o dani napravi, ki svojo 
prisotnost objavi preko spodaj prikazanega protokola.

Slika 12 - Odkrivanje dosegljivih potrebnih naprav in 
njihovih lastnosti

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Nove generacije ”Wide Bandgap/WBG” 
polprevodnikov: SiC, GaN, Ga2O3, diamant

Ob vsem dogajanju na področju zelenih energij, otočnih sistemov, elektrovozil in pametnih 
energetskih omrežij se nenehno večajo tudi zahteve pred komponentami sistemov. Tako napajalnimi 
kot signalnimi. Moore-ovega zakona je že nekaj časa konec, iščejo se novi materiali. Smo jih vsaj 
za močnostno elektroniko že našli?

V tem presunljivem napredku polprevodnikov na bazi 
silicijskega nosilca smo prehodili ogromno pot, ki bi se  
pionirjem na tem področju verjetno zdela pretirana celo 
za znanstveno fantastiko.

Pa vendar. Bližamo se mejam, ki jih dovoljuje material, 
tako pri najhitrejših digitalnih komponentah za PC-je in 
prenosno elektroniko, kot tudi za močnostne komponente, 
ki z razvojem solarnih sistemov in elektrovozil prinašajo
svoje zahteve. Silicij čedalje težje zadovoljuje vse.

Kaj naj bi zamenjalo silicij na področju hitre digitalne 
elektronike, še ni jasno. Govori se o nanocevkah, grafenu, 
različnih teluridih ipd, a vse to se ni premaknilo veliko 
od akademskih študij in posameznih del, tako da je tu 
težko reči kaj bolj določenega. Pri drugih gre za iskanje 
materialov z večjo razliko med valenčnim in prevodnim 

pasom, ki bi imeli druge ugodne lastnosti (uporaben 
oksidni material kot izolator ipd). Gre za t.i.m. »ultra / wide 
bandgap« UWBG/WBG materiale.

Materiali z večjo višino prevodnega pasu nad valenčnim pasom 
nam dovoljujejo izdelavo polprevodnikov v  z višjo prebojno 
trdnostjo in včasih tudi večjim temperaturnim razponom.

Tabela 1 - Širina vrzeli za posamezne materiale
Material Širina vrzeli  (eV)
Ge 0,7
Si 1,1
SiC 3,3
GaAs 1,4
GaN 3,4
Ga2O3 4,8
Diamant 5,5
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Tu štejemo predvsem:
• SiC
• GaN
• Ga2O3

• diamant

Trenutno lahko rečemo, da se poleg silicijskega programa 
pospešeno razvijata SiC in GaN. Oba imata svoja tabora, 
določeni proizvajalci so člani obeh. Ostali programi so, 
razen mogoče Ga2O3, še povsem v akademskih vodah.

Slika 1 - Načelna razdelitev programov med Si/SiC/GaN 

Slika 2 - Razpon teoretičnih možnosti posameznih 
materialov 

SiC 

Komponentam iz silicijevega karbida že dolgo napovedujejo 
svetlo prihodnost in splošno nadvlado nad silicijem, vsaj 
kar se tiče močnostnih komponent, a resnično se je začel 
vzpenjati šele v zadnjih nekaj letih. Material dovoljuje 
izdelavo MOSFET tranzistorja s prebojno trdnostjo 1700V 
ali več in temperaturnim delovnim območjem daleč nad 
mejami za silicijev material.

Med glavnimi WBG tekmovalci je pri SiC izdelava rezin še 
najmanjši problem (čeprav še vedno znaten).

V boju z GaN napravami za mesto na trgu si je SiC izboril 
predvsem mesto v višje napetostnem delu spektra, od 
650V naprej, sega pa trenutno do 1700V enojno MOSFET 
kaskado. Dobavljivi naj bi bili modeli tudi z več JFET-i 

serijsko povezanimi v kaskodi in s temu ustrezno višjo 
prebojno napetostjo – 3.300V za dvojno kaskodo ipd.  
Prednost, ki jo obilno reklamirajo, je tudi sposobnost dela 
pri višjih temperaturah - tja do 400°C in čez, a večina danes 
razpoložljivih modelov zmore precej manj, ponavadi do 
225°C ali manj. Omejitev je baje v materialih za ohišje 
ipd, ne pa v materialu samem, kar pomeni, da bi lahko 
videli v prihodnje tudi višje temperaturne modele, ko bo 
interes trga to upravičil.

Kot rečeno, je pri SiC izdelava osnovnega kristala (iz 
katerega narežejo rezine za proizvodnjo) še najbolj 
napredovala in danes so dostopne rezine premera do 
15cm. To pa pomeni prihranek pri proizvodnih stroških 
glede na večino konkurenčnih rešitev. 

Po drugi strani pa SiC ni ravno optimalen postopek za 
izdelavo HV MOSFET-a. Da se ga izdelati, vendar so problemi 
med drugim z materialom za izolacijo vrat, ki degradira, 
če pride tranzistor v območje temperatur, ki so bistveno 
višje od tega, kar zmore silicijev tranzistor.

Tako se v SiC pogosto uporablja bodisi depletion-mode 
JFET, bodisi kaskodna vezava silicijevega MOSFET-a in 
SiC JFET-a.

Gre za »skupni emiter-skupna baza« kaskodo:

Slika 3 : SiC MOSFET kaskoda ( SiC-Cascode-
Confi guration.png )

Ne bi šli tu v pretirane podrobnosti, samo, nekaj kratkih 
opazk. Gre torej za povezavo nizkonapetostnega MOSFET-a 
(pri katerem potrebujemo prebojno napetost le malo nad 
tem, kar bi naj videla vrata JFET in ima torej lahko zelo 
nizko prevodno upornost) in depletion-mode HV JFET-a.

Ta ima mimogrede tudi nekaj drugih prednosti.
• krmiljenje takega MOSFETA je bistveno manj kritično 

od krmiljenja SiC MOSFET-a, ki ima veliko ožje meje.
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• napetost na vratih ne omejuje kratkostičnega toka. Ta 
je odvisen od JFET-a in ne od krmiljenega MOSFET-a.

• inherentna antiparalelna dioda v MOSFET-u ima veliko 
nižji Qrr, tipično nižji, kot bi jo imel HC SiC MOSFET. V 
praksi to pomeni, da lahko praktično vedno uporabimo 
interno diodo.

• Milerjeva kapacitivnost in vhodna kapacitivnost sta 
zelo nizki.

SiC je kot robusten WBG material primeren tudi za izdelavo 
rad-hard komponent (vesoljski programi ipd).

Glavni ponudniki SIC komponent so danes Cree/Wolfspeed, 
Rohm, ST, Infi neon, Littelfuse, Microchip(Microsemi), 
UnitedSiC, ON Semi.

Slika 4: Infi neon CoolSiC program

GaN
Galijev Nitrid je druga glavna alternativa siliciju. Nima 
SiC-jeve temperaturne vzdržnosti ali prebojnih napetosti, 
nudi pa visoko mobilnost elektronov, kar naj bi (v teoriji) 
omogočalo daleč višje hitrosti preklopa, tudi glede na 
SiC modele. 

Tako na trgu gravitira v nižje napetostnem delu za naprave 
s povišanimi zahtevami (podatkovni centri ipd) in pa v 
prenosnih napravah s prioriteto izkoristka. To pomeni 
praviloma pod 650V. So tudi višje napetostni modeli, 
vendar jim tam že konkurirajo SiC programi.

GaN je težko kristalizirati v monokristal solidnega premera, 
zato je material dražji. Temu problemu so se mnogi izognili 
z uporabo »GaN on  Si/SiC« tehnike, kjer je GaN samo 
tanek sloj na drugi osnovi.

Za komercialne programe se uporablja Si ( GaN on Si), za 
večje moči GaN on SiC, GaN on GaN pa je čista izvedba 
na GaN osnovi, ki naj bi bila superiorna obema, vendar 
veliko dražja zaradi cene osnovne GaN rezine.

GaN on SiC je zanimiv zaradi termične prevodnosti SiC  
za aplikacije z najvišjimi gostotami moči, GaN on Si je 
sprejemljiv kompromis v ostalih primerih. Večina GaN 
močnostnih tranzistorjev na trgu je GaN/Si. Edini nam znani 
primer proizvajalca, ki dela GaN/GaN, je NexGen Power 
Sytstems, pa še to pogojno, saj naj bi začeli proizvodnjo 
letos. Tako kot SiC modeli, so tudi GaN tranzistorji pogosto 
v kaskodni konfi guraciji, iz enakih vzrokov.

V tem trenutku GaN ne dominira nad Si tranzistorji glede 
upornosti kanala (Ron) toliko, da bi svojo višjo ceno upravičil, 
zato  pa ponuja prihranke pri energiji preklopa, saj je lahko 
bistveno hitrejši, tako od Si kot od SiC. 

Da pa bi to hitrost načrtovalec dejansko lahko vpregel, 
so bila potrebna praviloma nova ohišja z izrazito nizko 
induktivnostjo. To pomeni, da bo v nasprotju s SiC, težje 
dobiti optimalen GaN tranzistor kot »drop-in« zamenjavo 
za stari MOSFET v obstoječem vezju.

GaN je zanimiv tudi za aplikacije, kjer pričakujemo visoko 
sevanje, kjer se naj bi obnesel bolje v mnogo primerih 
tudi od SiC.

GaN komponente ponujajo Infi neon, GaN Systems, Cree, 
EPC, Panasonic, Transphorm,Renesas(Intersil), NXP in 
pogojno NexGen Power Systems (napovedan začetek letos).

Slika 5: Galijev nitrid, možen kandidat za prevlado na 
trgu močnostnih komponent 

Ga2O3 

Galijev oksid spada v tim UWBG skupino materialov, kjer 
so tisti, ki imajo širino vrzeli nad GaN (3,4V). Tu so poleg 
Ga2O3 tudi diamant, AlGaN in AlN.

Ga2O3  je prvovrstna osnova za polprevodniške elemente, 
saj v skoraj vseh parametrih ustreza ali prekaša najboljše 
konkurente. Zelo pomembno je tudi, da obstaja postopek za 
pridobivanje Ga2O3 rezin, ki nima fundamentalnih omejitev 
glede velikosti. Ima pa zelo slabo termično prevodnost. 
Poleg tega, doslej nihče na njem ni uspel narediti p-tipa 
polprevodnika, torej so vsi designi omejeni na različne 
stopnje n-dopanta.

No, z majhnim popravkom oziroma eno izjemo:
Japonski start-up FLOSFIA je leta 2018 demonstriralo prvi 
MOSFET, ki v strukturi vsebuje tudi p-plast. Kot kaže, so 
jo naredili z Iridijevim trioksidom(Ir3O2), ki ima kristalno 
strukturo, združljivo z Ga2O3. Tako je bila premagana še 
ena od fundamentalnih ovir. FLOSFIA je demonstrirala 
nekaj let nazaj tudi Schottky diodo in kot kaže, bi lahko v 
letu ali dveh poleg teh prototipov in inženirskih vzorcev 
pokazala končno tudi prave, prodajne primerke.

Ga2O3 torej obljublja veliko, kaže pa tudi Ahilovo peto- 
termična prevodnost. Zaradi te bodo potrebne  bodisi 
posebne izvedbe v prevodni strukturi, bodisi okrog nje 
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(sistem hlajenja ipd), poleg tega pa bo verjetno ostal v 
senci SiC ponudbe vsaj na področjih  velike gostote moči.

Drugo vprašanje je tudi, koliko časa bo trajalo, da se 
tehnologija »prime« in spodbudi tržne igralce v vlaganje 
v opremo in delo, ki bo potem mogoče rodilo nove 
izdelke. Pri SiC to traja desetletje in več, pri GaN nekaj 
manj, Ga2O3 je pa še na začetku. Tehnologija bo morala 
najti svoj segment z zadostnim interesom, ki bi ji lahko 
dal potreben veter v krila.

Slika 7: Prvi klasični »normally-off « MOSFET na Ga2O3 
podjetja FLOSFIA 

Diamant 
O diamantu je bilo že dolgo nazaj govora kot idealnem 
polprevodniku, še posebej za močnostne aplikacije, a 
doslej nismo videli veliko - iz razumljivih razlogov. Osnovna 
surovina – rezine iz sintetičnega diamanta –  je zelo draga, 
poleg tega pa majhna, kar pomeni, da bi bilo izmeta zelo 
veliko, sploh ob nekoliko večjih designih.

Poleg tega je pri diamantu zelo težko doseči dopiranje 
področij, ki je nujno potrebno za p-n spoj.

Se pa pojavljajo že prva imena, ki bi lahko ponudila 
diamantne polprevodnike.

Eno takih je AKHAN Semiconductor. O pričakovanih lastnostih 
je nemogoče reči karkoli. Teoretične meje materiala so 
zelo visoke, kaj bodo uspeli iz tega udejanjiti, je pa druga 
stvar. Lahko pa pričakujemo, da bodo v doglednem času 
na voljo vsaj neki osnovni podatki, ki bodo nakazali smer 
prve generacije (visoke temperature, visoke napetosti, 
gostote moči ali kaj povsem drugega).

Slika 8: začetki na diamantni osnovi – Miraj Diamond 
Platforma 

Viri: 

http://unitedsic.com/wp-content/uploads/2018/07/
Practical-considerations-when-comparing-SiC-and-GaN-
in-power-applications.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/d79c/6d6c1a8c8fa1e62
0edae3865076f773b6803.pdf

https://www.edn.com/design/power-management/4409627/2/
Si-vs--GaN-vs--SiC--Which-process-and-supplier-are-best-
for-my-power-design

http://www2.pv.infn.it/~servel/apollo/RD13%20140913.pdf

https://powerpulse.net/worlds-fi rst-normally-off -gallium-
oxide-mosfet-fabricated/
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EPSITRON®  
PRO Power 

 
Single- and three-phase 
power supplies with a 

wide input voltage 
range and a 12 V,  

24 V or 48 V output 
voltage. Features 

include PowerBoost, 
TopBoost and  

optional  
LineMonitor. 
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