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

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

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i

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

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

Smo na Celjskem mednarodnem industrijskem sejmu in AIG.

Videti je, da se teme vseh domačih sejmov konvergirajo k neki 
skupni temi. Naj gre za vzdrževanje, čiščenje, mehatroniko, ro-
botiko ali kaj drugega, vedno izplavajo na površje nosilne teme, 
kot so IoT, mrežna distribucija podatkov, upravljanje in nadzor 
ipd.

Omenjena področja so postala  nekakšna osnovna dejavnost, IoT, 
upravljanje s podatki in mrežno komuniciranje skozi proizvo-
dni proces pa živčevje in krvotok, ki jo omogočajo. Nad vsem so 
napredni algoritmi in AI, ki so tista ključna sestavina, ki daje 
ponudnikom odločilno prednost na določenem področju in tako 
se ne glede na naravo končne storitve večina tematike vrti okrog  
teh naprednejših komponent.

Tako lahko v bodoče pričakujemo vse več teh komponent ne glede 
na ime dogodka, ki ga pokrivamo, “Avtomatika+Elektronika” pa 
bo vse bolj postajala “Avtomatika+Elektronika+Informatika”…

Branko Badrljica, glavni urednik

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

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

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

SLOVENIJE - DAS

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

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

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje
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Naročnine na:
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Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija iz-

haja 11-krat letno.
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OGLAŠEVALCI
 1 MIS2019
 2 METRONIK
 3 ČIP
 5 HAMTECH  ICOM
 6 ALKATRON
 7 HT-EUREP
10 MARSI
15 ITAIA
15 ELEKTROSPOJI
17 BECKHOFF
18 MIEL
19 MIS2019
21 ROBOTINA
23 TIPTEH
25 OPL
27 FBS ELEKTRONIK
29 LINGVA
32 HAMTECH IDAS
33 LSO
34 RTZC
35 CONPHIS
36 RAGA
38 ELBACOMP
38 HAMTECH RIGOL
39 ELGOLINE
40 LCR
43 YASKAWA SLOVENIJA
45 SEJEM ZAUH
47 RADOG
48 INDUSTRIJSKI SEJEM
48 S5TEHNIKA
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50 AIG’19
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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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NAPOVEDNIK

Na 52. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, ki bo v Celju od 
10. do 15. septembra 2019, se bodo skupno, že četrtič, v »Stičišču 
znanosti in gospodarstva«, ki je projekt Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport,  predstavile poglavitne raziskovalne inštitucije v 
Sloveniji. Na ogled bodo vrhunske tehnologije z različnih področij, 
kot so mehatronika, avtomatika, robotika, profesionalna elektronika, 
energetika, IT, bionika, nanotehnologija, vesoljske tehnologije in 
drugo..

Informacije: Janez Škrlec, Ministrstvo za znanost in šport

»Stičišče znanosti in »Stičišče znanosti in 
gospodarstva« tudi na 52. gospodarstva« tudi na 52. 

MOS v CeljuMOS v Celju
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STIČIŠČE ZNANOSTI IN GOSPODARSTVA

Letos bo poudarek na predstavitvi novih tehnologij, 
novih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inova-
cij, novodobnih poklicih in sodobnih izobraževalnih 
programih. Letošnje stičišče bo usmerjeno pred vsem 
na področje mikro, bio in nanotehnologij ter vesoljskih 
tehnologij. Stičišče bo tako pred stavljalo priložnost 
za promocijo slovenske znanosti, predvsem pa tudi 
priložnost za intenzivnejše sodelovanje med znanstveno 
in gospodarsko sfero. 

V hali L celjskega sejmišča bodo predstavlje ni tudi primeri 
dobre prakse sodelovanja med razvojno-raziskoval-
nimi inštitucijami in podjetji oz. gospodarstvom. Vodja 
projekta je Janez Škrlec, bivši član Sveta za znanost in 
tehnologijo RS.

Svoje delo in znanstvena dognanja bodo na MOS predstavili: Institut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut 
za biologijo v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko - UM, Fakulteta za elektrotehniko UL, Fakulteta za strojništvo - UL, Naravoslovnotehniška 
fakulteta - UL (oddelek  - OTGO) ter Center odličnosti Nanocenter in Center odličnosti NAMASTE,  Slovensko Inovacijsko 
Stičišče Evropsko Gospodarsko Interesno Združenje  (SIS EGIZ), Visoka šola za bioniko na Ptuju, Višja strokovna šola 
ŠC Ptuj, Fakulteta za informacijske študije Novo Mesto, 
Pedagoška fakulteta - UM,  Fakulteta za energetiko - UM, 
Ekonomsko – poslovna fakulteta – UM, Fakulteta za strojništvo 
– UM, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – UL,  Center 
za prenos tehnologij in inovacij na IJS (CTT IJS), GZS, ter 
visokotehnološka podjetja: Skylabs d.o.o, Cosylabs d.d, 
EKOSEN d.o.o,  RLS d.o.o,  Pipistrel d.o.o,EUREL d.o.o, Dobre 
rešitve d.o.o, PS d.o.o iz Logatca, Miel Elektronika d.o.o, DUOL 
d.o.o, Makro Team d.o.o, MyCol d.o.o , Bucik d.o.o, Nanotul 
d.o.o, ROTO d.o.o, INTRI d.o.o, Saving d.o.o, INEA d.o.o, Fotona 
d.o.o, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o, TECES  in 
mnogi drugi.

Lansko leto je v okviru »Stičišča znanosti in gospodarstva, 
največ inovacij predstavil FERI – Univerze v Mariboru, 
Kemijski inštitut iz Ljubljane, Institut Jožef Stefan, Fakulteta 
za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in drugi. V treh letih 
je »Stičišče znanosti in gospodarstva prejelo vrsto priznanj 
strokovne komisije Celjskega sejma.

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
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STROKOVNI DOGODKI

Informacije: Monika Oset Celjski sejem

Svetovne novosti industrije na Mednarodnem 
industrijskem sejmu v Celju

Najpomembnejši proizvajalci, nosilci ključnih blagovnih znamk na področju orodjarstva, strojegradnje, 
varjenja in rezanja, materialov in komponent ter naprednih tehnologij se bodo letos od 9. do 12. aprila 
predstavili na Mednarodnem industrijskem sejmu v Celju. Vodstvo Celjskega sejma z zadovoljstvom 
ugotavlja, da je odziv razstavljavcev izjemen, razstavni prostori pa so zapolnjeni do zadnjega metra. 
Tako bo letošnji Mednarodni industrijski sejem največji strokovni sejem na celjskem sejmišču. 

Mednarodni industrijski sejem bo tako znova upravičil 
sloves največ je ga in najpomembnejšega sejma teh 
dejavnosti v celjski regiji. Sejem, na katerem bodo 
prisotni vsi, ki na tem področju kaj pomenijo v Evropi 
in tudi širše, tako predstav lja odlično priložnost 
za sklepanje novih poslov. Industrijski sejem je s 
konstantno rastjo postal drugi največji sejem, ki pa 
se bliskovito približuje vodilnemu sejmu MOS. 

Izvršni direktor družbe Celjski sejem d.d. mag. Roberta 
Otorepca pojasnjuje: »Letos lahko zopet govorimo 
o rekordni udeležbi razstavljavcev. Sejem bo tako 
potekal v sedmih razstavnih dvoranah na 21.000 
kvadratnih metrih, na okoli 350 razstavnih prostorih 
se bo predstavilo kar 900 blagovnih znamk kar iz 32 

držav iz celotnega sveta. Dejansko smo zapolnili še 
zadnji kvadratni meter, ki je na voljo na teh razstavnih 
dvoranah. Tako da bo letos še več za videt, razstavljavci 
pa bodo pripravili ogromno novosti.«

Več kot 100 novosti prvič na ogled

Celjsko sejmišče se v času Med narodnega industrijskega 
sejma spremeni v raj za ljubitelje svetovnih novosti. 
Razstavljavci namreč napovedujejo več kot sto novosti, 
ki bodo prvič predstavljene ravno na Mednarodnem 
industrijskem sej mu ali pa vsaj v tem delu Evrope. Na 
ogled bodo novi načini vpenjanja orodij, novitete na 
področju čiščenja obdelovalnih strojev, odrezavanja 
in 3D tiskanja, plazemskega razreza, potekala bo 
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NOVINARSKA KONFERENCA MIS2019

predstavitev novih strojev in orodij, ki šele prihajajo 
na tržišče, videli pa boste tudi največje varilne klešče 
na svetu. 

Da pa tisti, ki jih področje industrije zanima ali pa so 
vanj neposredno vpleteni, ne smejo zamuditi sejma, 
potrdi tudi prodekan Fakultete za strojništvo dr. Iztok 
Palčič: »Zavedamo se pomembnosti sodelovanja šol 
in podjetij, zato smo se odločili intenzivno spodbujati 
tovrstno prakso. Industrija se je namreč ponovno 
začela seliti v Evropo in Slovenijo, število študentov 
pa za potrebe gospodarstva ni zadostno. Podjetja 
in študenti se tako lahko sedaj spoznajo že v času 
šolanja, vključenost v izobraževalni in raziskovalni 
proces pa je prednost za obe strani.«

Dokaz tovrstnega sodelovanja je tudi 60 cm visok 
programabilen humanoidni robot Blue NAO Evolution, 
ki ga je Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru 
donirala revija IRT3000 in ga bo moč spoznati na 
sejmu. Sedanjost, še bolj pa prihodnost industrije, 
namreč obeta močno povezanost z roboti. Robotizacija 
in avtomatizacija pa se selita tudi izven sfere različnih 
panog industrije, saj humanoidni roboti predvsem na 
Japonskem že postajajo del človekovega vsakdana. 
»Eden izmed namenov tega robota je socializacija 
humanoidnih robotov med nami. To pomeni, da se otroci 
v osnovnih šolah, dijaki, študentje in ostali pričnemo 
navajati na prisotnost humanoidnih robotov. To je 
naša prihodnost,« je povedal Timi Karner, asistent na 
Fakulteti za strojništvo na Univerzi v Mariboru. 

Širok sklop panog napoveduje bogato 
sejemsko dogajanje

Poleg bogatega razstavnega programa, sejem ponuja 
številna predavanja z vrhunskimi predavatelji in med-
narodnimi strokovnjaki s področja industrije ter pester 
spremljevalni program. O prihodnosti avtomatizacije z 
roboti in kaj nam ta prinaša bo prvi dan (torek, 9. aprila) 
spregovoril osrednji govorec letošnjega sejma Tomas Ibler. 
Kot strokovnjak na področju avtomatizacije in robotike 
ter fi nančni direktor za Vzhodno Evropo iz japonskega 

robotskega velikana Fanuc bo odgovoril na vprašanja, 
ki si jih zastavlja marsikdo. Kako lahko človek in robot 
sodelujeta, kakšne so razsežnosti umetne inteligence 
ter kaj lahko industrijski robot naredi za nas? Tomas 
Ibler nas bo popeljal po poti preteklosti, sedanjosti in 
prihodnosti industrijskih robotov ter predstavil trenutne 
trende s področja robotizacije. Poleg tega bodo v 
torek na otvoritveni slovesnosti podelili tradicionalna 
sejemska priznanja. 

V sredo bo Dan varilne tehnike, v sklopu katerega bo 
potekalo tradicionalno Državno prvenstvo varilcev, 
dan pa se bo zaključil z družabnim srečanjem varilcev. 
Pomembno je namreč opomniti, kako pomembna je 
ta panoga - praktično ni izdelka, ki ne bi bil na tak ali 
drugačen način varjen oz. spajkan. Samo avtomobil 
ima več kot tisoč zvarov, spajkane so naše elektronske 
naprave, celo vrečka čipsa se zapira z varilnimi 
tehnikami, je orisal dr. Andrej Lešnjak, predsednik 
uredniškega odbora Dneva varilne tehnike, in dodal, 
da se kljub temu varilstvo spopada s številnimi izzivi: 
»Delovno mesto varilca se znajde na samem vrhu 
iskanih kadrov, saj le-ti mnogokrat delajo na terenu in v 
težkih pogojih.« O tem in še o mnogo drugih zanimivih 
temah boste lahko prisluhnili na predavanjih priznanih 
strokovnjakov, ki se bodo zbrali tudi na interaktivni 
okrogli mizi. Tema tokratnega dneva varilne tehnike 
so specialne industrijske aplikacije. Izvedeli boste 
kaj vse in na kakšen način se vari, kakšni so problemi 
varivosti ter kakšna oprema in avtomatizacija se pri 
tem uporablja.

Tudi v četrtek boste lahko širili svoje znanje na 
okrogli mizi z naslovom Trendi in novosti na področju 
odrezavanja kovin ter se udeležili predavanj svetovnih 
strokovnjakov. Manjkalo pa ne bo niti zabave, obljublja 
vodja Mednarodnega industrijskega sejma Katja 
Goršek: »Podjetje FANUC nas bo  v četrtek zabavalo 
z udarnimi ritmi zasedbe The Stroj, ta dan pa bo za 
vse ljubitelje adrenalina v atriju sejmišča potekalo 
tudi driftanje.«

Od torka do petka med 9.00 in 17.30 uro

Mednarodni industrijski sejem je mogoče obiskati 
od 9. do 12. aprila od 9.00 do 17.30. Odrasli bodo 
za dnevno vstopnico odšteli 8,00 EUR, učenci, dijaki 
in študenti pa 5,00 EUR. Vsak obiskovalec sejmišča 
prejme brezplačni sejemski katalog, v katerem je 
zbran celovit pregled vseh razstavljavcev na sejmu. 
Podrobnejši pregled dnevnega dogajanja na sejmišču 
pa je na voljo na spletni strani www.ce-sejem.si.
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Informacije: MARSI Mario Šinko s.p.

Izdelava ventilnih blokov z
»aditivno« tehnologijo

»Aditivno« izdelani ventilni bloki nam lahko ponudijo enako zmogljivost, kot konvencionalno izdelani, 
vendar so lahko »aditivno« izdelani celo do 35% lažji in bolj optimalno izdelani.

Funkcionalni elementi so neposredno 
povezani drug z drugim, kot npr. z 
uporabo ukrivljenih cevi. S tem se 
izognemo potrebi po kompleksnem 
sistemu cevi z veliko prečnih 
izvrtin, kar bistveno prihrani čas 
pri proizvodnji.

Aditivna tehnologija nam mogoča 
doseganje prihrankov mase in 
stroškovno učinkovitost med samim 
delovanjem. Je mehansko stabilna 
in ima zelo dobro odpornost proti 
koroziji. Postopek po obdelavi lahko 
vključuje toplotno obdelavo, za 
razbremenitev notranjih napetosti.

Pred postopkom 3D tiskanja 
hidravličnih sklopov mora biti 
opredeljena konstrukcija, topologija 
in odstranjene pomožne sekcije. 
Komponente morajo biti dobro 

preučene glede na njihovo name-
stitev in zahteve vmesnikov z na-
menom optimizacije inteligentnih, 
kratkih povezovalnih vodov.

Tako je nova tehnologija postavila 
temelje za oblikovanje kakovost-
no in funkcionalno boljših delov. 
Z industrijskim 3D tiskanjem 
kompleksnost nenadoma več ne 
predstavlja problema.

O zanesljivosti in varnosti 3D 
natisnjenih hidravličnih delov 
ne sme biti več niti najmanjšega 
dvoma. Z DMLS tehnologijo lahko 
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zanesljivo izdelujemo najkakovostnejše komponente na področju ventilne 
tehnike, kar je predpogoj za naslednji korak serijske proizvodnje.

Industrijski 3D tisk je manj zapleten in izjemno materialno učinkovit v 
primerjavi s tradicionalnimi postopki in pomaga zmanjšati količino odpadnega 
materiala. 

Za izdelavo bloka ventilov potrebujemo približno en dan, kar pomeni, da 
bistveno prihranimo na času.

Odkrijte prednosti 3D tiska in stavite na prihodnost

Informacije: EZŽ d.o.o.

Več namenski optični refl ektometri

Óptični refl ektometer v časovnem prostoru (angleško optical time-domain refl ectometer - OTDR) je optoelektronski 
merilni inštrument, ki se uporablja za karakterizacijo optičnega vlakna v optičnih komunikacijah. Podjetje 
EZŽ d.o.o. ponuja v svojem prodajnem programu večnamenske optične refl ektometre Grandway.

1310/1550nm SM OTDR
FHO5000 ima vgrajen izvor 
(OLS), meter moči (OPM), VFL in 
je pripravljen za kamero. Na voljo 
z različnimi dinamičnimi razponi, 
področji nezaznavanja dogodkov 
in slabljenja.

1310/1550/1625nm SM OTDR 
za živo vlakno
Model FHO5000-T40F z vgrajenim 
filtrom pri 1625nm omogoča 
testiranje živega vlakna oziroma 
delujoče PON povezave tako, da 
meritev ne moti prometa po vlaknu!
 
850/1300/1310/1550nm 
QUAD OTDR
Več namenski FHO5000-MD21 v 
IP65 zaščiti s preglednim 7 palčnim 

zaslonom na dotik (vidnim tudi na 
močni sončni svetlobi) ima vse za 
odpravljanje napak v MM in SM 
omrežjih!

FHO5000-MD21 QUAD OTDR, OLS, 
OPM, VFL  
V kompletu je izbrani model, pre-
nosni kovček, zamenljivi nastavek 
za FC vtiče (na voljo so še ST, SC in 
SCAPC nastavki), mrežni napajalnik, 
Litijeva baterija, USB priključni 
kabel, navodila za uporabo in CD 
programska oprema.

OTDR so dokaj zapletene naprave. 
Monter, ki uporablja enega, mora 
vedeti, kdaj je testiranje OTDR 
primerno, kako pravilno nastaviti 
instrument in kako interpretirati 
sledi. Sledi OTDR lahko imajo veliko 
napak, ki jih bo razumel samo 
usposobljen in izkušen uporabnik. 

Vsak izvajalec ali monter, ki upo-
rablja OTDR, mora imeti ustrezno 
usposabljanje za prepoznavanje 
duhov, dobitnikov in drugih čudes 
OTDR sledi. Zato sta osnovno 
usposabljanje in 2 letno jamstvo 
v ceni! Vsi modeli so pripravljeni 
za vgradnjo FIM-4 kamere, ki se 
jo naroča posebej.
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Informacije: Aleš Pevc, vodja VR laboratorija, Tehnološki park Ljubljana

Stičišče virtualne in obogatene resničnosti 
za ustvarjanje prebojnih idej

V Tehnološkem parku Ljubljana smo organizirali prvo slovensko konferenco Look Around 360, posvečeno 
tehnologijam navidezne in obogatene resničnosti in otvorili laboratorij za vse navdušence tehnologij 
prihodnosti. 

Polna dvorana pionirjev, vizionarjev, entuziastov, raziskovalcev 
in inovatorjev, ki so predstavljali svoje rešitve, ugotovitve 
ter napovedi v katere smeri vse se bo razvijala VR/AR/XR 
tehnologija. Mlada tehnologija je v resnici še v povojih, 
a bo zagotovo močno zaznamovala našo prihodnost. 
Potenciala in možnosti je kot smo slišali neskončno, 
Tehnološki park Ljubljana pa želi biti stičišče dogajanja, 
kjer se bodo kalili mladi navdušenci in kovale prebojne 
ideje, ob pomoči različnih strokovnjakov in mentorjev. 

Trendi in izzivi virtualne resničnosti

Omenjene tehnologije se vse bolj uveljavljajo za 
izobraževalne, predstavitvene in izkustvene namene, v 

sektorjih medicine, designa, turizma in zabave. Tehnologije 
so še vedno v povojih, kar pomeni, da je s tem povezanih 
še precej izzivov, tako družbenih kot tehnoloških, npr. t.i. 
kiber slabost in asocialnost. 

Trendi, ki se kažejo na obzorju, so vsekakor zmogljivejše, 
brezžične naprave z več ločljivosti ter prosojni upogljivi 
zasloni. V katero smer se bo točno razvijala, je težko 
napovedati, vsekakor pa bo prisotna v naših življenjih 
bolj, kot si lahko trenutno predstavljamo, so bili enotni 
govorniki.

V uvodnih nagovorih so udeležence pozdravili Matej 
Cerar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o., Željko 
Gudžulić, menedžer za pametno mesto iz Mestne občine 
Ljubljana, Janez Bešter iz Fakultete za Elektrotehniko 
in Marko Hren iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko.

Laboratorij vabi vse virtualne navdušence

»Laboratorij bo predstavljal stičišče za vse, ki jih zanima 
VR/AR/MR tehnologija in želijo z njo ustvarjati. Naš cilj je, 
da start-upom, študentom in posameznikom ponudimo 
infrastrukturo za ustvarjanje,« je ob odprtju konference 
povedal Matej Cerar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana 
d.o.o.
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Primeri dobrih praks v slovenskem prostoru

Najnovejše rešitve uporabe virtualne in obogatene 
resničnosti v slovenskem prostoru kažejo, da Slovenija v 
ničemer ne zaostaja z razvojem najnovejših tehnologij v 
svetovnem merilu. Primeri uporabe VR/AR/MR tehnologij 
v različne namene so številni. Svoje rešitve so prestavili:

• Gea Verderber in Ivan Varko – Infomediji
• Jernej Mirt – Viar
• Marko Cafnik – Panoptikum (360-stopinjski video)
• Matjaž Likeb – Pilon AEC in Kaja Joksič – Ensol
• Matjaž Požlep – ArtRebel 9
• Mladen Ljubišić – 505VR
• Monika Klobčar – VR 360 stopinjska ilustracija

Ustvarjanje dodane vrednosti strankam

Viar ponuja REWO, platformo za digitalizacijo znanja, 
namenjeno proizvodnim podjetjem, ki želijo izboljšati 
kvaliteto dela in prenos znanja pri svojih zaposlenih.

Ustvarjajo simulacije delovnega okolja, še predno 
zaposleni pride na delovno mesto. Podjetje s tem pridobi 
ogromno, saj se lahko uvajalni čas novega kadra razpolovi, 
kar podjetjem omogoča izjemne prihranke. Jernej Mirt, 
soustanovitelj podjetja Viar pravi, da ni nujno, da zasleduješ 
zadnje tehnološke trende, ampak, da z dano tehnologijo 
lahko ustvarjaš  uporabno vsebino, ki predstavlja dodano 
vrednost za podjetja.

Enakega mnenja je bil Mladen Ljubišić iz 505VR, ki pravi, 
da je dosedanji razvoj tehnologij virtualne resničnosti 
slonel na zabavni vsebinah, ampak takšen poslovni model 
ni vzdržen. Pravi, da je potrebno defi nirati kaj je namen 
in cilj projekta, predno se ga lotimo.

Laboratorij bo odprtega tipa in skozi vse leto bomo v 
njem organizirali izobraževanja in predavanja ter različna 
srečanja z VR strokovnjaki. Ta laboratorij je v Sloveniji 
edinstven zato, ker ni »gaming« studio kot si mnogi 

predstavljajo, temveč je prostor, ki omogoča razvoj in 
testiranje aplikacij na novih tehnologijah. Upamo in 
verjamemo, da bodo v njem vzklile vrhunske ideje iz 
katerih bodo nastala globalna podjetja, kar pa tudi je 
poslanstvo Tehnološkega parka Ljubljana - spodbujanje 
nastajanja vrhunskih tehnoloških podjetij, od ideje do 
globalne prisotnosti.

Laboratorij so s prerezom traku in pozdravnimi nagovori 
otvorili Aleš Pevc iz Tehnološkega parka Ljubljana, Marko 
Hren iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, Željko Gudžulić iz Mestne občine Ljubljana ter Jože 
Guna s Fakultete za elektrotehniko, UL. »Laboratorij nudi 
najnaprednejše naprave vsem, ki jih to zanima zasebno ali 
poslovno. Naš cilj je izvajati projekte in razvijati nove ideje 
v sodelovanju s fakultetami, raziskovalnimi organizacijami, 
podjetji in ostalo javnostjo, ki deluje v smeri razvoja te 
tehnologije,« je povedal Aleš Pevc.

Storytelling vs. storyliving

Na okrogli mizi so se Andrej Somrak iz NewReality, Jernej 
Mirt iz podjetja Viar, Jože Guna, Marko Cafnik iz XR skupnost 
Slovenije in Mladen Ljubišić iz 505VR, pogovarjali o 
prihodnosti in izzivih VR/AR tehnologij.

Jože Guna pravi, da je tehnologija zgolj orodje, kot lopata ali 
nož, ki se uporabljata tako za dobrobit, kot tudi nasprotno. 
»Tehnologija mora služiti človeku in ne obratno,« dodaja. 
Marko Cafnik, ki je prepričan, da bi moral Filmski center 
imeti posluh tudi zato, da se nove tehnologije uvedejo čim 
prej in postanejo vir fi nanciranja, je opozoril na dejstvo, 
da Slovenci še nimamo VR celovečernega fi lma.« In 
napovedi VR/AR trendov:  Andrej Somrak veliko priložnosti 
vidi v marketingu in t.i. potopljenem novinarstvu, ko 
bralec dobesedno vstopi v celotno zgodbo. Jernej Mirt 
je prepričan, da bo skupek tehnologij, ki se dandanes 
razvijajo, razbremenil ljudi monotonih opravil, ki jih nihče 
ne želi opravljati. »Ljudje bodo torej razbremenjeni, bolj 
produktivni in bolj srečni,« je poudaril. Mladen Ljubišić 
iz 505VR velike potenciale za uporabo XR tehnologije 
vidi na področju marketinga in opozarja na prednosti 
doživetja zgodbe.

Zametki ekosistema virtualne resničnosti

Konferenca je pomembna zaradi izmenjave informacij, 
priložnosti mreženja in izmenjave dobrih praks. Ugotovili 
smo, da je slovenska VR skupnost razvejana in da takšni 
dogodki, kot je konferenca, delujejo navdihujoče na številna 
podjetja, ki vidijo poslovno priložnost in posameznike, ki 
priložnosti še iščejo. Gre za odličen zametek ekosistema 
virtualne resničnosti, ki ga bomo krepili in nadgrajevali.
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Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

SESTAVLJIVE KABELSKE UVODNICE KVT-ER 
Z VISOKO CERTIFICIRANO ZAŠČITO DO IP68 
POSTAVLJAJO NOVE STANDARDE UVAJANJA 
KABLOV

Nove sestavljive uvodnice KVT-ER za kable s konektorji ali brez ob pravilni uporabi 
dosegajo stopnjo zaščite do IP68.

Podjetje Icotek postavlja nove standarde na področju 
inovativnih in kakovostnih rešitev uvajanja kablov. 
Uvodnice serije KVT-ER so zanesljive za uporabo, enostavne 
za nameščanje, stroškovno učinkovite in  zagotavljajo 
maksimalno stopnjo tesnjenja. 

Široka uporabnost: uvajanje, tesnjenje 
in razbremenitev

KVT-ER je sestavljiva kabelska 
uvodnica primerna za 
uvajanje in tesnjenje kablov 
s konektorji ali celotnih 
kabelskih snopov. Uporablja 
se jih tudi za uvajanje, 
tesnjenje ali razbremenitev 
električnih, pnevmatksih in 

hidravličnih vodnikov brez konektorjev ter valovitih cevi. 

Poenostavljeno naknadno nameščanje 
in vzdrževanje kablov

KVT-ER sestavljive uvodnice 
omogočajo uvajanje in tesnitev 
do štirih vodnikov s premerom 
od 1 do 16 mm (ob uporabi 
skoznjika KT 1-15) ali enega 
vodnika s premerom od 16 do 
35 mm (ob uporabi skoznjika 
KT 16-34). Maksimalne 
dimenzije konektorjev so 
odvisne od celotnega izreza, 
ne od posameznih skoznjikov. Velikosti KVT-ER uvodnic 
so standardnih izrezov M25, M32, M50 in M63. 
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Zahvaljujoč inovativnemu sistemu sestavljivosti so naknadna nameščanja, 
popravila in vzdrževanja enostavno izvedljiva. Uvodnica se enostavno namesti 
okrog vodnika.

Visoka stopnja zaščite pred vdorom snovi

KVT-ER uvodnice vsebujejo 
notranje tesnilo, ki skupaj 
z uporabo KT gumijastih 
skoznjikov z eno luknjo 
dosegajo stopnje zaščite IP65, 
IP66, IP67 in IP68 skladno z EN 
60529. Ob uporabi skoznjika 
z več luknjami se IP zaščita 
zmanjša na raven IP54. 

Poleg visokega tesnjenja, sestavljive uvodnice KVT-ER omogočajo tudi 
razbremenitev uvajanih vodnikov skladno z EN 62444.
 

Glavne prednosti sestavljivih uvodnic KVT-ER:

• certifi cirana stopnja zaščite IP65/IP66/IP67IP68,
• visoka razbremenitev napetosti v skladu z EN 62444, 
• namestitev uvodnic ne vpliva na garancijo kablov,
• enostavna izvedba naknadnih namestitev, popravil in vzdrževanj,
• visoka gostota uvajanja kablov,
• primerno za velikosti standardnih izrezov,
• šestkotna matica vključena,
• robustno ohišje, odporno na vibracije,
• moderen izgled sestavljivih uvodnic.

Slovenski zastopnik za Icotek izdelke je podjetje Elektrospoji d.o.o., ki s področja upravljanja kablov nudi najrazličnejše 
rešitve za različne aplikacije. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si. 
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

ELM merilni moduli Beckhoff : 
Merilna tehnologija v klasičnem V/I sistemu

EtherCAT merilni moduli so namenjeni za različne aplikacije v industrijskih okoljih in testnih napravah. 
Serija Basic line z vzorčenji 10 ksps ali več vključuje večfunkcijske kanale z različnimi merilnimi območji 
(30V..20mV, +/-20mA, polni/polovični/četrtinski mostiči merilnih lističev, IEPE senzorji, termočleni, RTD 
senzorji). 

Serija Economy line z vzorčenjem 1 ksps v 2, 4, 6 in 8 ka nalni izvedbi omogoča merjenje toka in napetosti. Moduli 
omogočajo precizna merjenja napetosti +/-1,25V..+/-10 V in toka +/-20 mA ali 0/4..20 mA z natančnostjo 100 ppm 
v širokem temperaturnem območju in pri nižji ceni.

Kovinska ohišja nudijo optimalno zaslombo pred motnjami 
okolja in omogočajo hlajenje v merilnih aplikacijah, hkrati 
pa zagotavljajo tudi večjo fl eksibilnost pri vmesnikih, 
kot so denimo LEMO ali BNC konektorji. Merilni moduli 
EtherCAT so lahko vstavljeni med ostale V/I EtherCAT 
module. 

Beckhoff  tako ponuja integrirano sistemsko arhitekturo 
za merilne aplikacije:

•  priklop senzorjev na merilne module v stopnjah 
zaščite IP20 do IP67,

•  EtherCAT kot uveljaveno visokoučinkovito področno 
vodilo,

•  programsko opremo TwinCAT, ki vključuje inženiring, 
PLC krmiljenje, krmiljenje servo osi, varnostne 
mehanizme, vizualizacijo, komunikacijo in merilno 
tehnologijo – vse na mestu zajema in

•  v krmilni sistem vključeno povezljivost v oblak.

Tako ima lahko PC krmilnik istočasno funkcijo standardnega 
krmilnika, servo krmilnika, opravlja pa tudi merjenja in 
obdelavo merjenih vrednosti v realnem času.

Beckhoff ovo razvojno orodje TwinCAT za programiranje 
PC krmilnikov ima tudi dodatne podporne programe, 
namenjene za razvoj aplikacij z merilnimi moduli. Z orodjem 
TwinCAT Filter Designer lahko koefi ciente fi ltrov naložimo 
neposredno v merilne module ELM. Filtrirane podatke 
lahko PC krmilnik pošlje preko OPC UA vmesnika ali IoT 
protokola neposredno v oblak. TwinCAT Database Server 
omogoča povezavo krmilnika neposredno z različnimi 
bazami podatkov. TwinCAT Analytics an Condition Monitoring 
omogoča evaluacijo zajetih podtakov v realnem času. 
TwinCAT Scope View je uporabniški vmesnik za grafi čni 
prikaz podatkov.

ELM precizni merilni moduli niso prvi proizvodi podjetja 



| T
C1

1-
02

SI
 |

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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Beckhoff  s področja merjenja. Beckhoff  ima v ponudbi 
tudi module EL serije (EtherCAT) KL serije (K-bus) v IP20 in 
box module v IP67 ohišjih, ki poleg merjenja standardnih 
signalov pokrivajo tudi področja tehtanja, merjenja vibracij, 
merjenja upornosti, merjenja na omrežjih (fazne napetosti 
in tokovi, moč, energija, ipd.). Z ustreznimi komunikacijkimi 
vmesniki Beckhoff  je mogoče te module uporabiti tudi na 
drugih področnih vodilih (Profi NET, Profi BUS, Ethernet/
IP, DeviceNET, CAN open, itd.).

Beckhoff  tako z merilnimi moduli pokriva široko področje 
uporabe: od 12 do 24 bitne resolucije, vzorčenje od 100 
sps to 100 ksps, funkcijo »oversampling«, natančnost od 
0,5 do 0,01 ppm in še več.

Več informacij o novi seriji in ostalih produktih dobite na 
www.beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  Avtomatizacija 
d.o.o.

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

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

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

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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Informacije: TIPTEH d.o.o.

Implementirajte umetno inteligenco in 
razvijte pametne aplikacije

Vgrajeni sistem eBox560-900-FL z modulom Jetson TX2
Axiomtek je za namene razvoja pametnih rešitev s pomočjo umetne inteligence razvil vgrajen sistem z 
modulom Jetson TX2. Modul je namenjen napravam, ki se zanašajo na dinamične vhodne parametre, na 
katerih se izvaja že naučena nevronska mreža. Samo učenje te nevronske mreže običajno poteka na gručah 
stotine GPU-jev, katere lahko na primer najamemo pri različnih zunanjih ponudnikih. 

Računalnik eBox560-900 z modulom Jetson naloge izvaja s pomočjo grafi čno procesne enote (GPU). Zaradi 
paralelne zgradbe je sposoben lokalno zmogljivo obdelovati velike količine računskih operacij hkrati in 
pohitriti delovanje strojnega in globokega učenja ter delovanje nevronskih mrež, ki so lahko osnova za 
sisteme umetno inteligenco (AI).

Prilagojen delovanju nevronskih mrež
S paralelno zasnovo je eBox560-900 usklajen z računskim modelom nevronskih mrež, ki paralelno obdelujejo 
informacije. Osnovni gradniki mreže so umetni nevroni oz. pragovne funkcije. Mreže imajo več vhodov in 
enega ali več izhodov. Vhodi so različno uteženi in so povezani z izhodom preko enega ali več nivojev – na 
skici je prikazan en nivo.
Matematični model nevrona sešteje signale (wn) različno uteženih vhodov (xn). V kolikor vsota preseže 
določen prag (), nevron glede na aktivacijsko funkcijo odda signal. Če je mreža večnivojska, in ponavadi 
je, oddan signal prejme drug nevron v naslednji plasti, ki ga takisto obdela.

• Sinaptične uteži: vrednosti Wn so uteži, povezane s posameznim nevronom, ki določi moč vhodnega 
vektorja Xn,

• Prag nevrona je vrednost, pri kateri se aktivira izhod,
• Aktivacijska oz. prenosna funkcija, ki je lahko različnih oblik funkcij (na sliki sigmoidna), izvaja matematično 

operacijo na izhodnem signalu,
• Izhod mreže je utežena vsota vhodov.



21AVTOMATIKA 173/2019

UMETNA INTELIGENCA

Uteži nevronov ter prag, pri katerem nevron odda signal, se oblikujejo 
z učenjem. V učnem načinu torej mrežo naučimo, kako naj reagira na 
določen vzorec vhodov. Za učenje uporabimo veliko bazo vhodnih 
podatkov ter določimo željeni izhod. Da dobimo željen rezultat, mreža 
z učenjem išče optimalne vrednosti uteži ter pragove. 

Operacije z nevronskimi mrežami se izvajajo paralelno, saj vsak nevron 
deluje relativno neodvisno od ostalih, zato so se nevronske mreže 
zmožne prilagajati zapletenemu okolju, z veliko vhodnimi parametri, 
v realnem času in z minimalnimi zakasnitvami.

Specifi kacije vgrajenega sistema eBox560-900-FL
Modul TX2 je dvakrat zmogljivejši in varčnejši od predhodnika TX1. CPU 
modula TX2 vsebuje dvojedrnika Nvidia Denver 2.0, ter štirijedrnika ARM 
Cortex A57. GPU temelji na arhitekturi Pascal z 256 jedri. Vgrajenega 
je 8GB LPDDR4 pomnilnika ter 32GB eMMC diskovnega prostora z 
možnostjo razširitve na M.2 vodilu.

Računalnik ima USB, dva Ethernet ter HDMI izhod, ki podpira 4K 
resolucijo. Prostor je za razširitveno kartico PCIE Mini, za WLAN in 
Bluetooth ali 3G/4G/LTE/GPRS modul, ki preko možnosti priklopa štirih 
zunanjih anten zagotavlja brezžično povezljivost.

Kompakten in robusten dizajn eBOX560-900 ustreza zaščiti IP40. 
Deluje v razširjenem temperaturnem območju od -10°C do 50°C in je 
odporen proti vibracijam do 3G, ter skladen s certifi katom CE in FCC 
Class A. Različne možnosti montaže omogočajo vgradnjo računalnika 
na DIN letev ali stensko montažo.  

Računalnik temelji na operacijskem sistemu Linux 16.04, razvijalcem 
pa je na voljo SDK Jetson Development Pack (JetPack), ki vsebuje vsa 
potrebna orodja za razvoj aplikacij. JetPack vsebuje orodja za strojno 
učenje, računalniški vid, GPU izračune ter multimedijo.
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JetPack orodja:

• Deep Learning: TensorRT, cuDNN, NVIDIA DIGITS™ 
Workfl ow

• Computer Vision: NVIDIA VisionWorks, OpenCV
• GPU Compute: NVIDIA CUDA, CUDA Libraries
• Multimedia: ISP Support, Camera imaging, Video 

CODEC

Primeri iz industrije
Modul bo našel prostor v sistemih, ki potrebujejo 
lokalno paralelno procesiranje podatkov in varčujejo 
s porabo električne energije. Veliko današnjih 
naprav, npr. glasovni asistenti, kot so Alexa, pošiljajo 
podatke na strežnike, kjer jih obdelajo in pošljejo 
nazaj v napravo. S takim modulom se lahko izognete 
komunikaciji z oblakom in informacije obdelate 
lokalno. Tako lahko povečate mero zasebnosti, saj 
se informacije ne bodo pretakale izven domačega 
omrežja. 

Z vgrajenim sistemom eBox560-900-FL boste lahko 
hitreje izvajali analize slikovnih posnetkov v dronu ali 
avtomobilu, saj se mora analiza tam izvajati izredno 
hitro. Lokalno procesiranje slik je zahtevano tudi 
v samovozečih vozilih, saj je za njihovo delovanje 
tako hitro komuniciranje s strežnikom in analiza v 
realnem času skoraj nemogoča.

Želite izvedeti več primerov uporabe 
vgrajenega sistema eBox560-900-FL?
Obiščite www.tipteh.si/ebox-jetson, kjer lahko najdete 
več video posnetkov primerov uporabe!

Varnostni senzor dotika 
AIRSKIN – revolucija na 
področju sodelujočih 
robotov
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Na področju robotike je v zadnjem času vse pogostejše 
sodelovanje človeka in robota. Prednosti takega 
sodelovanja so odstranitev varnostnih ograj za 
omejevanje delovnega območja robota, povečanje 
učinkovitosti dela in zmanjšan čas nedejavnosti 
robota in operaterja. 

Glede na ISO 10218-2 so možne stopnje sodelovanja 
robota in človeka soobstoj (coexistence), skupno 
delo (cooperation) in sodelovanje (collaboration). 
Pri soobstoju delata robot in človek v različnih ča-
sovnih obdobjih na skupnem delovnem območju. 

Pri skupnem delu služi robot kot kompenzator gra-
vitacije ali neudobnih gibov, saj se premika samo na 
zahtevo operaterja, za pomoč operaterju pri premikih 
večjih bremen in delu operaterja s težjimi orodji. 

Pri sodelovanju pa se sodelujoči robot s svojo zasnovo 
ali s pomočjo dodatkov zaveda okolice, opravlja 
avtonomno svoje delo in lahko sodeluje s človekom 
na enak način, kot bi sodelovala dva človeka. 

Če pride do trka robota z operaterjem, se robot 
ustavi in nadaljuje delo po pritisku operaterja na 
določeno tipko, po določeni kretnji operaterja ali 
po preteku določenega časa.
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Dosežite najvišji nivo kontrole
pri atraktivni ceni!

Izkoristite industrijske kamere Basler ace U z 20 MP 
CMOS senzorjem Sony in hitrostjo 17 slik/sekundo. 1“ 
velik senzor in 2,4 μm velika slikovna točka omogoča-
ta visoko natančnost, kot jo potrebujete pri nadzoru 
kvalitete tiskanih vezji in zaslonov. Kamere zanesljivo 

delujejo v slabi svetlobi, nudijo analizo posameznih 
pikslov in odpravljanje artefaktov s slike. 

Vodili GigE in USB 3.0 za hiter prenos ter funkci-
ji GigE Vision 2.0 in PTP za hitro nastavitev in 

sinhronizacijo več kamer. Kamere boste lahko 
zaradi 29x29mm robustnega ohišja vgradili 
tudi v aplikacije z omejenim prostorom.

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

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

ŠIROK NABOR 

C-MOUNT 

OBJEKTIVOV

ZA STROJNI 

VID Z VISOKO 

NATANČNOSTJO

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

20 MP KAMERA 

BASLER ACE U

INOVATIVNE 

TEHNOLOGIJE
BI, PGI, PTP,

GIGE VISION 2.0

20 MP SONY 

IMX183 EXMOR R

CMOS SENZOR

HITRI VODILI 

GIGE IN USB 3.0

Preberite več na
www.tipteh.si/basler-ace-u

KOMPAKTNO 

IN ROBUSTNO 

OHIŠJE

Naredite vašega robota resnično sodelujočega
Običajne rešitve, ki omogočajo izvedbo sodelujočih 
robotov, so pasivne omejitve sile in moči ob dotiku 
(zaobljeni robovi, večja kontaktna površina, dodatne 
obloge, omejena masa), ter aktivne omejitve sil in 
navorov v sklepih robota ob dotiku (merilniki sile in 
navora na vrhu in/ali v sklepih robota za detekcijo 
trka - impedančno vodenje, omejena hitrost gibanja 
sklepov robota, omejevanje vztrajnosti). 

Nekatere raziskave glede praga za bolečino in poškod-
bo pri sodelovanju človeka in robota kažejo, da je za 
omejitev tveganja potrebno zmanjšati hitrost robota 
na manj kot 250mm/s in omejiti silo na 150N. Ob do-

tiku ima prehodna sila lahko dvakratno vrednost, 
vendar v trajanju največ 500 ms. Dodatni mehanizmi 
za izvedbo sodelujočega robota so lahko rešitve s 
kamerami in rešitve z zaščito segmentov z robotskimi 
oblekami (pasivna in/ali aktivna zaščita, pri čemer so 
za aktivno zaščito uporabljeni kapacitivni ali optični 
senzorji za merjenje bližine operaterja, ali merjenje 
in zaznavanje temperature človeka). 

Varnostni senzor dotika kot koža vašega robota
Revolucionarna in edinstvena novost v svetu za 
področje aplikacij za sodelujoče robote, ki naredi 
industrijskega robota za sodelujočega ali samo omogoči 
pohitritev že obstoječe aplikacijo sodelujočega 
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robota,  je patentiran robotski oklep/obleka, ki ga 
imenujejo AIRSKIN. AIRSKIN predstavlja »kožo«, s 
katero oblečemo običajnega robota in orodje robota. 
»Koža« predstavlja mehak in na pritisk občutljiv 
senzor dotika, sestavljena je iz blazinic (angl. pad), ki 
so lahko različne debeline za pasivno zaščito glede 
na karakteristike aplikacije sodelujočega robota.
 
AIRSKIN zračna blazinica ima senzor in majhno piezo-
električno črpalko, ki v blazinici vzdržuje nek zračni 
nadtlak. Največ 15 blazinic, ki so pritrjene (slika) na 
robota preko nosilnega nivoja (angl. Support layer), 
je med seboj serijsko povezanih in se priključuje 
preko dveh varnostnih izhodov OSSD direktno na 
varnostne vhode robotskega krmilnika. 

Prednosti varnostnega senzorja dotika

Prednosti rešitve AIRSKIN so večja maksimalna 
hitrost robota (do 800mm/s), zelo hiter odzivni čas 
(do 9ms), prilagoditev debeline blazine za pasivno 
zaščito glede na zahteve posamezne aplikacije 
sodelujočega robota, edino v svetu ali redko rešitev 
za orodje ter možnost za izvedbo na kateremkoli 
robotu. Rešitev prinaša koristi za podjetje zaradi 
manjše potrebne površine (prostor), večje učinkovitosti 
dela sodelujočega robota in operaterja (hitrost) ter 
inovativne rešitve za zmanjšanje tveganj (varnost).

Dodatna inovativna rešitev je magnetna priključitev 
senzorjev, s katerimi preprečimo poškodbe izpostav-
ljenih kablov, kadar so speljani po zunanjem delu 
robotske roke. Kabel senzorja se preprosto loči od 
drugega dela konektorja, s katerim ga v stiku drži 
magnetna sila med obema deloma. Stopnja zaščite 
je do PLe kategorije 3 (ISO 13849) ozr. do SIL3 (EN 
62061), certifi kat je narejen pri TÜV Avstrija.

Želite izvedeti več o varnostnem senzorju dotika 
AIRSKIN?
Obiščite www.tipteh.si/varnostni-senzor-dotika, kjer 
lahko najdete veliko več informacij in video pred-
stavitev tehnologije!

Vodoodporen računalniški sistem 
eBOX800-511-FL

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Vodilni proizvajalec industrijskih računalnikov Axiomtek, 
znan po inovativnih in zanesljivih produktih, predstavlja 
robusten računalnik z IP67 zaščito, eBOX800-511. 
Pasivno hlajen vodoodporen računalnik je namenjen 
za zunanja, težja industrijska okolja, ter za aplikacije, 
kjer je oblivanje komponent z vodo pogosto.

Izdelan za najtežje aplikacije
Ohišje je izdelano iz jekla in aluminija z izvedeno 
za tesnitvijo, ki ustreza zaščiti IP67. Ta standard za-
gotavlja delovanje naprave v vodi globine 1 m do 
30 min. 
V zahtevnih aplikacijah ga poganja Intel procesor 
sedme generacije i5-7300U, za primere procesorsko 

nezahtevnih operacij pa lahko izberemo Celeron 
3965U, oba iz družine Kaby Lake. eBOX800-511 ima 
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.

prosto režo za DDR4-2133 SO-DIMM, v katero lahko 
vstavimo do 16GB pomnilnika. Obratuje v širokem 
temperaturnem razponu od -30°C do 60°C, prenaša 
tresljaje do 3G in je napajan z DC napetostjo od 9 
do 36V. 

Priključki za serijska vodila (USB, RS-232/422/485), 
sliko (VGA), ethernet ter napajanje so izvedeni z 
M12 konektroji z možnostjo zaklepa.  Slednji skupaj 
z vodoodpornimi antenami N-tipa konektorja, 
omogočajo povezljivost in delovanje v najtežjih 
industrijskih okoljih.

Lastnosti modela Axiomtek embedded system 
eBOX800-511:
• Ohišje iz vlivanega aluminija ter jekla, IP67 zaščita
• Intel® Core™ i5-7300U/Celeron® 3965U
• 2 x RS-232/422/485 (M12)
• 2 x USB 2.0 (M12)
• 1 x 10/100/1000 Mbps Ethernet (Intel® i219-LM, 

M12)
• 1 x VGA (M12)
• 4 x antenski priključek N-Jack tip z vodoodpornim 

dizajnom
• 9 ~ 36VDC power input (M12)
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Informacije: FBS elektronik d.o.o., Peter Meh, oddelek tehničnega svetovanja

Razstavljive kabelske uvodnice – PFLITSCH
Rešitev izzivov spajanja v industriji

V industriji se redno srečujemo z različnimi izzivi pri spajanju kablov z napravami. Kolikokrat se vam je že 
zgodilo, da ste pred montažo konektorja na kabel pozabili namestiti zaščitno uvodnico, ki se kasneje vgradi 
v ohišje naprave ali elektro omarice? Tovrstna napaka se največkrat dogodi začetniku, ki še nima zadostnih 
izkušenj s tovrstnimi posegi. Ni pa izjema, da se tudi kakšen »stari maček«, pod vplivom prepuščanja rutini 
opravil, kdaj »opeče« in pozabi na pravočasno namestitev uvodnice.

Ko bi le lahko dosegli, da bi se ob takšnem dogodku čas 
zavrtel nazaj in bi uvodnico pravočasno, pred montažo 
konektorja, namestili na kabel. V primeru majhnega 
števila v konektor privijačenih vodnikih je popravek 
sicer neljuba motnja in podvajanje dela, a še morda ne 
predstavlja zelo velikega problema. Kaj pa v primeru, ko 
imamo opravka z visoko žilnim kablom in konektorjem 
z več deset prispajkanimi ali na drugi način pritrjenimi 
kontakti? V takšnem primeru lahko popravilo, zaradi 
banalne napake, terja precejšnjo izgubo časa in s tem 
predstavlja strošek, ki ni več zanemarljiv.

Pogosto se pojavi tudi potreba po zamenjavi starih, 
dotrajanih kabelskih uvodnic, ki zaradi izgube tesnilne 
funkcije ne služijo več svojemu namenu. Še posebej, 
če gre za opremo, nameščeno na prostem ali v težkih 
industrijskih pogojih. V takšnih primerih zamenjava 
klasičnih kabelskih uvodnic pogosto predstavlja relativno 
zamudno in izvedbeno zoprno opravilo.

V podjetju FBS ELEKTRONIK vam za namen preprečevanja 
tovrstnih težav nudimo rešitev nemškega proizvajalec 
PFLITSCH in sicer razstavljive kabelske uvodnice.

Priročna rešitev za preprečevanje zgoraj opisanih zagat 
so plastične enojne kabelske uvodnice družine UNI Split 
Gland, dimenzij M20, M25, M32 in blok treh uvodnic M25 
družine UNI Flange. 

Navedeni izdelki omogočajo uvod vnaprej sestavljenega 
kabla s konektorjem skozi prehodno odprtino ali 
zamenjavo starih, okvarjenih kabelskih uvodnic, ne da bi 
bilo potrebno posegati v obstoječo kabelsko napeljavo 
oziroma izključiti napravo.
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UNI Split uvodnica v M25 ohišju

Na kabel s konektorjem preprosto namestimo: razstavljivo 
ohišje uvodnice, tesnilni vložek in razstavljivo matico za 
zatesnitev.

Razstavljiva matica

Uvodnice UNI Split so izdelane iz visoko kakovostnega poli 
karbonata. Tesnilni vložki z razcepljenimi tesnili omogočajo, 
da se skozi kabelsko uvodnico vodi več kablov. Uporabijo 
se tesnilni vložki prilagojeni premeru uporabljenih kablov 
tako, da vgrajeni kabli zasedejo celotni presek prehodnih 
lukenj, s čemer zagotovimo dobro tesnjenje.

Možnost razdvojitve UNI Split uvodnice – s kompresijsko 
matico, vložkom in proti matico na nasprotni steni naprave 
- omogoča zamenjavo starih ali okvarjenih kabelskih 
uvodnic brez težav, tudi ob aktivnih električnih vodih. 
Obstoječe kabelske instalacije ni potrebno odklopiti ali 
prekiniti, kar omogoča prihranek časa in znižanje stroškov, 



28 AVTOMATIKA 173/2019

OPREMA ZA INDUSTRIJO

brez zastojev proizvodnje. Mogoče je tudi preprosto 
kasnejše dodajanje dodatnih kablov.

Prednosti razstavljivih uvodnic PFLITSCH so:
• razstavljivost: ohišje uvodnice, matica za vijačenje in 

matica za montažo na steno naprave v dimenzijah M20, 
M25 in M32, kar omogoča namestitev preko obstoječe 
napeljave, 

• dimenzija M25 tudi v robustni kovinski izvedbi,
• več kot 100 različnih izvedb tesnilnih vložkov,
• tesnila za kable premera od 2.0 mm to 20.5 mm,
• tesnilo se prilega po celotni dolžini kabla in ne poškoduje 

plašča,
• mehanska zaščita IP 67,
• odlične vrednosti razbremenitve po EN 62444, klasa A,
• za temperaturo okolice med -20 °C in +80 °C,
• izdelano v Nemčiji (zanesljiva evropska kakovost).

PFLITSCH razširja svoj program uvodnic z razstavljivimi 
uvodnicami serije UNI Split Gland® v kovinski izvedbi. 
Izdelane so iz cinkove litine in poli karbonata, z lastnostmi 
razbremenitve skladnimi s standardom EN 62444 in 
temperaturnim razponom od -20 ° C do +80 ° C.

Ohišje uvodnice in pritrdilna matica sta sestavljena iz 
dveh razstavljivih delov. Tesnilni vložki so precepljeni tako, 
da je omogočajo stransko (radialno) vstavljanje kablov.

UNI Split Gland® uvodnica je izdelana na osnovi serije 
UNI Dicht® tako, da je tesnilni vložek uvodnice natančno 
razdeljen in prilagojen vstavljanju kablov različnega preseka. 
Uporabljeni so ustrezni TPE-V vložki serije UNI Dicht®, od 
trdnih, z eno prehodno luknjo, do elastičnih izvedb z več 
luknjami, za večje število kablov. Elastični tesnilni vložki 
omogočajo tlačno tesnjenje po celotni prehodni dolžini 
kabla, ki ga vložek omogoča v kombinaciji s kompresijsko 
matico, tesnilom v ohišju uvodnice in dodatnim tesnilom 
na priključnem delu na steni naprave. Vsi navedeni 
elementi pripomorejo, da uvodnica zagotavlja zaščito 
ohišja stopnje IP 67 (skladu s standardom EN 60529) in 
tipa NEMA 4X.

Preprosta montaža 

Montaža uvodnice UNI Split Gland® je zahvaljujoč 
njeni konstrukciji preprosta in hitra. Namestitev kabla v 
tesnilni vložek nam dodatno olajšajo klešče za razpiranje 
razcepov vložka. Zatič orodja vstavimo v razcep vložka, 
ga razpremo, vstavimo kabel in sprostimo v končno lego. 
Vložek s kablom namestimo v ohišje, ki ga vstavimo v 
odprtino površine na katero nameščamo uvodnico ter ga z 
razstavljivo matico fi ksiramo z nasprotne strani. Nazadnje 

privijačimo še matico na sprednji strani  uvodnice ter 
tako stisnemo vložek in zatesnimo kabel. V primeru že 
montirane razstavljive uvodnice UNI Split Gland® jo 
lahko za potrebo njene zamenjave preprosto razstavimo 
z uporabo ravnega izvijača.

Orodje za pomoč pri razprtju vložka

Blok uvodnic M25 UNI Flange 

Bloki uvodnic UNI Flange predstavljajo priročno rešitev, 
ki poenostavi uvajanje večjega števila kablov in zagotovi 
zanesljivo tesnjenje pri uvajanju pred-pripravljenih kablov 
v zahtevnih industrijskih okoljih.

Na voljo sta dve izvedbi blokov uvodnic UNI Flange in sicer:
• UNI Flange iz PA plastike in
• UNI Flange HD (Heavy Duty) v kovinski izvedbi

Sestavni deli plastičnega bloka razstavljivih uvodnic 
M25 UNI Flange

Razstavljivi blok kovinskih kabelskih uvodnic M25 UNI 
Flange HD
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Dvodelni okvir, izdelan iz visokokakovostne PA plastike 
v črni ali sivi barvi ali iz cinkove litine, lahko vstavimo 
v standardne izreze dimenzije 112 mm x 36 mm za 24 
polne močnostne konektorje in zagotavlja uvajanje kablov 
z zanesljivim tesnjenjem.

Prednosti:
• 3 vgrajene razstavljive uvodnice v bloku, z 

možnostjo 100 različnih izvedb tesnil,
• tesnila za premera kabla 2.0 mm do 20.5 mm,

Okvirji, iz plastike ali iz tlačno litega cinka, so izvedeni s 
predhodno izdelanimi montažnimi luknjami, ki omogočajo 

zanesljiv spoj med blokom in ohišjem naprave.

• tesnilo se prilega po celotni dolžini kabla in ne 
poškoduje plašča kabla,

• dosega mehanska zaščito IP 66 in razred 4X 
(preprečuje vdor prahu in vode),

• odlične lastnosti raztezanja tesnilnega vložka po EN 
62444 razred A,

• temperaturno območje uporabe od -20 °C do + 80 
°C,

• barvna prilagoditev opremi (v črni, sivi ali srebrni 
(kovinsko) barvi).

Različica PA je na voljo tudi z vgrajenimi medeninastimi 
navojnimi vložki, ki zagotavljajo popolno zaščito kontaktov, 
v skladu z zaščito razreda 2 (DIN EN 61140, VDE 0140-1).
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Primer vgrajenih blokov uvodnic M25 v praksi

Manj komponent in enostavna montaža

Blok uvodnic preprosto montiramo tako, da obe polovici 
okvirja namestimo okoli sklopov kablov, vodenih skozi 
posamezne uvodnice, ju križno spojimo in privijačimo v 
prehodno steno. Kable nato namestimo v tesnilne vložke 
enako kot pri uvodnicah UNI Split Gland, lahko tudi s 
pomočjo namenskih klešč PFLITSCH. Tesnilne vložke 
vstavim v ležišča uvodnic ter jih zatesnimo s pomočjo 
sestavljivih polovic tesnilnih matic. 

Sestavljive uvodnice PFLITSCH odlikuje priročnost in 
preprosta uporaba, ki pri montaži omogoča znaten 
prihranek dela in časa ter v izogib neželenim obratovalnim 
zastojem, saj na preprost način rešuje izzive dodajanja ali 
zamenjave kabelskih uvodnic na ohišju naprav. 

V podjetju FBS ELEKTRONIK d.o.o., za namen hitrega 
servisiranja vaših potreb, nudimo  najpogostejše izvedbe 
sestavljivih uvodnic dimenzij M20-M25-M32 s standardnimi 
tesnilnimi vložki s stalne zaloge v našem skladišču. 

Hiter in preprost nakup lahko izvedete tudi v naši spletni 
trgovini: 

www.fbselektronik.com/trgovina

Za pomoč pri izboru sestavljive uvodnice nas lahko kontak-
tirate preko elektronskega naslova info@fbselektronik.com
ali nas pokličite na številko 03/89-83-702.
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In smo rezervirali. Končno imamo v rokah letalske karte ter 
vstopnice za The Things Conference, najbolj pričakovano 
konferenco na temo LoRaWAN. Sreda je, malo čez 16h se 
letalo odpravi v smeri Amsterdama. Na letalu veliko znanih 
obrazov, med njimi Luka s Fakultete za elektrotehniko, ki se 
trudi vzpostaviti LoRa povezavo med senzorjem na letalu 
in eno od Lora baznih postaj na tleh. In tudi jo vzpostavi. 
Neverjetno, pri hitrosti 900km/h ter višini 10km z lahkoto 
narediš povezavo med senzorjem in bazno postajo (GW).

Centralna razstavna hala na The Things konferenci.

Prvi dan

Četrtek, prvi dan konference in dan D za nas iz Telosa, prvič 
se bomo udeležili globalno največje LoRaWAN konference. 
Odpravimo se proti hali, na zunaj stavba nič posebnega, 
ampak ko stopiš noter, delovni žerjavi na strešnih tirih, 
okoli veliko nadzornih balkonov, nekje v ozadju se vidi 
glavni oder z znanim TTN logotipom.

Po uspešni registraciji smo imeli približno pol ure časa 
za Lora kavo in potem se je začelo. Naval proti glavnemu 
odru, vsi hočejo biti v ospredju. Vriskanje, kot da smo 
na koncertu Jan-a Plestenjaka – na oder sta prikorakala 
Wienke Giezman in Johan Stokking, ustanovitelja The 
Things Networka. Po uvodnem nagovoru sta nadaljevala z 
novostmi na TTN platformi. Največja novost je verzija V3, 
ki je narejena po novi Lora specifi kaciji 1.1. Predstavila sta 
tudi 3 TTN GW, najmanjšega so vsem obiskovalcem podarili.

Najavili so prihod generičnega univerzalnega noda, ki 
bo prek večjega števila vgrajenih senzorjev (svetilnost, 

15. marec 2019 - The Things konferenca je največji globalni LoRa dogodek. Vsako leto konec januarja 
privabi v Amsterdam več kot 2000 LoRa IoT integratorjev, razvijalcev in inovatorjev. V dveh polnih dneh 
predstavitev, predavanj in delavnic, so prikazani vsi najnovejši trendi in usmeritve LoRa tehnologije.

The Things konferenca,
Amsterdam 2019

Informacije: TELOS d.o.o.
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Po vseh predavanjih se je prilegel en sprehod po hali. 
Postavljenih je bilo precej predstavitvenih štantov, z 
množico različnih rešitev. Največ pozornosti smo name-
nili LoRaWAN steni, na kateri je bilo razstavljenih veliko 
število najrazličnejših naprav in senzorjev. Ekosistem 
LoRaWAN je res v neverjetnem porastu! Udeležili smo 
se tudi nekaj zanimivih workshopov in imeli več kratkih 
individualnih sestankov z ljudmi iz TTN. Po koncu prvega 
dne smo se usedli na metro in v center mesta. Amsterdama 
se ne sme izpustit :).

Ekosistem LoRaWAN je res v 
neverjetnem porastu!

Centralna razstavna hala na The Things konferenci.

Drugi dan

Drugi dan se je nam zdelo, da je obiskovalcev manj, 
mogoče zaradi prekratke noči, ampak vseeno nas je bilo 
dovolj. Predavanja so bila usmerjena bolj na praktične 
primere uporabe. Predavatelji so razlagali na kakšne 
težave so naleteli pri implementaciji in kako so jih reševali. 
Zanimivo je bilo poslušati predavanje podjetja TWTG, ki se 
ukvarja s razvojem senzorjev, ki se napajajo brez baterij 
in drugih ‘klasičnih’ virov napajanja. Uporabljajo super 
kondenzatorje, solarno napajanje in v nekaterih primerih 
tudi energy harvesting pristop za napajanje naprav.

Spremljali smo tudi nekaj ne ravno najbolj zanimivih 
predavanj, recimo kako sestaviti svoj senzor, od problema 
do problema, korak po koraku. Ko si se ozrl po dvorani, si 
opazil, da velika večina udeležencev raje visi na telefonih, 
kot da bi spremljali dogajanje. Zanimivo predstavitev 
je imel DB Deutche Bahn s svojimi LoRa urami ter PAX 
sistemom za štetje ljudi.

Ob koncu drugega dne smo se povzpeli tudi v prvo 
nadstropje, kjer so bile boiler sobe z različnimi temami. 

pospešek, temperatura, vlaga, dotik,…) omogočal pri-
dobivanje telemetričnih podatkov. Novi node z velikim 
številom senzorjev bo precej olajšal implementacijo 
številnih rešitev.

Po njuni predstavitvi se je zvrstilo kar nekaj vplivnih ljudi, 
ki pišejo smernice razvoja LoRaWAN tehnologije. Med 
njimi tudi izumitelj LoRa omrežja g. Nicolas Sornin, ki je 
napovedal veliko novosti, med njimi tudi LoRa repeater. 
Končno, to bo rešilo marsikatero dilemo s signalom v 
prihodnjih projektih.

Thomas Telkamp iz podjetja Lacuna Space je predstavil 
kar nekaj zanimivosti, recimo prvi delujoči LoRa GW v 
vesolju. Razložil je njegovo delovanje in zmožnosti ter 
napovedal skorajšnje pošiljanje novih satelitov v orbito.
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Tam smo recimo izvedeli, da na Nizozemskem občine in 
država veliko vlagajo v LoRa omrežje. Pametne države 
vedo kam vlagati proračunska sredstva. Pozitivno nas 
je presenetilo, da je na konferenci sodelovalo kar nekaj 
slovenskih podjetji in organizacij. Predstavniki nekaterih od 
njih so imeli tudi zelo zanimiva predavanja. Inštitut Irnas 
je predstavil rešitev LoRa merjenja valovanja oceanov. Za 
povezovanje senzorjev na bojah v morju uporabljajo LoRa 
GW na satelitu podjetja Lacuna. Odlično, le tako naprej.

Na Nizozemskem občine in država 
veliko vlagajo v LoRa omrežje

TTN konferenco sta zaključila začetna predavatelja ter 
napovedala naslednjo TTN konferenco, januarja 2020. Mi 
bomo zagotovo spet prišli, obenem pa smo ju povabili 
v Maribor, kjer bo jeseni ponovno The Things on Tour 
konferenca.

LoRaWAN Wall of Fame z množico LoRa senzorjev, 
naprav in adapterjev.

Utrinki iz The Things konferenca, 
Amsterdam 2019
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MultiTech LENS LoRa 
Network server
Informacije: TELOS d.o.o.

Naš principal, ameriško podjetje MultiTech je predstavil LENS, 
revolucionaren nabor orodij za enostavno in učinkovito vzpostavitev 
in upravljanje visoko zmogljivih privatnih LoRaWAN omrežij.. 

LENS je namenski LoRaWAN Network Server in orodje za upravljanje ključev 
(key management). LENS omogoča centralizirano upravljanje ključev za 
LoRaWAN senzorje in naprave ter konfi guracijo in nadzor LoRaWAN baznih 
postaj MultiTech Conduit. Prek njega zlahka izvajamo tipične funkcije upravljanja 
omrežja, kot je masovno dodajanje prehodov in nodov. 

Vzpostavimo lahko ločeno mrežno segmentacijo za podporo različnim primerov 
uporabe in za podporo številnim IoT aplikacijam. Ne glede na to, ali gre za 10 
ali 10 000 naprav, pri eni ali večih strankah, Lens omogoča upravljanje omrežja 
s klikom na gumb miške v udobju vašega centra za upravljanje omrežja.
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The Things On Tour 
konferenca, Maribor 2018
Informacije: TELOS d.o.o.

V začetku oktobra je Telos d.o.o. kot sponzor sodeloval na prvem 
slovenskem dogodku The Things Conference on Tour. Konferenca 
je del serije lokalnih izpostav največjega globalnega LoRaWAN 
dogodka The Things conference. Ta poteka vsako leto konec 
januarja v Amsterdamu. Cilj lokalnih izdaj dogodka, ki se odvijajo 
po celem svetu (Italija, Velika Britanija, Indija…), je spoznavanje 
najbolj agilne LPWAN tehnologije LoRaWAN. 

Na The Things on Tour konferenci 
v Mariboru se je zbralo več 
kot 100 LoRaWAN razvijalcev, 
strokovnjakov in izobraževalcev iz 
celotne regije. Ob predstavitvah 
najnovejših tehnoloških rešitev 
in zanimivih primerov iz prakse, 
praktičnih delavnicah ter ob 
druženju in mreženju, so skupaj 
raziskovali priložnosti, ki jih ponuja 
tehnologija LoRaWAN in The Things Network in se spoznali z najnovejšimi 
trendi s področja interneta stvari. Kot govorci so sodelovali vrhunski eksperti, 
med drugimi Johan Stokking, soustanovitelj in tehnični vodja pri The Things 
Network in Thomas Telkamp, soustanovitelj in tehnični direktor pri Lacuna 
Space.

V okviru konference so na Telosovem razstavnem prostoru predstavili 
celo serijo LoRaWAN opreme in rešitev. Obiskovalci so lahko v živo znotraj 
aplikacije GIoTo spremljali podatke, ki so jih generirali postavljeni senzorji in 
adapterji. Predstavitev je bila zelo uspešna, tako da se bodo naslednje leto 
zagotovo ponovno udeležili The Things on Tour konference. 

KERSNIKOVA ULICA 27, 
1234 MENGEŠ
040 617 108 
info@meritve.si   www.meritve.si

Hitro barvno 3D skeniranje s 
prijaznim vmesnikom in 
ROS podporo

višjega kakovostnega razreda

NOVO!

SENZORIKA   
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702 km – svetovni rekord v 
dometu LoRaWAN povezave
Informacije: TELOS d.o.o.

Z vzponom novih brezžičnih tehnologij smo vedno znova presenečeni 
kaj vse te tehnologije zmorejo. Tehnologija LoRa je na trgu prisotna 
že skoraj tri leta in ljudje po vsem planetu so navdušeni nad njeno 
zmožnostjo prenašanja podatkov na ogromnih razdaljah, pri čemer 
se porabi zelo malo energije.

V zadnjih letih so mnogi poskušali postaviti svetovni rekord za največjo razdaljo, 
ki jo lahko premosti podatkovni paket v LoRa povezavi. Idealne okoliščine 
najdemo tako, da se povzpnemo na visoke zgradbe in gore ali sprostimo v 
zraku balone napolnjene s helijem, ki se lahko dvignejo zelo visoko.

Med dogodkom Koppelting, letnim festivalom v Amersfoortu na Nizozemskem, 
so za doseganje rekorda uporabili vremenski balon napolnjen s helijem. Nanj so 
namestili majhen in lahek LoRa node, povezan na The Things LoRa omrežje. V 
node so vgradili anteno, GPS modul in senzorje temperature, tlaka, svetilnosti, 
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LoRa tehnologija sedaj tudi v vesolju
Informacije: TELOS d.o.o.

Podjetje Lacuna Space je poslalo v vesolje prvo LoRaWAN bazno postajo. LoRa Space Gateways 
so utirili v zemeljsko orbito na višini 500 km z namenom zagotavljanja globalne pokritosti z 
LoRaWAN signalom.

Lacuna Space uporablja konstelacijo polarnih satelitov, ki kro žijo okoli 
Zemlje, za sprejem sporočil iz LoRa senzorjev, ki so lahko nameščeni 
kjerkoli na zemeljskem površju, tudi na najbolj odročnih lokacijah, recimo 
v puščavah in sredi oceanov. 

Sateliti, ki obkrožijo zemljo vsakih 100 minut, za kratek čas shranijo sprejeta 
sporočila iz senzorjev in jih posredujejo sprejemnim postajam na zemlji, 
ko pridejo v njihov domet. Od tu se podatki prenesejo v aplikacijsko 
omrežje na zemlji, kjer so uporabnikom na voljo za nadaljnjo uporabo.

“Obstajajo neskončne možnosti za stvari, ki jih senzorji lahko merijo in 
meja je dobesedno vaša domišljija,” je dejal Rob Spurrett, predsednik 
uprave Lacuna Space. »Tehnologija LoRa in odprt protokol LoRaWAN 
omogočata razširjeno območje in doseg, ki jih druga omrežja ne morejo 
pokriti in tako omogočajo razvoj popolnoma novih, edinstvenih primerov 
uporabe. Naša satelitska postavitev je zapolnila praznino v podeželskih 
regijah in oceanih, kjer tradicionalno omrežje ni prisotno.”

infrardečega termoplasta in UV-A/B svetlobni senzor.

Balon je potreboval skoraj 3 ure, da se je povzpel na 
višino 38.7 km. Na tej višini je en paket, poslan iz noda, 
prejelo 148 različnih LoRa baznih postaj, povezanih v 
The Things Network. Eden od prehodov se je nahajal v 
Wrocławu na Poljskem. V tem trenutku je bil senzor na 
balonu od bazne postaje oddaljen neverjetnih 702km! 
Rekord je bil dosežen s samo 25mW (14dBm) oddajne 
moči, kar je približno 40-krat manj od moči mobilnega 
telefona. Zares impresivno in velik izziv za vse entuzijaste, 
da poskušajo preseči ta dosežek.
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Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Microchip/Microsemi: Nova PolarFire serija, 
novi Libero v12.0 in prva podprta FPGA 

implementacija RISC-V jeder

Microsemi nadaljuje razvoj znotraj Microchipa z novim tempom. Tako smo priča novi verziji njihovega 
razvojnega okolja Libero v verziji 12.0. Ta prinaša običajne izboljšave ( hitrejša implementacija, večja 
izraba gradnikov, višje hitrosti, nižja poraba ipd). Številke so relativne in se gibljejo od deklarirane 
60% večje hitrosti, 25% boljšega izkoristka vezja in 18% nižje porabe do 4% boljših skupnih  
rezultatov za tipičen večji design.

Kaj točno to pomeni, je očitno odvisno od konkretnega 
designa. Zanimivejša je podpora novim članom PolarFire 
serije in izkoriščanje dane  infrastrukure na PolarFire 
MPF100//200T/300T čipih za učinkovito implementacijo 
“soft-ip” štirih RISC-V64GC jeder ( 64-bit, integer DIV/MUL, 
atomics, FP single/double, kompresija ukaznega nabora) 
in enega pomožnega RISC-V64IMAC( 64-bit, integer ISA, 
integer MUL/DIV,atomics, kompresija ukaznega nabora), 
ki je namenjeno režijskim nalogam.

Slika 1: PolarFire modeli

Slika 2: Blok shema PolarFire serije

Vsa jedra imajo dostop do 128KB boot FLASH in “secure 
boot” pomnilnika, L2 predpomnilnika, zunanjega DDR4/
LPDDR4 pomnilnika, I/O vmesnikov in FPGA programabilne 
infrastrukture. Na voljo  je tudi razhroščevalna infrastruktura 
z do 50 prekinitvenimi točkami, nadzorom AXI vodila, 
sledenjem ukazov in posebnim števci dogodkov.

Microsemi pravi, da je PolarFire zasnovan na 28nm procesu 
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in optimiziran za srednje zahtevne designe velikosti 
od 100 do 500 tisoč logičnih celic in hitrimi serijskimi 
SERDESi za hitrosti do 12,7 Gbps. Pravijo, da imajo pri 
vseh dovoljenih prenosnih hitrostih SERDES-ov 3-10x 
nižjo porabo od konkurečnih rešitev. Serija ponuja do 6 
SERDES kanalov in do 24 hitrih prenosnih paric. 

Ostale I/O linije dovoljujejo hitrosti do 1,6 Gbps. Vgrajeni 
“trdni IP” obsega SERDES module/PCIe endpoint/root, 
DDR PHY in kripto procesor. 

Nenazadnje, PolarFire je  ena redkih FPGA serij, ki ni 
zasnovana na SRAM, temveč na FLASH celici. To pomeni, da 
ne konfi guriramo posebnega FLASH pomnilnika, katerega 
vsebina bi se ob vklopu skopirala na čip, temveč je FLASH 
na samem čipu in neposredno krmili logiko. To ima lahko 
prednosti in slabosti. Slabost je ta, da ne moremo čipa 
poljubno prekonfi gurirati, ne da bi sprogramirali FLASH. 
To je lahko pomembno za designe, kjer rekonfi guriramo 
čip med delom ali kjer to potrebujemo med razvojem.
Prednost je ta, da je čip funkcionalen praktično takoj 
po vklopu, da ima na ta račun nižjo porabo in da je bolj 
odporen tako na ionizacijsko sevanje kot na nevtrone.

Poleg tega ima PolarFire tako  kriptoprocesor kot posebno 
kriptozaščito, ki zagotavlja varnost pred nepooblaščenim 
vpogledom in posegom v postopek konfi guracije od 
izvira do samega čipa. Ravno tako lahko konfi guracijski 
vir identifi cira in avtentifi cira vsak posamezni čip. Tako 
lahko učinkovito zavarujemo intelektualno lastnino tudi v 
okoljih, kjer tovrstne varnosti sicer ne moremo zagotoviti. 
Čipi poleg serijske številke vsebujejo tudi predprogramirane 
tajne simetrične in asimetrične ključe in X.509 javni 
certifi kat. Certifi kat izda in digitalno podpiše Microsemi 
na čipih, ki pridejo skozi testiranje. Tako med drugim lahko 
preverimo pristnot in ustreznost vsake komponente in 
zapremo možnost, da bi se na trgu pojavili sicer zavrženi 
primerki ali celo popolnoma tuji ponaredki.

Slika 3: Cetrifi kat na čipu in veriga zaupanja

Microsemi pravi, da se proces začne že v proizvodnem 
procesu na sami osnovni silicijski rezini in tako drži nadzor 
nad proizvodnim procesom od začetka izdelave čipa skozi 
proizvodni proces tako čipa kot same naprave, v katero 
je vdelan in pozneje skozi delo naprave.

Microsemi izkorišča same naključne variacije v proizvodnem 
procesu za to, da dobi vsak čip lasten digitalni podpis in 
tako tudi sledljivost. 

Poleg tega dajejo poseben povdarek na zaščito proti 
kopiranju IP vsebin. Te so že tako bolje varovane kot na 
povprečnem FPGAju, ki ga je treba ob vklopu konfi gurirati, 
pa vendar to samo zase ni dovolj. Zato ima PolarFire 
implemenirano PUF ( Physically Uncloneable Function) 
pod imenom Quiddykey-Flex.

Slika 4: Implementacija zaščite pred kopiranjem

Tako kot vsi ostali na FPGA trgu, je tudi Microsemi našel 
svoje niše. Xilinx dominira na najvišjih delih trga, Altera mu 
sledi, Lattice zelo uspešno pokriva najnižje dele, Microsemi 
pa se je usmeril predvsem v modele, ki ponujajo posebne 
funkcije, največkrat povečano odpornost na sevanje in 
varnostne sklope za odpravljanje napak. Tako je tudi s 
PolarFire serijo. 

Slednja ima 20 kbitne RAM bloke, ki  imajo SECDED funkcijo 
(odprava enobitnih napak in zaznava dvobitnih). Podobni 
prijemi so tudi v drugih delih vezja.

Cene za kos na majhno količino se na Digikey-u ta trenutek 
gibljejo od $150 do $670 za čip, seveda pa so te cene 
pri količinah ponavadi veliko nižje.

Vir: https://www.microsemi.com
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Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

HPEC – prihajajoči standard komunikacije v 
embedded aplikacijah?

Khronos Group, ki ga poznamo kot koordinatorja odprtih standardov OpenGL in OpenCL v različnih 
verzijah, je začetkom leta začel tipati teren in zbirati mnenja članov o potrebi po novem standardu ki 
bi vnesel vsaj nekaj reda v vse bolj heterogeno strukturo embedded sistemov, ki, sploh v avtomobilskih 
aplikacijah, prevzemajo čedalje bolj kompleksne vloge.

Oblikovali so raziskovalno skupino, ki naj bi identifi cirala 
točne potrebe industrije in izdala svoje mnenje. Na podlagi 
tega naj bi potem potencialno ustanovili delovno skupino 
za oblikovanje novega standarda.

Že dolgo je znano, da je v vsakem avtomobilu gomila 
računalnikov a danes se tudi ti sistemi dvigajo na povsem 
novo raven. Včasih je za prenos podatkov zadoščal čisto 
navadni CAN.

Danes govorimo o AI enotah za analizo slike in avtonomno 
vožnjo ipd.

Slika 1: Logične povezave med raznimi heterogenimi 
podsistemi

Prej smo imeli sisteme z resda specializiranimi, v bistvu 
pa čisto navadnimi mikrokrmilniki. Za povezavo je povsem 
zadoščala pogosto čisto navadna seriijska linija. CAN 
je za povrh prinesel še zahtevano zaščito podatkov in 
determinističen odziv ter robustno komuinikacijo v okolju, 
ki je vedno polno motenj.

Danes smo že zdavnaj v svetu FPGAjev, DSP-ejev, AI 
enot ipd, počasi pa že prehajamo na specializirane VLSI 
rešitve. Zahteve komunikacijskih podatkov se med temi 
sistemi lahkodrastično razlikujejo. Ponekod je real-time 
odziv absolutna prioriteta, drugje potrebujemo ogromno 
pasovno širino, drugje spet veliko redundanco in več 
prenosnih poti, poniavadi pa imamo več tokov, vsak s 
svojo kombinacijo zahtev. 

Vse te logične poti moramo povezati po čimmanj fi zičnih 
povezavah, obenem pa zadostiti energijskim, cenovnim, 
hitrostnim in časovnim zahtevam.

Slika 2: Logične povezave med procesi, kot naj bi jih 
prinesel HPEC API

Danes imamo sicer kup standardov, ki na določeni ravni 
zadovoljujejo nekatere od teh potreb (MIPI, CAN, RS-xxx, 
Lin, Ethernet, Infi niband) in višjeležečih protokolov (TCP/IP, 
UDP, RDMA ipd). Vsi ti rešujejo mogoče nek dela problema, 
ni pa videti bolj univerzalne rešitve.

V tako zgodnji fazi seveda ni neki sledi o naravi in topologiji 
fi zičnega nivoja, zdi se pa verjetno, da bo na razpolagoa 
več fi zičnih modelov, vsak s svojimi značilnostmi in pa 
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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

višji logični protokol, ki bo znal delati z vsemi.

Osnovni defi nirani cilji za novi standard so:
• enostaven API
•  hitrost prenosa kot prioriteta
• nizki stroški režije ( nizke latence, visoka prepustnost)
• determinističen odziv
• dinamična rekonfi guracija in odpornost na napake
• prenosljivost in enostavno vzdrževanje
• neodvisna od tipa fi zične povezave in položaja 

(ena rešitev za heterogene arhitekture)
• tako zanesljive ( točka-točka) kot nezanesljive 

povezave ( unicast, multicast, I/O)
• razširljiva na poljubne mreže, možnost dodajanja 

novih tehnologij
• ovojnice za splošno uporabljane funkcije
• možnost povezave ne več programskih jezikov

Novi API naj bi prinesel možnost dela preko sistemov 
z različnimi jedri, GPU enotami ipd veliko hitreje kot 
sicer, skozi en standardiziran in razširljiv API. 

Vir: https://www.khronos.org/exploratory/heterogeneous-
communication 
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Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Časovna sinhronizacija znotraj 4G/5G omrežij

Časovna sihronizacije je pomembna v praktično vsakem brezžičnem omrežju, še toliko bolj pa v 
modernih omrežjih LTE in 5G, saj so tolerance zaradi visokih prenosnih hitrosti in visoke izrabe 
prenosnih kanalov izredno ozke, poleg tega pa jih potrebujemo za napredne funkcije omrežja 
(triangulacija končne točke ipd).

Pri merjenju razdalje je ključen element točen sinhroniziran 
točen čas visoke točnosti in ločljivosti. S primerjavo 
vpisanega časa oddaje podatkovnega paketa z interno uro 
ob sprejemu lahko korespondent izračuna čas potovanja 
in s tem tudi oddaljenost korespondenta.

Račune tu zapletejo odboji in možne večkratne poti 
signala, a te mreža rešuje z drugimi mehanizmi, med 
drugim tudi merjenjem razdalje od večih dostopnih točk 
z znano natančno lokacijo.

Glavna tema tega članka je, da je točen, natančen in 
sinhroniziran čas v vseh točkah omrežja pomemben 
element, ne samo zaradi točno koordiniranega podajanja 
podatkovnih paketov z maksimalno izrabo prenosnega 
kanala ampak tudi zaradi omenjenih dodatnih funkcij.

Poleg tega je lahko uporaben tudi za mnoge druge namene, 
denimo eliminacijo interferenc v določenih pogojih. Če 
poznamo vpliv sosednih kanalov na kanal, ki nas trenutno 

zanima, in če vemo kaj točno se oddaja po njih kdaj točno, 
lahko te vplive matematično odštejemo od signala na 
našem kanalu in ga tako očistimo.

Tu se postavi vprašanje distribucije časovnega signala. Ni 
verjetno, da si v modernem omrežju mnogih kompaktnih, 
cenenih komunikacijskih točk lahko privoščimo drago 
časovno normalo v vsaki točki. Zato je to rešeno z distribucijo 
signala visokokakovostne centralne časovne normale skozi 
omrežje. Lahko imamo denimo GPS sprejemnik v vsaki točki 
in tako dobimo tudi signal njegove časovne normale. A  tu 
je problem to, da morajo biti vse točke stalno v dosegu 
GPS signala in vsaka mora “videti” vsaj 4 satelite v vsakem 
trenutku. Poleg tega je dosegljiva toleranca sinhronizacije 
še vedno relativno ohlapna - +/- 50ns.

Če se odločimo za distribucijo signala časovne normale skozi 
samo omrežje, smo izpostavljeni vsem njenim zakasnitvam 
in variacijam. Če kot prenosni medij uporabljamo Ethernet, 
lahko za reševanje the problemov uporabimo popularno 
IEEE-1588 funkcionalnost, ki služi točno temu – distribuciji 

Slika 1: Osnovni principi distribucije točnega časa skozi brezžično omrežje
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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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točnega časa skozi Ethernet omrežje ob kompenzaciji 
variabilnih zakasnitev in izpadov.

PTP – Precision Time Protocol 

PTP uporablja namensko elektroniko v okviru Ethernet 
vmesnika za izdelavo in izmenjavo časovnih znamk 
(timestamps) v trenutku oddaje ali prejema paketa, 

dodatno programje pa služi implementaciji protokola, 
ki meri in kompenzira različne zakasnitve. Pravijo, da 
je doseg PTPO protokola navzdol omejena s časovnimi 
pogreški osnovnih PHY enot za prenos Ethernet okvirjev 
na najnižjem- fi zičnem nivoju. Ti so reda 1ns in postavljajo 
skupni spodnji prag dosegljivih toleranc na +/-4ns.

Vir: www.IDT.com

Slika 2: Prenos informacije o točnem času in fazi signala med korespondenti 

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

Radiocrafts-ov RIIoT protokol za mesh mrežno 
komunikacijo IoT naprav

Radiocrafts-ov RIIoT protokol je simetričen protokol za komunikacijo IoT sistemov v “zvezda” 
topologiji, ki:

• omogoča naslavljanje do 65535 točk oziroma do nekaj sto točk v gruči v varnem načinu
• omogoča komunikacijo na dolge razdalje (do 15km v vidnih pogojih, do 2 km v urbanem okolju)
• ponuja simetrični prenosni kanal, po katerem lahko točka enako hitro prejema ali oddaja podatke
• je izredno primeren za 

aplikacije najmanjših moči
• ima možnost OTA poso-

dobitve programja
• je zasnovan na standardu 

IEEE-802.15.4.g/e 
• je namenjen frekvenčnim 

pasovom 868 in 169MHz
• uporablja “listen before 

you talk” princip, kar mu 
dovoljuje delo z do 2,8% 
časovno zasedbo pasu

• enostavno povezljiv v 
oblačene sisteme

                                                            RioT v tipični konfi guraciji ( RIIoT-diagram-with-GW-dongle.jpg )

Več informacij na: https://radiocrafts.com/products/rf-network-solutions/

Vir: https://radiocrafts.com
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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: 
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PFC100 Controller 

Compact and high-performance controller with a real-time-capable Linux® operating system 

Integrated e!RUNTIME environment based on CODESYS 3 

Maximum IT security via TLS 1.2, IPsec, OpenVPN and firewall 
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