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Spoštovani,

Vam povem en dogodek! Se odpravim na T-2, ki je tudi sicer naš doba-
vitelj internet dostopa. Prijetna uslužbenka me vpraša: ”Dober dan, 
kaj bi pa vi?” Jaz navdušen nad prijaznim sprejemom: ”Dober dan, 
optiko 100/100, pa četverčka in Asterisk centralo, da bomo upora-
bljali še softphone!”... Nasmešek na obrazu prej prijetne uslužbenke je 
zamrznil: ”Od kod ste rekli, da ste?” Jaz: ”Nič nisem rekel, sem pa z 
obrobja Ljubljane... Mestne občine Ljubljana - najbolj razvite občine v 
Sloveniji!” in povem točen naslov. ”Nič ne bo z optiko. Na tem področju 
ni planirano!” In se ne dam odgnati: ”Kako, če je pa Gratel pobiral 
soglasja za prekop že pred dvemi leti! In naš predsednik je pred časom 
izjavil - optiko v vsak dom do leta 2013. A ni sedaj leto 2013!?”

Vam povem še drugo zgodbo. Pred slabim letom se je pojavil na dvo-
rišču komercialist drugega znanega operaterja - Telemacha. ”Dober 
dan!” veselo. ”Dober dan, kaj bo dobrega?” Sem iz Telemacha in bi 
obnovili kabelsko omrežje v vašem naselju, pa zbiramo soglasja za 
prekop.”... Padem v smeh: ”Obnova omrežja?! Saj ga nimamo!!! Sploh 
pa me koaksialni kabel ne zanima. Hočem optiko, ali pa ne dovolim 
prekopa!”. Komercialist se ne da odgnati: ”Veste, tudi optika bo, če 
boste naročili 120 megabitno! Saj je potegnjena do križišča pred na-
seljem!”. Na ta je pa dobra, tega pa res nisem vedel, čeprav so skoraj 
dve leti prekopavali cesto za plinsko napeljavo, ki se je seveda ustavila 
v sosednjem zaselku... Do nas itak nikoli nič ne pride. Dovolim pre-
kop in ko je kabel ob hiši, veselo pokličem na Telemach: ”Dober dan!” 
”Dober dan, želite”. Jaz kot iz topa ”120MB optiko in četverčka pa 
dva vmesnika za TV! Da se ne bomo tepli zaradi programa...” Spet 
obvezno vprašaje: ”Od kod ste rekli, da ste....”. Ponovi se postopek iz 
prvega odstavka, razložijo, da tisti, ki je rekel, da je optika na križišču 
pred naseljem, laže, ko povem da je to njihov komercialist, pa, da se 
je zagotovo zmotil... OPTIKE NI! No, jaz sem se s soglasjem za prekop 
tudi zmotil! :(
Kaj sem hotel, naročil sem vsaj kabelsko TV, saj fuzbal rad gledam v 
HD ločljivosti!

Ampak zgodb še ni konec! Gledam spletno stran priljubljenega doba-
vitelja spletnih storitev T-2 in opazim, da mi lahko zagotovijo optiko 
po vodih našega nacionalnega operaterja TELEKOM SLOVENIJE! Samo 
malce se doplača in evo optike! Spet doberdan - doberdankajbi? In 
izstrelim kot iz topa: ”Optiko po vodih našega nacionalnega operaterja 
TELEKOM SLOVENIJE!”... in spet mrzel tuš: ”Od kod ste rekli, da ste?”  
Jasno, tudi iz tega ni bilo nič, saj je četrtna skupnost Sostro res nekje 
levo za Marsem ali nekaj takega in za nas tudi Telekom Slovenije ne 
ve...

Ja. Seminar Optične komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko vsako 
leto obišče množica strokovnjakov iz gospodarstva in iz družb, ki nam 
zagotavljajo komunikacije. Upam, da bodo kaj koristnega izvedeli tudi 
letos in mi bodo zagotovili optiko na dom in hkrati delovno mesto!

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
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Ulica:                                                                          št.   
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Tel.:                                              FAX:  
Ident. št. za DDV:  
E-mail:  
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  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 37.53 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 10 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 Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -

te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. 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 "muting" sistemi, dvo ro vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.

-
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj , 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 -
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

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

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

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

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

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno tehnologijo

kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

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

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez univ. dipl. 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 , univ. dipl. teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.

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 uporabe servo pogonov, fre -
k pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

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. el., vodja odd-
elka Energijsko 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 toplotnih in

kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali 

e-mail: alojz.vipavc@fbselektronik.com

Svetuje s področja uporabe induktivnih, 
kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v 
avtomatizaciji industrijskih procesov.

  

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 in izvedbi avtomatiza -
cij na krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

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

g. Koprivnikar je specialist za 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 , ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v in 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 oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-

sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran 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 , direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se dlje ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in procesov. Svetoval
vam bo s 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 Sokoli , univ. dipl. 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).

lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Damijan Smonkar, dipl. ing. el., FBS ELEKTRONIK d.o.o.
tel. 03/89-83-712 ali e-pošta: 
damijan.smonkar@fbselektronik.com

Svetuje na področju varovanja in zaščite z optičnimi
sistemi varnostnih kategorij SIL1, SIL2 in SIL3 za 
industrijsko avtomatizacijo, industrijo dvigal ter za 
industrijo avtomatskih vrat in prehodov. Je strokov-
njak na področju komunikacij. Izvaja meritve zaus-
tavitvenih časov nevarnih delov strojev z napravo 
Safety Man Delta T.

  

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 regulatorjev,
mehkih zagonov, motorjev, meritev ni -
vo jev.

oglas
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Osma konferenca:Osma konferenca:

Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Organizatorja: 

Društvo avtomatikov Slovenije 
in 

Univerza v Mariboru, FERI
Vabimo Vas na že tradicionalno konferenco 
Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'13, 
ki jo organizira Društvo avtomatikov Slovenije v 
sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko 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 strokovno rast 
avtomatikov in avtomatike kot stroke. Pri tem 
je pomembno, da dajemo priložnost predvsem 
strokovnjakom in razvojnim ter raziskovalnim 
skupinam iz gospodarstva, ki lahko predstavijo 
svoje strokovne rezultate in se primerjajo s kolegi 
ter s partnerji. To je posebej pomembno, ker želimo 
pospešiti prenos in disiminacijo znanja ter dvigniti 
delež visoko tehnološko razvitih rešitev v končnih 
izdelkih. Teme predavanj bodo osredotočene na 
avtomatizacijo industrijskih objektov, poslovnih 
zgradb, hiš in objektih, avtomatizacijo v logistiki 
in prometu ter energetiki s posebnim poudarkom 
na teme: tehnologije za človeku prijazno okolje, 
vizualizacijske naprave, proizvodna informatika, 
mehatronski sistemi, roboti in robotizirana 
proizvodnja, senzorji in aktuatorji.

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

Konferenca bo 4. 4. in 5. 4. 2013 v 
Kongresnem centru hotela City v 
Mariboru

Izvedba konference

Prvi dan je namenjen predavanjem in razpravam 
o pomenu tehnologije in avtomatizacije za dvig 
konkurenčnosti, kjer pričakujemo eminentne 
predavatelje iz Slovenije in tujine. 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): 11.2.2013
Obvestilo o izboru: 15.2.2013
Oddaja člankov: 1.3.2013
Prijava udeležbe: do začetka konference 
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Sodelovanje med Obrtno-Sodelovanje med Obrtno-
podjetniško zbornico podjetniško zbornico 
Slovenije in Univerzo v Slovenije in Univerzo v 
Novi GoriciNovi Gorici
Info: Janez Škrlec

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je na sedežu OZS v ponedeljek 
07. januarja 2013 podpisala dogovor o sodelovanju z Univerzo v 
Novi Gorici.  Za Obrtno podjetniško zbornico sta dogovor podpisala, 
predsednik skupščine OZS, Alojz Kovšca in predsednik odbora za znanost 
in tehnologijo pri OZS,  Janez Škrlec. S strani Univerze v Novi Gorici pa 
rektor,  prof. dr. Danilo Zavrtanik.  

Dogovor o sodelovanju zajema poslovno in strokovno sodelovanje za področja 
organiziranja strokovnih seminarjev, tehnoloških in nanotehnoloških dnevov, 
konferenc, delavnic, forumov in skupno sodelovanje na različnih sejmih, ter 
skupno načrtovanje projektov zanimivih predvsem za moderno in sodobno obrt 
ter podjetništvo. Dogovor bo zajemal tudi področje sodelovanja v domačih in 
mednarodnih projektih, sodelovanje na področju eksperimentalne znanosti, 
nudenje pomoči pri prenosu novih znanj in tehnologij v sodobno obrt in 
podjetništvo, še zlasti pa prenos znanja v mala in mikro podjetja. Dogovor o 
sodelovanju med podpisnikoma pomeni tudi večjo povezanost gospodarstva in 
znanosti, še zlasti pa strokovno pomoč pri razvoju in uporabi novih tehnologij s 
ciljem uspešnejšega razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. 
Obrt no podjetniška zbornica Slovenije je doslej podpisala dogovor o sodelovanju 
že z Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, Fakulteto za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, Fakulteto 
za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani in Univerzo v Mariboru. Pristopila pa je 
v letu 2012 kot polnopravni partner tudi v Center odličnosti NAMASTE. Podpis 
dogovora Obrtno podjetniške zbornice Slovenije z Univerzo v Novi Gorici, bo 
izjemno pomemben še zlasti za razvoj in uporabo novih materialov in spoznavanje 
novih tehnoloških procesov ter osvajanja znanja na področju nanotehnologij, 
energetike ter okoljskih tehnologij. Obrtno podjetniška zbornica Slovenije je 
sicer v zadnjih letih napravila velik korak naprej v povezovanju gospodarstva 
in znanosti, še zlasti ji to dobro uspeva z odborom za znanost in tehnologijo, 
ki deluje v okviru OZS že nekaj več kot šest let.                

Info: DIR ekipa

DIR-2013DIR-2013
Priprave v teku

Fakulteta za elektrotehniko vsako 
leto prireja Dneve industrijske ro-
botike - DIR, ki bodo v letu 2013 
potekali v tednu med 25. in 29. mar-
cem 2013. 

Tudi letos bo prijava na posamezno 
delavnico in posamezen termin mo-
žna preko internetne strani. Tako 
si bo lahko vsak udeleženec izbral 
aplikacijo, ki ga zanima in uro, ki mu 
ustreza. S tem bomo poskrbeli, da 
bo prav vsak udeleženec lahko kva-
litetno izkoristil svoj čas. Delavnica 
ni zgolj ogled laboratorija in prikaz 
delovanja robotov. Na njej ima vsak 
posameznik možnost upravljanja 
robota in sestavljanja različnih pro-
gramov, ki bodo na koncu sestavljeni 
v celoto izpolnjevali zadano nalogo 
posamezne aplikacije. Več o tem si 
boste lahko prebrali na naši strani, 
ko bodo vse aplikacije opisane.
Veselimo se srečanja z vami!           

Cenik konference

Kotizacija za udeležence znaša 170 
EUR (z DDV) in vključuje vstop 
na predavanja, ogled razstave, 
večerjo in družabno srečanje na 
prvem dnevu konference, zbornik 
referatov in priložene materiale. 

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: 
info@aig.si,  http://www.aig.si/13



NNAMEN POSVETOVANJA 
 
Posvetovanje - dopolnilno izobraževanje je namenjeno strokovnjakom elektroenergetike s podro ja 
vzdrževanja, projektiranja, investicijske dejavnosti, predavateljem strokovnih šol in zainteresirani  
javnosti. 

Referen ne teme za leto 2013 
Alternativni viri elektri ne energije in njihovo vklju evanje v elektroenergetske sisteme, 
Novi standardi SIST na podro ju elektri nih instalacij in njihova uporaba v praksi, 
Problematika, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoje ih veljavnih standardov in pravilnikov, 
Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s podro ja elektri nih instalacij, 
Vpliv porabnikov na kvaliteto napetosti in toka v elektri nih instalacijah, 
U inkovita raba inteligentnih sistemov v elektroenergetiki, 
Uporaba in vpliv LED  razsvetljave, 
Delo pod napetostjo na  nizkonapetostnih instalacijah in vzdrževanje, 
Ekologija na podro ju elektroenergetike, vplivi na okolje.  

 
Pobude za reševanje aktualne problematike iz razprav udeležencev in predavateljev  posredujemo, v 
smislu zaklju kov posvetovanja, ustreznim državnim institucijam.. 

 
V avli hotela bo prikaz proizvodnih programov s podro ja elektri nih inštalacij, merilnih inštrumentov in 
opreme za elektroenergetske naprave. 

 
Povzetke referatov objavljamo na spletni  strani ED Maribor 

http://www.posvetovanje.ed-mb.si/ 

NASLOV ORGANIZATORJA 
 
Elektrotehniško društvo Maribor 
Glavni trg 17 b, 2000 Maribor 

Informacije: kotnikovidnevi@ed-mb.si 
 

ELEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 

E LEKTROTEHNIŠKO DRUŠTVO MARIBOR 
 
pripravlja že 34. izobraževanje s podro ja  
mo nostne elektrotehnike in sodobnih  
elektri nih inštalacij KOTNIKOVI DNEVI, ki 
bo potekalo 21. in 22. marca 2013 v 
Hotelu Radin v Radencih. Kraj in vsebina 
posvetovanja pritegneta k sodelovanju 
vsako leto preko 300 udeležencev.  

IZOBRAŽEVANJE S PODRO JA MO NOSTNE ELEKTROTEHNIKE IN  

SODOBNIH ELEKTRI NIH INŠTALACIJ 
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Info: Janez Škrlec, predsednik odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

Sprejem dijakov SERŠ-a pri 
ministru dr. Žiga Turku

Minister dr. Žiga Turk je v torek, 18. 
decembra 2012, v prostorih ministrstva 
(Masarykova 16) sprejel dijake Srednje 
elektro računalniške šole Maribor, ki so v 
Mehiki sodelovali na tekmovanju Robocup 
Junior Rescue B, kjer so v tekmovanju 
Super Team skupaj z brazilsko ekipo 
osvojili 3. mesto. Ekipo so sestavljali: 
Bojan Potočnik (dijak),Matej Drobnič 
(dijak), Tadej Tofant (bivši dijak in študent 
FERI-Univerze v Mariboru) in Miran 
Waldhütter (spremljevalec in mentor 
dijakov na tekmovanjih). Minister je ekipi 
čestital za osvojen uspeh. Dijaki se že 

pripravljajo tudi za svetovno tekmovanje 
Robocup 2013, ki bo v mestu Eindhoven 
na Nizozemskem. Minister jim je ob tej 
priložnosti zaželel veliko uspeha na 
tekmovanju ter ob njihovem nadaljnjem 
študiju in bližajoči se maturi. Sprejema 
se je udeležil tudi predsednik odbora za 
znanost in tehnologijo pri OZS Janez 
Škrlec, ki posebej podpira robotska 
tekmovanja, še zlasti pa skupino dijakov, 
ki je na svetovnem tekmovanju osvojila 
3. mesto. Tovrstna tekmovanja že nekaj 
let podpira tudi Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije.

Minister dr. Žiga Turk je na sprejemu 
z zanimanjem poslušal dijake, njihovo 
zanimanje za robotiko, tehnične 
rešitve robotov in kakšni bodo trendi 
razvoja na tem področju v prihodnje. 
Dijaki pa so bili prijetno presenečeni, 
koliko znanja ima minister na področju 
računalništva, IKT – informacijsko 
komunikacijskih tehnologij in še zlasti 
na področju mobilnih naprav in aplikacij, 
ki bodo integrirane v robote naslednjih 
generacij. Dijaki so ministru zaupali, 
da se pripravljajo tudi za svetovno 
tekmovanje Robocup 2013, ki bo v 
mestu Eidnoven na Nizozemskem, tam 
bodo sodelovali, če bo šlo vse po sreči 
kar z dvema ekipama. Janez Škrlec pa 
jim je ob tej priložnosti ponudil tudi 
strokovno in tehnično pomoč, še zlasti 
na področju uporabe MEMS tehnologij.  

Minister je v zaključku dolgega in 
sproščenega pogovora izrazil vso 
podporo mladim dijakom SERŠ-a in se 
jim zahvalil za izjemni dosežek. Zahvalil 
se je tudi mentorju Miran Waldhütterju 
in Janez Škrlecu za podporo mladim še 
zlasti na področju robotike in robotskih 
tekmovanj.     

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i
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VARČNA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Grah Lighting na norveškihGrah Lighting na norveških
smučiščihsmučiščih

18. december 2012 – LED-svetilke vodilnega slovenskega proizvajalca LED-razsvetljave Grah Lighting 
so na severu Evrope postavili ob smučarski progi. Sodobna tehnologija, ki je prijazna do okolja in zato 
primerna za uporabo v naravi, na Norveškem v dolgih zimskih večerih osvetljuje tekaško progo. 

50 kilometrov južno od norveškega industrijskega mesta 
Drammen 87 svetilk domačega proizvajalca LED-razsvetljave 
osvetljuje 2,5 kilometra dolgo smučarko tekaško stezo. 
Lastnik tekaške proge se je za LED-tehnologijo odločil 
zaradi izredno majhne porabe električne energije, dolge 
življenjske dobe svetilk, svetlobe enotne barve in takojšnega 
vklopa svetilk ob polni svetlobi brez utripanja. V naravi je 
izredno pomembno, da svetloba ni usmerjena v nebo, pač 
pa samo tja, kjer jo potrebujemo. Svetilke znamke Grah® 
LED Lighting imajo t.i. svetlobno tehniko »FULL CUTOFF«, 
ki je v skladu z evropsko direktivo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja, in osvetljujejo samo tiste 
površine, ki jih morajo.

Nova LED-razsvetljava z višine 7 metrov osvetljuje tekaško 
stezo v zimskih mesecih povprečno 6 ur na dan. Svetilke 
LSL®30, ki se sicer najpogosteje uporabljajo za lokalne 
ceste, dovozne poti in kolesarske steze, se zaradi izredno 

Informacije: Katja Goršek, katja.gorsek@grahlighting.com

trpežnega ohišja dobro znajdejo tudi v težjih vremenskih 
pogojih. Večplastna zaščita ohišja podaljšuje že sicer dolgo 
življenjsko dobo in omogoča, da svetilke delujejo tudi do 
100.000 ur. 

GRAH® LED LIGHTING

Divizija družbe SG Automotive, d.o.o., Grah Lighting je 
vodilni slovenski proizvajalec cestne in komercialne LED-
razsvetljave. S pomočjo distributerske mreže, ki je prepletena 
po celem svetu, svoje proizvode uspešno tržijo predvsem 
na tujih trgih. Vsakodnevno rešujejo izzive in postavljajo 
nove standarde v LED-razsvetljavi. Z združevanjem znanja 
in izkušenj ter z lastnim inovativnim pristopom 360° 
ApproachTM, pri katerem je vsaka posamezna komponenta 
svetilke razvita in optimirana iz popolnoma nove perspektive, 
nenehno razvijajo unikatne rešitve in zadovoljijo potrebe 
tudi najzahtevnejših strank.            
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UPORABA OPTIČNIH RAZCEP-
NIKOV V PASIVNIH OPTIČNIH 
OMREŽJIH
Avtorji: Jernej Prek, Vesna Eržen in Boštjan Batagelj

Širokopasovne storitve so del naše vsakdanjos  . Omogočajo jih prav op  čne komunikacije. 
Pri gradnji op  čnega dostopovnega omrežja se operaterji odločajo med zvezdno 
topologijo točka – točka (angl. point to point – P2P) ter drevesno topologijo točka 

– mnogo točk (angl. point to mul   point – P2MP). Slednja jim omogoča cenejšo gradnjo 
ter vzdrževanje omrežja, saj je potrebno položi   manj op  čnih vlaken, posledično pa je 
potrebno zvari   tudi manj spojev. Kljub temu pri nas operaterji še ne izkoriščajo tovrstne 
topologije. Omrežja gradijo tako, da položijo do vsakega uporabnika dve op  čni vlakni. 
Čeprav to z uporabniškega vidika predstavlja prednost, pa je za ponudnike storitev tovrstni 
način izgradnje omrežja bistveno dražji.

Omrežje, ki za svoje delovanje izkorišča drevesno pasivno topologijo, se imenuje 
pasivno optično omrežje (angl. Passive optical network – PON). Pasivno zaradi 
tega, ker vsebuje pasivne optične razcepnike moči, ki za svoje delovanje ne 
potrebujejo električnega napajanja. Ti omogočajo, da se signal, ki se pošilja iz 
centralne postaje po enem vlaknu razcepi do večjega števila končnih uporabnikov, 
kot to prikazuje slika 1.  V praksi sta se najbolj uveljavila dva standarda, to sta 
ethernetni PON (angl. Ethernet passive optical network – EPON) ter gigabitni 
PON (angl. Gigabit passive optical network – GPON).

Slika 1 - Drevesna arhitektura pasivnega optičnega omrežja 

Optični razcepniki

Optični razcepniki moči so naprave z več priključki, ki se uporabljajo povsod, kjer 
želimo svetlobni signal po moči razdeliti na dva ali več delov. Optični signal, ki 
prihaja na vhod razcepnika, se pojavi na vseh izhodih. Moč optičnega signala 

se pri tem razdeli med vse izhode in 
ustrezno oslabi. Za optični razcepnik 
velja načelo recipročnosti. To pomeni, 
da optični signal deli ali združi, odvisno 
od smeri potovanja svetlobe. Načelo 
recipročnosti vnaša oslabitev signala 
pri deljenju in združevanju.  

Poleg optičnih razcepnikov moči, ki 
omogočajo močnostno delitev signala 
na več uporabnikov, se v optičnih 
linijskih terminalih (angl. Optical line 
terminal – OLT) v centralni postaji in 
v optičnih omrežnih terminalih (angl. 
Optical network terminal – ONT) na 
strani končnih uporabnikov, nahajajo 
razcepniki, ki signal delijo glede na 
valovno dolžino. Gre za preproste 
razcepnike na osnovi valovnodolžinskega 
razvrščanja (angl. Wavelength division 
multiplexing – WDM), ki ločujejo 
odtočni signal od dotočnega oziroma 
video signala. Ker se v sistemih EPON in 
GPON največkrat uporabljata zgolj dve 
valovni dolžini, so to običajno razcepniki 
za valovni dolžini odtoka podatkov na 
1310 nm in dotoka podatkov na valovni 
dolžini 1490 nm. V primeru, da omrežje 
podpira tudi prenos video signala na 
valovni dolžini 1550 nm, so potrebni 
tudi razcepniki za to valovno dolžino.
Slika 2 prikazuje vmestitev optičnih 
razcepnikov moči in valovnodolžinskih 
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optičnih razcepnikov v PON omrežju. Optični razcepniki moči se nahajajo v 
optičnem razdelilnem omrežju (angl. Optical Distribution Network – ODN), ki 
povezuje centralno postajo s končnimi uporabniki, valovnodolžinski razcepniki 
pa v enotah OLT in ONT, na strani ponudnika storitev oziroma naročnikov. 
Čeprav sta ti dve vrsti optičnih razcepnikov v svojem bistvu in načinu delovanja 
popolnoma različni, jima je skupno to, da za svoje delovanje ne potrebujeta 
električnega napajanja in jih zato uvrščamo med pasivne omrežne elemente.

Slika 2 - Vmestitev optičnih razcepnikov v omrežju PON

V nadaljevanju namenjamo večjo pozornost opisu in tehnološki izvedbi optičnih 
razcepnikov moči, saj so le-ti z vidika PON sistemov pomembni za povečanje 
delilnega razmerja oziroma števila končnih uporabnikov. To pa je neposredno 
povezano z znižanjem operativnih in obratovalnih stroškov ponudnikov storitev.

Tehnologije izdelave optičnih razcepnikov

Osnovni spojni strukturi optičnih razcepnikov sta 1:2 spojnik ali Y– spoj ter 2:2 
spojnik ali X – spoj. Glede na uporabljeno tehniko izdelave jih delimo v dve 
skupini: vlakenski razcepniki (angl. Fused Biconical Taper – FBT) in planarni 
razcepniki (angl. Planar Lightwave Circuits – PLC). Izdelujejo jih iz enorodovnih 
in mnogorodovnih vlaken, odvisno od tega, za kateri tip omrežja se uporabljajo.
Vlakenski razcepnik moči je sestavljen iz dveh med seboj neodvisnih optičnih 
vlaken, katerih jedri sta s segrevanjem in raztegovanjem močno zbližani, kot 
prikazuje slika 3.  V območju sklopa je plašč obeh vlaken staljen. V tem območju 
prihaja do sklopa moči zaradi bližine jeder. Delovanje vlakenskega razcepnika 
temelji na t.i. evanescentnem polju. Če vlaknoma odstranimo del obloge ter 
njuni jedri približamo drug k drugemu dovolj blizu, bo polje prvega vlakna 
segalo v jedro drugega vlakna.

Slika 3 - Vlakenski razcepnik

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelava strojev
- regulacija vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehnična podpora in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekvenčne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH

- Vgrajen pozicioner
- Izredna prilagodljivost (možnost izbire

različnih pozicionerjev)
- Vgrajena zaviralni modul in filter
- Dve razšiitveni mesti za opcijske

kartice
- SmartCard za shranjevanje in klonira-

nje parametrov
- Brezplačen programski modul

POZ-PRO za enostavnejše pozicioni-
ranje

- funkcija varnostnega izklopa katego-
rije 3 (Secure Disable)

- Na zalogi
- Ugodna cena
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Polje prvega vlakna bo tako vzbudilo polje drugega vlakna. Takrat bo med 
vlaknoma prišlo do prenosa energije. Z nastavljanjem oddaljenosti med jedroma 
ter sklopne dolžine lahko dosežemo poljubno delilno razmerje. Prednost 
takšnih razcepnikov je, da signal vedno potuje skozi enako snov, zaradi česar je 
vstavitveno slabljenje majhno (ne prihaja do odbojev signala). Njihova slabost 
je predvsem fi zična velikost v izvedbi 1:16, 1:32, 1:64 itd.

Drug način izdelave optičnega razcepnika moči temelji na planarnem integriranem 
optičnem vezju, ki združuje vhodno vlakno in razporejena izhodna vlakna. Delitev 
moči zagotavlja Y-spoj, ki je izdelan znotraj materiala z uporabo fotolitografskih 
tehnik. Pomembno je omeniti, da planarni razcepniki (slika 4) nimajo enakih 
valovnodolžinskih karakteristik kot vlakenski razcepniki. Pri planarnih razcepnikih 
je valovnodolžinska karakteristika odvisna od substrata, uporabljenega za 
izdelavo integriranega vezja. Običajno je to kremenovo steklo. Ti razcepniki 
so na voljo v standardnih konfi guracijah 1:4, 1:8, 1:16 in 1:32, možna pa je 
tudi izdelava po meri. Delujejo v širokem valovnodolžinskem področju. Zanje 
je značilno, da so zanesljivi ter cenovno ugodni. So izredno majhnih dimenzij, 
kar je zagotovo dobra lastnost.

Slika 4 - Planarni razcepnik

Glavna razlika med vlakenskimi in planarnimi razcepniki moči se kaže v odvisnosti 
vstavitvenega slabljenja (angl. Insertion loss – IL) od valovne dolžine. Odvisnost 
vstavitvenega slabljenja planarnega razcepnika od valovne dolžine je precej 
majhna, medtem ko za vlakenske razcepnike moči to ne velja. 

Glede izdelave WDM razcepnikov s tehnološkega vidika prav tako ločimo med 
vlakenskimi in planarnimi strukturami. Vlakenski WDM razcepniki temeljijo 
na tehnologiji  tankoplastnih sit (angl. Thin fi lm fi lter – TFF) ali na  Bragg-ovi 
uklonski strukturi in so običajno sestavljeni iz različnih (diskretnih) komponent za 
posamezno valovno dolžino. Planarni WDM razcepniki so  najpogosteje izvedeni 
na osnovi tehnologije fotoničnega integriranega vezja (angl. Photonic Integrated 
Circuits – PIC), ki vsebujejo t.i. razvrstitvene  valovodne strukture (angl. arrayed 
waveguide gratings – AWG). Tovrstni WDM razcepniki lahko upravljajo veliko 
število kanalov in omogočajo paralelno procesiranje. Prednost teh naprav je tudi 
možna integracija z drugimi pasivnimi ali aktivnimi komponentami omrežja.

Možnosti povečanja delilnega razmerja

Ponudniki storitev nenehno stremijo k zniževanju fi ksnih stroškov omrežja, za 
katere je značilno, da so neodvisni od števila naročnikov. Način za dosego tega 
cilja je povečanje števila naročnikov, ki v centralni postaji uporabljajo skupne 
elemente. To jim v omrežjih točka – mnogo točk omogoča povečanje delilnega 
razmerja optičnih razcepnikov moči.
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Eden od načinov, kako povečati delilno razmerje optičnih razcepnikov moči 
je ta, da uporabimo za izdelavo kompleksnejših struktur kaskado posameznih 
1:2 razcepnikov s pomočjo zvara posameznih izhodov razcepnikov z vhodi 
razcepnikov naslednjih stopenj. 

Uporaba t.i. mnogorodovno sklopljenega sprejemnika (angl. Mode coupling 
receiver – MCR) omogoča povečanje delilnega razmerja v enoti OLT. Pri običajnem 
sklopniku namreč del odtočnega signala izhaja iz vlakna in predstavlja izgubljeno 
svetlobo. MCR modul izkorišča praktično dejstvo, da je številna enorodovna 
vlakna mogoče učinkovito združiti na relativno veliki površini detektorja. Zaradi 
tega ni izgub v odtočni smeri. MCR služi povečanju delilnega razmerja v enoti 
OLT, ne da bi se povečale izgube v odtočni smeri. V dotočni smeri je nameščen 
običajni enorodovni razcepnik in je potrebno zaradi uravnavanja dodatnega 
vstavitvenega slabljenja povečati izhodno moč oddajnika. Vsak od štirih izhodov 
MCR modula predstavlja MCR GPON OLT priključek. Vse komponente je mogoče 
integrirati v planarni tehnologiji, kar omogoča njihovo montažo v ogrodje 
majhnih dimenzij. Slika 5 prikazuje primerjavo med običajno enoto GPON OLT 
in enoto MCR GPON OLT za primer povečevaja delilnega razmerja za faktor štiri. 
Seveda je v teoriji mogoče tudi večje povečanje delilnega razmerja.  

Slika 5: Običajen GPON OLT modul in MCR GPON OLT

Zaključek

Na tržišču je mogoče zaslediti velik nabor optičnih razcepnikov različnih 
proizvajalcev ter izvedb. Med seboj se razlikujejo predvsem po načinu izdelave 
ter po karakteristikah, ki jih omogočajo. Zagotavljajo nizke stroške pri izgradnji 
optičnega dostopovnega omrežja, saj so lahko vgrajeni kjerkoli, so zanesljivi 
in trajni.

Z vidika tehnologije izdelave optičnih razcepnikov moči so pomembne predvsem 
naslednje lastnosti: visoka zanesljivost, minimalne dimenzije, doseganje čim 
večjega delilnega razmerja, nizko vstavitveno slabljenje ter valovnodolžinsko 
področje delovanja.

Planarne razcepnike odlikujejo boljše lastnosti kot vlakenske razcepnike. To 
so predvsem visoka zanesljivost, nizka cena, od valovne dolžine neodvisno 
delilno razmerje ter široko valovnodolžinsko področje delovanja. Primerni so 
predvsem za uporabo v omrežjih, kjer je zahtevano delilno ratzmerje 1:16, 
1:32 in več. Prednost vlakenskih razcepnikov se kaže predvsem v majhnem 
vstavitvenem slabljenju; glavne slabosti vlakenskih razcepnikov pa so predvsem 
od valovne dolžine odvisno delilno razmerje, zahtevnejša izdelava ter fi zična 
velikost v konfi guraciji 1:16, 1:32, 1:64 in več. Uporabljajo se večinoma v 1:2 
ter 1:4 izvedbi. 

Pri gradnji optičnega dostopovnega 
omrežja morajo operaterji zaradi tega 
natančno preučiti, katere optične 
razcepnike bodo priključili v omrežje. 
Le tako bodo lahko omrežje zgradili 
optimalno ter ga  izkoristili tudi v 
prihodnosti ob morebitnem povečanju 
števila naročnikov ter novih storitvah 
in aplikacijah.
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Lua je moderen skriptni programski jezik sicer z majhnim spominskim od  som, vendar z mnogo 
lastnostmi visokih  jezikov: funkcije prvega razreda, dinamično spreminjanje kode, avtomatsko 
sproščanje pomnilnika, koru  ne in še kaj. Pisan je v ANSI C in se zato lahko priredi različni strojni 

opremi.  Ena takih priredb je tudi priredba podjetja na svojo serijo M2M GSM modemov imenovana 
LuaW. Samo zajemanje podatkov in nadzor priključenih naprav (npr. Modbus) je zaradi časovnih zahtev 
še vedno izvedeno v C, logično zahtevnejša lokalna obdelava zaje  h podatkov in M2M komunikacija 
z zunanjim svetom pa je izvedena v Lui.

Programski jezik LUA in uporaba 
v M2M KOMUNIKACIJAH
Avtor: Wechtersbach Drago, weccu@computer.org

UVOD

Lua v portugalščini 
pomeni luna in je skriptni 
programski jezik, nastal 
leta 1993 na oddleku za 
računalništvo univerze 
PUC v Riu de Janeiru, 
Brazilija. Trenutno je 
aktivna verzija 5.2.
Lua je hiter, dinamičen 
programski jezik (sam 
se lahko spreminja med delovanjem)  z dinamičnimi tipi 
spremenljivk, funkcijami prvega razreda, avtomatskim 
sproščanjem pomnilnika ter navidezno večopravilnostjo. 
Zaseda izredno malo pomnilnika (nekje okoli 180kB) in 
ker je pisana v ANSI C, jo je mogoče prirediti praktično na 
vsako opremo, kjer teče C.  Je odprtokodna in licencirana je 
z zelo liberalno MIT licenco. Luo je možno vključiti v večje 
aplikacije, lahko vključuje podsklope ali pa teče samostojno. 
Trenutno je vodilni skriptni jezik računalniških igric (npr. 
Lego Mindstorms, WoW, itd.).

Spremenljivke ter kontrolne strukture

Spremenljivke v Lui so lahko tipa nil, bool, število, niz, 
tabela, uporabniški podatki (vmesnik do podatkov v C), 
funkcija ter nit (thread). Tip spremenljivke se določa 
dinamično, torej ga ni potrebno deklarirati. Edini sestavljen 

tip je tabela, ki je v Lui izredno fl eksibilno implementiran in 
lahko predstavlja polje, zapis, seznam, vrsto, slovar, skratka 
predstavlja lahko praktično vsako zahtevnejšo podatkovno 
strukturo. Spremenljivka, ki je deklarirana lokalno, obstaja 
samo v okviru strukture, kjer je deklarirana. Nedeklarirana 
spremenljivka postane globalna.

Niz se v pomnilniku predstavlja kot nezanemenljiv. Primerjava 
dveh nizov na enakost je tako enostavna kot primerjava dveh 
kazalcev, sprememba niza pa pomeni, da se v pomnilniku 
shrani spremenjena verzija niza na novi lokaciji. Slednje je 
lahko problematično v komunikacijah, ko sprejem novih 
znakov generira novo kopijo niza v pomnilniku, kar ima 
lahko za posledico zasedanje čedalje večjega dela pomnilnika 
s tisočimi kopijami vedno daljšega niza. Posamezne dele 
niza tako shranimo v vmesnike v tabeli, združimo jih le ko 
je sprejem končan v celoti.

Funkcije v Lui so prvega razreda, torej se obnašajo kot vsaka 
druga spremenljivka. To med drugim pomeni tudi, da se 
lahko pojavijo kot parametri v klicu drugih funkcij, tako 
kot ostale spremenljivke (števila, nizi, ..). Še bolj zanimivo 
postane, ko je lahko rezultat neke funkcije dinamično 
generirana funkcija. In še ena posebnost, funkcija v Lui 
lahko kot rezultat vrne (v C return stavek) nič, eno ali več 
spremenljivk.

Tabela - Kontrolne strukture podaja naslednja tabela:

do block end blok, vpelje lokalni doseg

if exp then block {elseif exp then block} [else block] end pogojno izvrševanje

while exp do block end kroži dokler velja exp

repeat block until exp izhod, ko exp postane true

for var = start, end [, step] do block end numerična for zanka

for vars in iterator do block end for zanka z iteratorjem

break izhod iz zanke
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Sintaksa je dokaj podobna Pascalu, manjka case (switch) 
stavek, ki je enostavno zamenljiv z elseif stavkom. Lua v 
osnovi vsebuje nekaj standardnih knjižnic: string, table, math, 
coroutine, os, io ter debug. Zelo močno ima podporo za 
procesiranje regularnih izrazov, kar se lahko s pridom uporabi 
pri razčlembi sprejetih podatkovnih paketov po različnih 
protokolih (npr. XML).

Lua in C

Lua kot aplikacija sicer lahko teče samostojno, vendar se 
v veliki večini primerov vključi v drugo aplikacijo ali pa 
sama vključuje podaplikacijo. Ne glede, če je vključena 
ali vključuje, je jezik v drugi aplikaciji vedno C, prenos 
podatkov med Luo ter C pa poteka preko navideznega 
sklada. Ta je defi niran izredno čisto in omogoča enostavno 
programiranje.

Klic C funkcije iz Lue je tako enak klicu Lua funkcije, le da 
je morala biti C funkcija nekje preje defi nirana v Lua okolje. 
C funkcija pobere argumente v pravem vrstnem redu s 
sklada, izvrši zahtevana opravila ter morebitne rezultate 
porine na sklad.

Podobno izgleda klic Lua funkcije iz C. C program najprej 
na sklad porine željeno Lua funkcijo, nato morebitne 
argumente ter končno zahteva izvajanje funkcije. Morebitni 
rezultati se ob povratku nahajajo na skladu.

Večopravilnost

Lua  ponuja večopravilnost ker implementira soprogram 
ali korutino, kooperativna večopravilnost. Ob zagonu in 
seveda tudi med izvajanjem aplikacije se skreira eno ali 
več korutin, ki se izvajajo ena za drugo in dajejo občutek 
večopravilnosti. Uporaba korutin je izredno enostavna in 
varna, ker se izvajajo zaporedno, pri čemer programer 
določa, kdaj se lahko prekinejo. 

Vendar, korutina mora biti kooperativna. V primeru, ko 
nima kaj za procesirati (npr. čakanje na sprejem novega 
znaka), preda izvajanje drugi korutini (yield). Tudi, ko se 
izvaja korutina z zahtevnim dolgotrajnim procesiranjem je 
potrebno občasno predati izvajanje drugim korutinam, ki tako 
obdržijo občutek obdelave v realnem času. Ko je korutina 
zrela za nadaljnje procesiranje (npr. sprejet je nov znak), se 
njeno izvajanje nadaljuje (resume). Vodenje spiska korutin 
ter odločanje s katero nadaljevati, ko neka korutina preda 
izvajanje, je naloga razporejevalnika (scheduler), ki ni del Lue.

Avtomatsko sproščanje pomnilnika

Večina modernejših skriptnih jezikov podpira avtomatsko 
sproščanje pomnilnika (garbage collect), kar pomeni 
avtomatsko dodeljevanje pomnilnika, ko je defi nirana (lokalne 
spremenljivke) in njegovo sproščanje, ko spremenljivka ni 
več v uporabi. In ker so funkcije v Lui prvega reda, to isto 
velja tudi za funkcije.

Lua pri sproščanju pomnilnika uporablja metodo označi ter 
pometi. Vse spremenljivke, ki so uporabljene se označijo, 

ta postopek poteka rekurzivno. Spremenljivke, ki ob koncu 
procesa niso označene kot uporabljene se lahko sprostijo. 
Postopek je sicer natančen, vendar traja dolgo časa in 
zato Lua ni primerna za aplikacije z zahtevano obdelavo 
v realnem času.

Prilagoditev na M2M GSM modem - LuaW

Vodilni proizvajalec M2M (angleška kratica za Machine to 
Machine, prenos podatkov od naprave do naprave ) GSM 
modemov je Luo prilagodil svoji družini programabilnih 
modemov. Ti modemi vsebujejo ARM 946 32-bitni procesor, 
ki teče z do 104MHz. Večji del te procesorske moči je 
namenjen izvajanju osnovne funkcije GSM modema, to je 
GSM komunikaciji. Določen del (do 87 MIPS, tipično 5MB 
FLASH ter 1MB RAM) pa jo je možno uporabiti v uporabniški 
aplikaciji z uporabo posebnega API, ki ga proizvajalec 
imenuje OpenAT. To pomeni, da modem ni periferna enota, 
ampak postane sam kontroler. S tem se zmanjša število 
komponent (le ena procesna enota, pomnilnik, napajalnik, 
itd.) in omogoča krajši razvojni cikel.

Ta API omogoča: 
• uporabo določenih dodatnih funkcij C knjižnic, zlasti 

v string.h
• dostop do nekaterih funkcij operacijskega sistema: 

večnitnost, semaforji, prekinitve, časovniki ter tudi 
nadzor ter uporaba RAM ter FLASH pomnilnika,

• kompletno komunikacijo z GSM modemom kot preko 
AT ukazev vendar v C API,

• IP sklad za uporabo preko serijske linije ali GSM (GPRS, 
EDGE, itd. ),

• kontrole priključene periferije, ki jo modem podpira 
(UART, USB, I2C, SPI, Ethernet).

Prevedeno in povezano binarno kodo se v pomnilnik naloži 
preko serijske linije s pomočjo XModem protokola, možno 
pa je nalaganje tudi preko zraka (DOTA - download over 
the air) s pomočjo TCP ali FTP komunikacije.

API se lahko uporablja iz ANSI C ali C++. Tako je prilagoditev 
Lue na OpenAT izvedljiva in tudi izvedena.

LuaW prilagoditev kot osnovo implemetira standardno 
Luo vendar brez datotečnega sistema in nekaterih funkcij 
operacijskega sistema, ki jih OpenAT ne podpira. Zato pa 
ima minimalističen, a zmogljiv razporejevalnik, izvedeno 
prilagoditev večine OpenAT API funkcij v obliki Lua modulov, 
nadgradnjo vtičnega sistema z Lua Socket ter dostop do Lua 
jedra s pomočjo Telenta. Sama prilagoditev je odprtokodna 
in prav tako dosegljiva z MIT licenco.

Lua jedro (Lua shell) omogoča pregled in spremembo prav 
vsake spremenljivke, ki je defi nirana globalno v realnem 
delovanju. Ker so v Lui tudi funkcije spremenljivke, jedro 
omogoča tudi izvajanje vsake globalne funkcije. Na ta način 
je omogočeno izredno fl eksibilno in hitro razhroščevanje 
problematičnih delov aplikacije. Funkcijo, ki jo želimo testirati, 
v realnem času spremenimo tako, da jo ponovno naložimo 
s pomočjo ukazev Lua jedra. Vse spremembe se dogajajo v 
RAM toliko časa, da hrošč ni odkrit in odpravljen, šele nato 
sprožimo DOTA nadgradnjo programa ter zapis v FLASH.
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Razporejevalnik

Kot je omenjeno zgoraj, razporejevalnik ni del Lue same 
in ga je potrebno implementirati posebej. LuaW vsebuje 
enostaven razporejevalnik, ki sloni na treh funkcijah: 
• run(), s pomočjo katere startamo novo korutino. Prvi 

argument ime funkcije, ki jo želimo zagnati kot korutino, 
sledijo še argumenti te funkcije.

• wait(), implemetira yield korutine, kjer je argument 
ime dogodka, ki bo omogočil nadaljevanje izvajanja 
korutine (resume).

• signal(), funkcija generira dogodek, na katerega verjetno 
čaka neka korutina, da nadaljuje izvajanje.

Vse korutine, ki so aktivne so zbrane v eni tabeli, v 
določenem trenutku se izvaja največ ena, vse ostale pa 
čakajo na določen dogodek ali na prosto okno, da se bo 
izvajanje lahko nadaljevalo. Korutinba konča z izvajanjem, 
kot se konča izvajanje funkcije, ki je bila zagnana z run().
Implementacija je sicer malce bolj zahtevnejša kot je opisano 
tu. Implementirano so namreč še nekatere dodatne funkcije, 
ki zgolj specializirajo zgoraj omenjene tri. Razporejevalnik 
sam je pisan v Lui.

Lua Socket

LuaW vsebuje tudi prilagoditev razširjene knjižnice Lua 
Socket, ki je namenjena IP komunikaciji in vtičem ter 
implementira UDP, TCP, DNS, FTP, SMTP ter HTTP protokole. 
Ta prilagoditev je pomembna zato, ker je sedaj uporaba 
vtičev zanesljiva in s programskega stališča dokaj podobna 
uporabi na Unix sistemih.

LuaW v praksi

LuaW kot OpenAT aplikacijo smo uporabili že v več projektih. 
Tipično je aplikacija razdeljena na štiri dele:

• Priključeno aparaturno opremo zaradi zahtev realnega 
časa kontrolira del programa pisanega v C. To periferijo 
v našem primeru predstavljajo zlasti Modbus naprave  
priključene na serijski kanal ter nekaj digitalnih vhodov 
in izhodov. Sama aplikacija se zažene v C, torej je Lua v 
našem primeru vključena v C aplikacijo.

• Nekaj periferije je priključene na Ethernet vmesnik, to 
so bodisi TCP Modbus naprave ali SNMP omogočene 
naprave. Ta del programa sloni na Lua Socket in je 
pisan v Lui.

• Povezava s kontrolnim strežnikom in M2M komunikacijo 
zopet sloni na Lua Socket in je pisana v Lui. Ta del 
komunikacije se običajno odvija preko GSM (GPRS, 

EDGE, itd.). Odvisno od zahtev naročnika se kot protokol 
uporabljajo lastni protokoli, ki slonijo na TCP ali HTTP 
lahko pa tudi XMLRPC.

Kontrolo in nadzor zagotavlja Lua jedro, ki je dosegljivo 
prekoTelneta bodisi na Ethernet ali GSM vmesniku. Samo 
Lua jedro je razširjeno z ukazi za pregled in spremebo 
nastavitev režima delovanja aplikacije.

Običajno najprej napišemo C del aplikacije. Tu združimo 
dele, ki zahtevajo obdelavo v realnem času ali pa so računsko 
zahtevni. Prav tako v tem delu implemetiramo funkcije, ki 
služijo povezavi med Lua ter C. Ta del mora biti napisan 
kvalitetno, ker ga je težje razhroščiti med delovanjem. Lua 
del aplikacije se napiše izredno hitro. Dinamičnost Lue 
nam omogoča testiranje, razhroščevanje, optimizacijo in 
spremembo kar med delovanjem, v živo.

Sklep

Lua je visok programski jezik, ki s svojimi naprednimi 
zmožnostmi omogoča hitro in koncetrirano izvedbo aplikacije. 
Proizvajalec jo je prilagodil na svojo družino GSM M2M 
modemov, ki del svoje procesorske moči ter pomnilnika 
ponujajo uporabi OpenAT aplikaciji. Tako lahko v eni napravi 
uporabimo C, kot zahteven jezik s hitrim izvajanjem ter 
Luo, kot visok jezik z interpretiranim izvajanjem. Lua se 
skupaj z Lua Socket ter drugimi knjižnicami ter močno 
podporo za regularne izraze lahko uspešno uporabi pri 
M2M aplikacijah. Lua jedro ter dinamičnost omogoča 
razhroščevanje ali spremembo logike med delovanjem.

Reference in dodatne informacije:

1. http://www.lua.org

2. http://lua-users.org/wiki/LuaShortReference

3. http://w3.impa.br/~diego/software/luasocket/home.html

4. Wavecom LuaW Reference Manual luaw_refman.pdf
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ANTARESANTARESplusplusVrhunski Remote I/O sistem za Ex okoljeVrhunski Remote I/O sistem za Ex okolje
Celoten sistem ima certifi kat za uporabo v potencialno 
eksplozivnih območjih za cono 1 in 2 ter cono 21 in 22. To 
so na primer kemične ali farmacevtske proizvodnje, naftna 
ali plinska industrija, oz. povsod tam kjer so navzoči vnetljivi 
plini, hlapi ali prah. Ena od prednosti tega sistema je tudi 
tako imenovani fl eksibilni sistem certifi kata. ANTARESplus ima 
sistemski certifi kat, kar pomeni, da z upoštevanjem navodil 
v certifi katu, celotnega RIO sistema ni potrebno več posebej 
certifi cirati kot celoto. Spremembe I/O modulov in sistema se 
lahko v celoti izvedejo tudi v fazi izvedbe projekta.

Sistem ANTARESplus tako imenovani Remote I/O sistem (okrajšava 
RIO) je sestavljen iz kontrolne enote RCU in vhodno/izhodnih modulov, katerih je devet po funkcionalnosti različnih 
vrst. Zaradi velike rezerve moči enote RCU, lahko nanjo priključimo do 32 I/O modulov, ki nam omogočajo priključitev 
velikega števila senzorjev in aktuatorjev. Moduli so lahko oddaljeni tudi do 20m od glavne enote, tako imenovana 
“Rail extension” možnost. Z uporabo dodatnega glavnega modula lahko pri Profi bus-DP vodilu uporabimo možnost 
redundance, kar zagotavlja visoko stabilnost sistema.

ANTARESplus RIO sistem se lahko poveže z različnimi krmilnimi sistemi (PLC). Za povezljivost z RIO sistemom je poskrbljeno 
z različnimi komunikacijskimi standardi, kot so npr. Profi bus-DP, Profi Net, Ethernet/IP ali Modbus/TCP. Ker se lahko 
ANTARESplus sistem vgradi direktno v Ex okolju, ni več potrebe po vgradnji RIO sistema v certifi cirano ohišje v povečani 
varnosti Ex e (velja samo za pline), kar še zmanjša stroške vgradnje!

Slika1 - Primer priključitve preko PROFIBUS-DP z redundanco.    Slika 2 - Primer priključitve preko Ethernet-a.

Komunikacijsko vodilo ne potrebuje lastno varne izvedbe, tako uporabljamo standardno topologijo, enako kot v varnem 
okolju. S tem prihranimo na izolacijskih barierah.

AVTOR: Močnik Mitja, BARTEC VARNOST d.o.o.

V današnjih časih avtoma  zacija industrijskih procesov in sistemov zahteva nove inova  vne 
pristope, ter rešitve, katere trajno izboljšajo produk  vnost in varnost. Takšno rešitev za oddaljene 
I/O sisteme, ki mora bi   hkra   tudi zanesljiva in ekonomična, nudi nov sistem ANTARESplus. 

Ta omogoča, kar nekaj prednos   pred obstoječimi sistemi saj poveča učinkovitost samih procesov.
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NAPRAVE V EX OKOLJU

Vsi moduli imajo t.i. »hot-swap« funkcijo, kar omogoča 
zamenjavo modulov med samim delovanjem sistema in 
to pri priključeni napajalni napetosti. To nam omogoča 
minimizacijo časa za odpravo morebitnih napak in čim 
krajše motnje pri delovanju aplikacij.

Slika 3 - Funkcija »Hot Swap«

Za načrtovanje in nastavljanje sistemov ANTARESplus 
vam je v veliko pomoč, programska oprema ANTARES 
Designer. Z njeno pomočjo lahko načrtovalec hitro in 
učinkovito sestavi željen sistem.

ANTARES Designer 
omogoča:
• Konfi guracijo vseh I/O 

modulov sistema in 
parametrizacijo le teh,

• nadzor porabe in 
napajanja sistema,

• načrtovanje potrebnih 
odmikov,

• dimenzioniranje,
• dokumentiranje.

Slika 4 - Antares Designer.

V primerjavi z obstoječimi RIO sistemi, ANTARESplus omogoča prihranke na 
materialu, prostoru in stroških izvedbe sistema. Že upoštevanje splošnih smernic 
za inštalacijo v Ex okolju, zadošča za izvedbo sistema.

Slika 5 - Primerjava običajnega RIO sistema in ANTARESplus sistema.

ANTARESplus glavne lastnosti so:
• Certifi kat za potencialno eksplozivna območja v skladu z veljavnim ATEX in 

IECEx standardi (fl eksibilni sistem certifi kata).
• Na voljo devet različnih I/O modulov.
• Velika izhodna moč omogoča priključitev do 32 I/O modulov.
• Intuitivno načrtovanje sistema z programsko opremo ANTARES Designer.
• Sistem je lahko v celoti postavljen v Ex okolje brez potrebe po vgraditvi v 

certifi cirano ohišje.
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• Poenostavljena 
inštalacija ter 
enostavna 
implementacija 
sistema.

• »hot-swap« funkcija, 
ki omogoča 
zamenjavo modulov 
med samim 
delovanjem sistema.

• V RCU vgrajena SD 
pomnilniška kartica za varnostne kopije CPU konfi guracije.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani www.bartec-varnost.si. 

Povečana proizvodnja fotonapetostnih 
moduov v skupini BISOL Group

Informacije: Maja Omladič, BISOL Group, d.o.o.

PREBOLD, 10. januar 2013 – Skupina BISOL Group je lani proizvedla 22 
odstotkov več fotonapetostnih modulov kot leta 2011 in v Sloveniji postavila 
več kot 50 srednje velikih sončnih elektrarn. Leto je zaključila z načrti za 
dokončanje avtomatizacije svojega proizvodnega obrata ter širitvijo na 
nove trge.

Edini slovenski proizvajalec fotonapetostnih modulov na masovni industrijski 
ravni je lani za skoraj četrtino povečal količino proizvedenih fotonapetostnih 
modulov v primerjavi z letom 2011. Med projekti na ključ izstopa mednarodna 
pogodba v vrednosti 8 milijonov evrov za postavitev sončne elektrarne v 
Kazahstanu. Doma pa je BISOL Group postavil več kot 50 srednje velikih 
fotonapetostnih sistemov. 

V minulem letu je skupina začela z obsežnimi investicijami v avtomatizacijo 
proizvodnje, ki jo bo zaključila v začetku letošnjega leta. Z njo bo za slabih 10 
odstotkov povečala svojo proizvodno kapaciteto in optimizirala delovni proces. 
V letu 2012 je lansirala več novih izdelkov, med njimi otočne sončne elektrarne 

za energetsko samooskrbo, polietilenske 
nosilne podloge BISOL EasyMount 
200, storitev nadzor in vzdrževanje 
sončnih elektrarn ter module iz serije 
PeakPerformance z antirefl eksnim 
steklom. 

Predsednik uprave, dr. Uroš Merc, 
poudarja, da bo »za skupino BISOL 
Group v letu 2013 bistvenega pomena 
odločitev Evropske komisije glede 
kitajskih dampinških cen ter še 
večja konkurenčnost fotovotaike 
konvencionalnim energetskim 
virom. Skupina bo nadaljevala z 
notranjo stroškovno konsolidacijo 
ter implementacijo novih izdelkov in 
tehnoloških rešitev za celostno ponudbo 
visokokakovostnih fotovoltaičnih rešitev«. 
V letu 2013 bo še večji poudarek na 
trajnostnem razvoju, na obnovljivih 
virih ter cenovno dostopni in do okolja 
prijazni energiji. »Poglaviten bo miselni 
prehod javnosti v zeleno prihodnost, 
zato bo ključno ozaveščanje o dejstvih 
glede sončnih elektrarn in njihovem 
vplivu na nižanje cene električne energije 
za končne porabnike,« dodaja Merc.

BISOL Group sicer uresničuje strategijo 
utrjevanja položaja na globalnem trgu 
s spodbujanjem trajne rasti skupine in 
zniževanjem proizvodnih stroškov. V 
minulem letu je skupina povečala svoje 
aktivnosti v državah nekdanje Jugoslavije 
in v drugih državah jugovzhodne 
Evrope ter s pridobitvijo potrebnih 
certifi katov začela postopke za vstop 
na trge Združenih držav Amerike, 
Kanade in Avstralije. 

Tudi letos namerava okrepiti svoje 
mednarodne aktivnosti in razširiti svojo 
prodajno mrežo. Prodaje aktivnosti 
bo slovenski proizvajalec podprl z 
načrtovanimi nastopi na 11 mednarodnih 
sejmih. Svoj solarni asortiment bo letos 
prvič javnosti predstavil na otvoritvenem 
sejmu sezone, na belgijskem sejmu 
InterSOLUTION, ki bo potekal od 23. 
do 25. januarja.      



24

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

AVTOMATIKA 114/2012

SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

PSS 4000PSS 4000
Varna elektronska odmična stikalaVarna elektronska odmična stikala
Uredil: Miro Vargek, univ.dipl.inž.el., podjetje SMM d.o.o., vir: www.pilz.de

Elektronika, ki izpodriva mehaniko

Pri avtomatizacijskem sistemu PSS 4000 ponuja podjetje Pilz varna elektronska odmična stikala, ki 
predstavljajo fl eksibilen in enostaven način upravljanja mehanskih stiskalnic. Varna elektronska 
odmična stikala se sestojijo iz krmilnega sistema PSSuniversal PLC avtomatizacijskega sistema PSS 4000 
in programskega bloka za stiskalnice, katera sta po novem razširjena z novim programskim blokom 
»CamControler« - nadzor odmičnih stikal in posebnim rotacijskim dajalnikom.

Nova elektronska odmična stikala tako nadomeščajo mehanska odmična stikala in predstavljajo optimalno rešitev za 
obnovo stiskalnic. Dinamično optimizacijo odmičnega stikala zaključnega teka kakor tudi interni nadzor zloma gredi, 
ki se uporabljata pri stiskalnicah, lahko sedaj izvedemo varno in fl eksibilno.

Samodejna določitev točke ustavitve 

Popolnoma redundanten in »diverzno« zgrajen absolutni rotacijski dajalnik je sestavljen iz dveh ločenih vmesnikov, 
preko katerih se krmilnemu sistemu brez prekinjanja posreduje pozicija gredi. S takšnim dajalnikom lahko za vsak pomik 
varno določimo število gibov ali smer vrtenja.

Varna elektronska odmična s  kala za večjo fl eksibilnost
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Odmični stikali za gib paha navzgor in zaključni tek, sta nastavljivi le preko treh 
parametrov. Tako lahko pri stiskalnicah s spremenljivim številom gibov varno in 
dinamično določimo odmično stikalo zaključnega teka. Prednost: elektronska 
odmična stikala na ta način avtomatsko preračunajo optimalno točko ustavitve.

Varen in samodejni nadzor zaključnega teka

Zaključni tek se z vsako ustavitvijo stiskalnice samodejno izmeri in posreduje 
kot vrednost, katero nato po potrebi prikažemo na vizualizacijskem sistemu. Pri 
prekoračitvi opozorilne mejne vrednosti sledi opozorilo, pri prekoračitvi mejne 
vrednosti ustavitve pa ustavitev v nuji.

Dodatni iniciatorji so tako odvečni, saj je nadzor zloma gredi izveden interno. 
Zraven omenjenih odmičnih stikal lahko za potrebe krmiljenja prosto določimo 
dodatna odmična stikala.

Pri krmilnem sistemu PSSuniversal PLC avtomatizacijskega sistema PSS 4000 
so na razpolago še drugi, prav tako certifi cirani programski bloki, namenjeni 
za varno oz. standardno obratovanje stiskalnice.

Standardne naloge se pri tem izvajajo le z enim krmilnikom.

Tako lahko s krmilnim sistemom PSSuniversal PLC enostavno in fl eksibilno 

izvedemo celotno aplikacijo stiskalnice.                 
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Povezava SINAMICS G120 in S7-300 
PLC s TIA portal Startdrive V11

SINAMICS G120 je povezan s SIMATIC S7-300 PLC preko PROFIBUSa. S7-300 je PROFIBUS master. 
Programirna naprava je povezana z ethernetom. Frekvenčni pretvornik se parametrizira z 
data se   preko rou  nga. Frekvečni pretvornik in krmilnik se konfi gurirata s TIA portal V11.

Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Primer prikazuje kako se z uporabo Stardrive V11 v 
TIA portal V11 povežeta SINAMICS G120 CU240E-2 
DP in S7-315-2 PN/DP.

Slika 1 - Komunikacijska shema

Celotna konfiguracija in zagon vseh naprav (PLC, 
frekvečni pretvornik, HMI panel) se izvede z enim 
samim ogrodjem – TIA portal V11. Pogonski sklop se 
aktivira in deaktivira,  hitrost se vnaša s kontrolnimi 
besedami (control word).

Slika 2 - Vezalna shema

Že pripravljen projekt se imenuje »SINAMICS_G120_
at_S7_300«

Slika 3 - Pripravljen projekt

Slika 4 - Prenos projekta

Nova konfiguracija frekvečnega pretvornika se lahko 
izvede po sledečih korakih:

Slika 5 - Dodajanje nove strojne opreme
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Slika 6 - Izbira ustreznega kontrolnega modula - potrebno 
je izbrati napravo z ustrezno verzijo firmwara

Slika 7 - Izbira močnostnega modula »drag&drop«

Slika 8 - Izbira lastnosti kontrolnega modula

Slika 9 - Dodana nova PROFIBUS mreža

Slika 10 - Izbira PROFIBUS naslova (ustrezati mora dip 
stikalom na kontrolni enoti)

Slika 11 - Izbira telegrama

Slika 12 - Povezava PLC – frekvečnik: avtomatska 
konfiguracija I/O in profibusa

Slika 13 - Zagon
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Slika 14 - Online zagon frekvenčnika

Slika 15 - Izbira čarovnika

Slika 16 - Potrditev dataset 0

Slika 17 - Vnos parametrov pogona

Slika 18 - Zapis v EEPROM

Slika 19 - Nadzorna plošča

Slika 20 - Test

Več o uporabi frekvenčnikov v TIA portal V11 se nahaja 
na spodnjem naslovu:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/
en/64877108               
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Standard za razsvetljavo Standard za razsvetljavo 
delovnega okoljadelovnega okolja  EN 12464-1EN 12464-1
ZAKAJ MORAMO BITI POZORNI NA OZNAKO ZAŠČITE IP65ZZAAAKKKAAAJJ MMOOORRAAAMMOOO BIITTII PPOOZZOORNNNI NNA OOZZNAAAKKOO ZZAŠČČITTE IPP655
Informacije: SVETLOBA d.o.o.

V  Svetlobi so strokovnjaki za svetlobo, seveda. Zato so zbrali aktualna vprašanja v zvezi z razsvetljavo 
delovnih prostorov in opozorili na pas   in probleme pri izbiri in izvedbi takšne razsvetljave. Ker za 
vse obstajajo predpisi in stnadardi, bo predstavljen tudi standard EN 12464-1. Kaj je standard za 

razsvetljavo delovnega okolja EN 12464-1, na kaj se nanaša vzdrževana vrednost osvetljenos  , ali standard 
EN 12464-1 določa največjo vrednost bleščanja, kako pomembna je barva svetlobe, zakaj je pomemben 
indeks barvnega videza, kam moramo usmeri   svetlobo, zakaj moramo bi   pozorni na oznako zaščite IP65, 
zakaj so v težkih industrijskih pogojih primerne naprave, ki dosegajo oznako zaščite vsaj IP65, pa kaj sploh 
pomeni oznaka IP, kaj pomenita številki, ki sledita kra  ci IP in ali se uporablja še kakšna druga oznaka za 
električne in elektronske naprave, kakšna je razlika med izjavo CE in cer  fi katom kakovos  , zakaj nekateri 
uporabljajo CE izjavo in kako se izogni   zavajajočim podatkom... vse to bo obravnaval naslednji prispevek.

Kaj je standard za razsvetljavo delovnega 
okolja EN 12464-1?

Standard SIST EN 12464-1 »Svetloba in razsvetljava 
– Razsvetljava na delovnem mestu« v prvem delu 
»Notranja razsvetljava« podaja minimalne pogoje, ki 
jih mora razsvetljava zagotoviti na delovnem mestu. Kot 
je predvideno, bo standard od jeseni 2011 na voljo tudi v 
slovenskem jeziku.

Na kaj se nanaša vzdrževana vrednost 
osvetljenosti?

Vrednost, ki jo za posamezna delovna mesta podaja standard, 
se nanaša na osvetljenost delovne površine oziroma 
področja dela. Za občasno delo je dovolj že 150 luksov, za 
zelo natančne vidne naloge pa morajo svetila zagotavljati 
osvetljenost 2.000 luksov in več. V praksi to pomeni, da 
v pisarni ali laboratoriju zadošča, če razsvetljava zagotovi 
500 luksov, kirurgi v operacijski dvorani pa potrebujejo 
za učinkovito delo osvetljenost, ki presega 10.000 luksov. 
Poskrbeti pa je treba tudi za primerno osvetlitev neposredne 
okolice delovnega mesta, da med osvetljenim delovnim 
mestom in okolico ni prevelike razlike, ki bi zahtevala 
nenehno adaptacijo oči in tako povzročala utrujenost.

Ali standard EN 12464-1določa največjo 
vrednost bleščanja?

Standard določa tudi največjo še dopustno vrednost 
indeksa bleščanje, ki ga povzročajo zelo svetle površine 
v vidnem polju – na primer svetilka ali okenska odprtina. 
Vzrok za bleščanje je lahko tudi odsev svetlobe od gladke 
površine, zato je treba postavitev svetilk načrtovati glede 

na položaj delovne površine. Za harmonično razporeditev 
svetlobe poskrbimo z uporabo splošne razsvetljave, ki ji 
dodamo nekaj indirektne svetlobe in z dovoljvi sokodifuzno 
odsevnostjo površin v prostoru (strop, stene, tla, pohištvo). 
Prevelike razlike v svetlosti namreč delujejo preveč trdo in 
dramatično, premajhne pa monotono, oboje pa gledalca 
utruja.

Kako pomembna je barva svetlobe?

Poleg osvetljenosti je za dobro počutje v prostoru pomembna 
tudi barva svetlobe. Glede na naravno svetlobo nam v 
prostorih, kjer potrebujemo manjše osvetljenosti, najbolj 
ustreza barva temperature okrog 3.000 kelvinov (najbližje 
so ji navadna žarnica, halogenska žarnica in fl uorescenčne 
sijalke toplobele barve), med tem ko v prostorih, kjer so 
osvetljenosti večje potrebujemo bolj hladno belo svetlobo 
temperature okrog 4.000 kelvinov ali privisokih osvetljenostih 
celo 5.000 kelvinov (primeren vir svetlobe sta fl uorescenčni 
sijalki nevtralno bele in dnevno bele barve).

Zakaj je pomemben indeks barvnega videza ?

Standard določa tudi potreben indeks barvnega videza, 
ki določa barvni videz predmetov. Pri svetlobi s slabim 
indeksom barvnega videza lahko namreč rdeče predmete 
vidimo oranžne ali pa je bela površina videti rumena.

Kam moramo usmeriti svetlobo?

Smer svetlobe in senčnost sta odvisni od oblike svetilk in 
njihove razporeditve v prostoru. Svetilke na primer ne smejo 
metati senc na delovno površino. En sam vir svetlobe daje 
trde sence, če je svetloba porazdeljena v dolgi ravni črti, 
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pa so sence mehke in zabrisane. Najbolj primerne so sence z mehkimi robovi, 
saj je brez senc oteženo plastično zaznavanje predmetov, pretemne sence pa 
popačijo sliko predmeta. Za določene vidne naloge, kot je kontrola gladkosti 
površine, pa svetlobo namenoma usmerimo tako, da daje večje sence.

Zakaj moramo biti pozorni na oznako zaščite IP65?

O: Naprave, ki so montirane v industrijskih obratih, morajo biti narejene tako, 
da marsikdaj prenesejo zelo težke razmere. Da bi izboljšali prodajo svojih 
izdelkov, so jih proizvajalci opremili z nazivi kot je vodotesen ali odporen na 
udarce. Ker pa so take opredelitve lahko zavajajoče, v svetu že dolgo poznamo 
IP oznako zaščite pred vdorom tujkov in vode oziroma vlage. Oznaka kupcem 
ponuja natančnejšo informacijo o stopnji zaščite posameznega izdelka. Vsak 
izdelek, ki nosi IP oznako, mora biti ustrezno preizkušen v skladu z mednarodnim 
standardom IEC 60529 oziroma njegovo evropsko izdajo EU 60529, ki podaja 
pomen IP oznake in postopke preizkušanja.

Zakaj so v težkih industrijskih pogojih primerne naprave, ki 
dosegajo oznako zaščite vsaj IP65?

Za uporabo v težkih industrijskih pogojih so primerne predvsem električne in 
elektronske naprave, ki dosežejo oznako vsaj IP65. Oznaka IP65 pa pomeni, da 
je izdelek popolnoma zaščiten pred vdorom prahu in popolnoma varen tudi, če 
ga izpostavimo curkom vode s tlakom do 0,3 bara. Pri svetilkah je zaščita pred 
vdorom prahu še posebej težko izvedljiva. Notranjost svetilke se zaradi sijalke 
in predstikalne naprave med delovanjem segreje. Zaradi toplotnega raztezanja 
zraka nastane v svetilki nadtlak, ki se pri stopnji zaščite IP65 izenači s tlakom 
okolice ko se svetilka spet ohladi. Ko svetilko ugasnemo se zrak v njej ohladi in 
skrči kar pa v svetilki povzroči podtlak. Ko se ta izenačuje s tlakom okolice vsrka 
določeno količino zraka pri tem pa lahko vsrka tudi prah iz okolice. Svetilka 
tako deluje kot črpalka. 

Notranjost svetilke, posebej refl ektor in steklo, se tako hitro zapraši, kar bistveno 
poslabša svetlobni izkoristek svetilke. Le stopnja zaščite IP65 ali več (IP67, IP68) 
lahko prepreči vdor prahu v svetilko in s tem omogoči ohranjanje njene varčnosti.

Kaj pomeni oznaka IP?

IP oznaka podaja stopnjo zaščite pred prahom in drugimi trdimi delci, pred vodo 
in pred udarci. Kratica IP pomeni International Protection, ki ji sledita dve številki. 
Prva številka predstavlja stopnjo zaščite pred vdorom tujkov (tudi prahu), druga 
številka pa stopnjo zaščite pred vdorom vode oziroma vlage. Včasih se je IP 
oznaki dodajala še tretja številka, ki je podajala stopnjo odpornosti na udarce, 
vendar je bil ta del v novejši verziji IEC standarda izpuščen, v EU standardu pa 
ga sploh ni bilo. Nadomestila ga je oznaka IK po standardu EU 50102.
 
Kaj pomenita številki, ki sledita kratici IP?

Najnižja stopnja zaščite je v obeh primerih označena s številko 0, kar pomeni, 
da izdelek ni posebej zaščiten pred vdorom tujkov oziroma vode. Stopnja 
zaščite pred vdorom tujkov se nadaljuje do številke 6, ki pomeni da je izdelek 
popolnoma zaščiten pred vdorom prahu. Lestvica zaščite pred vdorom vode se 
zaključi s številko 8. Izdelki s to oznako se lahko trajno uporabljajo potopljeni v 
določeni globini, ki jo proizvajalec poda poleg IP oznake. Opremo s tako oznako 
bi potrebovali, če bi recimo želeli dvigniti Titanic z morskega dna. 

Lestvica zaščite pred udarcem ima najvišjo oznako IK10, najvišja stara oznaka 
pa je bila 9 (kot tretja številka IP oznake). V obeh primerih tako označen izdelek 
zdrži udarec z energijo 20 J, ki jo ima na primer predmet z maso 2 kg, ki pade 
z višine 1 m.
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NOVI Insight 7000!!!
Majhen, zmogljiv in zelo inteligenten

• Avtofokus
• Integrirana, opcijsko ve barvna osvetlitev
• Intuativni EasyBuilder uporabniški vmesnik 
• Najlažja integracija do sedaj

Zastopstvo

Vstopni model
all-in-one - InSight 7010

Rešitve

www.tipteh.si
www.cognex.si

Ali se uporablja še kakšna druga oznaka za električne in elektronske naprave?

Za električne in elektronske naprave, primerne za industrijo, se uporablja predvsem oznaka zaščite IP65, ki je v industriji 
običajen in pomeni, da je izdelek popolnoma zaščiten pred vdorom prahu in popolnoma varen, tudi če ga izpostavimo 
curkom vode pod nizkim tlakom.

Za REFLECTA EcoPower svetila velja, da so ustrezno zatesnjena s posebnim kaljenim steklom z zmanjšanimi svetlobnimi 
izgubami Optiwhite, primernim za čiščenje, in popolno protiprašno zaščito IP65.

Kakšna je razlika med izjavo CE in certifi katom kakovosti?

Kupci večinoma zamenjujejo pomen CE izjave in Certifi kata o skladnosti proizvoda, poudarjajo na Slovenskem institutu 
za kakovost in meroslovje (SIQ). CE certifi kat ne obstaja. CE znak je izkaz proizvajalca, da je izdelek narejen v skladu z 
minimalnimi zahtevami EU direktiv. S tem se proizvajalec obligatorno zaveže, da na trg daje proizvod, ki ne bo ogrožal 
ljudi, domačih živali in okolja. Tržni podatki kažejo, da kupci včasih spregledajo, da CE znak še ne pomeni določene 
kakovosti izdelka. Oznaka CE je le zagotovilo proizvajalca, da je izdelek komplementaren z EU standardi. Za razliko 
certifi kat o skladnosti proizvoda dokazuje, da so bili testi dejansko opravljeni pri neodvisni instituciji.

Zakaj nekateri uporabljajo CE izjavo?

CE izjava se pogosto in zavajajoče uporablja za izdelke, ki veliko večino teh testov ne bi opravili; največkrat zaradi slabih 
in cenenih vgradnih delov, materialov, ki so po EU zakonodaji sporni ali narejeni s postopki, ki onesnažujejo okolico 
ali pa celo uporabljajo sestavine, ki so v EU prepovedane (ROhS direktiva). Drugi razlog, še posebej pri svetilkah, je 
protiprašna zaščita in vodoodporno tesnjenje IP65.

Za dosego stopnje zaščite IP65, ki je edina primerna za industrijsko uporabo, je potrebno zagotoviti popolno tesnjenje 
tudi pri podtlakih, ki nastanejo pri ugašanju in prižiganju svetilk. Zaradi temperaturne razlike svetilka deluje kot črpalka, ki 
vsrka prah ter ostale nečistoče. Tesnjenje zato ni poceni, kar odraža cena končnega izdelka. Visoko kakovostni ponudniki, 
med katere šteje tudi Svetloba, te teste vključujejo v svojo storitev in tako kupcu zmanjšujejo tveganje, ter dosegajo 
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skladnost izdelka z njegovo specifi kacijo. Ker testi niso poceni, se ponudniki, 
ki v izdelke vgrajujejo cenene materiale, tem raje izognejo.

Kako se izogniti zavajajočim podatkom?

Na razpisih v tujini je postopek utečen: kupec razpiše, da sprejema le ponudbe 
za izdelke, ki imajo opravljene teste pri eni izmed priznanih preskusnih 
laboratorijev, ki so združeni v Certifi kacijskem združenju EU. V Sloveniji ima 
takšno licenco Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje (SIQ), pri katerem 

je podjetje Svetloba opravilo vse potrebne teste.         

Učinkovitost sistemov 
REFLECTA za skladišča
Informacije: SVETLOBA d.o.o.

Podjetja si pogosto zastavljajo vprašanje, če so sistemi  REFLECTA  
primerni tudi zanje. Ob visokih prihrankih pozi  ven odgovor 
utemeljujejo tudi tehnične lastnos   sistema REFLECTA. Poleg 

začetnih preizkusov  v laboratorijih  se namreč sistemi preskušajo 
tudi v vztrajnostnih tes  h v najbolj zahtevnih industrijskih okoljih.

Svetilke REFLECTA so prestale vse dolgotrajne obremenitve v vročih in 
hladnih okoljih in vse pogoje prisotnosti prahu, agresivnih plinov ipd. Ob 
uporabi inteligentnih senzoričnih sistemov razsvetljave REFLECTA IntelLight 
se zato izkaže, da so primerne za vsako delovno okolje, tudi  za skladišča 
in logistične centre. S posebnimi izvedbami refl ektivnega dela namreč 
omogočajo odlično osvetlitev ozkih visokih regalnih hodnikov od vrha do 
tal, kakor tudi uporabo optimalne kombinacije senzorjev prisotnosti dnevne 
osvetljenosti in senzorjev premikanja oziroma prisotnosti zaposlenih.   

Z inteligentnim sistemom razsvetljave 
REFLECTA IntelLight se lahko poraba že tako 
zmanjšane energije dodatno zniža za od 20 
do 40 odstotkov.  Jernej Rožman iz Duropacka 
pojasnjuje: »Inteligentni senzorski sitem Refl ecta 
InetlLight nam je po izmerjenih podatkih 
zadnjih treh mesecev poleg polovičnega 
zmanjšanja prejšnje porabe svetilk doprinesel 

še dodatnih 25 odstotkov prihranka.  

Dodaten prihranek smo dosegli z uporabo senzorjev prisotnosti v kombinaciji 
z uporabo vpliva senzorja dnevne svetlobe. V prihajajočem obdobju poletnih 
mesecev, ko bo vpliv dnevne svetlobe močnejši, tako ocenjujemo, da bo 

vpliv senzorskega nadzora skozi leto znašal najmanj 30 odstotkov.       

RAZSVETLJAVA DELOVNEGA PROSTORA
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Vmesniški terminali serije NB

Robot »Obelix« 
se samodejno giblje po Freiburgu.

Informacije: MIEL ELEKTRONIKA d.o.o.

Omron je predstavil novo serijo vmesniških terminalov serije NB. 
Odlikuje jih kvaliteta, zmogljivost in cenovna ugodnost. Ponujamo jih 
v velikost od 3,5'' do 10'' palcev z visoko zmogljivo LED osvetlitvijo, 
z dolgo življenjsko dobo (50,000ur). Omogoča povezovanje preko 
Ethernet, serijske in USB komunikacije z Omronovimi PLK napravami, 
tako kot z napravami ostalih proizvajalcev. Preko USB ključa je 
možno nalagati program, popravke in izdelati varnostno kopijo.  

Z brezplačnim programskim orodjem NB-Designer se da enostavno 
izdelati intuitivni vmesnik za operaterje. Na voljo so orodja za hitro 
izdelavo animacij, velik nabor grafi čnih elementov, vstavljanje 
grafov za bolj nazoren prikaz delovanja,… vse pa je možno pred 
zagonom preizkusiti s simulacijsko funkcijo. Dostop do posameznih 
strani je možno nivojsko omejiti glede na uporabnika. Vse to z 

namenom enostavnejšega in varnejšega upravljanja s strojem.  

Robot z imenom »Obelix« se je samodejno sprehajal po 
Freiburgu na štiri kilometre dolgi progi. Pri zaznavanju in 
izogibanju oviram so mu pomagali trije SICK-ovi merilni 
laserski skenerji  iz družine LMS1xx in mu omogočili 
neodvisno izbiro poti  od začetne točke do cilja.

»Trije LMS151 so vgrajeni v Obelixa«, pravi Prof.Dr.Wolfram 
Burgard, direktor mednarodnega raziskovalnega projekta 
na univerzi v Freiburgu. »Eden od njih je montiran na 
prednjem delu, nagnjen navzdol za približno 70⁰ za 
zaznavanje majhnih potočkov vzdolž mestnih ulic (tipičnih 
za Freiburg) ali robnikov. Drugi skener je nameščen spredaj 
horizontalno. 

Z  uporabo 
ogledala se del 
žarkov odbije 
navzdol - za 
razpoznavanje 
ovir na tleh. 
Poleg teh dveh 
skenerjev pa se 
na zadnjem delu 
nahaja še tretji  
skener nameščen 
horizontalno 
katerega celotno 
vidno polje služi 
za preprečevanje 
trkov. SICK-ovi 
senzorji poskrbijo 
za zanesljive 
meritve in imajo 

širok domet.  Kot dodatno prednost se je pokazala 
možnost povezave sezorjev preko Etherneta.«

Oglejte si video na www.sickinsight-online.com           

Informacije: SICK d.o.o.
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POROČILO Z 22. TEHNIŠKEGA POSVETOVANJA POROČILO Z 22. TEHNIŠKEGA POSVETOVANJA 
VZDRŽEVALCEV SLOVENIJEVZDRŽEVALCEV SLOVENIJE

Avtor:Avtor:  Sergio TončetičSergio Tončetič, predsednik Organizacijskega odbora 22. TPVS, predsednik Organizacijskega odbora 22. TPVS

Društvo vzdrževalcev Slovenije je letošnje, že 22. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev 
Slovenije, po skoraj 20 le  h gostovanja na Rogli prvič organiziralo na Dolenjskem, 

natančneje na Otočcu. Za spremembo lokacije so se na društvu odločili po temeljitem 
premisleku in na podlagi analize anket, v katerih so tako razstavljavci kot udeleženci v 
preteklih le  h večkrat predlagali, da bi bilo potrebno (morda kar vsakih nekaj let) spremeni   
lokacijo sicer tradicionalnega in med vzdrževalci dobro poznanega tehniškega posvetovanja. 
Letošnje je bilo od 18. do 19. oktobra.

Otvoritvene slovesnosti, ki je bila v 
četrtek, 18. oktobra dopoldan, se je 
udeležilo lepo število obiskovalcev. 
Nagovoril jih je predsednik društva, 
g. Sergio Tončetič, ki je opozoril na 
vse večje izzive, s katerimi se zaradi 
gospodarske krize srečujejo vzdrževalci 
v proizvodnji in dodal, da bi k izhodu iz 
krize pripomoglo tudi boljše sodelovanje 
med vodstvi podjetij in vzdrževalci, 
predvsem v luči optimizacije v proizvodnji. 

V nadaljevanju so delovanje društva, še 
posebej pa napore članov organizacijskega 

odbora Tehniškega posvetovanja 
izpostavili in pohvalili slavnostni 
govorniki. Direktor Centra RS za poklicno 
izobraževanje, g. Elido Bandelj, se je 
zahvalil Društvu vzdrževalcev Slovenije 
za vsakoletno kakovostno organizacijo 
in izvedbo tekmovanja diplomskih 
nalog, ki ima med višjimi strokovnimi 
šolami že uveljavljen status državnega 
tekmovanja s področja vzdrževanja 
in z njim povezanih tehniških strok. 
Zahvalo sta izrazila tudi župan občine 
Novo mesto, g. Alojzij Muhič ter direktor 
Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele 

krajine, g. Tomaž Kordiš. V imenu na 
tekmovanju sodelujočih višjih strokovnih 
šol se je organizatorjem zahvalil ravnatelj 
prvouvrščene višje strokovne šole, ki 
deluje v okviru Šolskega centra Novo 
mesto, g. Drago Simončič.

Kot vsako leto, so na spremljajoči razstavi 
v okviru tehniškega posvetovanja 
podjetja obiskovalcem tudi letos 
predstavila novosti v svojih programih, 
proizvodih in storitvah. Ob tem je treba 
povedati, da se število podjetij, ki se 
predstavljajo v okviru vsakoletnega 

Slika 1 - Otvoritvena slovesnost 22. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije
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posvetovanja, žal že nekaj let manjša. Letos je na Otočcu razstavljalo nekaj 
manj kot 60 podjetij, a organizatorji poudarjajo, da so za manjše zanimanje 
krive predvsem težke gospodarske razmere in slaba plačilna disciplina. Kljub 
težki situaciji je posvetovanje podprlo 5 sponzorjev in štirje medijski sponzorji, 
generalno sponzorstvo dogodka pa je prevzela družba PETROL d.d., Ljubljana.

Slika 2: Pogled na razstavna mesta 22. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev 
Slovenije 

Obiskovalcem, ki jih je bilo letos dobrih 300, je bil na voljo zanimiv dvodnevni 
program – od strokovnih predavanj, predstavitve diplomskih nalog, ogleda 
razstave do okrogle mize. Kot novost so se na posvetovanju obiskovalcem 
predstavili tudi zunanji razstavljavci z vozilom za reciklažo odpadkov, električnim 
vozilom Opel Ampera ter s stojnicami, ki so predstavile domače obrti in v 
pokušino ponudile domače dolenjske dobrote. 

Osrednja tema letošnjega posvetovanja so bili Izzivi sodobnega vzdrževanja. 
V okviru te teme so v četrtek, 18. oktobra, različni avtorji udeležencem 
posvetovanja predstavili osem referatov, med drugim s področja vzdrževanja 
objektov, diagnostike, vzdrževanja po stanju, stroškov vzdrževanja in informatike 
v vzdrževanju. Med predavatelji so bili letos tudi gostje iz tujine, ki so prikazali 
izkušnje s področja vzdrževanja v njihovem okolju. Tak način sodelovanja želijo 
na DVS ohraniti tudi v prihodnje in čim bolj razširiti krog sodelovanja na področju 
vzdrževanja. Predavanja so, za razliko od dosedanje prakse, potekala na samem 
razstavišču, saj so organizatorji želeli vse dogajanje srečanja zaokrožiti na 
enem mestu. Med številnimi udeleženci predavanj je bila izvedena tudi anketa 
o zadovoljstvu s predavanji in organizatorji poudarjajo, da bodo predloge za 
izboljšave z veseljem upoštevali pri pripravi naslednjega posvetovanja.

Slika 3 - Predavanja na 22. Tehniškem posvetovanju vzdrževalcev Slovenije so 
bila dobro obiskana
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Slika 4 - Udeleženci okrogle mize Izzivi sodobnega vzdrževanja na 22. TPVS

Na Natečaj za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja, ki že vrsto 
let poteka pod okriljem tehniških posvetovanj, se je letos iz javnih, tehniško 
orientiranih višjih strokovnih šol prijavilo 16 diplomskih nalog. Člani komisije 
so izbirali najboljše naloge na podlagi v naprej določenih kriterijev, a so imeli 
pri dokončni odločitvi kar težko delo, saj so bile vse naloge dobro napisane, 
praktično in uporabno naravnane, aktualne in tudi lepo oblikovane. Za najboljšo 
diplomsko nalogo s področja vzdrževanja za leto 2012 je bila izbrana diplomska 
naloga z naslovom Prenova sistema reaktorja za izdelavo polimernega 
veziva, ki jo je izdelal g. Andrej Štalcar pod mentorstvom g. Tomaža Blatnika. 
Diplomska naloga je bila narejena v okviru višješolskega študijskega programa 
strojništvo na ŠC Novo mesto v podjetju Kolpa, d.d., Metlika. Zmagovalcu je 
društvo podarilo plaketo ter denarno nagrado, njemu in ostalim diplomantom, 
ki so prišli v ožji izbor, pa še enoletno naročnino na revijo Vzdrževalec. 

V letošnjem letu so natečaju za najboljšo diplomsko nalogo dodali še eno 
kategorijo – tekmovanje šol in v letu 2012 je bila za najboljšo izobraževalno 
institucijo izbrana Višja strokovna šola ŠC Novo mesto, ki je na natečaj prijavila 
kar pet diplomskih nalog s področja vzdrževanja.

Slika 5 - Najboljši diplomant, g. Andrej Štalcar, se je predstavil na otvoritveni 
slovesnosti 22. TPVS

Društvo v okviru tehniških posvetovanj tradicionalno spremlja in spodbuja 
tudi inovativno dejavnost v vzdrževanju. V okviru Natečaja za najboljšo idejo 
s področja vzdrževanja vsako leto spodbujajo podjetja in posameznike, da na 
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natečaj prijavijo izboljšave, ki prispevajo k bolj učinkovitemu vzdrževanju. Letos 
je na razpis prispelo devet predlogov izboljšav, med njimi pa so bili najboljši:

• g. Žiga Petrič iz podjetja Tehna, d.o.o., ki je prejel bronasto plaketo za 
izboljšavo imenovano Asset Management - Avtomatična izdelava varnostnih 
kopij PLC, robotskih, HMI in drugih programov, primerjava in vzdrževanje 
verzij in audit vzdrževalcev;

• g. Hine Alex Vrtačnik in mag. Aljoša Huber iz podjetja Svetloba, d.o.o., sta 
za izboljšavo Inteligentni brezžični sistem razsvetljave REFLECTA IntelSens 
prejela srebrno plaketo;

• z zlato plaketo pa je bil letos nagrajen g. Zoran Tkavc iz ŠC Krško Sevnica 
za idejo Napredna ekološka računalniška učilnica z uporabo večsedežnih 
računalnikov na osnovi virtualizacije namizja. 

Vsi nagrajeni inovatorji so ob tej priložnosti dobili praktična darila, ki jih 
podarjajo sponzorji posvetovanja, glavni nagrajenec pa še posebno nagrado 
sponzorja natečaja - dvodnevno potovanje za dve osebi na Dunaj, darilo podjetja 
Haberkorn, d.o.o.. 

Slika 6 - Nagrajenci Natečaja za najboljšo idejo s področja vzdrževanja za leto 
2012

V Društvu vzdrževalcev Slovenije se zahvaljujejo vsem sponzorjem, medijskim 
sponzorjem, razstavljavcem, predavateljem, obiskovalcem in drugim sodelavcem, 
ki so s svojimi prispevki, delom in sodelovanjem pripomogli k dobri izvedbi 
srečanja ter k prepoznavnosti društva v medijih in slovenskem gospodarstvu 
in vabijo na naslednje, 23. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije, 
ki bo 17. in 18. oktobra 2013 na Otočcu! 
Razpis bo objavljen na www.tpvs.si. Vljudno vabljeni!     
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industrijski mobilni prehodindustrijski mobilni prehod

Vir: TELOS d.o.o.

InHand InRouter 600 je družina industrijskih mobilnih 
prehodov, ki jim pri razmerju med ceno in kvaliteto na 
trgu ni para. Uporabljamo jih za zajem in prenos podatkov 
od mrežnih Ethernet in serijski RS naprav, nameščenih na 
oddaljenih lokacijah do nadzornih centrov preko mobilnega 
omrežja. S tem omogočimo njihov nadzor in upravljanje, 
s čimer zagotovimo nemoteno delovanje, ter občutno 
znižamo obratovalne stroške. Glavna prednost InRouter 
600 prehodov je velika prilagodljivost, trpežnost in majhna 
velikost (10x10x2,3 cm). 

Na voljo je več modelskih izvedb, za začetek lahko glede 
na potrebne prenosne hitrosti izbiramo med vgrajenim 
GPRS ali HSUPA modemom. Na napravi je vgrajen en 
serijski RS232 ali opcijsko RS485 vhod, ki ga uporabimo za 
priključitev serijskih naprav na oddaljenih lokacijah in en 
Ethernet vhod, namenjen priklopu mrežnih naprav. Izredno 
trpežno industrijsko ohišje na DIN Rail vodilu, omogoča 
uporabo v najzahtevnejših okoljskih pogojih in delovanje 
v temperaturnem razponu od -10 do 70°C. Za popolno 
varnost prenosa podatkov preko mobilnega omrežja, so kot 
opcija na voljo vgrajeni VPN tuneli, s podporo standardom 
IPSec, PPTP, L2TP, GRE in SSL. Podprti so tudi industrijski BUS 
protokoli MODBUS in RTU to TCP. Upravljanje poteka prek 
grafi čnega uporabniškega vmesnika ali telneta, ter preko 
centralne oblačne upravljalske platform InHand Network 
Cloud. Garancijska doba za usmerjevalnike je eno leto, 
mogoč nakup dodatnih 2 let.

Na diagramu vidimo omrežje podjetje, ki upravlja s tremi 
dislociranimi lokacijami. Na vsaki je nameščen InRouter 
600 mobilni prehod, na katerega so priključene različne 
naprave. Vse naprave na lokacijah so prek mobilnega 
omrežja povezane na nadzorni center v centrali podjetja. Tu 
poteka centralizirano upravljanje in nadzor vseh priključenih 

naprav. Na lokaciji 1 in 2, sta namečena mobilna prehoda z 
vgrajenim GPRS modemom, na lokaciji 3 pa prehod s HSUPA 
modemom, saj priključena nadzorna kamera zahteva višje 
mobilne prenosne hitrosti.

Glavne lastnosti

• Zmogljivi industrijski mobilni prehodi, ki za ugodno 
ceno prinašajo številne napredne lastnosti.

• Idealna rešitev za povezavo naprav na oddaljenih lokacijah, 
kjer ni prisotne standarne žične infrastrukture.

• Dve modelski izvedbi - z vgrajenim GPRS ali HSUPA 
modemom (QuadBand 850/900/1800/1900 MHz).

• Vgrajen serijski RS232 ali opcijsko RS485 vhod, ki ga 
uporabimo za priključitev serijskih naprav na oddaljenih 
lokacijah

• Vgrajen en 10/100 Ethernet vhod, ki služi za priklop 
mrežnih naprav.

• Naprave se nahajajo v izredno trpežnem industrijskem 
ohišju, ki omogoča uporabo v najzahtevnejših okoljskih 
pogojih. Podprto je delovanje v temperaturnem razponu 
od -10 do 75°C.

• Majhna velikost (10x10x2,3 cm).
• Za popolno varnost prenosa podatkov so kot opcija na 

voljo vgrajeni VPN tuneli, s podporo standardom IPSec, 
PPTP, L2TP, GRE in SSL. Podpora za VRRP.

• Upravljanje poteka prek grafi čnega uporabniškega vmesnika 
ali telneta in opcijsko preko centralne upravljalske 

 platform InHand Network Cloud.
• Napajanje 12-48 VDC, industrijski terminalni priključek 

(terminal block), DIN Rail montažno vodilo.
• IP30 nivo zaščite.
• Garancijska doba za prehode je eno leto, opcijsko je 

mogoč nakup dodatnih 2 let.             
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Informacije: TELOS d.o.o.

Za optimatizacijo proizvodnih procesov je ključnega pomena vzpostavitev učinkovitega sistema pravočasnega 
oskrbovanja delovnih mest na proizvodnih linijah s sestavnimi deli. Ta temelji na klasičnem KANBAN principu PULL 
za oskrbovanje delovnega mesta na njegovo zahtevo. Telosova rešitev omogoča učinkovito oskrbovanje z ažurno, 
prilagodljivo in predvsem preprosto dvosmerno komunikacijo med vsemi členi v proizvodni verigi, delavci, oskrbovalci 
proizvodnje in nadzorniki. Komunikacija med njimi poteka po brezžičnem Wi-Fi omrežju, z uporabo Wi-Fi Tagov s katerimi 
so opremljeni delavci na proizvodni liniji in oskrbovalci proizvodnje. 

Upravljanje se vrši preko nadzornega računalnika, ki je nameščen v oskrbovalnem centru in ga upravlja vodja oskrbovanja. 
Na njem je nameščena RTLS komunikacijska in OSPC aplikativna programska oprema, ki skrbi za nemoten potek celotne 
operacije. Sistem zagotavlja popolno avtomatizacijo dostave materiala in s tem zanesljivo oskrbo delovnih mest 
na proizvodnih linijah, optimizirano uporabo virov vezanih na oskrbo in proizvodnjo ter natančno statistiko porabe 
materiala po posameznih delovnih mestih. Z implementacijo naše rešitve Optimatizacij proizvodnih procesov, podjetja 
pridobijo izredno učinkovito orodje za podporo vitki proizvodnji in obenem občutno znižajo stroške za delo in 
material in s tem povečajo dodano vrednost. V sklopu rešitve optimizacije proizvodnih procesov, predstavljamo tudi 
sistem za vzpostavitev učinkovitega sporočilnega sistema v proizvodnh podjetjih.

Predstavitev rešitve | Optimizacija proizvodnih procesov

Delavec na proizvodnji liniji upravlja z dvema oskrbovalnima 
enotama (karton, paleta) iz katerih jemlje material za 
vgradnjo v izdeleke. Ko isprazni prvo enoto in prične 
prazniti drugo, s pritiskom tipke na svojem T301A Tagu 
pošlje sporočilo vodji oskrbe v nadzorni center z zahtevo za 
dovoz nove enote. Vodja oskrbovalnega centra na osnovi 
sprejete zahteve pošlje oskrbovalcu zahtevo za dostavo 
materiala na delovno mesto. Oskrbovalec sprejme zahtevo 
na LED zaslonu svojega T301BG Taga. Prejem sporočila 
potrdi s pritiskom tipke in dostavi material. S pritiskom 
tipke potrdi izvedbo postopka vodji oskrbovalnega centra. 

Delavec potrdi prejem materiala in s tem zaključi zahtevo. 
Oskrbovalec je razpoložljiv za servisiranje naslednjega 
delovnega mesta. Vodja oskrbovalnega centra ima stalen 
ažuren pregled nad izvajanjem prejetih zahtev za oskrbo in 
pregled nad izvajanjem zahtev s strani oskrbovalcev. Lahko 
optimalno razporeja oskrbovalce in ima stalen nadzor nad 
njihovo lokacijo in aktivnostjo. Opisana rešitev omogoča 
zanesljivo oskrbo delovnih mest na proizvodnih linijah. Z 
njeno implementacijo podjetja pridobijo izredno učinkovito 
orodje za podporo vitki proizvodnji in obenem učinkovito 
znižujejo stroške.

V rešitvi uporabljamo visoko kvalitetno opremo naših 
principalov Ruckus Wireless za postavitev visoko zmogljivega 
profesionalnega Wi-Fi omrežja, in Ekahau za postavitev 
RTLS sistema (Wi-Fi Tagi in RTLS programska oprema). V 
sodelovanju s podjetjem Asos (http://www.a-sos.com), je 
bila za rešitev razvita namenska aplikativna programska 
oprema OSPC.

Ekahau Wi-Fi Tag T301A je Wi-Fi obesek, ki ga namestimo 
na delovno mestu v dosegu delavca. Vgrajeni sta dve 
programsko nastavljivi tipki, LED signalni lučki, zumer in 
detektor premikanja. Vgrajena baterija ima dobo obratovanja 
5 let. Uporabljamo ga za dvosmerno komunikacijo med 
delavci in nadzornim centrom preko standardnega Wi-Fi 
omrežja.

Uporabljena oprema:
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Ekahau Wi-Fi Tag T301BG je Wi-Fi obesek (pager), ki ga 
uporabljajo oskrbovalci proizvodnje. Vsebuje dve pozivni 
tipki, dve LED signalni lučki, alarmni zumer, LED prikazovalnik, 
varnostno potezno stikalo in polnilno litijevo baterijo. 
Omogoča dvosmerno komunikacijo preko standardnega 
Wi-Fi omrežja z namenom prenašanja opozoril in tekstovnih 
sporočil.
Ekahau komunikacijska programska oprema RTLS se 
uporablja za dvosmerno komunikacijo med WI-FI Tagi 
in Wi-Fi terminali ter nadzornim računalnikom po Wi-Fi 
omrežju. Omogoča tudi lociranje oseb, ki imajo nameščene 
Tage in naprav in telefonov z vgrajenim Wi-Fi vmesnikom.
Aplikativna programska oprema OSPC v povezavi s 

komunikacijsko programsko opremo RTLS, zagotavlja 
ažuren pregled nad stanjem izvrševanja zahtev po dostavi 
sestavnih delov in omogoča spremljanje delovanja sistema.
V standardne prenosne Wi-Fi Terminale (denimo brezžični 
čitalec črtne kode ali pametni telefon), lahko namestimo 
programski klient RTLS, ki omogoča dvosmerno komuniciranje 
preko standardnega Wi-Fi omrežja in s tem lociranje teh 
naprave v objektu.
Nadzorni računalnik je standarni PC z vgrajenim Wi-Fi 
vmesnikom, nameščeno programsko opremo Ekahau 
RTLS in aplikacijsko programsko opremo OSPC. Nahaja 
se v nadzornem centru, kjer z njim upravlja vodja oskrbe 
proizvodnje.

Predstavitev rešitve |  Sporočilni sistemi v proizvodnjih podjetjih

Naša rešitev sporočilnega sistema v proizvodnih podjetjih 
temelji na uporabi standardnega brezžičnega Wi-Fi 
omrežja kot fl eksibilne komunikacijske infrastrukture za 
povezavo med delovnim mestom in nadzornikom. Delovna 
mesta se opremijo s preprostim čitalcem črtne kode, 
LED prikazovalnikom ter komunikacijskim vmesnikom za 
povezovanje na Wi-Fi omrežje. Na njem dodatno namestimo 
listo različnih predpripravljenih sporočili v obliki zapisa črtne 
kode. Delavec prebere (poskenira) črtno kodo željenega 
sporočila s čitalcem. 

Sporočilo se preo Wi-Fi omrežja pošlje do nadzornega 
računalnika. Nadzorni delavec sprejme sporočilo in odgovori 
s potrditvijo, s pošiljanjem prednastavljenega ali unikatnega 

sporočila. Sprejem in oddaja se ustrezno registrira za 
kasnejšo kontrolo. V primeru branja serijskih številk materiala 
s čitalcem črtne kode, nadzorni računalnik avtomatično 
generira potrditveno sporočilo, da je odčitek sprejet in 
registriran. Sporočila poslana od nadzornega računalnika 
se prikazujejo na LED prikazovalniku na delovnem mestu. 

Prikazana rešitev omogoča enostavno in cenovno učinkovito 
dvosmerno komunikacijo med zaposlenimi na posameznih 
delovnih mestih in nadzornim centrom. Velika prednost 
uporaba brezžične Wi-Fi infrastrkture za prenos sporočil 
, je izredna prilagodljivost pri nameščanju opreme in 
nam ni potrebno skrbeti, kje se nahaja ožičenje znotraj 
proizvodnih prostorov.

Opisano celovito rešitev nudimo v sodelovanju z našimi 
principali Ruckus Wireless, za postavitev visoko zmogljivega 
profesionalnega Wi-Fi omrežja, Digi za postavitev USB 
strežnika in Draytek za Wi-Fi dostopno točko.

Za prebiranje predpripravljenih kodnih zapisov uporabimo 
preprost čitalec črtne kode z USB priključkom, ki ga 
prikjučimo na komunikacijski vmesnik.
Nadzorni računalnik je standardni osebni računalnik, 
notesnik ali dlančnik z vgrajenim Wi-Fi vmesnikom in 
vgrajeno programsko opremo za sprejem, potrditev, oddajo 
in registracijo sporočil. Z dodatno programsko opremo 
je omogočeno pošiljanje opozorilnih sporočil v obliki 
elektronske pošte ali SMSov.

Komunikacijski vmesnik sestavljata USB strežnik z dvema 
USB vhodoma in Wi-Fi dostopna točka. USB strežnik, na 
katerega se prikjuči čitalec črtne kode in LED prikazovalnik, 
se z Ethernet izhodom poveže na Wi-Fi dostopno točko, ki 
vsem priključenim napravam omogoča brezžično povezavo 
preko Wi-Fi omrežja do nadzornega računalnika.
Za prikazovanje sporočil na delavnem mestu uporabimo 
LED prikazovalnik z USB vhodom preko katerega ga 
priključimo na komunikacijski vmesnik.

Uporabljena oprema:
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POSLOVNE NOVICE

Enostaven in hitrejši dostop do avstrijskega trga 
Informacije: Ober Kristina, Tehnološki park Ljubljna

Ljubljana, 5. december 2012 – Ob zaključku projekta Busines Region Ljubljana – Klagenfurt sta mag. Iztok Lesjak, 
direktor Tehnološkega parka Ljubljana in dr. Erhard Juritsch, direktor Lakeside Science & Technology  Parka iz 
Celovca, podpisala sporazum o dolgoročnem sodelovanju za nudenje specializiranih podjetniških storitev za 
enostaven in hitrejši vstop na slovenski oz. avstrijski trg.

Tri leta trajajoči projekt Business Region LK, v katerem 
sodelujeta Tehnološki park Ljubljana in Lakeside Scienece 
&Technology  Park iz Celovca, se je zaključil s podpisom 
sporazuma za zagotovitev trajnosti rezultatov projekta 
in s seminarjem na temo »Širitev poslovanja na avstrijski 
trg«. Na seminarju se je skoraj 100 udeležencev seznanilo 
s poslovnimi priložnostmi avstrijskega trga in praktičnimi 
poslovnimi izkušnjami slovenskih podjetnikov, ki so uspešno 
prodrli na avstrijski trg. 

      
Mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana in 
dr. Erhard Juritsch, direktor Lakeside Science & Technology 
Parka iz Celovca, sta bila mnenja, da »smo s projektom 
premaknili tako kulturne kot poslovne meje in začrtali 
skupno razvojno pot za uspešen nastop malih in srednje 
velikih podjetij na avstrijskem oz. slovenskem trgu.« 
Glavni cilj projekta Business Region LK, ki ga je sofi nanciral 
Operativni program Slovenija – Avstrija 2007-2013, je bil 
vzpostaviti čezmejno sodelovanje Tehnološkega parka 
Ljubljana in Lakeside Science & Technology Parka iz  Celovca 
za povečanje konkurenčnosti poslovnih lokacij in vključenih 
malih in srednje velikih podjetij. 

Mag. Mojca Cvirn, vodja projektov na Tehnološkem parku 
Ljubljana, je izpostavila, da »smo projektni partnerji vzpostavili 
skupno informacijsko pisarno za nudenje skupnih poslovnih 
storitev, informacij o trgih in podjetniških priložnostih, 
podpornih shemah za podjetniško rast in dostop do 
fi nanciranja na čezmejnem območju.«

V okviru projekta je bil izvedeno tudi čezmejno tekmovanje 
za najpodjetniško idejo, ki ga je Roman Ulram, vodja 
marketinga na Lakeside Science & Technology Parku 

iz Celovca, označil za uspešnega, »saj, smo prejeli 17 
podjetniških idej za čezmejno sodelovanje, od tega je kar 11 
podjetniških idej izviralo iz Slovenije«. Poleg tekmovanja za 
najboljšo čezmejno podjetniško idejo so bila izvedena tudi 
podjetniška poslovna mreženja, prek katerih so se podjetniki 
srečali s potencialnimi strateškimi in poslovnimi partnerji. 
Le-teh srečanje se je udeležilo več kot 70 udeležencev, ki 
so vzpostavili prve čezmejne poslovne stike.

Mag. Mojca Cvirn je poudarila, da »projekti, ki jih prijavljamo 
na evropska sredstva, namenjen spodbujanju podjetniške 
kulture in so v času gospodarske negotovosti, še toliko 
bolj pomembni za odpiranje novih poslovnih priložnosti 
za mlada in srednje velika podjetja, ter za prenos izkušenj 
in nadgradnjo poslovnih storitev, ki jih izvaja poslovno 
podporno okolje kot je Tehnološki park Ljubljana«.

Mag. Iztok Lesjak je še izpostavil, da bosta projektna 
partnerja, tudi po zaključku projekta, v okviru dolgoročnega 
sodelovanja, nudila storitve podjetnikom, ki vstopajo na 
čezmejni trg, ter jim poleg ugodnih nastanitvenih pogojev 
v času preverjanja trga, izvajal tudi druge specializirane 
podjetniške storitve. 

»S temi storitvami bo Tehnološki park Ljubljana dodatno 
obogatil program Go:Global Slovenia, ki je namenjen 
start:up podjetjem za hitro globalno rast.«            
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MERILNA OPREMA

Avtor:  Rolland Zhang, Agilent Technologies
Prevod in priredba: Branko Badrljica, Avtomatika

Identifi kacija in zmanjšanje motenj so postali ključni za pravilno delovanje vseh brezžičnih sistemov.

Pri brezžičnih sistemih so lahko motnje na kanalu pomemben problem, ki otežuje sprejem želenih signalov. 
Te lahko izvirajo iz različnih namernih, nenamernih in priložnostnih virov in v zakonsko dovoljenih in 
nedovoljenih delih spektra. Z naraščajočo gnečo v radijskem spektru in ob stalnih naporih za njegovo 

čimbolj celovito izrabo (z npr. deljenjem in večkratno uporabo) so brezžične komunikacije v položaju, ko morajo 
biti sposobne dela v okolju z vsaj neko količino radijskih motenj.

Na žalost pa količina motenj v brezžičnih komunikacijah 
narašča z novimi zahtevami za frekvenčnim spektrom. Zato 
je sposobnost identifi kacije in zmanjšanja motenj postala 
absolutno nujna za zagotovitev delovanja vseh brezžičnih 
sistemov. Seveda je testiranje motenj v brezžičnih sistemih 
zahtevna naloga, ki zahteva nove merilne tehnike in postavlja 
dodatne zahteve pred obstoječo merilne inštrumente.

Učinkovita rešitev zahteva napredna merilna orodja kot je 
denimo zmogljiv spektralni analizator za oceno, nadzor in 

upravljanje nivoja motenj med različnimi brezžičnimi sistemi.

Klasifi kacija motenj

V brezžičnih komunikacijskih sistemih lahko srečamo mnogo 
vrst motenj. Te lahko pogosto razvrstimo na:

• motnje v kanalu – neželen vpliv drugega komunikacijskega 
sistema ali nenamernega vira, ki pada znotraj upo-
rabljenega frekvenčnega pasu želenega sistema

Slika 1 - Agilentov ročni FieldFox mikrovalovni spektralni analizator nudi natančne meritve do 26,5 GHz in prenaša groba 
delovna okolja
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TESTIRANJE MOTENJ V BREZŽIČNEM OKOLJU

• »downlink« motnje, ki slabšajo komunikacijske pogoje 
v smeri od bazne postaje do mobilnih naprav

Razred motnje, ki vpliva na delo brezžičnega sistema je 
pomemben, ker ta podatek pomaga pri določanju pravilnega 
odgovora na konkretni problem. Tako imamo lahko »out-
of-band« motnjo ob slabo zasnovanem ali slabo fi ltriranem 
oddajniku, ki oddaja veliko višjih harmonikov, od katerih 
nekateri padajo v področje našega sistema. Zaradi tega 
je kritičen in nujno potreben ukrep ustrezno fi ltriranje 
harmonikov motečega oddajnika.

Tehnike merjenja motenj

Pri brezžičnih sistemih, ki delujejo pod pričakovanji in kjer 
sumimo kot vzrok vpliv radijskih motenj, potrebujemo 
zmogljiv spektralni analizator za potrditev neželjenih 
signalov v danem frekvenčnem spektru. Ta orodja so 
zelo uporabna za merjenje močnostnih nivojev motečih 
signalov kot funkcije časa, frekvence in lokacije. Ker tovrstna 
testiranja pogosto zahtevajo meritve in zajem podatkov v 
okolju, ki obkroža brezžični sistem, je uporaba lahkega, 
prenosljivega, baterijsko napajanega sistema priporočljiva 
in dostikrat nujna (slika 1)

Postopek identifi kacije neželjenih motenj lahko pomeni 
razkritje tipa signala vštevši njegovo trajanje, število pojavljanj, 
nosilno frekvenco in širino in mogoče celo fi zično lokacijo 
motečega vira. Če sistem deluje v »full-duplex« načinu, je 
lahko potreben tovrsten pregled kanala v obe smeri.

Merjenje nivoja motenj, še posebno po zraku zahteva 
inštrument z zelo nizko šumno osnovo – DANL. DANL je 
funkcija ločljivostne prepustnosti RBW, kjer nižja prepustnost 
pomeni tudi nižji šum. Tipično zmanjšanje RBW za faktor 
10 prinaša tudi za 10dB nižjo šumno osnovo inštrumenta. 
Merilni čas analizatorja je obratno sorazmeren z ločljivostno 
prepustnostjo RBW. Tako potrebujemo ob nižji RBW daljši 
čas merjenja. Ker je tako sposobnost hitre meritve in prikaza 
signala nizkega nivoja funkcija razmerja signal/šum (SNR) 
v detektorju analizatorja, lahko popravimo nivo signala z 
zmanjšanjem vhodnega slabljenja analizatorja.

Če znižamo slabljenje vhodnega atenuatorja na najnižjo 
raven ( tipično 0 dB), pogosto lahko povečamo RBW in tako 

• ko-kanalne motnje, pogosta vrsta radijskih motenj kot 
posledica večih oddajnikov v istem sistemu

• »out-of-band« motnje imajo svoj vir v sistemih, ki so 
zasnovani za drug frekvenčni spekter, vendar se zaradi 
pomanjkljivega fi ltriranja, različnih nelinearnosti in 
neželjenega širjenja pojavljajo v frekvenčnem spektru 
drugega sistema

• motnje sosednih kanalov so rezultat oddaje na željenem 
kanalu, ki povzroči neželeno energijo na sosednjih 
frekvenčnih kanalih, ponavadi v istem sistemu.

• »uplink« motnje, ki prizadenejo sprejemnik bazne 
postaje in s tem povezane komunikacije mobilnih 
naprav z bazno postajo
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dosežemo krajše čase prehoda. Signal 
na vhodu detektorja lahko povečamo 
tudi z dodanim ojačevalnikom, bodisi 
zunanjim ali vdelanim.

Na slabljenje moramo biti posebej 
pozorni pri velikih vhodnih signalih, 
ki lahko zasitijo analizatorjev vhod 
in tako ustvarijo popačenja v samem 
analizatorju. Ta nam lahko pokvarijo 
meritev ali celo sam inštrument.

Take motnje nam ustvarijo iluzijo obstoja 
v opazovanem signalu. V takih pogojih 
moramo nastaviti slabljenje atenuatorja 
glede na najvišji dinamični obseg.

Ko merimo pulzirajočo motnjo ki je 
nestalna ali frekvenčno skače, nam 
lahko spektralni analizator ob ustrezni 
nastavitvi pomaga pri detekciji in 
identifi kaciji na različne načine. V 
»MaxHold« načinu lahko denimo 
shranimo in prikažemo najvišje vrednsoti 
pri večkratnem preletu (Slika2). Ta 
način prikaza je zelo uporaben, ko nas 
zanima predvsem največja amplituda 
motilnega signala. Če potrebujemo tudi 
variacije signala po funkciji časa, nam 
lahko spektrogramski ali »vodopadni« 
način ponudi dodatni vpogled v 
spreminjajočo se strukturo motnje.

Spektrogramski način posebej primeren za 
vpogled v frekvence, čas in  amplitudo na 
istem displeju. Kaže potek frekvenčnega 
spektra kot funkcijo časa, kjer različne 
bare odsevajo amplitudo signala. 
»Waterfall/vodopadni« prikaz nudi 3D 
barvno kodirano zgodovino amplitudnih 
nivojev kot funkcijo frekvence in časa.

»Zero Span« način in enkraten zajem 
je tudi lahko uporaben način pri 
motnjah, ki se pojavljajo enkratno in 
v dolgih in/ali nepravilnih intervalih. 
Pri »Zero Span« načinu je centralna 
frekvenca analizatorja postavljena 
na fi ksno vrednost in analizator dela 
prehode v časovni domeni. RBW fi lter 
je nastavljen zadosti široko, da zajema 
kolikor je mogoče široko območje 
opazovane motnje, ne da bi dvignili 
šumno osnovo inštrumenta na na 
nesprejemljivo raven. Z enkratnim 
zajemom lahko zajamemo redke ali 
enkratne motnje z zajemom celotne 
kvantitete časovne domene naenkrat. 
Motenj, ki bi jih sicer težko zajeli, se 
lahko lotimo z ustrezno nastavitvijo 
RBW, atenuacije in/ali predojačitve.

Slika 2: Meritev frekvenčno skakajočega signala je tu prikazana v »FieldFox« 
standardnem »Clear/Write« ( plava sled) in »MaxHold« (rumena sled) načinu. 
Tekom meritve je signal na levi stacionaren in bi lahko predstavljal vir motnje 
skakajočemu signalu, ko se signalna eventuialno srečata v frekvenčni domeni
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Razumevanje zahtev opreme

Ko merimo motnje na terenu, moramo vzeti v ozir različne 
zahteve, ki jih to postavlja pred merilno opremo, vključno 
s prenosljivostjo in robustnostjo. Dolga avtonomija pri 
delu na baterije in možnost hitre zamenjave baterij, hitra 
aktivacija iz spečega stanja, vdelan GPS, DC blokada in DC 
napetostni vir so bistvene zahteve pri terenskem delu. DC 
napetostni vir je ob dodanemu zunanjem razcepniku »T« 
še posebej uporaben za napajanje LNB (»Low Noise Block«) 
pretvornikov, ki jih najdemo v satelitskih aplikacijah.

Slika 3: Ta meritev »v zraku«, prikazana v »FieldFox« načinu, 
primerja sprejeti signal preko omnidirekcionalne antene 
(plava sled) in usmerjene antene z visokim pridobitkom 
(rumena sled). Razviden je znaten porast signala iz 
usmerjene antene, vendar je tu dodatna zahteva po pravilni 
usmeritvi antene proti signalu z največjo amplitudo.

Ob zmogljivem analizatorju je kakovosten testni kabel 

bistveni del opreme, ki je nujen za povezavo analizatorja na 
testni izhod ali testno anteno. Pravilno vzdrževanje kabla, 
vštevši zaščito in čiščenje konektorjev tako na analizatorju 
kot kablu je ključnega značaja za točne in ponovljive meritve.
Testna antena je naslednji pomembni del opreme za meritve 
motenj. Zasnovana mora biti tako, da pokriva celoten 
spekter, ki nas zanima, obenem pa mora biti praktična in 
enostavno prenosljiva.

Idealno bi bilo tudi, če bi imela karakteristiko, identično 
tisti, ki jo uporablja sam sistem. Če uporablja sistem za delo 
omnidirekcionalno anteno z nizkim pridobitkom in vertikalno 
polarizacijo, bi morala biti tudi testna antena temu ustrezna 
(Slika 3). Ko preiskujemo širok spekter, lahko sistemsko 
anteno, ki je tipično frekvenčno ozka zamenjamo s palično 
širokofrekvenčno. Ko merimo energijsko šibke motnje ali 
iščemo njihovo smer, lahko uporabimo usmerjeno anteno 
z visokim pridobitkom.

Povzetek

Ob danem naraščajočem povpraševanju po frekvenčnem 
spektru je gotovo, da bo problem motenj čedalej večji in 
bolj pereč. Ta bo v najboljšem primeru prizadel majhen del 
uporabnikov, v najslabšem pa ohromil cele sisteme, kar 
daje še posebno kritičen pomen sposobnosti efektnega 
testiranja sistemov na vpliv radijskih motenj.

Moderen, zmogljiv spektralni analizator lahko igra ključno 
vlogo pri doseganju tega cilja. Izbira ustreznega modela, ki 
dosega ključne zahteve za testiranje na terenu in uporaba 
skozi različne merilne tehnike je enako pomembna pri 
zagotavljanju zanesljivih komunikacij sistemov.           
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