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v Evropi nadaljeval trajnostno predelavo magnetov na osnovi
redkih zemelj. Skupaj s kolegi iz Nemčije bo z revolucionarnim
načinom recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe pridobil in predelal elemente redkih zemelj, ki predstavljajo najbolj
kritične osnovne materiale visokotehnološke industrije.
Branko Badrljica, glavni urednik
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Inteligentna komunikacija
za vse namene.

VODA/AQUA
METRONIK
ČIP

Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstojeÿLh brezæiÿnih
omreæij LAN in IP.

HAMTECH ICOM

*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

ALKATRON
HT-EUREP

Bolnišnice

MURR ELEKTRONIK
GZS

Nakupovalna srediäÿD

HAMTECH IDAS
ELEKTROSPOJI
FBS ELEKTRONIK

Varnostne sluæbe

TIPTEH
OPL
Industrija / Gradbišÿa

LINGVA
MIEL

Skladišÿa

ROBOTINA
RAGA

Hoteli
Komunikacija v predorih

CONPHIS

Veÿ na:
shop.hamtech.eu

ELBACOMP
HAMTECH RIGOL
ELGOLINE

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost

Status in kratka sporočila

Komunikacija med posamezniki,
skupinami in obmoĀji na širšem podroĀju, kot je npr. hotel, lahko sedaj
poteka neopazno.

Enostaven sistem za namestitev in uporabo

Prostoročna Full-duplex komunikacija

YASKAWA SLOVENIJA

Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša soĀasno,
enako kot telefonski klic. ProstorRĀno delovanje omogoĀa, da lahko
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo.

Izgradnja omreæja

Z razporeditvijo dostopnih toĀk po IP omreæju, lahko z IP naprednim
komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja.
IP100H lahko dostopa do najblLæje dostopne toĀke in lahko gostuje med
dostopnimi toĀkami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.)

LCR
S5TEHNIKA

Visoka varnost

BrezæiĀni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore.

LSO

Komunikacija med razpršenimi lokacijami

ÿe je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razliĀnih mestih.

PASSION FOR COMMUNICATION

67(+1,.$QHWGRR6RVWUVNDFHVWD&/MXEOMDQD'REUXQMH6ORYHQLMD
S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
7HO)D[LQIR#KDPWHFKHX
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
shop.hamtech.eu
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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VODA/AQUA
WAGO
52. MOS 2019

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



IP1000C omogoĀa programiranje vseh terminalov terminale preko
brezæiĀnega omreæja. Individualno programiranje preko rDĀXnalniškega
kabla ni potrebno. (Razen zaĀetna nastavitvitev)

Distribucija

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

Podjetje/pravna oseba/:



IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporoĀila
drugim uporabnikom.

POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
FAX:

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!

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

Vse cene vsebujejo DDV!
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STROKOVNI DOGODKI

Poročilo o izvedbi
konference OTS 2019
KONFERENČNO DOGAJANJE
Inštitut za informatiko, ki deluje v sklopu Fakultete za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, je 18. in 19. junija 2019
v prostorih UM FERI uspešno izvedel štiriindvajseto konferenco OTS 2019
Sodobne informacijske tehnologije in storitve. Konference se je udeležilo
več kot 260 udeležencev, od tega je bilo med slušatelji 50 dodiplomskih in
magistrskih študentov UM FERI.
Konferenco je uradno odprl dekan UM FERI, prof. dr. Borut Žalik, sledil je
pozdravni nagovor predsednika konference prof. dr. Marjana Herička. V dveh
dneh so svoje znanje in izkušnje predstavili informatiki in razvijalci informacijskih
rešitev tako iz gospodarske kot akademske sfere. Devetindvajset prispevkov
je bilo razdeljenih v osem sekcij, ki so pokrivale naslednja aktualna področja:
obogateno inteligenco, blockchain rešitve in tehnologije, porazdeljene
infrastrukture, kibernetsko varnost in digitalno identiteto, agilne procese
in pristope k razvoju, arhitekture in orodja, smernice razvoja programskih
jezikov ter spletne in mobilne tehnologije. V dodatni deveti sekciji je vabljen
predavatelj, g. Marko Štefančič, predstavnik Gartner Slovenija & Central Asia,
predstavil deset ključnih tehnoloških trendov po mnenju Gartnerja za leto 2019.

Otvoritelj konference - prof. dr. Borut Žalik in pozdravni nagovor predsednika
konferenca - prof. dr. Marjan Heričko
Udeležencem konference sta bili na voljo dve pokonferenčni delavnici, ki sta
se odvijali v četrtek, 20. 6. 2019:
• »Hyperledger Iroha Hands-on Workshop« (izvedba Dumitru Savva, Soramitsu
Labs, Russia) in
• »Osnove globokega učenja in računalniški vid« (izvedba Domen Verber,
UM FERI, NVIDIA, Inštitut za globoko učenje).
Pred pričetkom vsake sekcije in med odmori se je skupaj z najavo predavateljev
predvajal uvodni video konference OTS 2019, v katerem so izpostavljeni logotipi
pokroviteljev. Tekom konference se je odvijalo tekmovanje Capture the flag, ki
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KONFERENCA OTS 2019

ga je organiziralo podjetje Viris d.o.o.. Na tekmovanju so
se udeleženci preizkusili v veščinah informacijske varnosti
in etičnega hekanja v simuliranem okolju. Najboljšim trem
so bile podeljene tudi praktične nagrade.
DRUŽABNO SREČANJE
Družabni dogodek je potekal na terasi Hotela City Maribor.
Na uradnem delu je vse zbrane nagovoril prof. dr. Marjan
Heričko, ki je poimensko izpostavil vse pokrovitelje in
se jim zahvalil za njihovo izkazano zaupanje, podporo
in odlično sodelovanje.
Sledil je nagovor direktorja generalnega pokrovitelja
podjetja Inova IT d.o.o., dr. Simona Juriča. Uradni del
večernega druženja je popestril koncert Alye s skupino.

MEDIJSKA POKRITOST
Promocijski video za letošnjo konferenco je nastal v
sodelovanju z Alyo. Konferenca se je oglaševala na
radijski postaji (Radio City) in v tiskanih medijih (revija
Računalniške novice, revija Avtomatika).
Omenjena je bila tudi v internetnem prostoru, natančneje
na spletni strani časnika Večer, revij Računalniške novice
in Avtomatika+Elektronika, IKT informator (Finance),
Univerze v Mariboru, UM FERI, Inštituta za informatiko in
na spletnih straneh nekaterih pokroviteljev.
O dogajanju na konferenci so poročali na radijski postaji
Radio City. Novice in dogajanje je bilo mogoče spremljati
tudi preko družbenih omrežij. Nekaj utrinkov štiriindvajsete
konference OTS 2019 lahko najdete v Prilogi 2, celoten nabor
slik se nahaja v Galeriji na spletni strani konference.

PicoScope 4444
4-je diferencijalni, visoko impedančni vhodi
20MHz pasovna širina
12-bit in 14-bit resolucija
256MS pomnilnik
1000V CAT III sonde

HT-Eurep d.o.o. | Tržaška 132, 1000 Ljubljana | Tel.: 01 425 78 48 | www.hteurep.si | info@hteurep.si
Altium Designer, Catia, Keysight, TTi, Maxim, Silabs, Neoway, Silergy, SECO embedded, EMTRION
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SEJEMSKI DOGODKI

52. MOS TEHNIKA
VSE ZA PROFESIONALCE IN DOMAČE MOJSTRE OD 10. DO 15. SEPTEMBRA
Informacije: Celjski sejem

MOS v letu 2019 strumno
koraka naprej in letos prinaša
še bogatejšo ponudbo, a ostaja
zvest lanski segmentaciji na
pet ključnih področij. Med MOS
Domom, MOS Turizmom, MOS
B2B in MOS Plusom, velik del
zavzema MOS Tehnika. Širok
spekter različnih produktov tega
področja je največja prednost
obiska sejma, saj omogoča hitro
in enostavno informiranje o
vsem, kar potrebujete.

MOS Tehnika obiskovalcem ponuja
pester program opreme in ročnega
orodja tako za domače mojstre kot za
profesionalce. Je svet strojev, robotov,
mehanizacije, profesionalnega orodja in vzdrževanja vozil. Prav tako
je svet tehnologov, razvojnikov,
vzdrževalcev, programerjev, obrtnikov, poznavalcev tehničnih strok in
ljubiteljskih mehanikov. Tudi letos
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bo razstavni program kategorije
opreme in materialov za obrt in
industrijo nadgrajen in bogat z
novostmi.
Obiskovalci boste lahko v dvoranah K in C1 uživali ob največji
ponudbi ročnega orodja blagovne
znamke Milwauakee, ročnega
profesionalnega orodja Bosch in
Bosch orodja za domače mojstre,
ročnega električnega orodja,
varilnih miz, brusno rezalnih strojev,
kompresorjev Aerfast, orodja Senco,
bremenskih verig, dvižne opreme,
merilnih naprav, letev, tehtnic,
sevnih objemalk, osebne varovalne
opreme, industrijskih čistilnih
strojev in sesalnikov, visokotlačnih
čistilcev, 3D tiskalnikov, embalaže,
strojev za obdelavo lesa in še in še.

52. MOS

Na zunanjih prostorih ZP4 pa vas
čakajo še aluminijaste in lesene
lestve, fasadni in premični odri,
ograje za vrtove, stopnišča in
balkone, stopnice, cvetlična korita,
zbiralniki deževnice, čistilne
naprave, pozanimali se boste
lahko o nadstreških in kritinah ter
se sprostili ob ogledu masažnih
bazenov, jacuzzijev, savn Klafs in
»softubih«. Vse to na enem mestu.
Na razstavnem prostoru bodo obiskovalci lahko prejeli informacije za
široko paleto izdelkov in programov,

našli rešitve in poslovne stike, tisti,
ki so vsak dan v stiku s tehniko, pa

si bodo lahko ogledali, kaj dela
konkurenca. Gre za segment, ki ga
vsako leto obišče kar 20 % vseh
obiskovalcev MOS-a.
Ponudbo razstavljavcev spremlja
tudi pestro obsejemsko dogajanje,
kjer se lahko udeležite brezplačnih
svetovalnic in predavanj neodvisnih
strokovnjakov, da bo dan minil
prežet z nasmehi in sproščenostjo,
pa organizatorji vsako leto ponudijo
tudi z zabavo za otroke, široko
kulinarično ponudbo, praktičnimi
prikazi in še in še.

AVTOMATIKA 175/2019
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NOVE TEHNOLOGIJE

SLOVENSKI FIZIKI ODKRILI KOVINSKO
OBNAŠANJE IZOLATORJA
doc. dr. Andrej Zorko

Odsek za fiziko trdne snovi, Institut »Jožef Stefan«
Ljubljana, 11. junij 2019 – Skupina raziskovalcev z Odseka za fiziko trdne snovi in z Odseka za teoretično
fiziko Instituta »Jožef Stefan« je pod vodstvom doc. dr. Andreja Zorka v električnem izolatorju, tj. v
materialu, ki je popolno nasprotje kovine, paradoksalno, odkrila pojav, ki je bil prej znan le za električne
prevodnike. V članku v prestižni reviji Nature Physics je poročala o odkritju znamenitega Kondovega
pojava v kvantni spinski tekočini, kjer magnetne vzbuditve, ki ne nosijo električnega naboja, prevzamejo
vlogo prevodniških elektronov v kovini pri senčenju magnetnih nečistoč.
V kovini se električna upornost z nižanjem temperature
zmanjšuje, saj zaradi pojemajočih nihanj kristalne
mreže prevodniški elektroni vse lažje potujejo skozi
snov, pri najnižjih temperaturah pa se ustali zaradi
vedno navzočih strukturnih napak. Že v tridesetih letih
prejšnjega stoletja pa so eksperimentalno ugotovili,
da se takšno obnašanje izrazito spremeni, če kovina
vsebuje magnetne nečistoče. Upornost namreč v
tem primeru začne pri nizkih temperaturah naraščati
s padajočo temperaturo. Pojav je ostal teoretično
nepojasnjen vse do leta 1964, ko je Jun Kondo
ugotovil, da gre za neintuitivno izražanje kvantne
mehanike na makroskopski skali, do katerega pride,
ko prevodniški elektroni v kovini začnejo kolektivno
senčiti magnetne nečistoče.
Kondov pojav je v nadaljnjih desetletjih postal
eden najbolj proučevanih pojavov v fiziki trdne
snovi. Omogoča namreč razumevanje in vpogled v
nenavadne električne lastnosti široke palete trenutno
zelo zanimivih materialov, od visokotemperaturnih
superprevodnikov, do kvantnih pik in topoloških
izolatorjev. Vsi znani primeri Kondovega senčenja
temeljijo na prevodniških elektronih in so zato
omejeni na električne prevodnike. Te dni pa je skupini
slovenskih fizikov v sestavi Matjaž Gomilšek, Rok
Žitko, Martin Klanjšek, Matej Pregelj in Andrej Zorko,
skupaj s sodelavci iz Švice in Kitajske, uspelo prvič
eksperimentalno potrditi obstoj Kondovega pojava v
električnem izolatorju, kjer prevodniških elektronov
kot doslej ključnega pogoja zanj sploh ni.
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Na možen obstoj takšnega paradoksa so v zadnjih
desetletjih opozarjali številni teoretiki, ki so preučevali
kvantne spinske tekočine. V njih namreč močna kvantna
prepletenost vodi do zelo nenavadnih magnetnih
vzbuditev, tudi takšnih, ki se vedejo zelo podobno
kot prevodniški elektroni v kovinah, čeprav so brez
električnega naboja. Omenjena skupina slovenskih
raziskovalcev je pred tremi leti odkrila stanje kvantne
spinske tekočine v magnetu z dvodimenzionalno
spinsko mrežo kagome in s tem stopila v tekmo
eksperimentalne potrditve Kondovega pojava v
električnih izolatorjih. Skrbno izbran eksperiment,
izveden na pospeševalniku Instituta Paul Scherrer
v Švici, v katerem so kot natančna lokalna tipala
magnetizma v vzorec vsadili kratkožive delce mione,
je omogočil potrditev obstoja Kondovega pojava v
proučevanem električnem izolatorju.
Odkritje Kondovega pojava v kvantnih spinskih tekočinah
je potencialno pomembno tudi s tehnološkega vidika.
To kvantno stanje namreč predstavlja eno izmed
obetavnih platform za izjemno zmogljive kvantne
računalnike, temeljni izziv pa trenutno predstavlja
učinkovita manipulacija tega stanja. V svojem delu
slovenski fiziki predlagajo, da bi potreben nadzor
nad stanjem kvantne spinske tekočine lahko dosegli
z manipulacijo nečistoč, odkrit Kondov pojav pa bi
pri tem služil kot vzvod med stanjem nečistoče in
stanjem kvantne spinske tekočine.
Več informacij: Polona Strnad, IJS - Odnosi z javnostmi,
01 477 33 12

PREDELAVA MAGNETOV

TRAJNOSTNA PREDELAVA
MAGNETOV NA KONCU
UPORABE
prof. dr. Spomenka Kobe, spomenka.kobe@ijs.si , 01 477 32 51

Institut »Jožef Stefan«
Ljubljana, julij 2019 – Institut »Jožef Stefan« bo kot partner v projektu
SUSMAGRO v Evropi nadaljeval trajnostno predelavo magnetov na osnovi
redkih zemelj. Skupaj s kolegi iz Nemčije bo z revolucionarnim načinom

Optimalna
usklajenost!

recikliranja magnetov na koncu življenjske dobe pridobil in predelal
elemente redkih zemelj, ki predstavljajo najbolj kritične osnovne materiale
visokotehnološke industrije. Na ta način se bo aktiviral poslovni model
krožnega gospodarstva, hkrati pa se bo svet izognil prevladi Kitajske
na področju svetovnih rudnih zalog.

Sistemi za oskrbo
z električno energijo
by Murrelektronik

Stroje in naprave
gospodarno in
zanesljivo oskrbovati
Tematsko nadaljevanje uspešnega
evropskega projekta ROMEO, ki
ga je koordinirala prof. Spomenka
Kobe z Instituta »Jožef Stefan«,
se nadaljuje z novim projektom
SUSMAGPRO, pri katerem se
inovativno delo osredotoča na
trajnostno predelavo magnetov
na osnovi redkih zemelj v Evropi
(Pforzheim, Baden-Württemberg).
Koordinator projekta je Inštitut za
dragocene kovine in tehnologijo
Univerze Pforzheim v Nemčiji, v

partnerskem delu v Sloveniji pa
pod vodstvom prof. Spomenke
Kobe z Odseka za nanostrukturne
materiale sodelujejo še dr. Benjamin
Podmiljšak, prof. Sašo Šturm, prof.
Kristina Žužek Rožman in dr. Marko
Soderžnik.
Ambicija in končni cilj konzorcija
SUSMAGPRO projekta v vrednosti
14 milijonov eur je doseči revolucionarni preboj pri načinu recikliranja magnetov na koncu živ-

z energijo.
Neprekinjen sistem za oskrbo
z električno energijo sestavljen
iz transformatorjev, učinkovitih
ﬁltrov, zmogljivih stikalnih napajalnikov, zanesljivih vmesnih
modulov in inovativnih sistemov
za nadzor električne energije
so drug z drugim popolnoma
usklajeni.

www.murrelektronik.com
AVTOMATIKA 175/2019
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NOVE TEHNOLOGIJE

ljenjske dobe, za katere je zaenkrat v Evropi stopnja
recikliranja <1%. Poudarek je na zelo pomembnem
izzivu pridobivanja in predelave elementov redkih
zemelj (RZ) iz visoko energijskih magnetov, ki
predstavljajo najbolj kritične komponente visokotehnološke industrije, kot so avtomobilska industrija,
vesoljska industrija, e-mobilnost, proizvodnja
vetrne energije, bela tehnika itd. Vsako leto naštete
industrije uvozijo od 2.000 do 3.000 ton RZ, kar pri
odvisnosti od kitajskih surovin in v preteklosti že
doživetega embarga (2010) postavlja proizvodnjo
trajnih magnetov v zelo kritičen in ranljiv položaj.

se bo svet izognil dominantni poziciji Kitajske, ki
poseduje približno 97 % svetovnih rudnih zalog,
slovenska ekipa pa bo ključno prispevala z vrhunskim
znanjem na področju izdelave in karakterizacije teh
magnetov.

Susmagro generator za vetrno elektrarno

Susmagro - električni skuter
Cilj SUSMAGPRO projekta je to situacijo obrniti ter
izkoristiti možnost in priložnost za pridobivanje
surovin iz desetine tisočev ton magnetov, ki so že
bili proizvedeni iz uvoženih surovin v Evropo in se
nahajajo v milijonih naprav, ko le-te pridejo do konca
svoje življenjske dobe. Na ta način se bo aktiviral
poslovni model krožnega gospodarstva.
Namesto odlaganja tega kritičnega vira surovin na
odlagališča za izvoz odpadkov, ki vsebujejo redke
zemlje, v druge dele zemeljskega globusa, kot sta
Tajska in Filipini, bodo partnerji v SUSMAGPRO projektu
uporabili najnovejšo tehnologijo za pridobivanje
strateških surovin iz odpadnih magnetov in uporabili
kratke krožne gospodarske poti za ponovno uporabo
kovin v novih izdelkih za evropski trg. Na ta način
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»Glede na trenutne razprave o uvoznih tarifah v
Trumpovi trgovinski vojni Kitajska razmišlja o ponovnih
restrikcijah izvoza redkih zemelj v ZDA. S tem bo tudi
evropska industrija močno prizadeta in je trenutna
situacija bolj kritična kot kdaj koli prej«, so si edini
vsi partnerji v projektu.
Več informacij: Polona Strnad, IJS - Odnosi z javnostmi,
01 477 33 12

IZOBRAŽEVANJE ZA AVTOMATIKO

PROGRAM GOSTOP SE NAHAJA V OSREDNJI
FAZI DELA
Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, 01 477 33 12
Institut »Jožef Stefan«

Ljubljana, julij 2019 – Program GOSTOP - Gradniki, Orodja in Sistemi za TOvarne Prihodnosti, obravnava
problematiko pametnih tovarn, v Evropi znano tudi kot koncept tovarn prihodnosti oziroma Industrija 4.0.
Področje je uvrščeno med prioritetna področja slovenske strategije pametne specializacije S4. V Programu
GOSTOP sodeluje 19 partnerjev iz trinajstih slovenskih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij s
kompatibilnimi raziskovalno-razvojnimi programi na področju tovarn prihodnosti.
Delo poteka uspešno v skladu s planom, na kar
kažejo tudi odzivi predstavnikov nedavno izvedene
mednarodne vsebinske presoje. V številnih primerih
se na osnovi doseženih vmesnih rezultatov programa
vzpostavljajo nova partnerstva v obliki dodatnih
raziskovalnih in komercialnih povezav tako znotraj
kot zunaj konzorcija.
Pomembno je izpostaviti, da ob programu GOSTOP,
predvsem v industriji, vzporedno nastajajo številne
nove sodelujoče raziskovalne skupine. S tem se
ustvarjajo dodatna vlaganja in omogoča dodaten prenos
znanj in dosežkov programa, tako na raziskovalno kot
tudi na področje industrijske komercializacije. Tako
program deluje kot multiplikator vloženih sredstev s
strani države. Namreč, za vrhunski izdelek ali storitev
potrebujemo vrhunske raziskovalne kompetence,
kapacitete in znatna vlaganja, ki jih je za programe

kot je GOSTOP (TRL 3 do 6) nujno potrebno celovito
podpreti s strani države, s poudarkom na kontinuiteti.
Partnerji programa GOSTOP so v zaključni diskusiji
poudarili pomen tovrstnega programa za slovensko
industrijo in za Slovenijo nasploh ter nujnost
sodelovanja z državo. Kot logično nadaljevanje
programa GOSTOP se pričakuje nadaljnje aktivnosti v
obliki komercializacije projektov. Zato program budno
spremlja in podpira tudi Strateško razvojno-inovacijsko
partnerstvo, SRIP Tovarne prihodnosti. Industrijski in
raziskovalni partnerji izražajo pričakovanje in apelirajo
na slovensko vlado, da tudi v prihodnje nadaljuje
s tovrstnim programom ter nameni še znatnejša
sredstva za kontinuiteto in razširitev dela, tako na
tem kot tudi na novih programih S4, še posebno na
področju Tovarn prihodnosti.

AVTOMATIKA 175/2019
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INDUSTRIJA 4.0

Digitalizacija ni sama sebi namen
Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.

Pridobiti, razumeti in uporabljajti podatke s pomočjo industrijskih rešitev IoT
Veliko industrijskih podjetij že ima osnovno znanje
o aplikacijah interneta stvari (v nadaljevanju IoT),
vendar jim pogosto manjka znanje, kako jih neodvisno
implementirati. Podatke v začetku sicer pridobijo in
shranijo, vendar jih pogosto nadalje ne uporabljajo
za določen namen. Dodano vrednost pridobljenih
podatkov lahko dosežemo z logičnim povezovanjem
in vrednotenjem zbranih podatkov. IoT prinaša veliko
možnosti, kako povezovati in vrednotiti podatke na
različne in individualne načine.
Način uporabe rešitev IoT je odvisna od tega, kaj
podjetje z IoT sploh želi doseči. Gre za razlikovanje
med investicijami od začetka t.i. 'greenfield' projekti
in širitvami že obstoječih naložb t.i. 'brownfield'
projekti. Pri 'greenfield' projektih gre za izgradnjo
novega popolnoma digitaliziranega stroja oz.
tovarne, medtem ko pri 'brownfield' projektih stroji
oz. tovarne še niso združljivi z industrijskim IoT.
Slednje za enkrat velja za večino obstoječih strojev
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oz. tovarn. Zato je digitalno opremljanje strojev in
naprav danes ključnega pomena. Načeloma se na
vgrajeni tehnologiji nič ne dela, temveč je potrebno
zgraditi vzporedne strukture.
Weidmüller je prepoznavno nemško podjetje, ki pomaga
industrijskim podjetjem pri odkrivanju individualnih
potencialov za uporabo IoT aplikacij, razvija rešitve,
ki temeljijo na potrebah posameznega podjetja in jih
uspešno integrira v obstoječe strukture. Tak primer
je lokacijsko neodvisno strojno komisioniranje,
izboljšanje celotne učinkovitosti opreme (OEE) ali
generiranje avtomatičnih poročil o porabi energije.
Zato je pomembno vnaprej določiti konkretne cilje
digitalizacije podjetja.
Osnova za digitalizacijo stroja oz. proizvodnje je
pridobivanje podatkov in njihova pred-obdelava.
Naknadni prenos in analiza podatkov pa prinašata
pravo dodano vrednost digitalizacije. Weidmüller

ZAJEM, OBDELAVA IN UPORABA PODATKOV Z IOT

ponuja obsežen portfelj izdelkov za pridobivanje in pred-obdelavo podatkov, kot tudi IT komunikacijsko
infrastrukturo in programske rešitve, ki omogočajo maksimalno dodano vrednost.
Za zanesljivo pridobivanje podatkov v 'greenfield' in
'brownfield' aplikacijah Weidmüller nudi mnoge rešitve:
zbiranje digitalnih podatkov preko vmesnikov, zbiranje
senzorskih podatkov z I/O oddaljenimi sistemi (IP20 in
IP67), zbiranje in obdelava podatkov o energiji z merilniki
energije ali napajalniki PROtop ter zbiranje in razmnoževanje
analognih signalov z analognimi pretvorniki signalov.

Pri zbiranju podatkov je smiselna pred-obdelava pridobljenih
podatkov, saj to zmanjšuje pretok podatkov in stroške ter hkrati
omogoča začetni vpogled na kraju samem. IoT tehnologija podjetja
Weidmüller omogoča ravno to s pomočjo enotnega spletnega
načrtovanja, u-control (za fleksibilen nadzor na daljavo) in u-create
(za fleksibilno in modularno aplikativno programiranje) moduli
ter IoT vhodi (gateway) za IoT rešitve z mobilnimi vmesniki.

Za varno in učinkovito prenašanje pridobljenih podatkov
preko omrežne infrastrukture Weidmüller nudi varnostne
usmerjevalnike, upravljalna in neupravljalna stikala ter industrijski
WLAN za vzpostavitev brezžične omrežne povezave za naprave.

Ustvarjanje dodane vrednosti pri uporabi digitalnih rešitev
dosežemo šele z analizo podatkov. Na podlagi analize
podatkov lahko poskrbimo za optimalno upravljanje virov
in tako za učinkovito delovanje strojev in proizvodnje. S
pomočjo prilagojenih programskih rešitev, ki temeljijo na
umetni inteligenci je moč hitro in enostavno priti do pravih
informacij iz zbranih podatkov. Uporabniku ni potrebno
poglobljeno poznavanje informacijske tehnologije, saj
programska oprema omogoča intuitivno upravljanje in
spremljanje podatkov.
Slovenski zastopnik za izdelke Weidmüller je podjetje Elektrospoji d.o.o., katerega strokovnjaki vam bodo
z veseljem svetovali pri izbiri rešitev za pomoč pri avtomatizaciji malih in srednje velikih sistemov. Več
informacij najdete na www.elektrospoji.si.
Povzeto po: https://www.weidmueller.com/int/products/industrial-iot.

AVTOMATIKA 175/2019
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PODNEBNO OGLEDALO 2019

Podnebno ogledalo 2019

EMISIJE
TOPLOGREDNIH
PLINOV SO SE
LETA 2017
ZMANJŠALE
Glavni poudarki spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjševanje
emisij toplogrednih plinov v okviru projekta LIFE Podnebna pot
2050 (LIFE16 GIC/SI/000043

Podnebni cilji Slovenije
Svojo odgovornost za reševanje izziva
podnebnih sprememb so s Pariškim
sporazumom opredelile tako razvite države
kot tudi države v razvoju in je kot tak prvi
univerzalni, pravno zavezujoči podnebni
sporazum, ki zajema skoraj vse emisije.
Mednarodna skupnost je tudi znatno povečala svoje
ambicije za ukrepanje. Zastavljen je cilj, da bi z
zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov zadržali
rast globalne temperature pod 2 °C in si prizadevali tudi
za omejitev dviga temperature na 1,5 °C v primerjavi s
predindustrijsko dobo. Vse z namenom, da bi nevarne
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posledice sprememb podnebja čim bolj omejili. Sporazum
bo začel veljati leta 2020.
EU se je za obdobje do leta 2030 obvezala, da bo emisije
zmanjšala za 40 % glede na leto 1990. Slovenija si je
v tem okviru zastavila cilj, da bo emisije do leta 2030
zmanjšala za 15 % glede na leto 20051. Zmanjšanje
se nanaša na izpuste virov, ki niso vključeni v evropsko
shemo za trgovanje z emisijami (EU-ETS).
Do sedaj zastavljene cilje Slovenija uspešno izpolnjuje.
Dosegla je svoje cilje v prvem ciljnem obdobju Kjotskega
protokola v letih od 2008 do 2012 in je na zelo dobri poti,
da bo izpolnila tudi obveznosti za leto 2020. Kljub dobrim
dosedanjim rezultatom, pa bo potrebno za uresničitev

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV SO SE LETA 2017 ZMANJŠALE
Pariškega sporazuma pripraviti in izvajati dodatne ukrepe za dolgoročno zmanjševanje emisij, poleg tega pa zastaviti
tudi bolj ambiciozne srednjeročne cilje do leta 2030 in zelo ambiciozne dolgoročne cilje. V podporo pri odločanju
o teh ciljih bo tudi analiza potencialov in možnih scenarijev za zmanjšanje emisij v vseh sektorjih, ki poteka v okviru
projekta LIFE Podnebna pot 2050.
Skladno z mednarodnimi ugotovitvami in že sprejetimi usmeritvami v slovenskem prostoru, so stroški ukrepanja zoper
podnebne spremembe bistveno nižji od stroškov sanacije škode, ki je posledica podnebnih sprememb v primeru,
ko ne ukrepamo. Ukrepanje v smeri takojšnjega in ambicioznega zmanjševanja emisij pa prinaša številne koristi,
kot so nova delovna mesta, večja konkurenčnost gospodarstva, nižji stroški za energijo, večja energetska in snovna
učinkovitost ter neodvisnost, boljše zdravje in varnost ljudi itd.
1

Odločba 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih

plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, stran 136)

Podnebne cilje imajo zastavljene tudi občine
Konvencija županov je evropsko gibanje, ustanovljeno leta 2008, v
katerem sodelujejo lokalne skupnosti, ki se prostovoljno zavežejo, da
bodo izpolnile in presegle cilje EU na področju podnebnih sprememb
in energije. V Sloveniji imamo 37 občin, ki so pristopile h Konvenciji
županov in si zastavile cilje za zmanjšanje emisij TGP do leta 2020.
Najbolj ambiciozna med njimi je občina Idrija, ki se je že leta 2015, kot ena prvih občin v Evropi, zavezala k zmanjšanju
emisij za 40 % do leta 2030. Poleg Idrije si je cilj za leto 2030 zaenkrat zastavila še Mestna občina Novo mesto.
Veliko slovenskih občin je pri izvajanju podnebnih ukrepov tudi zelo aktivnih. V okviru projekta LIFE Podnebna

Tudi občine so si v mednarodnem prostoru zastavile cilje za
zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov (TGP).

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav

3UHVWDYLYÍHWUWR
Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav
REYHďÍDGDEROHWRďQMDNRQIHUHQFD
»Dan najboljše prakse« 1. in 2. oktobra 2019
QD*RVSRGDUVNL]ERUQLFL6ORYHQLMHY
/MXEOMDQL
1DNRQIHUHQFLVHERPRVRRÍDOL]YSUDďDQMHP
]DNDMSRVSHďLWLGLJLWDOQRSUHREUD]ERY
industrijskih podjetjih in kako.

Konferenca nadaljuje serijo DAN NAJBOLJŠE PRAKSE,
letos v soorganizaciji s Strokovnim društvom za
RSHUDWLYQRRGOLÍQRVWLQ*UR]GRP3DPHWQHWRYDUQHȝ
SRIP Tovarne prihodnosti.
Aktualne informacije

.RQÍQLSURJUDPER
REMDYOMHQPHVHF
pred konferenco.
AVTOMATIKA 175/2019
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PODNEBNO OGLEDALO 2019
pot 2050 je bil pripravljen Lokalni semafor podnebnih
aktivnosti (semafor. podnebnapot2050.si), spletna
aplikacija, s pomočjo katere lahko slovenske občine prvič
celovito primerjajo svojo uspešnost pri preprečevanju
podnebnih sprememb.

stavb v lasti občin, število polnilnic za električna vozila
in delež ločeno zbranih frakcij odpadkov.

Dolgoročna strategija na področju podnebja in
analize za njeno pripravo
Slovenija pripravlja Dolgoročno strategijo na
področju podnebnih sprememb za doseganje
ciljev Pariškega sporazuma in Uredbe o
upravljanju Energetske unije in podnebnih
ukrepov. Proces priprave strategije vodi
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).
V projektu LIFE Podnebna pot 2050 bodo v podporo MOP
pri pripravi strategije raziskane alternativne možnosti
– scenariji za zmanjšanje emisij TGP do leta 2050 in
njihove posledice.

Občine s cilji zmanjšanja emisij CO2 v Konvenciji
županov
Lokalni semafor spodbuja izmenjavo dobrih praks med
občinami in daje vpogled v aktivnosti posamezne občine
na več področjih, kot so stavbe, promet, kmetijstvo itd.
Med pokazatelji aktivnosti, teh je skupaj kar 56, so tako
med drugim tudi cilji zmanjšanja emisij CO2, za katere so
se občine obvezale, vrednost naložb v energetsko prenovo
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Do ciljev vodijo namreč različne poti, a namen analize ni
izbrati pot do leta 2050, temveč ugotoviti, kako ambiciozen
cilj si lahko zastavimo. Iščemo scenarije, s katerimi bo
mogoče do leta 2050 doseči neto ničelne emisije, in jih
želimo primerjati s scenariji, ki imajo nekoliko nižje cilje
za zmanjševanje emisij TGP. Zanima nas, kakšne bodo
posledice posameznih scenarijev, in sicer ekonomske
posledice (stroški, zaposlenost, javne finance), vplivi na

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV SO SE LETA 2017 ZMANJŠALE
sektorske cilje (prehranska varnost, zanesljivost oskrbe z
energijo…) in drugi vplivi (npr. onesnaževala zraka). Analiza
nam bo dala tudi vpogled v to, s katerimi odločitvami
bomo soočeni na poti do podnebnega cilja.
Tako pripravljene projekcije so koristno orodje za
odločevalce, saj omogočajo oceno vpliva različnih odločitev
na dogajanje v prihodnosti. V primeru emisij TGP lahko s
projekcijami npr. ocenimo, do kakšnega zmanjšanja rabe
energije in emisij v stavbah bi prišlo do leta 2030, če bi
bila stopnja prenov 3 % površine letno. Ob tem se je
potrebno zavedati, da projekcije niso napovedi. Uporabljeni
modeli so namreč zelo poenostavljen prikaz dejanskega
kompleksnega sveta, pa tudi poznavanje izhodiščnega stanja
je velikokrat nepopolno. Nemogoče je tudi napovedati
prihodnji razvoj zunanjih dejavnikov in izvajanje ukrepov.
Pri izdelavi projekcij se zato analizira rezultate več različnih
scenarijev in ocenjuje njihovo občutljivost na spremembe
različnih pomembnih parametrov.

Potek analize
v podporo
Dolgoročni
strategiji
na področju
podnebja

1

2

OPREDELITEV
ANALIZE

PROJEKCIJA
ZUNANJIH
DEJAVNIKOV

meril za
primerjavo
scenarijev,
značilnosti
scenarijev,
geografskega
okvira analize…

gospodarske
aktivnosti, cen
energije na
mednarodnih
trgih...

Sodelovanje je pomemben del načrtovanja
Pomemben del projekta LIFE Podnebna pot
2050 predstavlja t.i. »koordinacijski proces«
med pripravljavci strokovnih podlag (partnerji
projekta) in odločevalci ter tudi širšo strokovno
javnostjo in nevladnimi organizacijami.
Strokovne podlage je potrebno pripravljati transparentno
in usklajeno. Velikokrat pripravljavcem za dobro pripravo
analiz niso na voljo vse najnovejše informacije, in obratno,
tudi odločevalci in ostali velikokrat ne vedo, kje pridobiti
določene podatke in analize ter kako jih pravilno uporabiti
(interpretirati). Proces sodelovanja in izmenjave informacij v
projektu LIFE Podnebna pot 2050 poteka predvsem v okviru
številnih delavnic, tako v procesu priprave Podnebnega
ogledala kot tudi dolgoročne strategije za nizke emisije. S
tovrstnimi dogodki skušamo v proces priprave strokovnih
podlag zajeti čim večje število deležnikov.

3

4

5

PROJEKCIJE
EMISIJ
TOPLOGREDNIH
PLINOV

OCENA
UÈINKOV

PRIPOROÈILA
ZA ODLOÈANJE

na zaposlenost,

za več
alternativnih
scenarijev,
v katerih so
povezani
prihodnji ukrepi,
ki so bolj ali manj
ambiciozni

emisije
polutantov, na
sektorske cilje:
zanesljivost
oskrbe z energijo,
prometno in
prehransko
varnost idr.

primerjava
rezultatov,
priprava
usmeritev,
posvetovanja
v podporo
odločanju
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Lansko in letošnje leto lahko imenujemo kar »leti
delavnic«, saj je bil proces sodelovanja skozi številne
odločevalske in tehnične delavnice zelo intenziven. V letu
2018 smo organizirali več kot deset delavnic, namenjenih
predstavnikom ministrstev, lokalnih energetskih agencij,
univerz, nevladnih organizacij, podjetij, občin, inštitutov,
interesnih združenj…

Kje smo v Sloveniji danes in kam gremo?

Ob izidu Podnebnega ogledala 2018 je bilo prisotnih
več kot 90 udeležencev, ravno tako je bil dobro obiskan
dogodek za občine ob predstavitvi Lokalnega semaforja
podnebnih aktivnosti. Tudi v prihodnje bomo sodelovanju
namenjali posebno pozornost.

Po dveh letih naraščanja so se emisije, na katere se nanaša
nacionalni cilj (emisije neETS), leta 2017 zmanjšale za
2,8 %. S tem so bile za 11,9 % nižje od cilja za leto 2020.
Prve ocene za leto 2018 kažejo na majhno povečanje.
V skupnih emisijah so emisije neETS predstavljale
62-odstotni delež.

Cilj Slovenije je, da se emisije toplogrednih
plinov iz virov, ki niso vključeni v evropsko
shemo za trgovanje z emisijami (EU-ETS), do leta
2020 ne bodo povečale za več kakor 4 % glede
na leto 2005.

V okviru nacionalnega cilja za emisije neETS so za sektorje
določeni okvirni cilji. Napredek posameznih sektorjev
se razlikuje.

Utrinki z delavnic
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• V prometu, ki ima največji, skoraj 51-odstotni delež
v emisijah neETS, je izpolnjevanje cilja v letu 2020
negotovo. Kljub zmanjšanju emisij za 3,4 % v letu
2017, do katerega je prišlo kljub povečani aktivnosti,
v tem sektorju praktično ni več prostora za rast emisij,
saj so bile tega leta samo še 1,5 odstotne točke pod
ciljno vrednostjo za leto 2020. Promet še naprej ostaja

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV SO SE LETA 2017 ZMANJŠALE

14.000
12.000

Emisije TGP [kt CO2 ekv]

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Proizvodnja električne
energije in toplote

Industrija in grabeništvo
(s procesi in rabo topil)

Kmetijstvo

Odpadki

Druga področja
(široka raba)

Promet

Cilj po Odločbi
2009/406/ES

Emisije neETS po sektorjih v obdobju 2005–2017 in ciljne vrednosti emisij
tudi edini sektor, v katerem so se emisije v obdobju
2005– 2017 povečale, in sicer za 25,5 %. Izvajanje
ukrepov, ki lahko v prihodnje prispeva k zmanjšanju
emisij in njihovemu dolgoročnemu obvladovanju,
se sicer počasi krepi – občine pripravljajo in izvajajo
celostne prometne strategije in se aktivno vključujejo
v vsakoletni Evropski teden mobilnosti, ureja se
infrastruktura za javni potniški promet, v pripravi je
program celostnega prometnega načrtovanja…, največji
izziv pa še naprej ostaja, kako slehernega izmed nas
spodbuditi k uporabi bolj trajnostnih oblik prevoza.

50 %. Potem, ko je v letih 2015 in 2016 v stavbah
prišlo do skupnega povečanja emisij za 15,7 %, so
se emisije leta 2017 znatno zmanjšale (za 9,6 %). Za
indikativnim ciljem za leto 2020 so emisije zaostajale
za 7,7 odsotnih točk. Stavbe so sicer sektor, kjer je
izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k zmanjšanju emisij
TGP, najbolj intenzivno. Z nepovratnimi sredstvi Eko
sklada in svetovanjem občanom v okviru energetsko
svetovalne mreže ENSVET se ukrepi uspešno izvajajo v
gospodinjstvih, v javnem sektorju pa s pomočjo evropskih
sredstev poteka energetska prenova javnih stavb.

• Kmetijstvo je leta 2017 predstavljalo dobrih 15 % vseh
emisij neETS. Emisije so se po triletni rasti ponovno
zmanjšale, in sicer za 2 %,s čimer so bile 6,2 odstotne
točke pod ciljno vrednostjo za leto 2020. Dolgoročni
trendi so stabilni, spremembe počasne, zato je pričakovati,
da bo indikativni cilj dosežen. Ob hkratnem povečanju
samooskrbe s hrano, si v kmetijstvu za zmanjševanje
emisij TGP prizadevajo predvsem s povečevanjem
učinkovitosti reje domačih živali in racionalnim gnojenjem.

• Na dobri poti k doseganju indikativnega sektorskega
cilja je sektor proizvodnje električne energije in toplote,
ki predstavlja v emisijah neETS le manjši, 5-odstotni
delež, v industriji pa bo potrebno obrniti trend rasti
in emisije do leta 2020 zmanjšati za 15,4 odstotne
točke. Sektor prispeva 10,4 % vseh emisij neETS.

• Na področju stavb, te so leta 2017 prispevale 11 %
vseh emisij neETS, so se emisije v obdobju 2005–2017
zmanjšale najbolj med vsemi sektorji, in sicer za dobrih

• Emisije iz ravnanja z odpadki so se v celotnem obdobju,
z izjemo leta 2015, zmanjševale skladno z indikativnim
sektorskim ciljem do leta 2020, v letu 2017 so se zmanjšale
za 2,6 %. Kljub temu so za 9,7 odstotne točke nad ciljem
za leto 2020, zato bo potrebno v prihodnjih dveh letih
tudi temu sektorju posvetiti posebno pozornost.
AVTOMATIKA 175/2019
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Trenutno torej kaže, da je cilj za emisije neETS v letu
2020 dosegljiv. Na področju energetske učinkovitosti je
doseganje cilja za leto 2020 ob nadaljevanju rasti rabe
energije iz let 2016 in 2017 za 3,4 oz. 1,6 % vprašljivo,
doseganje cilja za obnovljive vire pa še naprej ostaja na
zelo kritični poti. Delež OVE v rabi bruto končne energije
se je leta 2017 glede na leto prej sicer povečal za 0,2
odstotni točki, na 21,5 %, kar pomeni zaostanek za ciljnim
deležem, ki je 25 %, 3,5 odsotne točke oz. skoraj trikrat
več od povečanja deleža OVE v obdobju 2010–2017.

Ravnanje uporabnikov in trajnostna mobilnost z
roko v roki

Pri prehodu v nizkoogljično družbo so ključnega
pomena navade posameznikov in spremembe
družbe kot celote. To še posebej velja za promet,
ta v Sloveniji predstavlja največji delež emisij
neETS, kjer se zmanjševanje emisij toplogrednih
plinov kaže kot “najtrši oreh”.
Ustrezno ravnanje uporabnikov v povezavi z ukrepi za
spodbujanje javnega potniškega prometa (JPP) je pomemben
gradnik trajnostne mobilnosti. Najpomembnejše skupine
ukrepov, ki vplivajo na spremembo ravnanja uporabnikov,
so trenutno izboljšanje železniške infrastrukture za potniški
prevoz, izgradnja kolesarske infrastrukture, spodbujanje
trajnostne izbire transporta v okviru obračuna potnih stroškov,
uvedba enotne vozovnice in povečanje konkurenčnosti JPP.

Pri javnem potniškem prometu ne moremo mimo železniških
povezav, ki so v Sloveniji slabe, predvsem pa časovno
potratne. A tudi na področju železnic se stvari premikajo:
prenavljajo se proge, že v letošnjem letu bodo na mnogih
postajah stale kolesarnice. JPP je velik sistem, ki zahteva
veliko sodelovanja in usklajevanja, zato bi bile smernice,
strategije razvoja in predvsem vzpostavljen upravljavec
za številne deležnike dobrodošle.
Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 navaja, da
je rešitev v integriranem javnem prometu, pri katerem je
železnica hrbtenica, avtobusi in druga prometna sredstva
(sistem P+R, kolo…) pa jo napajajo in dopolnjujejo. Tudi zato
je potrebno ambicije pri JPP v Sloveniji nujno povečati!
Pri izgradnji kolesarskih povezav je bil v obdobju aktualne
finančne perspektive (2014–2020) narejen velik napredek:
od sprejetja pravnih podlag do izvedbe novih kolesarskih
povezav. Znatno so se povečala nepovratna finančna
sredstva v ta namen. Ovir pa vseeno ne manjka. V naseljih
je izgradnja kolesarske infrastrukture povezana z izgradnjo
druge infrastrukture, zato kolesarske steze pridejo na vrsto
šele ob drugih prenovah, to pa slabo vpliva na povezanost
in skladen razvoj teh povezav. Izrazit problem ravno pri
izgradnji kolesarskih povezav, podprtih z evropskimi
sredstvi, je tudi neurejeno lastništvo, saj morajo biti vsa
zemljišča odkupljena že pred investicijo. Sistematična in
pravočasna priprava projektov je zato bistvenega pomena.

Primer - Prometno načrtovanje v občinah – od
teorije do prakse
Celostno urejanje prometa ni pomembno samo z vidika
izboljšanja mobilnosti, nižjih stroškov, manjših zastojev
in onesnaženja, ampak pomeni tudi izboljšanje kakovosti
bivanja in nove razvojne možnosti.

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme. Izobraževanje
se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji
(Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in preizkusijo njeno
delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte info@beckhoﬀ.si.
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Emisije TGP v govedoreji
V Sloveniji je govedoreja najpomembnejša
kmetijska panoga. Njena razvitost je povezana z
naravnimi dejavniki, predvsem z velikim deležem
travinja v strukturi kmetijskih zemljišč.

Ureditev kolesarske povezave ob
Koroški cesti v Kranju
Temelji na celostnem prometnem načrtovanju (CPN) in se
usmerja zlasti na spodbujanje hoje, kolesarjenja, uporabe
javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne
mobilnosti na račun zmanjševanja osebnega prometa.
Občina Ljutomer je leta 2012 sprejela celostno prometno
strategijo (CPS), ki je bila v Sloveniji prva, ki jo je kakšna
občina izdelala v skladu s sodobnimi smernicami Evropske
komisije, kjer je velik poudarek na vključevanju javnosti. Že
sam proces priprave te strategije je bil izpeljan kot pilotni
projekt, namenjen preverjanju primernosti metodologije
za pripravo CPS. Hkrati so bile pripravljene tudi prve
slovenske smernice za pripravo CPS. Na njihovi osnovi
je do konca leta 2018 svoje CPS s sofinanciranjem iz
Kohezijskega sklada pripravilo 62 občin, še nekaj občin
pa je CPS pripravilo z lastnimi viri. S pomočjo evropskih
sredstev občine ukrepe trajnostne mobilnosti tudi izvajajo.
Leta 2018 je bilo v ta namen razpisanih 20 milijonov evrov,
pogoj za pridobitev je sprejeta CPS. V celotnem procesu
CPN občine aktivno podpira Ministrstvo za infrastrukturo.
Izkušnje, pridobljene na terenu, tudi v domačih občinah,
so podlaga za Nacionalni program celostnega prometnega
načrtovanja, ki je v zaključni fazi priprave. V zadnjih letih
so že bile pripravljene smernice za kolesarjenje, hojo,
mobilnost otrok v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter
parkirišča P+R. Izdelane so bile tudi smernice za upravljanje
mobilnosti v ustanovah, v pripravi pa so usmeritve za
integracijo CPN s prostorskim načrtovanjem.
Prepoznavna je postala tudi Slovenska platforma za
trajnostno mobilnost (www.sptm.si), ki spodbuja celostno
načrtovanje prometa in je podpora slovenskim mestom,
občinam, regijam in ustanovam, ki se vprašanj mobilnosti
lotevajo celostno in dolgoročno.

Skupno število goved se približuje 485.000, kar je slabo
petino manj kot v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja. V obdobju 2013–2017 je prireja govejega mesa
k vrednosti kmetijske proizvodnje v povprečju prispevala
12,3, prireja mleka pa 14,8 %. Količine prirejenega mleka
in govedine trenutno presegajo domače potrebe.
Govedoreja je kot najpomembnejši kmetijski vir emisij
TGP leta 2017 prispevala 66,9 % vseh emisij iz kmetijstva,
6,6 % vseh emisij in 10,3 % emisij v neETS sektorjih.
Najpomembnejši vir emisij v govedoreji je metan, ki
se sprosti iz prebavil (79 %), sledi metan, ki nastaja v
skladiščih živinskih gnojil (18 %). Glede na leto 1986 so
se emisije v letu 2017 zmanjšale za 3 %, v primerjavi z
letom 2005 pa so se povečale za 5,4 %. Emisije TGP na
enoto prirejenega mleka se zmanjšujejo.

Govedoreja je najpomembnejši kmetijski vir emisij
toplogrednih plinov
Največje možnosti za zmanjšanje emisij TGP v govedoreji
so v povečanju učinkovitosti reje, kar je mogoče doseči
z izboljšanjem selekcije in optimalno oskrbo živali, in
ustreznem skladiščenju živinskih gnojil. K povečevanju
učinkovitosti reje v Sloveniji prispevata predvsem skupni
temeljni rejski program za pasme goved in javna služba
kmetijskega svetovanja.
Za večje učinke bo treba v prihodnje v program pritegniti
tudi tiste kmetije in kategorije živali, ki na področju
učinkovite reje še ne dosegajo ustreznih rezultatov. Za
gradnjo majhnih in mikro bioplinskih naprav, s katerimi
je mogoče praktično v celoti preprečiti emisije metana in
znatno zmanjšati emisije didušikovega oksida iz skladišč
živinskih gnojil, hkrati pa prispevati k večji izrabi OVE,
med kmeti trenutno (še) ni interesa.
AVTOMATIKA 175/2019
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K emisijam TGP prispeva tudi raba dušikovih
gnojil v kmetijstvu

Eko sklad je spodbudil 910 milijonov naložb v
ukrepe URE in OVE

Eden od toplogrednih plinov, ki prispeva k
segrevanju ozračja, je tudi didušikov oksid
(N2O). V Sloveniji skoraj 70 % emisij tega plina
prispeva kmetijstvo.
Sproščanju didušikovega oksida se ne moremo izogniti,
lahko pa ga zmanjšamo, in sicer tako, da povečamo
učinkovitost izkoriščanja dušika, s čimer zmanjšamo potrebe
po dušiku iz mineralnih gnojil. Večjo učinkovitost dušika
v kmetijstvu dosežemo z gnojenjem, ki je količinsko in
časovno usklajeno s potrebami rastlin, in krmnimi obroki,
ki rejnim živalim zagotavljajo ravno toliko beljakovin, kot
jih potrebujejo.
Dober kazalnik obsega in učinkovitosti kroženja dušika
v kmetijstvu je bruto bilančni presežek dušika. Majhen
bilančen presežek dušika pomeni, da so bile izgube dušika
iz hlevov, gnojišč in pri gnojenju majhne, vnos dušika
na kmetijska zemljišča pa prilagojen potrebam rastlin.

Bruto bilančni presežek dušika [kg/ha]

V Sloveniji se bilančni presežek dušika zmanjšuje. Analiza
trenda za obdobje 1991–2017 kaže, da so bili v začetku
tega obdobja značilni bilančni presežki okoli 80 kg/ha,
v zadnjem času pa pod 50 kg/ha. V obdobju 2005–2017
se je bruto bilančni presežek dušika gibal med 42 in
69 kg na hektar z neizrazitim trendom zmanjševanja. V
skladu s strateškimi cilji razvoja kmetijstva želimo do leta
2020 povečati samooskrbo Slovenije s hrano, ob tem pa
bilančni presežek dušika zmanjšati na ciljno vrednost pod
53 kg/ha. Doseganje cilja bo pri tem odvisno predvsem
od zainteresiranosti kmetov za vključevanje v ukrepe
za učinkovitejšo rabo dušika v okviru Programa razvoja
podeželja, pa tudi od uspešnosti kmetijskega izobraževalnega
sistema in javne kmetijske svetovalne službe.
80

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (www.ekosklad.si),
je z nepovratnimi sredstvi za izvedbo ukrepov, s katerimi
se zmanjšuje raba energije ali povečuje izraba obnovljivih
virov energije v gospodinjstvih, do zdaj podprl naložbe
že v prav vseh slovenskih občinah.
V obdobju 2011–2018 je Eko sklad z dobrimi 161 milijoni
evrov nepovratnih sredstev spodbudil za 910 milijonov evrov
naložb v gospodinjstvih, kar v povprečju pomeni 78 evrov
izplačane nepovratne spodbude oz. 442 evrov spodbujene
naložbe na prebivalca. Največ naložb na prebivalca, in sicer
več kot 750 evrov, je bilo spodbujenih v občinah Preddvor
(865 €), Komenda (798 €), Braslovče (767 €), Kranj (760
€) in Škofja Loka (754 €). Skupaj v teh občinah živi 4,5 %
vseh slovenskih prebivalcev, z izjemo Braslovč pa so vse na
Gorenjskem. Med enajstimi mestnimi občinami s skupaj dobro
tretjino vse populacije, je Eko sklad največ naložb podprl v
Kranju, ki mu sledita Novo mesto (629 €) in Slovenj Gradec
(618 €). Ljubljana (447 €) je malenkost nad slovenskim
povprečjem, pod njim pa so Celje, Velenje in Koper.
Leta 2013, ko je bilo izplačanih največ nepovratnih
sredstev in podprtih največ naložb, 24,7 oz. 145 milijonov
evrov, so nepovratna sredstva Eko sklada spodbudila v
povprečju 70 evrov naložb na prebivalca, leta 2018 pa
56 evrov. Največ naložb je bilo leta 2013 spodbujenih v
občini Trzin, za 209 evrov na prebivalca, leta 2018 pa je
bila s 139 evri na prebivalca občina z največ spodbujenimi
naložbami Preddvor.

Podnebne finance
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Spodbujanje ukrepov za zmanjšanje emisij
TGP se v zadnjih letih povečuje.
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Bi radi toplotno izolirali fasado in streho vaše
hiše, zamenjali okna, se priključili na sistem
daljinskega ogrevanja, vgradili toplotno črpalko
ali pa kurilno napravo na lesno biomaso?
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Višina izplačanih spodbud za ukrepe, pri katerih se spremlja
tudi dosežene učinke, je v letu 2017 znašala 5,9 milijonov
evrov, leto kasneje pa je bila z 41,6 milijoni evrov višja
za dobrih 60 %. Z več izplačanimi spodbudami je bilo
doseženo tudi večje zmanjšanje emisij CO2. To je bilo leta
2018 z 31 kt CO2 za 40 % večje kot leto prej. Izboljšala se
je tudi učinkovitost spodbud – leta 2018 je bilo potrebno v
primerjavi z letom 2014 za primerljivo zmanjšanje emisije
CO2 nameniti več kot tretjino manj spodbud.

EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV SO SE LETA 2017 ZMANJŠALE
Nepovratne finančne spodbude se trenutno financirajo
iz treh virov: Sklada za podnebne spremembe, s katerim
upravlja Ministrstvo za okolje, Kohezijskega sklada, kjer
so na voljo evropska sredstva, in prispevka za energetsko
učinkovitost, plačujemo ga vsi odjemalci energije, iz
katerega spodbude izplačuje Eko sklad. Leta 2018 je bil
največji del spodbud, 61 %, financiran iz sredstev, zbranih
s prispevkom za energetsko učinkovitost.
Struktura izplačanih nepovratnih finančnih spodbud se
med leti ne spreminja veliko. Največji del jih je bilo leta
2018 namenjenih izvajanju ukrepov URE in izrabe OVE
v stavbah (86 %), sledil je promet (14 %). Spodbude
iz Kohezijskega sklada za cilje, povezane s podnebnimi
spremembami, lahko pridobi tudi industrija, vendar je
težko določiti, kakšen delež teh sredstev je namenjen
prav zmanjševanju emisij TGP, zato so med izplačanimi
spodbudami za ta sektor zaenkrat vključena samo nepovratna
sredstva Eko sklada, ki pa jih je bilo do zdaj malo.
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PROCESNE KOMUNIKACIJE

NAČRTOVANJE LORAWAN IoT OMREŽJA
Informacije: TELOS d.o.o.

Radijsko načrtovanje LoRaWAN omrežja je
proces izbire najboljših lokacij za postavitev
LoRa baznih postaj in LoRa node-ov – senzorji,
adapterji, naprave. S pomočjo meritev določimo
optimalne nastavitve parametrov delovanja
vseh komponent brezžičnega komunikacijskega
sistema. Cilj izvajanja meritev je zagotavljanje
zadostne pokritosti in zmogljivosti za kvalitetno
izvajanje željenih IoT komunikacijskih storitev.
Pri radijskem načrtovanju operiramo z dvema ključnima
dejavnikoma: pokritost in zmogljivost. Pokritost se nanaša
na geografski odtis sistema, ki ima zadostno moč RF signala
za uspešno izpeljavo podatkovne seje. Zmogljivost se
nanaša na zmožnost sistema, da vzdržuje povezavo za
željeno število povezanih naprav. Zmogljivost in pokritost
se medsebojno izključujeta. Da bi izboljšali pokritost, je
potrebno žrtvovati zmogljivosti in obratno, s povečanjem
zmogljivosti se zmanjša pokritost.
Načrtovanje pokritosti LoRaWAN signala poteka zelo
podobno kot pri ostalih brezžičnih komunikacijah. Razlika
je, da LoRa tehnologija deluje v 868 Mhz frekvenčnem
prostoru in z nizkimi prenosnimi hitrostmi. Z eno samo
bazno postajo lahko dosežemo pokritost tudi nekaj deset

kilometrov površine. Radijsko planiranje lahko izvedemo
že v sami fazi načrtovanja LoRaWAN omrežja ali se izvaja
vzporedno s postavitvijo sistema na lokaciji.
V podjetju Telos se pri meritvah popolnoma prilagodimo
potrebam in željam stranke. Meritve izvajamo v dveh
fazah – v prvi izvedemo teoretično planiranje, v drugi
izpeljemo terenske meritve (Wireless Site Survey) na lokaciji
postavitve. V praksi srečujemo dva osnovna tipa lokacij
pokrivanja – zunanje površine in zaprte notranje prostore
(stavbe, hale, …). Pri njih se srečujemo z večjim številom
motenj in fizičnih ovir, zato so meritve bolj zahtevne in
je potrebno več prilagoditev sistema.

1 Teoretično radijsko planiranje
Na začetku teoretičnega radijskega planiranje preverimo
osnovno strukturo lokacije, pri čemer si pomagamo z
Google zemljevidi. Tako pridobimo osnoven relief področja,
ki ga želimo pokriti. Na grobo določimo optimalne točke
za postavitev LoRa baznih postaj in preverimo ali je na
njih na voljo ustrezno napajanje in dostop do interneta
(ethernet ali 4G/LTE).

Po opravljenih analizi terena, ki ga želimo pokriti in teoretičnih meritvah, pridobimo dokaj natančen izris pokritosti –
heat mape. Primer iz prakse zgoraj.
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NAČRTOVANJE LORAWAN IOT OMREŽJA
Sledi uporaba namenskih programskih orodij. Ker na
trgu še ni lastnega (native) Lora orodja za načrtovanje,
uporabljamo namenska orodja za planiranje RF signala.
Dejavniki, ki jih je pri teoretičnem planiranju potrebno
pravilno ovrednotiti in nastaviti so:
• Frekvenca
• Učinkovita moč sevanja (ERP)
• Vrsta antene, dobiček (gain) in vzorec sevanja
• Višina antene nad tlemi
• Polarizacija
• Odbojnost od površin
• Vremenski vplivi
• Časovna spremenljivost
• Relief terena
• Motnje
• Faktor širjenja (spreading factor)
• Izhodna moč antene

Multitech mDot Box

Po opravljeni analizi pridobimo dokaj natančen izris
pokritosti (heat map) ciljnega območja in vidimo kje so
prisotne »luknje«. Heat mapi nam dajo odličen vpogled
v pokritost in prodiranje signala po terenu. V izrisu je
viden tudi minimalni nivo signala, ki ga končna naprava
potrebuje za uspešno komunikacijo.

2 Terenske radijske meritve
Po natančnem pregledu dobljenih rezultatov teoretičnega,
sledijo terenske meritve LoRa omrežja. Oprema, ki jo pri
tem uporabljamo je Multitech Conduit LoRa bazna postaja,
ki jo namestimo na lokacijo določeno v teoretičnem delu
planiranja in dva tipa LoRa merilcev signala. Prvi je Multitech
mDot Box, ki omogoča samodejno merjenje vseh LoraWAN
parametrov. Z njim lahko natančno določimo kako mora biti
končna naprava (node) nastavljena, da deluje optimalno.
Postopek vsakega posameznega merjenja traja nekaj deset
minut. MTBOX nam daje tudi možnost ročnega merjenja in
nastavljanja LoraWAN parametrov. Drugi merilec je dokaj
enostaven, a zelo hiter Adeunis LoRa Tester, ki je zelo
priročen za izvedbo večjega števila zaporednih merjenj.

Multitech Conduit LoRa bazna postaja

Adeunis LoRa Tester
Ko zberemo skupaj vse pridobljene izmerjene vrednosti,
naredimo natančno analizo ter po potrebi spremenimo lokacije
LoRa baznih postaj. Pripravimo poročilo z rezultati in opombami
in ga posredujemo
naročniku.
Na osnovi naših
meritev lahko naročnik postavi optimizirano LoRa
omrežje, ki zadosti
vsem zahtevam. Po
postavitvi na lokaciji lahko izvedemo
dodatne meritve
in tako preverimo
delovanje sistema
in ga po potrebi dodatno nastavimo.
AVTOMATIKA 175/2019
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NADZOR STANJA STROJEV V PROIZVODNJI,
KOT DEL INDUSTRIJE 4.0
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Nadzor stanja strojev v proizvodnji (angl.
Condition monitoring) je eden najbolj zanimivih
aspektov Industrije 4.0. Danes na tržišču obstaja
veliko programskih rešitev z zelo raznolikimi
funkcionalnostmi. Vendar za smiselno in
učinkovito zbiranje podatkov v proizvodnji ter
prenos in predstavitev teh v oblaku (oddaljeno
ali lokalno), na tržišču ni dosti optimalnih rešitev.
V članku predstavljamo rešitev podjetja Turck za to
področje. Predstavili vam bomo nekaj načinov zbiranja
pomembnih statusnih podatkov iz področja proizvodnje
in posredovanje teh v oddaljeni oblak ali lokalni oblak na
lokaciji podjetja. To v osnovi predstavlja digitalni dvojček
(ang.: digital twin) proizvodnje, ki je koncept učinkovitega
zbiranja podatkov iz dinamičnega industrijskega okolja,
za potrebe nadaljnje optimizacije proizvodnje.

IP, pridobimo iste oz. obstoječe podatke. Ker je Modbus
v tem primeru omejen samo na dostop za branje in z
nižjo prioriteto, nima nobenega vpliva na obstoječe
komunikacije s krmilnimi sistemi strojev. Konkurenca
zaenkrat take rešitve ne ponuja, običajno ponuja rešitve
z vzporednimi novimi povezavami, kar pomeni višje
stroške zaradi dodatnih kablov, dodatnih elementov in
obsežnejše instalacije.

Pred obdelava podatkov s FLC pred pošiljanjem v
oblak
Zahvaljujoč Turckovi funkcionalnosti področnega krmilnika
FLC, lahko katerikoli večprotokolni področni (I/O) modul
s protokoli PROFINET, EtherNet/IP™ in Modbus/TCP
obdeluje podatke iz obstoječih ali novih senzorjev in tako
poleg informacije o stanju strojev tudi že ustvari dodatne
informacije za zgodnje opozarjanje ali alarmna sporočila.
V povezavi s tako programirljivo področno napravo lahko
vsak običajni senzor postane inteligentni senzor. Tipični
primer v tej predstavitvi je nadzor časovne odprtosti
krogličnega ventila. Drug primer je kombinacija senzorja
in RFID bralno/pisalne glave, ko senzor zazna objekt,
medtem ko RFID bralno/pisalna glava v določenem času
ne zazna RFID značke (angl. Tag), kar pomeni manjkajočo
ali okvarjeno RFID značko.

Brezžični prenos signalov iz senzorjev

Slika 1 - Nadzor strojev TURCK

Rešitve podjetja Turck za nadzor stanja
strojev v proizvodnji
Vzporedno zbiranje podatkov iz obstoječega sistema
preko Modbus/TCP
V primerih sta lahko za komunikacijo krmilnih sistemov
strojev v obstoječem omrežju uporabljena PROFINET ali
EtherNet/IP. Takrat lahko s Turck večprotokolno napravo
FLC vzporedno, preko Modbus/TCP protokola, iz tega
obstoječega omrežja s protokoli PROFINET ali EtherNet/
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Z relativno nizko pasovno širino prenosa podatkov, v
zameno za večji doseg in nizko porabo energije, je brezžični
sistem DX80-Wireless-System idealen za vključevanje
novih senzorjev za potrebe nadzora stanja strojev. Radijski
signal z baterijskimi napravami lahko povsem nadomesti
žične povezave. Turck ponuja velik izbor senzorjev in
pripomočkov za montažo za ta namen.

Sistemske rešitve za nadzor stanja strojev v proizvodnji
Oblačna rešitev je lahko izvedena s strežniki na oddaljeni
lokaciji (Turck Cloud ali Public Cloud), ali na lastni IT
infrastrukturi podjetja na lokaciji podjetja. Srednje velika
podjetja, ki se iz varnostnih razlogov redko odločajo za
oddaljene oblačne rešitve, se lažje odločijo za drugo rešitev.
V primeru izvedbe oddaljene oblačne rešitve Turck cloud

NADZOR STANJA STROJEV V PROIZVODNJI
ali že obstoječe lastne oblačne rešitve podjetja, je uporabljen Turck robni prehod TCG20 (angl. Edge gateway). Ta ima
funkcionalnosti robnega PLC, Ethernet stikala in robnega prehoda za dostop v oblak. TCG20 zbira, obdeluje in posreduje
v oblak vse potrebne podatke iz obstoječega omrežja proizvodnje ter dodatne podatke novih senzorjev. Dostop TCG20
v oblak je možen preko fiksne Internet povezave podjetja s standardnim Ethernet ali brezžičnim WiFi dostopom, ali pa
preko mobilnega podatkovnega omrežja UMTS. Taka rešitev predstavlja najhitrejšo izvedbo rešitve za nadzor stanja
strojev v proizvodnji. Rešitev je predstavljena na sliki, kjer sta ločeno prikazana obstoječi sistem (angl. existing system)
ter dodatna oprema za kompletno rešitev nadzora stanja strojev v proizvodnji (angl. retrofit).

Slika 2
V primeru lokalne implementacije oblačne rešitve je namesto robnega prehoda TCG20 uporabljen Turckov krmilnik
TBEN-L-PLC. Ta je v vlogi tako PLC-ja, kot tudi protokolnega prehoda za povezovanje s privatnim oblakom na lokaciji
podjetja. Vsa oprema in vse informacije na ta način ostanejo na lokaciji podjetja. Rešitev je predstavljena na sliki,
kjer sta tudi ločeno prikazana obstoječi sistem (angl. existing system) ter dodatna oprema za kompletno rešitev
(angl. retrofit).

Spoznajte elemente rešitev za nadzor strojev v proizvodnji
Oblačne rešitve Turck omogočajo dostopnost samih podatkov preko različnih kanalov, analizo teh in oblikovanje
digitalnega dvojčka stanja strojev v proizvodnji. Podatki omogočajo vodstvu podjetja ali tehničnim specialistom
dostop do podatkov za optimizacijo proizvodnje.

Večfunkcijski prehod TCG20 z WiFi in UMTS povezovanjem v oblak
• Robni prehod (angl. EDGE gateway) serije TCG20 ponuja številne vmesnike in strežnik/klient protokole za enostavno
integracijo v omrežje avtomatizacije
• Od vmesnikov vključuje Ethernet priključke 10/100 Mbps, RS232/RS485, serijski vmesnik, CAN port, IEEE 802.11
a/b/g/n, 2.4/5 GHz dual band, WPA/WPA2-PSK, različne protokole UMTS za 2G in 3G
• Od strežnik/klient protokolov vključuje Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, OPC-UA in MQTT
• Za mrežno povezovanje vključuje funkcionalnosti kriptirane komunikacije od konca do konca (TLS v1.2, AES128/
AES256), vgrajen požarni zid, VPN klienta, NAT usmerjevalnik, SNMP manager, DHCP strežnik, določanje lokacije
pri UMTS izvedbah s pomočjo trilateracije.
• Obstoječi sistem je tako možno hitro in enostavno vključiti v oblak preko fiksnega Ethernet, WiFi ali UMTS, brez
potrebe za zamenjavo obstoječe materialne opreme.
• Integrirani robni PLC v okviru TCG20, omogoča poleg funkcionalnosti priključitve elementov obstoječega sistema
v oblak, tudi izvajanje nalog krmilnika in obojestranske izmenjave podatkov z oblačnim sistemom. Funkcionalnosti
PLC-ja vključujejo prehod med protokoli, funkcijske bloke za vse običajne funkcije, avtonomno logiko in operacije na
lokaciji, do 8192 I/O vrednosti in 1024 spremenljivk na portalu oblačne rešitve, ter druge osnovne funkcionalnosti
PLC-ja.
AVTOMATIKA 175/2019
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Slika 3

Slika 4

Krmilniki, senzorji in druga oprema Turck za podatke
iz proizvodnje
IP67 krmilnik TBEN-L-PLC za povezavo v lokalni oblak
• The TBEN-Lx-PLC-10 CODESYS 3 krmilnik je kompaktni
IP67/IP69K PLC za manjše in modularne stroje, ki ga je
mogoče postaviti direktno v proizvodno področje, brez
uporabe dodatnih omar ali dodatne infrastrukture. Ta se
uporabi v izvedbi postavitve oblačne rešitve na lokaciji
podjetja in tako nadomesti robni prehod TCG20.
• Koncept avtomatizacije blizu stroju zmanjšuje potrebe
za dodatne kable in olajša izvedbo in zagon
• Strežnik/klient protokoli omogočajo konverzijo protokolov

• Za razširitev obstoječega omrežja za potrebe oblikovanja
čim bolj kvalitetnega digitalnega dvojčka oz. za zajem
in prenos pomembnih podatkov iz proizvodnje, je na
voljo raznovrsten nabor produktov podjetja Turck.
• Pripravljenih je že nekaj rešitev, kot so kontrola stikala
z zaklepanjem, meritev nivoja tekočine v tanku,
končni položaj ventila, meritve vibracij na motorjih za
potrebe prediktivnega vzdrževanja, meritve vlažnosti
in temperature zraka v prostoru, ter druge.
• Širok nabor produktov in znanja podjetja Turck omogoča
veliko drugih možnosti.

MICRO-SD

IZKORISTITE PLC
Z VIRTUAL HMI

Obdržite zmogljive funkcije in
hkrati prihranite!

ZUNANJI SPOMIN

Izkoristite PLC Unitronics USC, ki ohranja napredno
komunikacijo in preprosto integracijo serije UniStream.
Zaradi odsotnosti zaslona prihranite, s funkcijo Virtual
HMI pa lahko oddaljeno dostopate do procesa preko
telefona, računalnika ali druge naprave.
PLC zagotavlja podporo za Web strežnik, različne
komunikacijske protokole ter modularen priklop
preko 2.000 I/O-jev. Pridobite tudi programsko
opremo UniLogic, v kateri lahko enostavno razvijete program in oblikujete zaslone.

DO 2048 I/O,

Preberite več na
www.tipteh.si/plc-unistream

DO 64 PID ZANK

POŠILJANJE
E-MAILOV, SMS,
Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23
1000 Ljubljana, Slovenija

GPRS/GSM

+386 1 200 51 50

PORTI
PROTOKOLI

ETHERNET TCP/IP, RS485,
USB, CANBUS, RS232

KOMUNIKACIJE
VNC DOSTOP, SQL,
WEB SERVER, FTP
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CANOPEN, ETHERNET IP,
MQTT, MODBUS TCP, ...

www.tipteh.si
info@tipteh.si

»IMATE PROBLEM –
IMAMO REŠITEV«

NADZOR STANJA STROJEV V PROIZVODNJI
omogoča kriptirani prenos podatkov, hitro in enostavno
integracijo ter dostop do pomembnih podatkov kadarkoli
in od kjerkoli.

Slika 5

Panel za predstavitev podatkov (angl. Dashboard)
• Panel za predstavitev podatkov (angl. Dashboard) v
okviru oblačne rešitve Turck prikazuje trenutne podatke
iz strojev, grafični vmesnik pa daje možnost enostavnega
oblikovanja celotnega panela po željah stranke.
• Prilagodljiva oblačna rešitev, oddaljena ali lokalna,

Želite izvedeti več? Obiščite www.tipteh.si/nadzor-strojev
in si oglejte video in preberite brošure.

AVTOMATIKA 175/2019
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Industrija prihodnosti s
Simatic AI in Edge
Simon Čretnik, Siemens d.o.o.
Letališka 29c, 1000 Ljubljana
simon.cretnik@siemens.com

Short overview
Production centers will not just produce parts and products, they will also produce inexhaustible
streams of information. To be able to do that computing power on all levers will be considerably
higher.

Kratek pregled prispevka
Proizvodni centri ne bodo proizvajali samo delov in izdelkov, temveč bodo ustvarjali neizčrpne
tokove informacij. Računalniška moč na vseh nivojih bo bistveno višja.

1 Uvod
Jutrišnja proizvodna središča ne bodo proizvajala
samo delov in izdelkov; proizvedla bodo - in od tega
imela sevda tudi koristi - neizčrpne tokove informacij.
Umetno inteligentni samo-organizirajoči »Internetsof-Things«, bodo delovali celostno in prožno, kar
bo omogočilo delavcem, robotom in proizvodnim
sistemom, da optimizirajo tokove materialov in
energije.
Slika 1: Sodelovanje.
Zahvaljujoč napredku algoritmov in tehnologij simulacije,
je večina izdelkov že ustvarjenih v virtualnem svetu
kot tako imenovani ”digitalni dvojčki” svojih kolegov
iz resničnega sveta. Toda ko se ta proces razvija, se
na ta način ustvarja veliko več kot le geometrijske
značilnosti objekta. Njegove funkcionalne značilnosti,
kot so koeficienti širitve in krčenja ter odpornost
na toploto, da ne omenjamo njegove varnostne
optimizacije, se že preizkušajo in izpopolnjujejo
tudi v virtualnem svetu. Še več, celotni proizvodni
procesi so prav tako na dobri poti, da se na ta način
razvijajo, preizkušajo in optimizirajo.
Proizvodni objekti bodo cyber-fizični, kar pomeni, da
bodo vsi njihovi roboti, stroji in procesi delovali kot
samoorganizirajoči »Internet-of-Things« z umetno
inteligenco, ki bo nenehno optimizirala tokove
materialov in energije znotraj proizvodnih objektov
in med posameznimi proizvodnimi objekti.
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Primer stopnje, do katere lahko umetna inteligenca
(AI) in nevronske mreže optimizirajo kompleksen
sistem, je dobro viden na plinski turbini Siemens.
Tudi po tem, ko so strokovnjaki po svojih najboljših
močeh optimizirali emisije dušikovega oksida turbine
je naš sistem AI lahko zmanjšal emisije za dodatnih
deset do petnajst odstotkov. Tehnologija se sedaj iz
energetike širi tudi na industrijo.

2 Edge computing
Siemens kot vodilni na področju simulacijskih in
tovarniških avtomatizacijskih tehnologij aktivno
združuje svoje široko strokovno znanje z »Big Data« iz
virtualnih in fizičnih svetov v MindSphere, njegovem
odprtem, v oblaku temelječem operacijskem sistemu
IoT. V zadnjem času pa se precej poudarka daje tudi
Edge rešitvam.

SIMATIC AI IN EDGE

V preteklih letih se je ideja o povezljivosti razvila
od povezovanja računalnikov do povezovanja virov.
Pobude, kot je Industry 4.0, si prizadevajo izboljšati
učinkovitost in produktivnost v industrijski avtomatizaciji
skozi uporabljena načela informacijske tehnologije
(IT). To je povzročilo obsežno količino podatkov in
potencialne poslovne priložnosti za proizvajalce.
Problem s tem je, da je pošiljanje vseh teh podatkov v
oblak in iz njega dolgotrajen, drag in zelo nepraktičen.
Industrijski avtomatizacijski sistemi prihodnosti bodo
morali biti prilagodljivi in »Edge« računalništvo postaja
najbolj obetavna rešitev. »Edge« računalništvo (znano
tudi kot »fog computing«) je tehnologija, ki povezuje
vrzel med oblakom in povezanimi napravami v tovarni.
Računalništvo na rob dobesedno pomeni selektivno
premikanje računalništva v oblaku bližje senzorju,
kjer se podatki dejansko ustvarijo. Premikanje oblaka
bliže robu vključuje zmožnosti lokalnega procesiranja,
shranjevanja,komunikacijo in sprejemanje odločitev
bližje priključenim napravam.
Za razliko od oblaka, ki se nahaja na osrednji lokaciji,
ki je oddaljena od vozlišča aktivnosti, se nahaja rob
veliko bližje kraju, kjer se te aktivnosti izvajajo. To
lahko pomaga proizvajalcem pri reševanju težav, ki
se pojavljajo v njihovih sistemih brez kakršnega
koli zamika v času, ko je treba ukrepati. Vendar pa
dolgoletnih prednosti oblaka ni mogoče popolnoma
prezreti. Razume se, da gre za situacijo, kjer največ
koristi prinaša hkratna uporaba »Edge« in »Cloud«
rešitev. V prihodnosti računalništva oblak potrebuje
rob in rob potrebuje oblak. Eden ne more delovati brez
drugega. To bo vodilo v dvig razpršenih računalniških
sistemov, ki vključujejo računalniške zmogljivosti
tako iz oblaka kot od roba.

Slika 2: Simatic Edge.

V zadnjem času se je računalništvo na robovih pojavilo
kot najprimernejša rešitev za pospeševanje rasti
digitalne tehnologije v industrijskem okolju. Tipična
pametna tovarna je sestavljena iz več naprav in strojev,
ki so po naravi heterogeni, skupaj s programsko
opremo, ki je nameščena na teh napravah. IoT prehod
omogoča povezavo teh naprav z internetom.
Računalništvo, ki je na voljo na robu, lahko proizvajalcem pomaga pri zbiranju, analiziranju, odkrivanju
nepravilnosti in samostojnih odločitvah (če so
odobrene) pri reševanje težav. S tem bi prihranili
čas, ki bi ga sicer porabili s pošiljanjem, obdelavo in
interpretacijo podatkov v in iz oblaka, zato se lahko
odločitve sprejemajo hitreje. Računalništvo na robu
lahko prinese več koristi v proizvodnjih okoljih:
• Analiziranje podatkov je veliko hitrejše na ravni
lokalnih naprav, v nasprotju z ravnijo oblakov ali
podatkovnih centrov
• Edge computing ponuja proizvajalcem ugodnost
izboljšane varnosti, ker je povezano napravo
mogoče enostavno zavarovati s pomočjo nadzora
dostopa do vrat, videonadzora in druge fizične
varnosti. Poleg tega podatki ostajajo varnejši, saj
se fizično nahajajo v mejah proizvodnega okolja
• Stroški delovanja ali upravljanja podatkov so
nizki, ker se podatki nahajajo v sami napravi. To
pomeni minimalne stroške prenosnega omrežja.
• Strežniki na robu lahko pomagajo zmanjšati obremenitev povezanih naprav tako, da shranijo informacije na
rob in lahko delujejo kot zasebni oblak, do katerega
lahko dostopate z oddaljene lokacije.
Popolna odvisnost od oblaka bi povzročila izgubo
potencialnih priložnosti, vključno z preprečevanjem
dragih napak zaradi zakasnitve odzivnega časa, ki ga
lahko povzroči neučinkovit korektiv ukrepov. Poleg
samega odzivnega časa ni tehnično izvedljivo, da
bi oblak obvladal ogromno količino podatkov, ki jih
generirajo povezane naprave.

Slika 3: Prediktivno vzdrževanje.
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Zbiranje, shranjevanje in obdelava podatkov na robnih
omrežij lahko močno zmanjša obremenitev oblaka. Poleg
tega je rob bolj toleranten do napak in popravki se lahko
izvedejo takoj. Tudi pri scenarijih slabe moči signala bi
imelo robno računalništvo zmožnost samostojne podpore
napravam.

3 Simatic AI
Umetna inteligenca z vsemi svojimi različnimi značilnostmi
veliko prispeva, zlasti v industriji, k zmanjševanju običajnih
stroškov programiranja in inženiringa, s čimer je nadzorna
logika bolj prilagodljiva glede na spremembe pogojev
okolja in strukturiranje proizvodnih procesov z večjo
prilagodljivostjo in natančnostjo.
S prihodnostjo avtomatizacije ponuja Siemens daljnosežen
vpogled v prihodnost avtomatizacije in vlogo umetne
inteligence v portfelju Totally Integrated Automation. To
pomeni prilagodljive rešitve od procesnega nivoja do
ravni krmilnika in robov ter vse do oblaka. Rešitev AI je
mogoče prilagoditi glede na okolje in ciljno aplikacijo:
Na stroju ali procesnem nivoju, kjer so potrebne hitre,
deterministične odločitve ali na vseh strojih ali napravah
z znatno večjo količino podatkov, ki jih je treba obdelati
kar zahteva ustrezno računalniško moč.

Prav za aplikacije takšnega tipa je Siemens je na trg uvedel
nov modul za Simatic S7-1500 krmilnik in ET 200MP I /
O sistem, ki ima čip z umetno inteligenco (AI): S7-1500
TM NPU (nevronska procesna enota) je opremljena z
obdelovalno enoto Intel Movidius Myriad X Vision, ki
omogoča učinkovito obdelavo nevronskih mrež. Modul
dobi svojo funkcijo od usposobljenega nevrona sistema na
SD kartici in je opremljen z vmesniki USB 3.1 in gigabitno
mrežno povezavo. Na podlagi nevronske mreže, se lahko
procesirajo podatki iz priključenega senzorja ali iz PLK
programa. Z uporabo strojnega učenja algoritmov je
mogoče učinkovito uresničiti, na primer, vizualni pregledi
kakovosti v proizvodnih obratih ali slikovno vodene
robotske sisteme. Zaradi tega je omogočeno bistveno bolj
učinkovito in bolj ”človeško-podobno” vedenje. S tem
modulom prevzema Siemens korak naprej k vključevanju
prihodnjih tehnologij v industrijske aplikacije.
Nameščeni VPU, novi Intelov Myriad X VPU čip, je prvi v
svojem razredu, ki ima namenski strojni pospeševalnik za
globoke nevronske omrežne strukture. Integrirana enota
za obdelavo slik skupaj z računalniško enoto za nevronske
mreže Myriad X je začetnik za aplikacije računalniškega
vida. Integralni čip Intel olajšuje nove aplikacije v
industrijski avtomatizaciji s pospeševanjem obdelave slik
procesov in hitro lokalno vrednotenje podatkov s pomočjo
usposobljenih modelov.
Uporabniki lahko na integrirane vmesnike novega modula
S7-1500 TM NPU povežejo združljive senzorje, kot so kamere
ali mikrofoni. Podatke priključenih senzorskih sistemov, kot
tudi informacije iz samega PLK programa, lahko obdelamo
z uporabo nevronskih mrež. Rezultat obdelave se nato
oceni v programu PLK. Kadar je treba podatke vsakega
obdelovanca najbolj natančno konfigurirati za prepoznavanje
obdelovancev z običajno obdelavo slik, se lahko ta proces
strukturira s precej večjo prilagodljivostjo z uporabo učnih
postopkov za identificirane slikovne podatke. V ta namen
se uporabljajo odprti okviri AI, kot je Tensorflow.

Slika 4: Simatic AI.
Aplikacije kjer AI pride do izraza so npr. kjer mora mobilni
robot prepoznati, izbrati in položiti komponente, ki naključno
ležijo v zaboju. Dodana vrednost se lahko doseže tudi
med preverjanjem kakovosti: človeško strokovno znanje
o parametrih, kot so konsistentnost, barva ali kakovost
izdelka ali procesa, se lahko neposredno prenese na modul
s stalnim posodabljanjem nevronske mreže z dodeljenimi
(slikovnimi) podatki, npr. s pomočjo povezane kamere.
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4 Zaključek
Hitra ocena podatkov in jasno določen prikaz informacij:
le v tem primeru se lahko koristi IoT dejansko izkoristijo.
Ključni vlogi pri tem igrata Simatic Edge in Simatic AI.
Vir: http://www.siemens.com
Prispevek je bil objavljen v Zborniku AIG 2019
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Zakoni informacijske družbe kot osnova za
izjemno rast umetne inteligence
Matjaž Gams
Ins tut »Jožef Stefan«
Jamova 39, Ljubljana, Slovenija
Matjaz.gams@ijs.si

Artificial intelligence and information society laws
The article provides an overview of information society laws as the core boosting mechanism for the progress of
artificial intelligence. Altogether, twenty-one information society laws are described, starting with the Moore's
law. Most information society laws describe exponential growth in a given area, be it processing or storing or
transmission capabilities. Probably the growth already slows down somehow, but it maintains the exponential
character. In the second part, artificial intelligence is described as an area experiencing exceptional progress
based on the exponential growth of abilities of computers and other electronic devices, and the sheer human
ability to design advanced software. There are constant qualitative leaps in new areas, such as the perception
of real-world signals as image or sound, where AI is already exceeding human capabilities, and it will be further
so even more in the future. Also, the EU strategy regarding AI progress is presented.

Kratek pregled prispevka
V prispevku je podan pregled zakonov informacijske družbe, ki so osnovni spodbujevalnik razvoja umetne
inteligence. Opisanih je enaindvajset zakonov informacijske družbe, začenši z Moorovim zakonom. Večina
zakonov informacijske družbe opisuje eksponentno rast na določenem področju: zmožnosti procesiranja
informacij, pomnjenju ali sposobnosti prenosa podatkov. Verjetno se rast upočasnjuje, vendar ohranja
eksponentni značaj. V drugem delu je opisana umetna inteligenca kot področje, ki doživlja izjemno rast na osnovi
eksponentne rasti sposobnosti računalnikov in drugih elektronskih naprav ter večjemu znanju programiranja
umetne inteligence. Omenjenih je nekaj preskokov na nova področja, denimo zaznavanje signalov realnega
sveta kot slika ali zvok, kjer ponekod AI že presega človeške sposobnosti in jih bo čedalje bolj na čedalje več
področjih. Na koncu je predstavljena še strategija EU o umetni inteligenci.

1 Uvod
Zadnja leta umetna inteligenca dosega izredne dosežke in
postavlja se vprašanje, ali bo presegla ljudi na praktično vseh
področjih. Takrat govorimo o pojavu »superinteligence«
[1]; singularni prehod optimisti napovedujejo kot razcvet
človeške civilizacije [2], pesimisti pa se bojijo propada [3].
Osnovo za razumevanje neverjetnega razvoja umetne
inteligence je možno razumeti z analizo zakonov
informacijske družbe. Dokler zmožnosti strojne opreme
in sposobnosti programerjev ne dosežejo kritične točke
recimo pri prepoznavanju slik, sistemi umetne inteligence
zaostajajo za ljudmi. Ko pa rast preseže naravne sposobnosti
ljudi, jih hitro pusti daleč zadaj.
V prispevku prikažemo najprej osnovne zakone informacijske
družbe, ki so izvirni v svetovnem pogledu kot zbirka, čeprav

so vsak zase znani in pogosto objavljani in analizirani.
Sledi analiza umetne inteligence, EU strategija in zaključek.

2 Zakoni informacijske družbe
Človeški razvoj je zadnja desetletja v veliki meri spodbujen
z razvojem elektronskih storitev. Zato si bomo najprej
ogledali zakone informacijske družbe, ki bodo pomagali
razumeti trende in tudi napovedi vsaj v bližnji prihodnosti.
Po Wikipediji (za točnejše reference v angleško Wikipedio
vpišite omenjeni zakon) je informacijska družba tista družba,
kjer je ustvarjanje, distribucija, uporaba, integracija in
manipulacija informacij pomembna osnova za gospodarske,
politične in kulturne dejavnosti. Digitalne informacijske
in komunikacijske tehnologije so povzročile masovno
uporabo informacij in globoko spreminjajo vse vidike
družbene organizacije, vključno z gospodarstvom, industrijo,
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izobraževanjem, zdravjem, vojskovanjem, vladanjem in
demokracijo. IKT so pomembno vplivale tudi na razvoj
znanosti, saj so tako računalnik kot elektronske naprave,
pa tudi informacijske storitve postale osnovna raziskovalna
orodja praktično v vseh znanstvenih sferah. Lahko rečemo,
da je informacijska družba nasledila industrijsko družbo.
Poglejmo si nekaj osnovnih dogajanj:
Po Wikipediji je svetovna tehnološka zmogljivost za
shranjevanje informacij rasla od leta 1986 do leta
2007 s trajno 25-odstotno letno stopnjo rasti. Svetovna
zmogljivost za računanje informacij z računalniki se je
povečala s 3,0 × 108 MIPS v letu 1986 na 6,4 x 1012 MIPS
v letu 2007, pri čemer je stopnja rasti v zadnjih dveh
desetletjih presegla 60% na leto [4]. Ta napredek je bil
ključen za razvoj človeške civilizacije, saj je spodbudil rast
tudi ostalih ved znanosti in tehnologije. Soroden trend
kaže tudi hitra rast uporabnikov interneta (glej sliko 1).
Napredek informacijske družbe v tem prispevku predstavljamo z zakoni informacijske družbe, ki jih včasih imenujemo
tudi »zakoni IKT« ali »računalniški zakoni« [4, 5]. Ti zakoni
se pogosto različno imenujejo za isti koncept, zato občasno
navedemo več imen pri kratkem opisu zakona. Kljub temu
je več alternativnih imen, kolikor je le mogoče, izpuščenih,
da bi se izognili preveliki zmedi. Dodatno pojasnilo: številni
od teh zakonov, kot je Moorov zakon, so predstavljeni v
več publikacijah dokaj podrobno, medtem ko gre v tem
preglednem prispevku le za hitro predstavitev osnov.
1. Moorov zakon: rast zmogljivosti elektronskih naprav,
npr. čipov, je eksponentna; število tranzistorjev v
integriranem vezju se podvoji približno vsaki dve leti.
Velja že pol stoletja [4].
2. Joyev zakon: največja hitrost računalnika se vsako
leto podvoji (Wikipedia).
3. Pollackov zakon: zmogljivost mikroprocesorjev
se povečuje zaradi mikroarhitekturnih napredkov
približno sorazmerno s kvadratnim korenom povečane
kompleksnosti, pri čemer se poraba energije poveča
približno linearno sorazmerno s povečanjem
kompleksnosti (Wikipedia).
4. Bellov zakon: približno vsako desetletje se pojavi
nov, cenejši razred računalnikov oz. računskih naprav,
ki temelji na novi programski platformi, omrežju in
vmesniku, kar povzroči večjo uporabo in vzpostavitev
nove industrije (Wikipedia).
5. Kryderjev zakon: zmogljivost diska se povečuje
eksponentno, podobno kot Moorov zakon (Wikipedia).
6. Makimotov zakon: med raziskavami in tržnim prodorom
obstaja 10-letni cikel, kar pomeni, da lahko napovemo
prihodnje komercialne zmogljivosti z vpogledom v
današnje raziskovalne zmogljivosti [4].

7. Metcalfov zakon: vrednost (omrežja) = kvadrat (št.
vozlišč), torej kvadratno odvisna od števila vozlišč, oz.
manj pogosto z n * log (n) po Odlyzku; tudi vrednost
ali učinek omrežja je sorazmeren s kvadratom števila
njegovih vozlišč [4].
8. Keckov zakon: komunikacijske sposobnosti (dejanski
promet) rastejo eksponentno; ta zakon je uspešno
napovedal trende podatkovnih hitrosti v optičnih
vlaknih za štiri dekade [6].
9. Gilderjev zakon ali zakon telekomunikacij: skupna
zmogljivost telekomunikacijskega sistema (b/s) se
potroji vsaka tri leta; pasovna širina raste vsaj trikrat
hitreje kot računalniška moč [7].
10. Koomeyjev zakon: število izračunov na energijo, ki
se odvaja, se podvoji približno vsako leto in pol (1,5
let) (Wikipedia).
11. Linusov zakon: glede na dovolj veliko bazo razvijalcev
bo skoraj vsak problem hitro opredeljen in slabosti
odpravljene (Wikipedia).
12. Amdahlov zakon: ponuja napoved teoretične omejitve
hitrosti pri uporabi paralelnih procesorjev in ugotavlja,
da vedno obstaja del problema, ki ga ni mogoče
vzporedno razporediti [4].
13. Gustafsonov zakon obravnava pomanjkljivosti Amdahlovega zakona, pri čemer upošteva hitrejše naprave
(Wikipedia).
14. Groschev ali Crayev zakon: dodana vrednost je
proporcionalna kvadratnemu korenu povečanja
hitrosti - da naredimo izračun 10-krat ceneje, ga je
treba opraviti 100-krat hitreje (Wikipedia).
15. Rockov zakon ali drugi zakon iz Moora: strošek obrata
za proizvodnjo polprevodniških čipov se podvoji vsake
štiri leta (Wikipedia).
16. Wirthov ali Pagev ali Gatesov ali Mayev zakon: programska oprema hitreje postaja počasnejša kot postaja
strojna oprema hitrejša (Wikipedia).
17. Zakon Andreessena ali Lewisa ali Fleminga ali mrežnega kapitalizma: postindustrijsko gospodarstvo
se preoblikuje v gospodarstvo brez trenja, oziroma
informacijsko gospodarstvo, internetno gospodarstvo,
novo gospodarstvo (globalno, liberalno, brez omejitev,
predpisov) [8].
18. Kibernetski svet podvoji bogastvo resnično ali fiktivno
[8, 9].
19. Stranski učinek informacijske družbe je preobremenitev
ljudi z informacijami (Wikipedia).
20. Internet je najbolj demokratičen in svoboden medij
na svetu [10].
21. Informacijska družba pripada vsem nam ali pa vsaj
naj bi [10].
Pravila in številke, povezane z zakoni, so resnično fascinantne.
Na primer, celotna produkcija polprevodniških naprav je
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privedla do proizvedenega enega tranzistorja na en meter
premera naše galaksije (Mlečna cesta ali Rimska cesta)
in milijarde tranzistorjev na eno zvezdo v naši galaksiji.
Mimogrede, v naših glavah je tudi primerljivo število
nevronov – med 10 in 100 milijardami.
V zadnjih letih je bilo več objav, da se eksponentna pravila
informacijske družbe, kot je Moorov zakon, upočasnjujejo,
ker se približujemo fizičnim omejitvam. Ni dvoma, da
obstajajo omejitve za vsak proces, zlasti za eksponentne,
vendar na zgodovina uči, da je potrebno tovrstne informacije
temeljito pretehtati. Za začetek so avtorja tega prispevka
pred štiridesetimi leti na fakulteti učili, da se Moorov
zakon približuje svojem koncu. A v resnici se je samo
eden izmed pod-zakonov približeval fizičnim omejitvam
in se je v seštevku rast nadaljevala. Drug primer - delež
uporabnikov interneta v populaciji na sliki 1, kjer vidimo
tako hitro rast kot tudi zgornjo mejo 100%. Toda tudi v
primeru, ko bodo vsi ljudje uporabljali internet, bo vedno
več naprav in inteligentnih sistemov, ki bodo uporabljale
internet, s čimer se bo povečalo absolutno število vseh
uporabnikov (ljudi ali naprav). Verjetno je ta meja daleč nad
številom vseh ljudi, zato je končanje rasti pri 100% ljudi
navidezno oziroma nepravilno. Zato velja biti previden pri
napovedovanju omejitev. Najbolj znan tovrstni primer je
bila izjava Thomasa Watsona iz leta 1943, da je na svetu

potreb po kvečjemu petih računalnikih. Zgodovinske
analize pa kažejo, da je bila celo ta izjava narobe citirana.
Čisto numerično gledano je bil Moorov zakon v celoti
gledano desetletja precej stabilen, letna rast v zmogljivosti
čipov je bil do sedaj v povprečju 50%, čeprav se je več
tehnologij izboljšav oz. delnih Moorovih podzakonov že
izteklo [11]. Kar se je v resnici zgodilo ob zasičevanju
določene tehnologije izboljšav, je bil izum novega načina
izboljševanja, zato je v celoti gledano prišlo do nadaljevanja
celotnega Moorovega zakona, npr. oblikovanje večjih
čipov z več plasti, ko je tehnologija enega čipa naletela
na tehnološke omejitve. Čeprav je bilo doseženih že več
omejitev posameznih tehnologij izboljšav, obstaja več
možnosti za nadaljevanje Moorovega zakona v prihodnjih
desetletjih, recimo nove tehnologije izdelave čipov, vključno
s kvantnimi računalniki ali 3D veznimi čipi s senzorji ali
prefinjenimi algoritmi.
Zato lahko s precejšnjo verjetnostjo trdimo, da v roku
vsaj nekaj desetletij ne bo prišlo do občutne blokade v
razvoju čipov ali drugih zakonov informacijske družbe
kljub predvidenem določenem zmanjševanju rasti. Zato
je nadaljnji razvoj umetne inteligence v precejšnji meri
zagotovljen vsaj desetletja, posredno pa tudi razvoj
človeške civilizacije, če le ne bo prišlo do nezaželenih

Vse za avtomatizacijo proizvodnje
Komponente za nadzor delovanja

Za višjo produktivnost.

Sistemi za avtomatizacijo

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

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

Senzorika
Stikalne komponente

Pogonska tehnika

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

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

Robotika
- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

- 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

Varnostna tehnika
Nadzor in preverjanje kakovosti
- Naprave za zaustavljanje in nadzor v sili - Varnostni senzorji
- Varnostna stikala
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostna vrata
- Varnostni izhodi
- Varnostne preproge - serija UMA
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- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

ZAKONI INFOREMACIJSKE DRUŽBE
problemov. Nove študije namreč kažejo, da bi lahko imela človeška civilizacija
težave v relativno kratkem časovnem obdobju, na kar pogosto opozarja Elon
Musk (https://dis.ijs.si/ds/).

Slika 1: Rast števila uporabnikov spleta (vir: International
Telecommunications Union; Wikipedia.)

3 Umetna inteligenca in superinteligenca
Po Wikipediji je umetna inteligenca (UI, AI, tudi strojna inteligenca, MI)
inteligenca, ki jo izvajajo stroji v nasprotju z naravno inteligenco (NI), ki jo
izvajajo ljudje in živali. AI je torej sposobna zaznavanja, obdelave informacij
iz okolja in učenja.
Raziskave AI se pogosto označujejo kot študij ”inteligentnih agentov” [12],
kjer je inteligentni agent sistem, ki zaznava svoje okolje in sprejema ukrepe,
ki izboljšujejo njegove možnosti za uspešno izvedbo [13].
Leto rojstva umetne inteligence je zdaj splošno sprejeto kot leta 1956
s konferenco v Dartmouthu, kjer je John McCarthy skoval izraz ”umetna
inteligenca”. V Evropi je več raziskovalcev najprej priznalo članek Alana Turinga,
objavljen leta 1950 [14], kot začetek umetne inteligence. Medtem ko je bil
koncept enak, je bil izraz iz leta 1950 »strojna inteligenca«. Kakorkoli že, Alan
Turing je po mnenju mnogih Albert Einstein računalništva zaradi njegovih
temeljnih prispevkov, vključno z zaustavitvenim problemom, Turingovim testom,
Turingovim strojem in dekodiranjem Hitlerjeve kodirne naprave Enigma, ki je
pomagalo končati vojno menda nekaj let hitreje. Nekateri viri navajajo, da je
Turing rešil milijone človeških življenj [15].
Hiter napredek zadnja let je razviden tudi iz trendov na zadnjih letnih konferencah
IJCAI [16]: v letu 2009 je bilo na konferenc IJCAI poslano 1291 referatov, v letu
2016 je bilo v New Yorku 2.294 poslanih prispevkov, v letu 2017 je bilo pregledanih
2.540 referatov v Melbournu in 37 % več jih je bilo v Stockholmu leta 2018.
Področij uporabe je za umetno inteligenco resnično veliko, ker je zelo interdisciplinarna
veda: kjer lahko ljudje z večjo inteligenco dobimo boljše rezultate, jih načeloma tudi
AI glede na klasične pristope. Na marsikaterem področju so metode AI najuspešnejše
in posekajo tako ljudi kot vse druge računalniške ali matematične pristope.
AVTOMATIKA 175/2019
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Na področju iger je pomemben preskok med igrami kot
šah, kjer so računalniki začeli premagovati najboljše šahiste
okoli leta 2000, takrat s precej klasičnimi algoritmi, sedaj
pa z globokimi nevronskimi mrežami. Drug pomemben
preskok je v igrah, ki so delno podobne borbi v realnem
svetu kot Starcraft, Warcraft ali Dota 2. Tu računalniki
enakovredno tekmujejo z najboljšimi igralci pod podobnimi
omejitvami, recimo številom akcij, kot jih dosegajo ljudje.
Okoli leta 2019 so računalniki začeli prehitevati ljudi tudi
v zapletenih strateških igrah (Slika 2).

Leta 2017 je Kitajska razglasila načrte, da postane vodilna
država na področju umetne inteligence s ciljem vpeljave
v svoje delovanje v vrednosti 150 milijard evrov do
leta 2030, gledano v celoti (gospodarstvo itd.), v nekaj
prihodnjih letih pa nekaj deset milijard iz državnih virov.
Amerika je odgovorila leta 2019, ko je predsednik Trump
podpisal načrt za razvoj AI s poudarkom na obrambnih
aktivnostih. Ministrstvo za obrambo ZDA (DoD) je ustanovilo
Skupni center za intelektualno lastnino (JAIC). Center bo
organiziral 600 projektov vojne industrije, ki so ocenjeni
na 1,7 milijarde dolarjev v 6 letih.

Prvi praktični dosežki AI so bili na področju poslovanja,
recimo iskanja poneverb v kartičnem poslovanju, zadnja leta
se pojavlja veliko aplikacij v medicini, npr. odkrivanje raka ali
Alzheimerjeve bolezni [17]. Pri vizualnih nalogah so globoke
nevronske mreže začele prehitevati ljudi leta 2015 in so sedaj
v tovrstnih nalogah občutno boljše. Ta pojav imenujemo
»superinteligenca«, pogosto v povezavi s teorijo singularnosti
[18], ko bo AI boljša v večini nalog realnega sveta.

Ker sta predvsem Kitajska in Amerika začela masovno
financirati raziskave AI, je tudi EU posebno pozornost
namenila temu področju. Strategija AI je prikazana na sliki
3. Na sliki 4 so prikazana povečanja na izbranih področjih.:
najprej 70-odstotno povečanje, nato 100-odstotno in
nato še 100-odstotno. Na sliki 5 je shema AI platforme.

Slika 2: V letu 2019 je Googlov program AlphaStar AI (verzija
Googlovega DeepMind) premagal dva izvrstna tekmovalca
z 10:1 v strateški igri StarCraft. (vir: Vox)

Slika 4: Povečanje financiranja EU v AI. (Vir: IJCAI 2018)

4 AI strategije EU

Slika 3: Strategija razvoja AI v EU temelji na znanosti/
tehnologiji, ekonomiji in etiki. (Vir: IJCAI 2018)
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Med drugim bo EU financirala odprto platformo AI, na
katero vsaj delno vpliva Elon Musk, ki je zmagal 5 vs 5
Dota2 igro napram dobrim človeškim igralcem. Medtem ko
Kitajska to počne v tajnosti in ZDA namenijo več sredstev
za vojaške aplikacije, se je EU osredotočila na javni, splošni
načrt za spodbujanje intelektualne lastnine, ki bi koristil
vsem. To je zagotovo dobra novica, ne samo za umetno
inteligenco v Evropi, temveč za človeštvo kot celoto.
V EU se uveljavljajo novi EU mehanizmi kot CLAIRE
(https://claire-ai.org/): “an initiative by the European AI
community that seeks to strengthen European excellence
in AI research and innovation.” In dalje: “If Europe were
to fall behind in AI technology, we would be likely to face
challenging economic consequences, an academic brain
drain, reduced transparency, and increasing dependency
on foreign technologies, products and values. The CLAIRE
initiative presents a proposal to avoid that.”

ZAKONI INFOREMACIJSKE DRUŽBE
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Amphenolovi konektorji serije
Powerboss M29
Informacije: www.amphenol.com

Nova serija je namenjena motorskemu
krmilju in podobnim aplikacijam in
je deklarirana za tokove 25/29A in
napetosti 600V. Je optimalna izbira za
hiter priklop distribuiranih motornih
krmilij in drugih avtomatizacijskih
sklopov, ki med delom zahtevajo
odpornost na fizične strese in so izpostavljeni olju in drugim kemikalijam.
Konektorji ustrezajo IP68 zahtevam
in so lahko dobra alternativa t.im.
»trdnim povezavam«, saj zagotavljajo
konzistentno nizke kontaktne upornosti.

Serija je v 3,0 mm rastru, so pa tudi
verzije v večjih rastrih (do 5,0 mm).
Prednost konkretne serije so visoki
možni prenosni tokovi (12A), ki jih
omogočajo novi kontaktni materiali.
Telo konektorja je iz najlona, ki ustreza
zahtevam UL94V-O.
Vir: https://www.amphenol-icc.com/
product-series/minitek-pwr-30-highcurrent-connector.html

Dialogovi novi »buck« napajalniki za
IoT in podobne aplikacije z izredno
nizkim mirovnim tokom
Informacije: www.dialog-semiconductor.com

Pri IoT aplikacijah, ki naj bi zagotavljale
dolgo avtonomijo iz omejenga baterijskega vira, je pogosto problem napajalnik, sploh če gre za porabnik, ki
deluje samo majhen del vsega časa
in je v preostanku časa praktično
izklopljen, s skoraj nično porabo.

Več informacij se nahaja na spletni
strani: https://www.amphenol.com/
about/news_archive/2019/amphenolsines-powerbosstm-m295

Preklopni napajalniki sicer ponujajo
v času delovanja lahko višji izkoristek
od linearnih, a problem nastane pri
mirovanju, kjer imajo ponavadi veliko
višjo mirovno porabo. Tako je snovalec
prisiljen izbirati med nizko porabo
med delovanjem ali nizko porabo v
mirovanju.

Amphenolova Minitek Pwr 3.0 serija
Informacije: www.amphenol.com

Gre za konektorje predvsem za prenos
napajanja, tako za priklop kabla na
TIV kot kabla na kabel, tako kot je
to izvedeno denimo na standardnih
računalniških osnovnih ploščah.
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Novi modeli iz Dialoga ponujajo tudi
tu nove rešitve. Modeli so namenjeni
predvsem baterijskim in podobnim
aplikacijam z majhno porabo in
nizkimi napetostmi, tipično eno Li-Ion
celico. DA9232 ima pri porabi 10 uA
in 1,8V deklarirani izkoristek 81%
in je namenjen tokovom do 60mA.
DA9233 je namenjen nekaj večjim

DIAGNOSTIČNI SISTEM ELEKTROMOTORNIH POGONOV
tokovom, do 100mA in ima vdelan
tudi dodatno LDO stopnjo, ki lahko
služi tudi kot stikalo.

upora v takih primerih samoumevna.
Čip je dobavljiv v U-QFN ali W-QFN
ohišju.

Čipa sta v zelo majhnem WLCSP ohišju
in sta nastavljiva preko I2C vodila.

Vir: https://www.diodes.com/about/news/
product-showcase/#showcase-490

Vir: https://www.dialog-semiconductor.com

Latticeova nova serija za AI z vdelano
kriptofunkcijo

Diodes Inc: Novi signalni napetostni
pretvornik
Informacije: www.diodes.com

PI4GTL2002 je dvobitni pretvornik,
namenjen signalni pretvorbi tako na
višji kot nižji napetostni standard.
Namenjen je GTL/GTL+, LVTTL, TTL in
podobnim standardom. Čip je eden od
t.i.m. neusmerjenih pretvornikov, ki se
sam prilagaja zunanjemu krmilju. Na
obeh straneh ima izhod tipa »opendrain« in tako potrebuje zunanji »pullup« upor. Pretvornik lahko pretvarja
med standardi, ki delajo od 0,8V do
5,0V pri zakasnitvah manj kot 1,5ns.

NO
VO
!
Hitro barvno 3D skeniranje s
prijaznim vmesnikom in
ROS podporo

Informacije: www.latticesemi.com

Lattice je dolgo znan po dostopnih
FPGA-jih majhnih gostot, proizvedenih
v ekonomičnih ekonomski procesih
in ponavadi optimiziranih za točno
določen segment trga. Energijsko
ekonomični del je suvereno zavzela
njihova iCE serija v nekaj poddružinah,
MachXO2 serija je postala znana po
relativno poceni modelih, ki vsebujejo
poleg FPGA komponente tudi FLASH
za konfiguracijo. MachXO3 je naredil
korak naprej v smeri kompaktnejših
ohišij, pocenitev zaradi novih geometrij
in možnosti uporabe cenejšega
konfiguracijskega pomnilnika, pozneje
pa je dobila tudi najvišjo gostotno
stopničko, model z 9400 celicami.
Tokrat so MachCXO3 razširili s končnico
»D«. MachXO3D serija tako trenutno
zajema dve velikostni stopnici – XO3D4300 in pa XO3D-9400. Gre torej v
celotnem XO3 spektru za nek srednji
model z 4300 makro celicami in najvišji
model z 9400 makro celicami.

=GUXŀOMLYR]

3DVLYQLLQGXVWULMVNLUDÏXQDOQLNL
višjega kakovostnega razreda

%ROMģLYLG]DYDģHDSOLNDFLMH

Posebnost D serije je varnostni sklad,
ki snovalcem omogoča varovanje
vdelane IP lastnine, tudi v primerih,
ko je potrebna posodobitev na terenu,
izven nadzora proizvajalca.

Tako širok napetostni razpon ob nizkih
zakasnitvah mu omogoča učinkovito
uporabo v najrazličnejših aplikacij,
med drugim tudi I2C, tako v standardni
kot hitri izvedbi, kjer »open-drain«
izvedba pretvornika pride še posebej
do izraza, saj je uporaba »pull-up«

Varnost IP lastnine je že dolgo
problematična, saj se ti konfigurirajo
praviloma iz zunanjega pomnilnika
in so tako ranljivi. Latticejeva rešitev
obsega kripto enoto, vdelan lastni ID
v vsakem čipu in možnost hranitev
elektronskih podpisov. Proizvajalec
lahko tako konfigurira dani čip z
vsebino, kriptirano točno zanj.

ȏSENZORIKA ȏ Ζ167580(17$&Ζ-$ȏ
ȏ9Ζ6Ζ21.20321(17(ȏ
ȏΖ1'8675Ζ-6.Ζ=$6/21Ζȏ

KERSNIKOVA ULICA 27,
1234 MENGEŠ
040 617 108
info@meritve.si www.meritve.si
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MachXO3D je obdržal tudi Latticejevo posebnost –
dostopnost modelov v zelo majhnih ohišjih.
Oba osnovna modela je tako moč dobiti v tudi v samo
72-pinskem QFN72 ohišju, ki meri samo kvadratni centimeter.

Vdelani varnostni blok vsebuje:
• enoten ID čipa, nedosegljiv od zunaj, tudi iz programabilnega
FPGA polja
• generator pravih naključnih števil (ne psevdonaključnih,
temveč iz posebnega vira - šumni generator)

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35
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• SHA256/128 enkripcija/dekripcija
• generacija asimetričnega para ključev (javni-osebni
ključ)
• ECDSA256 preverjanje pristnosti .

MachXO3D je zanimiva serija, ki pa je očitno s samo dvemi
velikostmi namenjena točno določenim aplikacijam.
Vseeno, stvar je videti zelo zanimiva in samo upamo lahko,
da bo Lattice postavil zanjo ceno enako agresivno, kot to
trenutno počne za svoj vrh ponudbe - serijo ECP5. Na www.
latticesemi.com je že na voljo najnovejša verzija Diamond
IDE, ki podpira tudi najnovejše MachXO3D modele.
Vir: http://www.latticesemi.com

OGLASNO SPOROČILO

AVTOMATIKA 175/2019

45

ELEKTRONIKA

Nexperia: MOSFET 40V 0,7
mOhm v 8x8mm LFPAK88 ohišju
Informacije: www.nexperia.com

Prikazani demonstracijski primerek premore torej
1920x1080 v monokromatski izvedbi z velikostjo »pike«
8 mikrometrov. Displej so razvili v sodelovanju z JDC, ki
ima v lasti patentirano tehnologijo povezovanja mikroled
elementov na silicijskem nosilcu.

Najnovejši član predstavlja vrh Nexperiine ponudbe, ki
naj bi zamenjal obstoječo ponudbo v večjih D2PAK in
D2PAK-7 ohišjih. Značilnost novinca je tudi v tem, da ozko
grlo ne predstavljajo interne žične povezave ohišja, ker je
LFPAK88 zasnovan brez njih. Ohišje poleg tega odlikujejo
nizke termične napetosti, odlična termična prevodnost
in hladilna masa, ki omogoča visoke tranzientne izgube.
Tranzistor premore najvišji trajni tok 425A in ima RDS
samo 0,7 mOhm
Plesseyev pionirski preboj v microLED tehnologiji
Vir: http://www.plesseysemiconductors.com/jasper-displayplessey-demonstrate-worlds-first-gan-silicon-monolithicfull-hd-microled-bonded-displays/

STM-ova nova dvojedrni modeli
v seriji STM32H7
Informacije: www.nexperia.com

Novi MOSFET-i v LFPAK88
Vir: https://www.nexperia.com/about/news-events/pressreleases/new-8x8-mm-addition-to-nexperias-lfpak-mosfetfamily-delivers-up-to-48x-power-density.html

Plesseyev prvi GaN-on_si
monolitni microLED displey v
FullHD ločljivosti
Informacije: www.nexperia.com

Pleseey je demonstriral pomemben korak naprej v razvoju
displejev v microLED tehnologiji, ki naj bi postala prva
izbira v displejih za VR in AR naprave.
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ELEKTRONIKA
Nova modela imata torej dve ARM jedri. Ob 480 megaherčnem
Cortex M7 je na voljo tudi 240 MHz Cortex M4. Vdelan
je tudi pospeševalnik za grafične operacije Chrom-ART.

Na STM32H7 osnovana razvojna plođšča
Serija ponuja do 2MB vdelanega FLASH pomnilnika in do 1
MB hitrega SRAM-a, L1 predpomnilnik ob Cortex M7 jedru.

Novi modeli so lahko optimalna rešitev med drugim tudi
za selitev obstoječih aplikacijh za prejšnje modcele na
osnovi Cortex M4 jeder, kjer lahko M-7 jedra uporabimo
za GUI, DSP filtriranja, AI programje ipd.

Vir: https://www.st.com/content/st_com/en/products/
microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortexmcus/stm32-high-performance-mcus/stm32h7-series/
stm32h747-757/stm32h747bi.html

Novi modeli imajo pleg tega kripto komponento, ki ob
predprogramiranih ključih ponuja SFI (Secure Firmware
Install), ki omogoča varno nalaganje programskih posodobitev
vdelane opreme.

NAREKUJEMO

TEMPO

NOVO

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.
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TRANSPARENCY PAYS BACK
Current and Energy Measurement Technology

Visualization &
Configuration

Evaluation

Measurement

Comprehensive Network Analysis and Energy Measurement
via 3-Phase Power Measurement Modules
Identify, optimize and economize energy consumption
Easyily integrate of our solutions into existing systems
Energy characteristics that adhere to DIN EN ISO 50001
www.wago.com/em
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