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s
SIMATIC Field PG M3

SIMATIC Field PG M3 premium
Zmogljiva in robustna programirna naprava

• Intel® Core™ i5
• 3 GB DDR3 RAM
• 500 GB trdi disk
• Full HD (1920 x 1080) zaslon
• Vgrajeni vmesniki za PROFIBUS, 2x LAN, WLAN
• 5x USB, bluetooth, serijski vmesnik
• Robustno magnezijevo ohišje

http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/en/ruggedlaptop/
Pages/Default.aspx
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Spoštovani,

Prihajajoče leto bo prelomno. Pa ne, da bi bil nek prerok, le tako ne 
more več naprej, saj slabše kot je, skorajda ne more več biti. Podjetja 
propadajo eno za drugim, vse več delavcev je na cesti, proizvodnje pa 
se še vedno selijo tja, kjer je poceni delovna sila. Pa to ne velja le za 
”umazana” ročna dela, tudi indijski in kitajski strokovnjaki so mnogo 
cenejši ... Na srečo, se trend počasi obrača, saj podjetja ugotavljajo, da 
ne morejo več dosegati zahtevane kakovosti in da tudi indijski in ki-
tajski delavci niso več tako zelo poceni, ko vračunajo vse izgube zaradi 
reklamacij in slabše kakovosti. Seveda pomaga tudi prodor domačih, 
visoko tehnoloških podjetij na trge evrope, amerike in ostalega sveta in 
le upati je treba, da to ne bodo le muhe enodnevnice.
Da ne bom preveč črnogled naj vam le zaželeim mirne božične praznike 
in srečno, zdravo ter upešno novo leto!

Dragan Selan
Odgovorni urednik  

Založba: S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana

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

tel. 059 010 948 • fax: 059 011 070

AVTOMATIKAAVTOMATIKA
Revija za avtomatizacijo procesov, 

strojev in zgradb, robotiko, mehatro-
niko, komunikacije in informacijske 

tehnologije ter URADNO GLASILO DAS 
-  Društva AVTOMATIKOV SLOVENIJE

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

Odgovorni urednik: 
Dragan Selan • stik@avtomatika.com 

tel. 059 010 949

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.si
studio@avtomatika.si

Naročnine na:  www.avtomatika.com

Tisk: 
Tiskarna DIKPLAST d.o.o., Celje

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: prof.dr. Boris Tovornik

boris.tovornik@uni-mb.si

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino 
priznavamo 10%-ni, za člane DAS pa 
40%-ni popust, poštnina za SLO in DDV 
sta vključena v ceno, naklada do 1.500 
izvodov. Vse pravice pridržane. Ponatis 
celote ali posameznih delov je dovo-
ljen samo z dovoljenjem založnika in 
vedno z navedbo vira. Nepodpisane 
fo tografi je so iz fotoarhiva uredni štva 
revije Avtomatika. Revija izhaja 10-krat 

letno, julija in avgusta ne izide.
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Stran 9

Določeni pokazatel ji
kažejo osupljive 
trende razvoja naše 

tehnološke prihodnos v nekaj 
naslednjih le h in desetletjih. 
Nove tehnologije in zahteve 
vse večje človeške populacije 
bodo omogočili tudi množico 
novih priložnosti ...

Stran 28

V se POLARIS napra-
ve so namenjene za 
uporabo v coni 1 2 

kot tudi v coni 21 22. To za-
gotavlja običajno uporabo 
računalnika tudi v eksplo-
zijsko ogroženih območjih. 
Panelni računalniki so še 
posebej primerni za uporabo 
v kemični, petrokemični in 
farmacevtski industriji.

Stran 34

Sodobni avtomatizacij-
ski sistemi zahtevajo 
možnost oddaljenih 

servisnih posegov, pri kate-
rih pa morajo biti izpolnjeni 
tudi varnostni pogoji. Varen 
dostop do sistemov iz od-
daljenih lokacij pripomore 
k zniževanju stroškov, ki bi 
sicer nastali z obiski servis-
nega osebja.

Stran 26

Podjetje Beckhoff je 
razvilo izhodne mo-
dule z vgrajenimi sti -

kali ali potenciometri za 
ročno spreminjanje signa-
lov neodvisno od krmilni-
ka. Poleg omenjenih izho-
dnih modulov, pa je mo-
goče dobiti tudi vhodni 
modul pri katerem preko 
stikal nastavljamo vhodne 
vrednosti.

Stran 30

Pri gradnji sistemov vo-
denja se pogosto po javi 
problem, ko je potrebno 

uporabiti opremo različnih 
proizvajalcev. Največkrat 
pride do situacije, ko opre-
ma različnih proizvajalcev 
komunicira z različnimi ko-
munikacijskimi protokoli.
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 5 FDS RESEARCH

 5 RADIO LJUBLJANA

 3 JUMO

 2 SIEMENS

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

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 41.70 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, 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
S5tehnika.net d.o.o.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije strežnik-odjemalec. Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -
če te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. inž., Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne mreže, "muting" sistemi, dvo ro čni vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.
Pokličete ga lahko po telefonu ali pošljete vpra -
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj Trdič, FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na področju računal-
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov računalniškega vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, univ.dipl.inž., tehnični direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri zaščiti in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš Habič, Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno računalništvo, tehnologijo
črtne kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez Mohorič, univ. dipl. inž., Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez Žmuc, univ. dipl. inž., teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. Žmuc je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.
Pokličete ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s področja uporabe servo pogonov, fre -
k venčnih pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

Pokličete ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. inž. el., vodja odd-
elka Energijsko varčne, inteligentne in prijazne
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov prezračevanja, toplotnih črpalk in
sončnih kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-712 ali 

e-mail: fbselektronik@ siol.net

Svetuje s področja uporabe induktivnih, ka pa -
citivnih in opto  senzorjev za uporabo v avtom-
atizaciji industrijskih procesov. Pokli čete ga
lahko na telefon:  03 - 89 83 713. E-pošta:
fbselektronik@siol.net

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri načrtovanju in izvedbi avtomatiza -
cij na področjih krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, tehnični direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za načrtovanje in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko Nikolić, ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na področjih uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v klasičnih in šaržnih proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si

Svetuje pri izbiri izvršilnih členov oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez pomožne ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-
prezračevalni sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran Kocjančič d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravl-
janje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David Čuk, direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se že dlje časa ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in šaržnih procesov. Svetoval
vam bo s področja regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokolić, univ. dipl. inž., direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).
Pokličete lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Matej Šimon, FBS Elektronik d.o.o., 
tel. 03/89-83-700 ali e-pošta: 
fbselektronik@siol.net

Svetuje na področju varovanja in zaščite s svet-
lobnimi zavesami varnostnega  nivoja 4 in var -
nostnega nivoja 2.

Pokličete ga lahko na telefon: 03 - 89 83 712 

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v Robotina d.o.o.

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe frekvenčnih regulatorjev,
mehkih zagonov, zaščite motorjev, meritev ni -
vo jev.

Brezplačni oglas



7102/2010

EXPRESS NOVICE

AIG'11
Sedma konferenca:

Avtomatizacija v industriji in 
gospodarstvu
Organizatorja:

Društvo avtomatikov Slovenije 
Univerza v Mariboru, FERI

Konferenca bo 31.3. in 1.4. 2011 v Kongresnem centru hotela Habakuk v Mariboru

Vabilo

Vabimo Vas na že tradicionalno konferenco Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'11, ki jo organizira Društvo 
avtomatikov Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za avtomatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informa-
tiko Univerze v Mariboru, s pomočjo članov društva in pokroviteljev konference. Konferenca AIG je osrednji dogodek 
vseh avtomatikov v Sloveniji. Stalni cilj konference AIG, zaradi katerega je bila leta 1999 ustanovljena, je skrb za stro-
kovno rast avtomatikov in avtomatike kot stroke. Pri tem je pomembno, da dajemo priložnost predvsem strokovnjakom 
iz gospodarstva, ki lahko predstavijo svoje strokovne rezultate in se primerjajo s kolegi ter s partnerji. To je posebej 
pomembno, če želimo pospešiti prenos in disiminacijo znanja ter dvigniti delež visoko tehnološko razvitih rešitev v 
končnih izdelkih. Teme predavanj bodo osredotočene na avtomatizacijo industrijskih objektov, avtomatizacijo v po-
slovnih zgradbah, hišah in objektih, avtomatizacijo v logistiki in prometu ter avtomatizacijo v energetiki. Na konferenci 
bomo poslušali vabljena predavanja domačih in tujih strokovnjakov, kakor tudi strokovna in znanstvena predavanja 
ostalih udeležencev konference. Oba dneva bo potekala razstava pokroviteljev. Pričakujemo okoli 150 udeležencev in 
15 podjetij na razstavi.

Predsednik konference: prof.dr. Boris Tovornik
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O organizatorju

Društvo avtomatikov Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1989 z namenom: pri-
spevati k razvoju in napredku avtomatike kot znanstveno-tehnične discipline, 
skrbeti za dvig strokovne ravni svojih članov, stimulirati zanimanje javnosti 
za avtomatiko s pomočjo različnih medijev in sredstev sodobnih komunikacij, 
vzpodbujati vzgojo kadrov s področja avtomatike in sodelovati pri načrtova-
nju vzgojno-izobraževalnih programov, vzpodbujati sodelovanje raziskoval-
nih institucij, univerz, delovnih organizacij in posameznih strokovnjakov pri 
strokovnih raziskavah s področja avtomatike, poglabljati sodelovanje med 
člani društva ter sodelovati z drugimi strokovnimi organizacijami doma in v 
tujini, vzpodbujati intenzivnost izumiteljstva, racionalizatorstvo, konstruk-
torstvo, tehnično ustvarjalnost in raziskovalno dejavnost ter podpirati obja-
vljanje strokovnih člankov in izdajanje strokovne in znanstvene literature s 
področja dejavnosti društva.

Izvedba konference

Prvi dan je namenjen predavanjem in razpravam o pomenu tehnologije in 
avtomatizacije za dvig  konkurenčnosti, kjer pričakujemo eminentne predava-
telje iz Slovenije in tujine. Obravnavane bodo teme s področja avtomatizacije 
v procesni in strojni industriji, energetiki, modernih (pametnih) zgradbah, 
pa tudi s področja senzorjev in aktuatorjev. Zaključek prvega dne bo skupna 
večerja in družabno srečanje.
Drugi dan je namenjen predstavitvam člankov aplikativne narave kot primeri 
dobre prakse.
V okviru konference bo oba dneva potekala razstava pokroviteljev.

Časovni mejniki

  Prijava prispevkov (naslov članka in povzetek): 15.1.2011
  Obvestilo o izboru: 1.2.2011
  Oddaja člankov: 1.3.2011
  Prijava udeležbe: do začetka konference 

Cenik konference

Kotizacija za udeležence: 170 EUR. 
Vključuje vstop na predavanja, ogled razstave, večerjo in družabno sreča-
nje na prvem dnevu konference, zbornik referatov in priložene materiale. 
Cena je v Evrih in vsebuje DDV.

Za prijave in informacije smo vam na voljo: 
prof.dr. Boris Tovornik, boris.tovornik@uni-mb.si, tel. 02 220 7160
prof.dr. Nenad Muškinja, nenad.muskinja@uni-mb.si, tel. 02 220 7162
ali na spletu: http://www.aig.si/11   



9102/2010

TRENDI IN NOVE TEHNOLOGIJE

Industrija
prihodnosti
Določeni pokazatelji kažejo osupljive trende razvoja naše tehno-
loške prihodnos   v nekaj naslednjih le  h in desetletjih. Nove teh-
nologije in zahteve vse večje človeške populacije bodo omogočili 
tudi množico novih priložnos   ...
Avtor:  Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike
 Predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Č eprav je težko natančno 
pred videti, kaj se bo v pri-
hodnosti zgodilo na po-

dročju industrijskega in splošnega 
tehnološkega razvoja, danes le raz-
polagamo z določenimi pokazate-
lji, ki bodo prav gotovo smernica 
razvojnim in prioritetnim stra-
tegijam ter razvoju posameznih 
panog v naslednjem obdobju. Za 
izhodišče lahko upoštevamo po-
ročilo svetovnega gospodarskega 

foruma, ki pravi, da bodo glavna 
področja za razvoj tehnologij pri-
hodnosti: zdravje, učinkovita pro-
izvodnja in raba energije, novi viri 
energije ter izjemen razvoj informa-
cijsko-komunikacijskih tehnologij. 

Zdravje kot področje so na foru-
mu razdelili na diagnostiko bole-
zni v zgodnji fazi (IT, mapiranje 
genoma), osredotočeno doziranje 
zdravil v rakaste oziroma obolele 
celice (nanotehnologije), učinkovi-
to zdravljenje bolezni (regeneracija 
celic, biomehatronika z inteligen-
tno protetiko in vsadki) ter sodob-
no proizvodnjo in pridelavo zdrave 
hrane ter različnih živil. 

Na področju energije je poudarek 
na učinkoviti rabi sončne energije, 
učinkovitem čiščenju voda, nukle-
arni fuziji, zmanjšanju porabe fosil-
nih gradiv, razgradnji in zmanjša-
nju ogljikovega dioksida v zraku. 

Na področju informacijskih teh-
nologij (IKT) je poudarek na so-
cialnih mrežah, izmenjavi znanja 
in izkušenj med podjetji v realnem 

času, varnosti sistemov IKT in več-
predstavnosti.

Kot panoge prihodnosti so posebej 
izpostavljene: 

  interdisciplinarne tehnologije, 
  čezmejno sodelovanje, 
  biotehnologija, 
  novi materiali, 
  nanotehnologije, 
  IKT ter 
  veliko prepletanje tehničnih in 

družboslovnih znanosti. 

Seveda pa našo tehnološko prihod-
nost napovedujejo tudi multinacio-
nalke, ki imajo zato posebej usposo-
bljene ekipe, ki skušajo identificirati 
tehnologije z velikimi možnostmi 
rasti, prepoznati pomembne teh-
nološke preboje in predvideti priho-
dnje potrebe svojih strank še zlasti 
v novih izdelkih. Multinacionalke 
se namreč  zavedajo pomembnosti 
odkrivanja obetavnih zamisli, no-
vih pristopov že na zgodnji stopnji 
načrtovanja postopkov, gradnje in 
inovativnih usmeritev. 

Izzivi zaradi naraščanja 
prebivalstva

Če se zazremo nekoliko v prihod-
nost, pridemo do zaskrbljujočega 
podatka, da bo leta 2030 na zemlji 
živelo že skoraj 8 milijard ljudi, od 
tega čez 90 odstotkov v mestih. 
To bo človeštvo postavilo v težko 
preizkušnjo, kako pokriti energet-
ske potrebe, ogrevanje in preskr-
bo z drugimi viri energije ter kako 
vzpostaviti učinkovito komunika-
cijo in nadzor nad vsemi sistemi. 

Nekaj smeri razvoja lahko napove-
mo že danes: soočenimi bomo z 

Izvajale se bodo povsem nove metode
na področju medicinjske transplantacije
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več predstavnostnimi tehnologi-
jami, vsepovsodnimi komunika-
cijami in mrežnim povezovanjem 
podatkov, informacij in znanja, 
ki bodo trajno vplivali na naše ži-
vljenje v službi, doma, v industriji, 
zdravstvu in izobraževanju. Go-
nilna sila sprememb se odraža tudi 
v nenehnem povečevanju moči 
mikročipov, komunikacijskih sis-
temov, programske opreme, ki jo 
spremlja nenehna miniaturizacija, 
skozi mikro- v nano-dimenzije. 

Ni zanemarljiv podatek, da sta se v 
zadnjih 15 letih moč mikroproce-
sorjev in zmogljivosti pomnilnikov 
povečali za več kot tisočkrat. Z ra-
zvojem nanotehnologije in optične 
obdelave podatkov bo ta razvoj še 
veliko intenzivnejši. 

K bistvenemu napredku bo pri-
pomogla izjemno se razvijajoča 
fotonika in še zlasti bionika - to 
je veda, ki proučuje funkcije živih 
bi tij in v njih išče rešitve za tehni-
čne probleme. Pri bioniki seveda 
upoštevamo vse tri smeri: biološ ko, 
teoretično in tehniško bioniko.

Biološka se ukvarja s procesi, na-
stajajočimi v bioloških sistemih, 
teoretična bionika nam razdelju-
je matematične modele teh proce-
sov, tehniška bionika pa upora-
blja modele teoretične bionike za 
reševanje zahtevnih inženirskih 
nalog. Vsekakor je bionika tesno 
povezana z biologijo, fiziko, kemi-
jo, kibernetiko in tehniškimi zna-
nostmi, elek troniko, mehatroniko, 
bio mehatro niko in drugimi zna-
nostmi. V prihodnosti pa bo pove-
zana s poklici, ki šele nastajajo.

Kakšne bodo v prihodnos   
tovarne?

Velike spremembe se v prihodnosti 
pričakujejo tudi pri individualiza-
ciji proizvodnje, ki bo prilagojena 
uporabnikom. Za tovrstno proiz-
vodnjo bo potrebna višja raven ka-
kovosti, zanesljivosti, nov koncept  
informacijsko komunikacijskih 
rešitev za sodobne digitalne inže-
nirske sisteme, vključene v dobav-
ne verige. Potrebne bodo obsežne 
ra čunalniške simulacije izdelkov 
in celotne proizvodnje, vrhunska 

kontrola tovarn in proizvodnje v 
re alnem času ter razširjeno izobra-
ževanje vseh uporabnikov. 

Postopoma se bodo uvedli samo-
organizacijski in samopopravljivi 
sistemi ter tehnološko inteligentne 
organizacije. Trend razvoja pa bo 
brez dvoma šel tudi v smeri minia-
turizacije tovarn, prilagajanja far-
ma kologiji, biotehnologiji in ke-
mični industriji. Mikrostruktur ne 
tehnologije, mikrofluidika, mini-
aturna tipala in aktuatorji bodo 
omogočali izdelavo kompleksnih 
laboratorijev na ravni enega same-
ga čipa in še več, majhne količine 
ke mikalij in zdravil se bodo proiz-
vajale v minitovarnah, velikih le 
nekaj centimetrov. Takšna proizvo-
dnja bo izjemno učinkovita z naj-
manj stranskimi proizvodi. 

Digitalizacijo postopkov poleg pro-
iz vodnje uporabniku prilagojenih 
izdelkov narekuje potreba po re-
sničnem globalnem sodelovanju v 
razvoju, proizvodnji in v oskrbi. 
Strokovnjaki so že danes prepri-
čani, da bodo v prihodnosti kon-
kurenčne samo tovarne, ki bodo 
popolno koordinirale procese s 
svojimi dobavitelji, partnerji in po-
trošniki. 

Izjemno pomembno vlogo bo od-
igrala tudi znanost o materialih, 
ki bo postala eden od pomembnih 
stebrov industrijske družbe. Mnogi 
so že danes prepričani, da 70 od-
stotkov bruto domačega proizvoda 
temelji na materialih industrijske 
družbe. Mnogi so že danes prepriča-
ni, da 70 odstotkov bruto domače-
ga proizvoda temelji na materialih 
in novih usmeritvah, nanotehno-
logiji, bioinženirstvu, adaptroniki, 
računalniških znanostih in v novih 
trendih razvoja informacijsko-ko-
munikacijskih tehnologij. 

Nanotehnologija nam 
bo v prihodnos   izjemno 

spremenila življenje

Osupljiv bo razvoj na številnih po-
dročjih, ki bodo povezana z nano-
tehnologijo, še zlasti na področju 
sintezne biologije in bionanoteh-
nologije. Sintezna biologija nam 
bo na primer omogočala pripravo 

struktur z želenimi lastnostmi, 
vključno s takšnimi, ki v naravi ne 
obstajajo. Tovrsten pristop bo imel 
prednost, ker bo njihova priprava 
zelo cenena. 

Na osnovi tehnologije DNA-origa-
mi se bodo lahko pripravile zelo 
kompleksne strukture. Tehnološko 
še bolj uporabne pa bodo polipep-
tidne nanostrukture, ki so danes 
šele v začetnih fazah razvoja. S 
polipeptidi bomo lahko pripravili 
nanomateriale, ki se sami sesta-
vijo v mreže geometrijskih oblik, 
izdelovali bomo molekulske filtre 
z nastavljivimi lastnostmi in dru-
ge sisteme. V inštitutih in labora-
torijih, tudi pri nas v Sloveniji, že 
danes sestavljajo prve DNA nano-
strukture in razvijajo pripravo na-
nostruktur na osnovi polipeptidov. 
Te tehnologije je predstavil že na 
našem izjemno uspešnem 6. nano-
teh nološkem dnevu prof. dr. Ro-
man Jerala iz Kemijskega inštituta 
v Ljubljani. Priča bomo izjemnim 
potencialom te tehnologije za šte-
vilne načine industrijske uporabe 
od dostave zdravil v telesu, katali-
ze, elektronike in drugo.
 
Danes se moramo zavedati, da so 
biološki sistemi zgrajeni iz nano-
metrskih struktur in so izjemno 
raznoliki ter opravljajo struktur-
no vlogo in številne druge funkci-
je. Celice namreč lahko uporabimo 
kot tovarne za izdelavo nano-
struktur, kjer lahko preprosto za-
pišemo navodilo za izdelavo dolo-
čenih nanostruktur, prav tako pa 
se bodo celice uporabljale tudi za 
procesiranje informacij, DNK pa za 
pripravo nanometrskih tranzistor-
jev in pozneje tudi vezij. 

Kakšna bo dejanska uporaba biona-
nomaterialov, pa bo seveda pokazal 
čas. Če sledimo zgoraj navedenim 
smernicam, se ne moremo izogniti 
dejstvu, da se bomo srečevali tudi 
s številnimi novimi poklici in po-
sli, kot so svetovalci na področju 
genetike, izdelovalci in vzdrževalci 
robotov, nanotehnologi, inženirji 
zahtevnih inteligentnih procesnih 
naprav in sistemov, možganski 
analitiki, inženirji bionike, izdelo-
valci delov telesa, organizatorji vir-
tualnega življenja in drugo.    
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E-PRAGMATIC mrežo sestavlja tri-
najst partnerjev in trije pridruženi 
partnerji iz sedmih evropskih držav. 
V mreži so zastopane tako izobraže-
valne ustanove, zbornice, podjetja 
in večja združenja podjetij. Glavni 
cilj mreže je posodobitev oziroma 
uvedba strokovnega izobraževanja 
zaposlenih odraslih na področju me-
hatronike in sorodnih tehničnih ved 
tako, da se bodo posodobile vsebine 
in metode internega izobraževanja 
industrijskih partnerjev. Najnovejše 
znanje in učne metode bodo na ta 

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije je zbornico uspešno 
vključil v mednarodni projekt E-PRAGMATIC PROJECT, katerega cilj je posodobitev oz. uved-
ba strokovnega izobraževanja zaposlenih odraslih na področju mehatronike, avtoma  ke, 

robo  ke in sorodnih tehničnih ved. OZS je pogodbo podpisala z nosilcem projekta Fakulteto za 
elektrotehniko, računalništvo in informa  ko Univerze v Mariboru in se tako direktno vključila v 
omenjeni projekt. Koordinatorka projekta je doc. dr. Andreja Rojko. Predstavnik projekta iz strani 
OZS, je Janez Škrlec, inženir mehatronike in predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, 
ter predsednik Sekcije elektronikov in mehatronikov. 

OZS industrijski partner 
mednarodnega projekta 

E-PRAGMATIC 

Avtorja:   Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike
 doc. dr. Andreja Rojko, koordinatorka projekta

način prenešene neposredno iz iz-
obraževalnih ustanov v industrijsko 
okolje. Del mreže bo tudi E-PRAGMA-
TIC skupnost strokovnjakov name-
njena izmenjavi znanja in informacij 
med vsemi člani mreže in tudi zuna-
njimi strokovnjaki. 
Pobuda za sodelovanje v tako po-
membnem projektu kot je E-Pragma-
tic je nastala po uspešno zaključe-
nem projektu MeRLab v katerega je 
prav tako bila uspešno vključena tudi 
Obrtno podjetniška zbornica Slove-
nije.

PARTNERJI V E-PRAGMATIC 
MREŽI

Izobraževalne inštitucije:

 1. Koordinator: Univerza v Maribo-
ru, Fakulteta za elektrotehniko, 
računalnistvo in informatiko, In-
štitut za robotiko

 2. B2 d.o.o, Ljubljana, Slovenija
 3. ECPE European Center for Power 

Electronics e.V., Nurmberg, Nemčija
  4. University of Deusto, Faculty of 

Engineering, Bilbao, Španija
  5. Poznan University of Technology, 

Poznan, Poljska
  6. Carinthia University of Applied 

Sciences, Spittal/Drau, Avstrija
  7. Delft University of Technology, 

Delft, Nizozemska

Industrijski partnerji:
   8. Obrtno podjetniška zbornica Slo-

venije, Slovenija, Sekcija elektro-
nikov in mehatronikov

   9. Elson Electrónica S.A., Zamudio, 
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Španija
10. Simulation Research, Alphen aan 

den Rijn, Nizozemska
11. Wielkopolska Chamber of Com-

merce and Industry, Poznan, 
Poljska

12. Flowserve (Austria) GmbH Con-
trol Valves – Villach Operation, 
Beljak, Avstrija

13. EXENDIS b.v., Ede, Nizozemska

Pridruženi partnerji:
14. University of Applied Sciences 

Bern, Švica
15. Siemens Schweiz AG Industry 

Automation and Drive Technolo-
gies, Švica

16. GAIA, the Telecom Association Clu-
ster of the Basque Country, Španija

Administracija
 Zavod Prava poteza

OZADJE PROJEKTA

Evropske raziskave kažejo, da je teh-
nološka 'hibridizacija', kjer sta elek-
tronika in strojništvo združeni v novo 
interdiciplinarno vedo mehatronike, 
med osnovnimi gonili sprememb 
v elektro-mehanski industriji (EU 
poročilo: New Skills and New Jobs, 
Skills in Electromechanical Engine-
ering Sector, April 2009). Toda po-
trebe trga po formalno izobraženih 
strokovnjakih mehatronike v večini 
evropskih držav presegajo število 
razpoložljivih kadrov. Posledica tega 
je, da delovne naloge, ki zahtevajo 
mehatronsko znanje, pogosto opra-
vljajo strokovnjaki iz elektrotehnike 
ali strojništva, ki nimajo potrebnega 
mehatronskega znanja.

Pomemben izziv evropskega trga 
de la je zagotoviti dodatno izobraže-
va nje starejših delavcev, zlasti na 
pod ročjih s tako hitrim tehnološkim 
napredkom, kot je mehatronika. Po-
datki kažejo, da se lahko delež delov-
ne sile s srednjo kvalifi kacijo do leta 
2020 poveča kar za 36% v starostni 
skupini 55-59 let in celo za 62% v 
starostni skupini 60-64 let (CEDE-
FOP, Future skills supply in Europe, 
Medium-term forecast up to 2020). 
Ta delovna sila bo potrebovala do-
datno izobraževanje, da bo zmogla 
še naprej opravljati svoje delo. Toda 
podatki kažejo, da je udeležba odraslih 
strokovnjakov na dodatnem izobraževa-

nju dosegla svoj vrh leta 2005 in se je 
nato med leti 2005 in 2008 rahlo zmanj-
šala na 9.6%. Glede na to najbrž ne bo 
mogoče izpolniti cilja Evropske Unije 
(EU) za leto 2010, ki predvideva 12.5% 
udeležbo odraslih v nadaljnjem izobra-
ževanju (vir podatkov CEDEFOP, kot zgo-
raj). Posebej slabe razmere so v Sloveniji, 
Avstriji in Španiji. Tukaj je udeležba od-
raslih iz starostne skupine 55-64 let na 
dodatnem izobraževanju mnogo pod 
evropskim povprečjem (49.9%, 58.3%, 
56.9% glede na povprečnih 70.7%).

Na drugi strani pa statistični podatki 
(EUROSTAT, Education and training) 
kažejo, da kar 38% delodajalcev iz EU 
nudi svojim zaposlenim dodatno izo-
braževanje, večinoma v obliki inter-
nega izobraževanja. Takšno interno 
izobraževanje bi torej lahko predsta-
vljalo učinkovit pristop tudi pri pre-
nosu mehatronskega in sorodnega 
znanja neposredno iz izobraževalnih 
ustanov v industrijo z namenom do-
datnega izobraževanja zaposlenih. 

Toda tudi tukaj statistično podatki 
razkrijejo nekatere težave. Vsi za-
posleni se namreč internega izo-
braževanja ne udeležijo, četudi ga 
delodajalec nudi. 40% tistih, ki se 
po nujenega izobraževanja niso ude-
ležili, je navedlo, da so bile vzrok ne-
udeležbe družinske obveznosti. 39% 
jih je kot vzrok navedlo neusklaje-
nost urnika izobraževanja z njihovim 
delovnim časom. Podoben položaj 
je bil potrjen tudi z neposrednimi 
pogovori pri industrijskih partnerjih 
E-PRAGMATIC mreže. Delodajalci so 
pogosto navedli tudi, da njihovo in-
terno izobraževanje (v koliko sploh 
obstaja) ne izpolnjuje pričakovanj in 
zahtev glede vsebine, potrebnega 
časa in razmerja stroški/doprinos.

Opisane probleme bi lahko uspešno 
razrešila uvedba sodobnih, že uvelja-
vljenih metod učenja na daljavo tudi 
v interna izobraževanja podjetij in 
organizacij. Takšno izobraževanje se 
lahko izvaja kjerkoli in ob kadarkoli, 
zato ga lahko zaposleni strokovnjaki 
izvajajo tako, da je prilagojen njiho-
vim drugim obveznostim. 

Učinkovitost pristopa je bila dokaza-
na že z Leonardo da Vinci projektom 
MERLAB (LLP-LdV-TOI-2007-SI-16), 
v okviru katerega je v Sloveniji pote-

kalo izobraževanje iz mehatronike na 
sodobnem učnem portalu. 

V okviru E-PRAGMATIC mreže bo ta 
koncept izobraževanja razširjen tudi 
na druge evropske države. Ustano-
vljena bo tudi mednarodna E-PRA-
GMATIC skupnost strokovnjakov, kar 
bo prineslo dodatne dimenzije v so-
delovanje med izobraževalnimi usta-
novami in industrijskimi partnerji.

OPIS PROJEKTA

E-PRAGMATIC mrežo sestavlja tri-
najst partnerjev in trije pridruženi 
partnerji iz sedmih evropskih držav. V 
mreži so zastopane tako izobraževal-
ne ustanove, zbornice, podjetja in ve-
čja združenja podjetij. Glavni cilj mre-
že je posodobitev oziroma uvedba 
strokovnega izobraževanja zaposle-
nih odraslih na področju mehatronike 
in sorodnih tehničnih ved tako, da se 
bodo posodobile vsebine in metode 
internega izobraževanja industrijskih 
partnerjev. Najsodobnejša znanja in 
učne metode bodo na ta način pre-
nešene neposredno iz izobraževal-
nih ustanov v industrijsko okolje. Del 
mreže bo tudi E-PRAGMATIC skupnost 
strokovnjakov namenjena izmenjavi 
znanja in informacij med vsemi člani 
mreže in ostalimi strokovnjaki.

Partnerji iz izobraževalnih ustanov 
bodo pripravili številne visokokvali-
tetne spletne izobraževalne module 
z oddaljenimi eksperimenti oziroma 
z dostopom do oddaljnih delovnih 
mest. Moduli bodo podajali tako 
osnovna kot tudi nekoliko bolj speci-
fi čna znanja iz mehatronike in soro-
dnih področij in bodo na voljo znotraj 
sodobnega učnega portala za sple-
tne tečaje eCampus. Prav tako bodo 
pripravljeni učni moduli, ki bodo 
podajali nekatera znanja iz področja 
naprednih/alternativnih tehnologij 
in virov energije. Vsega skupaj bo na 
razpolago najmanj 18 učnih modu-
lov, ki bodo vključevali možnost iz-
vajanja oddaljenih eksperimentov in 
dela na oddaljenih delovnih postajah, 
opremljenih z najnovejšo industrijsko 
opremo priznanih proizvajalcev. Pose-
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bej za potrebe vsakega industrijskega 
partnerja bosta razvita po dva učna 
modula. Moduli bodo na razpolago v 
nacionalnih jezikih avtorjev posame-
znih modulov in v angleščini. Pilotsko 
izobraževanje bo izvedeno z najmanj 
100 udeleženci, ki bodo iz vseh par-
tnerskih držav. Vsi udeleženci si bodo 
lahko sestavili program izobraževanja 
prilagojen njihovim specifi čnim po-
trebam, saj se bodo lahko udeležili 
izobraževanja v okviru kateregakoli 
izmed pripravljenih modulov. Poteka-
lo bo tudi izobraževanje mentorjev, ki 
bodo vodili tečaje.

Delovanje E-PRAGMATIC mreže bo 
dvonivojsko. Prvi nivo sodelovanja bo 
sodelovanje v okviru delovnih parov. 
Takšni delovni pari so vzpostavljeni v 
Avstriji (P6 in P13), na Nizozemskem 
(P7/10 in P13), na Poljskem (P5 in 
P11), v Sloveniji (P1 in P8) in v Švici 
(AP14 in AP15). Vsak delovni par se-
stavljata izobraževalna inštitucija in 
partner iz industrije, ki je lahko podje-
tje ali industrijsko združenje. Partner 
iz izobraževalne ustanove bo razvil 
dva učna modula neposredno za po-
trebe svojega partnerja iz industrije v 
nacionalnem jeziku. Tudi izobraževa-
nje se bo zraven v angleščini izvajalo 
tudi v nacionalnem jeziku. 

Drugi nivo sodelovanja bo mednaro-
dno sodelovanje med vsemi člani E-
PRAGMATIC mreže. Prav v ta namen 
bo ustanovljena že opisana E-PRA-
GMATIC skupnost strokovnjakov.

NAMENI IN CILJI PROJEKTA

Specifi čni cilji projekta so:

(1) Priprava poročila o analizi po-
treb. Potrebe glede znanja in 
spretnosti, ki se pričakujejo od 
strokovnjakov s srednjo izobraz-
bo na področju mehatronike in 
sorodnih ved, bodo določene in 
analizirane. V ta namen bodo 
pripravljeni vprašalniki, ki se 
bodo izvedli v industrijskih par-
tnerjih mreže iz sedmih držav.

(2) Razvoj multimedijskih spletnih 
učnih vsebin. Pripravljenih bo 
vsaj 18 učnih modulov, ki bodo 
zraven učnih materialov vsebo-
vali praktične naloge in/ali odda-
ljene eksperimente ter delo na 

oddaljenih delovnih postajah z 
industrijsko opremo.

(3) Vzpostavitev večjezičnega sple-
tnega učnega portala z nasle-
dnjimi funkcijami: (a) predstavi-
tev učnih materialov in povezava 
z oddaljenimi eksperimenti; (b) 
podpora aktivnostim E-PRAGMA-
TIC skupnosti strokovnjakov; (c) 
vzpostavitev povezave z zunanji-
mi orodji in s socialnimi omrežji 
(Facebook, Twitter).

(4) Izvedba pilotskega izobraževanja 
z vsaj 100 udeleženci. Vsak ude-
leženec bo lahko izbiral med vse-
mi razpoložljivimi učnimi moduli. 
Izobraževanje bo potekalo v na-
cionalnih jezikih vključenih držav 
in v angleščini. Izvedeno bo tudi 
izobraževanje mentorjev, ki bodo 
izvajali spletno izobraževanje.

(5) E-PRAGMATIC skupnost stokovnja-
kov. Skupnost bo ustanovljena v 
okviru učnega portala, kjer bodo 
na razpolago vsa potrebna orod-
ja. Zunanji strokovnjaki se bodo 
lahko aktivnostim skupnosti pri-
družili po brezplačni registraciji.

(6) Predstavitev projekta in njegovih 
rezultatov širši javnosti. Različni 
mediji, promocijski material in obi-
čanje metode širjenja informacij, 
že vzpostavljene na vseh projek-
tnih partnerjih, bodo uporabljene 
za informiranje širše javnosti o ci-
ljih, poteku in rezultatih projekta.

(7) Komercializacija produktov pro-
jekta. Po zaključenem projektu 
bodo lahko projektni produkti 
uporabljeni za interno izobraže-
vanje na partnerjih iz industrije, 
kot tudi v ostalih podjetjih. Od 
morebitnih uporabnikov bo zah-
tevano manjše plačilo za vzdrže-
vanje učnega portala in oddalje-
nih eksperimentov. Ponujena bo 
tudi možnost priprave nadaljnjih 
modulov in izvedba izobraževa-
nja po povpraševanju.

Trajanje projekta: 
       01. November 2010 do 
       31. Oktober 2012
Informacije: 
      andreja.rojko@uni-mb.si, 
      karel.jezernik@uni-mb.si    
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V  petek 22.10.2010 je bil na Fakulte   za 
elektrotehniko  Univerze v Ljubljani orga-
ni ziran strokovni seminar o informacij-

sko komunikacijskih tehnologijah in sodobnih 
telekomunikacijah. Dogodek je za potrebe sek-
cije elektronikov in mehatronikov organiziral 
Od bor za znanost in tehnologijo pri OZS. Stroko-
v ni seminar je bil že 71. strokovni dogodek do-
slej. Strokovne teme sta za ta dogodek izbrala 
vodja laboratorija LTFE, prof. dr. Janez Bešter s 
sodelavci in predsednik Odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS, Janez Škrlec, inženir meha-
tronike. Seminar je bil fi nanciran iz projekta In-
nova  on 2020.

Avtorji:   Janez Škrlec, OZS, inženir mehatronike
 Dragan Selan, Revija AVTOMATIKA

Seminar Sodobne komunikacije 
in multimedija

Strokovni seminar je bil izveden v multimedijski učil-
nici laboratorija Fakultete za elektrotehniko, ki ga 
vodi prof. dr. Janez Bešter. Danes sodijo informacijsko 
komunikacijske tehnologije v izjemno pomembni seg-
ment gospodarstva. Razvoj na tem področju je med 
najhitreje se razvijajočimi tehničnimi in tehnološkimi 
področji. Ker so se seminarja udeležili naši obrtniki 
in podjetniki, ki se ukvarjajo z različnimi tehničnimi 
področji, smo seminar tematsko prilagodili potrebam 
sodobne obrti in podjetništva. 

V uvodu je prof. dr. Janez Bešter  na kratko predstavil 
poslanstvo njihovega laboratorija LTFE in pomen so-
dobnih telekomunikacij in multimedije v naši družbi.  
Seveda ni pozabil na pomen izobraževanja in načinov 
pridobivanja novih kadrov, študentov FE, LTFE. Zaradi 
tega so odprli projekt OpanLab, ki je eden od načinov 

popularizacije elektronike in multimedijskih komuni-
kacij. Namen Open Laba je omogočiti mladim dostop 
do ustvarjalnega okolja, kjer lahko eksperimentirajo, 
raziskujejo, pridobivajo nova znanja in začnejo raz-
mišljati o svoji karieri in prihodnosti. Okolje spodbuja 
tvorjenje interdisciplinarnih znanj in razvoj kreativ-
nih, sposobnih ljudi za globalno uspešna podjetja. V 
sodobno opremljenih prostorih ter neposredni bližini 
izobraževalnih institucij in mladinskih skupnosti, lah-
ko mladi svoj prosti čas izkoristijo za udejstvovanje na 
lastnih inovativnih projektih.

OpenLab ni le druženje in klepetanje o tehniki, ampak 
je resnično vgrajen v izobraževalno-industrijsko verti-
kalo, ki omogoča prepoznavanje potencialov ter geni-
alnosti mladih. Razpolaga z mehanizmi, ki spodbujajo 
razvoj vsakega posameznika.

Prof. dr. Janez Bešter, predstojnik laboratorija LTFE
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Drugi izobraževalni projekti so še SiTV, kar pomeni 
Spletno izobraževalna televizija, kjer so na zanimiv 
način predstavljene različne teme. Še naprej so šli z 
e-izobraževanjem na daljavo - E-CHO, ki so ga razvili 
z lasnimi močmi in znanjem. Sistem omogoča uče-
nje iz domačega fotelja, službe, ali od kjerkoli se pač 
trenutno nahajamo. Gre za intuitiven in prilagodljiv 
programski vmesnik, v katerega lahko “zapakirajo” 
praktično katero koli snov oziroma predmet izobra-
ževanja. Preko sistema E-CHO v obliki e-izobraževal-
nih tečajev ponujajo tudi mnoga lastna predavanja in 
delavnice.

Nadaljeval je prof. dr. Andrej Kos,  ki je na zanimiv 
način predstavil sodobne širokopasovne telekomuni-
kacije.
Pomanjkanje naslovnega prostora v IPv4 sistemu je 
vzrok za razvoj novega, IPv6 sistema. Na ta način smo 
dobili dovolj prostora za praktično vsako napravo, ki 
si jo lahko zamislimo in postavimo v IP omrežje. Ja-
nez Sterle je predstavil IPv6 in načrtovanje sistemov, 
Luka Zebec nove storitve in aplikacije v sodobnih te-
lekomunikacijskih sistemih, Matevž Pogačnik pa je 
orisal storit veno telekomunikacijsko okolje v LTFE in 
sodobne načine komuniciranja ter sisteme in naprave, 
ki se danes uporabljajo tako pri nas kot v svetu. 

Udeležencem strokovnega seminarja so drugi sodelav-
ci laboratorijev LTFE predstavili njihovo delo, razvoj, 
uporabo sodobnih tehnologij, protokolov, sistemov in 
naprav. Organizirali so nam tudi ogled laboratorijev, 
ki so sodobno opremljeni in privlačni tudi za študente. 

Izredno zanimiva je bila predstavitev projekta DOMI-
NO. Pilotni demonstracijski sistem omogoča napred-
no upravljanje sistemov v domu, spremljanje porabe 
energen tov, pregled nad domačim varnostnim siste-
mom ter vpogled v podatke o zdravstvenem stanju 
uporabnikov.

Podlaga za sis tem DOMINO so rezultati pilotne-
ga projekta IDT. Inteligentni dom Telekom je pilotni 
projekt Telekoma Slovenije in Laboratorija za teleko-
munikacije Fakultete za elektrotehniko. Namenjen je 
preizkušanju koncepta storitev pametnih domov za 
operaterska okolja.

IDT sestavljajo sistemi in naprave znotraj domov, 
centralni strežnik ter aplikacijski strežniki. Sistemi in 
naprave so v pilotni izvedbi IDT hišna avtomatizacija, 
merilnik porabe električne energije, alarmna centrala 
ter merilnik krvnega tlaka. Njihova stanja in zgodovi-
no podatkov hrani centralni strežnik. Na aplikacijskih 
strežnikih tečejo zunanje storitve, ki uporabnikom 
omogočajo upravljanje s pametnim domom preko 
različnih vmesnikov. Podprti so vmesnik za TV/STB, 
spletni vmesnik in vmesnik za mobilne terminale. Re-
zultati projekta IDT bodo osnova za morebitno ko-
mercialno vpeljavo tovrstnih rešitev. Pametni dom bo 
s tem predstavljal razširitev ponudbe obstoječih širo-
kopasovnih in multimedijskih storitev.

Predstavitev laboratorija in sistema DOMINO - Domače 
inteligentno okolje

Laboratorij za telekomunikacije predstavlja vez med 
teorijo in prakso 

Multimedijski laboratorij/studio nudi svoje storitve tudi zu-
nanjim naročnikom

Laboratorij za telekomunikacije na Fakulteti za elek-
trotehniko (LTFE) je najstarejši laboratorij na podro-
čju telekomunikacij v Sloveniji. V svoji bogati zgo-
dovini je bil, in je še, pomembna vez med teorijo in 
prakso, med industrijo in izobraževanjem.

Multimedijski laboratorij LTFE, sodi med najsodob-
nejše laboratorije pri nas. Laboratorij je povezan tudi 
z gospodarstvom in je s svojimi strokovnimi uslu-
gami in tehnično opremo na voljo tudi obrtnikom in 
podjetnikom.

Hvala vsem sodelavcem LTFE in OZS za res prijeten in 
koristen izobraževalni dan.                        
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20. tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije 

Oktobra smo se na Rogli že 20. leto
zapored srečali slovenski vzdrževalci

Informacije:  Društvo vzdrževalcev Slovenije

Hotel Planja na Rogli je tradicionalno prizorišče vseslovenskega srečanja vzdrževalcev, saj smo 
se tam v preteklih 20 le  h vzdrževalci srečali kar osemnajstkrat. Od leta 1991 do leta 2002 
je dogodek nosil ime Srečanje vzdrževalcev Slovenije, v letu 2003 pa smo ga preimenovali v 

Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije (TPVS). Zgodovino druženja vzdrževalcev Slovenije 
je v Zborniku letošnjega posvetovanja predstavil g. Darko Cafuta, predsednik nadzornega odbora 
DVS, za ogled pa je na voljo tudi na naši spletni strani www.drustvo-dvs.si.

Na jubilejnem, 20. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev 
Slovenije, ki je bilo od 14. do 15. oktobra 2010 na Rogli, 
je obiskovalce, poleg predsednika Društva vzdrževalcev 
Slovenije, Sergia Tončetiča, na slavnostni otvoritvi poz-
dravil tudi Hans Klemme Wolff, predsednik evropskega 
združenja vzdrževalcev EFNMS, ki je dogodku namenil 
nekaj pohvalnih besed, obenem pa predstavil smeri de-
lovanja evropskega združenja vzdrževalcev v prihodnje. 

Slika 1 - Otvoritvena slovesnost 20. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev 
Slovenije (v prvi vrsti sedijo slavnostni govorniki na otvoritveni slovesnosti 
20. TPVS - z leve proti desni dr. Pezirnik, mag. Renar, dr. Mihelič, g. Klemme 

Wolff in g. Tončetič)

Jubileju so spodbudne besede namenili tudi dr. Aleš Mi-
helič, generalni direktor Direktorata za tehnologijo na Mi-
nistrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, mag. 
Jože Renar, pomočnik generalnega direktorja Gospodar-
ske zbornice Slovenije ter dr. Jožef Pezdirnik z ljubljanske 
Fakultete za strojništvo.

Pomemben del vsakoletnega TPVS je predstavitev podje-
tij na razstavi v Športni dvorani hotela Planja. Letos se je, 
kljub izrazito neugodnim gospodarskim razmeram, obi-
skovalcem predstavilo 77 podjetij, med njimi 5 iz tujine. 
Letošnje posvetovanje je podprlo 8 sponzorjev in 4 me-
dijski sponzorji, glavna sponzorja pa sta bila družba Atlas 
Copco d.o.o. kot zlati ter družba Olma d.d. kot generalni 
sponzor.
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Obiskovalcem, ki jih je bilo letos skoraj 400, so razstav-
ljavci na ogled postavili najnovejše proizvodne in prodaj-
ne programe. Med obiskovalci in razstavljavci smo opra-
vili anketo o tehniškem posvetovanju in prepoznavnosti 
Društva vzdrževalcev Slovenije, s katero smo pridobili 
ključne informacije, pomembne za nadaljnji razvoj de-
lovanja društva ter tudi za organizacijo in posodobitev 
tehniških posvetovanj v prihodnje.

Slika 2 - Pogled na razstavna mesta 20. Tehniškega posvetovanja vzdrže-
valcev Slovenije

Rdeča nit letošnjega posvetovanja je bila Management 
v vzdrževanju. V okviru te teme se je v četrtek, 14. ok-
tobra, udeležencem posvetovanja s svojimi prispevki na 
predavanjih predstavilo 9 avtorjev referatov. V petek, 15. 
oktobra, pa se je na to temo – management v vzdrže-
vanju - zbralo omizje okrogle mize, ki so se je udeleži-
li managerji in priznani strokovnjaki s področja vzdrže-
vanja prepoznavnih slovenskih podjetij (Perutnina Ptuj 
d.d., Gorenje d.d., Julon d.d., Pivovarna Laško d.d., Re-
voz d.d., Talum d.d., Acroni d.d.), predstavniki Univerze v 
Ljubljani, Višje strokovne šole TŠC Nova Gorica in Društva 
vzdrževalcev Slovenije. Razprava se je dotaknila vprašanj, 
kot so: kako management vzdrževanja deluje v praksi in 
kako bi (teoretično) moral delovati; kako bi naj poteka-
lo kadrovanje in vzgajanje managerjev vzdrževanja; kdo 
bi v slovenskem gospodarskem prostoru moral odigrati 
ključno vlogo pri razvoju managementa vzdrževanja ter 

Slika 3 - Udeleženci okrogle mize Management v vzdrževanju na 20. TPVS

tudi, kakšno vlogo pri razvoju managementa vzdrževa-
nja ima Društvo vzdrževalcev Slovenije. Razpravljavci so 
jasno posredovali svoja pričakovanja do društva, ki jih 
bomo upoštevali pri dopolnitvi programa aktivnosti dru-
štva v prihodnje. Mnenja udeležencev in zaključki z okro-
gle mize so na voljo za ogled na http://tpvs.drustvo-dvs.
si/index.php?st=okrogla_miza.

Vse več pozornosti v društvu namenjamo izobraževanju. 
Poleg tega, da na strokovnih seminarjih izobražujemo 
naše člane, se povezujemo tudi z izobraževalnimi institu-
cijami na vseh ravneh. Na 20. TPVS smo tako letos v so-
delovanju s šolskimi centri predstavili projekt MUNUS2, 
v okviru katerega se uvajajo prenovljeni izobraževalni pro-
grami v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževa-
nju. Na predavanju Odloči se … pravilno! je Denis Kač s ŠC 
Celje predstavil dobre prakse - vmesne rezultate projekta 
MUNUS2 in obiskovalce informiral o novostih in možno-
stih, ki jih ponuja ta projekt na področju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter s tem tudi vzdrževanja.

V okviru okrogle mize z naslovom Predstavitev možnosti 
podiplomskega študija na področju vzdrževanja, pa je 
dr. Jože Vižintin, vodja Centra za tribologijo in tehnično 
diagnostiko na Fakulteti za strojništvo Univerze v Lju-
bljani, udeležencem predstavil program magistrskega in 
doktorskega študija terotehnologije.  

Posebej ponosni smo letos na število prijav na Natečaj za 
najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja, ki 
že vrsto let poteka pod okriljem tehniških posvetovanj in 
na katerega se je letos prijavilo 10 avtorjev izjemno kako-
vostnih diplomskih nalog. Na 20. TPVS so štirje najboljši 
diplomanti predstavili svoje diplomske naloge, zmagova-
lec letošnjega Natečaja za najboljšo diplomsko nalogo s 
področja vzdrževanja pa je Martin Jurič s Šolskega centra 
Ptuj, z nalogo Pnevmatična stiskalnica odpadne emba-
laže. Za izdelano nalogo je prejel zlato plaketo in denar-
no nagrado društva. Komisija za izbor najboljše naloge je 
takole pojasnila svojo odločitev: »Zlata diplomska naloga 
predstavlja primer projektne naloge po principu od ideje 
do projekta. Končen produkt diplomske naloge je praktič-

Slika 4 - Udeleženci Natečaja za najboljšo diplomsko nalogo s področja 
vzdrževanja za leto 2010 na slavnostni podelitvi priznanj (v ospredju g. 

Jurič prejema plaketo iz rok vodje natečaja, g. Sakside)
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no široko uporaben izdelek, ki posredno zmanjšuje one-
snaženost okolja. Študent je v diplomsko nalogo vpletel 
naj različnejša dela, ki naj bi jih obvladal vsak vzdrževalec. 
Vse svoje delo je tudi lepo sistematično dokumentiral.«

Stalnica tehniških posvetovanj je tudi Natečaj za najbolj-
šo idejo s področja vzdrževanja. Na ta natečaj smo le-
tos prejeli nekaj zanimivih idej, nagradili pa tri in sicer je 
bronasto plaketo za najboljšo idejo prejel Matjaž Podob-
nik iz družbe ETA Cerkno d.o.o. za prijavljeno izboljšavo 
»Kontrola tiskanja rdeče pike«; s srebrno plaketo je bil 
nagrajen tandem iz družbe Revoz d.d., Novo mesto, ki 
sta ga sestavljala Alojz Mohorčič in Miha Murn za izbolj-
šavo »Izdelava pripomočka za demontažo ventilov na 
orodju za aplikacijo laka«; zlata plaketa pa je letos šla v 
roke Božislava Jančiča iz družbe Swatycomet d.o.o., Mari-
bor, za izboljšavo »Regulacija zaviranja surove tkanine 
- linija ISOTEX«.

Slika 5: Skupinska slika nagrajencev Natečaja za najboljšo idejo s področja 
vzdrževanja za leto 2010 z vodjo natečaja, g. Šinkovcem

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sponzorjem, 
razstavljavcem, predavateljem, obiskovalcem in drugim 
sodelavcem, ki so s svojimi prispevki, delom in sodelo-
vanjem pripomogli k dobri izvedbi srečanja ter k prepo-
znavnosti društva v medijih in slovenskem gospodarstvu. 

Nasvidenje na 21. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev 
Slovenije, ki bo 13. in 14. oktobra 2011 na Rogli! 

Vljudno vabljeni!

Izjemen dosežek 
prof. dr. Romana 
Jerale iz Kemijskega 
inštituta v Ljubljani 
in njegove 
zmagovalne ekipe 
na tekmovanju v 
ZDA na iGEM2010

Avtor:  Janez Škrlec, inženir mehatronike

8. novembra 2010 je, po vrs   peta slo-
ven ska ekipa študentov ponovno os-
vojila veliko nagrado na tekmovanju 

raziskovalnih projektov s področja sintezne bio-
logije na znameni   univerzi MIT v Cambridgu, 
ZDA. Zanimanje za to tekmovanje je v svetu vse 
večje, saj se je letošnjega tekmovanja udeležilo 
že 130 ekip iz celega sveta, kar je največ doslej, 
pri čemer so sodelovale ekipe iz najuglednejših 
svetovnih univerz, kot so Harvard, MIT, Yale, 
Princeton, Stanford, Imperial College, ETH in 
Cambridge, ki je zmagal lansko leto. Slovenske 
ekipe so bile na dosedanjih tekmovanjih od 
leta 2006 najbolj uspešne med vsemi, saj so že 
tretjič zmagale v absolutni konkurenci.

Z letošnjim projektom so sodelovali na področju Nove 
aplikacije. Člani ekipe so prepričani, da bo njihov izum 
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povzročil revolucijo na področju sin-
tezne biologije. Idejo, ki je osnova 
projekta so nazorno prikazali s fil-
mom, ki v poldrugi minuti vsakomur 
razumljivo razložijo idejo. 

Zamislili so si neke vrste tekoči trak 
za izdelavo izbranih spojin v bakte-
rijskih celicah. Celice različnih mi-
kroorganizmov, rastlin in živali sin-
tetizirajo na tisoče različnih spojin. 
Za sintezo vsake od teh spojin je po-
trebnih večje število encimsko katali-
ziranih korakov, tipično več kot pet. 
Izvirna zamisel slovenske ekipe je, da 
bi encime, ki sodelujejo v sintezi po-
samezne spojine povezali v natanč-
no določen vrstni red preko vezave 
na dvojno vijačnico DNK. 

Zaporedje DNK v tem primeru deluje 
kot program, ki natančno določa vr-
stni red vezanih encimov in na ta na-
čin tudi vrstni red reakcij, ki vodijo do 
nastanka izbranih spojin, ki nastajajo 
v tako spremenjenih bakterijah. Ide-
ja ima izjemno velik potencial pred-
vsem za proizvodnjo zdravil, biogo-
riv, pa tudi drugih uporabnih spojin. 

Člani ekipe so dokazali, da je zamisel 
dejansko izvedljiva na primeru sin-
teze violaceina, vijolično obarvane 
spojine, ki ima protitumorsko delo-
vanje. V celicah, v katere so vstavili 
DNK program, so dosegli kar šestkra-
tno povečanje proizvodnje violacei-
na. Kot pomembno dodatno pred-
nost tega inventivnega pristopa so 
opazili, da so s povečanjem proizvo-
dnje zaželene spojine tudi preprečili 
nastajanje stranskega produkta. 

Poleg izboljšanja biosinteze ima nji-
hov pristop zanimive potenciale tudi 
za procesiranje informacij. Vodja eki-
pe prof. Roman Jerala pravi: »Pred 
kakšnim letom je skupina iz kalifor-
nijske univerze v Berkeleyu poročala 
o iznajdbi proteinskega ogrodja s ka-
terim so izboljšali proizvodnjo zdravi-
la proti malariji za skoraj 100x, hkrati 
pa to tehnologijo uporabljajo tudi za 
proizvodnjo biogoriv. Menimo, da 
ima naš pristop pomembne dodatne 
prednosti, ker je edini s katerim lah-

ko povežemo v biosintetsko verigo 
tudi po deset ali več encimov. 

V projektu so sodelovali študenti bi-
otehnologije, biokemije, mikrobiolo-
gije, biologije, medicine in letos pr-
vič tudi računalništva. Mentorji ekipe 
so bili raziskovalci iz Kemijskega in-
štituta, EN-FIST centra odličnosti ter 
Univerze v Ljubljani. 

Direktor EN-FIST centra odličnosti, 
dr. Matjaž Polak, ki je tudi sam spre-
mljal ekipo na tekmovanju, meni: ”Ta 
projekt je pomemben uspeh našega 
centra odličnosti, saj smo z njim po-
vezali interdisciplinarno ekspertizo 
mentorjev, ki prej sicer še niso so-
delovali. Prav tako je potrebno pou-
dariti, da smo naš nov bio-sintetski 
pristop skupaj s Kemijskim inštitu-

tom zaščitili s patentno prijavo, saj 
smo prepričani, da gre za razvoj iz-
jemno obetavne tehnologije. Ome-
njena platforma je zanimiva za naše 
partnerje iz gospodarstva, zagotovo 
pa tudi za druga visoko tehnološka 
podjetja v tujini.” 

Člani ekipe so bili študenti biokemije 
Tina Ilc, mikrobiologije Tina Lebar in 
Tjaša Stošicki, medicine Nejc Tom-
šič, biotehnologije Jernej Turnšek, 

biologije Matej Žnidarič, ter študen-
tje računalništva Jure Bordon, Rok 
Češnovar, Mattia Petroni, Rok Pu-
stoslemšek, kot mentorji pa so sode-
lovali Monika Avbelj, Rok Gaber, dr. 
Tomaž Koprivnjak, dr. Mojca Benči-
na, Jerneja Mori, dr. Irena Vovk, Ve-
sna Glavnik, in dr. Roman Jerala, iz 
Kemijskega inštituta, EN-FIST centra 
odličnosti ter Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo, dr. Gregor An-
derluh in Vesna Hodnik iz Biotehni-
ške fakultete ter dr. Miha Mraz, Miha 
Moškon in dr. Nikolaj Zimic iz Fakul-
tete za računalništvo in informatiko 
Univerze v Ljubljani. 

Projekt so podprli ARRS, Ad Futu-
ra, Kemijski inštitut, EN-FIST center 
odličnosti, Fakulteta za računal-
ništvo in informatiko ter podjetja 

Lek, Kemomed, Krka, Osir, Probo, 
Mikro+Polo, Majbert, Omega in Our-
Space.

Ob predstavitvi tega izjemnega uspe-
ha, naj poudarim, da je Prof. dr. Roman 
Jerala je bil tudi sodelujoči predavatelj 
uspešnega 6. Nanotehnološkega dne 
ki ga je letos organiziral odbor za zna-
nost in tehnologijo pri Obrtno podje-
tniški zbornici Slovenije.     

Člani zmagovalne ekipe ter njihovi mentorji s pokalom za osvojeno veliko nagrado na univerzi MIT. 
Desno spredaj je vodja ekipe, prof. dr. Roman Jerala (slika vir KI)
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OpenBlend konferenca 2010 je potekala 7. oktobra na elitni lokaciji Ljubljanskega gradu, ob 
odlični kulinariki, zanimivih predstavitvah strokovnjakov IT področja in nenazadnje v prijet-
nem vzdušju in v obilici možnos   navezovanja novih s  kov. Kljub samo enemu dnevu, ki je 

bil na razpolago, je uspelo prirediteljem sestavi   tematsko razgiban sistem predavanj in prikazov, 
od katerih se tu dotaknimo le nekaj.

Sacha Labourey je predstavil svetle strani „cloud compu-
tinga“, pričakovane prednosti in „Cloud Bees“- svoje pod-
jetje za middleware, katerega resno uporabo pričakujejo 
s porastom cloud computinga. 

Carlo de Wolf (RedHat) si je pobliže ogledal Enterprise 
JavaBeans - EJB in praktične posledice konkretnih odloči-
tev, ki vplivajo na možnost testiranja in hitrost izvajanja.

Martin Pregl (Microsoft) je prikazal integracijo vseh 
aspektov projekta s pomočjo „Visual Studio Team Explo-
rer Everwhere“. Slednji je razširitev Team Foundation Ser-
verja (TFS) na okolje Eclipse in Javo. Martin Pregl (Microsoft)

Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA

Konferenca OpenBlend 2010
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Sanjeeb Sahoo (Oracle) je prikazal hibridni pristop k ra-
zvoju Enterprise Java aplikacij z uporabo OSGi platforme.

Dimitris Andreadis (JBoss - RedHat) se je lotil razvoja 
aplikacij v odprtokodnem okolju nasploh in obdelal spe-
cifi ke, ki jih tako okolje zahteva za uspeh projekta. 

Dimitris Andreadis (JBoss - RedHat)

Jeff Brown (SpringSource/VMWare) je predstavil Groovy 
kot zanimivo možnost za razvoj dinamičnih aplikacij za 
Javo. Groovy je eden od mnogih jezikov, ki s zasnovani na 
Java virtualnem stroju.

Jeff Brown (SpringSource/VMWare)

Gregor Berginc (XLab): “Platforma virtualnega globusa 
Gaea+ je zrasla iz specializiranega orodja za vizualizacijo 
simulacije poplav, razvitega v okviru razvojnega projekta. 
Prve različice so uporabljale Swing, ki je sicer dober pro-
gramski vmesnik (API), a zahteva veliko dela pri izgrad-
nji kompleksnih aplikacij, zrelih za praktično rabo. Med 
razvojem smo konec leta 2009 spoznali, da večino časa 
porabimo z razvojem čisto splošnih funkcionalnosti, kot 

je denimo sistem prenosljivih modulov, ali pa upravitelj 
oken, namesto, da bi delali na dejanskih problemih, ki 
bi platformo popeljali na višjo raven. Po izčrpni analizi 
obstoječih platform in prototipnih integracijah vizualiza-
cijskega jedra Gaea+, smo se odločili naslednjo različi-
co izdelati na Netbeans Rich Client Platform. Platforma 
Netbeans ponuja mnogo odličnih API-jev, ki razširjajo ne 
le Swing, ampak tudi ostale vidike modularne izgradnje 
aplikacij. Predavanje bo predstavitev in pregled nekaterih 
glavnih prednosti platforme Netbeans in bo vključevalo 
primere uporabe API-jev. Predavanje bo tudi izpostavilo 
nekatere težave s katerimi smo se soočali med razvojem 
in prehodom na novo platformo.”

Z relativno novo platformo Android, ki jo poznamo na 
mobilnih telefonih, se je poukvarjal Martin Sonc (3FS), 
ki je prikazal osnovne značilnosti in  je prikazal osnovne 
značilnosti skozi relativno enostavno aplikacijo elektron-
ske denarnice. Inženirji, ki delajo na Android platformi 
večkrat poudarjajo, da Android ni Java in bi se ga morali, 
tudi izkušeni Java programerji, na novo naučiti. S tem 
namenom so se v velikem loku izognili standardnim po-
imenovanjem komponent, kot jih poznamo v Javi ter se 
poslužili popolnoma novih. Tako se srečamo s pojmi kot 
so Context, Activity, Cursor in še bi lahko naštevali. Kjer je 
mogoče, so se iskale paralele z Java svetom in poizkuša-
lopojasniti, zakaj so te razlike prisotne in potrebne.

Martin Sonc (3FS)

Java in z njo povezane tehnologije so glede na prisotnost 
v tehnologiji vsaj pri nas premalo medijsko vidne in Open-
Blend je dobrodošel korak v to smer. Prepričani smo, da 
je konferenca ponudila mnogo odgovorov na vprašanja 
vezana na teme konference in da je bilo druženje s kolegi 
in prijatelji koristno in prijetno. Upamo, da je konferen-
ca dosegla pričakovanja udeležencev, organizatorji pa si 
želijo biti še boljši. Zato z veseljem pričakujejo vse vaše 
predloge, komentarje in ideje. 

Upam, da se vidimo naslednje leto.  
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Mobinetova 11-ta konferenca „TELEKOMUNIKACIJE“ je tudi letos pokrila pričakovane 
trende na svojem področju, tudi tokrat iz več perspek  v, od proizvajalca GSM opreme 
preko lastnikov omrežij do pripadajoče infrastrukture ponudbe aplikacij.

Avtor: Branko Badrljica, AVTOMATIKA

TELEKOMUNIKACIJE 2010

Mag. Zoran Vehovar se 
je v uvodnem nagovo-
ru dotaknil potrebe po 
planskem razvoju na 
državni ravni v skladu z  
razvojem na ravni EU. 
Pritisk, ki ga moderni 
razvoj postavlja nad 
te lekomunikaci jsko 
infrastrukturo zahte-
va organiziran, celovit 
pristop. Dostop do te-
lekomunikacijskih kanalov postaja za razvoj industrije in 
družbe nasploh ravno tako ključen, kot je denimo elek-
trična energija, pitna voda ali komunalne storitve. Eden 
od ciljev EU je zagotovitev osnovnega širokopasovnega 
dostopa do interneta za vse državljane do leta 2013 ter 
hitrega dostopa (30/30 Mbit/s in več) do leta 2020.

Kje je Evropa in kje mi?

Kot je po dosedanjih izkušnjah, tako v Sloveniji kot tudi 
drugod videti, ni pričakovati od čiste tržne tekme ponu-
dnikov dosego teh ciljev. V Sloveniji je problemov veli-
ko, eden glavnih je izrazito neenakomerna porazdelitev 
prebivalstva in industrije, kar ob nedostopnosti mnogih 
področij pomeni visoke stroške zagotovitve povezave. 

Ravno tako so ob današnji zakonodaji ponudniki nestimu-
lirani v tovrstne naložbe in tako se razlike še potencirajo 
- oddaljene lokacije ostajajo slabo povezane medtem, ko 
se v urbanih in industrijskih središčih komunikacijske po-
vezave po nepotrebnem podvajajo. 

Philip Parfi tt (Nokia) je pred-
stavil Nokio kot globalnega
proizvajalca mo bilni kov in po 
številu prodanih primerkov 
še vedno vodilnega igralca 
v globalnem merilu. Pri tem 
je pomembno še posebej to, 
da globalno pokritost s šte-
vilom naprav spremlja tudi 
podobno razširjena trgovina 
aplikacij OviStore za mobilne 
aplikacije. Pri tem je rahlo 
dvomljiva upravičenost deklarirano neomejeno zaupanje 
proizvajalca v uspeh prenovljenega programske osnove 
njihovih telefončkov - Symbian^3. Ta je resda doživel re-
lativno ugoden sprejem glede na stare verzije, vendar še 
vedno ostaja nekaj vprašanj.

Prvič, vsaj meni ni čisto jasno, čigav je dejanjsko Symbi-
an. Najprej je bil popolnoma v Nokiini lasti. Nato so ga 
„odprli“ in dali razvojno okolje in pomembne parametre 
na voljo praktično komurkoli, ki se je odločil naložiti ra-
zvojno okolje. Nato je bila ustanovljena samostojna odpr-
tokodna organizacija Symbian, ki naj bi skrbela za razvoj 
okolja. A kljub temu je bila koda na www.symbian.org 
le nekakšen „etalon“, katerega spremembe so potem po 
presoji proizvajalca dejanjsko končale v aparatih.

Ravno v dnevih konference so se pojavile novice o tem, da 
bo Nokia spet posvojila Symbian in ga bo razvijala v okvi-
rih tovarne. Ni mi čisto jasno, koliko stabilnosti in odprto-
sti bo na koncu ostalo od tega. Res je, da Symbian po no-
vem ponuja razvijalcem prijazne Qt knjižnice in možnost 
razvoja v C/C++, vendar to dobite tudi pri konkurenci.
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Brskanje po spletu je razkrilo, da stoji med drugimi imeni 
tudi Nokia za razvojem okolja MeeGo, ki je v bistvu pov-
sem klasičen Debian Linux, vendar prilagojen in prikro-
jen mobilnemu okolju telefončkov, tablet itd. Nokia celo 
ponuja en model (N800) za Maemo (predhodnik Meego, 
katerega naj bi slednji nadomestil v bodoče) in novice na 
spletu napovedujejo novi model, ki bo delal v tem okolju, 
a vsa moja poizvedovanja pri g. Parfi ttu na temo Maemo/
Meego niso dala odziv. Škoda, ker gre, vsaj na papirju, za 
idealen spoj za razvijalce profesionalnih aplikacij. 

N800 je znan kot zelo zmogljiv telefonček, pravzaprav 
kar računalnik z možnostjo telefonije in njegovi nasled-
niki bodo verjetno nadaljevali to tradicijo, kar pomeni 
možnost poganjanja zahtevnejših aplikacij in soliden za-
slon, programsko okolje pa je za vse praktične namene 
zelo podobno okolju na vsakem namiznem računalniku 
z Linux OS.

Na trgu ponudbe storitev za GSM naprave je le nekaj 
osnovnih področij - ponudba samega aparata za konč-
nega uporabnika, ponudba aplikacij, prodaja aplikacij v 
namenskih trgovinah in ponudba storitev komunikacij-
skih omrežij. Jasno je, da vlada pritisk na prodajo aplikacij 
z obeh strani. Proizvajalci opreme hočejo obdržati nad-
zor nad trgovino (recimo OviStore itd) ker to predstavlja 
dodaten vir zaslužka. V tej sliki so ponudniki omrežnih 
storitev v podobni vlogi kot ponudniki električne energije 
- nudijo pač osnovno storitev. Na drugi strani pa bi lastni-
ki omrežja radi potisnili proizvajalce naprav v podobno, 
a zrcalno pozicijo - pridobiti ekskluzivo prodaje aplikacij 
zase in proizvajalcem prepustiti le proizvodnjo aparatkov.

A ker so vsaj pri nas slednji v prednosti, saj že efektivno 
nadzirajo trgovino aplikacij, se pojavljajo zamisli, ki bi to 
spremenile.

Ena takih je „WAC“, katere-
ga je predstavil Horst Pertl 
(Simobil d.d.) . Gre v osnovi 
za zamisel, kjer leži v osnov-
ni ravni integracijsko oko-
lje, ki ponuja razvijalcu en 
vmesnik, ki v ozadju „lepi“ 
vhodni vmesnik različnih 
konkurenčnih okolij in tako  
omogoča razvijalcem razvoj 
ene aplikacije, ki bo lahko 
tekla v različnih okoljih. 

Če sem prav razumel predavanje, naj bi na a način dose-
gli zastopanost na trgu, s katero bi potem lažje pritisnili 
proizvajalce telefonov, da bi privolili v globalno ali vsaj 
standardizirano trgovino aplikacij, ki bi bila krojena bolj 
po meri lastnikov omrežij.

WAC Evolution…

evolution
Continued evolution

Device API & Web Apps etc.

WAC 
evolution Available now – merged SDK Q4 2010

Waikiki
Public review

Q3 2010

beta
Q4 2010

Final
Q1 2011

1.1  & 1.2  

Vsaj na prvi pogled se zdi, da ta najmanjši skupni imeno-
valec (html/css/javascript, java itd) preveč omejuje spek-
ter aplikacij, ki jih je moč učinkovito izpeljati na tak način. 
No, lahko skočite na uradno stran organizacije (http://
http://www.jil.org/web/jil ) in si ustvarite mnenje sami.

Če smo v preteklosti lahko slišali kupe standardov za de-
janski prenos podatkov na nivoju okvirjev itd, je sedaj IP 
edina mantra. Vse se seli na IP protokol. Peter Croy (Aviat 
Networks) je predstavil Aviat kot globalnega ponudnika 
telekomunikacijske opreme na praktično vseh segmen-
tih. Pri tem se postavlja vprašanje zahtev pred novimi ge-
neracijami opreme na vseh delih prenosne poti, kjer IP 
zaradi svojih specifi k lahko vnaša posebne zahteve, tako 
glede upravljanja in usmerjanja prometa, upravljanja 
QoS kot nadzora omrežja, detekcije in odprave napak itd.
O 4G standardu prenosa podatkov do uporabnika se je 
dolgo govorilo a ker je Shannonov zakon neizprosen, je 
tudi tu industrija bila prisiljena ubirati drobne korake. 
Tako smo sedaj končno pred uvedbo LTE, ki naj bi nasle-
dil 3G, ki pa prinaša kljub izboljšavam v modulaciji itd 
bistveno ostrejše zahteve, kar pomeni tudi več napora pri 
načrtovanju omrežja, naprednejšo opremo na terenu in 
več testiranja. Bernard Koessler (JDSU) je predstavil JD-
SU-jevo ponudbo na tem področju in probleme, ki čakajo 
ponudnike teh storitev v bližnji bodočnosti.

Vse več se govori o računalništvu v oblaku in vse težje je 
razločiti propagando od tehtnih napovedi. Tokrat se je 
problematike in pogleda nanjo iz perspektive mobilnih 
platform ozrl Boštjan Stražar (Microsoft). Podane so bile 
zelo privlačne številke, vendar tudi tokrat ni bil ponujen 
odgovor na manj všečna vprašanja - recimo zaupanja v 
storitve ponudnika, dodatnih obremenitev omrežij (ki 
najbrž ne bo zanemarljivo za LTE itd). Vsi podani izračuni 
vsaj meni nekako sugerirajo kot da je strošek uporabe 
omrežja zanemarljiv, njegova hitrost pa neskončna. 

Kot je videti, bo treba počakati, da se „dim razkadi“...
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Slovenska fotovoltaična
konferenca 2010
Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko na Fakulte   za Elektrotehniko je pripravil tret-

jo slovensko fotovoltaično konferenco SLO-PV 2010. Zbrali so se prak  čno vsi, ki v Sloveniji 
na tem področju nekaj pomenijo- od raziskovalcev preko ponudnikov opreme in postavl-

jalcev do uporabnikov.

Gregor Černivec ( Bisol d.o.o.) je prikazal razvojne trende 
in industrijske perspektive fotovoltaike. Osnova podro-
čja so fotonapetosni moduli, srce teh pa celica, katere 
izkoristek, še bolj pa cena je danes ozko grlo vseh kon-
kurenčnih izračunov. Iz tega sledi, da je prihodnost po-
dročja najbolj usodno vezana na proizvodne postopke in 
pričakovane izboljšave celice.

Čeprav je današnja tehnologija kar dobro zapopadla pro-
blem izkoristka, ji manjka še veliko do vsakdanje praktič-
ne uporabnosti. Priprava osnovne monokristalne rezine 
je relativno draga, polikristalne celice pa doslej niso po-
nudile zadostne poenostavitve, ki bi se preslikala v dose-
gljivo ceno modulov in glede na samo tehnologijo nič ne 
kaže na to, da bo v kratkem dosegla konkurenčno ceno. 
Zato se je industrija poleg stalnih izboljšav učinkovito-
sti pretvorbe obrnila tudi drugam in odgovor išče tudi v 
drugih tehnologijah, kot so denimo tankoslojni amorfni 
silicij, pa tudi druge materiale, kot so kadmij telurid, hal-
kopirit itd. 

Franko Nemac (ApE d.o.o.) je obdelal perspektive in 
možnosti solarne tehnologije v celoti - od teoretično 
razpoložljive energije na planetarni ravni v primerjavi s 
klasičnimi in ostalimi alternativnimi viri, specifi čnimi vre-
menskimi pogoji v Sloveniji, odkupnimi cenami električ-
ne energije ipd.

Marko Jankovec (labor. za fotovoltaiko) je prikazal meto-
de in standarde za preizkušanje elementov PV sistemov, 
ki so danes potrebni načrtovanju pV sistemov. Ti zaje-
majo vse gradnike, vendar dajejo glavno pozornost fo-
tovoltaičnim modulom. Poleg čistega teoretičnega izko-
ristka je pomembna njihova robustnost in odpornost na 
različne termične, električne in fi zične vplive, ki jih bodo 
srečali med obratovanjem.

Mitja Koprivšek (ETI d.o.o.) je obdelal specifi čne proble-
me zaščite tokokorogov fotvoltaičnih elektrarn in pri-
padajoče infrastrukture, tako pred vplivi okolice (strela, 
motnje itd) kot pred vplivi iz omrežja in napakami v sklo-
pu elektrarne same. Precejšen del specifi ke se nanaša 
na enosmerne napetosti in tokove, ki so prisotni v teh 
elektrarnah in ki zahtevajo temu ustrezno prilagojene 
elemente (problemi oblokov itd).

Ne glede na probleme s ceno in učinkovitostjo solarnih 
panelov ostaja problem lokalnega shranjevanja energi-
je še vedno kot ne učinkovito rešen na vseh velikostnih 
ravneh. Veliko se govori o različnih variantah Li-Ion teh-
nologije, vendar tudi te še ne ponujajo celovite rešitve. 
Problematike fotovoltaike ne moremo enačiti z elektro-
mobili, kjer so kriteriji premaknjeni proti v smer kWh/kg 
in kjer cena same energije ni tako problematična. Pro 
fotovoltaiki masna gostota energije ni tako pomembna 
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kot recimo cena akumulatorja in njegova robustnost ( sa-
mopraznjenje, prenašanje praznega stanja skozi daljša 
obdobja itd), trajnost skozi cikle polnjenja/pražnjenja in 
visok izkoristek (majhne izgube) v čimširšem področju 
delovanja.
Miran Gaberšček (kemijski inštitut) je trenutno aktual-
ne ideje, ki se testirajo v razvojnih laboratorijih, njihove 
prednosti in slabosti, zaradi katerih jih še ni v masovni 
uporabi.
Skupna lastnost večine tehnologij proizvodnje energije 
iz obnovljivih virov je njihova razpršenost tako v prosto-
ru kot v času (fotovoltatične in vetrne elektrarne dajejo 
energijo samo v določenih pogojih in njihova „proizvo-
dnja“ je načeloma nestalna), kar prinaša nove zahteve 
tako pred energetska omrežja kot pred sisteme upravlja-
nja. Temu so namenjeni različni prijemi, od naprednih 
števcev porabe na priključkih odjemalcev do različnih sis-
temov upravljanja deljenih virov.

Gregor Omahen (EIMV) je prikazal koncept SmartGrids.
Benjamin Čokan (Plan-net) in Hubert Golle (Robotina) sta 
prikazala različne nadzorne sisteme in pripadajoče pro-
blematike ter njih rešitve.

SPSS – Solar Plant Supervisory System

Celovit nadzor fotovoltaične elektrarne

Andrej Hanžič (Enersis) in Gašper Škarja (Kon Tiki Solar) 
sta prikazala solarne elektrarne skozi perspektivo načr-
tovalca,  Miha Flegar (Gorenjske elektrarne) pa prikazal 
praktične izkušnje naročnika.
Kljub vsemu pompu in lobiranju raznih skupin se zdi, da 
ima lahko solarna elektrika neko prihodnost. Vprašanje 
je, kakšno. Nadaljnji razvoj tehnike bo pokazal njene meje 
in zahteve po spremembah obstoječe infrastrukture.
SLO-PV je nujen letni opomnik o premaganih ovirah in 
spremembah cenovnih, tehničnih in političnih pogojev 
na tej poti.                                 

Informacije:  Kristina Ober
Tehnološki park Ljubljana

TEHNOLOŠKI PARK 
LJUBLJANA NA PETEM 
SLOVENSKEM FORUMU 
INOVACIJ

Ljubljana, december 2010 – Tehnološki park 
Ljubljana je tudi letos ak  vno prisoten na 
Slovenskem forumu inovacij, ki je potekal 

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 2. do 
3. decembra 2010. 

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev o 
inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj 
perspektivne inovativne proizvode in z letošnjim letom tudi 
inovativne storitve in poslovne modele. Na njem so na enem 
mestu združeni inovativni potenciali Slovenije – podjetja, po-
samezniki, raziskovalni instituti, podporne institucije in dru-
ga zainteresirana javnost.

Tehnološki park Ljubljana je, prvi dan, 2. decembra 2010, na 
mednarodnem odru predstavil priložnosti, ki jih mladim podje-
tnikom ponuja evropski program ERASMUS za mlade podjetni-
ke. Drugi dan, 3. decembra 2010, je Tehnološki park Ljubljana 
prisoten s promocijsko stojnico, na kateri je obiskovalcem nudil 
informacije o ustanovitvi podjetja, fi nančnih vzpodbudah, pod-
jetniških storitvah, internacionalizaciji in članstvu v Tehnolo-
škem parku Ljubljana. Med 10. in 12. uro je ekipa Tehnološke-
ga parka Ljubljana v okviru poslovnega stičišča potencialnim 
podjetnikom svetovala pri ustanavljanju gospodarskih družb 
ter ustaljenim podjetjem svetovala pri vstopu na tuje trge. Ob 
15. uri pa je v okviru mednarodnega programa mag. Iztok Les-
jak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana, predstavil »Prilo-
žnosti, ki jih ponuja evropsko podporno okolje za podjetnike«.

V okviru tekmovanja za najboljšo slovensko inovacijo so se na 
odprtem odru Slovenskega foruma inovacij predstavile tudi 
inovacije članov Tehnološkega parka Ljubljana:
• KIBERnet - Virtualna elektrarna, INEA d.o.o. (pridružena čla-

nica Tehnološkega parka Ljubljana)
• PHOV (Photo Field Of View), XLAB d.o.o. (pridružena članica 

Tehnološkega parka Ljubljana)
• Energijsko varčni sistemi industrijske razsvetljave REFLECTA, 

Svetloba d.o.o. (redna članica Tehnološkega parka Ljubljana)
• Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko, Biosistemi-

ka d.o.o. (redna članica Tehnološkega parka Ljubljana)

Podrobni potek dogodkov na 5. Slovenskem forumu inovacij 
si lahko ogledate na uradni spletni strani http://www.forumi-
novacij.si/sfi /                                
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Avtor: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Enostavno in učinkovito: 
moduli z ročno funkcijo

Podjetje Beckhoff  je razvilo izhodne module z vgrajenimi s  kali ali potenciometri za ročno 
spreminjanje signalov neodvisno od krmilnika. Poleg omenjenih izhodnih modulov, pa je 
mogoče dobi   tudi vhodni modul pri katerem preko  s  kal nastavljamo vhodne vrednos  .

V nekaterih aplikacijah želimo 
izhodni signal krmilnika spremi-
njati tudi ročno, neodvisno od iz-
hodnih spremenljivk krmilnika ali 
pa želimo ob krmilniku imeti tudi 
stikala za ročni vklop/izklop vho-
dnih signalov. Ob uporabi modu-
lov, predstavljenih v tem prispev-
ku, nam za ta namen ni potrebno 
vgrajevat v kontrolno omaro do-
datnih stikal ali potenciometrov, 
kar omogoča prihranek prostora 
in zmanjšuje količino ožičenja. Po-
glejmo katere module s funkcijo 
ro čno ponuja podjetje Beckhoff.

KM4602 je analogni izhodni mo-
dul (0-10V) z dvema izhodnima 
kanaloma, ki imata skupno maso. 
S stikali na modulu izbiramo med 
avtomatskim in ročnim delova-
njem. Pri ročnem delovanju lah-
ko izhodno napetost nastavimo s 
potenciometri, ki so vgrajeni na 

sprednji strani modula. Pri avto-
matskem načinu pa izhodno nape-
tost določa izhodna spremenljivka 
krmilnika. Modul sporoča stanje 
stikal (ročno/avtomatsko) v kr-
milnik preko dveh vhodnih bitov. 
Za ročno delovanje mora imeti 
modul napajanje preko 24 V na-
pajalne linije.

KM2642 je dvokanalni relejski izho-
dni modul z ročnim ali avtomatskim 
upravljanjem. Modul ima tropolo-
žajno stikalo za vsak kanal s katerim 
izbiramo med stanji: ročno vkloplje-
no, ročno izklopljeno in avtomatsko. 
Tudi pri tem modulu v avtomatskem 
načinu stanje izhoda določa stanje 
izhodne spremenljivke krmilnika. Za 
ročno delovanje mora imeti modul 
napajanje preko 24 V napajalne linije.

Med module z ročno funkcijo uvr-
ščamo tudi modul KM2614. Gre 4 

kanalni izhodni relejski modul, ki 
ima tudi možnost ročnega vklopa.

Kot smo omenili, podjetje Beckhoff 
ponuja tudi vhodni modul, pri ka-
terem preko  stikal nastavljamo 
vhodne vrednosti. Modul KM1644 
je modul s štirimi stikali in 4 sve-
tlečimi diodami. S stikali lahko 
ročno spreminjamo stanje štirih 
vhodnih digitalnih spremenljivk v 
krmilniku, svetleče diode pa prika-
zujejo stanje štirih izhodnih digi-
talnih spremenljivk  iz krmilnika 
(jih ni možno aktivitrati direktno 
s stikali).

Zgoraj navedeni moduli so za 
Beckhoff K-bus sistem.

Podrobnejše podatke o navedenih 
modulih dobite na www.beckhoff.
si ali pri podjetju Beckhoff Avto-
matizacija d.o.o.     



Beckhoff EtherCAT komponente: Hitre, fl eksibilne, 
precizne, z odličnim razmerjem cena/zmogljivost

Beckhoff ponuja komponente za EtherCAT sisteme:
 Industrijski računalniki: zmogljivi, robustni in zanesljivi računalniki 

 za avtomatizacijo
 Embedded CX računalniki: Modularni računalnik za montažo na 

 DIN letev z neposredno montažo V/I modulov
 EtherCAT IP20 moduli: V/I moduli za montažo na DIN letve
 EtherCAT IP 67 Box moduli: V/I moduli za montažo v zahtevnejšem  

 okolju
 EtherCAT pogoni: pogoni z visoko dinamiko
 TwinCAT: zmogljiva programska oprema za PLK in pogonsko tehniko
 TwinSAFE: možnost integracije varnostnih modulov

 www.beckhoff.si/EtherCAT-system

New Automation TechnologyBECKHOFF
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  Pogonska 
tehnika

 Avtomatizacija V/I IPC

EtherCAT: hitro Ethernet vodilo
Beckhoff PC krmilniki in EtherCAT oprema

Beckhoff Avtomatizacija d.o.o., Zbiljska cesta 4, 1215 Medvode

Telefon: 01 361 30 80, Fax: 01 361 30 81, info@beckhoff.si 

www.beckhoff.si

 EtherCAT V/I moduli
 Ethernet v realnem času do  

 vhodno-izhodnih modulov
 Velika izbira modulov za različne

 signale PC krmilniki 
 EtherCAT področno vodilo   

 direktno na Ethernet priključek
 PLK in krmilnik pogonske 

 tehnike na enem PC-ju

 EtherCAT pogoni
 Pogoni z visoko dinamiko
 Vgrajena hitra kontrola zank
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Avtor: Velimir Sršan, Bartec Varnost d.o.o.

POLARIS panelni računalniki 
z LED zaslonom na dotik

POLARIS panelni računalniki z LED tehnologijo in zaslonom na do  k so inova  vna nadgradnja 
obstoječih POLARIS panelnih računalnikov. Na voljo so v velikos  h 5,7'', 10,4'' in 12,1''. Na-
menjeni so za enostavno upravljanje prepros  h naprav, kot so mešalniki, sušilni stroji, pol-

nilne postaje ter za vodenje in nadzor kompleksnih strojev, kot so reaktorji, centrifuge ali mlini. 
Vse POLARIS naprave so namenjene za uporabo v coni 1  2 kot tudi v coni 21  22. To zagotavlja 
običajno uporabo računalnika tudi v eksplozijsko ogroženih območjih. Panelni računalniki so še 
posebej primerni za uporabo v kemični, petrokemični in farmacevtski industriji.

Zasloni visoke ločljivosti z LED osvetlitvijo ozad-
ja in z zaslonom na dotik, omogočajo intuitivno 
in enostavno upravljanje. Tudi pri večjih vidnih 
kotih ali v neugodnih svetlobnih pogojih, nova 
LED tehnologija zagotavlja optimalen kontrast. 
Preizkušen LX800 procesor ponuja dovolj zmo-
gljivosti za prikaz HTML strani ali da služi kot 
daljinski odjemalec (remote client). To omogoča 
visoke zmogljivosti vizualizacije in upravljanja 
procesov. Za še večje zmogljivosti sta opcijsko 
na voljo tudi zmogljiv in varčen procesor Intel® 
Atom s frekvenco 1.6 GHz ter operacijski sistem 
Windows® 7 Embedded.

Najnovejša programska oprema BMS Graf pro 
Runtime 7, ki služi za vizualizacijo serije POLA-
RIS, omogoča uporabniku delo v okolju Windo-
ws® XP Embedded, npr.: prenos projekta prek 
etherneta, uporabo grafičnih seznamov ali na-
stavljanje vgrajenega upravljanja z uporabniki.

Poleg vsebovanega lastnovarnega USB vmesnika 
za USB Ex i spominski ključ, se lahko na enote 
priključi tudi lastnovarna miška, sledilna krogli-
ca (trackball) in sledilna ploščica (touchpad)

POLARIS enote so na voljo v standardni izved-
bi ali v prilagojenih izvedbah. Prav tako se lahko 
enote dobavijo v ohišju iz nerjavečega jekla.

Prednosti
  LED tehnologija
  Višja ločljivost zaslona
  Upravljanje preko zaslona na dotik
  Procesor do frekvence1,6 GHz
  Upravljanje z uporabniki
  Oddaljeno namizje (remote desktop)
  Prikaz strani HTML
  Neposredna povezava v ekspozijsko 

ogroženih področjih

Več informacij lahko dobite na spletni strani www.bar-
tec-varnost.si ali na elektronskem naslovu: velimir.sr-
san@bartec-varnost.si                 
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Informacije: Zvone Žagar, EZŽ d.o.o.

Mikroskopi in Prepoznavalci vlakna
OFS 300 ima 200-kratno povečavo in je prirejen za 
pregled vseh tipov konektorjev, kar lahko storimo pre-
ko priloženega (2.50 mm) nastavka ali pa z dodatnimi 
konektorskimi nastavki. Vgrajeno IR varnostno sito za 
laser zmanjša možne poškodbe, kadar po pomoti opa-
zujemo živo vlakno. Ima kazalec prazne baterije, pri-
ročno vklopno stikalo in nastavek za stojalo.

HuxScope ima lahko LCD 
zaslon ali pa uporablja za-
slon prenosnega računal-
nika. Namenjen je prever-
janju notranjega dela 
spojnika. S kamero in s 
pomočjo nastavkov v bi-
stvu gle damo čelo konek-
torja znotraj spojnika. Z 

dodatnimi moškimi nastavki lahko HuxScope preverja 
tudi konektorje.

Prepoznavalec OFI 400 je 
naprava, ki zazna svetlob-
ne signale v enorodovnem 
vlaknu brez da bi to kakor-
koli vplivalo na promet po 
njem. Vlakno objamemo z 
posebnim nastavkom in 
ga delno zakrivimo. Instru-
ment zazna svetvetlobni 
signal ali promet ter ugo-

tovi smer in relativno moč signala v vlaknu. Testiramo 
lahko vlakna oblečena v 0.25, 0.9. ali 3.0mm debel 
plašč. V kompletu je še prenosna torbica in navodila. 

EZŽ Optično Središče nudi kvalitetno va-
rilno in merilno opremo, bakreno in op-
tično pasivno mrežno opremo, podporo, 
svetovanje in usposabljanje. V Optičnem 
središču opravljamo servisne posege, 
kalibracije, vzdrževanje in popravila va-
rilnikov vseh znanih proizvajalcev.       
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Konec težav pri 
povezovanju različnih 
industrijskih omrežij
Pri gradnji sistemov vodenja se pogosto pojavi problem, ko je po-
trebno uporabiti opremo različnih proizvajalcev. Največkrat pride 
do situacije, ko oprema različnih proizvajalcev komunicira z različ-
nimi komunikacijskimi protokoli. Tako postane integracija takega 
sistema cenovno neugodna prav tako se podaljša čas izgradnje. 
Temu se lahko izognemo z uporabo Anybus rešitev, ki rešujejo ta-
kšne komunikacijske probleme.

Podjetje INEA je distributer za ko-
munikacijske rešitve podjetja HMS, 
ki se tržijo pod blagovno znam-
ko Anybus. Anybus ponuja širok 
spekter komunikacijskih vmesni-
kov, kateri glavni namen je pre-
magati povezljivost različnih indu-
strijskih omrežij, ki komunicirajo 
preko različnih protokolov. Vse na-
prave omogočajo hitro konfigura-
cijo brez znanja programiranja z 
uporabo prijaznih uporabniških 
vmesnikov. Vse komunikacijske rešitve so kompatibilne z vodilnimi pro-
izvajalci opreme za avtomatizacijo, kot so Mitsubishi, Siemens, Rockwell 
itd.

Anybus komunikacijske rešitve se delijo v tri skupine:
  Anybus X-Gateway so komunikacijski prehodi, ki lahko povežejo 

dve različni standardizirani industrijski omrežji.
  Anybus Communicator so komunikacijske naprave, ki lahko kate-

rokoli napravo brez standardnega industrijskega mrežnega vme-
snika povežejo z željenim industrijskim protokolom.

  Anybus Embedded predstavlja inovativno komunikacijsko rešitev, 
ki omogoča razširitev poljubne lastne aplikacije na željen industrij-
ski protokol.

Poleg vseh naštetih komu-
nikacijskih rešitev ponuja 
Anybus tudi ostale manjše 
rešitve, ki olajšajo izvedbo 
sistemov vodenja in nadzora.

Anybus X-Gateways

Anybus X-Gateways so komu-
nikacijski prehodi, ki omogo-
čajo sistemskim integratorjem 
enostavno povezavo naprav in 
konsistenten prenos podatkov 
med dvema omrežjema.

Avtor: Igor Steiner
INEA d.o.o.
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Možnih je preko 180 različnih kombinacij različnih komunikacijskih pro-
tokolov. Prehodi ne spreminjajo zaporedja podatkov ali podatkov samih, 
ampak izvajajo transparenten prenos podatkov med obema komunika-
cijskima omrežjema.

Konfiguracija naprave je uporabniku prijazna in poteka na PC-ju pre-
ko priloženega konfiguracijskega orodja. V primeru, da operira X-Ga-
teway preko Ethernet vmesnika, ponuja tudi opcijo uporabe lastne-
ga WEB strežnika, ki lahko služi za diagnostiko celotnega sistema. 
X-Gatewayu je priložen tudi brezplačni OPC strežnik, ki omogoča različ-
nim PC aplikacijam dostop do podatkov preko tehnologije OPC.

Anybus Communicators

Anybus Communicator je fleksibilna 
komunikacijska rešitev, ki omogoča ta-
kojšen dostop naprave preko serijske-
ga vmesnika s poljubnim industrijskim 
omrežjem. Anybus Communicator lahko 
prilagodimo skoraj vsakemu poljubne-
mu serijskemu vmesniku. To omogoča 
uporabniku, da poveže napravo, ki vse-
buje serijski vmesnik, v poljubno indu-
strijsko omrežje.

Naprava ponuja preprost način izme-
njave podatkov, kjer krmilni sistem v 
področnem vodilu opravlja branje in pi-
sanje določenih podatkov na katere se 
sklicuje tudi naprava na serijskem vodi-
lu. Pri uporabi RS-232 povezave se lahko 
poveže eno napravo oz. v primeru upo-
rabe RS-422/RS-485 se lahko poveže do 
31 naprav na industrijsko omrežje.

AnyBus Embedded

Anybus Embedded je skupina izdelkov, ki uporabniku olajšajo razvoj la-
stne naprave, pri čemer želi napravo razširiti na poljubno industrijsko 
omrežje.

KAKOVOSTNE

CENOVNO KONKURENČNE 

ELEKTRO KOMPONENTE

IZ ZALOGE
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Z Anybus Embedded se občutno skrajša razvoj takšnega izdelka. Napre-
dna zasnova rešitev omogoča, da se lastni izdelek v kratkem času prilago-
di za delo na večino industrijskih protokolov.

Daljinsko vodenje procesov

Na področju daljinskega vodenja in nadzora procesov je naredilo podjetje 
INEA tudi korak k daljinskemu povezovanju različnih industrijskih omre-
žij. Z naprednim izdelkom daljinske postaje RTU2200 je postavljen kon-
cept prenosa podatkov iz poljubnega lokalnega področnega vodila preko 
GSM/GPRS omrežja v center vodenja. V centru vodenja so podatki na 
voljo z uporabo tehnologije OPC, ki je trenutno med najbolj razširjenimi 
metodami dostopa do podatkov. Tako so podatki na voljo različnim apli-
kacijam, kot je SCADA, zgodovinski arhivi ali lastnim aplikacijam.

Daljinska postaja RTU2200 je primerna za vodenje in nadzor krajevno po-
razdeljenih in razpršenih procesov, ki so lahko tudi v najbolj oddaljenih in 
odmaknjenih lokacijah, kjer ni povezave do internetnega omrežja. Postaja 
predstavlja prehod med Modbus/TCP protokolom in GSM/GPRS omrežjem. 
Zaradi napredne zasnove postaje in uporabe različnih modulov Anybus 
Embedded, je mogoča dodatna razširitev povezave na večino standardnih 
področnih vodil. GPRS paketni prenos 
podatkov je trenutno med najbolj raz-
širjenimi omrežji, ki ponuja kompromis 
med hitrostjo prenosa podatkov in ceno.

Daljinska postaja omogoča tudi alarmi-
ranje uporabnika ob posebnih dogod-
kih preko kratkih tekstovnih sporočil 
SMS in asinhrono osvežitev podatkov 
na OPC strežniku. Tako se lahko izvede 
nadaljnje alarmiranje v aplikacijah, kot 
je SCADA nadzorni sistem. V centru 
vodenja se lahko opravi tudi beleženje 
podatkov v SQL podatkovno bazo. Konfiguracija daljinske postaje poteka 
preko uporabniku prijaznega integriranega WEB vmesnika.

Daljinska postaja je uporabna na oddaljenih procesih kjer je nameščena 
krmilna oprema in je na voljo industrijsko vodilo, kot je npr. Modbus. Po-
staja omogoča stalni in sprotni daljinski nadzor nad oddaljenim procesom 
s povezavo na SCADA ali zajem podatkov v relacijsko podatkovno bazo.

Sistem je primeren za nadzor malih elektrarn kot so sončne, hidro in vetr-
ne elektrarne, čistilne naprave, vodna črpališča, toplotne postaje in ostale 
procese, ki nimajo stalnega nadzora na samem kraju delovanja in kjer 
varnost to dopušča.                
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Planet hyperlinx
Mentorjevi strokovnjaki so v sodelovanju s podjetjem Wedasoft v 
tehnološkem parku Ljubljana pripravili predstavitev svojih simula-
cij skih orodij Hyperlinx in demonstrirali njihovo uporabnost pri 
na črtovanju tiskanih vezij moderne generacije.

Avtor: Branko Badrljica
AVTOMATIKA

Informacije: http://en.wedasoft.at, http://www.mentor.com

Mentor Graphic-ova strokovnjaka  sta predstavila bistvene lastnosti Hyper-
lynxa in prikaz uporabnosti pospremila z dejanjskimi  primeri iz življenja na-
črtovalcev.

V današnjem svetu razvoja elektronske opreme zavzema simulacija že dolgo 
osrednjo vlogo. Pri tem so zaradi problematike področja tudi simulatorji spe-
cializirani. Hyperlinx je Mentorjevo orodje, namenjeno načrtovalcem tiskanin 
in torej prilagojeno segmentu uporabnikov, katerim simulacija in simulatorji 
niso prvo področje in kjer je integracija z obstoječimi CAD paketi bistvenega 
pomena.

HyperLynx je torej orodje, ki ga na-
črtovalec uporabi ob svojem CAD 
programu in mu tako lahko da  dokaj 
hitro odgovore o obnašanju signalov 
na konkretni tiskanini in o konkre-
tnih prijemih, ki so potrebni za do-
seganje ustrezne kakovosti signalov, 
napajanja itd.

MentorGraphics je globalen igralec 
v svetu CAD/CAE/CAM programja, ki 
pa doslej s svojimi orodji nižjih ce-
novnih razredov ni presegal popular-
nosti Altiuma. Pri solidnih, specializi-
ranih simulacijskih orodjih pa vidijo 
ustrezno tržno nišo tudi na takih po-
dročjih in temu segmentu je name-
njen tudi HyperLynx. 

HyperLynx je načrtovalčeva „desna 
roka“ v praktično vseh stadijih načro-
vanja vezja- od zasnove terminacije 
v fazi shematike, preko ocene kako-
vosti signala na konkretni tiskanini, 
do izčrpne simulacije presluhov in 
medsebojnih vplivov  ter simulacije 
obnašanja močnostnih napajalnih li-
nij pri delovanju vezja.         
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Avtor: Jernej Sotenšek, Siemens d.o.o.

Sodobni avtomatizacijski sistemi zahtevajo možnost oddaljenih servisnih posegov, pri katerih pa morajo biti 
izpolnjeni tudi varnostni pogoji.

        Varnost v         Varnost v 
                industrijskemindustrijskem  
        omrežju:         omrežju: 
Scalance S moduli in VPN tuneliScalance S moduli in VPN tuneli

Varen dostop do sistemov iz oddaljenih lokacij pripo-
more k zniževanju stroškov, ki bi sicer nastali z obiski 
servisnega osebja. Ne glede na to ali gre za izmenjavo 
podatkov in diagnostičnih informacij med posame-
znimi lokacijami ali oddaljen dostop do omrežja pod-
jetja se v svetu avtomatizacije ob vse večji interakciji 
med industrijskimi sistemi in IT mrežo (spletna pošta, 
spletni strežnik, brezžična LAN omrežja) veča tudi 
verjetnost napadov hekerskih skupin, okužb računal-
nikov s trojanskimi konji in virusi.

Aplikacije opisane v tem primeru služijo kot osno-
va za zagotavljanje integritete podatkov, zaupnosti in 

varnosti v industrijskem komunikacijskem sistemu. 
Servisno osebje se lahko s svojimi računalniki poveže 
v omrežje podjetja ali na specifično avtomatizacijsko 
mrežo preko varne povezave. Osrednja točka realiza-
cije avtomatizacijske naloge je vzpostavitev enostavne 
in cenovno učinkovite varne komunikacije brez po-
globljenega IT znanja.

SIMATIC NET koncept industrijske varnosti je osnova 
za opisne aplikacije. Komponente uporabljene v apli-
kacijah SCALANCE S612 in SOFTNET Security Client 
omogočajo varne povezave na osnovi IPSec VPN tu-
nela. 

Slika 1 - VPN znotraj LAN omrežja Slika 2 - VPN preko interneta

Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.
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Prvi del opisuje kako lahko servisno osebje svoj računalnik (PG/PC) ali mobilno napravo (pametni telefon, 
dlančnik, ipd.) priključi v avtomatizacijsko mrežo preko LAN ali WLAN omrežja.

VPN tunel je »virtualna privatna mreža« (primerljivo z LAN) preko nezavarovane mreže (npr. internet). Varna 
komunikacija je omogočena s šifriranimi podatki in avtentifikacijo. Le ta (dokaz identitete in preverjanje identi-
tete na drugi strani) je osnovana na ključu (pre-deljeni ključ) ali certifikatu (X.509v3 certifikati).

Pre-deljeni ključ je simetrična enkripcijska metoda. Vsaka postaja ima samo en skriven ključ za enkripcijo in 
dekripcijo podatkovnih paketov. Avtentifikacijo se opravi s skupnim geslom.

Slika 5 - Enkripcija s pre-delje-
nim ključem

Certifikat je asimetrična enkrip-
cijska metoda pri kateri ima 
vsak od uporabnikov par ključev 
– skrivni privatni ključ in javni 
ključ. Privatni ključ se uporabi za 
enkripcijo podatkov, generiranje 

digitalnih podpisov in avtentifikacijo. Javni ključ se uporabi kot referenčna točka za enkripcijo in dekripcijo. 
Veljavnost javnega ključa na partnerjevi strani (avtentifikacija) se preveri z dodatnim certifikatom, ki ga ustvari 
organ za potrjevanje (CA certificate). V primeru SCALANCE S modula je CA skupina iz konfiguracijskega orodja 
SCT v kateri so zajete vse točke VPN tunela. V skupini se določi certifikate članom skupine in se jih verificira s 
pomočjo certifikata skupine (CA certifikat).

 
Slika 6 - Enkripcija s certifikatom

IPSec je oznaka za IP security pro-
tocol, ki deluje na layer 3 referenč-
nega OSI modela. Je postopek za 
vpeljavo tunelov za varen prenos 
podatkov preko interneta.

Slika 3 - VPN v notranji mreži z brezžičnim dostopom Slika 4 - VPN preko interneta z brezžičnim dostopom
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Cilji IPSec:
  avtentifikacija postaj
  zaščita pred neavtoriziranimi in nezaznavnimi 
spremembami podatkovnih paketov (integriteta 
podatkov)

  skriti prenos podatkovnih paketov
  zaščita pred napadi ponovljivosti: preprečitev 
ponovnega sprejema istega podatkovnega paketa

  upravljanje ključev

Krajši opis postopka vzpostavitve VPN tunela kot je 
na sliki 2, torej preko interneta.

V tem primeru se uporabi ruting metoda, pri čemer 
ni nujno da sta dva LAN segmenta znotraj iste lokalne 
mreže. Osnova je layer 3 OSI referenčnega modela. Na 
sliki 6. je razvidna potrebna nastavitev v SCT orodju 
– aktiviran je routing.

Slika 7 - Security configuration tool routing nastavitve

Slika 8 - Skupine v mreži

Več informacij na spodnjem spletnem naslovu:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/
en/22056713                     

S



37102/2010

PROCESNE KOMUNIKACIJE

Sierra Wireless GSM modem Fastrack Xtend je predstav-
nik GSM modemov, namenjenih uporabi na področju 
M2M (Machine to Machine) komunikacij. Zgrajen je okoli 
ARM procesorja, proizvajalec pa del njegove procesorske 
moči, v okviru RTOS (operacijskega sistema v realnem ča-
su), do 8MB FLASH ter do 1MB RAM pomnilnika ponuja 
upo rabnikovi aplikaciji. Ta je napisana s povezovanjem s 
posebno knjižnico, ki omogoča dostop do bistvenih re-
sursov ter vse GSM ter vhodno / izhodne funkcionalnosti. 
Pristop je imenovan OpenAT.

Na platformi OpenAT je implementiran še odprtokodni 
interpreter skriptnega jezika Lua, ki ima dinamične tipe, 
funkcije prvega razreda, zbiranje odvečnega spomina, 
korutine, dobro povezlljivost s C-jem in še kaj. Implemen-
tacija lepo pokriva IP povezave ter protokole. To vse sku-
paj omogoča hitro implementacijo aplikacije v visokem 
skriptnem jeziku.

Da modem lahko dosega do naprav v njegovi lokalni 
mreži, smo vanj vgradili opcijsko Ethernet razširitveno 
kartico.

DR.IP aplikacija je tako napisana večinoma v   Lui, manjši 
del pa v Ceju. Nastavljanje in nadzor se lahko izvaja s po-
močjo Telnet protokola ali na spletnih straneh na integri-
ranem spletnem strežniku. Še en Telnet vtič je namenjen 
Lua vmesniku k Lua virtualnemu stroju.

Funkcionalnost  na kratko

Kot SMS prehod DR.IP pošlje SMS ob sprejemu XMLRPC 
zahteve, zahteve podane s pomočjo Telnet ali spletnega 
vmesnika. V izdelavi je še način s pomočjo elektronske 
pošte, v pripravi pa način 
s pomočjo FTP klienta. 
SMS se tipično pošiljajo 
kot nadzorna, alarmna 
sporočila, zato smo na-
pravi dodali še nekaj 
kontrolne funkcionalno-
sti: meritev temperature 
ter vlage, meritev odziva 
mreže ter minimalističen 
SNMP strežnik, ki lahko 
avtonomno prožijo SMS 
ali XMLRPC nadzorna spo-
ročila.

SMS PREHOD S SMS PREHOD S 

KONTROLNIMI KONTROLNIMI 

FUNKCIJAMIFUNKCIJAMI

Za uporabo v Sierra Wireless GSM modemu smo razvili aplikacijo SMS prehoda imenovano DR.IP, ki se 
tipično uporablja za javljanje alarmnih dogodkov. Aplikaciji smo dodajali kontrolne funkcije, kar sedaj 
napravi, poleg osnovne funkcionalnosti, dovoljuje tudi samostojni nadzor manjših, ali srednje velikih 

strežniških sistemov ter sporočanje izrednih dogodkov s pomočjo SMS. Naprava je enostavno programabilna s 
pomočjo akcij. Enostavno upravljanje omogoča vgrajen spletni strežnik s spletnim vmesnikom.

Avtor: Wechtersbach Drago, zasebni raziskovalec 
           weccu@computer.org

Slika 1: Funkcionalnost DR.IP
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Akcija

Izvajanje kakršnekoli dejavnosti v DR.IP je povezano s iz-
vajanjem določene akcije. Akcije defi nira uporabnik tako, 
da jim določi lastnosti. 

Pomembne lastnosti, ki jih mora imeti vsaka akcija so:
• Ime, ki jo enolično določa.
• Način, določa kaj naj akcija dela. Trenutno akcija 

lahko ali pošlje SMS ali pa XMLRPC zahtevo. V pri-
pravi je še način avdio, ki omogoča predvajanje ter 
snemanje avdio posnetkov ter sprejem DTMF tonov.

• Ime akcije, ki naj se zažene, če je izvedba trenutne 
akcije izvedena uspešno oziroma neuspešno.

• Ime akcije, ki naj se zažene hkrati z izvajanjem tre-
nutne akcije.

Zadnji dve točki omogočata izvajanje zaporednih, kot 
tudi hkratnih akcij (npr. obveščanje več oseb). Seveda 
ima vsaka akcija še več drugih lastnosti, npr. vsebina 
sprejetega SMS, ciljno telefonsko številko ter podobno.

XMLRPC

XMLRPC je industrijski standard / protokol, ki na enosta-
ven omogoča računalniku klientu izvajanje željene proce-
dure na drugem strežniškem računalniku. XMLRPC paketi 
so XML sporočila, ki se prenašajo preko HTTP omrežja, 
kar med drugim pomeni tudi enostavno prenašanje pre-
ko požarnih zidov.

DR.IP implementira funkcionalnost XMLRPC strežnika in 
klienta. Ob sprejemu XMLRPC zahteve po izvajanju dolo-
čene procedure, strežnik sproži akcijo z imenom zahteva-
ne procedure, parametri procedure v XMLRPC zahtevi pa 
postanejo parametri akcije.

XMLRPC klient se sproži vsakokrat, ko se izvršuje akcija 
katere način je XMLRPC. Tipično se XMLRPC zahteva polni 
s parametri na podlagi predloge (template).

SMS prehod

SMS prehod je implementiran s pomočjo XMLRPC stre-
žnika ter akcije, ki SMS odpošlje. Ko uporabnik ali skript 
želi poslati SMS, pošlje XMLRPC zahtevo s ciljno SMS šte-
vilko ter vsebino kot parametroma na strežnik, ki sproži 
željeno akcijo. Akcija v svojem izvajanju SMS odpošlje. 
Hkrati se lahko odpošlje SMS še kaki drugi številki, tretji v 
primeru neuspeha ali uspeha, kakor določajo akcije.

Pošiljanje SMS omogočata tudi mrežni ter Telent vme-
snik. Trenutno je v delu manjši SMTP (Simple mail Tran-
sport Protocol) strežnik, ki bo omogočal še en način po-
šiljanja SMS.

Sprejem SMS aktivira izvajanje rezervirane akcije, ki spro-
ži XMLRPC klienta, da vsebino sprejetega SMS odpošlje 
na XMLRPC strežnik nekje na lokalni mreži.

Slika 2 - Aplikacija DR.IP se naloži v GSM modem

DODATNA FUNKCIONALNOST

Temperatura in vlaga

DR.IP kot opcijo omogoča priključitev preciznega merilca 
temperature ter vlage in s tem merjenje teh količin. Pa-
meten senzor se priključi na serijska RS232 vrata. DR.IP 
v rednih časovnih intervalih meri temperaturo ter vlago, 
več zaporednih meritev povpreči, ter dobljeno povprečje 
primerja z določeno zgornjo ter spodnjo dovoljeno mejo. 
V primeru, da meritev odstopa večkrat zaporedoma, se 
aktivira določena akcija. Vrednosti meritev se shranijo 
v dolgoročen spomin, kar omogoča, da se prikažejo kot 
graf povprečja, minimalne ali maksimalne vrednosti tem-
perature in vlage v spletnem vmesniku.

SNMP

Simple Network Monitor Protocol (SNMP) je protokol za 
upravljanje mrež. DR.IP implementira le njegov del in si-
cer sprejem trapov v SNMP verziji 1 ali 2. Naprava poslu-
ša na določenih UDP vratih, ter ob sprejetju SNMP trapa 
le-tega dekodira, ter aktivira določeno akcijo, ki ji preje 
napolni lastnostmi iz  sprejetega trapa.

Guardian

Modul GUARDIAN omogoča nadzor pravilnosti delovanja 
drugih računalnikov ali spletnih strežnikov priključenih 
na omrežje. Modul v izbranem intervalu izvede PING po-
izvedbo na določen računalnik, ki je podan z  IP ali DNS 
naslovom. Namesto PING lahko uporabimo tudi HEAD ali 
GET HTML zahtevo po določeni spletni strani, kar ne pre-
veri samo delovanje računalnika, temveč tudi njegovo 
odzivnost, hitrost generacije spletne strani ter stabilnost 
spletne aplikacije. Če odgovora ni v določenem času, 
smatramo da je ciljni računalnik močno obremenjen ali 
celo nedelujoč. 

Tako stanje lahko nekajkrat toleriramo, končno pa Gu-
ardian lahko sproži akcijo. Rezultati zahtev, torej čas, ki 
mine do odgovora na zahtevo, se shranjuje v dolgoro-
čen spomin. Tako lahko te meritve v spletnem vmesniku 
DR.IP uporabnik prikaže kot graf z minimalno, povpreč-
no ter makimalno vrednostjo, kar omogoča hitro analizo 
stanja na lokalnem omrežju odvisno od časa.
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GPIO

Fastrack Xtend ima na konektorju dostopna dva progra-
mabilna vhoda / izhoda (General Purpose Input / Output, 
GPIO). Trenutno DR.IP uporablja enega kot digitalni izhod 
ter drugega kot vhod. Izhod spremeni stanje 1x na sekun-
do, vhod pa zahteva spremembo stanja v določenem ob-
dobju. v Primeru, da spremembe stanja vhoda, GPIO sproži 
nastavljeno akcijo. Taka funkcionalnost omogoča izvedbo 
watchdoga za povečanje zanesljivosti delovanja DR.IP.

Nastavitev RTC
Fastrack Xtend vsebuje uro realnega časa (RTC), DR.IP pa 
omogoča njeno ponastavitev s pomočjo Datetime pro-
tokola (RFC-867). DR.IP kmalu po zagonu ter nato en-
krat dnevno pridobi točen čas z nastavljenega časovnega 
strežnika.

Slika 3 - DR.IP spletni vmesnik prikazuje grafe merjenih količin

Nadgradnja aplikacije

Ko v DR.IP aplikaciji dodamo novo funkcionalnost, je to 
potrebno naložiti v modem. Klasičen pristop preko RS232 
vrat zahteva fi zično prisotnost ob napravi. Zato je v DR.IP 
implementiran tudi FTP klient, ki novejšo verzijo pobere 
s FTP strežnika ter jo nato inštalira.

SKLEP

Fastrack modem z OpenAT knjižnico ter Lua interpreter-
jem omogoča hitro izdelavo mobilne M2M aplikacije. 
Izdelek DR.IP je v osnovi SMS prehod, vendar zna komu-
nicirati tudi po protokolu XMLRPC. S pomočjo akcij lahko 
uporabnik nastavi funkcionalnost po svojih potrebah.  
Trenutno ima dodane  naslednje nadzorne funkcije: me-
ritev temperature in vlage, sprejem SNMP trapov, meri-
tev zakasnitev na IP omrežju, ter vhod / izhod. V izdelavi 
sta še avdio vmesnik ter poštni strežnik.

Reference in dodatne informacije:
- GSM modem, Sierra Wirless dokument WA_DEV_

FEX20_UGD_002, 2009
- OpenAT priročnik, Sierra Wireless dokument WM_

DEV_OAT_UGD_080, 2008
- LUA domača stran: www.lua.org
- XMLRPC domača stran: www.xmlrpc.com                    

Avtor: Wechtersbach Drago, zasebni raziskovalec 
           weccu@computer.org

SISTEM TELEHUM 
ZA NADZOR VLAGE 
TER TEMPERATURE

Razvili smo sistem Telehum za nadzor vlage ter 
temperature. Sestoji se iz senzorskih merilcev, ki 
občasno izmerijo trenutno vlago in temperaturo 

v prostoru, ter jih preko radijskih valov ISM (Industrial, 
Scientifi c, Medical) frekvenčnega področja pošljejo do 
sprejemnika, ki jih začasno shrani. Te se kasneje naloži 
v osebni računalnik, kjer se s pomočjo lastne program-
ske opreme pregledujejo na različne načine. Sistem 
omogoča tudi kontrolo vlage v prostoru.

UVOD

V muzejih, arhivih pa tudi v farmacevtski ter živilski in-
dustriji ter drugje obstaja zahteva po meritvi vlage ter 
temperature bodisi kot dokaz, da količini nista prešli iz 
določenega območja ali celo z zahtevo po vzdrževanju 
obeh v določenem območju. Merilci se običajno naha-
jajo v različnih prostorih, kjer je možnost ožičenja težka, 
zatorej brezžičnem prenosu odčitkov močno olajša inšta-
lacijo. Tudi napajanje naj bo izvedeno baterijsko, odtod 
zahteva po čim nižji porabi energije pri senzorjih. Odčit-
ke sprejme enota imenovana kontroler, ki jih shranjuje v 
svoj pomnilnik,  te pa kasneje uporabnik lahko naloži v 
svoj osebni računalnik z naločeno aplikacijo, ki omogoča 
pregled in analizo zbranih podatkov.

Odločili smo se za razvoj sistema Telehum: senzorske-
ga modula, kontrolne enote ter programske opreme, kar 
naj omogoča enostavo zbiranje ter obdelavo podatkov o 
temperaturi in vlagi.

Osnovni modul

Sistem Telehum je sestavljen iz več enot z različno funk-
cionalnostjo, ki pa imajo vse enako aparaturno opremo. 
Različna funkcionalnost se doseže z dodajanjem potreb-
nih elementov (v resnici z odvzemanjem neuporabljenih) 
ter seveda z različno programsko opremo v enotah.

Osnovno procesorsko moč daje minikontroler iz družine 
TI MSP430, z ultra majhno porabo. V času spanja (ven-
dar ura realnega časa še teče in prekinitve so mogoče) 
je poraba le nekaj mikroamperov. Majhna poraba je pri 
temu izdelku izredno pomembna, saj želimo imeti senzor 
temperature in vlage na steni brez menjave baterije vsaj 
leto dni.

Za prikazovalnik je uporabljen po meri izdelan LCD, z ve-
likimi številkami za prikaz merjenih vrednosti ter specifi č-
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nimi segmenti, ki točno ustrezajo željeni funkcionalnosti. Radijski del (RF) je 
razvit doma in deluje na spodnjem ISM frekvenčnem območju 433 MHz, kar 
omogoča boljšo penetracijo signala skozi zidove. RF del je največji porabnik 
energije in je zato optimiziran za hitro vzpostavo oddaje, protokol pa prena-
ša minimalno količino podatkov, ki še omogočajo zanesljiv prenos. Senzor 
odda podatke meritve v naključnem času do  5 minut in ker je seveda na isti 
frekvenci več senzorjev, lahko pride do kolizije. Vendar je čas oddaje izredno 
kratek, tako da izguba podatkov tudi pri 100 senzorjih na isti frekvenci prak-
tično ni omembe vredna.

Modul vsebuje še RS232 vmesnik, dokaj velik FLASH pomilnik ter dva digital-
na izhoda za krmiljenje relejev. 

Funkcija SPS RF RS232 Flash Dig. 
Izhod Napajanje

Senzor Meritev,  oddaja po RF Da Da Baterija

Repe  tor
Sprejem ter ponovna 
oddaja meritev za 
večji doseg

Da Zunanje

Sprejemnik Sprejem meritev iz RF 
ter lokalno hranjenje Da Da Zunanje

Mini 
nadzorna 
enota

Sprejem meritev iz RF 
ter lokalno hranjenje

Da 
(opcija) Da Da Da Zunanje

Humidistat Nadzor vlage v 
prostoru Da Da Baterija

Registrator 
podatkov

Meritev ter lokalno 
hranjenje Da Da Da Baterija

Tabela 1 - Funkcionalnost enot Telehum, v modulih teče enaka programska opremam z nastavitvijo 
izberemo eno od možnih funkcionalnosti.

TELEHUM Senzor

Osnovni element sistema je senzorska enota, ki izvaja 
meritve. Kot fi zični senzor služi SPS (Smart Humidity / 
Polymer Senzor). SPS vsebuje lasten mikroprocesor, ki 
izvaja meritve in jih v digitalni obliki pošlje na zahte-
vo. Kot zaključek proizvodne faze se SPS kalibrira ter 
te kalibracijske konstante vpiše vanj, ta način se izkaže 
kot velika prednost. Znano je namreč da tudi najboljši 
polimerni senzorji reltivne vlažnosti spremenijo vre-
dnost odčitka s časom, torej jih je potrebno občasno 
ponovno kalibrirati.  Ko je potrebno senzor ponovno 
kalibrirati, v primeru SPS le zamenjamo senzor, brez da 
bi nastavljali  kalibracijske konstante v senzorski enoti.

Senzorska enota se večino časa nahaja v stanju spanja 
z minimalno porabo. Enkrat na 5 minut se zbudi, izve-
de meritve ter jih skupaj z identom naprave odpošlje 
preko medija. Senzorska enota ima tudi možnost me-
ritve osvetljenosti, občasno pa izmeri polnost baterije, 
tako da je skrbnik lahko opozorjen, kdaj se bliža čas 
njene zamenjave.

TELEHUM Repetitor

Na večih lokacijah je potreba po izvedbi meritev na lokacijah, ki so precej 
oddaljene ter zato na izbrani frekvenci ni neposredne radijske vidnosti. Takrat 
uporabimo repetitorsko enoto, katere funkcionalnost je le to, da posluša na 
izbrani frekvenci ter vse sprejete pakete ojačene odda naprej. Več repetitorjev 
je možno vezati v verigo in tako še podaljšati končni doseg.

Slika 1 - Telehum senzor, 
desno zgoraj SPS
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TELEHUM Nadzorna enota

Podatki o meritvah, ki jih oddajajo senzorji, ter prenašajo repetitorji, spreje-
ma nadzorna enota. Sestavlja jo Telehum enota, ki sprejema radijske pakete 
(meritve) ter jih po serijski RS232 povezavi prenaša v kontroler. Ta jih zapiše 
v stalni FLASH pomnilnik. Pomnilnik kontrolerja je dovolj velik, da shranjuje 
meritve tja do enega meseca, odvisno od števila senzorskih enot v sistemu.
Uporabnik občasno posrka shranjene podatke v osebni računalnik s pomočjo 
Telehum aplikacije. v osnovi bi lahko kontroler nadomestil PC, vendar bi izpad 
PC pomenil tudi izgubo podatkov, pa tudi stranke niso najbolj navdušene nad 
stalno prižganim ter energetsko potratnim PC-jem.

TELEHUM Mini nadzorna enota

Telehum mini nadzorna enota je namenjena sistemom z manjšim številom 
senzorskih enot (do 10). Prav tako kot nadzorna enota ima radijski spreje-
mnik, sprejete meritve pa shrani v lokalni FLASH pomnilnik in jih ne pošlje 
naprej kontrolerju.

Tudi v tem primeru uporabnik občasno posrka shranjene podatke v v osebni 
računalnik.

TELEHUM Humidistat

V muzejih in skladiščih je ohranjanje stalne vrednosti vlage skoraj bolj po-
membno od stabilnosti temperature (v omejenem območju). Zato se v teh 
prostorih neredko uporabljajo sušilci ter vlažilci, ki skrbijo za ustrezno vla-
žnost.

Avtomatizirano to funkcijo opravlja Telehum humidistat. Ta posluša določen 
senzor in v primeru previsoke vlage vklopi sušilec, v primeru prenizke pa su-
šilec. Tako se lahko doseže stabilnost nivoja vlage v razredu nekaj odstotkov.

TELEHUM Registrator podatkov

Izvedenka Telehum enote, ki je name-
njena spremljanju vrednosti temperatu-
re in vlage na lokacijah z eno ali dvemi 
merilnimi točkami, na lokacijah, ki so iz-
redno zahtevne za oddajo RF signala ter 
v času transporta npr. umetniških del ali 
prehrambenih izdelkov. Nima radijskega 
dela, odčitke shranjuje lokalno v FLASH 
pomnilnik (nekje do 340.000 odčitkov). 
Za pričetek shranjevanja mu je potrebno 
s pomočjo aplikacije na osebnem računal-
niku nastaviti periodo vzorčenja od 5 se-
kund navzgor. Nastavi se tudi čas, ko naj 
registrator prične z vzorčenjem, s čimer 
se izognemo nepotrebnim vzorcem ob 
pričetku, ki imajo tipično popolnoma dru-
gačne vrednosti od željenih. Po koncu od-
čitavanja , se shranjene vrednosti posrka v 
osebni računalnik z uporabo Telehum PC 
aplikacije. Shranjeni podatki registratorja 
podatkov se ne razlikujejo od meritev pri-
dobljenih od Telehum senzorja, ter jih zato lahko prikazujemo hkrati z nimi.

Enoto je možno uporabiti tudi kot navaden merilec temperature in vlage, ob 
pritisku na tipko ME naprava prične izvajati meritve in jih prikazuje na LCD 
prikazovalniku, brez shranjevanja.

OMRON
Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-senzorji z enojnim žarkom
-varnostne svetlobne zavese
-varnostne svetlobne
 zavese za veèja obmoèja

Varnostna omrežja

Varnostne moduli in releji

-varnostni krmilniki (DeviceNet)
-V/I enote

-univerzalni moduli
-krmilniki za dvoroèni vklop
-slim moduli

Varnostna stikala za vrata
-blokirna stikala
-brezkontaktna stikala
-stikala za teèaje

Ostala varnostna tehnika
-konèna stikala
-stikala za izklop v sili
-varnostni releji
-roèna in nožna varnostna stikala

Tel.: 03 898 57 50

Slika 2 - Registrator podatkov za meritev 
osvetljenosti
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TELEHUM PC program

Za uporabo na osebnem računalniku je bila razvita namenska aplikacija Tele-
hum. Osnovna funkcija aplikacije je nalaganje zbranih podatkov iz nadzorne 
enote, mini nadzorne enote ali registratorja podatkov. Aplikacija omogoča 
administracijo sistema skupaj s pregledom alarmnih dogodkov. Meritve se 
shranjuje in jih je možno pregledovati kot grafe za različna obdobja ter pri-
merjati različne senzorje. Prav tako je možno izdelati različna tekstovna po-
ročila, predloge za dnevna, tedenska ter mesečna poročila so že pripravljene.

Program omogoča izdelavo pre-
dlog, ki predstavljajo arhitekturo 
stavbe za vsako nadstropje po-
sebej, na predlogo pa se postavi 
ikono sezorja, ki se nahaja v tej 
sobi. Ikona v realnem času (ko je 
PC povezan s kontrolerjem) prika-
zuje trenutne vrednosti meritev 
ter se drugače obarva v primeru 
odstopanja meritve od dovolje-
ne vrednosti. V končni fazi lah-
ko pravilno konfiguriran sistem 
sproži SMS alarm ob prekoračitvi 
vrednosti.

Navzlic pet minutnemu vzorčenju 
je  mogoče v grafi čnem prikazu 
meritev hitro opaziti anomalije v 
sistemu za hlajenje ali propustno-
sti vsebnika.

Aplikacija omogoča poljubno 
povečevanje grafa  odčitkov, po 
časovni ter vrednostni osi. Izbran 
grafi čni prikaz se s uporabo nekaj 
gumbov spremeni v podrobno te-
kstovno poročilo.

SKLEP

Uspelo nam je razviti kompleksen sistem za spremljanje in nadzor temperatu-
re, vlage ter osvetljenosti. Sistem je modularen in navzlic kompleksnosti eno-
staven za uporabo. Ker je celoti plod domačega znanja se lahko hitro prilagodi 
specifi čnim zahtevam posameznega kupca.
Sistem Telehum je že našel svoje mesto na številnih lokacijah v Sloveniji in 
tujini. Največjo uporabo je našel v muzejih, farmacvtski industriji, v skladiščih 
zdravil ter hrane.

Reference in dodatne informacije:
MSP430 domača stran: http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodover-
view.tsp?sectionId=95&tabId=140&familyId=342&DCMP=MCU_
other&HQS=Other+IL+msp430

Meritev relativne vlažnosti:
The Measurement, Instrumentation and Sensors Handbook (Electrical 
Engineering Handbook) by John G. Webster, stran 73-5                      

Slika 3 - Prikaz v realnem času

Slika 4 - Graf meritve vlage ter temperature
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Z  dosegom do 150 mm, zmožnostjo obdelave signalov in podatkov do hitros   3m/s, majhno 
porabo prostora in povezljivostjo na različna industrijska vodila kot tudi druga IT omrežja, je 
nova RFH620 bralno/zapisovalna naprava idealna rešitev za interno logis  ko, npr. v tehnolo-

giji spremljanja kontejnerjev.

Novi Sickov RFH620 deluje v HF (high frequency) fre-
kvenčnem spektru 13.56 MHz. Ta frekvenca se upo-
rablja, ker nudi visoke hitrosti prenosov in je idealna 
za notranje sledenje objektov in vodenje kontejnerjev, 
oziroma sisteme s pretokom v zaprtem krogu. Sistem 
nudi maksimalno stopnjo varnosti glede samega pro-
cesa in investicije. Po eni strani, ker lahko bere ali za-
piše na vsak transponder, ki je v skladu s standardom 
ISO/IEC-15693, po drugi pa, ker univerzalna komu-
nikacijska tehnologija podpira vsa najbolj razširjena 
vodila, ki se uporabljajo v industriji. Dodatno k temu 
je možna fleksibilna parametrizacija izhodnih podat-
kov, z opcijo uporabe izhodnih signalov za neodvi-
sen, decentraliziran nadzor procesnih nivojev, npr. za 
aktiviranje stikal tekočega traku ali enote za izmet. 
Dodatna prednost za vsestransko in odprto uporabo 
sistema predstavlja dejstvo, da RFH620 izpolnjuje vse 
Evropske zahteve za radijsko opremo v skladu z CE 
in ima odobritev s strani FCC, kar je pomembno za 
uporabo na ameriškem trgu.

Individualna integracija primerna za industrijo

RFH620 predstavlja RFID rešitev, ki je v celoti usmerje-
na na zahteve v industrijski uporabi. V ohišje bralno/
zapisovalne enote vgrajena antena zagotavlja kom-
paktno zasnovo, varčevanje s prostorom in poenosta-
vljeno vgradnjo skupaj z majhnimi dimenzijami, kar 
nadalje omogoča boljšo integracijo v že obstoječo opre-
mo. S stopnjo zaščite ohišja IP67 ter temperaturnim 
območjem delovanja od -25 °C do +60°C je RFH620 
tako primeren za delovanje v zahtevnih industrijskih 
okoljih. Dodatno prednost predstavlja hitrost prenosa 
signalov in obdelave podatkov, ki omogoča zaneslji-
vo branje in pisanje na transponderje tudi pri hitrosti 
tekočega traku do 3m/s. Poudariti velja primernost 
uporabe RFH620 sistema tudi zaradi odprtosti glede 
povezave na različna industrijska vodila in IT omrežja 
ter fleksibilnost glede potreb uporabnika in aplikacije 
s prilagodljivim formatom izhodnih podatkov. SO-
PAS intuitivno grafično okolje za nastavljanje ponuja 
uporabniku enak videz in občutek pri vseh bralnikih 
črtne kode ter RFID sistemih, ki jih ponuja SICK.

Idealna rešitev identifikacije za notranjo logistiko: 
Novi SICK-ov RFH620

Prednosti ki jih ponuja SICK-ov RFID sistem za notra-
njo logistiko:

  Najnovejše, skladne in zanesljive podatke: S po-
vezavo toka materiala s tokom informacij, infor-
macijski sistem neprekinjeno osvežuje in beleži 
tok blaga. Tako so informacije v sistemu bolj na-
tančne in ažurne.

  Preprečevanje napačnih rezervacij:Tipične napake 
kot so napačno obračunan znesek pri sprejetju ali 
odpošiljanju blaga, napačna rezervacija blaga ali 
izgubljena/pozabljena rezervacija so odpravljene.

Avtor:  David Vidmar, SICK d.o.o.

Kompaktna bralno/zapisovalna naprava 
za ISO in IEC-kompatibilne transponderje

Nov, 13.56 MHz sistem za notranjo logistiko
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  Skrajšanje časov iskanja: Z uporabo 
RFID, rezervacij, npr. za avtomati-
zirane prenose (transporte). Zaradi 
izločanja teh človeško intenzivnih 
procesov je možno preprečevati člo-
veške napake in zmanjšati stroške.

  Nič več izgub v proizvodnji: Natanč-
no sledenje in beleženje premikov 
materiala v informacijski sistem 
pripomore k natančnemu spremlja-
nju stanja v skladišču ter izbolšanju 
zanesljivosti dobave.

  Optimizirano planiranje proizvo-
dnje: Ker je s tokom blaga sprotno 
ažurirana tudi baza podatkov v in-
formacijskem sistemu, lahko bolj 
natančno optimiziramo planiranje 
proizvodnje na osnovi osveženih 
podatkov.

  Varčevanje s kapitalom: Povečana 
transparentnost in izboljšano plani-
ranje omogoča zmanjšanje presež-
kov pri stroških iz vezanega kapi-
tala.

  Decentraliziran nadzor procesa: 
Upravljanje s podatki neposredno 
na objektu omogoča nadzor procesa 
tudi brez povezave z glavno bazo podatkov (npr. ERP sistemi). To pripomore k povečanju razpoložljivosti 
in znižanja stroškov pri morebitnem širjenju proizvodnje.                          
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Avtor:  
David Vidmar, dipl. inž. el. , SICK d.o.o.

Informacije:  Kristina Ober
Tehnološki park Ljubljana

USPEŠEN PRVI OBISK 
SLOVENSKIH podjetij 
v Silicijevi dolini
5 slovenskih podjetij obiskalo Silicije-
vo dolino v okviru projekta Brezmejnik

L jubljana, 16. november 2010 – V Slovenijo so se vrnili še 
zadnji člani projekta Brezmejnik (eng. BoundBreaker), ki 
so v okviru enomesečnega obiska Silicijeve doline uspešno 

predstavili lastne produkte in ideje potencialnim inves  torjem 
in predstavnikom globalnih podje  j.

V Silicijevi dolini se je predstavilo pet slovenskih start-up podjetij: Svetloba 
(redni član Tehnološkega parka Ljubljana), Preona (redni član Tehnološkega 
parka Ljubljana), Visionect (član Ljubljanskega univerzitetnega inkubator-
ja), Elaphe (redni član Tehnološkega parka Ljubljana) in Flowr (član Tovarne 
podjemov). Podjetniške idejo so predstavili na več kot desetih dogodkih in 
predstavitvah, nekatere so si podjetje organizirala sama druge pa so potekale 
v okviru projekta Brezmejnik. 

Usposabljanja in predstavitve v okviru Brezmejnika je fi nanciral Slovenski 
podjetniški sklad in tako omogočil izbranim slovenskim podjetjem s poten-
cialom hitre rasti sodelovanje in povezovanje z globalnim trgom in Silicijevo 
dolino. Sklad je v zadnjih sedmih letih namreč z zagonskimi subvencijami v 
višini 9,8 mio EUR podprl 394 start up-ov, ki so ustvarila že preko 800 novih 
delovnih mest.
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V inkubatorju Plug & Play ter v US Market Access centru so se slovenski podjetniki seznanili z načini in metodami za 
čim lažji in hitrejši prodor na globalni trg. Vzpostavili so tudi poslovne stike s številnimi odvetniki, potencialnimi par-
tnerskimi podjetniki in investitorji, ki so z njimi delili lastne izkušnje in znanje. 

Ob obisku izbranih perspektivnih slovenskih visokotehnoloških podjetij v Silicijevi dolini je projekt Brezmejnik orga-
niziral slovenski dogodek »Predstavitev slovenskih podjetij pred investitorji«. Dogodka so se poleg investitorjev Saad 
Khan, Jim Chu, Jamien McCullum, Yasi Baiana, Kevin Braithwaite in družb tveganega kapitala udeležili tudi Slovenci, 
ki živijo in delujejo v Silicijevi dolini ter slovenski študentje iz Univerze Stanford. Mag. Marjana Majerič, pomočnica 
direktorja na Tehnološkem parku Ljubljana, je ob slovenskem dogodku v Silicijevi dolini dejala: ”Všeč, mi je, da so si vsi 
ti slovenski fantje upali stopiti iz povprečja in se postaviti za svoje ideje. Ta energija, da ni meja in da je vse mogoče 
je dvignila celotno dvorano ljudi, ki so prišli na slovenski dogodek. Še posebej pa nas veseli, da smo jim z Zavodom 

Izjave posameznih podjetnikov

Gorazd Lampič, Elaphe: »Za Elaphe je bil obisk Silicijeve doline in Los Angelesa zelo uspešen. Za naše kole-
sne elektromotorje nam je uspelo navdušiti tri proizvajalce električnih vozil in stopiti v stik z dvema velikima 
podjetjema iz avtomobilske industrije. Seznanili smo se z več institucijami podjetniškega podpornega okolja in 
z enim svetovalcem razširili ekipo s konkretnim zastopanjem v Silicijevi dolini. Pri iskanju investitorjev smo 
potrebovali več tednov, da smo prišli do tistih, ki vlagajo v začetne faze čistih transportnih tehnologijah.  Vsi 
ti so bili zainteresirani za nadaljnje sestanke. Vendar pa smo se morali po petih tednih vrniti, v naslednjih 
tednih pa se bomo tudi odločili kako naprej z ameriško zgodbo.«

Davorin Gabrovec, Flowr: »V Silicijevo dolino smo šli z namenom srečanja z investitorji in drugimi podje-
tniki na našem tehnološkem področju, torej, da z našim produktom Flowr, ki pomaga podjetjem, da učinkovi-
teje izmenjujejo znanje in informacije med zaposlenimi, navdušimo vlagatelje in potencialne kupce. V takem 
okolju že po nekaj dnevih začutiš podjetniško naravnanost ljudi in ustreznost okolja, ki nudi podjetjem pod-
poro pri zagonu in realizaciji poslovnih idej.«

Peter Čuhalev, Preona: »Naš obisk Silicijeve doline je bil super in smo navdušeni nad Ameriko, primarno 
smo želeli predstaviti naš produkt in idejo čimveč uporabnikom ter drugim startupom, kot tudi investitorjem. 
Tako smo poleg organiziranih dogodkov iz strani Brezmejnika obiskali še nekaj drugih kot je npr. Start Up 
School od Y Combinatorja, ki je potekal na Univerzi Stanford in smo cel dan poslušali izkušnje že uveljavlje-
nih startup podjetij ter njihove začetke. V Silicijevi dolini smo tudi opazili, da veliko več investitorjev hodi po 
navadnih dogodkih in samo opazujejo nova podjetja in ekipe, na ta način smo tudi dobili ponudbo za investi-
cijo, ki pa je še v dogovarjanju. Prav tako pa so bili vsi navdušeni nad idejo in produktom tako, da se nam je 
tudi potrdilo vprašanje ali bo trg sprejel personaliziran časopis, ki člankom doda zgodbo še preko interakcije 
z družabnimi omrežji. Glede na uspeh obiska se bomo sigurno še vrnili v Silicijevo dolino.«

mag. Aljoša Huber, Svetloba d.o.o.: »Za obisk Silicijeve doline smo se odločili z namenom iskanja stra-
teških partnerjev, potencialnih investitorjev in preliminarne raziskave trga, ker načrtujemo globalno širitev, 
med drugim tudi v ZDA. Predstavljeni sistemi varčne industrijske razsvetljave REFLECTA so že po prvih pred-
stavitvah vzbudili veliko zanimanje investitorjev in strateških partnerjev, ki nameravajo vlagati v področje 
CleanTech (čiste tehnologije) in mu napovedujejo visoko rast in razvoj. Med investitorji se za naše inteligentne 
sisteme zanima tudi podjetje KPCB, eden največjih investitorjev na svetu, ki je med drugim tudi solastnik 
podjetij Google, Amazon in Sun Microsystems, njihov partner pa je tudi Al Gore, veliki borec za zeleni planet. 
Nedavno smo se v Sloveniji srečali s predstavnikom SilverLake Partners iz Silicijeve doline im mu pokazali 
naš reprezentančni projekt v podjetju SIP Šempeter, kjer prihranki dosegajo fantastičnih 97% (ni tiskarska 
napaka). 6. in 7. decembra 2010 se bomo, kot eni izmed 10 najboljših CleanTech in 150 najboljših start-up 
podjetij, predstavili pred največjimi evropskimi investitorji na European Venture Summitu v Düsseldorfu in se, 
na priporočilo KPCB, srečali tudi s predstavniki WHEB Partners, ki so evropski pionirji in strokovnjaki za vla-
ganja v CleanTech tehnologije. Glede na odzive, ki smo jih prejeli med in po obisku ZDA, drugo leto planiramo 
odprtje podružnice v Silicijevi dolini, najverjetneje na področju mesta San Jose.«

Matej Zalar, Visionect: »Visionect je trenutno v fazi, ko pričenja z intenzivnim iskanjem zunanjega investi-
torja in širjenjem podjetja tudi na tuje trge. V sklopu te faze je bil za nas zelo pomemben obisk Silicijeve doline in 
spoznavanje najbolj tehnološko in investicijsko razvitega dela sveta. Pomembno je bilo ugotoviti, kaj vse podjetje 
potrebuje, da je primerno za investitorja v Silicijevi dolini, prav tako pa smo želeli ugotoviti ali se sploh lahko 
primerjamo z najboljšimi tehnološkimi startup podjetji na svetu. Glede na pozitivne ugotovitve in spoznanja 
se bomo v naslednjem letu vrnili s ciljema: pridobiti investitorja in del poslovanja preseliti v Silicijevo dolino.«
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POSLOVNE INFORMACIJE

OD SLIKE DO OBLIKE

Ljubljana, december 2010 – Po uspešni predstavitvi na 
5. Slovenskem forumu inovacij podjetje XLAB d.o.o., 
pridružen član Tehnološkega parka Ljubljana, z da naš-

njim dnem tudi uradno odpira storitev PHOV. Stori tev PHOV 
je računalniška storitev v oblaku, ki omogoča tri raz sežnostno 
digitalizacijo objektov iz množice digitalnih fo tografi j.

V začetku decembra je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pote-
kal 5. Slovenski forum inovacij. Med vsemi 176 prijavami, je storitev 
PHOV za las zgrešila 1. mesto v kategoriji inovativnih storitev. Kljub 
temu se je podjetje XLAB d.o.o. uspešno predstavilo na razstavnem 
prostoru, saj je storitev požela ogromno zanimanja med obiskovalci.

Po uspešni predstavitvi na Slovenskem forumu inovacij, podjetje z 
današnjim dnem storitev PHOV predaja v brezplačni preizkus. Storitev 
lahko preizkusite z obiskom spletnega mesta www.phov.eu, naložite 
digitalne fotografi je in preverite delovanje trirazsežnostne digitaliza-
cije objektov. Za enostavnejši začetek so na spletnem mestu pripravili 
tudi predstavitveni video, ki uporabnika na enostaven način popelje 
skozi postopek zajema digitalnih posnetkov.

Storitev PHOV uporabnikom prinaša številne prednosti, med katerimi 
so najpomembnejše naslednje:
1. Za uporabo ne potrebujete drage opreme. Zadošča že običajen di-

gitalni fotoaparat in računalnik z internetno povezavo.  
2. Postopek je hiter in enostaven. Zajem slik lahko opravite sami, brez 

domenskega strokovnjaka, ki bi moral obvladovati zapleteno stroj-
no ter programsko opremo.

3. Storitev PHOV je cenovno ugodnejša. V primerjavi z laserskim zaje-
mom, ki je trenutno najpogosteje uporabljan postopek trirazsežno-
stne digitalizacije, je storitev PHOV cenovno privlačnejša.

Digitalizirani trirazsežnostni modeli so na voljo v različnih oblikah zapisa, 
primernih za nadaljnjo obdelavo v programskih orodjih za trirazsežno-
stno modeliranje, lahko pa se odločite za katero od dodatnih storitev, ki 
jih podjetje XLAB d.o.o. nudi v sodelovanju s partnerskimi podjetji:

• umestitev v virtualni prostor,
• tisk na 3D tiskalnikih,
• izdelavo spletnih galerij ali
• izdelavo digitalnih arhivov.

Več informacij o storitvi je na voljo na spletni strani www.phov.eu, 
v primeru dodatnih vprašanj,  so vam na voljo preko kontaktnega 
obrazca ali neposredno na e-naslovu info@phov.eu.                       

Hekovnik omogočili nastop v Silicijevi dolini.”

Z obiskom in edinstveno predstavitvijo slo-
venskih podjetij v Silicijevi dolini so podjetniki 
vzpostavili poslovne vezi z investitorji ter po-
slovnimi partnerji, hkrati pa je projekt Brez-
mejnik ključno prispeval k prepoznavnosti 
slovenskih talentov in poslovnih idej na drugi 
strani velike luže. Predstavniki podjetij Sve-
tloba in Preona so že v času obiska Silicijeve 
doline pridobili konkretno ponudbo investi-
torja, kar je odločilnega pomena za pričetek 
investicijskih pogajanj. 

V naslednjih tednih bo v okviru projekta Brez-
mejnik razpisan izbor za novo generacijo 
podjetij, ki se bodo pripravljala na nastop in 
predstavitve v Silicijevi dolini, predvidoma v 
jeseni 2011.

Podrobneje o ak  vnos  h
Zavoda Hekovnik 

Zavod Hekovnik so ustanovili Tehnološki park 
Ljubljana, Laboratorij za telekomunikacije Fa-
kultete za elektrotehniko (LTFE) in Simgularis.

Hekovnik TP/1 je kreativno okolje, kjer se 
srečujejo in ustvarjajo hackerji - ljudje, ki jih 
zanimajo nove visoke tehnologije – »emer-
ging technologies«. Zamišljen je kot delovni 
prostor, kjer so vsi enaki in svobodni, da poč-
nejo in ustvarjajo, kar si želijo. Koncept take-
ga okolja je v svetu bolje poznan pod izrazom 
»hackerspace«, ki deluje na principu odprte 
skupnosti, kjer vsak posameznik začne ali se 
vključi na projekt iz katerega pa lahko kasneje 
nastane tudi podjetje. Hekovnik TP/1 se glede 
na zanimanja in vizijo članov večinoma osre-
dotoči na nekaj področji in strmi k izgradnji 
laboratorijev za programiranje strojne opre-
me in nevroznanosti.

Brezmejnik (BoudBreaker) je projekt pove-
zovanja Slovenskih visokotehnoloških start-
up podjetij z globalnim trgom preko Silicijeve 
doline. Osredotočen je na mlada hitro rastoča 
podjetja, ki za svoje delovanje in rast potre-
bujejo investitorje in/ali strateške partnerje. 
Projekt v prvi fazi izobražuje in pripravlja iz-
brane ekipe. V drugi fazi pa omogoči obisk 
Silicijeve doline kjer se preko dogodkov in in-
dividualnih sestankov povezujejo z investitor-
ji in strateškimi partnerji. Projekt Brezmejnik 
podpirajo partnerji: Simgularis, Tehnološki 
park Ljubljana, Laboratorij za telekomunika-
cije Fakultete za elektrotehniko, RSG Kapital, 
VentureLab in Tehnološka Agencija Slovenije. 
Letošnji obisk pa je fi nančno podprl Slovenski 
podjetniški sklad ...                

Informacije:  Luka Mulej
XLAB d.o.o.
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Informacije:  Kristina Ober
Tehnološki park Ljubljana

EKSKURZIJA V TALUM 
IN SKUPŠČINA DAS

Društvo avtoma  kov Slovenije - DAS je tako 
kot vsako leto, tudi tokrat organiziralo 
ekskurzijo v eno od večjih podje  j, kjer si 

lahko člani ogledajo sisteme avtoma  zacije v nji-
hovi proizvodnji. Po ogledu pa je, kot vsako leto, 
sledila letna skupščina DAS, letos celo volilna. 

Cilj letošnje ekskurzije je bila tovarna aluminija TALUM 
d.d., ki je s svojimi velikimi pečmi za elektrolizo tudi 
ogromen odjemalec električne energije. To in pa dejstvo, 
da je potrebno te velike tokove regulirati, pomeni tudi 
zelo velik izziv avtomatikom, ki skrbijo za nemoten potek 
proizvodnje in kakovost proizvodov.

Večina se nas je na ekskurzijo odpravila z avtobusom, ki 
je iz Ljubljae krenil ob 8. uri zjutraj. Avtobus na Jamovi, 
malce pred vhodom na dvorišče fakultete za elektroteh-
niko, sem v sivem, deževnem vremenu skoraj zgrešil. Na 
srečo nisem bil zadnji, saj smo čakali še zamudnika, g. 
Petra Šego, člana nadzornega odbora DAS. Po veselem 
pozdravu smo se odpeljali proti Celju in Mariboru, kjer 
bomo pobrali še ostale udeležence ekskurzije. 

Pot do Maribora s postankom v Celju je hitro minila, saj 
so celo pot potekali zanimivi pogovori o dejavnosti in 
ciljih društva, nekaj pa smo rekli tudi o pomenu revije 
Avtomatika in informiranju članstva. V Mariboru se je 
pridružil še aktualni predsednik društva, prof. dr. Boris 
Tovornik, ki je zadnja štiri leta uspešno vodil DAS. Mari-
borčani so seveda poskrbeli tudi za zajtrk, saj so s sabo 
prinesli sokove in sendviče, kar smo med klepetom do 
Kidričevega že pospravili.

V rahlo deževnem vremenu smo se sprehodili približno 
kilometer daleč do tovarne aluminija, saj dvonadstro-
pni avtobus ni smel zapeljati pod prenizkim železniškim 
nadvozom. Medtem, ko smo mi pešačili in so nas v Ta-
lumu gostitelji že sprejeli, se je po okoliških cestah pra-
zen pripeljal na parkirišče tudi naš avtobus. Gostitelji so 
nas najprej odpeljali v garderobe, kjer smo se oblekli v 
posebne halje z napisom Obiskovalec in si nadeli pripra-
vljene čelade in očala, svetvali pa so nam tudi, naj nikar 
ne jemljemo s sabo ur, fotoaparatov, magnetnih kartic, 
GSM aparatov in podobnih naprav, saj so električna po-
lja v proizvodnji tako močna, da se vse te naprave lahko 
pokvarijo. Že sama organizacija nas je prepričala, da so 
v Talumu obiskovalcev vajeni in je zanje vedno dobro 
poskrbljeno. Edina pripomba bi bila morda ta, da je bilo 
zaradi hrupne proizvodnje zelo težko razumeti razlage  
vodičev. Verjetno bi bilo dobro poskrbeti za kakšne brez-
žične slušalke, kar danes niti ni velik strošek. Ko smo se 
opremili, so nas gostitelji povabili v sejno dvorano, kjer 
so nam predstavili podjetje TALUM, zgodovino proizvo-
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Projekt sončne elektrarne je izpeljal Laboratorij za foto-
voltaiko in optoelektroniko. Sončna elektrarna, katere 
generator je sestavljeni iz 75 fotonapetostnih modulov, 
je skupaj s preskuševališčem fotonapetostnih modulov 
postavljena na strehi fakultete. Elektrarna bo proizvajala 
17 MWh električne energije na leto, kar predstavlja en 
odstotek vse energije, ki jo v letu dni fakulteta porabi. 
Drugi projekt, polnilnica za električna vozila, ki stoji pred 
fakulteto in je 23. v Sloveniji, pa je izpeljal Laboratorij za 
električna omrežja in naprave.

Oba projekta predstavljata t. i. poligon trajnostne ener-
getike, ki bo služil raziskavam in razvoju v Centru za raz-
pršene vire energije, izobraževanju študentov elektro-
tehnike ter aktivnostim vseživljenjskega usposabljanja.
Multimedijski center LTFE je poskrbel za neposredni pre-
nos slovesnega dogodka, posnetek pa si lahko ogledate 
na spodnji povezavi.                               

Info: Fakulteta za elektrotehnikov v Ljubljani

Slovesna otvoritev
sončne elektrarne 
in polnilnice za 
elek trična vozila

Na Fakulte   za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani je danes, 20. decembra 2010 
potekala slovesna otvoritev sončne elek-

trarne in polnilnice za električna vozila.

dnje aluminija v Kidričevem, ki se je pričela priprvljati že 
med drugo svetovno vojno, prav te dni pa so praznovali 
60-letnico prvega zagona proizvodnje aluminija. To je bil 
tudi praznik Taluma. 

Ogled je trajal kakšne 3 ure in prav zanimivo je bilo gledati 
180 kA vodnike v elektrolizi, v katerih bližini so odpovedo-
vali tudi kompaktni fotoaparati, zaostajale ure, pregrevali 
GSM aparati, itd. Posebna zanimivost je optični merilnik 
toka, ki mora biti v razredu 0,1 % (pri 180kA!!), kar je teh-
nologom v proizvodnji samoumevno, malce manj pa ekipi 
avtomatikov, ki se zaveda, kako zahtevne so  meritve pri 
tako visokih tokovih. Poseben problem so seveda trans-
formatorji, dušilke in usmerniki za te ogromne tokove. Do 
same tovarne je seveda speljan poseben daljnovod, saj 
gre tu za megavate moči. 

Tovarna se vse bolj usmerja v pretaljevanje odpadnega 
aluminija, pri čemer porabi le desetino energije, ki jo si-
cer porabi za proizvodnjo alumunija. Zavedajo se tudi, da 
le dodana vrednost omogoča dobiček, zato so namesto 
surovega alumunija pričeli prodajati polizdelke za različno 
luminijasto embalažo, od pločevink do raznih tub. Tukaj 
seveda pride do izraza visoka stopnja avtomatizacije z ro-
boti, ki polizdelke sortirajo, pakirajo in skladiščijo. Dobra 
lastnost robotov je njihova fl eksibilnost, saj se lahko njiho-
vo namembnost zelo hitro spremeni in seveda ta, da zelo 
razbremeni delavce pred težkim fi zičnim delom in mono-
tonostjo, ki ponavadi pripelje do napak in poškodb.

Po ogledu Taluma smo se odpravili še na staro odlagališče 
odpadkov iz proizvodnje glinice (ki so jo že pred leti opu-
stili) na katerem so uredili precej veliko fotovoltaično elek-
trarno. Na ta način so sanirali in koristno uporabili sicer 
neuporabno zemljišče. Sledil je odhod v Kidričevo, kjer so 
že potekale prireditve in srečanja ob praznovanju Taluma. 
Njihovi predstavniki so nas zato povabili na kosilo, ki smo 
ga izrabili tudi za redno volilno skupščino. 
Po sprejetju poročil o delu in fi nančnega poročila smo še 
izvolili nov IO društva. Starim članom je namreč potekel 
mandat in skupščina je na podlagi predstavljenega progra-
ma dela za naslednje obdobje izvolila novega predsedni-
ka, prof. dr. Saša Blažiča iz FE Ljubljana in del nove in stare 

ekipe. Pred-
stavili so plan 
dela za leto 
2011 in novi 
mandat ter 
fi nančni plan 
za leto 2011, 
kar so udele-
ženci skupšči-
ne soglasno 
potrdili.

Vožnja do-
mov se je z 

vmesnimi postanki v obratnem vrstnem redu končala oko-
li 21. ure zvečer. Malce utrujeni, vendar zadovoljni smo 
med vožnjo obujali vtise preteklega dne in se pripravljali 
na naslednji, delovni dan.                           

Stari predsednik, g. prof. dr. Boris Tovornik in novi prof. 
dr. Sašo Blažič



Preglednost in sledljivost zagotavljata stabilne procese

SICK-ova tehnologija senzorjev: za vsak korak pri notranjem pretoku blaga od prihoda do razvrščanja, 

prevzema naročila, pakiranja in odpreme. Z obsežnim strokovnim znanjem o distribuciji,

SICK vidi vsak detajl v avtomatiziranih procesih za ravnanje z blagom in optimizira preskrbovalno verigo 

kot celoto z uporabo učinkovitih sistemov branja črtne kode na osnovi laserske, RFID ali slikovne 

tehnologije..

Za najvišji nivo produktivnosti 
v distribucijskih centrih

Prepoznavanje detajlov, razumevanje celotne slike

SICK d.o.o. | Ljubljana | Slovenija | www.sick.si
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Obkrožite se z 
varnostjo.

Za več informacij o izdelkih pokličite 
svojega distributerja ali pojdite na:
www.agilent.com/find/GoOrange

          Ob tem pa izboljšajte 
točnost in razširite uporabnost. 

Za doseganje optimalnih rezultatov v tveganem delovnem okolju potrebujemo 
prvovrstna orodja. Naša nova družina ročnih merilnikov postavlja varnost na 
prvo mesto. V malem živo oranžnem ohišju združujemo širok nabor funkcij 

in zmogljivosti. Vsaka meritev je izvedena 
v skladu z varnostnimi standardi, ob tem 
pa je izjemno točna in preprosto izvedljiva. 
Gradimo na več kot 70-letnih izkušnjah.  
To je vrednost. To je Agilent.

Digitalni multimetri
Digitalni osciloskopi
Merilniki kapacitivnosti
LCR merilniki
Multifunkcijski kalibrator/DMM
Tokovne klešče

Izdelki so na voljo pri vašem pooblaščenem distributerju
Amiteh d.o.o., Ljubljana – www.amiteh.com


