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Že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naše izdelke 
odlikujejo visoka natančnost in odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne 
sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. 

RLS Merilna tehnika d. o. o. | Pod vrbami 2 | 1218 Komenda 

T 01 5272 100 | F 01 5272 129 | E sales@rls.si | www.rls.si ZMAGOVALEC IZBORA

REEM-C humanoidni robot podjetja PAL Robotics iz Španije z vgrajenima dajalnikoma 
zasuka AksIMTM in OrbisTM v zapestnih, komolčnih in kolenskih zglobih. 

 Ločljivost do 20 bitov
 Visokohitrostno delovanje
 Visoka točnost ±0.1°
 Vgrajena funkcija samodiagnosticiranja

 Ločljivost do 14 bitov
 Široke montažne tolerance
 Nizek profil in brezkontaktno delovanje
 Vgrajena funkcija samodiagnosticiranja

A    associate company

AksIMTM absolutni dajalnik zasuka

OrbisTM absolutni dajalnik zasuka

www.rls.si/aksim

www.rls.si/orbis

Kompaktna in enostavna izbira 
za vgradnjo v robote
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Uvodne besede DIR 2019, www.dnevirobotike.si
Ne samo produkt in proizvodnja, danes je vedno več celotnih storitvenih paketov. Žive 
postajajo vse posamezne in medsebojne povezave komponent Industrije 4.0, od izrabe 
različnih virov, osnovnih sredstev, področja dela, zalog, zagotavljanja kvalitete, do-
bavne verige, čas do trženja produkta in končno servisa. Roboti so le eden od indika-
torjev, kljub temu številke nosijo svoje sporočilo.

Vsaj v zadnjih dveh letih 2017 in 2018 se je skupno število delujočih industrijskih 
robotov na svetu vsako leto povečalo po 15%. Tako smo od približno 1M delujočih 
robotov pred desetimi leti v letu 2009 do sedanjega trenutka 2019 že prišli do okvirno 
2,5 M delujočih robotov. Podatki o prodaji robotov so zanesljivi za leto 2017, pove-
čanje je bilo kar 30%. V kovinski industriji je bilo povečanje kar + 55%, v električni/
elektronski industriji pa + 33%. Avtomobilisti so največja stranka še vedno s 33% de-
ležem robotov, električna/elektronska industrija jih dohiteva z 32%. Je pa elektronska 
industrija najpomembnejša stranka na večjih azijskih trgih, npr. Kitajska, Japonska, 
Republika Koreja že od leta 2016. V 2018 je število novih robotov v Ameriki za neav-
tomobilske namene le malce preseglo vse druge uporabe, največji porast med drugimi 
pa je pri uporabi za namen hrane in potrošniških izdelkov (48% rast).

Alarmantni za nas so primerjalni podatki o instalaciji novih robotov po državah, saj 
dežele vzhodne Azije instalirajo kar 3/4 (350 k), oz. Kitajska sama kar 43% (210 k) 
vseh novih robotov na svetu. Amerika le 1/7 (50k), celotna Evropa pa 1/5 (75 k) od 
števila novih v Aziji. Japonci ne popuščajo z enakim številom novih instalacij kot 
Amerika (50 k). 

Med dogodki s sporočilno vrednostjo je konec delovanja ameriškega Rethink Robotics, 
model Sawyer je značilen po uporabi serijskih elastičnih aktuatorjev, ki so dobri za 
varnost in manj za točnost ter nadzor gibanja. Podobna je usoda Mayfield Robotics, 
kot podaljšane Bosch roke na področju socialne robotike. Enako velja za proizvajalca 
Jibo, medtem ko nekoliko cenejša in bolj sposobna Amazon Echo in Google Home še 
delujeta.

Število igralcev na področju sodelujočih robotov se še povečuje. Zanimiva je združitev 
danskega OnRobot z madžarskim OptoForce in Perception Robotics iz Amerike. OnRo-
bot je še prevzel Purple Robotics, s čimer danski bazen postaja prepoznaven tudi na 
področju raznih orodij za na vrh robota.

V teh mesecih v Sloveniji v Kočevju pričenja z delovanjem nova tovarna robotov Yas-
kawa, v letu 2019 se povečujejo proizvodne zmogljivosti senzorjev v novi zgradbi 
podjetja RLS v Komendi. Slovenija je z letom 2017 na področju avtomobilske indu-
strije v družbi osmih držav z več kot 1000 roboti na 10 k zaposlenih.

Robotika je ena izmed najbolj zanimivih področij za današnje mlade globalno in 
v Sloveniji. Celo odlične razvojne in zaposlitvene priložnosti imajo mladi robotiki, 
elektrotehniki, strojniki, računalničarji, fiziki in matematiki. Kadrov na trgu pri-
manjkuje. 

Dnevi industrijske robotike, izdaja DIR 2019 so pripravljeni v organizaciji študentov 
Fakultete za Elektrotehniko, UL. Na nek način je to tradicionalno vsakoletno srečanje 
med robotskimi proizvajalci Yaskawa, ABB, Kuka, Stäubli (Domel), Universal Robots, 
Mitsubishi (Inea), Epson (Dax) in slovenskimi študenti. DIR ekipa si je zamislila in 
izvedla atraktivne nove aplikacije. Katerikoli študent v Sloveniji se lahko brezplačno 
prijavi na DIR, pride na FE, UL in se zabava z zanimivimi roboti od ponedeljka do 
četrtka popoldne. V teh dneh bodo še zanimiva predavanja, petek je rezerviran za 
ekskurzijo. Nadaljuje se tekmovanje Robot Challenge, teden dni pred DIR bodo ekipe 
dobile naloge, imele en teden za pripravo najboljše robotske simulacije, zmagovalci 
bodo razglašeni in prejeli nagrade v ponedeljek.

Imejte veliko zabave na DIR 2019, vsem študentom organizatorjem in industrijskim 
part nerjem pa gre priznanje za trud in vloženo delo..

prof. dr. Marko Munih 

Ljubljana, 30.3.2019               Info: www.dnevirobotike.si
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PROGRAM DIR 2019
1.04.2019   PONEDELJEK

13:00 – 13:15
Uvodni pozdrav organizatorja in pozdravni nagovor dekana FE
13:15
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad za tekmovanje RobotChallenge

INDUSTRIJSKA PREDAVANJA 13:05 – 13:50

torek: Digitalni dvojček proizvodnega sistema in implementacija VR tehnologije
 Predavatelja: asist. dr. Pipan Miha in Zupan Hugo (LASIM FS)
sreda:      Napredne metode v logis  ki pametnih tovarn
 Predavatelj: dr. Viktor Zaletelj (Epilog)
četrtek:   O merjenju položaja
 Predavateljica: Dora Domajnko (RLS merilna tehnika)

DELO Z ROBOTI  1.04.2019  PONEDELJEK – 4.04.2019 ČETRTEK

Spodaj našte   termini so namenjeni za delo z realnimi robo   na aplikacijah, ki bodo 
razstavljene v avli Fakultete za elektrotehniko in so namenjene predvsem študentom. 

1. cikel: 14:15-15:00
2. cikel: 15:15-16:00
3. cikel: 16:15-17:00
4. cikel: 17:15-18:00

Za sodelovanje na aplikacijah se je potrebno prijavi   preko prijavnega obrazca na 
spletni strani!

EKSKURZIJA  5.04.2019  PETEK

08:15  14:00
Ekskurzija v Revoz d.d. in TPV d.o.o.
Odhod iz Ljubljane bo ob 8:15 pred Fakulteto za elektrotehniko. Odpeljali se bomo 
v Novo mesto, kjer si bomo najprej ogledali podjetje Revoz d.d., najbolj robo  zirano 
podjetje v Sloveniji, nato pa še podjetje TPV d.o.o., ki je pomemben proizvajalec mobilnih 
pla  orm. Povratek v Ljubljano je predviden okoli 14:00.
Na ekskurzijo se je potrebno prijavi   preko prijavnega obrazca na spletni strani!



5AVTOMATIKA+E 172/2019ZBORNIK DIR 2019

DIR19KAZALO DIR 2019

KAZALO ZBORNIKA DIR 2019
  3 UVODNIK
  4 PROGRAM DIR 2019
37 DNEVI INDUSTRIJSKE ROBOTIKE 2019
38 POKROVITELJI DIR 2019
39 EKIPA DIR 2019
    INDUSTRIJSKA PREDAVANJA
  6 DIGITALNI DVOJČEK PROIZVODNEGA SISTEMA 

IN IMPLEMENTACIJA VR TEHNOLOGIJE
  8 O MERJENJU POLOŽAJA
  9 NAPREDNE METODE V LOGISTIKI 

PAMETNIH TOVARN

 APLIKACIJE
10 ROBOTCHALLENGE
14 ISKANJE TER ODPRAVA POŠKODB V BARVI
17 KALIGRAFIJA 
18 KAVOMAT
20 PINGPONG
23 PIZZABOT
26 REZKANJE
28 SPAJKANJE
30 VINCENT VAN PYROBOT

 PREDSTAVITVE PODJETIJ
  2 RLS MERILNA TEHNIKA
  9 EPILOG
11 ISKRA ISD
12 YASKAWA
13 IC ELEKTRONIKA
15 DOMEL
16 ABB
19 JULIUS MEINL
21 I.H.S.
22 ISKRA MEHANIZMI
25 MIEL
25 ELEKTROSPOJI
27 NOV ABB-JEV INDUSTRIJSKI ROBOT IRB 1100
29 INOTHERM
29 COMTRADE
32 UNIVERSAL ROBOTS
33 EKSIST
34 ISKRAEMECO
35 ODELO
36 SENSUM
40 KOLEKTOR



6 AVTOMATIKA+E 172/2019 ZBORNIK DIR 2019

DIR19 DIR 2019

Digitalni dvojček proizvodnega sistema 
in implementacija VR tehnologije

Predavatelja: Miha PIPAN in Hugo ZUPAN
Avtorji članka: Miha PIPAN, Hugo ZUPAN, Niko HERAKOVIČ

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Izvleček: V članku je predstavljen digitalni dvojček kot orodje za simulacijo in op  mizacijo procesov, ki 
se v Industriji 4.0 uporablja za spremljanje in op  mizacijo procesov v realnem času oz. za načrtovanje 
proizvodnih sistemov v naprej. Prikaz digitalnega dvojčka v SCADA sistemih omogoča oddaljen pregled 
stanja in op  mizacije na daljavo. Vendar novejši pristopi zahtevajo dostop do pregleda proizvodnih procesov 
v realnem času tudi preko Virtualne Realnos   - VR tehnologije, kar omogoča boljšo uporabniško izkušnjo. 

Ključne besede: digitalni dvojček, op  mizacija procesov, prikaz stanja, virtualna realnost

1 Uvod

Če želi podjetje osta   konkurenčno, mora stalno povečeva   učinkovitost. V povprečju podjetja v razvi  h državah 
povečujejo učinkovitost 1 - 2 % na leto. Vsi pristopi večanja konkurenčnos   niso učinkovi  . Ker si podjetje ne more 
privošči   letne izgube, mora izbira   preverjene pristope, kot je npr. vnaprejšnja simulacija proizvodnih procesov, 
sprotno op  miranje z digitalnim dvojčkom in uporaba modernih tehnologij za prikaz stanja sistema. Področje 
računalniške simulacije in strojnega vida je dobro raziskano in praksa je pokazala, da se takšen pristop v industriji 
učinkovito uporablja na področju večanja konkurenčnos  .

2 Digitalni dvojček Demo centra

Pri vsaki simulaciji proizvodnega sistema - diskretnih dogodkov zmodeliramo realni sistem in proces v digitalno okolje 
in postavimo simulacijski model oziroma digitalnega dvojčka. Digitalni dvojček je navidezna (digitalna) predstavitev 
fi zičnega izdelka ali procesa, ki se uporablja za razumevanje, predvidevanje in simuliranje značilnos   fi zičnega realnega 
sveta (Slika 1). 

Slika 1: Osnovni princip digitalnega dvojčka.

V simulaciji diskretnih dogodkov se preslika realni proizvodni sistem in proces v virtualno okolje, modelira in postavi 
se digitalna tovarna. Rezulta   simulacije proizvodne celice v virtualni tovarni nudijo podatke, ki so uporabni za hitre, 
zanesljive in pametne odločitve v zgodnjih fazah načrtovanja proizvodnje ter v fazi op  miranja oz. nenehnih izboljšav. 
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Bistvena prednost uporabe simulacije z  diskretnimi dogodki je, da se ne porablja realnega materiala, energije in 
sredstev, ampak samo podatke. Tako se lahko različne variante poteka proizvodnje oz. proizvodnih planov preizkuša 
vnaprej in išče op  malno rešitev. Simulacija diskretnih dogodkov je tudi najboljše orodje za izvajanje različnih »kaj-
če« scenarijev. Na sliki 2 je prikazana transformacija Demo centra »PAMETNE TOVARNE« v digitalnega dvojčka, ki je 
povezan z realnim sistemom peko OPC UA komunikacijskega protokola. 

Z uporabo Digitalnih dvojčkov (Digitalni model realnega procesa povezanega z realnim preko komunikacijskih protokolov 
za izmenjavo podatkov v realnem času in nadgrajen z odločitvenimi agen  ) omogočimo sprotno op  miranje procesa 
in izvajanja naročil s čemer lahko izpeljemo op  malen plan neglede na nenapovedane motnje, ki se pojavijo med 
samim proizvodnim procesom.

Slika 2: Preslikava realnega procesa v Digitalnega dvojčka.

Izdelan digitalni dvojček »PAMETNE TOVARNE« skupaj z integriranim digitalnim agentom omogoča:
• sprejemanje naročil,
• pregled izvedbe naročil glede na zaloge,
• generiranje op  malnega plana,
• spremljanje procesa med izvajanjem in realnočasna op  mizacija ob pojavu napak.

3 Povezava VR z digitalnim dvojčkom

Digitalni dvojček predstavlja osnovo za grajenje ak  vnega 3D modela (3D modela z animacijami vseh strežnih, 
montažnih in transportnih procesov). Nadgradnja se izvede s pomočjo uvoza lupinskih 3D modelov posameznih 
elementov, logična povezava na objekte in dinamična vezava posamezne procese, kot je prikazano na sliki 3.

Slika 3: Nadgradnja digitalnega dvojčka s 3D modeli vseh gradnikov.
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Na tej točki pridemo do možnos   povezave med ak  vnim 3D objektom digitalnega dvojčka in VR svetom. Tu so 
trenutno določene omejitve pri uporabi VR tehnologije skupaj s simulacijskimi orodji proizvodnih procesov (Obstaja 
le eno simulacijsko orodje (Visual Components [2]), ki podpira le HTC Vive Pro). Obstajata dve rešitvi za ostala orodja:

1. Izvoz 3D modelov v igralni pogon (Unity, Unreal, …) s pomočjo dodatnih modulov (primer PiXYZ Plugin [3]), pri čemer 
izgubimo animacijo 3D modelov, trajektorije robotov in ostalo. Ponoven izvoz modelov in dodajanje trajektorij in 
s tem generiranje animacije je potratno in dvojno delo.

2. »Streming« 3D okolja direktno iz simulacijskega orodja preko OpenGL API-ja z VR mostom. Večino simulacijskih 
orodja podjetja SIEMENS podira podjetje More3D s produktom  moreViz VR Bridge [4]. Ta omogoča ak  vno 
premikanje po OpenGL modelu, pregled procesa (animacij 3D objektov, pomikanja robota in nastajanja izdelka v 
VR). 

4 Zaključek

Izgradnja Digitalnega dvojčka proizvodnega procesa zajema natančno poznavanje realnega procesa, grajenje modela 
z upoštevanjem vseh fi zičnih, procesnih  in ostalih omejitev. Dodajanje povezav z realnim sistemom in integracija 
odločitvenih agentov za sprotno op  mizacijo pa pomeni izreden napredek pri op  miranju proizvodnje in izvajanju 
naročil.

Celotni sistem se za bolj doživet grafi čni prikaz lahko prikaže tudi v VR svetu, kjer lahko spremljamo realni proces na 
daljavo oz. pregledamo različne scenarije v naprej. Vendar je žal trenutna podpora VR tehnologijam v simulacijskih 
orodjih omejena in je potrebna uporaba zunanjih orodji. V prihodnos   se pričakuje nadgradnja simulacijskih orodji 
z integrirano podporo VR tehnologij očal različnih proizvajalcev (Od HTC Vive do Oculus RIFT-a).

5 Viri

[1] DEBEVEC, Mihael. Modeliranje strege orodij pri obdelavi v digitalnem okolju : doktorsko delo. Ljubljana,  2010.
[2] Visual Components, Visual Components Experience Guide, Finland 2018
[3] Metaverse Technologies, PiXYZ PLUGIN for Unity, France, 2018
[4] more3D GmbH & Co.KG, moreViz VR Bridge, Germany, 2017

O MERJENJU POLOŽAJA
Predavateljica: Dora Domajnko

Dora Domajnko je razvojna inženirka pri podjetju RLS Merilna tehnika in doktorska študentka na Fakulte   za 
elektrotehniko v Ljubljani. Prav tako ji je bil lani podan naziv »Inženirka leta«. Njeno delo vključuje razvoj algoritmov 
in simulacije delovanja dajalnikov položaja, kateri so ključni element povratnozančnega regulacijskega sistema za 
krmiljenje npr. robotskega zgloba. Predstavila nam bo, kaj vse je potrebno vede  , preden lahko izberemo ustrezen 
izdelek za merjenje pomika ali zasuka.

Za izbiro ustreznega izdelka mora načrtovalec določi   kar nekaj lastnos   in zahtev, ki jih mora le-ta izpolnjeva  . Na 
predavanju bomo poskušali naj   ustrezen dajalnik položaja za konkreten primer aplikacije. Za začetek bomo primerjali 
različne principe merjenja pomika in zasuka ter pregledali osnovne pojme, nato bomo določili zahteve glede ločljivos  , 
točnos  , histereze, komunikacijskega protokola…, za konec pa bomo izbrali najustreznejši izdelek iz ponudbe na spletu.
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NAPREDNE METODE V LOGISTIKI 
PAMETNIH TOVARN

Predavatelj: dr. Viktor Zaletelj, Epilog 

Epilog je vodilno slovensko podjetje na področju zagotavljanja najsodobnejših rešitev informacijske podpore pri 
avtoma  zaciji in op  mizaciji logis  čnih procesov. Z nedavnim vstopom podjetja pod okrilje skupine Knapp se 
por  elj rešitev še širi. Ne glede na to, kako dobri so vaši tehnološki procesi, je obvladovanje notranje logis  ke zaradi 
številčnos  , raznolikos  , prostorske razpršenos  , časovnih uskladitev ter množice različnih možnih po   ključno za 
učinkovitost na ravni celotnega podjetja.

Na predavanju ”Napredne metode v logis  ki pametnih tovarn”, ki bo v sklopu DIR 19,  bo najprej narejen splošen 
pregled logis  čnih operacij v podjetjih, osvetlili bomo osnovne dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost teh procesov ter 
poskušali razume   vzroke za kompleksnost problema  ke. Osvetlili bomo ideje logis  ke pametne tovarne, se dotaknili 
zadnjih trendov razvoja, hkra   pa pregledali stare koncepte ter kri  čno ovredno  li, kaj se je v resnici spremenilo in 
česa se lahko z dotokom novih tehnologij obetamo v prihodnje.

Predstavljeni bodo primeri iz prakse ter orodja za obvladovanje logis  čnih procesov, ki so bila razvita v podjetju Epilog. 
Na konkretnih primerih bomo tudi prikazali možne točke za izboljšave v prihodnos  . 

Predstavljen bo tako segment informacijskega obvladovanja logis  čnih procesov, kakor tudi sodobna opera  vna 
intralogis  čna oprema za neposredno delo. Izpostavili bomo razvijajoče se področje avtomatsko vodenih vozil, sisteme 
njihovega obvladovanja ter predstavili nekaj uporabnih rešitev.

Poleg industrije 4.0, boste spoznali tudi pomen IoT-ja, umetne inteligence ter prihodnjo vlogo človeka.

Vljudno vabljeni!  3.4.2019.  13:05 - 13:50; Fakulteta za Elektrotehniko, Ljubljana
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ROBOTCHALLENGE
Timotej Klemenčič, Tine Koc in Žan Ma  c Pratnemer

KAJ JE ROBOTCHALLENGE?
To je tekmovanje v načrtovanju robotske simulacije v programskem orodju RobotStudio in je del Dni Industrijske 
Robo  ke 2019, ki potekajo že petnajsto leto zapored na Fakulte   za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

POTEK TEKMOVANJA
Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del 
sta dve dvourni uvodni delavnici, kjer se udeleženci 
seznanijo s programom ter se naučijo postavitve in 
manipulacije robota, načrtovanja orodja in simulacije 
robotske celice. Ta znanja potem samostojno uporabijo 
v tekmovalnem delu, ki traja sedem dni in je sestavljen iz 
treh po težavnos   različnih nalog. Naloge so zasnovane 
tako, da morajo tekmovalci čim bolje izkoris    funkcije 
programskega paketa. Končni izdelek se oceni glede 
na podane specifi kacije in učinkovitost izvedbe, tri 
najboljše ekipe pa so nagrajene z uporabnimi nagradami.  

Udeležba na tekmovanju je brezplačna za vse študente 
katerekoli fakultete. Tekmuje se v dvojicah, med seboj 
pa se pomeri deset ekip. Zainteresirani tekmovalci 
se lahko prijavijo preko spletnega obrazca na naslovu
www.dnevirobo  ke.si. 

RobotStudio
RobotStudio je programski paket, ki je namenjen modeliranju, 
simulaciji in programiranju robotskih celic na osebnem 
računalniku. Je produkt mednarodnega podjetja ABB in 
vsebuje knjižnico vseh robotskih sistemov ABB ter nekatere 
druge sestavne dele robotskih celic. Vse manjkajoče 
komponente lahko uporabnik sam uvozi ali zmodelira. 
Posebnost programskega paketa je v »offl  ine« načinu 
programiranja. Ta uporabniku omogoča, da v razvojni 
fazi napiše in tes  ra program še preden se odloči za 
nakup robota. Tako lahko preveri ustreznost izbranega 
robotskega manipulatorja. Hkra   lahko uporabnik takoj 
začne z razvojem programa namesto čakanja na strojno 
opremo. Podjetja, ki uporabljajo RobotStudio in druge 
podobne simulacijske programe, so ocenila, da prihranijo 
30% stroškov pri realizaciji in do 50% časa za razvoj in 
implementacijo robotske celice.
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ZAKAJ SE ODLOČITI ZA UDELEŽBO?
Z organizacijo tekmovanja želimo udeležencem predstavi   
delo na področju robo  ke in jih spodbudi   k ustvarjalnemu 
iskanju rešitev in  mskemu delu. Tekmovalci se naučijo 
marsikaj novega, si razširijo obzorje in pridobijo izkušnje 

ter reference, ki jim bodo lahko pripo-
mogle pri iskanju kasnejše zaposlitve. 

Za najboljše pa so tu seveda nagrade, ki 
jih je prispeval Laboratorij za robo  ko 
Fakultete za elektrotehniko.

www.iskra-isd.si

Naša konkurenčna prednost: 5 tehnologij na enem mestu.
Iskra ISD je skupina podjetij, katerih obdelava kovin in proizvodnja plastike ima več 
kot 70 letno tradicijo. Na eni lokaciji z našimi znanji, izkušnjami in tehnologijami 
ponujamo našim kupcem celotne inženirske in proizvodnje rešitve.

TLAČNO LITJE BRIZGANJE PLASTIKE STRUŽENJE GALVANIZACIJA MONTAŽA LABORATORIJ

TS 16949 ISO 9001 ISO 14001

Iskra ISD d.o.o.
Savska loka 4
4000 Kranj- Slovenia
Tel.: +386 4 20 76 701
E-mail: info@iskra-isd.si 



Krmiljen z
YRC1000



Panasonic Electric Works

Senzorji

Krmilniki

Panasonic Electric Works ima v svojem naboru sledeče 

linije: elektronske komponente, produkte za 

avtomatizacijo in industrijske rešitve. Vodilen je pri 

senzoriki gibanja, tipanja in zaznavanja objektov.

V industriji 4.0 in pri avtomatizaciji proizvodnih linij je 

vedno več tipal, kar omogoča večjo varnost in višjo 

kvaliteto nadzora procesa.  V svojem naboru senzorike 

ima več kot 2500 različnih produktov:

•  ultra miniaturne fotoelektrične senzorje,

•  trigonometrične za zaznavanje objektov ne glede na barvo,

•  senzorje za optična vlakna (več kot 150 različnih)

•  analogne laserske senzorje z natančnostjo od 0,01 um,

•  varnostne senzorje in optične zavese,

•  induktivne, pretočne in tlačne senzorje.

Podjetje za distribucijo 
elektronskih 
komponent zastopa več 
priznanih proizvajalcev. 
Izpostavljamo dva vodilna na 
področju avtomatizacije.

Harting
Harting konektorji so nepogrešljivi za kvalitetno in 

robustno povezljivost med sistemi.

Novost je preLink® kabelski sistem, kar omogoča 

združljivost med različnimi tipi konektorjev. Rešitev 

all in one je unikatna rešitev, ki je ne ponuja nihče 

drug kot le Harting. Omogoča široko uporabnost 

tako v IT, pri avtomatizaciji, kot v industriji. Kabel 

je vstavljen v unikaten blok, kar omogoča končno 

integracijo v katerokoli ohišje konektorja. Poleg 

tega je možna kasnejša menjava za drug tip ohišja 

brez napora. 

Poleg senzorike se ponašajo s širokim naborom 

PLC krmilnikov, servo motorjev in vsem kar sodi v 

avtomatizacijo. Za začetnike ponujajo starter kit za 

vaš prvi projekt in korak v avtomatizacijo. Komplet 

vsebuje PLC krmilnik, napajalnik in zaslon na dotik. 

Poleg obširne dokumentacije pa je na voljo veliko 

primerov, ki uporabnika postopoma vodijo do 

končne aplikacije.

Vodovodna cesta 100

SI - 1000 Ljubljana

+386 (01) 568 01 25

info@ic-elect.si

www.ic-elect.si
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ISKANJE TER ODPRAVA POŠKODB 
V BARVI

Aplikatorja: Marko Tičar in Jure Štojs

Ste morda opazili kakšne poškodbe v barvi na vašem 
jekle nem konjičku bodisi globoke praske ali pa samo 
pikice od  kamenčkov?
To sva opazila tudi midva in se odločila, da jih odpraviva. 
Odvisno od šte vila pikic od kamenčkov ali prask na 
avtomobilu zna bi   iskanje in nato ročno barvanje vsake 
pikice ali praske kar dolgočasno in monotono opravilo. 
Tu nastopi robot, ki bles   v opravljanju dolgočasnih in 
monotonih opravil in točno ta proces iskanja ter odprave 
poškodb v barvi s pomočjo robota bo prikazan v aplikaciji. 

OPIS OPREME
Za iskanje ter odpravo poškodb v barvi bova uporabila 
dve Logitech C920 kameri, posebno prijemalo za odpravo 
poškodb in robota ABB IRB1200. 

Robot
Pri aplikaciji bo uporabljen robot ABB IRB1200. Gre za 
šest-osni industrijski robotski manipulator, namenjen za 

nizke nosilnos  . Njegova nosilnost je 5 kg, doseg 900 mm, 
ponovljivost pa v povprečju ±0,14 mm.

Prijemalo
Za samo iskanje in odpravo poškodb sva razvila posebno 
prijemalo na katero sta pritrjeni obe kameri in korekturno 
sredstvo z mehanizmom, ki javi robotu, ko je korekturno 
sredstvo prišlo v kontakt s površino barve.

Kamera
Za zajem slike poškodb bova uporabila dve kameri Logitech 
C920.

OPIS APLIKACIJE
Cilj aplikacije je poiska   in odpravi   poškodbe v barvi na 
pokrovu motorja. Najprej moramo poiska   poškodbe in 
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to bomo storili tako, da bomo s kamerama zajeli sliko in 
jo nato procesirali s pomočjo programa, ki bo prepoznal 
poškodbe in nam javil koordinate poškodb.

Prepoznavanje poškodb deluje na principu iskanja razlik 
v barvi. Ker so poškodbe, ki segajo čez vrhnji sloj barve 
drugačne barve kot je končna barva avtomobila, je iskanje 
teh poškodb preprosto.

V programu je določena barva avtomobila in kar dovolj 
odstopa od te barve, štejemo za poškodbo.

Uporabljeni sta 2 kameri, saj s tem dobimo dodatno 
preverjanje. Samo koordinate poškodb, ki jih zaznata obe 
kameri, se pošljejo naprej robotu.

S pomočjo teh koordinat bo robot z nameščenim korekturnim 
sredstvom odpravil poškodbo.

Časovni potek aplikacije
Najprej se zajame slika poškodovanega dela iz katere se 
nato s pomočjo programa za prepoznavanje poškodb 
pridobi koordinate teh poškodb.

Te koordinate se posredujejo robotu, ki se nato postavi 
nad samo poškodbo s prijemalom.

Robot se počasi približuje površini pokrova motorja dokler 
s  kala v samem prijemalu ne zaznajo do  k korekturnega 
sredstva z površino.

Ko stopi korekturno sredstvo v s  k z površino pokrova 
motorja, program javi robotu koordinate naslednje 
poškodbe in tako se nadaljuje do odprave vseh poškodb.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju ABB d.o.o., ki je posodilo robota.

Kaj če robot in človek (resnično) delata skupaj?

Kontakt: Brane Čenčič, Tel.: 00386 41 747 536, brane.cencic@domel.com

Man and Machine
www.staubli.si

Stäubli is a trademark of Stäubli International AG, registered in Switzerland and other countries. © Stäubli 2016, Semaphore & Co 2014 

“Man and machine” is a registered trademark of Stäubli International AG.

Upoštevanje človeka

je prvo pravilo robotike.
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KALIGRAFIJA
Aplikatorja: Petra Šmid in Matej Tomc

Aplikacija združuje moderne tehnike robo  ke in staro umetnost kaligrafi je. Na stojnici bodo lahko obiskovalci dobili 
lis  č, na katerega bo robot napisal njihovo ime s pomočjo kaligrafskega pisala.

OPIS OPREME
Aplikacijo sestavljajo robot Mitsubishi RV-4FRLM-D, 
kaligrafsko pisalo z ravno konico Pilot parallel pen 38 ter 
posebno prijemalo za vpetje pisala.

Robot
Pri aplikaciji sva uporabila robota Mitsubishi RV-4FRLM
-D. Gre za 6-segmentni robot z nosilnostjo 4 kg. Za najino 
aplikacijo je primeren tudi zato, ker je ponovljivost 
njegovega pozicioniranja ±0,02 mm. Robot je krmiljen s 
krmilnikom CR800-D.

Slika 1: Robot, ročna učna naprava in krmilnik

Prijemalo
Načrtovanje prijemala nama je predstavljalo poseben izziv, 
saj so zahteve za vpetje pisala stroge. Pisalo je potrebno 
uporablja   pod določenim kotom glede na papir, da 
dosežemo op  malni tok črnila in drsenje po podlagi. Hkra   
je pomembno, da je pisalo prožno vpeto v vrh robota. Če 
bi bila togost vpetja prevelika, bi lahko prišlo do zloma 
konice in razlitje črnila. Sile v najini aplikaciji namreč ne 
spremljava. Izmed na sliki prikazanih sistemov vpetja, sva 
se odločila za desnega (z dodatnim kosom za vpetje na 
prirobnico, ki pa ga ni na sliki).

Slika 2: Proto  pa prijemala

OPIS APLIKACIJE
Program
Za izvedbo aplikacije sva potrebovala programska jezika 
MELFA VI, ki teče na krmilniku robota, in Python 3, ki teče 
na osebnem računalniku. Večino kode MELFA jezika sva 
tudi generirala s pomočjo Python skripte, ki pretvarja 
datoteke vektorskih slik črk (.svg) v MELFA kodo. Skripto 
sva spisala sama. 

Slika 3: Uporabljena pisava

S pomočjo Python skripte sva izvedla komunikacijo z 
robotskim krmilnikom. Ime udeleženca se v  pka v osebni 
računalnik in nato pošlje v obliki znakovnega niza na 
robota. Robot nato kliče funkcije za risanje posameznih 
črk, pri čemer skrbi za ustrezen razmik med njimi.

ZAHVALA
Zahvaljujeva se podjetju Inea RBT d.o.o za posojo 
robota in g. Janu Kramžarju za pomoč pri vzpostavitvi 
aplikacije.
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KAVOMAT
Aplikatorji: Jan Fink, Aleš Ručigaj, Rok Lakner

Ali kdaj razmišljate, da bi si privoščili kavo, vendar  sta v navadnih kavoma  h ne ugaja vašemu okusu? Kava, skuhana 
v avtomatu, ni primerljiva s kavo, ki jo skuha barista. Kaj bi se zgodilo, če bi združili oboje? Letos naša aplikacija zmore 
kuha   kavo iz avtomata kot barista. Kavni okus je odvisen od tega načina in prostora kuhanja. Standardni kavni avtoma   
se s kvaliteto večinoma ne morejo pohvali  . Profesionalni bariste uporabljajo prvorazredne kavomate in mlinčke za 
kavo. Zaradi zgodbe, ki jo piše Julius Meinl, nam za kakovost kave ne bo treba skrbe  , poskrbeli bomo samo za pripravo.

OPIS OPREME
Naša aplikacija uporablja 6-osnega Stäubli TX60 robota, 
priklopljenega na CS8C kontroler. Za kuhanje kave 
uporabljamo Rancilio Classe 7 kavomat in avtomatski 
mlinček.

TX60 6-osni robot Stäubli

Robot TX60 je 6-osni robot, ki omogoča izjemno gibljivost 
v svoji skoraj celotni sferi. Njegov delovni prostor je 
delovna celica, ki je zaščitena z akrilnim steklom in 
opremljena z varnostnimi vra  , ki ustavijo delovanje, če 
se odprejo. Notranjost robota je popolnoma ločena od 
zunanjos  , poleg tega so vsi kabli speljani znotraj robota. 
To omogoča cer  fi kat IP65. Robotska roka je idealna za 
aplikacije v kru  h in neprijaznih okoljih. Ima 670 milimetrov 
dosega in maksimalno obremenitev deve  h kilogramov. 
Uporabljamo pnevma  čno prijemalo, ki je opremljeno z 
dvema zračnima ven  loma. 

Prijemalo
Prijemalo smo oblikovali v Autodeskovem Fusionu 360 in 
ga na 3D printerju izdelali iz močne plas  ke. Sestavljeno 
je iz prstov in pnevma  čnega prijemala, ki je priklopljeno 
na robota. Odpiranje in zapiranje prijemala kontroliramo 
s pomočjo pnevmatskih ven  lov na robotu.
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Programiranje robota
Za programiranje smo uporabili Stäubli Robo  cs Suite, 
ki posnema pravega robota in deluje na enak način. 
Enostavno je predvide   točke trčenja, čas cikla robota 
in načrtovanje celotne celice.

Opis aplikacije
Cilj je pripravi   kavo, ki ne bo le znatno boljša od  ste 
za 30 centov, ki jo kupimo v kavnem avtomatu, ampak 
se bo celo kosala s  sto, ki jo pripravi vrhunski mojster 
espressa. Prednost naše metode je 100% ponovljivost, 
vendar brez izbire in možnih sprememb.

Naša vizija je preprosta in jasna. Skuha   kavo. Čeprav je to 
lahko zelo preprosto človeško opravilo se izkaže, da tudi 
takšna aplikacija z robotom kar nekaj zahteva. Proces je za 
človeka zelo preprost, a na drugi strani je robot drugačen. 
Kar naenkrat ne moremo udari   po košu, da izpraznimo 
kavo in fi lter, ki ga je tudi težko obrisa  . Očitna razlika 
med robotsko roko in človekom je v tem, da ima človek 
dve roki in je dinamičen v prostoru. Zaradi teh dejavnikov 
moramo potek kuhanja skrbno načrtova  , saj težavno 
postane že preprosto odlaganje posode.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se podjetju Julius Meinl, ki nam je 
velikodušno posodilo kavomat, pripomočke za kuhanje 
kave, potrošni material in seveda njihovo prepoznavno 
kavo. Enaka zahvala gre podjetju DOMEL HOLDING, d. d. 
za posojo robota in deljenje znanja o operiranju z njim. 
Nazadnje bi se radi zahvalili Fakulteti za elektrotehniko 
in Robo-labu za to izjemno priložnost.
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OPIS OPREME
Robot Motoman HC10
HC10 oziroma “Human-Collabora  ve Robot” je šestosni 
robot, namenjen tako za popolnoma industrijske, kot tudi 
kolabora  vne aplikacije. Z maksimalno hitrostjo 1000 
mm/s, nosilnostjo 10 kg, ter dosegom 1,2 m je kos vsaki 
nalogi. Robota nadzira krmilnik YRC1000, ki dobiva ukaze 
prek protokola UDP.

Kamere
Za sledenje ping-pong žogice v 3D prostoru, smo uporabili 
dve Logitechovi kameri HD C922, ki smo ju usmerili čim 
bolj pravokotno med seboj. Kameri snemata z ločljivostjo 
1280x720 s 60 osvežitvami na sekundo. Povezani sta 
preko USB 2.0 povezave na osebni računalnik, ki nato 

skrbi za sledenje žogice. Za učinkovitejše sledenje, smo 
uporabili žogice oranžne barve, saj se klasične bele zelo 
dobro ujemajo z ozadjem, kar pa bi nam precej otežilo 
zaznavanje.

OPIS APLIKACIJE
Osnovna problema  ka aplikacije je bila razvi   programsko 
opremo za zaznavanje žogice in določanje njene pozicije. 
Odprtokodna knjižnica OpenCV, ki smo jo uporabili, sicer 
ima funkcije s podobno funkcionalnostjo, vendar so zelo 
omejene in za večino 3D nalog neprimerne.

Časovni potek aplikacije
Program iz kamer dobi slike delovnega prostora, ki jih 
potem z različnimi tehnikami fi ltrira. Če na sliki žogica 
je, potem program določi njeno 2D pozicijo na kamerini 
projekcijski ravnini. Predhodna kalibracija kamer nam poda 
pomembne informacije o notranjos   posamezne kamere 
(goriščna razdalja), ter razdaljah in rotacijah kamer glede 
na neko centralno točko, s pomočjo katerih lahko določimo 
vektor oz. premico, na kateri se v prostoru nahaja žogica. 
Če tako premico določimo za vsako povezano kamero, 
lahko z nekaj prepros  mi enačbami dokaj natančno 

PINGPONG
Aplikatorji: Sebas  an Čolić, Peter Kmecl, Tjaša Potočar

V številnih industrijskih procesih je za vodenje in preverjanje kakovos   potreben računalniški vid. Ponavadi se 
koordinatni sistem kamere “pripne” na neko ravnino, pri nekaterih aplikacijah pa primerne ravnine ni. Glavni namen 
te aplikacije je predstavi   eno izmed tehnik tridimenzionalnega računalniškega vida, ki bi bila lahko uporabljena v 
industrijskem okolju za primere, kjer klasičen sistem ne bi zadostoval. 
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določimo pozicijo v 3D prostoru. S pomočjo fi zikalnega 
modela lahko glede na pretekle pozicije žogice določimo 
pozicijo v prihodnos  , ter po potrebi z robotom ukrepamo.

Program
Program je v celo   napisan v programskem jeziku C++ 
z dodano knjižnico OpenCV, ki je bila uporabljena za 
zajem ter fi ltriranje slik in kalibracijo kamer. Vizualizacija 
3D pozicije žogice je napisana posebej v C# s pomočjo 
programa Unity.

Komunikacija med programoma in robotom je narejena 
s protokolom UDP.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se Laboratoriju 
za robotiko Fakultete za 
elektrotehniko za izposojo 
potrebne opreme, kot so 
robot in kamere. Prav tako se 
zahvaljujemo vsem asistentom 
in asistentkam Laboratorija za 
Robo  ko za pomoč pri izdelavi 
aplikacije.



Od koncepta do serijske proizvodnje

Visoko zahtevne mehatronske rešitve

KONTAKT
www.iskra-mehanizmi.si
info@iskra-mehanizmi.si

(04) 53 55 100

Iskra Mehanizmi Lipnica 8 SI-4245 Kropa
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OPIS OPREME
Robot Epson PS3-AS00
Robot Epson PS3-AS00 je 6-osni industrijski robot antropo-
morfne konfi guracije. Maksimalna obremenitev robota 
je 2 kg oziroma 5 kg z znižano dinamiko. Masa samega 
robota je 45 kg, delovni radij robota pa je 791 mm. 
Največja hitrost za xyz gibanje je 2000 mm/s medtem 
ko je ponovljivost doseganja točke 0,03 mm. Robot ima 
vgrajenih 16 električnih I/O linij in 2 pnevmatski. Sistem 
nadzoruje krmilnik RC170, komunikacija pa poteka preko 
Etherneta.

Programsko okolje Epson RC+ 5.2.0
Pisanje robotskih aplikacij poteka v programskem jeziku SPEL 
(izpeljanka BASICa), ki nudi široke možnos   komunikacije 
in vpenjanja v aplikacije, razvite s splošno namenskimi 
programskimi jeziki (vmesnik Ac  veX, TCP/IP itd.). 

Prijemalo 
Za nemoteno delovanje aplikacije smo načrtali prijemalo s 
tremi stalno vpe  mi orodji in enim snemljivim. Za pobiranje 
toast kruha skrbi Bernoullijevo vakuumsko prijemalo, ki 
namesto podtlaka, generira nadtlak. Posebno orodje za 
pobiranje pekača je narejeno po vzoru zaskočnih klešč, saj 
tako zamik pekača v pečici ne vpliva na pobiranje. Tretje 
orodje je namenjeno odpiranju pečice. Predvsem je to 
krajša palica, ki pečico odpre s pomočjo kljukice, pritrjene 
na pečici. Snemljivo orodje je vpetje za zajemalko s katero 
robot nanaša paradižnikovo mezgo.

Varnost
Ker robot uporabljen v naši aplikaciji ni kolabora  ven, 
uporabimo tudi varnostni laserski skener Leuze RSL400, ki 
ustavi ali pa upočasni delovanje robotske celice v primeru 
vstopa človeka v delovni prostor robota. Tako poskrbimo 
za varnost robotovih človeških sodelavcev.

PIZZABOT
Aplikatorji: Tanja Buh, Stane Lokar, Vid Mlačnik, Nina Seifert

Pri aplikaciji smo poskusili integrira   industrijskega robota v proces kuhanja oziroma peke, produkt tega je okusen 
pizza kruhek. Aplikacija prikazuje različne naloge, ki jih lahko opravlja robot, kot sta pobiranje in nanašanje, zraven 
pa še proženje različnih podajalnikov. Namen je prikaza   vsestranskost robotov ter možnost vpetja več orodij na 
istega robota. Prav tako smo se želeli približa   dandanes aktualni tema  ki menjave orodja, kar imenujemo tudi »lean 
produc  on«, katere cilj je zmanjšanje nepotrebnih sredstev. 
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Ostala oprema
Pri aplikaciji uporabljamo tudi avtoma  zirana podajalnika 
za toast kruh in sir. Za peko končane kreacije, pizza 
kruhka, pa uporabimo majhno prenosno pečico. Da pa 
vse skupaj zanesljivo deluje uporabljamo tudi PLC in HMI, 
kjer lahko proces peke kruhkov nadzorujemo ves čas.

OPIS APLIKACIJE
Sama aplikacija je dokaj enostavno zastavljena. 
Problema  čno je bilo predvsem načrtovanje zanesljivo 
delujočih podajalnikov in optimizacija nanašanja 
paradižnikove mezge na toast.

Časovni potek aplikacije
Robot najprej prestavi pekač iz skladovnice na mesto, 
kjer je postaja za nanašanje mezge. Z vakuumskim 
prijemalom robot prestavi toast na pekač, medtem pa 
podajalnik vsakič znova poviša dvigalo za višino enega 
toasta, dokler ne prešteje da je to storil že šestkrat. To 

pomeni da je pekač poln. Pri polnem pekaču si robot 
natakne orodje z zajemalko in nanese paradižnikovo 
mezgo čim bolj enakomerno. Po opravljenem nanašanju 
robot prime pekač ter ga odnese pod podajalnik za 
sir, kjer na vsak kruh posebej pade enaka količina sira. 
Priprava je tako končana, zato robot nese pekač pro   
pečici in jo s pomočjo palčke na zadnji strani prijemala 
odpre ter položi pekač v pečico. Po opravljeni sekvenci 
se na robotu sproži dodatna sekvenca z odštevanjem 
časa treh minut, saj mora takrat robot vze   pekač iz 
pečice. Med odštevanjem pa robot že začne s pripravo 
naslednjega pladnja slastnih pizza kruhkov. 

ZAHVALA

Zahvaljujemo se Laboratoriju za robo  ko Fakultete za 
elektrotehniko za posojo robota, podjetju Tipteh d.o.o. 
za posojo varnostne opreme ter demonstracijo le-te 
in podjetju MIEL d.o.o. za posojo PLC, HMI in raznih 
senzorjev ter dodatno pomoč pri programiranju. 
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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.
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REZKANJE
Aplikatorji: Kristjan Jurčič, Tine Koc, Matevž Jelenko

Rezkanje z robotom je aplikacija, ki je precej podobna rezkanju s CNC strojem, le da je v tem primeru rezkar nameščen 
na koncu robotske roke. Ena izmed prednos   uporabe robota je , da ima robot večjo svobodo gibanja in lahko zaradi 
tega doseže tudi predele obdelovanca, ki jih CNC rezkar ne bi mogel doseči brez prevpenjanja. Za izdelavo te aplikacije 
smo se odločili, ker se nam zdi področje uporabe robotov v industriji zanimivo.

OPIS OPREME
Rezkar, vpenjalna miza, robotska roka ABB IRB 120.

ABB IRB 120
IRB 120 je najnovejši ABB-jev robot četrte generacije. 
Odlikuje ga kompakten dizajn, ki mu omogoča, da ga 
names  mo kamorkoli pod poljubnim kotom brez omejitev. 
Z maso 25 kg spada med najlažje ABB-jeve robote. Doseg 
robotske roke je 0,58 m nosilnost pa 3 kg. Robot ima 6 
osi, ki mu omogočajo veliko delovno območje.

Rezkar 
Robot obdeluje material s pomočjo nanj pritrjenega 
rezkala. Rezkalo je podobno kot pri CNC strojih in se vr   
s hitrostmi od 10000 /min do 30000 /min.

Obdelovalna miza
Ključno je, da se obdelovanec med samo obdelavo ne 
premakne iz vnaprej določene lege. Za to poskrbimo s 
primernim vpetjem. 

OPIS APLIKACIJE
Bistvo aplikacije je obdelava materiala z namenom 
oblikovanja nekega 3D izdelka. Robot sledi trajektoriji, 
ki orisuje končni izdelek. Izdelava poteka v več ciklih, v 
prvem ciklu se odstruži zgornji sloj materiala in tako pridobi 
grob približek izdelka. V drugi stopnji pa se postruži še 
preostale dele ter pobrusi površine, da postanejo gladke. 

Časovni potek aplikacije
Najprej je potrebno vpe   obdelovanec. Nato se kalibrira 
koordinatni sistem robota in obdelovanca ter požene 
program. Nadaljnji koraki so: groba obdelava, fi na obdelava 
in po zamenjavi rezkala, rezkanje v težje dostopnih predelih 
(razne reže). 
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Program
Na robotu teče program spisan v jeziku Rapid, ki je 
programski jezik vseh ABB-jevih robotov. Pred pretvorbo

3D modela izdelka v končni program je potrebno izdela   
G-kodo. To je standardizirana koda, ki opisuje pot orodja 
ter hitrost premikanja ter hitrost vrtenja orodja. Obe 
hitros   sta odvisni od izbranega materiala. Izdelava te kode 
je izvedena v programu SprutCam. Nato se kodo uvozi v 
RobotStudio ter naredi trajektorijo robota.

ZAHVALA

Zahvalili bi se radi podjetju ABB d.o.o. za posojo robota ter 
podjetju Tipteh d.o.o. za posojo varnostne opreme, ki pa 
bo bolj konkretno predstavljena 
na dogodku.

NOV ABB JEV INDUSTRIJSKI 
ROBOT IRB 1100

Nov ABB-jev industrijski robot IRB 1100 je namenjen hitrim 
aplikacijam sestave, tes  ranja, strege strojem, vijačenja in 
zlaganja v farmacevtski in elektronski industriji, kjer je potrebno 
hitro izvaja   zahteve naloge v izredno kratkih ciklih, hkra   pa 
zagotavlja   ustrezno kakovost procesa.

IRB 1100 je 10 % manjši, 20 % lažji ter do 35 % hitrejši od prejšnje 
generacije in je prvi ABB-jev robot zgrajen na novi pla  ormi, 
ki omogoča večje število robotskih variant glede nosilnos   in 
dosega. S tem so lahko robotske rešitve povsem prilagojene 
posameznemu kupcu in aplikaciji.

Robot ima nosilnost 4 kg, na voljo pa je v dveh različicah in 
sicer s 475 mm in 580 mm dosegom. Robot je krmiljen z novim 
OmniCore™ krmilnikom, ki z naprednimi funkcijami omogoča 
izjemne dinamične lastnos   robota. V prihodnos   bo na voljo 
tudi cleanroom opcija.

Skupina ABB je eno od vodilnih pionirskih tehnoloških podje  j 
na področju produktov za elektrifi kacijo, robo  ko in pogone, 
industrijske avtoma  zacije in elektro omrežij. Svoje rešitve nudi 
kupcem po celem svetu na področju energe  ke, industrije, 
prometa in infrastrukture. Globalno skupina deluje v približno 
100 državah in zaposluje okoli 147.000 ljudi.
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SPAJKANJE
Aplikatorji: Timotej Klemenčič, Žan Ma  c Pratnemer, Maruša Kerpan

Namen naše aplikacije je prikaz sodelovanja človeka in robota v industriji. Pokazali bomo, da je ločitev delovnega 
okolja človeka in delovnega okolja industrijskega robota še kako pomembna. 

OPIS OPREME
STÄUBLI TX40
6-osni robot TX40 je zglobna roka s šes  mi osmi za 
večjo fl eksibilnost. Sferična delovna ovojnica omogoča 
maksimalno izkoriščenost celičnega delovnega prostora. 
Lahko se mon  ra tudi na tla, steno ali strop. Popolnoma 
zaprta struktura (IP65) naredi robotsko roko idealno za 
aplikacije v težkih okoljih. 6-osni robot TX40 ima največjo 
možno nosilnost 2,3 kg in doseg 515 mm. 

PODAJALO CINA
Jedro aplikacije je orodje za spajkanje, ki smo ga izdelali 
sami. Orodje je sestavljeno iz 3D na  snjenega nosilca, na 
katerem sta spajkalnik in podajalec cina. Motorček, ki bo 
poganjal podajalno kolesje bomo krmilili preko arduino 
nano krmilnika in preko digitalnih izhodov na robotu.

ROBOTSKA CELICA
Robotska celica je dimenzij 1000 x 1000 x 2000 mm. Robot 
je postavljen v kotu celice. Robota od zunanjos   ločujejo 
stene celice, ki so iz pleksistekla, kar je velika varnostna 
prednost, saj obiskovalci tako ne morejo sega   v delovni 
prostor robota. Industrijski robo   navadno delujejo pri 
velikih hitros  h, zato je robotska celica obvezna oprema, 
saj se ob odprtju vrat robot varnostno ustavi. Slabost 

robotske celice je le to, da nam omejuje delovni prostor 
in otežuje manevriranje z robotom.

PROGRAMSKA OPREMA
Aplikacija deluje na programskem jeziku VAL3. Pomoč pri 
programiranju v tem programskem jeziku nam je Stäubli 
Robo  cs Suite, ki je programsko in simulacijsko okolje, ki 
ga podjetje Stäubli ponuja za svoje robote.

DELOVANJE APLIKACIJE
Obiskovalec bo sam po načrtu sestavil vezje, ki ga bomo 
nato varno položili pred robota. Ta bo s pomočjo orodja, 
ki ga bo imel nameščenega na vrhu roke, nato zacinil 
komponente na ploščo. Izdelek bo predstavljal obesek z 
lučkami, ki bodo lahko utripale ali gorele, obiskovalec pa 
ga bo lahko odnesel s seboj domov. 

ZAHVALA
Zahvaljujemo se podjetju Domel d.o.o., ki nam je posodilo 
robota in robotsko celico, vključno s programskim okoljem 
in 3D modelom celice.



29AVTOMATIKA+E 172/2019ZBORNIK DIR 2019

DIR19APLIKACIJE



30 AVTOMATIKA+E 172/2019 ZBORNIK DIR 2019

DIR19 DIR 2019

VINCENT VAN PYROBOT
Aplikatorji: Vilijem Borštar, Eva Burja, Rok Čepin, Leja Poredoš

Z robotom pirografi stom smo želeli pokaza  , da robo   niso primerni le za industrijo, ampak jih lahko uporabljamo 
tudi za umetniške in rokodelske namene. Uporabili bi ga lahko za večjo izdelavo pirografskih izdelkov. Ker danes vedno 
več posegamo po naravnih materialih, kot je les, je takšna aplikacija zelo aktualna.

OPIS OPREME
Za izvedbo aplikacije smo potrebovali robota UR5, držalo 
za pirograf, pirograf Toolcra  , fotoaparat in računalnik za 
predelavo fotografi je.

UR5 Robot
Robot UR5 je 6-osni kolabora  vni robot srednje velikos   
proizvajalca Universal Robots. Tehta 20,6 kg in ima nosilnost 
do 5 kg. Radij dosega ima 850 mm in ponuja ponovljivost 
0,1 mm. Programiranje je preprosto z uporabo grafi čnega 
vmesnika PolyScope ali z uporabo programskega jezika 
UR Script.

Izdelali smo tudi držalo, pri katerem je pirograf pritrjen na 
vodilih in vsebuje vzmet, kar omogoča majhno premikanje 
pirografa in zmanjša pri  sk na les in na robota. 

UR5 je kolabora  ven robot in zato ni primeren za velike sile, 
prav tako je bilo potrebno pred poškodbami zašči    les.

Ostala oprema
Pirograf Toolcra   je preprost za uporabo in cenovno 
ugoden, primeren je za vžiganje slike v les, usnje, vosek 
ali pluto. Ponuja možnost menjave konice, kar nam je 
omogočilo spreminjanje ločljivos   končnega izdelka z 
različnimi debelinami konice. Za pirografi jo je najbolj 
primeren mehkejši les, ki nima trdih letnic, na primer 
breza, topol in lipa. Uporabili smo tudi fotoaparat in 
prenosni računalnik z medsebojno povezavo.

OPIS APLIKACIJE
Iz fotografi je osebe smo s pomočjo robota izdelali pirografski 
portret na lesu.

Časovni potek aplikacije
Postopek izdelave portreta se začne s fotografi ranjem 
osebe in prenosom fotografi je na računalnik. Fotografi ja 
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se nato s pomočjo programa pretvori v kodo UR Script, ki je razumljiva robotu, ta se naloži na robota, ki nato s 
pirografom izvede ustrezne gibe.

PROGRAM
Program za pretvorbo fotografi je v kodo UR Script smo napisali v Pythonu. Najprej fotografi jo pretvori na pravilno 
velikost glede na željeno velikost izdelka in debelino konice pirografa, tako da en piksel predstavlja enkratni od  s 
konice. Nato jo pretvori v črno-belo. S “for” zanko vrednos   pretvori na samo tri vrednos  : črno, sivo ali belo ter to 
zapiše v matriko.

Na koncu matriko pretvori v gibe robota in jih zapiše v programskem jeziku UR Script v tekstovno datoteko. To naredi 
z dvema “for” zankama, s katerima se sprehodi po vseh vrs  cah matrike in za vsako preveri ali je polje belo, sivo ali 
črno, s tem nato določi kje je začetek in kje konec črnega ali sivega dela vrs  ce, to pa nato zapiše z ukazom za linearen 
gib robota movel, koordinate pa preračuna glede na to kje v matriki se dano polje nahaja. Siva in črna barva se 
razlikujeta po tem kako hitro robot vleče pirograf po lesu, če gre počasneje se les bolj zažge in je zato temnejša barva.

Pri tes  ranju UR Script kode smo uporabili tudi simulator, ki ga ponuja proizvajalec in omogoča zelo preprosto in hitro 
razvijanje in tes  ranje programov.

ZAHVALA
Zahvaljujemo se Robolabu za posojo robota UR5.







Iskraemeco svojim strankam nudi celovite rešitve na 
področju pametnega merjenja električne energije. 

Pametno merjenje zagotavlja elektrodistribucijam ustrezne 

Pametne rešitve 
po meri kupcev. 

Z nami po poti
v prihodnost.
Iskraemeco, d. d., je med vodilnimi in tehnološko 
najnaprednejšimi mednarodnimi ponudniki 
zanesljivih, inovativnih in prilagodljivih rešitev na 
področju pametnega merjenja električne energije.

panogi (v Evropi) napredne ideje pretvarjamo v realnost ter 
zagotavljamo kakovostne in trajnostne energetske rešitve za 
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Smo tehnološko vodilno podjetje za proizvodnjo

Zavezanost k inovacijam, predanost delu in najvišji kakovosti  
so vrednote, zaradi katerih z nami sodelujejo dobavitelji 

Foto: BMW Group
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Na Fakulte   za elektrotehniko se je letos zbrala še posebej zagnana ekipa študentov in organizirala Dneve 
industrijske robo  ke 2019. Dogodek je v zadnjih 15 le  h postal slaven znotraj in izven vrat fakultete zato smo 
letos s pomočjo industrijskih in medijskih sponzorjev poskusili pripravi   dogodek, katerega ne boste pozabili. 

Ekipa, ki se že od oktobra vestno pripravlja na dogodek, je za vas pripravila 8 zanimivih in inova  vnih aplikacij. 
Poleg idej s študentskih klopi smo ustregli tudi želji našega generalnega sponzorja in tudi za njih pripravili aplikacijo. 
Na dogodku si torej lahko ogledate kar 9 aplikacij z industrijskimi robo  . Medtem ko so nekatere aplikacije bolj 
industrijsko usmerjene, so druge namenjene zabavi, vse z namenom da pokažemo vsestranskost robotov in 
da vsak obiskovalec najde nekaj zase. Dogodek, primarno namenjen študentom, je dosegljiv tudi  s  m, ki jih 
robo  ka že ali pa še bo zanimala. 

Letos smo tudi malo spremenili potek dogodka. Predstavitve in delavnice na aplikacijah se začnejo že v ponedeljek 
kar pomeni en dan več za vaš obisk. Predavanja smo prestavili iz diplomske sobe v avlo ter jih raztegnili čez cel 
teden. Na predavanje lahko pride vsak od torka do četrtka ob 13:05 ter izve kaj novega o industrijsko aktualnih 
temah. 

V petek je organizirana strokovna ekskurzija. Podali se bomo pro   jugovzhodu Slovenije in si ogledali podjetje 
Revoz d.d., pomembnega proizvajalca avtomobilov, kjer obratuje največ robotov v Sloveniji, in podjetje TPV d.o.o., 
proizvajalca mobilnih pla  orm, ki so še kako pomembne pri logis  ki znotraj tovarn. Število mest na avtobusu je 
omejeno, zato je potrebna prijava preko naše spletne strani.

Organizatorji so tudi letos poskrbeli za še eno uspešno tekmovanje RobotChallenge, kjer so se nekateri študentje 
pomerili v načrtovanju robotskih celic. Tekmovanje se je začelo dva tedna pred dogodkom z dvema uvodnima 
predavanjema, kjer so bili študentje seznanjeni z delovanjem programskega okolja RobotStudio ter kjer so dobili 
nalogo, katero so morali reši   v enem tednu. Komisija je nato ocenila in izbrala tri najboljše rešitve, ki bodo 
nagrajene v ponedeljek 1. 4. 2019 ob 13:05.

Pri organizaciji nas podpira veliko podjetjih, kar nam daje zagon in spodbudo, da stremimo k pripravi čim boljšega 
dogodka. Največja zahvala gre letos kar trem generalnim sponzorjem; IC elektronika, RLS in Yaskawa. Podjetjem, 
ki so letos posodila robotske celice; Yaskawa, Inea rbt, ABB in Domel, se iskreno zahvaljujemo. Najlepša hvala 
tudi ostalim industrijskim in medijskim sponzorjem, saj nam brez vaše podpore ne bi uspelo. Hvala tudi Fakulte   
za elektrotehniko in Laboratoriju za robo  ko ter našemu mentorju Marku Munihu, brez katerega dogodek ne 
bi obstajal.

Za uspešno izvedbo pa so zasluženi predvsem člani ekipe, s katerimi nam je bilo v veselje sodelova  . Hvala 
vsem, ki so poleg svojih aplikacij skrbeli še za promocijo na socialnih omrežjih in drugod, logis  ko, komunikacijo 
s  skanimi mediji in oblikovanje  skanin ter spletne strani. Vsem se zahvaljujemo za njihov čas in potrpežljivost.

Hvala vsem, ki ste na kakršenkoli način doprinesli k dogodku DIR19, obiskovalcem pa želimo veliko zabave pri 
pridobivanju novega znanja in izkušenj!

Upravni odbor DIR19
Peter Kmecl, Nina Seifert, Vid Mlačnik, Sebas  an Čolić in Rok Lakner

DNEVI INDUSTRIJSKE ROBOTIKE 2019



DIR19

zlati   pokrovitelji

generalni   pokrovitelji

srebrni   pokrovitelji

bronasti   pokrovitelji

medijski pokrovitelji
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PETER KMECL 
Zadolžitev: upravni odbor, 
aplikatorstvo, »Webmaster«

SEBASTIAN ČOLIĆ 
Zadolžitev: upravni odbor, 
aplikatorstvo, »Webmaster«

ROK LAKNER 
Zadolžitev: upravni odbor, 
aplikatorstvo, logis  ka

NINA SEIFERT 
Zadolžitev: upravni odbor, 
aplikatorstvo

VID MLAČNIK 
Zadolžitev: upravni odbor, 
aplikatorstvo, promocija

JAN FINK 
Zadolžitev: aplikatorstvo

MARUŠA KERPAN 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
socialna omrežja

LEJA POREDOŠ 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
fi nance

ALEŠ RUČIGAJ 
Zadolžitev: aplikatorstvo

LUKA POGAČNIK 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
oblikovanje

TINE KOC 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
RobotChallenge

MATEVŽ JELENKO 
Zadolžitev: aplikatorstvo

TIMOTEJ KLEMENČIČ 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
RobotChallenge

STANE LOKAR 
Zadolžitev: aplikatorstvo

JURE ŠTOJS 
Zadolžitev: aplikatorstvo

KRISTJAN JURČIČ 
Zadolžitev: aplikatorstvo

TANJA BUH 
Zadolžitev: aplikatorstvo

ROK ČEPIN 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
oblikovanje

TJAŠA POTOČAR 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
mediji

VILJEM BORŠTAR 
Zadolžitev: aplikatorstvo

EVA BURJA 
Zadolžitev: aplikatorstvo

MATEJ TOMC 
Zadolžitev: aplikatorstvo

PETRA ŠMID 
Zadolžitev: aplikatorstvo

MARKO TIČAR 
Zadolžitev: aplikatorstvo

ŽAN MATIC PRATNEMER 
Zadolžitev: aplikatorstvo, 
RobotChallenge

LUKA KRESNIK 
Zadolžitev: aplikatorstvo

PREDSTAVITEV EKIPE DIR19
DIR19 za vas pripravljajo:
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DIR19 PREDSTAVITEV PODJETIJ

Kolektor je vodilni svetovni proizvajalec ključnih komponent električnih motorjev po meri, kot so komutatorji, 
hibridne in magnetne komponente in priključne enote za senzorje. Z močno tradicijo na področju tehnologij 
in ključnih kompetenc pri razvoju materialov in izdelkov v BLDC motorjih in krmilnikih, Kolektor razvija 
in proizvaja od motornega podsklopa do popolnih pogonov za različne aplikacije električne energije v 
avtomobilski industriji.

KOLEKTOR group, Vojkova 10, 5280 Idrija
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

Audi-jev e-tron uporablja 
EEBUS

Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

V prejšnji številki smo predstavili EEbus kot defi nitivni stan-
dard na področju upravljanja in komuniciranja v energetiki. 
Audi ponuja polnilni sistem za svoja vozila, ki uporablja 
EEBUS funkcije za izmenjavo sporočil med enotami, kot je 
HEMS za koordinacijo skupne porabe.

Tako lahko lastniki elektrovozil s tem sistemom v vsakem trenutku 
prilagajajo stopnjo polnjenja akumulatorjev tako, da skupna stopnja 
porabe ne presega dovoljene meje, obenem pa iščejo optimum 
polnjenja. Tako denimo lahko pospešijo polnjenje v času, ko domača 
proizvodnja energije presega porabo ali ko je energija najcenejša ipd.
HEMS enote so namenjene koordinaciji porabe in proizvodnje v 
domačem sistemu in so ponavadi uporabljene na mestih, ki imajo 
solarno proizvodnjo energije in/ali njeno hrambo v baterijah.

Na shodu »Plugfest E-Mobility« so testirali združljivost različnih rešitev, ki 
uporabljajo EEBUS standard. Opravljeni testi so preizkusili sinhronizacijo 
fotovoltaičnih sistemov, polnilne infrastrukture, elektrovozila in sistema 
gretja, ki v svojem delu iščejo optimalno pot glede na skupen učinek. 
Glede na to, da je večina elektrovozil večino časa parkiranih bodisi na 
domu ali delovnem mestu, je možnosti za optimizacijo polnjenja veliko.

V prihodnosti bodo elektrovozila lahko igrala pomembno vlogo pri 
uravnavanju skupne porabe mrežnih segmentov in bodo lahko energijo 
akumulirala ali oddajala glede na trenutne potrebe mreže. S tem bo 
postal elektromobil ključen element mreže prihodnosti in ne več čisti 
porabnik z relativno neugodnimi zahtevami -  veliko, impulzno porabo.

Vir: https://www.audi-mediacenter.com
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MIKROKRMILNIKI ZA IOT

Cypressovi mikrokrmilniki z BLE
Uredil: Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika

Cypress pripravlja dva nova 
modela z majhno porabo, ki 
vključuje podporo za Bluetooth 
»mesh« povezovanje,  CYW-
20819/20. 

Specifi kacije za prvega so že znane.
CYW20819 ponuja hkratne po-
vezave na BT5.0 audio in BLE in 
do voljuje prenos zvoka in podat -
kov za baterijsko upravljane noslji-
ve napravice. Čip ima ARM Cortex 
M4 jedro za frekvence do 96MHz, 
256KB FLASH, 176 KB SRAM in 
1MB ROM, AES128 in RSA2048 bit 
podporo, poleg tega pa 2 x USART, 
ADC/PWM/key-scan/2 x I2C, 2 x SPI 
(eden je lahko dual ali quad SPI), 

CYW20819: Single-Chip ULP Bluetooth 5 MCU

MCU Subsystem

JTAG Debug

Flash (256KB)

SRAM (176KB)

96-MHz Arm® Cortex®-M4

Peripherals

Analog Mic

PWM x6

PDM

16-bit DelSig ADC

I/O Subsystem

GPIO x40

Communication Interfaces

SPI/Quad SPI

I2C/SPI Master

UART x2

Bluetooth Subsystem

Applications Bluetooth

 Audio (source)

Security Engine (RSA, SHA, AES)

ROM (1MB)

BR/BLE/ EDR MAC, PHY (Bluetooth 5.0)

WDT/CSV

kvadraturni enkoder, vhod 
za analogni mi krofon, do 
40 GPIO pi nov.

Slika 1 - Zgoraj blok shema 
CYW20819

Slika 2 - Levo Evaluation 
kit CYW920819EVB-02
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ELEKTRONIKA

Diodes Inc: AP7366 – mali, poceni LDO

Diodes Inc: AP7366 – mali, poceni LDO

AP7366 je 600mA LDO regulator, na voljo tako v nastavljivi kot v fi ksni izvedbi. Zanimiv je ker je 
majhen, zajema prak  čno vse, razen kondenzatorjev in uporovnega delilnika, ker ima nizek tok 
mirovanja (60 μA). Gre za komponento, namenjeno 2 – 6V področju, torej je čip uporaben za kako 
napajanje moderne logike na malih USB napravicah in podobno.

Novi modeli pokrivajo half-bridge in high side/low side konfi guracije in so v SO-8 ohišjih.
INSIS, DGD2005S8 in DGD2012S8 so 200V krmilniki vrat MOSFET/IGBT tranzistorjev.

Osnovne lastnosti:
• izhodni tok do 600mA
• mirovni tok: 60uA
• vhodni razpon: 2,2V do 6.0V
• fi ksne verzije 1,0/1,2/1,5/1,8/

2,0/2,5/2,8/3,0/3,3/3,9V
• PSRR 75dB pri 1kHz
• čas zagona: 150 us
• stabilen z »low ESR« 1uF 

keamičnim kondenzatorjem na 
izhodu

• odličen  odgovor na tranziente 
bremena in vhoda

• nizek padec napetosti: 300mV 
pri 600mA

• omejitev toka in zaščita pred 
kratkim stikom

• termična zaščita
• delo pri -45°C do +85°C.

Novi čipi lahko krmilijo dva MOSFET-a v pol-mostični 
konfi guraciji, delujoča na do 200V. Krmilniki so 
združljivi s standardno CMOS/TTL logiko in tudi 
3,3V CMOS.
Ostale lastnosti:
• asimetrični izhod
 DGD2003 (290mA »source«/600mA »sink«)
 DGD2005/DGD2012 (1,9A »source«/2,3A 

»sink«) 
• dead-time:
        DGD2003 .... 420ns
        DGD2005/DGD2012 ... no
• lebdeča visoka polovica highside v bootstrap 

delovanju – do 200V
• izhodi dovoljujejo negativne tranziente
• Schmitt trigger vhodi
• zaštita pred delom s prenizko nap. napajanja 

na obeh izhodih
• temperaturno področje -45°C - +125 °C
• napajalna napetost 10-20V
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SPOROČILA PARTNERJEV

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



RADOG D.O.O.
ŠMARTINSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA

TEL.: +386 51 332 229
E-MAIL: RADO@RADOG.SI, WWW.RADOG.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. 



48 AVTOMATIKA 172/2019

Glavne značilnosti in prednosti:

Prihranek časa s kompleti relejev

Kompleti relejev so še posebej enostavni za uporabo. So 
100% funkcionalno testirani in sestavljeni v celoti, zato 

omogočajo velik prihranek časa med namestitvijo. Vsak 
komplet ima naročniško številko, kar zmanjšuje potreben 
prostor za shranjevanje.

Poenostavljena namestitev in odpravljanje napak

OPREMA ZA INDUSTRIJO

PUSH-IN PODNOŽJA ZA DRM IN DRI RELEJE
Hitrejša in enostavnejša names  tev relejev z novimi PUSH IN podnožji za DRI in DRM releje

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Elektromehanski releji se uporabljajo za ločevanje vhodnih in izhodnih signalov v avtomatizaciji, vse 
pogosteje pa tudi pri pametnih inštalacijah v zgradbah. Elektromehanski releji serije D proizvajalca 
Weidmüller so robustni releji za posebne namene z visoko prebojno trdnostjo in odpornostjo na uporabo. 
Podnožja relejskih modulov lahko vsebujejo tudi do 28 priklopnih točk, kar znatno vpliva na čas ožičenja 
med namestitvijo. 

Izbor primerne tehnologije priključitve je ključen za optimalno in hitro namestitev relejev. Podnožja PUSH IN za D 
serijo relejev zaradi enostavnejše tehnike nameščanja omogočajo znatne časovne prihranke pri ožičenju. Podnožja 
omogočajo uporabo mostičkov za povezovanje potencialov na krmilni strani, kar zmanjša potrebe po ožičenju.
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PODNOŽJA ZA RELEJE

PUSH IN sistem priključevanja pospešuje proces ožičenja, 
testni gumb pa olajšuje odpravljanje napak.

Manjša potreba po ožičenju

Mostički omogočajo povezovanje A2 priključkov, s tem se 
zmanjša potreba po ožičenju.

Različne možnosti označevanja

Podnožja omogočajo označevanje z Weidmuellerjevimi 
multicard oznakami tipa ESG, prav tako pa je možno dokupiti 
dodatni nosilec kamor se pritrdi še dodatna oznaka.  

Enostavno planiranje in nadgrajevanje

Vsi izdelki serije D so vključeni v programsko opremo 
Weidmueller confi gurator, kar omogoča enostavno planiranje 
in pravilen izbor dodatkov. 

Za več informacij o relejih se obrnite na slovenskega 
zastopnika za Weidmüller, Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 
1000 Ljubljana, www.elektrospoji.si). Njihovi svetovalci 
vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve 
za vaše potrebe. 
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SPOROČILA POSLOVNIH PARTNERJEV
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SENZORIKA ZA VIBRACIJE

V podjetju FBS elektronik d.o.o., z namenom dviga 
obvladovanja tveganj, povezanih z izpadi zaradi okvar 
proizvodnih naprav, predstavljamo novost iz našega 
programa zastopstev: vibracijske senzorje proizvajalca 
Micro Detector. Z uporabo vibracijskih senzorjev lahko 
spremljamo karakteristike vibracij proizvodnih naprav in po 
potrebi pravočasno opravimo pregled ter potrebna opravila 
preventivnega vzdrževanja. Vzdrževanje stroja lahko na ta 
način načrtujemo v času, ko je ta v predvidenem mirovanju. 
Tako minimiziramo strošek vzdrževanja in preprečimo 
neželene prihodnje okvare ter z njimi povezano škodo.

Vibracijski senzorji serije VBR so elektronski senzorji za 
nadzor in spremljanje vibracij na strojih in napravah, ki 
imajo v svoji zasnovi praviloma gibljive dele. Zaznavanje 
odstopanj od normalnega obratovanja je, kadar to izvajamo 
na podlagi nadzora vibracij, najučinkovitejše v primeru 
opreme s konstantnimi ali ponavljajočimi se delovnimi 
pogoji. 

Za namen nazornega pojasnila lahko uporabo senzorja vibracij 
primerjamo z  uporabo termometra za merjenje telesne 
temperature potencialnega bolnika. Zvišanje temperature 
kaže na okužbo oziroma potencialno bolezensko stanje, 
ki ga želimo čimprej zaznati in pozdraviti.

Na enak način lahko s spremljanjem vibracij proizvodnih 
naprav pravočasno zaznamo povečan obseg vibracij 
zaradi obrabe opreme ali drugih neželenih vplivov in s 
posegi preventivnega vzdrževanja pravočasno preprečimo 
potencialne okvare z večjim obsegom negativnih posledic.

Vibracije se na napravi lahko pojavijo zaradi različnih 
vzrokov. Lahko so vibracije iz okolja ali pa se pojavljajo 
zaradi konstrukcije, sestave, oziroma principa obratovanja 
stroja. Vibracije, ki se prenašajo iz okolja, npr. vožnja težkih 
tovornjakov mimo naprav, lahko sčasoma povzročijo 
odpovedi na teh napravah. Možne nenormalne vibracije 
na napravi pa se lahko pojavijo zaradi obrabe sestavnih 
elementov kot so ležaji, zobniki, ohlapnosti sestavnih 
delov, neravnovesja vrtljivih mas, ekscentričnosti vrtilnih 
osi, lahko pa tudi zaradi nepravilno vgrajenih mehanizmov 
ali pritrdilnih elementov. Posledično se na stroju generirajo 
povečane nepredvidene centrifugalne sile, poveča trenje 
ali nanosi umazanije na posameznih sestavnih delih. 
Zaradi povečanega trenja se lahko pojavi prekomerni 
dvig temperature sestavnih elementov, kar lahko povzroči 
spremembo dimenzij elementov zaradi temperaturnih 
raztezkov. Ta odstopanja lahko vodijo v poškodbo ležajev, 
gredi in drugih premičnih delov, kar pa ob njihovi odpovedi 
lahko povzroči poleg neposredne škode okvarjene naprave 
tudi posredno škodo v povezanem proizvodnem procesu. 
Tako lahko ob odpovedi naprav, kot sta npr. motor ali 
črpalka pride posledično tudi do škode zaradi odpovedi 
njunega delovanja.

Pripomočki in sistemi za analizo vibracij lahko pomagajo 
prepoznavati številne resne težave v zgodnji fazi. To 
vzdrževalnemu osebju omogoča preventivno ukrepanje in 
preprečitev potencialnih okvar z minimalnimi stroški, saj 
lahko resnejše okvare prepreči s pravočasno zamenjavo 
obrabljenih sestavnih delov.

Uporaba senzorjev serije VBR je preprost in stroškovno 
nezahteven način spremljanja vibracij strojev in naprav. 
Senzorji za delovanje ne potrebujejo uporabe visoko 
zahtevnih programskih orodij ali specializiranih in dragih 
izobraževanj za operaterje.

Pri zasnovi vibracijskih senzorjev je uporabljena MEMS 
tehnologija »Mikro Elektro Mehanski Sistem«, ki temelji na 
merjenju pospeška v treh oseh (X-Y-Z), s čemer senzor zaznava 
mikro premike stroja. Zbrane informacije so posredovane v 
proces  monitoringa, kjer so  pospeški prikazani kot vibracije. 

»Strojelom«
in »vibracijski« senzorji

Termina »strojelom« ne najdemo v slovarju slovenskega knjižnega jezika, kljub temu pa se žal prevečkrat 
pojavi v pogovorih, vezanih na proizvodne procese. Je izraz, ki ga pogosto srečujemo v družbi besed: 
okvara, zastoj, defekt, havarija in s še kakšno podobno besedo. Večinoma bi želeli vedeti, če že, kdaj bo 
do neljubega dogodka prišlo. 

Informacije: Vipavc, tehnična podpora & prodaja, FBS elektronik d.o.o.
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Proizvodnji program:
 - induktivni senzorji 

- kapacitivni senzorji 
- REED senzorji - temperaturna tipala - elektronski sklopi in krmilniki 

Distribucijski program:

VO D I L N I  S LOV E N S K I  P R O I Z VA JA L EC   
I N D U S T R I J S K E  S E N Z O R I K E   

-  
-  
  avtomatska vrata  
  in prehode 

-  
SIL1, SIL2, SIL3 
-varnostni pohodni tepihi 
-  sistemi … 

 

-  
-  
- varnostna stikala 
  

-  
-  

- industrijski  
  konektorji 

- industrijski  
  GSM vmesniki 
 
- komunikacijske  
    

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

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

Storitve :
- razvoj  
-  
-  

S senzorji, ki uporabljajo  MEMS tehnologijo, lahko nado-
mestimo večje in dražje naprave ter zajamemo zadostno 
količino podatkov, da iz njih lahko izluščimo želene 
informacije. Vgrajen silikonski čip je zmožen delovati kot 
senzor tlaka, pospeška ali kot žiroskop. Zaznava informacije 
iz okolja in mehanske vplive pretvori v električne impulze. 
V ustrezni izvedbi senzorjev lahko s tovrstno tehnologijo 
spremljamo tudi zvočne vibracije, tlak in magnetni pretok.

Senzorje VBR lahko programiramo in tako opazujemo učinke 
vibracij v različnih merilnih območjih in sicer: ± 2g, ± 4g, 
± 8g, ± 16g. Frekvenčno območje delovanja je do 400Hz. 

Vse nastavitve senzorja programiramo preko vhoda 
RS485. Program za programiranje senzorjev je na voljo 
na spletnih straneh podjetja MD in si ga lahko uporabnik 
brezplačno prenese. 

Senzor uporablja RS485 komunikacijo, ki dovoljuje 
simultani nadzor pospeška v treh oseh (vsak kanal ima 
16-bitno resolucijo). Zaradi RS485 je senzorje mogoče 
uporabiti tudi v aplikacijah povezanih v IoT, priključite 
pa ga lahko na različne PLC-je.

Na voljo je tudi analogni izhod (z 12-bitno resolucijo), za 
katerega moramo izbrati kanal, ki ga želimo spremljati.  
Med programiranjem lahko izbiramo med napetostnima 
izhodoma:  0-5V ali  0-10V ali med tokovni izhodi: 4-20mA, 
0-20mA, 0-24mA.

Preko USB vmesnika lahko senzor priključimo tudi na 
osebni računalnik.

Program, katerega zagotavlja Micro Detectors, je namenjen 
lažjemu učenju in programiranju senzorja. Ta program 
za delovanje in uporabo senzorja ni nujno potreben. Za 
delovanje senzorja lahko uporabite večino programov, ki 
za komunikacijo uporabljajo RS485 vmesnik. Senzor je 
opremljen z lastnim naborom ukazov, ki jih lahko programirate 
(sintaksa je opisana v priloženem uporabniškem priročniku).
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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   

Zakaj bi uporabili vibracijske senzorje?

Zmanjšanje produktivnosti zaradi občasnih nepričakovanih zaustavitev strojev, 
slabša kakovost izdelkov, povečanje hrupa in s tem slabšanje delovnega 

okolja so signali, da se v 
proizvodnem procesu dogaja 
nekaj nenadzorovanega. 
Nepričakovani zastoji zaradi 
okvar so eden najbolj ne-
želenih in visokih stroškov v 
proizvodnih procesih.

Z vibracijskim senzorjem lah-
ko v večini primerov dovolj 
zgodaj zaznamo spremembe v 
delovanju naprav, da se nanje 

pravočasno odzovemo. S tem preprečimo neželene okvare in izpade ter tako 
povečamo produktivnost in zmanjšamo porabo energije.

Identifi kacija obrabljenih ali okvarjenih elementov predstavlja element 
prediktivnega procesa vzdrževanja. Služba vzdrževanja lahko na ta način 
ustrezne elemente za zamenjavo pridobi in zamenja že prej in ne v trenutku 
njihove odpovedi. S takšnim načinom je omogočeno tudi optimiziranje zaloge 
rezervnih delov. 

Zaustavitve in popravila so 
lahko načrtovani. Posledič no 
se popravilo izvede z mi -
nimalnimi stroški, tako veza-
no na nabavo materiala, kot 
na stroške ustavitve stroja. 

Zaradi vibracij v normalnih 
mejah so proizvodne količine 
in kakovost v predvidenih 
okvirih. Poveča se življenjska 
doba strojev in izboljšajo 
delovni pogoji.  

Ker VBR senzorji ne zahte-
va jo uporabe posebnih, dragih programov in so uporabniku prijazni, so tudi s 
stroškovnega vidika dobra naložba.

Za več podatkov in prikaz delovanja pokličite v podjetje FBS elektronik d.o.o.
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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
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EGE Elektronik: SDN501/1 
GSP-DYN dinamični senzor 
pretoka
Senzor odlikuje visoka odzivnost, zato je primeren tudi za merjenje malih impulznih 
pretokov.

Poleg tega ima nizek prag minimuma in zazna že majhne dozirane količine. 
Deklarirani minimum je 0,02ml, kar se lahko ponavlja s periodo 1s. Občutljivost 
senzorja je nastavljiva, stikalni izhod pa tipa PNP-NO.

Elmo: Gold Twitter
Dokaj nenavaden servokrmilnik. Zdi se kot rezultat stave inženirjev. Gold Twitter je 
brez ohišja ipd in vse na njem je »bare-metal«, goli konektorji ipd. V sendviču treh 
miniaturnih tiskanin, mogoče 3,5 x 3 cm. Vse skupaj tehta 22 gramov. 

A z maksimalno močjo. Najmočnejši servo je deklariran kot »5000 qualitative 
Watts«. Pogled v datasheet pove, da to zanje pomeni 1370W najvišje stalne 
izhodne moči, pri 21ARMS in  izkoristku, ki presega 99%.

Slika 1: Elmo Gold Twitter

God Twitter lahko dela pri vhodnih napetostih od 8 do 55V, vendar je nominalna 
48V. Izhodna napetost lahko doseže 96% vhodne.
Sta dve verziji Goden Twitterja, ena za CAN, druga za EtherCAT.

Vir: https://www.elmomc.com/product/gold-twitter/

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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Sistem za 3D-tisk, ki 
dela 8-krat hitreje od 
klasičnega FDM
Fraunhofer Institut, oddelek za strojna orodja in forming 
(IWU) je ustvaril nov sistem hitrega tiska plastike, ki 
na prvi vtis združuje FDM  s proizvodnjo fi lamenta, v 
eni osnovni enoti.

SEAM (Screw Extrusion Additive Manufacturing) je sestavljen 
iz plastifi kacijske enote za obdelavo plastičnih granul, ki 
napaja tiskalno glavo. Ta je zaradi mase sistema (grelci, 
plastifi kacijski vijak ipd) statična, pomika pa se podlaga. 
Slednje je vezana na sistem aktuatorjev v heksapod 
konfi guraciji, ki ji mogoča rotacijo (+/-20°), nagib (+/-45°) 
in vertikalno pot.

Sistem uporablja granule, ker so za industrijski tisk daleč 
cenejše od fi lamenta, pri industrijskih serijah pa je cena 
materiala pomemben dejavnik. Problem z ekstruzijskim 
sistemom je v veliki inertnosti in temu primerno ne moremo 
krmiliti hitrosti proizvodnje plastične mase tako hitro, kot to 
potrebuje glava na svoji poti. Zato je bila razvita posebna 
enota, ki lahko hitro uravnava pretok plastike v celotnem 
delovnem obsegu, glede na trenutno hitrost glave in potrebe.

SEAM sistem, resda z dokaj veliko šobo (1,0mm) dosega 
velike hitrosti tiska (do 10 kg plastične mase v eni uri), kar 
ob prihranku pri ceni materiala radikalno znižuje efektno 
ceno tiskanega izdelka. Glede na to, da je večina stroškov 
tiska izdelka v ceni materiala in delovnih urah stroja, se 
rezultat dobro preslika v konkurenčno prednost.

Poleg tega mu sistem za pomikanje podlage omogoča 
pogosto tiskanje tudi modelov, ki bi na klasičnem tiskalniku 
potrebovali podporne konstrukcije.

Sistem za doziranje plastike omogoča tiskanje različnih 
debelin na eni poti. Medtem ko pri brizganju plastike 
dobimo zaradi omejitve postopka komponente z dokaj 
tankimi stenami, je ta debelina lahko pri STEAM-u od 1,2 
do 3,1mm za PA 6 CF ob uporabi 1,0mm tiskalne šobe.

Sistem tudi dovoljuje hibridni tisk, kjer 3D-tisk kombiniramo 
z drugimi postopki. Tako lahko denimo v svoj tisk vključimo 
pločevinski del ali pa tiskamo na že brizgani izdelek ipd.

Vir: 
https://www.iwu.fraunhofer.de/
https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2019/
ResearchNewsMarch/high-speed-3d-printer-for-high-
performance-plastics.html

INSIS ICOM 
usmerjevalniki za IoT
Serija ECR pokriva vse najbolj zastopane vmesnike in je 
dosegljiva tako v izvedbi za Ethernet kot tudi za LTE. Obe 
izvedenki imata WLAN tako za lokalno komunikacijo kot 
za integracijo v IT infratrukturo. LTE verzija ima dva vtiča 
za SIM kartice in možnost dela tudi s starejšimi standardi 
HSPA in GSM. NA voljo sta RS232 in RS485 vmesnika in 
digitalni I/O signali.

Slika 1: ECR serija

Vir: https://www.insys-icom.com/products/router

Leuze-jev inteligentni 
kabel daje indikacijo 
dotrajanosti
Gre za novost, namenjeno I4.0 aplikacijam, ki se 
imenuje Smart Core in ponuja predvidljivo vzdrževanje 
v aplikacijah z veliko premičnimi kabli (robotske roke, 
varilni roboti ipd).
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Kabel vsebuje dodatni žrtveni vodnik, ki je zasnovan tako, da ima trajnost 80% 
življenjskega cikla kabla. Odpoved žrtvene žile  tako služi kot zgodnje opozorilo 
o prihajajoči odpovedi kabla. 

MCP1623/24 regulatorji za 
dvig napetosti v baterijskih 
aplikacijah
Regulatorja sta »boost« tipa in sta idealna za napajanje iz baterije.

Slika 1 - Shema MCP1623/24

Sta torej sinhrona »step-up« DC/DC pretvornika, namenjena napajanju iz 
1/2/3 celične NiCd,NiMh, enocelične LiIon ali LiPo celic. Pri izklopu napajanja 
(EN= GND), je poraba napajalnika manj kot 1 μA. Drugače pa med delom brez 
bremena čipa porabita manj kot 19μA.

Slika 2 - Tipičnma shema
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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

Microchip-ov novi Mi-V 
RISC-V ekosistem
Microchip je z  nakupom Microsemi-ja nadaljeval 
z njegovimi programi. Tako smo na polju FPGA-jev 
dobili novi ekosistem  za RISC-V.

Osnovne komponente Mi-V RISC-V

Zelo pohvalno, čeprav (še) mogoče ni čisto jasno, 
čemu taka nuja, saj je Microsemi že imel modele z 
vdelanim ARM jedrom (hard macro).

Okolje se imenuje MI-V RISC-V. Gre za ekosistem, 
sestavljen iz 6 osnovnih komponent:

• RISC-V CPUji
• orodje za design (Libero SoC, SoftConsole)
• razvojne plošče
• operacijski sistemi (RTOS)
• gotove rešitve (FW, krmilni programi za RISC-V)
• podpora v različnih oblikah

Vir: https://www.microsemi.com/product-directory/
fpga-soc/5210-mi-v-embedded-ecosystem
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ON SEMI  RSL10 SIP v 
obliki za samostojno 
napajane IoT naprave 
Poraba čipa je tako nizka, da dovoljuje uporabo v 
stikalih in podobnih mestih, kjer se RSL10_SIP napaja 
iz energije preklopa.

Tokrat iz posebej razvitega stikalne mehanike, ki ob 
pritisku lahko generira lahko do 300uJ energije, kar 
je več kot preveč za delo RSL10_SIP (62,5nW med 
spanjem in 10mW med delom).

Slika - Mehanska izvedba stikala

Referenčni design je opremljen s potrebno do ku-
mentacijo (PCB, shematika ipd), priložena pa je tudi 
izvorna koda.

Nova IR LED dioda 
za pametne farming 
aplikacije 
Osram-ov novi model Oslon Black SFH-4736 je 
»near-IR«, kot temu pravijo, kar pomeni, da z dobrim 
delom sega v vidni spekter – seva v področju od 650 
do 1050 nm. Glede na predhodni model SFH-4735 
ponuja boljšo optiko, saj se tu 90% nastale svetlobe 
kanalizira v 40° sevalni snop. 

Zasnovana je na modri LED in fosforju za pretvorbo 

vidne svetlobe v IR. Model je optimalen za IR 
spektroskopijo.

Slika - Oslon Black SFH-4736

Vir: www.osram.com

Sequans ® STMod+  
LTE-M  razširitvena 
kartica 
STMod+ kartica je namenjena STM-ovi STM32 seriji 
in konektorju STMod+. Modul podpira 17 frekvenčnih 
pasov, tako da je globalno uporaben.

Osnovne značilnosti
• Sequans® GM01Q worldwide cellular modem 

module 
• LTE Cat M1 in Cat NB1 
• 300kbps sprejem,375 kbps oddaja
• preklop vmesnika: SIM, eSIM, and MicroSIM

Slika: SEQUANS GM01Q

Vir: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/
document/data_brief/group2/8a/c8/8f/f6/4c/56/40/
b2/DM00600527/fi les/DM00600527.pdf/jcr:content/
translations/en.DM00600527.pdf



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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CELJSKI SEJEM, Slovenija
9.–12. april 2019

FORMA TOOL – orodjar�vo in �rojegradnja

VARJENJE IN REZANJE
MATERIALI IN KOMPONENTE
NAPREDNE TEHNOLOGIJE

CELJSKI SEJEMwww.ce-sejem.si

MEDNARODNI

INDUSTRIJSKI SEJEM 2019
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drivepro.danfoss.com

DrivePro® Life Cycle



65AVTOMATIKA 172/2019

SPOROČILA PARTNERJEV



Vabilo na konferenco:  

Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu 
Organizator: Društvo avtomatikov Slovenije in Univerza v Mariboru, FERI 
 
Izvedba konference:  
Vabljena predavanja, predstavitve člankov, študentska sekcija, podelitev nagrad Tehnološke mreže, razstava 
pokroviteljev in borza kadrov. Teme predavanj bodo osredotočene na avtomatizacijo industrijskih obratov, 
avtomatizacijo v logistiki in prometu, avtomatizacijo v energetiki, pametna mesta in skupnosti, pametne stavbe in dom, 
krožno gospodarstvo, trajnostna pridelava hrane, tovarne prihodnosti in mobilnost. 
 

Osrednja tema konference:  
Umetna inteligenca v industriji 
 
Časovni mejniki: 
Prijava prispevkov (naslov članka in povzetek): 1. 2. 2019 
Prijavo pošljite na: konferenca@aig.si 
 
Prijava razstavljavcev: 1. 2. 2019 
Obvestilo o izboru: 15. 2. 2019 
Oddaja člankov: 1. 3. 2019 
Prijava udeležbe: do začetka konference 
 
Cenik konference 
Kotizacija za udeležence: 220 EUR.  
Vključuje predavanja, ogled razstave, kosilo, večerjo in zbornik referatov. 
 
Za informacije smo vam na voljo:  
konferenca@aig.si, tel. 02 220 7162 
ali na http://www.aig.si/ 
 
 



 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 
Modular fieldbus solutions for eXTReme environments 

eXTReme temperature 
… from −40°C to +70°C 

eXTReme vibration 
… up to 5G acceleration 

eXTReme isolation 
… up to 5 kV impulse 

eXTReme size 
… up to 5x smaller 

www.wago.com 



Honeywell CentraLine

Avtomatizacija in nadzor:

•  klimatske naprave,

•  toplotne postaje,

•  hladilne postaje,

•  individualna sobna regulacija,

•  priprava sanitarne vode,

•  razsvetljava

Prednosti:

•  energetsko optimalno delovanje,

•  popoln nadzor nad delovanjem naprav,

•  hitro odkrivanje napak in ukrepanje,

•  odprtost (Ethernet, Lonworks, 

industrijski protokoli),

•  enostavna uporaba

Uporabniki: 

•  poslovne zgradbe,

•  hoteli, šole, bolnišnice,

•  kulturne ustanove (muzeji, gledališča),

•  sistemi daljinskega ogrevanja

Celovita rešitev za avtomatizacijo zgradb

www.metronik .s i

SymmetrE/iFix
SCADA sistem, namenjen nadzoru in vodenju energetskih naprav v zgradbah.  
Zagotavlja funkcije vizualizacije, alarmiranja, delovanja po urniku, nastavitve 
parametrov, arhiviranja in priprave poročil.

Programabilni krmilniki
Hawk – modularni krmilnik, konverter protokolov, spletni strežnik
Lion – modularni krmilnik
Eagle, Panther, Tiger – kompaktni krmilniki
Serval, Lynx – individualna sobna regulacija

Celovit program senzorike in izvršilnih organov
Ventili, pogoni, tipala

SymmetrE/iFix Eagle Panther

LionHawk

Lynx Serval Periferni elementi Produkti drugih proizvajalcev

Ethernet

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

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