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

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

NAJŠIRŠA PONUDBA FREKVENCNIH PRETVORNIKOV NA TRŽIŠCU

www.metronik .s i

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

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

Jesen nas je kar hitro ujela, konec je tudi poletnih dopustov, 
pričel se bo nov cikel poslovanja. Za nas to pomeni predvsem 
množica dogodkov, ki jih spremljamo in na najih sodelujemo ali 
pa smo zgolj opazovalci. MOS je pred vrati, s tem pa tudi zače-
tek sejemske dejavnosti, seminarjev in drugih dogodkov vse tja 
do konca novembra.

Ko že omenjam MOS, naj omenim še največji dogodek znotraj 
sejma - Stičišče znanosti in gospodarstva, ki ga vodi legendar-
ni Janez Škrlec, ki se že leta trudi na tem področju. Namreč, le 
visoko tehnološka podjetja se lahko uspešno merijo s svetovno 
konkurenco. Ali pa so naša mala podjetja tega sposobna, je pa 
drugo vprašanje za milijon dolarjev, oziroma evrov :)

In to dobesedno. Vložki v visokotehnološke razvoje so enormni in 
tvegani, tveganega kapitala ni prav veliko, banke pa rade delijo 
kredite šele, ko si že izpeljete razvoj in proizvodnjo in opazijo lep 
denarni tok... Ampak takrat je že pozno.

Branko Badrljica, glavni urednik

komunikacije in založba d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
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Tel.:                                              FAX:  
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  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov. 
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41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V 
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

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

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

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

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

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

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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STROKOVNI DOGODKI

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

Nove tehnologije

Poudarek bo letos na predstavitvi novih tehnologij, novih tehnoloških procesov, 
visokotehnoloških inovacij, novodobnih poklicih in sodobnih izobraževalnih 
programih. Letošnje stičišče bo usmerjeno predvsem na področje mikro, bio 
in nanotehnologij ter vesoljskih tehnologij.  Stičišče bo tako predstavljalo 
priložnost za promocijo slovenske znanosti, predvsem pa tudi priložnost za 
intenzivnejše sodelovanje med znanstveno in gospodarsko sfero.

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

V odlični družbi

Svoje delo in znanstvena dognanja bodo na MOS predstavili: Institut Jožef 
Stefan, Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani, Univerza v 
Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko - UM, Fakulteta za elektrotehniko UL, Fakulteta 
za strojništvo - UL, Naravoslovnotehniška fakulteta - UL (oddelek - OTGO) 
ter Center odličnosti Nanocenter in Center odličnosti NAMASTE, Slovensko 
Inovacijsko Stičišče Evropsko Gospodarsko Interesno Združenje (SIS EGIZ), 

»Stičišče znanosti in »Stičišče znanosti in 
gospodarstva« tudi nagospodarstva« tudi na

52. MOS v Celju52. MOS v Celju



INFOSEK EXPO
2019

3. oktober 2019

PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJ IN STORITEV

Za obiskovalce je

www.palsit.com
T: 05 338 48 50
E: info@palsit.com

NAŠE ZNANJE ZA VAŠE VARNO POSLOVANJE 
Informacijska varnost – dogodki, nasveti in rešitve. 
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Namesto da bi poslali v orbito končni izdelek, bi tako 
lahko poslali nedokončan izdelek, ki se sestavi sam in 
po potrebi iztiska določene kompentonent. Archinout 
One ni konkreten program ampak set tehnologij v 
razvoju in testiranju skozi različne projekte, ki naj bi 

omogočile čedalje večjo samosestavljivost kot 
končni cilj.

Rešitev bi lahko obetala za kakšne strukture, ki so 
prenerodne za transport ali pa preveč lomljive, da 
bi preživele dvig. Verjetno bodo prvi kaniddati za 
to kaka napenjala folij s solarpaneli ipd, tanki fi ksni 
nosilci, tudi antenske strukture ipd. Ali pa mogoče 
kar replikacija v vesolju iz enostavnejših komponent. 
Cinik v meni bi pripomnil, da imajo catch-22 problem.

Vsi vemo, kako rad fi lament odstopi od negrete 
tiskalne mize. Vesolje je res mrzlo, energije pa ne 
bo, dokler ne iztiskamo nosilcev za solarpanele. 
Za kar pa rabimo energijo za gretje mize... Eden od 
bolj komičnih ”Hello, Houston, we have a problem” 
zapletov. 

Šalo na stran, upam, da bo kakšna od uporabljenih 
inovacij prišla nazaj v industrijo.

Rešitev bi prinesla mnoge prednosti:
• manj omejitev pri transportu in se tem cennejši 

dvig v orbito

Visoka šola za bioniko na Ptuju, Višja strokovna šola ŠC Ptuj, Fakulteta za 
informacijske študije Novo Mesto, Pedagoška fakulteta - UM, Fakulteta 
za energetiko - UM, Ekonomsko – poslovna fakulteta – UM, Fakulteta za 
strojništvo – UM, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – UL, Center za 
prenos tehnologij in inovacij na IJS (CTT IJS), GZS, ter visokotehnološka 
podjetja: Skylabs d.o.o, Cosylabs d.d, EKOSEN d.o.o,  RLS d.o.o, Pipistrel 
d.o.o,EUREL d.o.o, Dobre rešitve d.o.o, PS d.o.o iz Logatca, Miel Elektronika 
d.o.o, DUOL d.o.o, Makro Team d.o.o, MyCol d.o.o , Bucik d.o.o, Nanotul d.o.o, 
ROTO d.o.o, INTRI d.o.o, Saving d.o.o, INEA d.o.o, Fotona d.o.o, Inštitut za 
okoljevarstvo in senzorje d.o.o, TECES in mnogi drugi.

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

Novice ureja: Branko Badrljica, Avtomatika+E

Made in Space -  Archinout One: samo-
sestavljive strukture s 3d-tiskalnikom

Additivna proizvodnja pronica v vse pore življenja in dela. Pred tem pa seveda tudi v vojaške, zračne, vesoljske 
in ostale aplikacije, a tole je vilo vendarle nekoliko nepričakovano. Gre za robotizirani sistem, ki naj bi zmogel 
samosestavljivost in tudi 3D-tisk določenih delov.
Pričakoval bi uporabo 3D tiska pri izdelavi komponent vesoljskih plovil, tako kot v drugih vejah industrije. 
A tu poskušajo narediti korak dlje.
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• večjo avtonomijo in redundanco
• možnost samostojnega servisa
• možnost replikacije

• enostavnejši proizvodni postopek v visokem 
vakuumu in breztežnosti za nekatere komponente

Vir: https://www.projectarchinaut.com/#home

Hladilniki iz vlečenega aluminija
Podjetje Atvanced Thermal Solutions  je naredilo zanimiv 
preboj v ponudbi svojih hladilnih rešitev, točneje hladilnikov 
iz ekstrudiranega aluminija, ki so tako pogosto uporabljena 
rešitev v današnjih napravah. Program je zanimiv, ker 
ponuja širok nabor izvedb in dimenzij, ki segajo daleč 
izven ponavadi dokaj ozkih izsekov programov pri raznih 
prodajalcih.

ATS-ovi programi pa segajo tudi daleč izven tega, v področje 
toplotnih cevi (heatpipe),  tekočinsko hlajenje, s tem 
povezano senzoriko ipd, načrtovanje in simulacije ipd.

Slika: supergrip izvedba za hlajenje komponent na PCB.

Vir: https://www.qats.com

Cerebras Systems inovativni vstop v ”massive 
parallel computing” kategorijo

”Deep Learning” in različne konfi guracije nevronskih mrež 
so praktično dnevno z nami ter v in predvsem ob čedalje 
več tehnologijah. nVidia je videti dominantna na tem trgu 
in klasični grafi čni procesorji (GPU-ji) tu nosijo velik del 
prometa, resda s čedalje več optimizacijami za AI področje.

GPU in podobni pristopi so doslej bili videti kot energijsko 
in cenovno najučinkovitejši način doseganja tovrstnih ciljev.
A tako kot vedno doslej, trg je tudi tokrat ustvaril možnosti 
za inovativne pristope.

En takih je Cerebras Systems, ki se je problema lotil na 
izviren način - namesto ”kompliciranja” z velikim številom 
GPU čipov, povezovanja le teh v v gruče in organizacije 
okrog sistemov, ki jih bodo krmilili, so poenostavljeno 
rečeno, enostavno izkoristili celotno silicijevo rezino 
(wafer) za en sam ogromen ”čip” z ogromno procesorji.

”Čip” so poimenovali Wafer Scale Engine (WSE).

Cerebrin Wafer Scale Engine 

Tak ”čip” ne potrebuje zunanje komunikacije med pod 
enotami in s tem povezanih latenc, logike in energijske 
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porabe. Vse se dogaja na čipu, med ogromno gručo 
povezanih procesorjev, vsak z nekaj malega RAM-a (48k?). 
Tako je stvar topološko videti še najbližje nevronski gruči.

Tak ”čip” že zaradi svoje velikosti ne more delati brez 
bistveno višjih latenc kot sicer, a to tu ni pomembno. 
Ker je število procesorjev na površinsko enoto ogromno, 
morajo ti tako in tako (pa tudi zaradi optimalne energijske 
učinkovitosti) delati na veliko nižjih frekvencah, kot bi 
jih bili sicer sposobni. A vedno bo moč najti segment 
problemov, kjer bo taka rešitev optimalna.

Seveda obstaja tudi razlog, zakaj tega še nihče ni naredil 
na ta način. Denimo defekti v proizvodnji. Vsaka rezina 
vsebuje defekte. Pri Cerebreas pravijo, da je teh tudi na 
kakovostnih primerkih vsaj nekako 100. Če vsak defekt 
”ubije” enoto, na kateri se nahaja, potem je tak pristop 
očitno problematičen.

Redundanca logike na čipu ni nikakršna skrivnost, upo-
rabljajo jo mnogi in temu ustrezno potem kvalifi cirajo 
končne izdelke. Brezhibni postanejo najvišje uvrščeni 
modeli, vsi ostali so pa ustrezno število stopnic nižje. A 
pri uporabi celotne rezine je bilo treba tudi take pristope 
temeljito predelati.

Tu fi zičnih problemov še zdaleč ni konec. Kako hudiča 
hladiti in napajati tak ”superčip”? V kakšno ohišje ga 
vdelati? Kje dobiti opremo za načrtovanje in testiranje? 
Kako rešiti probleme termičnega naprezanja? Kje dobiti 
material z zahtevanimi lastnostmi in enakim termičnim 
koefi cientom? In na kakšen PCB in kako to potem prispajkati?

Vse to jim je vzelo večji del desetletja, sedaj pa trdijo, da 
imajo ta del tehnično ustrezno rešen. Pravijo, da imajo 
izdelanih čez 100 ”superčipov” in da je zaenkrat pri vseh 
predvidena redundanca pokrila defekte v materialu.

Trenutno lahko pokažejo polja velikosti 21,5 cm x 21,5 
cm. Vsak tak ”superčip” ni ravno rezina, če smo natančni. 

Dimenzije kažejo, da so odrezali veliko robnega materiala, 
razen če niso uporabili manj kot 12 inčne rezine. Kakorkoli že, 
superčip vsebuje 18GB RAM, 400.000 jeder in povezovalno 
strukturo, ki premore do 100 Pb/s internega prometa.

Čip je narejen na 16-nm TSMC-jevem procesu. Podana 
poraba je sapo jemajočih 15kW, še bolj pa impresionira 
količina paralelno opravljenega dela, ob kateri je ta poraba 
videti malenkostna.

Tako ima Cerebra Systems trenutno priznanih 6 patentov, 
preostanek od 30-tih pa je v postopku. Poleg tega je 
tem in tovrstnim problemom namenjena samo tretjina 
zaposlenih, ker glavnina problema leži v učinkovitem 
programiranju takega ”superčipa”.

Drugi del fi zičnih skrivnosti leži v optimizaciji jeder in 
opti mizaciji povezovalne strukture, ali kot ji pravijo, 
”Swarm” mreža.

Ena značilnih lastnosti dela mnogih AI mrež je, da je 
predvsem med učenjem, znaten ali celo pretežen del 
operacij, brez učinka. Veliko je množenja z nič in 1 ipd.

Pri taki količini enot na tako malem prostoru se je po-
kazalo smiselno investirati delo in logiko v enote, ki 
take primere znajo ignorirati. Če je lahko takih operacij 
od 50% do 98%, potem že to znatno energijsko poceni 
določeno delo. Drugi del je v tem, da ima vsaka pod enota 
svoj lokalni pomnilnik, ki ga lahko doseže brez čakanja 
in energijsko najučinkoviteje. GPUji niso optimizirani za 
latence ampak bandwith, poleg tega pa so predvsem 
uporabni za paralelno delo velikega števila enot, ki 
izvajajo isti program sinhrono. Cepljenje enot v skupine 
na pogojnih skokih na GPUju ima svojo ceno.

Tretji del je v povezovalni strukturi - Swarm-u. Ta je 
optimiziran za hiter in energijsko učinkovit prenos kratkih 
sporočil z minimalnim obremenjevanjem posameznih 
enot. Predvsem pa je topološko nastavljiv. Namesto 
fi ksnih vodil, kot jih imamo v klasičnih zasnovah, kjer so 
potem na vodilo priklopljene različne enote, imamo tu 
nastavljivo segmentno strukturo, ki jo lahko prilagodimo 
danemu problemu in topologiji. Detajlov niso podali, a 
videti, je da v grobem spominja na nastavljive povezovalne 
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PARALELNO PROCESIRANJE

www.murrelektronik.com

Preprosta 
podatkovna 
komunikacija

S stikali, omrežnimi kabli in 
vmesniki na sprednji plošči 
podjetja Murrelektronik je 
mrežno povezovanje strojev in 
sistemov enostavna naloga.

Omrežna   
tehnologija
by Murrelektronik 

Neprestana 
mrežna povezava 
vse do polja 

strukture v FPGA komponentah (2D 
mesh).

Pri nevronskih mrežah je, pravijo, 
glavi del problema v fazi  učenja. 
Takrat potrebujemo veliko ciklov za 
konvergenco k pravemu rezultatu. 
Hitrejša kot je AI gruča, več training 
ciklov lahko opravi v enoti časa. Večja 
kot je pri tem lahko, kompleksnejše 
probleme lahko rešuje ali pa si privošči 
več bližnjic pri reševanju enakih.

Ob vseh teh optimizacijah pravijo, 
da so lahko kos enakim problemom 
kot jih danes rešujemo s poljem 
GPUjev ob 2%-3% energijske porabe, 
velikosti in cene. Glede na to, da so 
nVidiini GPUji na 7nm geometrijah, 
”superčipi” pa še vedno na 16nm, 
je videti, da je tudi tu prostora za še 
kakšen korak naprej.

Cerebra agresivno pritiska v to po-
dročje, računajoč, da v kratkem ne 
bo samo neka tržna disciplina ampak 
univerzalno gradivo in da tak pristop 
ne bo eksotika ampak nuja. Temu 
ustrezno pospešeno pripravlja tudi 
programsko opremo in algoritme. 

Glede na to, kako veliki so postali 
klasični igralci na tem polju, kot sta 
nVidia in čedalje bolj AMD, lahko 
pričakujemo, da bi Cerebra v primeru 
uspešnega prvega koraka v doglednem 
času lahko prišla v položaj, kjer bo 
posredno sama s svojim povpraševa-
njem vzpodbujala cutting-edge procese 
in tehnologije. Podobno, kot je sedaj 

7nm litografi ja, bodo verjetno ”v igri” 
za prihajajoče 5nm in 3nm procese. 
Ni čisto jasno, kako naj bi bil videti 
3D stacking z rezinami, a občutek 
imam, da bi lahko dobili odgovor na 
to vprašanje od Cerebra Systems, 
skupaj s pripadajočim napajanjem 
in predvsem hlajenjem. Ali s strani 
prihajajoče konkurence.

Ne spomnim se, da bi kdaj videl 
kaj tako impresivnega. Slavni Clive 
Sinclair je nekje leta 1990 delal na 
Waferscale tehnologiji, a to je bilo 
praktično v kameni dobi in samo za 
po trebe pomnilnika. Green Arrays 
dela miniaturna polja asinhronih 
pro cesorčkov, ki znajo učinkovito po-
ganjati Forth programe ob minimalni 
dinamični porabi. Čipi nimajo interne  ga 
CLK signala, energijo pa porabljajo 
samo med preklopi. Pa mogoče 
Transputer T-800, ki jo je kupil STM 
in ki je dobila mislim da upodobitev 
v slavnem Terminatorju 2.

Hmmm. Cerebra Systems zveni 
prekleto blizu Cyberdyne Systems. 
Mogoče pa je tam kje v v laboratoriju 
Miles Bennet Dyson, ki bo postal del 
prihodnosti in nato še zgodovine? 

Vir:
https://www.cerebras.net/wp-content/
uploads/2019/08/Cerebras-Wafer-Scale-
Engine-Whitepaper.pdf
https://secureservercdn.net/198.12.145.239/
a7b.fcb.myftpupload.com/wp-content/
uploads/2019/08/cerebras-chip-anim-56x.
mp4?time=1566760690
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: Elektrospoji d.o.o.

Poskrbite za zanesljivo hlajenje elektro omar z zmogljivimi Pfannenberg zunanjimi klimatskimi napravami 
tudi v ekstremnih pogojih od -40°C do +60°C.

Uravnavanje temperature elektro omare je izredno 
pomembno za učinkovito delovanje. Pri zunanjih aplikacijah, 
kjer so vremenski vplivi izraziti, je nadzorovanje toplote 
še toliko bolj pomembno in hkrati zahtevno.

Pfannenberg, prepoznaven in kompetenten proizvajalec 
klimatskih naprav, nudi širok nabor odličnih rešitev za 
hlajenje elektro omar v različnih okoljih. Njegove rešitve 
zagotavljajo visoko kakovost, odlične funkcionalnosti in 
optimizirano porabo energije.

OUTDOOR-SAFE™ serija hladilnih enot DTS je primerna za 
stransko montažo na elektro omaro, kjer koli se pojavlja 

zmrzal, vročina ali prah. Vse Outdoor klimatske naprave so 
v skladu z NEMA standardom tipa 3R in IP 56 certifi cirano 
stopnjo zaščite po IEC standardu, z možnostjo nadgradnje 
v IP 66. Primerne so za različne velikosti elektro omar. 
Kot dodatno opremo proizvajalec ponuja tudi grelce, 
termostate in higrostate za komplementarno uporabo s 
hladilnimi enotami.

Hladilne enote za elektro omare v težkih 
zunanjih pogojih
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HLADILNE ENOTE ZA ELEKTRO OMARE

Zanesljivo delovanje v temperaturnem 
območju od -40 °C do +60 °C
Hladilne enote DTS delujejo zanesljivo in učinkovito pri 
temperaturi okolice od -40°C do +60°C.

MRAZ: Paket opreme proti zamrzovanju vse do -40°C zagotavlja 
zanesljivo zaščito pred kondenzacijo, in sicer s pomočjo 
integriranega ogrevanja ohišja, s sistemom za izhlapevanje, 
z zunanjim regulatorjem ventilatorja in s termostatom, ki se 
lahko vgradi v elektro ohišje. Paket je na voljo za hladilne 
enote z zmogljivostjo hlajenja med 300 W in vse do 5,8 kW.

VROČINA: Temperaturno stabilni kompre sorji in veliki kon -
denzatorji zago tavljajo zaščito komponent v elektro 
omari tudi v ekstremni vročini do +60°C. Paket opreme 
za visoko temperaturo je na voljo tako za kompaktne kot 
tudi velike, izjemno zmogljive hladilne enote.

Zanesljivo delovanje zunanjih hladilnih enot 
v prašnem ali mokrem okolju
Pfannenberg-ove zunanje hladilne enote so manj dovzetne 
za usedanje umazanije zaradi velikega razmika lamel 
kondenzatorja – 3mm. Prednost je visoka učinkovitost 
brez potreb po vzdrževanju tudi v okolju, ki je močno 
onesnaženo z delci. Visok sistem zaščite zunanjih hladilnih 
enot IP 56 in N3R zagotavljata zanesljivo zaščito pred 
tujki ter vdorom prahu in vode.

Slovenski zastopnik za Pfannenberg izdelke je podjetje 
Elektrospoji d.o.o., ki s področja klimatizacije industrijskih 
omar nudi najrazličnejše rešitve. Nudijo pomoč pri 
načrtovanju oz. izbiri pravega sistema za uporabnikove 
potrebe. Skupaj z zunanjim partnerjem poskrbijo za 
montažo klimatskih naprav in kasneje tudi za servis. Več 
informacij najdete na www.elektrospoji.si.
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ROBOTIKA

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Kolaborativni robot, ki ga lahko z opremo 
Airskin implementirate hitro in enostavno

Kolaborativni robot po novem ni dostopen le največjim podjetjem. Z AIRSKIN varnostnim senzorjem dotika lahko 
sedaj industrijskega robota spremenite v kolaborativnega robota ali kolaborativnemu robotu še dodatno nadgradite 
varnost. Najboljša lastnost AIRSKIN-a pa je, da lahko varnostne funkcije, s pomočjo modularnih blazinic integrirate 
stroškovno učinkovito, hitro in enostavno na obstoječega robota.

Varnostne senzorje dotika lahko uporabite v naslednjih 
aplikacijah:

● Industrijski in sodelujoči roboti,
● Stroji z linearnim gibanjem,
● Robotska prijemala in orodja:
 ■ Vakumska prijemala za palete/pakete,
 ■ 3D kamere,
 ■ Večja orodja,
 ■ Ohišje obdelovanca,
● AGV – Automated Guided Vehicles (avtomatsko 

vodena vozila),
● Druga oprema v avtomatizaciji,
● …

Vsak robot bo deloval kot kolaborativni robot

AIRSKIN varnostni senzor, mehak in na pritisk občutljiv 
senzor dotika, je osnovni gradnik, velikosti od 100×200 
do 400×200 mm. Kolaborativni robot je nato oblečen s 
»kožo« varnostnih senzorjev dotika. Na tak način lahko 
oblečete katerega koli robota, orodje robota ali del stroja. 
»Koža« predstavlja mehak in na pritisk občutljiv senzor 
dotika, sestavljena je iz blazinic (angl. pad), ki so lahko 
različne debeline za pasivno zaščito glede na karakteristike 
aplikacije. Omogoča varnostne rešitve izven območja rešitev 
omejevanja moči ali dostopa. AIRSKIN zračna modularna 
blazinica ima senzor in majhno piezo-električno črpalko, 
ki v blazinici vzdržuje nek zračni nadtlak. 
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VARNOSTNI SENZORJI

Največ 15 blazinic, ki so pritrjene na robota preko nosilnega nivoja (angl. Support layer), je med seboj serijsko povezanih 
in se priključuje preko dveh varnostnih izhodov OSSD direktno na varnostne vhode varnostnega krmilnika. Varnostna 
funkcija je zagotovljena s stalno diagnostiko zračnih modularnih blazinic. Omogoča hitro varno ustavitev ob dotiku 
in hkrati blaženje mehanske sile na poti za ustavljanje naprave.

Značilnosti:
● VISOKA VARNOST – PLe/Cat3 ISO 13849-1 certifi kat – AIRSKIN® varnostni senzor z edinstveno rešitvijo je patentiran 

in ima CE znak ter 13849 PLe/Cat3 varnostni certifi kat pri TÜV Austria in TÜV Rheinland za ZDA in Kanado.
● ENOSTAVNA VKLJUČITEV – direktna povezava na varnostni krmilnik, ni potrebe za dodatno programsko opremo 

ali nastavitve
● VELIKA FLEKSIBILNOST – več varnostnih senzorjev v seriji
● ENOSTAVNA MONTAŽA – enostavna in hitra montaža zahvaljujoč magnetnim nosilcem
● BLISKOVITA HITROST – 9 ms reakcijski čas

Kolaborativni robot, ki ga lahko uporabite v vsaki aplikaciji

● Fleksibilna, modularna varnostna rešitev:
 ■ Skoraj neomejene možnosti uporabe
 ■ Možnost kombiniranja zračnih blaznic na številne načine
 ■ Robusten senzor, neobčutljiv na umazanijo, zagotavlja zanesljivo delovanje v industrijskem okolju
● Enostavna izvedba varnih in hitrejših sodelujočih 

aplikacij
 ■ Varno področje proizvodnje
 ■ Hitrejši proizvodni cikli
 ■ Varnejše gibanje
 ■ Enostavno za razumevanje
 ■ Visoka sprejemljivost za zaposlene
●  Cenovno dostopna varnostna rešitev
● DIY (»naredi sam«) varnostna rešitev za robotska 

prijemala in robotska orodja (EoAT, oz. End of 
Arm Tooling)

● Popolna prevleka za AGV-je v masovni proizvodnji
● Varne rešitve za stroje z linearnim gibanjem, 

stroškovno učinkovite rešitve v avtomatizaciji, 
kolaborativni robot in ostala robotike
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

EtherCAT P omogoča komunikacijo 
in napajanje preko enega vmesnika. 
S tem namenom ESCHA ponuja 
celovit program za takšne aplikacije. 
Njihovi štiripolni kabli in konektorji s 
P-kodiranjem združujejo komunikacijo 
in napajanje v enem kablu preko 
M8x1-vmesnika, kompaktnega in v 
industriji potrjenega vmesnika.

Vse nove komponente so oklopljene 
za zanesljivo 360° zaščito pri prehodu 
med kablom in konektorjem, v skladu 
s standardom IEC 61076-2-104 za M8 
konektorje. Tipični črno-rdeči kabli, 
so prilagojeni za UL potrditev in za 
uporabo na severnoameriškem trgu.
O tehnologiji EtherCAT P

EtherCAT P je razširitev tehnologije 

Informacije: TIPTEH d.o.o.

EtherCAT P – komunikacija in napajanje v enem kablu

Natančno krmilite motorje s 
frekvenčnikom po ugodni ceni!

Spoznajte frekvenčnik Yaskawa GA500, ki vam ponu-
ja izjemno razmerje med kakovostjo in ceno. V enem 
paketu združuje dostopnost, učinkovitost, funkcio-
nalnost, fleksibilnost in enostavnost. Predstavlja 

vrhunsko rešitev prav za vse aplikacije, tudi tiste, kjer 
imate omejena razpoložljiva sredstva.

Na voljo so vam frekvenčniki z razponom moči 
med 0,1 in 30 kW za indukcijske in sinhronske 

motorje ter motorje s trajnimi magneti.

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

+386 1 200 51 50 

www.tipteh.si
info@tipteh.si 

 NIVO VARNOSTI 

SIL3/PLE

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

FREKVENČNIK ZA 

VSAKO APLIKACIJO

UPRAVLJANJE 

PREKO TELEFONA

ROBUSTNO IP20

OHIŠJE Z ZAŠČITO 

PCB VEZJA

MONTAŽA NA 

DIN LETEV

Preberite več na
www.tipteh.si/ga500

DOLGA 

ŽIVLJENSKA 

DOBA

PROGRAMIRANJE 

PREKO USB 
TUDI BREZ NAPAJANJA

EtherCAT, ki omogoča uporabo štirižičnega standardnega kabla ne samo za prenos podatkov, ampak tudi za napajanje, 
in vodi do stroškovno učinkovitega in kompaktnega ožičenja ter nizkega proračuna za sistem. Nedavno razvito 
P-kodiranje preprečuje naključno napačno povezavo standardnih EtherCAT naprav.



17AVTOMATIKA 176/2019

KOMUNIKACIJSKI IN NAPAJALNI KABLI

Escha inovacije pri EtherCAT P

Da bi dosegli visoko raz-
položljivost in zmogljivost, 
so se inženirji v podjetju 
Escha pri razvoju produkta 
posvetili pomembnim delom, 
kot je na primer oblikovanje 
konektorja, ki omogoča 
360° zaključitev oklopa 
na konektorju in mnogim 
drugim. Tako Escha konek-
torji, poleg novega kodiranja 
P, predstavljajo nov razvojni 
projekt in produkte.

Celovit program 
proizvajalca Escha

Escha ponuja celovit program EtherCAT-P, ki ga sestavljajo priključni in spojni kabli ter primerni konektorji, ki so na 
voljo v ravnih ali kotnih ohišjih, moški ali ženski. 

Vse komponente so pri lagojene za prenos moči za napajanje do 4A pri sočasnem prenosu podatkov Fast-Ethernet 
do 100 Mbit/s. Črno-rdeči kabel je na voljo AWG22 in AWG24 dimenzij. Poleg EtherCAT-P programa pa Escha, za vse 
standardne EtherCAT aplikacije, ponuja štiripolne M8x1-konektorje z A-kodiranjem, štiripolne M12x1-konektorje z 
D-kodiranjem in RJ45-konektorje

Konferenca nadaljuje serijo DAN NAJBOLJŠE PRAKSE,  
letos v soorganizaciji s Strokovnim društvom za 

SRIP Tovarne prihodnosti. 

 
 

pred konferenco. 

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 

»Dan najboljše prakse« 1. in 2. oktobra 2019 

industrijskih podjetjih in kako.

Sekcija uporabnikov sistemov stalnih izboljšav 

Aktualne informacije 
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RAZVOJNA OKOLJA

Python je močan in hiter, deluje povsod, je prijazen in enostaven za učenje, je odprt in se odlično vklopi v 
druge tehnologije. Lahko si ga predstavljamo kot kocko v sestavljanki, ki ji rečemo projekt. Pythonu rečemo 
jezik dogodkov. Po delovanju je tolmač ali prevajalnik, kar nam ustreza. Kot razvojni jezik ga uporablja google.

Slovenska izdaja

Slovenska izdaja(četrta povezava med viri) obsega približno 400 vaj iz 7 ključnih programskih tehnologij. 
Namenjena je vsem, ki si za malo denarja želijo pri sebi doma popolno opremljen strežnik za vaje, razvoj, 
produkcijo ali učenje. Python je ena od 7-ih tehnologij. Je nameščen, ni potrebe po namestitvi. Usedemo 
se, pretaknemo v najvišjo prestavo in pospešujemo.

Izhod
Podatke, ki jih vrne program preusmerimo v različne izhode. Izpis na zaslon, globalne spremenljivke, datoteke 
so samo možnosti. Program razvijamo v razvojnem okolju, ki poenostavi in pohitri delo. 

V meniju na levi strani izberemo Vaje->Python->Osnove.

VajePythonOsnoveizhod_01.py

Na desni strani izberemo(pred rst) izhod_01.py in pritisnemo zelen gumb <=izhod_01.py.

#Python Osnove izhod_01.py
#niz
print('Pozdravljen svet.')

Avtor: Mag. Boštjan Šuhel, bostjan.suhel@gmail.com

PYTHON
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PYTHON

Program poženemo s sivim gumbom python2 buf0.py ali python3 buf0.py. Prvi gumb požene različico 
python2, drugi gumb požene različico python3.  Program lahko popravimo in ponovno poženemo. Kopiramo 
lahko ukaz print in spremenimo izpis.

Na desni strani v izpisih imamo v glavi osnovne podatke o korakih , ki jih izvedemo, ko pritisnemo gumb 
python2 buf0.py ali python3 buf0.py , sledi izpis programa in obvestilo konec. Vidimo, da ob pritisku gumba 
python2 buf0.py shranimo buf0.py in poženemo python buf0.py. Sledi izpis iz programa in Konec.  Če se 
program konča nam izpis Konec pove, da je program končan. Če je v programu neskončna zanka se izpis 
konec ne pojavi.

VajePythonOsnoveizhod_01.py

Na desni strani izberemo(pred rst) izhod_02.py in pritisnemo gumb buf0.py<=izhod_02.py.

#Python Osnove izhod_02.py
#spremenljivke, posebni znaki
i=1;j=2.4 #deklaracija spremenljivke in določitev začetne 
vrednosti
print('i={}\tj={}'.format(i,j)) #{} znak v nizu pomeni izpis 
spremenljivke, določene v format dodatku
K=['Audi','Mercedes','Reno'] #deklaracija polja
print('k[0]={}\tk[1]={}'.format(k[0],k[1])) #{} znak v nizu pomeni 
izpis spremenljivke, določene v format dodatku
print('nova vrstica\n\'\”') #izpis v novo vrstico in nekaterih 
posebnih znakov
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RAZVOJNA OKOLJA

Tudi tu lahko s spreminjanjem programske kode preizkušamo željene možnosti izpisa. Ali pa si zamislimo pogled 
vaje izhod_01 in izhod_02 naenkrat.
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PYTHON

1, 2 ali 3 vaje hkrati izberemo z izbirnikom na desni strani. Zelo pomembno, ko bomo postavljali projekt sestavljen 
iz več programov. 

Naslednjič
Za začetek je dober strežnik na spodnji povezavi. Če bomo želeli ustvarjati, kak bolj zanimiv projekt ni slaba ideja o 
postavitvi strežnika pri sebi doma. Vse vaje so v izvorni kodi na Slovenski izdaji. Na spodnji povezavi je odprt port 80, 
torej imamo samo dostop preko spletnega strežnika. Kar ni nič narobe. Za tiste vedoželjne, ki jim osnovni nivo nikakor 
ne zadostuje, in to za nas elektrotehnike po navadi velja, mi dovolite, da vsa napotim na zadnjo peto povezavo, kjer 
so opisane storitve, ki jih lahko preizkušate na lokalnem omrežju(Ali seveda kjerkoli, če si odprete ustrezne porte). 
Te dodatne storitve bom poleg novih vaj razlagal v naslednji številki revije, vabljeni.

Viri:
    1. https://www.python.org/
    2. https://svet-el.si/
    3. http://slovenskaizdaja.sytes.net/
    4. https://sites.google.com/site/bostjansuhel/slovenska-izdaja
    5. https://sites.google.com/site/bostjansuhel/slovenska-izdaja/storitve

. 
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. 



22 AVTOMATIKA 176/2019

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Milan Dobrić, Aljaž Stare, Saša Sokolić
Metronik, d. o. o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana

milan.dobric@metronik.si, aljaz.stare@metronik.si, sasa.sokolic@metronik.si

Kaj prinaša OPC UA standard v praksi in kako 
pomaga pri digitalni transformaciji podjetja?

What does OPC UA bring and how can it help companies in the process of digital transformation?

Modern companies are facing an increasing demand to exchange various data between process (control) 
systems and other manufacturing and business information systems. Process systems include equipment that 
operates on various hardware and software platforms. Traditionally, this equipment was intercommunicating 
within closed communication networks, disconnected from the business systems where the focus was 
always on effi  cient and fast communication between various process systems. With the ever-growing need to 
exchange data between OT and IT (i.e. measuring devices, PLCs, SCADAs, Historians with MES and ERP systems 
etc.), it is becoming critical to maintain the communication secure and to keep the integrity of the process 
level data, creating a challenge the classic OPC (DA) standard and the other conventional communication 
protocols cannot face. The new OPC UA standard overcomes these limitations and enables effi  cient and
secure connection in the horizontal direction – between individual devices at the process level, as well as 
vertically – towards systems for visualization, archiving, analytics, etc. 

In this paper, we will present the main advantages of OPC UA standard in comparison with the classic OPC 
standard. In addition, we will demonstrate on various cases how the leading software provider in the fi eld 
of industrial automation (GE Digital) applies this technology within the portfolio of their products, allowing 
end-users to maintain the existing infrastructure and keep their current investments safe, while at the same 
time enabling them to carry out their digital transformation strategy.

Kratek pregled prispevka

Sodobna podjetja se soočajo z vse večjo prepletenostjo procesnih in informacijskih nivojev programske 
opreme. Tovrstni sistemi vključujejo opremo, ki deluje na različnih strojnih in programskih platformah. Na 
doslej komunikacijsko zaprtem procesnem nivoju je bil poudarek na učinkovitem povezovanju opreme in 
hitrem prenosu podatkov, s povezovanjem na bolj odprti informacijski nivo pa je kritično ohranjanje varnosti 
komunikacije in integritete podatkov. S tem se pojavljajo izzivi, ki jim klasični OPC standard, kot tudi drugi 
komunikacijski protokoli, niso kos. Novi standard OPC UA presega te omejitve ter omogoča učinkovito in 
varno povezovanje tako v horizontalni smeri – med posameznimi napravami na procesnem nivoju, kot tudi 
vertikalno – proti sistemom za vizualizacijo, arhiviranje in analitiko.

V prispevku bomo prikazali ključne prednosti standarda OPC UA, predvsem v primerjavi s klasičnim 
standardom OPC. Poleg tega bomo na različnih primerih pokazali, kako vodilni proizvajalec programske 
opreme in rešitev na področju industrijske avtomatizacije GE Digital uporablja tehnologijo OPC UA znotraj 
svojega portfelja izdelkov in s tem končnim uporabnikom omogoča hkrati ohranitev obstoječe infrastrukture 
kot tudi enostavnejšo digitalno transformacijo.
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1 Uvod

Poslovanje sodobnih podjetij sestavlja množica aktivnosti. 
Podjetja izvajajo optimizacije teh aktivnosti na nivoju 
procesa, kjer se zasleduje predvsem cilje zagotavljanja 
standarda kakovosti, hitrosti in zanesljivosti izvajanja, kot 
tudi optimizacije aktivnosti drugih poslovnih procesov, 
kjer želijo izboljšave na področju porabe resursov in 
cenovne učinkovitosti nabave, skladiščenja, transporta 
ipd. Za zagotavljanje največjih skupnih učinkov teh 
aktivnosti je potrebno pridobiti in na skupni imenovalec 
postaviti podatke iz poslovnih in procesnih sistemov, to 
pa predvsem pomeni, da moramo podatke iz procesa 
spraviti čez meje proizvodnih obratov v podatkovna 
skladišča poslovno-informacijskih sistemov.

Z vidika strojne in programske opreme je arhitektura 
večjih avtomatiziranih industrijskih sistemov tipično 
sestavljena iz dveh delov. 

Procesni nivo (OT – Operational Technology) je sestavljen 
iz strojne in programske opreme, ki je neposredno 
povezana s procesom. Glavna naloga opreme na tem 
nivoju je optimalno in zanesljivo izvajanje delovnega 
procesa. Ta oprema zajema podatke iz procesa in se 
hipno in samodejno odziva na spremembe v procesu ter 
omogoča nadzor in upravljanje procesnih spremenljivk 
s strani uporabnikov. Strojno opremo sestavljajo 
industrijski krmilniki (PLC) in osebni računalniki ali 
računalniški strežniki, ki med seboj običajno komunicirajo 
preko povezave Ethernet, starejše naprave tudi preko 
serijskih komunikacij. Programska oprema zajema 
komunikacijske pretvornike in opremo za upravljanje 
in nadzor (SCADA) z vmesniki človek-stroj (HMI).

Na drugi strani je t.i. informacijski nivo (Information 
Technology), katerega naloga je, da surove podatke, ki 
vplivajo na poslovanje podjetja, pretvori v informacije, ki 
omogočajo sprejemanje optimalnih poslovnih odločitev, 

in jih posreduje ustreznemu osebju. Na tem nivoju se 
osebni računalniki končnih uporabnikov povezujejo 
z računalniškimi strežniki znotraj omrežja podjetja 
ali uporabljajo infrastrukturo ponudnikov storitev »v 
oblaku«. Programsko opremo sestavljajo npr. namenske 
podatkovne baze, sistemi za načrtovanje virov (ERP), 
upravljanje proizvodnje (MES) in drugi sistemi, ki 
informacije posredujejo preko namenskih aplikacij ali 
spletnih vmesnikov.

OT in IT sta ločena predvsem zaradi namenske 
opreme, ki se uporablja na posameznem nivoju, še bolj 
pa zaradi specifi čnih znanj uporabnikov posameznih 
nivojev. Delovanje opreme na nivoju OT je v mnogih 
primerih bolj občutljivo v smislu, da procesi tečejo brez 
prekinitev in vsako nedelovanje prinaša neposreden 
izpad prihodka za podjetje, ter je zato varnost pri 
povezovanju z zunanjimi sistemi kritičnega pomena.

V prispevku bomo prikazali pomanjkljivosti klasičnega 
standarda OPC DA pri povezovanju preko različnih 
računalniških omrežij (predvsem v smislu povezovanja 
OT in IT) in prednosti, ki jih prinaša novi standard 
OPC UA. Prikazali bomo tudi nekaj primerov uporabe 
programskih rešitev iz portfelja GE Digital, ki uporabljajo 
tehnologijo OPC UA za komunikacijo znotraj obstoječe 
infrastrukture, hkrati pa se varno in učinkovito povezujejo 
na sisteme izven meja procesnega okolja.

2 Standard OPC DA

Standard OPC DA je bil prvič izdan leta 1996 in opisuje 
komunikacijo med opremo na procesnem nivoju. 
Standard je odprt in uveljavljen ter široko razširjen na 
področju industrijske avtomatizacije. Omogoča prenos 
podatkov v realnem času in povezovanje opreme različnih 
proizvajalcev na način odjemalec-strežnik. Podatki se 
prenašajo v hierarhični strukturi in v tekstovni obliki.
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2.1 Pomanjkljivosti

Komunikacijski del standarda OPC DA je zasnovan na 
Microsoftovi tehnologiji COM/DCOM, kar posledično 
pomeni, da je implementacija možna le na platformi 
Microsoft Windows [1]. Za komunikacijo je na strani 
odjemalca in strežnika potrebno spreminjati nastavitve 
DCOM na nivoju operacijskega sistema in določiti 
specifi čne uporabnike, ki bodo uporabljali povezavo. 
To pomeni, da je na obeh straneh potrebno uporabljati 
uporabnike, ki so člani iste domene, v primeru 
povezovanja naprav iz različnih domen pa uporabiti 
lokalne uporabnike z enakimi uporabniškimi imeni in 
gesli, kar s stališča varnosti ni primerno.

Veliko težavo za uporabo v zaščitenih računalniških 
omrežjih predstavlja dinamična uporaba mrežnih vrat 
(portov), ki je posledica uporabe tehnologije DCOM. 
To onemogoča uporabo požarnega zidu, kjer bi se 
namenska vrata na požarnem zidu uporabljala samo 
za komunikacijo med konkretnim OPC odjemalcem 
in strežnikom. 

Podatki se prenašajo brez šifriranja, kar lahko v določenih 
okoljih predstavlja tveganje. 

Če povzamemo so glavne pomanjkljivosti standarda OPC 
DA omejenost na platformo Windows in pomanjkljiva 
varnost komunikacije:

• preverjanje pristnosti z uporabniki Windows 
operacijskega sistema,

• podatki niso zaščiteni (šifrirani),
• dinamična uporaba mrežnih vrat (portov).

Kljub tem pomanjkljivostim OPC DA ostaja odlična 
rešitev v mnogih primerih povezovanja procesne opreme.

3  Reševanje pomanjkljivosti OPC DA s 
pomočjo OPC UA

Prva različica standarda OPC UA je bila izdana leta 
2006, fi lozofi ja pa je ostala enaka ot pri standardu OPC 
DA – omogočanje komunikacije v realnem času in 
povezovanje opreme različnih proizvajalcev. Poglavitne 
spremembe, v primerjavi s predhodnikom, so: 

3.1 Neodvisnost od platforme

OPC UA omogoča razvoj in implementacijo na različnih 
operacijskih sistemih (Microsoft Windows, Apple 
OSX, Android, Linux …). Poleg tega je neodvisen 
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tudi od strojnih platform ter zasnovan za uporabo na 
osebnih računalnikih, krmilnikih, mikrokrmilnikih in 
infrastrukturi v oblaku.

Slika 1: OPC UA je podprt na različnih platformah.

3.2 Vgrajena varnost

Pri standardu OPC UA je velik poudarek na varnosti, 
zato je vgrajenih veliko tehnologij, ki prispevajo k 
varnejšemu prenosu podatkov. Nekaj pomembnejših 
funkcionalnosti je opisanih v nadaljevanju [2, 3].

3.2.1 Transportni nivo 
Podprti so različni protokoli za komunikacijo (npr. klasični 
binarni, https za povezavo prek spletnih brskalnikov ter 
MQTT za povezavo naprav IoT). Nekateri protokoli 
že vsebujejo svoje varnostne mehanizme.

3.2.2 Zaščita podatkov
Podatki so lahko šifrirani z »Basic 128 Rsa 15« ali »Basic 
256« kriptografskimi algoritmi. Podatki se zaščitijo 
na strani strežnika in odjemalca, kar zagotavlja, da 
prestreženih podatkov ni mogoče prebrati. Podprta 
je tudi komunikacija brez šifriranja, ki je uporabna 
predvsem v prvi fazi konfi guracije sistema (ko povezujemo 
komponente, najprej zagotovimo povezljivost, nato 
postopoma dodajamo kompleksnost konfi guraciji z 
npr. zaščito podatkov, uporabniškimi pooblastili ipd.).

3.2.3 Omejitev pristopa določenim delom sistema s 
pomočjo uporabniških imen in gesel
Na strežniku lahko omogočimo dostop do posameznih 
podatkov točno določenim uporabnikom, podobno kot 
npr. na sistemih vodenja (iFIX klienti in iFIX SCADA 
strežnik). Implementacija te funkcionalnosti ni obvezna, 
zato standard podpira tudi možnost anonimne prijave.

3.2.4 Beleženje pristopa in uporabniških akcij
Ta funkcionalnost je predvsem pomembna v industrijah, 
kjer regulatorni predpisi zahtevajo nadzor nad 
spremembami v konfi guraciji (audit trail).

3.2.5 Uporaba požarnega zidu
Strežnik OPC UA defi nira fi ksna (poljubna) vrata za dostop 
ali, kot omenjeno, omogoča tudi uporabo transportnih 

protokolov (npr. http), ki prav tako uporabljajo fi ksna 
vrata, kar poenostavlja konfi guracijo požarnega zidu.

3.2.6 Uporaba varnostnih certifi katov
Odjemalec in strežnik za preverjanje pristnosti uporabljata 
varnostne certifi kate X.509. Na strani odjemalca in 
strežnika je mogoče certifi kate dodajati v sezname, 
ki dovoljujejo ali zavračajo dostop (trusted, revoked 
list). Na ta način odjemalci in strežniki izkazujejo 
svojo istovetnost, predvsem pa je pomembno, da brez 
dovoljenja ni dostopa do podatkov. Podprti so tudi Self-
signed certifi kati, ki so brezplačni, ter shranjevanje v 
shrambah certifi katov (npr. na osebnih računalnikih).

3.2.7 Centralno upravljanje s certifi kati
Nekateri proizvajalci podpirajo tudi centralno upravljanje 
s certifi kati, kjer odjemalcu ali strežniku OPC UA 
določimo centralno avtoriteto, ki nadzoruje in določa 
sezname za dostop ter skrbi za izmenjavo certifi katov 
med odjemalci in strežniki. To je t.i. Global Discovery 
Server, s pomočjo katerega uporabniki z enega mesta 
upravljajo s certifi kati, ki so potrebni za povezavo aplikacij
OPC UA v sistemu.

Slika 2: OPC UA ima vgrajenih več varnostnih 
mehanizmov.

4  OPC UA v sklopu rešitev GE Digital

Podjetje GE Digital je član fundacije OPC Foundation, 
ki skrbi za razvoj standarda OPC. Interoperabilnost je že 
dolgo vrsto let eden zaščitnih znakov opreme GE Digital, 
saj je npr. SCADA opremo iFIX mogoče povezovati s 
celo vrsto krmilnikov različnih proizvajalcev. 

iFIX je svetovno priznana sistemska programska oprema 
za zbiranje procesnih podatkov, avtomatizacijo in 
nadzor procesov, ki je močno razširjena in zastopana 
tudi v Sloveniji, kjer je nameščenih več kot 2000 postaj 
iFIX SCADA pri več kot 100 industrijskih, komunalnih 
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in drugih uporabnikih. iFIX omogoča visoko stopnjo 
prilagodljivosti in različne načine pristopa (npr. preko 
spletnih brskalnikov, programskih vmesnikov API) z 
uporabo najsodobnejših tehnologij. Najnovejši iFIX 
spletni odjemalec se imenuje Operations Hub (Web 
HMI) in omogoča pregled in upravljanje procesa znotraj 
standardnih spletnih brskalnikov ter uporablja standard 
HTML5 in varnostne mehanizme, ki se uporabljajo v 
varnih spletnih aplikacijah. 

V najnovejšo različico iFIX 6.0, je vgrajen strežnik OPC 
UA, kar omogoča dostop odjemalcem, ki podpirajo 
standard OPC UA, do podatkov v procesni bazi iFIX. 
Za prenos podatkov iz strežnikov OPC UA v iFIX se 
uporablja komunikacijski gonilnik IGS (Industrial 
Gateway Server), ki poleg standarda OPC UA podpira 
tudi preko 100 protokolov za povezovanje na krmilnike 
in druge procesne naprave.

Eden od stebrov portfelja opreme za procesno 
avtomatizacijo podjetja GE Digital je GE Historian. 
GE Historian je namenska procesna baza, ki omogoča 
optimizirano in učinkovito zbiranje, arhiviranje in 
distribuiranje procesnih podatkov v realnem času. 
Strežnik shranjuje podatke, nadzoruje sistem, beleži 
posege in spremembe, ki so bile izvedene nad arhivom 
ter zagotavlja varen dostop do podatkov z uporabo 
domenskih ali lokalnih uporabnikov. Podatke zbirajo t. 
i. zbiralci (collectors), ki se lahko povezujejo na različne
vire podatkov, do podatkov, ki se hranijo v Historian-u, 
pa se lahko dostopa na več načinov, preko različnih 
odjemalcev (iFIX grafi , Excel, SQL poizvedbe, spletni 
brskalniki), kar ustreza različnim tipom uporabnikov in 
njihovim potrebam (analitiki, vzdrževalci, operaterji,
vodstvo).

GE Historian ima od verzije 7.0 naprej vgrajen zbiralec 
podatkov OPC UA, kar omogoča neposredno povezovanje 
in shranjevanje podatkov iz strežnikov OPC UA. 

Podjetja, ki uporabljajo opremo GE Digital, lahko torej 
izkoristijo podporo najnovejšim tehnologijam, kot je 
OPC UA, za odlično povezljivost v smeri procesne 
opreme in v smeri sistemov za analizo in prikaz procesnih 
podatkov. To je odlična osnova, s katero lahko obstoječi 
in novi uporabniki opreme GE Digital enostavno 
izvedejo prehod v digitalizacijo svojih procesov. V 
pomoč jim je tudi veliko število domačih strokovnjakov 
iz različnih podjetij z izkušnjami pri delu z opremo GE 
Digital, ki sodelujejo pri izvedbi projektov na področju 
avtomatizacije procesov v Sloveniji in tujini.

5  Ohranjanje vrednosti obstoječih sistemov in 
povečanje funkcionalnosti s pomočjo OPC 
UA – primeri uporabe z opremo GE Digital

Mnoga podjetja v sklopu obstoječe infrastrukture 
uporabljajo ali imajo možnost uporabe OPC DA za 
prenos podatkov (predvsem gre za strežnike SCADA in 
njihove odjemalce ali pa za komunikacijske gonilnike za 
povezavo na krmilnike, ki imajo možnost posredovanja 
podatkov tudi preko OPC DA). 

Vendar pa je nivo OT večinoma precej izoliran od 
nivoja IT, kjer so sistemi kot npr. MES ali ERP, ki znajo 
vse bolje izrabljati procesne podatke za izboljšanje 
poslovnih odločitev. Tipično je med nivojem OT in 
IT nekaj mrežnih naprav, ki skrbijo za usmerjanje in 
ločevanje prometa, računalniki so pogosto v ločenih 
domenah ipd. Povezovanje teh dveh svetov samo z 
uporabo OPC DA je zelo težko in vnaša ranljivosti v 
sistem, včasih pa je preprosto nemogoče.

Pogosto so procesni sistemi, ki so lokacijsko razpršeni, 
izolirani otoki informacij. Z namenom zagotavljanja 
varnosti pred vdori iz zunanjega sveta, so namreč precej 
zaprti navzven, kljub temu, da fi zične mrežne povezave 
med njimi obstajajo. 

Te sisteme lahko sestavlja enaka oprema, ki v skupnem 
mrežnem okolju, ki ni ločeno s požarnim zidom, brez 
težav izmenjuje podatke, tukaj pa zaradi omejitev 
komunikacijskih protokolov to ni mogoče (glej sliko 3).

Slika 3: Klasični, izolirani sistem OPC DA.

Najenostavneje je tovrstne sisteme nadgrajevati 
postopoma, tako da ohranimo obstoječo, sicer dobro 
delujočo arhitekturo, in sisteme povežemo z uporabo 
OPC UA ter omogočimo pretok podatkov. Mogoče je 
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zgraditi t.i. tunel, kjer za prehod med otoki informacij 
uporabimo komunikacijo preko OPC UA. Tunel 
zgradimo s kombinacijo odjemalcev OPC DA, ki so  
hkrati strežniki OPC UA na eni strani, ter odjemalcev 
OPC UA, ki so hkrati strežniki OPC DA na drugi strani 
tunela (glej sliko 4).

Slika 4: Uporaba OPC UA kot tunel med SCADA-o 
iFIX in iFIX odjemalci.

Konkretno lahko uporabimo opremo iFIX, ki je na eni 
strani požarnega zidu odjemalec OPC DA in strežnik 
OPC UA, na drugi strani pa uporabimo gonilnik IGS, ki 
je odjemalec OPC UA in strežnik OPC DA, na katerega 
se povezujejo odjemalci OPC DA, ki že komunicirajo z 
ostalimi strežniki OPC DA znotraj obstoječega okolja. 
Prav tako lahko preko OPC UA direktno povežemo 
Historian, ki ga uporabimo kot skladišče procesnih 
podatkov.

Slika 5: Uporaba OPC UA kot tunel med krmilniki in 
odjemalci OPC DA 

Gonilnik IGS je mogoče uporabiti tudi kot strežnik 
OPC UA ter se hkrati povezati neposredno na krmilnike 
različnih proizvajalcev, tako da lahko ustvarimo direkten 
tunel do krmilnikov preko požarnega zidu (glej sliko 5).

6  Povzetek 

Standard OPC UA prinaša velike izboljšave na področju 
varnosti in enostavne povezljivosti procesnih in poslovnih 
sistemov. Rešitve, ki jih ponuja GE Digital, omogočajo 
ohranjanje vrednosti obstoječih investicij in prvi korak v
digitalizacijo podjetij na enostaven in stroškovno 
učinkovit način. Podatki iz doslej izoliranih otokov 
informacij procesnih sistemov so z uporabo sodobnih 
varnostnih mehanizmov na voljo poslovnim sistemom in 
sistemom, ki združujejo velike količine podatkov in jih
uporabljajo za učenje.

Slika 6: Uporaba OPC UA za povezavo otokov 
procesnih informacij s poslovnim sistemom

Naslednji korak je, da se nad temi podatki izvajajo 
napredni algoritmi oz. uporabi umetna inteligenca. 
Razvoj na področju umetne inteligence nam daje 
slutiti, da utegnejo biti rezultati in pridobitve osupljivi. 
Potrebno pa je storiti prvi korak – zajeti in prenesti 
procesne podatke. Orodja za to so že na voljo.
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Robotizirana proizvodna linija za fi nalizacijo in 
mehansko obdelavo aluminijastih ulitkov

Robotized production line for fi nishing and machining of aluminum castings

Talum is well known producer of diff erent aluminium structure parts for automotive industry. An important 
contribution to the production growth and increase of competitiveness, has been added by own engineering, 
which is able to designs production lines and systems throughout the whole production chain, starting from 
liquid metal casting to the fi nal product. 

The production process of the casting parts begins with the casting of liquid metal into the die on the 
casting machine. In next fi nalization phase, the basic treatment is made, including cutting of the feeders, 
deburring, defl ashing, etc. On the last machining phase, the casting part is processed on fi nal dimension 
by using of the CNC machines.

In the paper is presenting the development of robotized production line for fi nalization and machining of 
the casting part for the automotive wheel carrier.

Kratek pregled prispevka

Talum se je s proizvodnjo aluminijastih ulitkov začel ukvarjati pred dvanajstimi leti in v tem času postal 
uveljavljen proizvajalec in dobavitelj strukturnih delov vodilnim proizvajalcem v avtomobilski industriji.
Odločilni prispevek k rasti in razvoju področja ter povečanju konkurenčnosti sta dodala inženiring in lastna 
strojegradnja, ki zasnuje in izdela stroje ter jih integrira v celotno verigo proizvodnega procesa, od litja do 
končne obdelave ulitkov.

Proizvodni proces ulitka se začne s pripravo taline in litjem tekočega metala v kokilo na livnem stroju. Sledi 
faza fi nalizacije, v kateri se ulitku odstranijo napajalniki in srhi tako, da v fazi mehanske obdelave obdelovalni 
stroj čim hitreje obdela ulitek na končne mere.

V prispevku je predstavljen razvoj robotizirane proizvodne linije, ki je namenjena fi nalizaciji in mehanski 
obdelavi ulitka nosilca avtomobilskega kolesa.

1 Uvod

Aluminijevi ulitki so se v avtomobilski industriji široko 
uveljavili zaradi številnih dobrih lastnosti in možnosti 
reciklaže. Uporabljeni so za strukturne dele, dele 
podvozja, vpetje koles, pokrove gonil, nosilce motorja, 
sesalne kolektorje, dele hladilnih sistemov, ohišja 
kompresorjev, črpalk, menjalnikov, itd. 

Ulitki se proizvajajajo z ulivanjem tekoče kovine v livno 
formo ali kokilo, ki je izdelana iz orodnega jekla. Ima 

obliko in gravuro ulitka z livnim kanalom za dovod taline 
ter odušnikom za odvod zraka iz kokile. V kokili, ki je 
nameščena na livnem stroju, poteka proces strjevanja 
kovine. Tako nastale ulitke, imenovane tudi suroVci, je 
za končno uporabo potrebno v naslednjih proizvodnih 
fazah mehansko in termično obdelati. 

V članku sta predstavljeni dve fazi obdelave ulitka nosilca 
avtommobilskega kolesa, letne kapacitete 650.0000 
kosov, kjer sta avtomatizacija in robotizacija ključnega 
pomena. Prva je fi nalizacija ali groba obdelava, kjer 
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se odstranijo nalivni kanali in srhi tako, da je v fazi 
mehanske obdelave ulitek možno brezhibno vstaviti v 
obdelovalni stroj, ki ga obdela na končne mere. 

Vsaka faza obdelave se izvaj a avtomatsko v namenskih 
robotskih celicah v konfi guraciji in z opremo, ki 
zagotaVlja visok OEE, kar je predpogoj za zadostno 
produktivnost, ter v skladu z direktivo 20006/42/ES o 
gradnji strojev.

2 Finalizacija ulitkov 

2.1 Koncept robotske celice 

Namen robotske celice za fi nalizacijo je odstranjevanje 
srhov in dolivkov ulitka nosilca avtomobilskega kolesa, 
prikazanega na sliki 1, ki so posledica livnega procesa 
in so pri končnem izdelku nepotrebni. Dolivni kanali so 
poti po katerih talina steče v kokilo, srhi pa nastanejo 
na delilnih ravninah kokile. Ker se obravnavan ulitek 
proizvaja s tehnologijo nizkotlačnega litja, so lahko srhi 
dolgi tudi do 50 mm in debeline 2 mm. Za zagotovitev 
polne proizvodne kapacitete, je potrebna hitrost fi nalizacije 
vsaj 60 sekund na kos ob upoštevanju, da imamo levo 
in desno verzijo ulitka in toleranco obdelave 0,7 mm. 

Slika 1: Ulitek, rdeča barva prikazujuje dolivne kanale 
in delilne ravnine. 

Glede na specifi ko ulitka in pretekle izkušnje smo se 
odločili, da dolivne kanale odrežemo z rotacijsko žago, 
srhe pa odstranimo z rezkanjem. Vse operacije potekajo 
avtomatsko v robotski celici, ki je prikazana na sliki 2. 

V celici so trije roboboti. Eden skrbi za prelaganje 
obdelovancev med posameznimi pozicijami, dva pa sta 
zaradi zagotovitve proizvodnih kapacitet namenjena 
operaciji rezkanja. Vstop obdelovancev v robotsko 
celico je urejen  s tekočim trakom, ki se zalaga ročno. 
Ko je ulitek v robotski celici, ga robot za prelaganje 

vstavi v eno od dveh obrezilnih štanc, kjer se odrežejo 
srhi na luknjah ter naredijo sprostitve dolivkov. Robot 
nato ulitek prestavi na žago, ki se premika po x in y 
smeri in z dvema rezoma odstrani dolivek. Na sliki 3 je 
prikazan robot za prelaganje, žaga in obrezilna štanca.

Slika 2: Koncept robotske celice za fi nalizacijo ulitkov.  

Slika 3: Robot za prelaganje in žaga. 

Slika 4: Centrirna miza.
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Po žaganju prestavi robot ulitek na centrirno mizo 
prikazano na sliki 4, kjer ga dva pnevmatska cilindra 
poravnata in tako zagotovita, da lahko naslednji robot 
namenjen rezkanju ponovljivo in pravilno prime ulitek.  

Sledi čiščenje srha z rezkarj i, prikazano na sliki 5. 
Izvedeno je tako, da robot drži ulitek, rezkar pa je 
stacionaren. Glede na debelino srha, zahtevano natančnost 
in produktivnost smo se odločili za zaporedno obdelavo 
na dveh pozicijah. 

Slika 5: Odstranjevanjje srha z rezkarjem. 

Na prvi je elektromotor z gonilom ter čelnim rezkarjem 
premera 20mm namenjen grobi obdelavi. Na drugi pa 
je pnevmatski turbinski motor, ki omogoča premikanje 
rezkarja po x in y osi, s krogličnimm rezkarjemm premera 
12mm za fi no obdelavo. Po obdelavi na obeh rezkarjih 
robot odloži ulitek na izhodni tekoči trak. 

Robotska prijemala so pomemben del robotskih sistemov 
in so zato potrebne posebne pozornosti. Razvili smo 
dve prijemali. Prvo je na robotu za prelaganje med 
vhodno mizo, žago in centrirno mizo. Zaradi različnih 
ulitkov (levi in desni) in zahtevi po prijemanju ulitka 
na zunanji strani, je sestavljeno iz dveh prijemal. Prsti 
prvega pnevmatskega prijemala so prilagojeni prijemanju 
levega ulitka, prsti drugega pa prijemanju desnega 
ulitka. Drugo prijemalo je namenjeno vpetju ulitka pri 
čišččenju srha z rezkarji. Pri temm prijemalu imamo 
eno pnevmatsko Paralelno Prijemalo in en Par prstov, 
ki je prilagojen prijem anju levega in desnega ulitka. 

2.2 Avtomatizacija celice in programiranje robotov 

Avtomatizacijo celice smo izvedli na platformi Siemens 
in komunikacijskim protokolom Profi net. Odločili smo 

Obdržite zmogljive funkcije in

hkrati prihranite!

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 raz-
vijete program in oblikujete zaslone. 
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se za decentralizirano arhitektururo, prikazano na sliki 
6, s krmilnikom ET200SP, s procesorjemm 1510SP-F. 
Za kontrolo pogonov rezkarjev in trakov so uporabljeni 
frekvenčni pretvorniki Siemens serije G120C, za pogon 
žage pa G120, vsi povezani s komunikacijskim protokolom 
Profi safe. Pozicioniranje pogona žage po dveh oseh je 
izvedeno s servomotorjema Kolmo orgen AKD. V celici 
so trije roboti KUKA KR 660-3, ki so s krmilnikom 
povezani prek Profi safe vodila. Varnostna periferija 
je priključena na varnostne vhodno/izhodne kartice, ki 
so v krmilnik povezane prek Profi safe protokola. Ker 
se delovna območja robotov prekrivajo, je del varnosti 
tudi preprečitev trkov med roboti. 

Aplikativni program v krmilniku je razvit na platformi 
TIA portal V15, ki omogoča integracijo standardne 
periferije, varnostnih komponent in robotoV. Za 
vizualizacijo procesa je namenjen  Siemensov panel 
TP 11200 Comfort. V osnovni sliki je grafi čni prikaz 
splošnih informacij, v ostalih slikah pa so prikazani 
detajlni podatki o vsaki napravi, vključno z možnostjo 
nastavitve parametrov in ročnega upravljanja. 

Slika 6: Struktura sistema za avtomatizacijo v robotski 
celici za fi nalizacijo. 

Posebni iziv je predstavljalo programiranje robotov za 
rezkanje. Zaradi zahtevnih kontur, na katerih se nahajajo 
srhi, smo se odločili za »ofl ine« programiranje robota 
s programskim orodjem Mastercam/Robotmaster, kar 

zahteva natančen model ulitka in celice. Pri tem smo 
si pomagali tako, da smo koordinate točk rezkarja 
in pozicijo ulitka na prijemalu v realni celici posneli 
s 3D skenerjem in prenesli v programsko okolje. 
Programiranje strojnih obdelav poteka podobnono 
kot programiranje CNC obdelovanega stroja. V prvem 
koraku smo s programom Mastercam zasnovali vse 
potrebne obdelave na ulitku, ki smo jih v obliki G 
kode uvozili v Robotmaster. Le-ta je naredil simulacijo 
gibanja robota, preveril eventualne kolizije in singularne 
točke ter generiral programsko kodo robota. Program 
je narejen hitro, ampak zadovoljivo deluje samo na 
ulitkih, ki so enaki modelu. V Praksi pa aluminijasti 
ulitek zaradi tehnoloških razlogov in različnih vplivov 
med postopkom litja odstopa od idealnega modela bolj, 
kot je njegovo nazivno tolerančno območje. Zato smo 
aplikativni program nadgradili tako, da ima operater 
možnost korekcij obdelave pravokotno na površino 
ulitka po njegovih delilnih ravninah. S tem ukrepom 
je robotska celica sposobna obdelati tudi ulitke, ki 
odstopajo od idealnega modela, brez spremembe 
programske kode. 

3 Mehanska obdelava ulitkov 

3.1 Koncept robotske celice
 
Namen robotske celice za mehansko obdelavo je 
avtomatizacija procesa obdelave ulitkov, ki se izvaja 
z namenskim CNC strojem.. Na sliki 7 je prikazan 
koncept celice. 

Slika 7: Koncept robotske celice za mehansko obdelavo 
ulitkov. 

Ulitki vstopajo v robotsko celico na posebnih paletah 
po tekočem traku. Večji robot namenjen izvzemanju 
in vstavljanju obdelovancev v obdelovalni center ima 
prijemalo za 8 ulitkov. Robot s tekočega traku vzame 

ROBOTIZIRANA PROIZVODNJA AL ULITKOV
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dva leva in  dva desna ulitka, kar je prikazano na sliki 8. 

Slika 8: Prijemanje ulitkov z robotom. 

Pred vstavljanjem novih ulitkov v obdelovalni center, 
izvzame že obdelane. Prijemalo robota ima 8 paralelnih 
pnevmatskih prijemal pritrjenih na rotirajoči mizi, gnani 
s servomotorjem, ki predstavlja sedmo robotsko os. 
Z rotiranjem prijemala je omogočena hitra menjava 
obdelanih in neobdelanih ulitkov. Obdelane ulitke 
začasno odloži na rotacijsko mizo, kjer jih operater 
pregleda.  

Če so ulitki ustrezni, jih robot nese nazaj na tekoči 
trak, kjer sledi pranje v pretočnem pralnem stroju. 
Manjši robot  je namenjen prelaganju levih in desnih 
kosov iz tekočega traka na izhodu pralnega stroja, na 
izhodna traka za levi in desni kos. Njegovo prijemalo 
je paralelno pnevmatsko prijemalo z namenskimi prsti. 
Ulitek prijemamo na obdelanem delu. Tam sta levi in 
desni ulitek enaka, zato ni potrebe po dveh različčnih 
prijemalnih prstih.
 
3.2 Avtomatizacija celice 

Avtomatizacija celice, prikazana na sliki 9 je tudi tukaj 
izv edena na Platformi Siemens in kommunikacijskem 
protoko olu Profi net. 

Za krmiljenje smo uporabili PLC krmilnik Siemens 
Simatic ET20 00SP, s Procesorjemm 1510SP-F. Aplikativni 
program in vizualizacija sta razvita v programskem 
okolju TIA Portal V155. 

Slika 9: Struktura sistema za avtomatizacijo v robotski 
celici za mehansko obdelavo.

Za pogone transportnega traku so uporabljene kartice 
za direkten vklop motorjev, ki so nameščene na 
dislocirani enoti ET200, povezani z vodilom Profi net. 
Za pogon izhodnih trakov za obdelane ulitke skrbita 
dva frekvenčna pretvornika serije G1120C, povezana z 
varnostnim protokolom Profi safe. Posluževanje celice je 
mogoče prek dveh operaterskih panelov, in sicer panela 
s tipkami KP8 in touch panela TP12000 Comfort, na 
katerem je tudi vizualizacija procesa. 

Za pogon indeksne obračalne mize je uporabljen 
frekvenčni pretvornik Simotion D. Za sledljivost 
obdelovancev je v celici kamera za branje DMC kode, 
ki je vtisnjena na ulitkih. V sistem avtomatizacije sta 
priključeni še dve zunanji napravi, CNC obdelovalni 
stroj, ki je povezan s Profi safe protokolom, in pralni 
stroj, povezan s Profi net protokolom. 

V celico sta dva robota znamke Kuka. Manjši robot 
je tipa Kuka Agilus KR10 in je namenjen prelaganju 
obdelanih ulitkov s transportnega traka na izhodna 
traka. Večji robot je tipa Kuka KR120 in je namenjen 
izvzemanju in vstavljanju ulitkov v obdelovalni stroj. Oba 
robota sta komunikacijsko povezana s krmilnikomm 
prek Profi safe protokola. 

Varnost je sestavni del avtomatizacije in narejena po 
standardu 2006/42/ES. Za varnost skrbi krmilnik, na 
katerega je povezana varnostna periferija, bodisi prek 
Profi safe protokola ali pa na posebne varnostne vhode. 
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4  Doseženi rezultati 

Kriterij uspešnosti robotske celice za fi nalizacijo, prikazane 
na sliki 10, je čimbolj natančno odstranjevanje srha ob 
zadostni produktivnosti. V našem primeru dosegamo 
ostanek srha, ki je defi niran v razponu od 0 - 0,77 mm. 
Naša natančnost je omejena s centriranjemm ulitka, saj 

je nazivna natančnost robota ± 0,066 mm. S pomočjo 
centrirne mize v praksi dosegamo ponovljivo natančnost 
obdelave do 0,1 mm, kar je znotraj zahtevanih meja. 

Produktivnost celice je omejena s trajanjem najdaljše 
delovne operacije, to je v našem primeru odstranjevanje 
srhov ulitka z rezkanjem. Za doseganje zahtevane 

Slika10: Robotska celica za fi nalizacijo v pogonu.

Slika 11: Robotska celica za mehansko obdelavo v pogonu.
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The next generation MES systems
Industry 4.0 guidelines and associated smart factory principles normally discuss smart devices, connectivity, 
adaptability, analytics and predictive actions, artifi cial intelligence, data mining, cloud storage, smart services, 
smart products, smart supply chain and so on. These paradigms include production resources, entities, products 
and their connectivity, but do not often touch production or control systems themselves.

This article talks about just those – some MES / MOM and SCADA system building blocks to which the »Smart« 
adjective does not do justice anymore. We are talking about holistic, sustainable (production) information 
systems / solutions, to the point where the interaction with (IT) maintenance teams is virtually not needed. 
Described systems will predict the possibility of failures, act on them within the allowed predefi ned parameters 
or notify a predefi ned forum, maintain their own life cycle and document themselves.

Some of the mentioned tools are being developed in Inea within the framework of the GOSTOP programme, 
which is partially fi nanced by the Republic of Slovenia – Ministry of Education, Science and Sport, and the 
European Union – European Regional Development Fund. 

Kratek pregled prispevka
Smernice Industrije 4.0 in povezani principi pametnih tovarn govorijo o pametnih napravah, povezljivosti, 
prilagodljivosti, analitiki in prediktivnem ukrepanju, umetni inteligenci, podatkovnem rudarjenju, podatkih 
v oblaku, pametnih storitvah, izdelkih, oskrbnih verigah itn. Te paradigme zaobjemajo proizvodne entitete, 

Proizvodni informacijski sistemi naslednje 
generacije

Saša Muhič Pureber, Stanislav Nosirev
Inea d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana

sasa.muhic@inea.si, stanislav.nosirev@inea.si

kapacitete 650.000 kosov letno in upoštevanju uporabe 
dveh robotov za rezkanje je bilo potrebno doseči povprečni 
čas rezkanja 60 sekund. Temu smo se približali z izbiro 
ustreznih rezkarjev in skrbno razdelitvijo deleža obdelave 
med fi ksni in fl eksibilni rezkar. Dosegli pa smo ga šele 
po optimizaciji robotskih gibov, tudi z redukcijo števila 
točk, ki jih avtomatsko generira program Robotmaster 
za CNC obdelavo. 
 
Avtomatizacija mehanske obdelave, prikazane na 
sliki 11, z robotsko manipulacijo zagotavlja potrebno 
produktivnosti in dovolj visoko izkoriščenost naprav. 
Za zadostno produktivnost je bilo potrebno čim bolj 
skrajšati čas, ko obdelovalni stroj ne dela, torej čas 
menjave obdelovancev v stroju. V našem primeru je to 
kontaktni čas robota in obdelovalnega stroja. Dovoljen 
časovni okvir za menjavo kosov, najprej izvzemanje 
obdelanih in nato vstavljanje surovcev, je bil 20 sekund. 
Ker naenkrat izvzemamo in vstavljamo 4 kose, to 
pomeni 5 sekund na kos. Ta čas smo z optimizacijo 
gibov in načina gibanja robota uspeli zmanjšati na 15 

sekund, kar pomeni da menjava posameznega kosa v 
stroju traja manj kot 4 sekunde. 
 

5 Zaključek

Predstavljena je bila realizacija uspešnega razvojnega 
projekta robotskih celic za fi nalizacijo in mehansko 
obdelavo ulitkov.

Za Talum je ta dosežek izjemnega pomena, saj smo 
postali razvojni dobavitelj vodilnega in renomiranega 
proizvajalca avtomobilov ter se uveljavili kot proizvajalec 
visoko-tehnoloških obdelovalnih celic.

6 Literatura

[1]  Projektna dokumentacijja TALUM

Članek je bil objavljen v Zborniku AIG 2019



35AVTOMATIKA 176/2019

MES SISTEMI NASLEDNJE GENERACIJE

proizvode, proizvodne procese in povezljivost le-teh, le redko pa se dotikajo proizvodnih ter nadzornih sistemov 
samih. Članek se loteva prav slednjega – nekaterih gradnikov MES / MOM ter SCADA sistemov prihodnosti, katerih 
oznaka »Pametni« več ne opiše zadovoljivo. Govorimo o trajnostnih, celostnih (proizvodnih) informacijskih 
sistemih / rešitvah, ko interakcija (IT) vzdrževalcev praktično ni več potrebna. Takšni sistemi bodo sami odkrivali 
(možnost) napak, jih odpravljali znotraj dovoljenih parametrov ali obveščali odgovoren forum, sami skrbeli za 
svoj življenjski cikel in se sami dokumentirali.

V podjetju Inea nekatera opisanih orodij razvijamo sklopu programa GOSTOP, ki ga delno fi nancirata Republika 
Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska Unija – Evropski sklad za regionalni razvoj.

1 Uvod

Paradigma »Industrijska revolucija 4.0« je rezultat 
nedavnega napredka na področju informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter biotehnologij, robotike in 
umetne inteligence. Osnove te ideje so interoperabilnost 
(združljivost), virtualizacija, decentralizacija in delovanje 
v realnem času. Kiber-fi zični sistemi, računalništvo v 
oblaku in tehnologije velikih podatkov, internet stvari 
itn. postajajo vse bolj priljubljene v poslovanju, skupaj z 
vertikalno in horizontalno integracijo, virtualizacijo in 
digitalizacijo celotnega procesa ustvarjanja vrednostne 
verige. [1]

V tem članku bomo poizkusili razširiti pogled v nekatere 
tehnične aspekte industrijske revolucije in kako lahko 
pristopamo k boljšemu načinu uvajanja, integracije in 
prilagoditve revolucionarnih tehnologij ali platform 
v obstoječa podjetja, tudi z uvidom v vzdrževanje 
obstoječih starejših sistemov ali komponent oz. kako 
lahko speljemo bolj ”mehko integracijo” le-teh in jih 
pripravimo za gladek prehod v novo ero.

Poudarek tega članka bo osredotočen na IT infrastrukturo, 
ki v celoti ali delno zagotavlja okolje avtomatizirane 
proizvodnje, ki imajo ali uvajajo nove tehnologije / rešitve 
/ standarde za povečanje učinkovitosti proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti proizvodov, zmanjšanje stroškov 
tehnične podpore in tudi izboljšanje kvalifi kacije kadrov, 
vključenih v proizvodni proces.

2 Pregled in analiza IT rešitev

V večini primerov se avtomatizirana proizvodnja gradi 
na osnovi kompleksnejših IT arhitektur, razporejenih 
med različna omrežja, distribuiranih po strežnikih na 
različnih platformah in virtualnih napravah, kjer lahko 
vsak namenski strežnik ali delovna postaja vsebuje 
več programskih komponent in / ali fi zične opreme na 
posameznih omrežjih spodnjega nivoja.

Tipična mrežna topologija avtomatizirane proizvodnje 
vključuje različna omrežja, programske komponente, 
različno opremo, podatkovne baze in razne informacijske 
sisteme zgornjega nivoja, in tudi možne zunanje servise, 
ki so lahko v oblaku ali lokalno (slika 1).

Slika 1: Tipična topologija avtomatizirane proizvodnje.

V takšnem, bolj kompleksnem okolju, hitro prihaja do 
naslednjih težav:

• Manjša interoperabilnost
• Težje upravljanje sistemskih virov
• Zmanjšana vidljivost in podaljšan reakcijski čas 

nadzornih sistemov
• Kompleksnejše vzdrževanje produkcijskega okolja 

in posameznih komponent
• Če produkcijsko okolje ne temelji na pametnih in 

prilagodljivih platformah znanih večjih ekosistemov, 
širitev produkcije z dodajanjem novih komponent 
ali linij postane skoraj nemogoče

• Učinkovitost proizvodnje se lahko bistveno zmanjša

Po analizi ter pregledu stanja pri nekaterih strankah 
ter na osnovi zbranih znanj in izkušenj, pa tudi možnih 
pametnih rešitev, ki jih ponujajo večji ekosistemi ter 
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smo jih preizkusili, je nastala ideja razvoja trajnostne 
sistemske platforme. Le-ta bo omogočala združitev 
znanih dobrih praks in konsolidacijo pridobljenih znanj
in izkušenj ter z neskončno možnostjo nadgrajevanja, 
fleksibilno integracijo z različnimi ekosistemi in 
priključitev komponent na različnih nivojih. Podpirala 
bo standardne komunikacijske protokole ter vključevala 
možnost samodejnega učenja in pravočasnih samostojnih 
ukrepov ter tako preprečevanje potencialnih nevarnosti 
in posledično neželenih zastojev.

3 Kaj že ponuja trg

Kot že omenjeno, vse bolj avtomatizirani in hitrejši 
proizvodni procesi ter vse večja količina dostopnih podatkov 
porajajo tudi vse večje potrebe po optimizaciji prikazov 
in potrebnih interakcij operaterjev in vzdrževalcev. V 
nadaljevanju navajamo nekatere že podprte rešitve, ki 
izboljšujejo človeški odziv, zmanjšujejo možnost napak 
ter krajšajo krivuljo učenja na uporabniških rešitvah. 

3.1 Študija operaterskega odziva (angl. Situational 
Awareness)

S principi študije operaterskega odziva (angl. Situational 
Awareness) nadgrajujemo uporabniške vmesnike z 
načelom prave informacije na pravem mestu, prikazane na
pravi način.

Slika 2: Študija operaterskega odziva (angl. Situational
Awareness) AVEVA.

Nekateri večji ponudniki SCADA in MES sistemov 
(npr. Wonderware by AVEVA) so se teh principov lotili 
skozi gradnjo knjižnic objektov z grafi kami, grajenimi 
po omenjenih standardih, ki vključujejo predpis barvne 
sheme, logike alarmiranja ter gnezdenje grafi k, vse z 

gledišča ter glavnim ciljem hitrega doseganja željenega 
rezultata. 

3.2 Procesno osnovan MES (ang. Model Driven MES)

Obilica podatkov ter vse večja dinamika proizvodnih 
procesov posledično pomeni tudi vse bolj zahtevno vodenje 
ter upravljanje SCADA in MES sistemov. Poleg prej 
omenjenih principov za izboljšanje operaterskega odziva 
se lahko poslužujemo tudi optimizacije obvladovanja 
velike količine procesov, naprav in situacij skozi procesno 
zasnovo MES, SCADA in šaržnih sistemov. Takšni 
uporabniški vmesniki vodijo operaterja skozi proces 
v odvisnosti od njegove funkcije, pozicije, trenutka 
v  procesu, delovnega naloga, pojavitve napak itn. 
Takšni vmesniki bistveno skrajšajo čas učenja novih 
operaterjev, omogočajo sistematizacijo postopkov ter 
znižujejo možnost napak. 

3.3 Manager vitkih klientov

Predvsem v večjih tovarnah, toliko bolj ko gre za več 
lokacij hkrati, nadzorni sistem pa je skupen, je zelo 
dobrodošlo orodje za obvladovanje posameznih aplikacij, 
sej, vmesnikov. Uporabniku tablice lahko glede na 
njegovo vlogo, izmeno, mikropozicijo in / ali lokacijo 
servira pravilno aplikacijo oz. grafi ko. Tudi v tem primeru 
gre za preprečevanje napak, podporo strmejši krivulji 
učenja in vsesplošno optimizacijo proizvodnih procesov.

3.4 Redundanca in neslišni preklop

Nivo podprtosti proizvodnih procesov v posameznem 
proizvodnem obratu je seveda premo sorazmerna z 
nujnostjo zanesljivega delovanja strojne in programske 
informacijske opreme. Glede na dovoljeno trajanje 
prekinitve sodobni proizvodni informacijski sistemi 
ponujajo redundanco na različnih nivojih, od neslišnega 
preklopa do nekajurnih prekinitev.

3.5 Nadzorni sistem sistema samega

Skupaj s kompleksnejšimi informacijskimi rešitvami v 
proizvodnji, ki so idealno na skupni platformi, se pojavlja 
možnost in potreba tudi po centraliziranem nadzoru 
in upravljanju takšnih rešitev. Nekateri proizvodni 
sistemi že vsebujejo orodja za nadzor nad sistemskimi 
parametri strojne in programske opreme, na trgu pa 
nismo našli orodja / rešitve, ki bi na osnovi rezultatov 
preverb sistemskih parametrov ponujala tudi izvajanje 
korektivnih ukrepov. Razvoj gradnikov našega sistema 
predstavljamo v nadaljevanju članka.
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Vse za avtomatizacijo proizvodnje

Sistemi za avtomatizacijo

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

Pogonska tehnika

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

Robotika

- Industrijski roboti
- Linearne osi
- Mobilni roboti

Varnostna tehnika

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

Nadzor in preverjanje kakovosti

- Identifikacijski sistemi
- Sistemi za kontrolo kvalitete
- Merilni senzorji

Senzorika

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

Komponente za nadzor delovanja

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

Stikalne komponente

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

- Varnostni senzorji
- Varnostni logični krmilni sistemi
- Varnostni izhodi

- Verifikacijski sistemi
- Vision sistemi in industrijske kamere

Za višjo produktivnost.

4 Trajnostna Sistemska Platforma (SSP)

Trajnostna sistemska platforma je programska oprema 
namenjena predvsem tovarnam, kjer kot podporni servis 
kontinuirano spremlja delovanje nameščenih aplikacij 
in strojno opremo, ugotavlja neobičajne situacije ter 
preko sistema alarmov opozarja na potencialne težave 
še predno utegnejo prerasti v kritične situacije; npr. 
nepravilno delovanje aplikacij ali zastoje pri delovanju 
strojev.

4.1 Osnovne funkcionalnosti

Trajnostna sistemska platforma je zasnovana tako, da se 
jo lahko umesti v različna okolja ter omogoča proaktivno 
vidljivost potencialnih težav, ki se lahko pojavijo pri 
delovanju aplikacij v tem okolju. Platforma vsebuje:

• Inteligentna programska orodja 
Nadzor delovanja aplikacij in zdravja sistema za pomoč 
pri vzdrževanju, ki ga izvaja IT služba.

• Kontinuirane inovacije
Rešitev omogoča hitrejše odzivanje na spremenjene 
pogoje za opozarjanje in dejavnike okolja ter izvajanje 
učinkovitejših korektivnih ukrepov.

•  Integriran dokumentacijski sistem
Centraliziran dokumentacijski sistem omogoča izdelavo 
dokumentacije, ki vključuje najnovejše podrobnosti o 
vključenih integriranih sistemih v vašem produkcijskem 
okolju na različnih ravneh.

4.2 Topologija SSP

Slika 3: Vzorec topologije z integracijo SSP.
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V primeru integracije programskega okolja trajnostne sistemske platforme 
se topologija obstoječega sistema ne spremeni. SSP programske komponente 
se dodajo, povežejo na ključne sisteme in opremo za bolj efektivno 
vzdrževanje, monitoring in dokumentiranje, kjer se tudi defi nirajo vzorci 
za samodejne ukrepe, če jih povezani sistemi, komponente ali oprema 
omogočajo (slika 2).

Integracija trajnostne sistemske platforme temelji na tehnologiji strežnik - 
odjemalec in podpori standardnih komunikacijskih protokolov. Strežniško 
orientirana arhitektura platforme omogoča fl eksibilno konfi guriranje in 
porazdeljeno ali decentralizirano namestitev.

• SSP strežnik
Strežnik za spremljanje podatkov iz različnih sistemov, komponent ali 
priključene opreme.

• SSP agent
Pomožni servis, ki omogoča lokalno zbiranje ključnih podatkov in njihovo 
posredovanje na SSP Strežnik.

• SSP odjemalec (Windows, Web)
Vizualni vmesnik za konfi guriranje, monitoring in namestitev, ki lahko 
deluje tudi v načinu obveščanja (npr. mobilna različica lahko poroča o 
kritičnih prenehanjih delovanja ključnih servisov / opreme ali drugih 
alarmih, kot tudi samo opozorila / informacije). 

Na prikazani topologiji SSP bi lahko bila integracija zasnovana na naslednji 
način:

• SSP strežnik se namesti na Windows Server napravo
• Na ključnih obstoječih strežnikih ali postajah (npr. IO strežnik, SCADA,
• strežnik zgodovine podatkov itn.) se namestijo servise SPP agenta 

za lokalno spremljanje ključnih podatkov ter njihovo posredovanje 
SSP strežniku v primeru nenadnega izpada komunikacije (ang. Store/
Forward)

• Namestitev SSP odjemalca, ki omogoča namestitev informacijske 
zaslonov za spremljanje stanja v realnem času z možnostjo upravljanja 
samodejnih ali proženih ukrepov 

• Po potrebi se namestijo komunikacijski vmesniki za posamezno 
opremo ali komponente, parametri samodejnih ukrepov in / ali sistem 
alarmiranja, notifi kacij in eskalacije ipd.

4.3 Monitoring in ključni podatki

Trajnostna sistemska platforma omogoča spremljanje naslednjih ključnih 
podatkov:

• Sistemska platforma: spremljanje izvajanja, redundanca / samodejni 
preklopi 

• IO povezljivost: stanje povezav, stanja IO strežnikov
• Zbiranje podatkov: stanje strežnikov za zbiranje podatkov, zdravo 

stanje podatkovnih baz
• MES sistemi: stanje servisov, učinkovitost delovanja podatkovnih baz, 

dogodki napak in / ali opozoril.
• Strežniki podatkovnih baz SQL: interna učinkovitost strežnikov, zdravo 

stanje, upravljanje plana za vzdrževanje
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• Sistem za poročila: odkrivanje počasnih poizvedb, 
zbiranje statistik

• Strojna oprema/operacijski sistem: CPU, pomnilnik, 
dnevniki dogodkov, števci zmogljivosti 

• Spremljanje sprememb komponent sistema: 
Konfi guriranje in spremljanje sprememb različnih 
sistemov, vključenih v produkcijsko okolje

• Licenciranje: spremljanje stanja licenciranih 
komponent in izdanih certifi katov, pravočasno 
opozarjanje pred potekom veljavnosti

• Posamezna oprema: možnost zbiranja podatkov 
in parametrov posamezne opreme s specifi čnimi 
komunikacijskimi protokoli, npr. brezžični industrijski 
tiskalniki, čitalci črtne kode, tehtnice (interni TCP/
IP ipd.)

4.4 Inovativni pristop

Slika 4: Pravočasna odločitev.

Ključne prednostne funkcionalnosti:
• Povečanje razpoložljivosti sistema ter povečanje 

dohodka in prihodka v podjetju
 zgodnje odkrivanje vzrokov za težave, izogibanje 

negativnim učinkom na poslovanje
 hitri odzivni časi pri reševanju težav na podlagi 

natančno določene napake
• Boljše upravljanje sistemskih virov z namenom 

izboljšanja učinkovitosti opreme
  učinkovito upravljanje s človeškimi viri z 

avtomatiziranim sistemskim upravljanjem
 zmanjšanje obsega visoko prioritetnih zahtev
  poenostavitev diagnostičnega procesa z natančnim 

obveščanjem in podajanjem opozoril v kontekstu
• Samodejno odkrivanje in odpravljanje napak
 Fleksibilno konfi guriranje pogojev potencialnih 

napak in možnih korektivnih ukrepov za njihovo 
odpravljanje

 Možnost prilagajanja in integracije z drugimi 
sistemi, ki vključujejo specifi čne servise za 
sledenje zdravega stanja ter primerne prožene 
ali samodejne korektivne ukrepe

Po predhodni oceni uvedba SSP zmanjša stroške 
vzdrževanja in dodatnega izobraževanja, in omogoča 
pravočasno odkrivanje potencialnih težav in neželenih 
zastojev ter kritičnih napak. Izboljšano informacijo 
vzdrževalcem sistema pa pri pojavitvi napake bistveno 
skrajša čas njene odprave.

5 Demonstracijske aplikacije

Predstavitev možnosti trajnostne sistemske platforme 
(SSP) je pripravljena v obliki demonstracijskega okolja 
in demo aplikacije oz. komponent SSP, razporejenih 
po različnih nivojih. 

Demo projekt vključuje naslednje komponente:
• Namenski strežnik (C1), gostitelj in simulator 

produkcijskega okolja 
• Na C1 se izvaja virtualna naprava (C2) z nadzornim 

sistemom Wonderware SCADA in IO strežnikom 
Kepware ter strežnikom zgodovine podatkov 
Wonderware Historian

• Za sprejem in upravljanje podatkov za trajnostno 
sistemsko platformo so uporabljeni 3 vzorčni 
odjemalci: prenosnik (C3), tablični računalnik (C4) 
in navadni mobilni telefon z Android OS (C5) 

• Simulacija krmiljenja je izvedena z uporabo krmilnika 
Mitsubishi FX3U (C6) in oddaljene telemetrijske 
enote ME-RTU (C7), ki sta priključena na navadni 
Ethernet Switch

Vse aktivne komponente simulirane proizvodnje se nahajajo 
na ločeni mreži (ang. Subnet) npr. 192.168.0.x (Control/
Process Network) ter komunicirajo neposredno. SSP 
odjemalci dostopajo do podatkov preko WiFi omrežja, ki 
posnema nivo poslovne mrežo (ang. Corporate Network) 
in vključuje posamezne komunikacijske kanale preko 
omogočenega pravila požarnega zidu in domenske 
avtorizacije (ang. Active Domain - Corporate Domain 
level) ter X509 certifi katom (testiranje varnosti).

Izmenjava podatkov med ME-RTU in nadzornim 
sistemom poteka preko DNP3 protokola s pomočjo 
Kepware IO Serverja, naprej pa preko standardnega OPC 
DA protokola. Shranjevanje podatkov v Wonderware 
Historian je nastavljeno z opcijo hranjenja v primeru 
nenadnega izpada komunikaciji z RTU (ang. Store/
Forward DNP3 Playback Event).

Izmenjava podatkov med omenjenimi komponentami ter 
SSP poteka po naslednjih standardnih komunikacijskih 
protokolih:
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•   SSP Server  ME-RTU : SNMP [2]
•   SSP Server  PLC-FX3U : SLMP [3]
•   SSP Server  SCADA : LMX/NMX [4]
•   SSP Server  SSP Agents : Net.Tcp
•   SSP Server  Windows OS : WMI [5]
•   SSP Server  SSP Clients : Https, Net.Tcp
•   SSP Server  SQL DB : SQL, ADO.NET
•   SSP Server  IO Servers : OPC DA/UA

Vse vključene komponente so nastavljeni na način, 
ki omogoča samodejno vzpostavitev po priklopu ali 
ponovnem zagonu operacijskega sistema ali virtualne 
naprave (najkasneje v 1 minuti).
Vzorec HMI aplikaciji z vgrajeno več nivojsko diagnostiko:

Slika 5: HMI Demo Aplikacija z vgrajeno več nivojsko 
diagnostiko, ME-RTU in DNP3 protokolom.

6 Zaključek

V prispevku smo predstavili rezultate raziskav in razvoj 
gradnikov SSP, trajnostne sistemske platforme na osnovi 
Wonderware System Platform. Izvedene testne aplikacije 
so potrdile uporabnost razvitih orodij.

7 Zahvala
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Prenos informacije skozi svetila 
skozi zaprte prostore

Informacije: Kabiru O. Akande,  Wasiu O. 
Popoola, www.researchgate.net

IDeja je že dolgo znana, a je bila bolj 
v obrobni uporabi zaradi narave svetil 
prejšnjih generacij.

Navadne žarnice so preveč inertne in 
imajo življenjsko dobo neposredno 
vezano na nihanja napajalne napetosti 
in odklone od optimalne napetosti. 
Fluo svetilke po drugi strani zahtevajo 
krmilje, ki ravno poceni, pa tudi 
prenosne hitrosti so glede na njeno 
delovanje dokaj nizke. Za nameček 
pa se take manipulacije opazijo v 
ambientalni svetlobi.

S prihodom LED svetil pa mnogi od 
teh problemov izginejo. LED elementi 
so vsaj v načelu hitri in niso preveč 
občutljivi glede krmiljenja. Vsaj teo-
retično bi lahko denimo vpeljali ob 
obstoječem Wi-fi ju torej Li-fi  in tako 
zmanjšali izpostavljenost mikrovalo-
vom  in posebnim antenam vsaj tam, 
kjer to ni nujno potrebno. Vendar tudi 
tu še ni vse dorečeno. Tipični beli LED 
sevalni element je danes sestavljen iz 
modre LED diode, pokrite s fosforno 
mešanico, ki del modre svetlobe pretvori 
v preostanek spektra. Ta fosfor pa ima 
tako dokaj omejeno življenjsko dobo 
kot časovno vztrajnost.

Začetne raziskave, opravljene na 
edin burški univerzi kažejo, da so 
problemi rešljivi. Z omenjenimi 
mo dulacijami izsevane svetlobe ne 
padejo znatno izkoristek, življenjska 
doba ali kakovost svetlobe. Vpogled v 
projekte avtorjev nakazuje, da bodo 
uporabljene namenske modulacije 

brez nosilca, posebej prilagojene v 
ta namen.

Zanimivo bo videti prve standarde 
na to temo in prve družine aplikacij.

Vir: https://www.researchgate.net/
publication/330373200_Spatial_
Carrierless_Amplitude_and_Phase_
Modulation_Technique_for_Visible_
Light_Communication_Systems

Prvi komercialno dostopni 
krmilnik z RISC-V jedrom je tu

Informacije: Gigadevice

Zanimivo je to, da ga ni predstavilo 
kako globalno prisotno ime, temveč 
kitajski proizvajalec Gigadevice (https://
www.gigadevice.com), ki se je pognal 
v iskanje alternative obstoječim ARM 
jedrom. Tako bi se ločil od hude 
konkurence na tem področju in se 
hkrati znebil licenčnih obvez.

Prva družina bo nosila ime GD32VF103 
in je sestavljena iz 14 modelov od 
103 v pripravi. Vsi nosijo 108MHz 
”Bumblebee” izvedbo jedra, zasnovano 
v sodelovanju s podjetjem Nuclei 
System Technology. Glavne razlike 
med modeli bodo v količini vdelanega 
FLASH pomnilnika in tipu ohišja.

Slika 1: simbolična predstavitev nove 
družine - GD32V

Potezo vidijo kot alternativo obstoje-
čim ARM in Cortex programom, ki bo 
na nivoju izvorne kode v neki točki 
povsem združljiva.
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Hitro barvno 3D skeniranje s 
prijaznim vmesnikom in 
ROS podporo

višjega kakovostnega razreda

NOVO!

SENZORIKA   

Pravijo, da dosega RISC-V jedro v teh 
izvedbah 153 DMIPS na najvišji frekven ci 
in 360 točk v CoreBenchmark testu, 
kar naj bi bilo 15% več kot obstoječi 
modeli na GD32 jedru, zasnovanem 
na ARM arhitekturi, ob porabi, ki na 
bi bila za polovico nižja.

Osnovni podatki družine so:
• 16-128KiB FLASH
• 8-32KiB SRAM buff er
• dva večkanalna DMA krmilnika
• dva 12-bitna ADC-ja na 16 kanalih 

(2.6 Ms/s oversampled fi ltering, 
confi g resolution)

• dva 12-bitna DAC-a
• Številni vmesniki, med njimi tudi 

USB OTG, CAN 2.0b
• gFLASH enkripcija FLASH pomnilnika 

in unikaten CHIP ID

Očitno je, da so se pri razvoju naslonili 
na obstoječa odprto kodna orodja, 
saj pravijo, da bodo lahko uporabniki 
lahko hitro napredovali pri razvoju s 
splošno dostopnimi orodji.

Na voljo so tudi prvi vzorci, ki so 
zanimivo poceni in dve razvojni tiska-
nini. GD32VF103-START je enostaven 
model, z nekaj Arduino korektorji in 
miniUSB priklopom.

Slika 2: GD32VF103-START 

Slika 3: GD32VF103C-EVAL

GD32VF103C-EVAL pa ima LCD, večji 
100-pinski mikrokrmilnik in različno 
periferijo.

Vir: https://m.eet.com/media/1313434/
GigaDeviceGD32Vslide.jpg

Halodi Robotics- RevO1 
serija motorjev brez ohišja 
za neposredni pogon 
(”direct drive”)

Informacije: Halodi Robotics

Zanimiv tip izvedbe motorja, ki ga 
doslej vsaj jaz še nisem izsledil v 
prosti ponudbi.

Gre za par rotor-stator, ki ga je potrebno 
vdelati v ustrezno ohišje, uležajiti in 
napajati.

Rešitev je lahko optimalna za mnoge 
aplikacije, ki potrebujejo določene 
specifi ke (praviloma visok navor ali moč 
glede na volumen), imajo pa določene 
prostostne stopnje pri designu ohišja 
in mehanizma. Glavna tržna niša so 
robotske aplikacije, ki pa verjetno še 
zdaleč niso edini trg za to izvedbo.

Halodi Robotcis trdi, da je s svojo 
Revo1 serijo v vrhu dosegljivega 
navora glede na maso in volumen in 
da je serija namenjena aplikacijam z 
nizkimi prenosnimi razmerji.

Sestavljajo jo trenutno trije modeli 
za trajne moči do 50,100 in 200W in 
navore do 26,35 in 39 Nm.

Vir: https://www.halodi.com/revo1
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Renesasov ISL78714 - nadzorno vezja za 
do 14 Li-ion celic

Informacije: Renesas

IS78714 je namenjen elektrovozilom in podobnim aplikacijam 
in optimiziran v skladu s pripadajočimi standardi. ISL78714 
komunicira z gostiteljem preko SPI vmesnika, po drugi 
strani pa se lahko poveže v skupino, ki jo sestavlja do 
29 dodatnih ISL78714 preko robustnega „daisy-chain” 
povezave. Podpira standardne Li-Ion kemije. 

Slika: Blokovna shema povezav več komponent 
v skupino 

Uporabljeni komunikacijski sistem omogoča veliko svo-
bodo pri izbiri ustrezne izvedbe in galvanske ločitve med 

stopnjami. NA voljo so trije načini za balansiranje naboja 
celic (ročna nastavitev, časovna uravnava in samodejna 
izravnava). Optimalne aplikacije zanj od električna in 
hibridna vozila, „plug-in”” hibridi, električni skuterji in 
motorji ipd.

Kljub razmeroma visokim napetostim verige in zahtevnim 
delovnim pogojem omogoča čip natančnost odbiranja 
meritev do 2mV ter visoko robustnost podatkovnih povezav.
Čipa sta v zelo majhnem WLCSP ohišju in sta nastavljiva 
preko I2C vodila.

Vir: https://www.renesas.com/eu/en/products/automotive/
battery-management-systems/cell-balancing-safety/device/
ISL78714.html#documents
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Rigolova nova serija 
osciloskopov MSO8000

Informacije: AMITEH d.o.o.

Rigol je že dolgo prisotno ime, znano tudi pri nas. A 
če je še desetletje nazaj bil praktično neznan izven 
najosnovnejših modelov, tipično ”kitajske” kakovosti, se 
je pred leti prebil tudi v višje dele trga in z modeli, ki na 
prvi vtis niso videti bistveno slabše ali manj sofi sticirano 
od katerekoli konkurence, tudi najbolj znanih imen.

Slika 1: MSO8000 serija

Temu se je na žalost prilagodila tudi cena. Kakovost stane 
in ni je moč dobiti za pest drobiža z brezplačno poštnino 
po aliexpressu.

Kljub temu se trudijo držati ceno pod ponudbo glavne 
konkurence, ob tem pa dati kak bonbonček več tu in tam. 
Večji zaslon, boljšal odzivnost, višja frekvenca preleta 
žarka, mogoče bolj dodelan vmesnik tu in tam ipd. 

Je pa tudi res, da je to trenutno vrh njihove ponudbe. 
Segajo visoko, ne zavzemajo pa samih vrhov.

MSO-8000 serija je kvantni premik glede na obstoječo 
serijo MSO5000.  Ob nekaj višji frekvenci zajema (10 Gs/s 
glede na prejšnjih 8Gs/s) in večje globine pomnilnika 
(500M točk glede na prejšnjih 200 Mt) prinaša model z 
višjo pasovno širino vhoda (600MHZ/1GHz/2GHz glede 
na MSO5000, ki seže do 350MHz), 600.000 preletov 
v sekundi ipd. MSO je v splošnem ”high-performance” 
izvedenka MSO5000, ki s tem očitno ne bo izrinjena.

Gre za hitrejšo izvedenko, ki bo šla v segment višje, ima 
pa v osnovi vse stare odlike,vključno z Ultravision II ASIC 
čipsetom (analogni frontend). Poleg naštetih so si vse glavne 
lastnosti so si bodisi podobne, ali pa ponuja MSO8000 
inkrementalno izboljšavo. Malo večji in boljši displej ipd.

Iz tega izhaja tudi glavna razlika glede na MS5000 - v tem, 
da ni nizko cenovnih modelov. MSO5k serija se cenovni 
zančne pri samo $800 za 2-kanalne 70MHz modele, 
čeprav gre do ~$4k za najvišje stopničke serije. Pri MSO8000 
to očitno ne bi imelo velikega smisla, saj je že MSO5000 
serija počasnejša izvedenka. 

Tako imamo v MSO8000 samo tri modele. Vsi imajo 4 
analogne kanale in 16 digitalnih vhodov, 10Gs/s in 600.000 
preletov/s ter 500Mtočk pomnilnika,
razlikujejo se samo po pasovni širini vhoda:

- MSO8064 (600MHz, osnovna cena  v USA $8000)
- MSO8104 (1Ghz, osnovna cena v USA $10.000)
- MSO8204 (2GHz, osnovna cena v USA $13.000)

Mogoče na prvi vtis veliko, a kot rečeno, že bežna 
primerjava s konkurenco bolj zvenečih imen nas hitro 
postavi na realna tla.
Rigol je vsaj meni, videti defi nitivno veliko ceneje. Je pa 
res, da mu manjka precej v ”drobnem tisku”.
Tako analiza serijskih protokolov pokriva samo osnovne 
stvari ( RS232,SPI,CAN,I2C,I2S, Flexray, Mil-std-1553). 
Tek ima denimo precej več, resda za precej več denarja.

Te opcije so pri Rigolu plačljive posebej. Na voljo je veliko 
dodatkov, aktivnih sond ipd, tu bi omenili samo nekaj, 
pričakovano najpogosteje iskanih opcij:

-  MSO8000-BND (dekodiranje serijskih protokolov): 
$2.300

-  MSO8000-JITTER ( jitter & eye diagrami in testi): 
$999

-  RP780 ( aktivna diferencialna sonda 800MHz):  
$2.100

-  RPL2136 ( logični vhod za logični analizator): $400
-  RP7150S ( aktivna sonda 1.5GHz):   

$2.520
-  RP7080S( ( aktivna sonda 800 MHz):   

$1.050

Rozum RObotcs RDrive serija 
motorjev s harmoničnim prenosom

Informacije: Rozum RObotics

Rozume ponuja tako osnovne gradnike za robotske roke 
kot tudi same roke.
Pri RDrive seriji je zanimiv, da v eni točki integrira vse 
glavne komponente izvedbe ene prostostne stopnje 
robotske roke - motor, enkoder, harmonski prenos in 
krmilje. Vse to v kompaktnem ohišju.
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Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.  

Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in  

MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.  

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

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

učinkovitost in izboljšala gospodarnost.

NOVO

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

NAREKUJEMO

TEMPO

RDrive serija pokriva moči od 65W do 450W in navore 
od 11Nm do 216Nm.

Slika: R-Drive

Vir: https://rozum.com/servomotors/

Seggerjev Embedded Studio sedaj ponuja 
podporo za razhroščevalne sonde ostalih 

ponudnikov preko gdb protokola.
Informacije: SEGGER

Novost je vklljučena v program za ARM, Cortex-M, RiscV, 
tako tza Win, MAc, Lin32 in Lin64 platforme. Embedded 
Studio lahko tako samodejno zažene GDB strežnik takoj 
po štartu razhroščevalnika in tako poenostavi uporabo.

Nova implementacija je testirana z J-link GDB,   OpenOCD 
in ST-LINK GDB strežnikom za Windows sistem.

Embedded studio s popularnim J-Link orodjem

Vir: https://www.segger.com/news/segger-embedded-studio-
adds-support-for-3rd-party-debug-probes-via-gdb-protocol/
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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

Current and Energy Measurement Technology
TRANSPARENCY PAYS BACK

Evaluation

Visualization & 
Configuration

Measurement
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