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Spoštovani,

Leto je okoli, kakršnokoli je že bilo... Ne bi spet jamral o gospodarski krizi, 
slabih poslovnih uspehih, zaostajanju za drugimi EU gospodarstvi, bančni 
krizi, novih davkih itd. To je bilo in se bo nadaljevalo še nekaj časa, vsem pa 
želim, da bi se zaključilo čim prej. Pokazatelj, da se da uspeti in rasti so mla-
de start-up družbe, ki se vsak dan rojevajo kot feniks iz pepela... In uspevajo. 
Ker delajo na novih, neobremenjenih temeljih s pravimi in naprednimi tehnolo-
škimi idejami. In imajo podporo družbe, države, skladov, valilnic,...

Srečno torej vsem v novem letu 2014!
Dragan Selan

Odgovorni urednik  
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 2 SIEMENS

 3 ELEKTRONABAVA

 5 XENYA

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 9 BARTEC VARNOST

11 OPTIČNE KOMUNIKACIJE

13 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

15 TEHNA

17 ALKATRON

21 HAMTECH

22 PS, LOGATEC

23 4WEB

25 FBS ELEKTRONIK

26 TIPTEH

28 HAMTECH

30 METRONIK

31 MIEL ELEKTRONIKA

34 ČIP

34 METRONIK

38 JUMO

38 SMM

41 TELEKOMUNIKACIJE

43 FBS ELEKTRONIK

43 YASKAWA SLOVENIJA
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46 IFAM

48 METRONIK

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 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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POSVETOVANJE PIES

Vloga novih IT je ključna!Vloga novih IT je ključna!
Pripravila: Urška Saviozzi

Na dvodnevnem Posvetovanju o informa  ki v energe  ki PIES 2013, ki se je letos že 6. leto zapored odvijal v 
Portorožu, so predstavniki posameznih panog energetskega sektorja predstavili vrsto aktualnih tem in trendov, 
ki se v zadnjem letu odražajo na omenjenem področju, in na ta način znova opozorili na pomembnost dogodka 
kot je PIES, ki vsako leto znova opozarja, združuje in povezuje vse ključne akterje iz informa  ke in energe  ke.

»PIES ste vi, informacijski strokov-
njaki in uporabniki informacijskih 
storitev. Vaši prispevki in mnenja 
se preko PIES-a slišijo tudi izven 
ozkega strokovnega kroga, slišijo 
pa se tudi med odločevalci in 
regulatornimi organi,« je ob 
koncu povedal Miran Novak, 
sopredsedujoči programskega 
odbora Posvetovanja PIES.

Tudi letos nismo mogli mimo 
pametnih omrežij

»Pametna omrežja so eden od 
poudarjenih sklopov v sekcijah, 
na posvetu imamo štiri sekcije in v 
praksi že imamo nekaj pozitivnih 
premikov. Toda v Sloveniji na tem 
področju zaostajamo z naložbami 
– seveda zaradi krize, še bolj pa 
zaradi nesrečnih preteklih na-
pihnjenih naložb v energetiki; 

značilen primer je projekt TEŠ 6,« 
je že na uvodnem dnevu poudaril 
Rok Rupnik, predsednik sloven-
skega Društva informatikov v 
energetiki.

Ključ do uspeha v konceptu pa-
metnih omrežij je torej sočasna 
izraba najnovejših tehnologij in 
rešitev, kar zahteva učinkovito 
izmenjevanje informacij med raz-
ličnimi pametnimi napravami 
in informacijskimi sistemi zno-
traj podjetja, kot tudi izmenjavo 
podatkov med podjetji, ki nasto-
pajo na energetskem trgu. »To 
vsekakor nakazuje na pomen ITK v 
pametih omrežjih,« je še izpostavil 
Rupnik, ki se boji, da je zaostanek 
Slovenije, ki premalo vlaga v in-
frastrukturo pametnih omrežij.
Potrebno bo zagotoviti ustrezno 
varnost 

Pred začetkom predavanj neobvezen pogovor z razstavljavci in starimi in novimi znanci....      in obvezna kavica - tokrat domača barcaff e

Rok Rupnik, predsednik slovenskega Društva 
informa  kov v energe  ki
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STROKOVNI DOGODKI

Poročila o varnostnih dogodkih ka-
žejo na porast napadov na infor-
macijske sisteme na področju 
energetike, med katerimi je žal 
nekaj tudi uspešnih. »To nakazuje 
na dejstvo, da bo varnost v pamet-
nih omrežjih še pomembnejša kot 
varnost omrežij podjetij, saj je 
potencialna škoda vdora lahko 
zelo velika za celotno družbo in 
gospodarstvo,« so izpostavili pro-
blematiko gostujoči predavatelji, 
ki se zavedajo resnosti tega pro-
blema.

Še en primer dobre prakse

Obenem pa smo na drugi strani 
videli odličen primer delovanja 
sistema, ki sta ga razvila EIMV in 
Bintegra, in sicer za ugotavljanje 
meja obratovanja (SUMO). Gre za 
moderen informacijski sistem za 

podporo sprotnim odločitvam v 
obratovanju elektroenergetskega 
prenosnega sistema. »Preko 
vizualizacijskega orodja ODIN 
omogoča operaterjem v centru 
vodenja vpogled v trenutno obre-
menljivost daljnovodov in obre-
menljivost v bližnji prihodno-
sti – do tri ure vnaprej,« so na 
združenem predavanju pojasnili 
strokovnjaki.

Trendi, ki narekujejo 
spremembe

Laboratorij za kognitivno mode-
liranje iz Fakultete za računalni-
štvo in informatiko je predstavil 
potenciale uporabe metod predi-
ktivne analitike v energetiki. 
Predstavljeni pa so bili tudi raz-
lični primeri uporabe mobilnih 
aplikacij in različnih mobilnih 

naprav v energetiki. Posebej je 
bilo poudarjeno, da energetska 
podjetja potrebujejo centraliziran 
sistem za upravljanje z mobilnimi 
napravami

Letos je bil opazen tudi porast 
udeležencev iz plinskega sektorja, 
pa tudi v komunalni energetiki so 
nas opazili, tako da pričakujemo, 
da se bodo v prihodnje še bolj 
številčno udeleževali Posvetova-
nja, saj obstaja v procesu dere-
gulacije distribucije plina precej 
vzporednic s potjo, ki so jo že 
prehodili distributerji električne 
energije.

Na predlog partnerjev, ki delujejo 
na trgu z električno energijo 
in plinom, je bil pripravljen in 
predstavljen tudi demonstracijski 
projekt PERUN PLIN, ki je nastal 
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POSVETOVANJE PIES

v sodelovanju med SODO d.o.o. 
in Informatiko d.d. in v sklopu 
katerega je bilo lepo nakazano, 
kaj vse bi bilo potrebno storiti 
s strani večih deležnikov, da bi 
demonstracijski projekt po odlo-
čitvi končno lahko spremenili 
tudi v delujočega. 

Tudi PIES 2014 BO!

Še enkrat smo bili s strani številnih 
predavateljev, častnih gostov in 
predstavnikov podjetij, ki so podpr-
la posvetovanje, priča zanimive-
mu pregledu dogajanja v stroki 
in predstavitvi učinkovitih praks, 
ki so jim obiskovalci, letos jih ni 

bilo z nami v Portorožu nič manj 
kot pretekla leta, ter predstavniki 
medijev z veliko pozornostjo pri-
sluhnili. Obkonferenčno dogaja-
nje pa je še popestrilo že tako 
zanimiv utrip dogodka. 
Kljub lepemu vremenu so bile 
predavalnice polne, kar potrjuje 
visoko raven tako predstavljenih 
člankov kot strokovnost vabljenih 
predavateljev. PIES je torej nakazal 
smernice, kako rešiti nekatere 
ključne probleme, ki ovirajo po-
trebne spremembe na področju IT 
v Sloveniji in za katere upamo, 
da se bodo že do prihodnjega 
leta, ko se znova srečamo, vsaj 
deloma uresničile.
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IZOBRAŽEVALNI DOGODKI

Podelitev priznanja Mestne občine Ptuj Janezu Škrlecu

6. decembra 2013 je župan Mestne občine Ptuj, dr. Štefan Čelan, podelil najvišje priznanje – 
pečat mesta Ptuja z likom sv. Jurija. To visoko priznanje je bilo podeljeno Janez Škrlecu, 
predsedniku Odbora za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in 

članu Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ter članu Strokovnega meroslovnega sveta 
RS in predsedniku sekcije elektronikov in mehatronikov pri OZS. Mestna občina Ptuj je priznanje 
dobitniku podelila v prostorih Mestne občine Ptuj za zasluge in prispevek pri razvoju ter napredku 
strokovnega izobraževanja na Ptuju in tudi v slovenskem merilu. Škrlec je pomembno prispeval pri 
prenovi poklicnih programov in pri nastajanju novih višješolskih in visokošolskih programov, še zlasti 
mehatronike in bionike. Organiziral je številne strokovne dogodke in Ptuj vključeval v sodelovanje 
na različnih sejmih, konferencah, tehnoloških in nanotehnoloških dnevih in drugih mnogoštevilnih 
strokovnih dogodkih. Janez Škrlec je Šolskemu centru Ptuj pred leti v času intenzivnega izvajanja 
mojstrskih izpitov za področje elektronike doniral tudi izobraževalno in tehnično opremo.

Svečanosti ob podelitvi priznanja so se udeležili številni ravnatelji šol, predavatelji in direktor ŠC Ptuj 
Branko Kumer. MO Ptuj je priznanje podelila tudi na posebni predlog Rajka Fajta, ravnatelja srednje 
elektro in računalniške šole, ki praznuje 30 obletnico ter ravnatelja višje strokovne šole ŠC Ptuj Roberta 
Harba in drugih.

Za priznanje čestitamo tudi v uredništvu revije Avtomatika, saj je gospod Škrlec eden najaktivnejših 
predsednikov sekcij OZS, še posebej pa se trudi za prenos znanja s fakultet in inštitutov v mala in 
srednja podjetja, torej v gospodarstvo.

Podelitev priznanja Janez Škrlecu (na sliki levo), s strani župana MO Ptuj dr. Štefan Čelana (desno)
Foto: Langerholc-Ptuj

Avtor : Dragan Selan, AVTOMATIKA
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PLC funkcionalnost. Podatki se 
shranjujejo na microSD kartico, 
podprte so različne velikosti (od 
256 MB do 4 GB), odvisno od 
zahtev aplikacije ter količine po-
datkov. Deluje v temperaturnem 
območju od 0 do +55°C, nizka 
poraba pa omogoča hlajenje brez 
ventilatorja.

Glavna značilnost modela CX8090 
so trije Ethernet priključki: prvi 
se uporablja za nastavljanje 
ter programiranje krmilnika, 
druga dva pa delujeta kot sti-
kalo (switch), in podpirata več 
različnih protokolov: real-time 
Ethernet, ADS UDP, ADS TCP, 
Modbus TCP, TCP/IP ter UDP/
IP. Programiranje je možno tudi 
preko USB vmesnika. Vhodno-iz-
hodni del krmilnika  avtomatsko 
prepozna priključene module, 
ki so lahko ali z internim K-Bus 
ali z EtherCAT (E-bus) vodilom 
(mešano ne).

CX8090 je primeren za uporabo 
kot samostojen krmilnik v manjših 
sistemih ali kot lokalni krmilnik 
v večjih sistemih. MicroSD kartica 
omogoča enostavno menjavo 
enote, če je to potrebno, zapisane 
podatke pa je možno prebrati 
na čitalniku SD kartic. CX8090 
ima kratkotrajni kapacitivi 
UPS s komercialnim nazivom 
‘1-sekundni UPS’, ki omogoča, 
da se v primeru izpada električne 
energije določena količina podatkov 
zapiše na microSD kartico.

Več o novem ugnezdenem raču-
nalniku/krmilniku CX8090 naj-
dete na www.beckhoff.si ali pri 
podjetju Beckhoff Avtomatizacija 
d.o.o.

 Info: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  ponovno širi ponudbo na področju ugnezdenih 
(embedded) PC krmilnikov. Nov 32-bitni krmilnik/računalnik 
CX8090 sodi v serijo CX8000.

CX8090: Odlično razmerje med zmogljivostjo, dimenzijami in ceno

CX8090 ima vgrajen 400 Mhz 32-bitni procesor ARM9 in 64 MB 
pomnilnika RAM. Nameščen ima operacijski sistem Microsoft 
Windows CE, prednameščeno pa ima okolje TwinCAT PLC, ki omogoča  

Novi ugnezdeni 
računalnik/krmilnik CX8090
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Komunikacijski postopki in varnost v
pasivnem optičnem dostopovnem omrežju

Avtor: doc. dr. Boštjan Batagelj
 Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tudi v Sloveniji smo v zadnjih le  h priča gradnji op  čnega naročniškega omrežja po topologiji točka – mnogo točk 
(angl. Point to Mul   Point – P2MP), ki uporablja drevesno pasivno arhitekturo imenovano tudi pasivno op  čno 
omrežje (angl. Passive Op  cal Network – PON). V pasivni drevesni arhitekturi se uporabljajo pasivni delilniki 
op  čne moči. Z njihovo pomočjo je omogočena priključitev večjega števila uporabnikov na skupno op  čno vlakno, 
katero vodi do centralne postaje, kjer se nahaja op  čni linijski terminal (angl. Op  cal Line Terminal – OLT). Delitev 
skupnega komunikacijskega kanala med več uporabnikov privede do problemov sodostopa. Trenutno ekonomsko 
najbolj sprejemljiv način delitve komunikacijskega kanala med več uporabnikov je časovno mul  pleksiranje 
(angl. Time-Division Mul  plexing – TDM). Pri tem moramo loči   med dotokom prometa, kjer je med uporabniki 
izvedeno časovno mul  pleksiranje in odtokom prometa, kjer je izveden časovni sodostop do OLT-a. Pri časovnem 
sodostopu prihaja do prometnih izbruhov, ki zahtevajo posebno obravnavo in varovalni čas. Učinkovitost pri 
prenosu digitalnega signala je odvisna tudi od linijskega kodiranja, ki je za GPON in EPON različno, pri čemer je 
prav v učinkovitejšem linijskem kodiranju velika prednost GPON-a. Pred pričetkom komunikacije je potrebo v 
pasivnem op  čnem omrežju izves   postopka registracije uporabnikov in umerjanja dolžin do uporabnikov, kar 
omogoča večjo učinkovitost uporabljenega časovnega mul  pleksiranja. Nenazadnje, ker je v op  čno pasivno 
omrežje vključeno večje število uporabnikov, je posebno pozornost potrebno posve    tudi varnos   v tovrstnih 
omrežjih.

Časovni mul  pleks v dotoku 

V dotoku poteka komunikacija od ene-
ga OLT-a pro   več op  čnim omrežnim 
enotam / terminalom (angl. Op  cal 
Network Unit / Terminal – ONU/T). OLT
komunicira z vsakim ONU/T-om s po-
močjo časovnega mul  pleksiranja. V 
ta namen OLT pošilja neprekinjen niz 
paketov, ki zajemajo podatke namenje-
ne posameznim uporabnikom. Vsak 
ONU/T sprejme celotni podatkovni 
tok in izloči informacijo namenjeno 
samo njemu. S tem se celotna dotočna 

pasovna širina enakomerno razdeli 
med vse uporabnike. V primeru GPON 
omrežja OLT oddaja z 2488,32 Mbit/s. 
Če se pasovna širina deli enakomerno 
med 32 uporabnikov, dobi vsak od njih 
77,76 Mbit/s, kar je še vedno krepko 
nad mejo povprečnega mul  medij-
skega uporabnika.

Oddajni laser v OLT-u nikoli ne ugaša.
Trajno oddajan signal OLT-a je nepre-
kinjen in služi tudi za sinhronizacijo 
ONU/T-ov. Dotok je sestavljen iz 
okvirjev, ki trajajo 125 μs, kot prikazuje 

slika 1. OLT pošilja signal 8 kHz (1/125 
μs) neprekinjeno, tudi ko ne prenaša 
podatkov. Ker poznamo hitrost 
svetlobnega signala v op  čnem vlaknu 
(2•108 m/s), lahko kot zanimivost 
izračunamo, da je 125 mikrosekundni 
okvir dolg 25 km. Zaradi različne 
oddaljenos   med OLT-om in ONU/T-i 
prihaja do različnega slabljenja. Razli-
čni ONU/T-i prejemajo okvirje različnih 
nivojev moči, vendar posamezni ONU/T 
prejema okvirje enake moči, kar mu 
omogoča enostavno delovanje.

Slika 1 - Časovno multipleksiranje v dotoku PON-a.
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Časovni sodostop v odtoku

V odtočni smeri morajo vsi ONU/T-i komunicira   z enim OLT-om. ONU/T-i 
sodostopajo do OLT-a na osnovi časovnega mul  pleksiranja, kot prikazuje slika 
2. Sodostop na osnovi časovnega mul  pleksiranja (angl. Time Division Mul  ple 
Access – TDMA) je bil izbran, ker je cenejši in enostavnejši od sodostopa na 
osnovi valovnih dolžin (angl. Wavelength Division Mul  ple Access – WDMA) 
in sodostopa na osnovi kodnega mul  pleksiranja (angl. Code-Division Mul  ple 
Access – CDMA), ki sta prav tako tehnično izvedljiva, vendar zaenkrat še 
nestandardizirana in ekonomsko nesprejemljiva.

Slika 2 - Sodostop na osnovi časovnega multipleksiranja v dotoku 
PON-a.

Od ONU/T-ov do OLT-a poteka pretrgan niz podatkovnih izbruhov (ang. burst), 
pri čemer vsak izbruh pripada enemu uporabniku. Izbruhi imajo lahko različno 
trajanje in so postavljeni v okvirje, ki prav tako kot v dotoku trajajo 125 μs. 
Ker so ONU/T-i različno oddaljeni od OLT-a in ker ima posamezna pot različno 
slabljenje signala, imajo lahko do OLT-a prispeli podatkovni izbruhi različne 
moči, kar nedvomno oteži delovanje sprejemnika na strani OLT-a. 

Izbruhi morajo bi   časovno razvrščeni tako, da se med seboj ne prekrivajo. 
Oddajnik v posameznem ONU/T-a pošlje paket podatkov po predhodno 
sporočeni odobritvi OLT-a. Ko so podatki odposlani, takoj prekine oddajo ter 
da možnost naslednjemu ONU/T-u, da začne z oddajo. Začetni čas oddaje 
in trajanje oddaje paketov ureja protokol, ki mora bi   skrbno dogovorjen. 

V splošnem je telekomunikacijski protokol postopek, ki služi za prenos 
signala oziroma sporočila. Komunikacijski protokol je formalni opis digitalnih 
sporočilnih formatov in pravil za izmenjavo sporočil v telekomunikacijskih 
sistemih. V PON-u se uporablja enkapsulacija koristnih podatkov, pri čemer 
se doda glava, ki vsebuje vse za protokol potrebne elemente.

Da med posameznimi izbruhi ni kolizije, skrbi varovalni čas t. Za izravnavanje 
različne razdalje do posameznih ONU/T je v postopku umerjanja dolžin 
določen izravnalni čas, potreben za preprečevanje kolizije okvirjev v odtoku. 
Od velikos   varovalnega časa pa je odvisen diferenčni domet pasivnega 
op  čnega omrežja, ki za GPON znaša 20 km. 

V dotoku je dodeljevanje pasovne širine lahko izvedeno enakomerno ali s 
pomočjo dinamičnega dodeljevanja (angl. Dynamic Bandwidth Alloca  on 
– DBA). V obeh primerih pa je povprečna dovoljena prenosna zakasnitev 
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(latenca) v PON-u zgolj 1,5 ms, kar je več kot stokrat pod 
mejo za komunikacijo v realnem času.

Signalni izbruhi v odtoku

Kot smo videli v odtoku poteka promet nezvezno. V 
OLT prihajajo okvirji z iz-bruhi podatkov, ki pripadajo 
posamez-nim ONU/T-om. Prenos podatkovnih izbruhov je 
nesinhroniziran, kar pomeni, da je faza op  čnih paketov 
spreje  h v OLT-u naključna. Poleg tega prihajajo okvirji iz 
različno oddaljenih ONU/T-ov. Različna oddaljenost ima 
za posledico različno slabljenje na op  čni po  , le-ta pa se 
odraža v različni moči posameznih izbruhov, kar dodatno 
oteži delovanje OLT-a.

Vzemimo, da imamo dva zaporedna izbruha, kot prikazuje 
slika 3. Prvi močnejši izbruh pripada najbližjemu uporabniku, 
drugi šibkejši izbruh pa pripada najbolj oddaljenemu 
uporabniku. Vsak izbruh začne s sinhronizacijsko glavo in 
omejevalnikom. Posamezne izbruhe pa je potrebno loči   
z varovalnim zaščitnim časovnim intervalom, ki skupaj s 
sinhronizacijsko glavo in omejevalnikom tvori obvezno 
režijo v komunikacijski zvezi s časovnim sodostopom.

Vsakič, ko ONU/T pošlje podatkovni izbruh OLT-u, mora 
posla   tudi sinhronizacijsko glavo, ki omogoča v sprejemniku 
nastavitev odločitvenega nivoja in sinhronizacijo. Tako kot 
pri vsakem podatkovnem sprejemniku je tudi v sprejemniku 
OLT-a za primer podatkovnih izbruhov v odtoku potrebna 
regeneracija takta in podatkov (angl. Clock and Data 
Recovery – CDR). Lokalna uravnava faze je potrebna za 
korektno odločanje v sprejemniku. 

Med prometom v dotoku in odtoku je velika razlika pri 
potrebni pasovni širini uklenitve regeneracije takta in 
velikos   časovne konstante regeneracije enosmerne 
komponente. V zveznem podatkovnem toku pro   naročniku 
je pasovna širina ozka in časovne konstante dolge. V 
naključnem zaporedju različnih izbruhov pro   centrali 
mora bi   pasovna širina dovolj široka, da je uklenitev na 
sinhronizacijsko glavo hitra, prav tako hitra regeneracija 
enosmerne komponente.

Zaradi različnih moči op  čnega signala, ki jih prejema 
sprejemnik, nastane na sprejemniku vrsta problemov. 
Pri visoki moči op  čnega signala prihaja do degradacije 
sprejetega signala. Sprejem različnih moči pa povzroča 
motnje zaradi prehodnih pojavov. Zaradi prisotnos   
motenj mora bi   med posameznimi okvirji varovalni čas, 
v katerem prehodni pojavi izzvenijo. 

Da bi se olajšale zahteve OLT sprejemnika glede implementacije 
odhodnega načina izbruha, ima GPON določen mehanizem 
stopenj moči za dinamični nadzor moči. S pomočjo tega 
mehanizma poskuša OLT naj   ravnotežje sprejete moči 
z različnih ONU/T-ov s sporočanjem le-tem, da povečajo 
ali zmanjšajo začetno moč. To pomeni, da bo ONU/T, ki 
je bližje OLT-u in ima manjšo izgubo moči na op  čni trasi, 
začel oddaja   z nižjo močjo kot ONU/T, ki je veliko dlje 
in ima večjo izgubo moči. Takšen koncept nadzora moči 
že dolgo obstaja v mobilnih omrežjih, kjer se uporablja 
za omejevanje medsebojnih motenj in za zmanjšanje 
porabe baterije mobilnega telefona. Pri GPON-u je za 
koordinacijo in zmanjšanje težav namenjeno sporočilo 
PLSu (angl. Power Levelling Sequence upstream) dolžine 
120 bajtov. Sporočilo se uporablja za nastavljanje op  čne 

Slika 3 - Optični signalni izbruhi posameznih uporabnikov so lahko zelo različnih moči.
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moči ONU/T-ovega laserja, pri čemer je nastavitev moči možna na treh nivojih 
(0 dBm, 3 dBm in 6 dBm).  

Linijsko kodiranje

V splošnem je linijsko kodiranje postopek, ki olajša prenos digitalnega signala 
s tem, da se informacijskemu digitalnemu signalu dodaja redundanca z 
namenom odprave enosmerne komponente iz spektra signala ter poenostavitve 
regeneracije takta v sprejemniku. Linijsko kodiranje se ne ukvarja z detekcijo 
in odpravo napak nastalih pri prenosu, temveč poskuša op  mizira   samo 
obliko prenašanega signala. 

V večini primerov se uporablja dvonivojski prenos preko op  čnega vlakna brez 
povratka na ničlo (angl. Non Return to Zero – NRZ). Pri NRZ nizka intenziteta 
svetlobe predstavlja logično ničlo, visoka intenziteta svetlobe pa logično enico. 
Pri NRZ bitnemu nizu se impulz, ki predstavlja posamezni bit, ne vrača na 
nič ves čas bitne periode, kot prikazuje slika 4. Prenos s povratkom na ničlo 
(angl. Return to Zero – RZ) je zahtevnejša tehnika in uporabna samo za nadzor 
popačenja na zelo velikih razdaljah, kar v dostopovnem omrežju ni potrebno.
NRZ oziroma RZ sama po sebi še ne predstavljata linijskega kodiranja, temveč 
sta zgolj postopka modulacije, saj ne rešujeta nobene od težav resničnega 
prenosa, kot sta enosmerna komponenta ali regeneracija takta.

Najverjetneje najbolj poznana linijska koda je Manchester koda. V tem primeru 
se za prenos bita '0' ne uporablja nizka intenziteta svetlobe, temveč simbol, ki 
je sestavljen iz nizke intenzitete dolžine T0/2, ki mu takoj sledi impulz visoke 
intenzitete enake dolžine. Slika je ravno obratna za bit '1'. Spektra signalov tako za 
bit '0' kot za bit '1' sta brez enosmerne komponente. Vsak digitalni signal kodiran 
z Manchester linijskim kodiranjem je torej tudi brez enosmerne komponente v 
spektru. Sinhronizacija na sprejemni strani je vedno mogoča in enostavna, saj 
vsak simbol nosi informacijo o frekvenci oddajanja na oddajni strani.

Slika 4 - Prenos zaporedja bitov 101100001010 za nekatere 
modulacijske oziroma kodirne formate.

Ethernet rešuje enosmerno komponento in takt s kodiranjem Manchester, 4B/5B 
oziroma 8B/10B. Vse take rešitve so potratne, saj terjajo veliko redundance. 
Manchester kodiranje zahteva 100% dodatne redundance. 4B/5B oziroma 
8B/10B pa zahteva 25% dodatne redundance.

Ker EPON pripada Ethernetu, uporablja 8B10B linijsko kodiranje. V splošnem 
je ta operacija blokovnega kodiranja subs  tucija, pri kateri se določeno število 
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bitov nadomes   v skupine po več bitov. Pri EPON-u je vsak 
bajt nadomeščen z 10 bitno kodo. S tem je odpravljena 
enosmerna komponenta in lažje izvedena regeneracija 
takta. Na žalost pa zahteva 8B10B linijsko kodiranje 20% 
režijo, kar pomeni, da je bitni pretok 1,25 Gbit/s zmanjšan 
na efek  vnih 1 Gbit/s.
Učinkovitejše kodiranje je z vrivanjem ničel, na primer 
vsakih 5 zaporednih enic in diferencialno kodiranje, 
kjer je ničla preskok. V literaturi ga srečamo pod dokaj 
neposrečenim imenom inver  rani brez povratka na ničlo 
(angl. Non return to zero, inverted – NRZI). To rešuje 
vprašanje regeneracije takta in vnaša redundanco, ki je 
nujno potrebna za polinomsko skrambliranje. Brez te 
redundance lahko namreč nale  mo na podatkovni paket, 
ki je deljiv s polinomom in omrežje se sesuje.

GPON uporablja na NRZ okvirjih skrembliranje. Skrembli-
ranje je obdelava signala s psevdonaključno bitno 
sekvenco. Obratni postopek je deskrembliranje, s katerim 
obnovimo signal v prvotno obliko. Okvirji so skremblirani 
z uporabo polinoma za sinhrono skrembliranje okvirjev. 
Primer uporabnega polinoma je x7 + x6 + 1. Na ta način se 
izognemo dodatni režiji, kar pomeni, da je GPON kodiranje 
mnogo bolj učinkovito od EPON kodiranja. Tako kodiran 
signal je potem v laserju moduliran na op  čni nosilnik. 

Varnost v PON-u

Zahteve po varnos   v PON-u izhajajo iz dejstva, da je v 
omrežje vključeno večje število uporabnikov, ki so med 
seboj povezani preko skupnega OLT-a. Vsi uporabniki so 
podrejeni istemu protokolu, ki mu morajo bi   brezpogojno 
poslušni. Vsako odstopanje od vnaprej določenih pravil 
komuniciranja lahko vodi v nedelovanje omrežja ali ogrozi 
varnost v dostopu do informacije. Ker v realnem svetu ne 
moremo pričakova  , da bodo vsi uporabniki spoštovali 
pravila, je potrebno v omrežje vnes   mehanizme za 
varovanje informacije, ki se pretaka po omrežju. Za 
zagotavljanje varnos   v PON-u mora operater omrežja 
zagotoviti uporabnikom zasebnost. Mehanizmi, ki 
zagotavljajo zasebnost, temeljijo na kontroli uporabnikovega 
dostopa do infrastrukture. Vsak uporabnik ima zahtevo po 
zasebnos   sporočil, ki jih prenaša po omrežju. Zahteve po 
zasebnos   so toliko bolj upravičene, če se v omrežju poleg 
privatnih uporabnikov nahajajo tudi poslovni uporabniki. 
Zaradi narave PON infrastrukture bi lahko prihajalo do 
prisluškovanja prometu od sosednjih uporabnikov ali do 
kraje operaterjevih storitev, do katerih naj uporabnik po 
pogodbenem razmerju ne bi imel dostopa.       

V odtoku je PON rela  vno varen. Zlonamernega uporabnika 
pri prisluškovanju odtočnega prometa sosednjih ONU/T-
ov ovirata dve dejstvi. Kot prvo je sprejemnik v ONU/T-u 
narejen za sprejem zgolj signalov z valovno dolžino 1490 
nm in je za signale na valovni dolžini 1310 nm prak  čno 
slep. Kot drugo pa je potrebno upošteva   dejstvo, da je 
odtočni promet zaradi smernos   razcepnika viden samo 
OLT-u. Od op  čnega razcepnika se nazaj pro   ONU/T-om 
ne odbije nič signala. 

Ker se v dotoku uporablja razpršeno oddajanje preko 
pasivnega delilnika moči, pride na vse ONU/T-e celoten 
dotočni komunikacijski signal, čeprav je namenjen zgolj 
enemu ali nekaj ONU/T-om. To dejstvo bi lahko omogočilo 
zlonamernemu uporabniku prisluškovanje vsemu iz OLT-a 
oddanemu prometu in ne samo  stemu, ki je namenjen 
zgolj njemu. Čelo več, na proste izhode optičnega 
razdelilnika se lahko priključi nepridiprav in prisluškuje 
vsemu dotočnemu prometu. Vidimo torej, da je dotočni 
promet  mnogo bolj podvržen možnos   prisluškovanja 
in zlorabe kot pa odtočni promet. Dotočni promet, ki je 
namenjen posameznemu ONU/T-u, je sicer opremljen 
z inde  fi kacijsko številko (ID), kar omogoča ONU/T-u, 
da prepozna svoj promet in zavrne preostalega. Vendar 
mehanizem iden  fi kacijskih številk še ne vnese zahtevane 
varnos  , saj zlonamerni uporabnik lahko onemogoči 
zavračanje preostalega prometa in ga začne uporablja  . 
Pretkan uporabnik bi se lahko celo uspel predstavi   z lažno 
iden  fi kacijsko številko in s tem dostopa   do storitev, 
za katere ni upravičen. Najbolj šibka točka sistema, pri 
kateri lahko pride do kraje iden  fi kacije, nastopi med 
registracijo uporabnikov, ko OLT razpršeno odpošlje 
pripadajočo iden  fi kacijsko številko na vse ONU/T-e. 
Zaradi našte  h razlogov je v PON-u potrebno dodatno 
poskrbe   za varnost. Z namenom reševanja problema 
varnos   v dotoku je bilo skozi razvoj PON-a predlaganih 
nekaj varnostnih tehnik. 

BPON standard je za povišanje varnos   specifi ciral postopek 
premešanja dotočnih podatkov z 16-bitnim ključem ali z 
izvedbo XOR operacije med podatki in ključem. Uporabljen 
ključ se je ustvaril med ONU/T-om in OLT-om. Sistem je bil 
zelo šibak, saj je bilo mogoče v 512 poskusih ključ odkri  .
Pri GPON-u je varnost dotočnega prometa zagotovljena 
z AES (angl. Advanced Encryp  on Standard), ki uporablja 
128 bitni ključ, kar je prak  čno nezlomljivo, saj je vseh 
možnih ključev 3,4•1038. Enkripcija je tehnika, pri kateri 
se podatki spremenijo v neberljiv format z namenom 
njihove zaščite pred neavtoriziranem posredovanjem, 
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spreminjanjem, branjem ali uničenjem med potovanjem 
preko omrežja. Pri vsem tem je zelo pomemben proces 
ustvarjanja ključa, v katerega se ne more vključi   noben 
prisluškovalec. Prvi varnostni ukrep je izveden pri registraciji, 
ko OLT dodeli vsakemu ONU/T-u iden  fi kacijsko številko 
(ID). Preden OLT dodeli ID, se mora ONU/T iden  fi cira   z 
geslom, ki ga pozna zgolj OLT. Ko je registracija zaključena, 
OLT pozove do  čni ONU/T, naj mu sporoči ključ. Ključ se je 
torej ustvari v ONU/T-u na zahtevo OLT-a. Ker je odtočna 
komunikacijska pot varna, zgolj OLT sprejme ključ. Ko OLT 
ključ prejme, seznani ONU/T s pričetkom uporabe ključa. 
Od tega trenutka dalje OLT kodira podatkovni del odtočnega 
prometa s ključem, ki ga pozna zgolj ONU/T, kateremu je 
promet namenjen. Za nadaljnje zagotavljanje varnos   se 
enkripcijski ključ periodično osvežuje, naprimer enkrat 
na uro, brez vpliva na prenos informacije.  
     
Čeprav IEEE 802.3ah ne določa varnostnih ukrepov na osnovi 
enkripcije, so jo mnogi proizvajalci EPON opreme zaradi 
resnos   problema implemen  rali. Izvedbe enkripcije se 
pri nekaterih proizvajalcih opreme med seboj razlikujejo, 
kar pomeni, da oprema ni interoperabilna. Najbolj pogosto 
se v EPON-u uporablja rešitev AES-128 iz GPON-a.

Registracija uporabnikov

Pred pričetkom prenosa prometa je potrebno vse uporabnike 
PON-a registrira  . Pri registraciji serijske številke se 
vsakemu ONU/T-u dodeli naslovna labela ONU-ID, ki služi 
za upravljanje, nadzor in tes  ranje omrežja. Registracija 
uporabnikov poteka ob prvi vključitvi OLTa- v omrežje, kot 
tudi ob vsaki priključitvi novega uporabnikovega ONU/T-a. 
Celoten postopek registracije novega uporabnika je 
prikazan na sliki 5. Začne se s tem, da OLT prekine odtočni 
promet za vse ONU/T-e, ki so že registrirani v omrežje in 
komunicirajo z OLT-om. Za čas registracije novega uporab-
nika morajo namreč vsi uporabniki, ki so že registrirani, bi   
 ho. V naslednjem koraku OLT zahteva od vseh ONU/T-ov 

brez ONU-ID, da sporočijo svoje serijske številke. Vsak 
ONU/T ima 8 bajtno serijsko številko, ki vključuje 4 bajtno 
kodo proizvajalca in 4-bajtno serijsko številko izdelka. 
Neregistriran ONU/T sporoči svojo serijsko številko po 
preteku naključnega čakalnega časa (zakasnitve).

V primeru, da je neregistriranih več ONU/T-ov in se vsi 
istočasno odzovejo, lahko pride do kolizije. Kolizijam pri 
registraciji se je mogoče izogni   s ponovnim naključno 
zakasnjenim odgovorom. Z dodajanjem naključnega časa 
pri odgovoru verjetnost za ponovno kolizijo eksponentno 
upada.

V zadnjem koraku OLT določi enobajtni ONU-ID 
neregistriranemu ONU/T-u. Za naslavljanje uporabnikov je 
predvideno 28 (256) naslovnih label. S tem, ko uporabnikov 
ONU/T dobi svojo ONU-ID, je registracija zaključena in 
novi ONU/T je vključen v omrežje. ONU-ID ima trajno 
veljavo in je en sam v celem PON-u, vse dokler ne pride 
do deak  vizacije oziroma odključitve ONU/T-a.

Umerjanje dolžin

V splošnem so v praksi uporabniki različno oddaljeni od 
OLT-a. ONU/T-i do OLT-a sodostopajo na osnovi časovnega 
mul  pleksiranja, ki mora bi   strogo časovno usklajeno. 
Časovno usklajevanje je izvedeno na nivoju OLT-a za 
krmiljenje dostopa do prenosnega medija (angl. Media 
Access Control – MAC). Začetek oddajanja odtočnega 
prometa in trajanje paketov določa OLT po protokolu za 
dinamično dodeljevanje spektra (angl. Dynamic Bandwidth 
Alloca  on – DBA).

Z namenom, da posamezni ONU/T oddaja ob pravem 
času in se izogne koliziji z ostalimi ONU/T-i, je potrebno 
pozna   zakasnitev med ONU/T oddajo in OLT sprejemom. 
Natančneje kot so poznane zakasnitve posameznih vej, 
manjši varovalni čas je potreben med posameznimi izbruhi. 
Manjši varovalni čas pa pomeni tudi večjo učinkovitost 
zveze. Iz vseh teh razlogov je v PON-u potrebno izves   
umerjanje dolžin (angl. Ranging).  

Umerjanje dolžin je nujno ob začetku delovanja omrežja 
ter ob vključevanju novega ONU/T-a. Potrebno pa je tudi 
med delovanjem omrežja z namenom, da bi merjene 
vrednos   osvežili in jih popravili. V ta namen OLT periodično 
pošilja zahteve po merjenju razdalje. Zaradi staranja 
komponent in temperaturnih sprememb na prenosni po   
prihaja ves čas do sprememb v zakasnitvah. S spremembo Slika 5 - Dodelitev ONU-ID novemu uporabniku.
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temperature se spreminja lomi količnik vlakna in njegova 
fi zična dolžina, kar ima za posledico časovno spremembo 
reda 36 ps/km/°C.
Sistem za merjenje oddaljenos   ONU/T-ov od OLT-a temelji 
na merjenju časa. Pri tem se meri čas tako, da se uporabi 
le uro iz OLT-a. Pogrešek pri merjenju časa je torej odvisen 
zgolj od stabilnos   OLT-ove ure. Ni potrebno, da OLT-ova 
ura kaže točen čas, bi   mora le natančna. V primeru, da 
bi bila ura v OLT-u sinhronizirana z atomsko cezijevo uro, 
je zagotovljena stabilnost 10-12. Za dostopovno omrežje je 
takšna stabilnost pre  rana, saj je zanj potrebna stabilna ura 
s fazno napako le reda nanosekund. Takšno stabilnost OLT 
doseže z uporabo sinhronizacijskega protokola IEEE 1588. 

Postopek umerjanja dolžin, ki ga prikazuje slika 6, se začne, 
ko OLT sporoči vsem ONU/T-om, ki trenutno komunicirajo, 
da ustavijo prenos. OLT nato naroči določenemu ONU/T-u, 
da odpošlje signal za  meritev razdalje. Impulze, ki jih 
odda OLT, lahko imenujemo povpraševalni impulzi ali 
vprašanja. Vprašanje mora vsebova   ONU-ID, saj bi se 
drugače ONU/T-i mo  li med seboj. ONU/T (s pozvano 
serijsko številko) po določenem odzivnem času pošlje 
signal za meritev zakasnitve, ki  vključuje ONU-ID. Impulze 
pozvanega ONU/T-a lahko imenujemo odgovor. S pomočjo 
vprašanja in odgovora se izmeri povratni zakasnilni čas 
(angl. Round-Trip Delay – RTD). 

Slika 6 - Meritev RTD in izravnavanje zakasnitev.

Ko OLT izmeri čas zakasnitve, ga postavi v register ONU/T-a. 
S tem izravna zakasnitev posameznega ONU/T-a v primerjavi 
z ostalimi. Pri umerjanju dolžin prejme vsak ONU/T svoj 
podatek za izenačitveno zakasnitev (angl. Equalisa  on 
Delay). Za to zakasnitev ONU/T zakasni odgovor na poziv 
OLT-a pri dostavi določene količine podatkov. S tem se 
prepreči kolizija okvirjev. Navidezno izgleda, da so vsi 
ONU/T-i enako oddaljeni od OLT-a in lahko okvirje časovno 
razvrs  mo za prenos brez kolizije, kot prikazuje slika 7.

Za meritev zakasnitev je uporabljeno časovno mul  pleksi-
ranje. Ko OLT odpošlje zahtevo za meritev RTD, mora 
pri sebi rezervira   časovno okno, v katerem pričakuje 
odgovor ONU/T-a. Ker mora impulz do ONU/T-a in nazaj 
je potrebno odgovor pričakova   v določenem časovnem 
oknu. Velikost tega časovnega okna je odvisna od fi zičnega 
dometa. Velikost časovnega okna, v katerem OLT pričakuje 
odgovor, mora bi   več kot 200 μs, saj je domet PON-a do 
20 km. Standard predvideva še dodatno časovno rezervo 
velikos   50 μs. 

Dodatna časovna rezerva je potrebna iz treh razlogov. 
Zaveda   se je potrebno, da vprašanje OLT-a traja določen 
čas in ONU/T ga lahko obdela samo takrat, ko je vprašanje 
v celo   sprejeto. Sledi čas obdelave vprašanja v ONU/T-u. 
Končno ONU/T sestavi odgovor in spet potrebuje določen 
čas, da odda celoten okvir odgovora. 

Torej je celoten RTD vsota vsaj pe  h veličin: (čas potovanje 
od OLT-a do ONU/T-a) + (trajanje vprašanja) + (čas obdelave 
v ONU/T-u) + (trajanje odgovora) + (čas potovanje od 
ONU/T-a do OLT-a). Celotna velikost časovnega okna, v 
katerem OLT pričakuje odgovor, torej znaša 250 μs.

Ko so izmerjene vse dolžine in poznane vse zakasnitve, so 
ONU/T-i nastavljeni na skupno logično časovno referenco. 
Naloga umerjanja dolžin je določitev izravnalnega 
zakasnilnega časa (angl. Equalisa  on Delay), s katerim 
navidezno dosežemo enako zakasnitev vseh ONU/T-ov 
ne glede na razdaljo in druge zakasnitve v procesiranju.

RTDizravnalni=RTDizmerjeni - 200 μs 
   
Različne dolžine postanejo na ta način logično enako dolge. 
Po zaključenem postopku se kolizije med posameznimi 
izbruhi ne morejo več dogodi  . 

Čim natančneje določimo to zakasnitev, tem ožji je lahko 
varovalni interval t med izbruhi, kar pa ima za posledico 
manjše zakasnitve v omrežju in večjo širokopasovnost.
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Slika 7 - Začetek oddaje ONU/T-ov je v naprej 
določen in čeprav se oddaja na drugem ONU/T-u 
začne pred zaključkom oddaje na prvem ONU/T-u, 

ne pride do kolizije.

Boštjan Batagelj je docent na Fakulte   za elektrotehniko, 
Univerze v Ljubljani. Raziskovalno delo opravlja v 
Laboratoriju za sevanje in op  ko, kjer se med drugim 
ukvarja z dostopovnimi telekomunikacijskimi omrežji. 
V Centru odličnos   za biosenzoriko, instrumentacijo in 
procesno kontrolo (COBIK) je predsednik strokovnega sveta 
zavoda. Poleg tega na Fakulte   za elektrotehniko predava 
Op  čne komunikacije, Radijske komunikacije in Satelitske 
komunikacije. Je avtor ali soavtor številnih strokovnih in 
poljudnoznanstvenih prispevkov, urednik več zbornikov, avtor 
knjige »Pasivno op  čno dostopovno omrežje s časovnim 
razvrščanjem« in dolgoletni organizator in programski 
vodja strokovnega seminarja Op  čne komunikacije.     

Sonce in veter prispevala 
kar 60 odstotkov potrebne 
električne energije

Celje, 13. novembra 2013 – Električna energija, proizvedena 
v sončnih in vetrnih elektrarn, je 3. oktobra letos pokrila 
kar 60% potreb po električni energiji v Nemčiji!

Največji delež sta sončna in vetrna energija doprinesli 
ob poldnevu, ko sta pokrili 59,1% potrebne energije v 
severnem delu države. Sicer pa je znašal delež sončne in 
vetrne energije v povprečju, gledano na celotni dan 36,4%. 
Razlog v tako velikem deležu sončne in vetrne energije je 
seveda v kombinaciji sončnega in vetrovnega vremena.
Prispevek obnovljivih virov je bil ta dan dovolj velik, da je 

vplival celo na znižanje Evropskega indeksa cen električne 
energije (ELIX). Ta je, ne glede na veliko povpraševanje, 
ki je značilna za čas okoli poldneva, ostal na nivoju 
zgodnjega jutra.

Nezanemarljiv je tudi podatek, da ta dan ni bila nedelja 
oziroma dan za katerega je značilno manjše povpraševanje 
po električni energiji s strani industrije.

ZDRUŽENJE SLOVENSKE FOTOVOLTAIČNE INDUSTRIJE 
(ZSFI) – GIZ je prostovoljno združenje pravnih oseb, ki 
delujejo na različnih področjih fotovoltaike. Namen ZSFI 
je na območju Republike Slovenije širi   zavest in nova 
spoznanja s področja raziskav in razvoja ter uporabnih 
znanj fotovoltaične industrije.

Dodatne informacije:
Združenje slovenske fotovoltaične industrije - GIZ
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
T 082 802 182
I www.zsfi .si
E info@zsfi .si
www.facebook.com/zsfi giz

Sporočilo za javnost Združenja slovenske fotovoltaične industrije
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Preliminarni program seminarja OPTIČNE KOMUNIKACIJE
Sreda, 5. februar 2014
0900-0915  Odprtje seminarja in pozdravni nagovor
  Igor Papič, dekan UL FE

0915-1000  Novos   in dosežki v raziskavah op  čnih komunikacij
  Boštjan Batagelj, LSO, UL FE

1015-1100  Mejne prenosne kapacitete v žičnih dostopovnih omrežjih
  Anton Umek, LKN, UL FE

1115-1200  Kabelska omrežja in GPON
  Vasja Krotko, Telemach d.o.o.

1215-1300  Centralno upravljanje GPON plošč
  Bojana Lunar Peček, Iskratel d.o.o.

1300-1305  Povabilo na ogled plakatov
 
1305-1415  Kosilo
 
1415-1500  Regulatorni vidiki širokopasovnega dostopovnega omrežja
  Tanja Muha, APEK

1515-1600  Nove usmeritve v regulaciji medoperaterskih trgov širokopasovne 
  infrastrukture 
  Katja Mohar Bastar, APEK

1615-1700  Novi načini mul  pleksiranja v op  čnih komunikacijah
  Gal Šmidovnik, LSO, UL FE
 

Četrtek, 6. februar 2014

0815-1000  Svetlobni sprejemnik
  Matjaž Vidmar, LSO, UL FE

1015-1200  TWDMPON: the new genera  on of Op  cal Access Network
  Lucio D’Ascoli, Huawei

1215-1300  Cost eff ec  ve fast installa  on of FTTH
  Ferenc Bóka, TE Connec  vity

1300-1415  Kosilo 

1415-1500  Troubleshoo  ng of DWDM networks with hi speed channels
  Mike Harrop, EXFO

 
Petek, 7. februar 2014

0815-0900  Op  cal Network for accelerators
  Mario Ferianis, Ele  ra Sincrotrone Trieste

0915-1000  Tunable Lasers
  Albin Reven, Neophotonics

1015-1100  Op  cal Interconnects for Data Centers
  Ioannis Tomkos, Athens Informa  on Technology Center, Grčija

1115-1300  Op  cal Wireless Communica  ons
  Fary Ghassemlooy, Northumbria University, VB

1315-1400  Low-Latency Op  cal Transport
  ADVA Op  cal Networking SE, Nemčija

1415-1500  Cogni  ve fl exible/elas  c op  cal networking as enabler for the future 
  internet
  Ioannis Tomkos, Athens Informa  on Technology Center, Grčija

1500-1415  Zaključek seminarja
  Boštjan Batagelj, LSO, UL FE

Vse dni seminarja bo potekala tudi razstava merilnih inštrumentov proizvajalcev Agilent, 
EXFO, JDSU in NeoPhotonics.





24 AVTOMATIKA 119/2013

INDUSTRIJSKE TELEKOMUNIKACIJE

24 AVTOMATIKA 118/2013

Počasnejše delovanje kot posledica uporabe brezžičnega 
omrežja je stvar preteklos  . Hitrost brezžičnega prenos 
podatkov se lahko sedaj primerja s hitrostjo ožičenih omrežij 
pri težkih industrijskih pogojih. V zadnjih le  h je prišlo do 
precejšnjega povečanja količine podatkov. Prenos videa 
– kjer se živa slika procesa prenaša v kontrolne sobe in 
omogoča pregled situacij vzdrževalnega osebja. Priključitev 
oddaljenih produkcijskih linij zahteva zanesljiv in kon  nuiran 
prenos podatkov, pri tem hitrost povezave ne sme pas   pod 
določeno mero. Zahteva za stabilno brezžično omrežje z 
višjimi hitrostmi prenosa je pripeljala do novega standarda 
WLAN (wireless local area network) ra  fi ciranega v 2009. 
Osnovan je na starejših IEEE802.11 a/b/g/h standardih, 
ki se razlikujejo v glavnem pri uporabljenih modulacijskih 
metodah. Klasični standardi podpirajo prenos do 54 Mbps 
– pomemben vidik novega IEE802.11n standarda je da je 
povišana meja do 600 Mbps. Cilj je poveča   zmogljivost 
prenosa podatkov do več kot 100 Mbps, kar zagotavlja 
primerljivo hitrost z žičnim Ethernet omrežjem.

Večja zanesljivost z uporabo MIMO tehnologije
Specifi kacija  IEEE802.11n ponuja več možnos   za povečanje 
hitros   in učinkovitos   prenosa podatkov. Osrednjo je 
vlogo  MIMO (mul  ple input, mul  ple output) tehnologije, 
ki omogoča do š  ri vzporedne podatkovne toke, ki se jih 
lahko oddaja na različnih prostorskih poteh. To pomeni da 
se lahko uporabi do š  ri antene na oddajni in sprejemni 
lokaciji. V praksi se trenutno uporabljajo do trije podatkovni 
toki v kombinaciji s tremi oddajnim in sprejemnimi antenami.
  
Klasični sistemi standarda IEEE standards 802.11a/b/g/h 
uporabljajo do dve anteni radijski kanal. Antena je priključena 
na vsak vmesnik za op  malno varnost komunikacije. 
Funkcija “diversity” se uporabi za izbiro op  malne po  . Le 
ta temelji na testnih meritvah med sprejemom začetnih 
paketov (“preamble”). Antena, ki sprejme podatke z boljšim 
razmerjem “signal-to-noise ra  o” se uporabi za bodoče 
podatkovne prenose. Signal s preostalih anten se ignorira. 

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

Hiter WLAN za brezžičen prenos podatkov 
je že nekaj časa standard v prenosnih 
računalnikih in pametnih telefonih. 
IEEE802.11n standard sprejet 2009 se sedaj 
počasi vendar  vse pogosteje pojavlja tudi 
v industrijskih aplikacijah. Prednos   glede 
obstoječih rešitev so predvsem povečana 
zanesljivost in hitrejši prenos podatkov. 
IEEE802.11n prinaša tudi spremenjene 
zahteve glede names  tve anten. Upravljanje 
mora bi   enostavno in Siemens zagotavlja 
prav takšne rešitve.

Industrijsko brezžično Industrijsko brezžično 
ethernet omrežje ethernet omrežje 
po standardu po standardu 
IEEE802.11nIEEE802.11n
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To pomeni, da se dejansko uporabi samo podatke z ene podaktovne po  .

Kontrast metodi “diversity” pri MIMO tehnologiji je kombinacija sprejemnih 
signalov z vseh priključenih anten. Pogoji v proizvodnih halah običajno niso 
idealni – in oddajnik in sprejemnik običajno nista v vidnem polju. Stene, 
proizvodni stroji in kovinski predme   pogosto povzročajo refl eksije in motnje 
elektromagnetnih valov.

 

Signal z oddajnih anten je sprejet z različno 
kvaliteto na strani sprejemnih anten zaradi 
različnih oddaljenos  , polarizacije, signalnih 
po   in oddajnih časov, odbojev in motenj. 
Izguba kvalitete signala povzročena z 
omenjenimi razlogi ima različen efekt 
v primeru “diversity” metode. Z MIMO 
tehnologijo se po drugi strani lahko z 
uporabo ustreznih algoritmov izvleče 
najboljši signal od različnih izmerjenih. 
Vpliv slabljenja in motenj pri oddajanju 
na več poteh je v primeru MIMO manjši, 
prenos podatkov pa zanesljivejši. S tem 
je zagotovljena visoka stopnja varnos   
prenosa podatkov.

   

MIMO tehnologija povečuje hitrost prenosa podatkov 

IEEE802.11n standard z MIMO technologijo omogoča možnost distribucijo 
podatkov na tri različne antene v skladu z določenimi pravili. Različni podatkovni 
toki so oddani hkra   po treh različnih oddajnih poteh. S tem se drama  čno poveča 
količina prenosa podatkov. Različni podatkovni toki v prostoru se imenujejo 
“spa  al streams”. Število le teh v IWLAN je merilo možne količine prenosa 
podatkov. Do 150 Mbps je možno na en stream. Pri uporabi š  rih anten to 

Slika 1- Večstazno oddajanje IEEE 802.11a/b/g: Funkcija »diversity« 
se odloča katera prenosna pot bo aktivna. Antena, ki z najboljšim 
razmerjem signa/šum se uporabi za prenost podatkov. Signal ostalih 

anten se ignorira.

Slika 2 - Večstazno oddajnje IEEE 802.11n: V kontrastu z metodo 
»antenna diversity», MIMO tehnologija kombinira spremeni signal z 

vseh priključenih anten. 

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 
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pomeni do 600 Mbps. Kot omenjeno je pri trenutni uporabi 
treh kanalov to do 450 Mbps oz. celo hitrejše kot običajna 
žična Fast Ethernet povezava (100 Mbps).

Slika 3: IEEE802.11n 
standard z MIMO teh-
nologijo omogoča distri-
bucijo podatkov na raz-
lične antene v skladu 
s specifičnimi pravili. 
Različni podatkovni toki 
se tako ob istem času 
prenašajo po različnih 
poteh. S tem se dramatično 
poveča količina prenesenih 
podatkov.

Združevanje prenosnih kanalov

Nov IEEE802.11n standard prinaša še več prednos  . 
Lahko deluje v 2.4 GHz ali 5 GHz frekvenčnem območju, 
kar povečuje tudi zanesljivost neprekinjenega prenosa 
podatkov predvsem zaradi števila kanalov, ki so na voljo in 
se ne prekrivajo (frekvence prenosnih signalov). V Evropi je 
navoljo 22 kanalov (od tega 3 kanali v 2.4 GHz in 19 kanalov 
v 5 GHz frekvečnem območju). Širina kanalov je bila do 

sedaj omejena na 20MHz, pri IEEE802.11n standardu je 
možno združi   dva prenosna kanala (channel bonding) in 
tako doseči širino 40 MHz. Rezultat je hitrost 150 Mbps, 
vendar zaradi manjšega števila kanalov, ki se ne prekrivajo 
to lahko predstavlja tudi slabost v primeru večjega števila 
dostopnih točk, kar je potrebno upošteva   pri načrtovanju 
omrežja. Vendarle IEEE802.11n standard v večini primerov 
dras  čno izboljša izkoriščenost frekvenčnega spektra, kar 
ima za posledico precej hitrejši prenos podatkov.
 
Navzdol kompa  bilno s konvencionalnimi  

Nov IEEE802.11n standard podpira kompa  bilni način in je 
tako navzdol kompa  bilen z do sedaj uporabljenimi WLAN 
standardi a, b, g in h. Če WLAN uporablja 40 MHz kanal po 
IEEE802.11n standardu bi lahko v 2.4 GHz področju nastala 
gneča in povzročila probleme ko se hkra   uporablja tudi 
WLAN 802.11g. Zaradi tega je priporočljivo, da se kanale 
združuje v 5 GHz področju. Hitrostna prednost je najbolj 
izrazita v Greenfi eld modu, kar pomeni čis   IEEE802.11n. 
Pri tem je potrebno misli   tudi na radarje, ki lahko delujejo 
na 5 GHz področju v zunanjem področju.

Večstazno oddajanje v zunanjem področju  

Prednos   IEEE802.11n standarda ni možno izkoris    brez 
večstaznega oddajanja (mul  path propaga  on). Le to 

Precizni do  čni LVDT 
merilniki in ustrezni 
merilni ojačevalniki

Precizni laserski meril-
niki oddaljenos  , tudi 
za prozorne materijale 
in žareče predmete 

(modri laser)

Op  čni presvetlitveni 
mikrometri za merjenje 
debelin, zamikov, de-

formacij, rež,…

Brezkontaktni IR tem-
pe raturni senzorji in 

termo kamere

Kontakt: Tipteh d.o.o, Ulica Ivana Roba 21, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 51 50, e-mail: info@tipteh.si, www.tipteh.si
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se običajno kaže pri ovirah kot so stene, omare, stroji in 
ostali objek   v stavbah. V zunanjem področju je običajno 
zelo malo refl eksij, še posebej pri pogosto uporabljenih 
usmerjenih radio linijah.

Za izkoriščanje hitrega prenosa podatkov v tem področju 
je potrebno ustvari   »umetne« večstazne po  . To se 
običajno doseže z različnimi polaritetami, kar pomeni da se 
elektromagnetni valovi z ustreznimi antenami (horizontalno, 
ver  kalno na zemljino površino) poravnavajo v različne 
smeri ter se tako ustvarijo ustrezni pogoji.

Nova tehnologija  
IEEE802.11n naprave so opremljene z do tremi antenami na 
radijski del. Če bi se uporabljale obstoječe antene (star  p) bi 
bilo potrebno priključi   in uravna   tri antene. To je sprožilo 
razvoj novega  pa antene. Te vključujejo več kompa  bilnih 
enojnih oddajnikov/sprejemnikov v enem ohišju vključno z 
ustreznim številom izhodov. Primaren razlog za razvoj le teh 
je enostavno uporaba. Možno je pripravi   tehnične okvirje 
glede postavitve enega samega oddajnika. Uporabnik tako 
ne potrebuje poglobljenega znanja visokofrekvenčnega 
oddajanja. 

Dodaten plus kompaktnega dizajna so tudi zmanjšani 
stroški in prostorske zahteve. Možno je izbra    pe anten 
v katerih so samostojni oddajniki nameščeni na op  malni 
medsebojni razdalji ali antene, kjer posamezni oddajniki 
oddajajo v različne smeri. Antene je možno priključi   z 
posameznimi konektorji in koaksialnimi kabli. 
 
MIMO antene z dvema konektorjema se imenujejo 
»ver  cal horizontal« ali »dual slant« odvisno od postavitve 
posameznih oddajnikov. Pri antenah z ver  kalno horizontalno 
polarizacijo so oddajniki pravokotni en na drugega, pri čemer 
je en oddajnik vzporeden z zemeljsko površino, drugi pa 
pravokoten nanjo. Pri »dual slant« antenah so oddajniki 
med seboj pravokotni, vendar ro  rani 45 stopinj glede na 
zemeljsko površino.
 
Hiter zaklep za enostavno inštalacijo  
Rokovanju z  antenami je potrebno nameni   posebno 
pozornost, predvsem zaradi povečanega števila konektorjev a 
hkratne ohranitve velikos   ohišja. To pomeni, da morajo bi   
kontektorji blizu eden drugemu in za to Siemens uporablja 
Quick Lock konektor za antene z MIMO tehnologijo.
 
Quick Lock je tehnologija za koaksialne HF priključke, ki ga 
je razvil in paten  ral konzorcij različnih podje  j. Priključek 

antene so priklopi na konektor na ohišju antene. Princip je 
podoben modularnim priključkom pri opremi za zalivanje 
vrtov (pri  sni – potegni zaklep). Zaklep odpravlja potrebo 
po vijačenju z ustreznim orodjem. Kable je možno enostavno 
priključi   ali odklopi    kljub temu da so konektorji zelo blizu 
skupaj. Deli, ki so tako združeni skupaj se lahko obračajo 
eden pro   drugemu kljub temu, da so povezani. Tako je tudi 
zmanjšano zvijanje kablov. Priključki so združeni z visoko 
natezno silo, s tem se je odpravila tudi pomanjkljivost slabih 
povezav v primeru nezadostnega vijačenja pri preteklih 
sistemih. 

Slika 4 - Antena 793-6DT
MIMO antene, kot ANT793-
6DT, vsebujejo več (v tem 
primeru tri) kompatibilne 
enojne oddajnike/sprejem-
nike signala v istem ohišju z 
ustreznim številom izhodov. 
Primarno so bile razvite z 
mislijo na enostavno uporabo

Na trgu je možno dobi   različne Quick Lock konektorje. 
QMA konektor je naprimer podoben SMA konektorju 
po dimenzijah. Na voljo so tudi vodoodporni konektorji 
(IP67). QMA konektorji na ohišju anten odpravljajo potrebo 
po jezičkih običajnih na antenah. Prednost je še večja 
fl eksibilnost names  tve anten. Velike luknje v zidovih, na 
stropih ali kontrolnih omaricah potrebnih za konektorje  pa 
N v industriji niso več potrebni. Ko je antena nameščena 
se enostavno sklopi na QMA / N konektor adapter kable.

Slika 5 - QMA_N kabel - Adapter kabel QMA/N-
Connect se priključi na anteno z Quick Lock metodo. 
S tem se odpravi potrebo po vijačenju, hkrati pa je 
možna enostavna priključitev in odklop kljub bližini 

konektorjev. 

Standard IEEE 802.11n pripravljen na uporabo  
Najnovejši IWLAN sistemi po IEEE 802.11n standardu 
lahko trenutno dosegajo do 450Mbps zahvaljujoč trem 
podatkovnim tokom. Terminali in antene v povezavi s kabelsko 
tehnologijo, ki jih proizvajalci ponujajo niso razvi   zgolj v 
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skladu s tehnično ustreznostjo in EMC pravili, temveč tudi 
z mislijo na op  mirano uporabo in fl eksiblne aplikacije.

Siemens ponuja obsežno zbirko ak  vnih in pasivnih 
komponent. S tem je omogočena op  malna izbira ustrezne 
opreme v odvisnos   od  pa aplikacije. Če je potrebno lahko 
uporabniki zaprosijo tudi za tehnično pomoč pri planiranju 
in obratovanju proizvodnih obratov.
  
Brezžično omrežja kot ekonomska razširitev 
žičnih omrežij 

Tudi z novimi napravami za hitrejše in bolj zanesljive 
prenose podatkov, brezžična omrežja ne bodo zamenjala 
standardnega ethernet omrežja. Kljub temu obstajajo 
dodatne opcije za smiselno in posebej ekonomično razširite 
žičnega omrežja. Pomemben vidik je vedno tudi temeljito 
planiranje in konfi guracija posameznega obrata.

Če ni potrebe po delovno intenzivnem polaganju kablov in 
inštalacij lahko brezžična rešitev zniža stroške inves  cije za 
komunikacijo z deli v tovarnah, ki so drugače težje dosegljivi 
ali ležijo v agresivnem okolju. Deli, ki so podvrženi obrabi se 
lahko tudi nadomes  jo z ustrezno brezžično rešitvijo (npr. 
vozički, dvigala,..), kar občutno zniža stroške vzdrževanja.

Nova tehnologije omogočajo kombinacijo ločenih brezžičnih 
omrežij na procesno kri  čne in nekri  čne dele (npr. prenos 
video signala). Vse to običajno tudi ni povezano z dodanimi 
licencami za uporabo posebnih frekvenčnih območij. Naprave, 
ki ustrezajo standardu IEEE 802.11 lahko prenašajo podatke 
v 2.4 GHz in 5 GHz frekvenčnem območju (ISM območja). 
Robustne Siemens IWLAN naprave družine SCALANCE W 
so trenutno odobrene za uporabo v več kot 60 državah.
  
Prednos   WLAN standarda IEEE 802.11n 

• Implementacija podatkovno intenzivnih aplikacij skozi 
prenose hitros   do 600 Mbps.

• Zanesljiva in stabilna brezžična povezava, skozi npr. 
tehnologijo MIMO.

• Enostavnejšo planiranje sistema zahvaljujoč visoki hitros   
prenosa in možnos   uporabe 2.4 in 5 GHz frekvenčnega 
območja.

• Združevanje kanalov z možnostjo 40 MHz pasovne širine
• Boljša izkoriščenost frekvenčnega spektra
• Nižji stroški inves  cije in obratovanja za aplikacije, kjer 

je bilo do sedaj potrebno uporablja   žično tehnologijo
• Antene z enostavno in fl eksibilno instalacijo

Več informacij: www.siemens.de/industrial-wireless       
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Oskrbne verige so  s   del logis  ke, v katerem je danes še precej prostora za izboljšave. Tega se 
zavedajo tudi v Gorenju, kjer za svoje dobavitelje uvajajo standard označevanja, s katerim želijo 
poeno    podatke o prejetem blagu. Ti podatki so osnova za sledljivost in iden  fi kacijo logis  čnih 
enot s ciljem, da se blago skozi celotno verigo giblje čim hitreje.

Logis  čna nalepka za dobavitelje Gorenja

Da bi dobaviteljem Gorenja olajšali delo, so v družbi 
LEOSS d.o.o., ki se že skoraj 25 let ukvarja s tehnologijo 
črtne kode in RFID, pripravili rešitev za  skanje ustreznih 
logis  čnih nalepk. Ta vsebuje:
• termalni  skalnik e  ket Zebra (za vse dobavitelje, ki 

še vedno  skajo na laserske  skalnike),
• kolut ustreznih logis  čnih nalepk (dimenzij 100 mm 

širine in 150 mm višine),
• ustrezni  skalni trak (pogosto mu rečemo tudi folija 

ali ribon) in
• programsko opremo NiceLabel s predpripravljeno 

obliko (skladno z Gorenjevim dokumentom GOS 610) 
in povezano z dobaviteljevo lokalno XLS bazo, v katero 
dobavitelj vnaša podatke o svojih ar  klih, ki jih dobavlja 
Gorenju.

Zebra ZT220 -  skalnik za  sk logis  čnih nalepk

Vso opremo je moč inštalira   tudi preko oddaljenega 
dostopa. Povpraševanja sprejemajo na leoss@leoss.si in 
telefonu (01) 530 90 35, kontakt je Igor Nadles.

Zakaj logis  čna nalepka?

Kadar želimo poveča   učinkovitost poslovanja z blagom, 
moramo tega označeva   na standardiziran način, ker je 

pravilno označevanje blaga temelj avtomatskega zajema 
podatkov. Na ta način lahko avtomatsko preberemo vsebino 
in zajamemo podatke o iden  fi kaciji in vsebini logis  čne 
enote avtomatsko ter ji sledimo v celotnem procesu od 
njene priprave do prevzema pri kupcu / naročniku. 

Logis  čna nalepka, katere priporočena velikost je format 
A5 (105 x 148 mm), je sestavljena iz treh delov. Zgoraj 
je glava nalepke, ki je poljubno sestavljena in običajno 
vsebuje logo  p in podatke o podjetju. V sredini najdemo 
podatke, zapisane v človeku berljivi obliki. Te podatke 
uporabljamo, kadar je črtna koda tako poškodovana, da 
je ne moremo odčita   ali kadar partner v oskrbovalni 
verigi ne uporablja naprav za avtomatsko iden  fi kacijo. 
Sodobni ročni čitalniki in terminali omogočajo odčitavanje 
tudi delno poškodovanih črtnih kod. V spodnjem delu pa 
je kodni zapis, pri čemer velja, da je SSCC koda povsem 
spodaj.

Logis  čna nalepka za dobavitelje Gorenja GOS610

SSCC koda dobaviteljem omogoča unikatno označevanje 
logis  čnih enot, ki pri pretoku blaga kupcu sporočajo vse 
pomembne informacije o vsebini palete, kartona, škatle 
ali drugega transportnega pakiranja blaga, namenjenega 
prodaji. V prihodnos  , ponekod pa že zdaj, se kaže 
označevanje z SSCC zelo koristno pri računalniški izmenjavi 
podatkov (RIP).

Informacije: LEOSS d.o.o.
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… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

Preglednost nad procesi in informacije 
ob pravem času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, 
zvišanje prihodkov in izboljšalo učinkovitost 
vaših sredstev. Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE Intelligent 
Platforms, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo tudi dolgoročno 
varnost in hitro povrnitev investicije.

www.metronik .s i

Zakaj označeva   na način, kot ga predpisujejo 
standardi GS1? 
• Zmanjšanje stroškov manipulacije blaga, 
• izničenje napak pri vnosu podatkov ter 
• naprednejše poslovanje - zbiranje podatkov za 

prevzem blaga z namenom zagotavljanja sledljivos  .

Na slikah lahko vidimo primer kartonske nalepke in 
primera homogene standardne in nestandardne paletne 
nalepke ter robustni ročni terminal Honeywell Dolphin 
99EX za zajem podatkov v črtnih kodah. Ta terminal je na voljo tako z ročajem kot tudi brez.

Logis  čni nalepki za homogeno nestandardno in homogoeno standardno 
paleto

Robustni terminal za boljšo 
logis  ko - Honeywell Dolphin99gx

Logis  čna kartonska nalepka



31AVTOMATIKA 119/2013

KOMPONENTE ZA AVTOMATIZACIJO

Prenovljena serija Prenovljena serija 
fotoelektričnihfotoelektričnih  
senzorjev OMRON E3JKsenzorjev OMRON E3JK

Informacije: MIEL d.o.o.

Omron je prenovil popularno serijo kompaktnih fotoelektričnih senzorjev E3JK. 
Ima veliko zaznavno razdaljo, ki pri oddajno sprejemnih izvedbah znaša do 
40m, pri retro odbojnih do 7m in pri difuznih izvedbah do 2,5m. Občutljivost 

je možno nastavlja  . 

Zaradi vidne rdeče LED svetlobe žarka 
je tudi pri večjih razdaljah enostavno 
postavi   senzor. Na voljo je v izvedbi z 
univerzalno napajalno napetostjo od 
24 - 240VDC/VAC (z relejskim izhodom) 
ali v izvedbi z napajalno napetostjo od 
10 - 30VDC (napetostnim izhodom). 
S preklopnikom na ohišju senzorja je 
možno preklaplja   logiko delovanja 
izhoda. Prenovljena serija se lahko 
pohvali tudi z bistveno nižjo ceno v 
primerjavi s prejšnjo serijo.  

Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-Varnostne svetlobne zavese

-Laserski skenerji

Varnostni krmilniki

Varnostne relejske enote

-V/I enote

-Ozke varnostne enota

-Blokirna stikala
-Brezkontaktna varnostna stikala

Ostala varnostna tehnika
-Varnostni releji
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VARČNA RABA ENERGIJE

Vzdržala 4 leta prahu, vibracij in Vzdržala 4 leta prahu, vibracij in 
občasnih eksplozijobčasnih eksplozij

V podjetju Štore Steel, ki se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo - proizvajalec jekla so že od leta 1851, 
proizvajajo ploščato vzmetno jeklo. Kot samostojen in globalno usmerjen partner dolgoročno 
sodelujejo tudi v razvoju jekel in izdelkov avtomobilske industrije. Zaradi težav z delovanjem sve  lk 

v območju nad elektroobločno pečjo (EOP), v kateri se jeklo tali za nadaljnjo uporabo v proizvodnji, so nad 
pečjo names  li sve  lko REFLECTA EcoPower (4X54W).

Kot je razvidno iz poročila o tes  ranju sve  lke, ki ga je 
pripravilo podjetje Štore Steel, nad pečjo temperatura 
med obratovanjem stalno presega 50 , v poletnih dneh 
pa se zaradi vroče strehe povzpne tudi nad 90 °C. Poleg 
ekstremno visokih temperatur je sve  lka nenehno 
izpostavljena prahu in vibracijam, ki so posledica delovanja 
peči, ter tudi občasnim močnim eksplozijam do katerih 
prihaja v elektroobločni peči.

Preizkus vzdržljivos   prinesel tudi 65 % prihranek

»Na tes  ranjih smo v podjetju uporabili že veliko različnih 
sve  lk različnih proizvajalcev, vendar so zaradi težkih 
pogojev dela, v katerih morajo delova  , vse sve  lke 
običajno prenehale delova   že v prej kot v enem letu. 
Sve  lka REFLECTA Eco Power pa nas je pri vseh tes  ranjih 
pozi  vno presene  la, saj je, kljub takim pogojem, zdržala 
kar 4 leta in to brez kakršnega koli posega ali vzdrževanja.

Zaradi termike, vibracij in eksplozij smo jo morali le dodatno 
vpe  , da bi preprečili padec. Ko smo sve  lko demon  rali 
in odprli, v njej ni bilo sledi prahu, elemen   pa so bili še 
vedno v odličnem stanju. Poleg vzdržljivos   je sve  lka tudi 
zelo varčna, saj pri polni osvetlitvi porabi manj električne 
energije, poleg tega pa poveča osvetljenost prostora iz 
prejšnjih 80 do 100 lux-ov na kar 300 do 350 lux-ov,« 

rezultate tes  ranja opiše Mar  n Dobovišek iz vzdrževanja 
jeklarne podjetja Štore Steel.

V jeklarni Štore Steel so po tes  ranju sve  lke REFLECTA 
EcoPower postopoma, v dveh fazah, v proizvodnji, ki 
obratuje 24 ur na dan, 7 delovnih dni, names  li skupno 
82 sve  lk REFLECTA Ecopower z dodatnim inteligentnim 
senzorskim nadzorom. In še en podatek, ki morda pride 
prav: s pomočjo sodobne tehnologije dodaten inteligentni 
senzorski nadzor prinaša dodaten prihranek, v jeklarni 
Štore skupen prihranek v povprečju znaša 65 %.

5 ključnih dejavnikov, brez katerih se op  mizacije 
razsvetljave v podjetju raje ne lo  te

Ali se op  mizacija izplača? Brez natančne, detajlne in 
korektne analize obstoječega stanja ne gre.

1. Ali se op  mizacija izplača? Brez natančne, detajlne in 
korektne analize obstoječega stanja ne gre. Predvsem 
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OPTIMIZACIJA RAZSVETLJAVE

REFLECTA: celovitost REFLECTA: celovitost 
znanja, izdelkov in znanja, izdelkov in 
storitevstoritev

Mnogo podje  j ne uspe ali ne zmore nadzira   stroškov 
razsvetljave ter zagotavlja   ustrezne osvetlitve delovnih 
mest. To pa je, še posebej v večjih industrijskih podjetjih, 

nezanemarljiv del vprašanja učinkovitos  . Strošek razsvetljave v 
povprečju znaša med 15 in 20 % električnega računa, v skladiščnih 
ali logis  čnih prostorih celo do 90 %! Podjetje pa lahko svoje stroške 
razsvetljave z inteligentnim sistemom REFLECTA zniža za 50–80 %!

ne nasedajte prekratkim rokom 
povračila inves  cij (realno je 2-3 
leta),   se dosegajo z napač-nimi 
osvetlitvami ali pa z izdelki, ki 
veliko ”obljubljajo”.  
  

2. Primerjalna analiza - preden sprej-
mete odločitev naredite analizo 
ponujenih sistemov. V mislih 
imejte, da kupujete strojno opremo 
za dolga leta uporabe. Dobro je, 
da delovanje sistema preverite 
v soseščini ali še bolje v enakih 
pogojih kot jih imate sami. 

3. Primerjajte način plačil in možnos   
nepovratnih sredstev. V kolikor 
razpolagate z sredstvi, odločitev 
ne bo težka. Bolj realno pa je, 
da tekoča sredstva raje zadržite 
za poslovanje in pus  te, da se 
postopek izvede brez bistvenih 
obremenitev za vaš proračun.

4. Primerjajte ponudnike v izvedbe-
nem delu. Upoštevajte, da gre za 
poseg v vaš delovni proces. Po-
leg skrbne izvedbe (posebna pa-
zljivost), je tu še pomembna mikro 
op  mizacija osvetlitev, ki je nujen 
in včasih bistven del končnega 
izdelka. 

5. Upoštevajte načelo stvarnega 
jamstva. Ponudnike poglejte 
z lupo. Ugotovite, kdo ponuja 
obljubljena jamstva. Ponudnik, 
trgovec, dobavitelj ali proizvajalec? 
Ugotovite, kaj ponuja jamstvo. 
Kako je možno jamstvo v praksi 
uveljavlja  ? Je ponudnik zmožen 
odpravi   napako v dogovorjenem 
roku?       

Sistemi inteligentne industrijske razsvetljave REFLECTA združujejo celovitost 
znanja, izdelkov in storitev v poslovnem modelu ’REFLECTA – vse na enem 
mestu’. Vitalni del predstavlja sklop izdelkov inteligentne industrijske razsvetljave 
REFLECTA, ki ga stalno razvijamo in nadgrajujemo, s čimer zagotavljamo 
brezhibno delovanje tudi v najtežjih industrijskih pogojih in popolno energetsko 
upravljanje (energy management) s sistemi razsvetljave REFLECTA.

Visoki prihranki, popoln nadzor in upravljanje podatkov

Inteligentna industrijska razsvetljava REFLECTA daje posebno dodano vrednost 
sistemom razsvetljave REFLECTA, saj omogoča:

•  50–60 % prihrankov energije z names  tvijo sve  lk REFLECTA,
•  20–30 % dodatnih prihrankov energije z inteligentnimi sistemi REFLECTA,
•  13–22 % dodatnih prihrankov z op  mizacijo celotnega sistema REFLECTA,
•  popoln nadzor nad stroški sistema razsvetljave REFLECTA,
•  popoln nadzor nad delovanjem sistema razsvetljave REFLECTA,
•  popoln nadzor nad potrebami po vzdrževalnih delih,
•  celovit zajem podatkov o porabi energije, delovnih urah in stroških porabe 
sistema razsvetljave REFLECTA, obdelavo in analizo podatkov tudi prek 
računalnika ali mobilnih naprav.

Refl ecta je pripravila tudi obrazec za brezplačno izdelavo svetlobnega projekta 
op  mizacije z analizo in izračunom prihranka, ki ga najdete na njihovi spletni 
strani.
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KOMPAKTNI KRMILNIKI Z ETHERNETOM

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i

Enostavna uporaba ter stalen ’on–  me’ & ’on–line’ dostop

Poleg enostavne uporabe je dodatna posebnost energetskega 
upravljanja s sistemi REFLECTA, da poteka kadarkoli v 

realnem času (on–  me, on–line), ko pač želite preveri   
podatke o razsvetljavi – tudi ’iz naslanjača’, saj omogoča 
upravljanje na daljavo. S tem dobijo vse ključne funkcije v 
vašem podjetju (direktor, fi nančni sektor, računovodstvo, 
nabava, sektor investicij, vzdrževalci, proizvodnja) 
neposreden dostop do baze podatkov o razsvetljavi. To 
omogoča dodatno obdelavo in analizo podatkov, ki so 
podlaga za nadzor in ukrepanje, to pa omogoča dodatne 
prihranke.

S prihranki do dodatnih donosov

S prihranki, ki jih prinese inteli-
gentna razsvetljava REFLECTA, 
lahko ustvarite nove donose in jih 
uporabite, na primer, za izgradnjo 
svetlobnih strešnih kupol ali oken 
v industrijskih objek  h. To pripe-

lje do dodatnih prihrankov s sistemom inteligentne 
razsvetljave REFLECTA. S tem je še bolj upravičen nakup 
sistema, katerega povračilna doba inves  cije je že v osnovi 
izjemno kratka (2–3 leta).
Sklop izdelkov inteligentne industrijske razsvetljave REFLE-
CTA omogoča znatne dodatne prihranke na osnovi senzorjev 
jakos   dnevne svetlobe v prostoru, senzorjev prisotnos   
in vnosa koledarja vklopov in izklopov posameznih skupin 
sve  lk. S tem je sistem razsvetljave REFLECTA popolnoma 
avtoma  ziran, obenem pa, glede na želje ali potrebe, 
omogoča tudi ročne nastavitve. Vaši prihranki so na ta 
način dodatno op  mizirani, saj ne pride do prekomerne 
porabe za razsvetljavo zaradi človeškega faktorja.        
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SISTEMI ZA AVTOMATIZACIJO

Merjenje nivoja v penas  h medijihMerjenje nivoja v penas  h medijih

ZNatančno merjenje nivoja v medijih, kjer se pojavlja pena - otročje lahka naloga za SICK-ov LFP INOX 
nivojski senzor. Z merilnim principom usmerjenega radarja zagotavlja najvišjo merilno natančnost. Higienska 
zasnova omogoča uporabo v številnih primerih v industriji hrane in pijače ter farmacevtski industriji.  

Neobčutljiv na peno, 
higienska zasnova

Zahvaljujoč merilnemu principu, ki deluje na 
osnovi odboja elektromagnetnega signala 
-Time Domaine Refl ectometry (TDR), lahko 
LFP INOX zanesljivo zazna razliko med 
tekočimi mediji in peno. Merilna sonda, ki 
je odporna na CIP in SIP čiščenje, omogoča 
skrajšanje na poljubno dolžino od največjega 
merilnega območja 4000 mm do 200 mm. 
Narejena je iz nerjavečega jekla, ki je FDA-
cer  fi ciran in ima polirano površino z Ra = 
0,8 mikrona, kar olajša čiščenje ostankov 
in zmanjšuje oprijem ostankov proizvoda 
in tako preprečuje razmnoževanje bakterij 
in drugih mikroorganizmov. Enako velja 
za izmenljiv higienski procesni priključek 

LFP INOX senzorja. Nivojski senzor je bil 
potrjen s strani EHEDG (European Higienski 
Engineering & Design Group) in je v skladu 
s 3-A sanitarnimi standardi iz ZDA za živilsko 
industrijo.

Omogoča fl eksibilno 
avtoma  zacijo

LFP INOX, ki glede uporabnos   združuje 
dve funkciji, neprekinjeno merjenje nivoja 
in  odkrivanje mejnih ravni, tako ponuja 
precejšnje prihranke v primerjavi z ločenimi 
sistemi. V kompaktno ohišje senzorja, ki 
izpolnjuje zahteve za stopnjo zaščite IP67 in 
IP 69K, so vključeni prikazovalnik, preklopni 
analogni izhod 4 - 20 mA ali 0-10 V, IO-
Link vmesnik za individualno nastavljanje 

parametrov, diagnos  ko in možnostjo 
prikaza ter dva digitalna izhoda. Vsestransko 
uporabnost senzorja LFP INOX, se dodatno 
razširi z možnostjo skrajšanja sonde na 
poljubno dolžino ter številnimi izmenljivimi 
procesnimi priključki in izhodi. Enostaven 
zagon, delovanje brez vzdrževanja, senzor, 
ki je neodvisen od lastnos   medija, ki se 
meri in ob spremembi medija ne zahteva 
umerjanja - vse to posledično predstavlja 
dodatne prihranke časa in stroškov.

LFP INOX tako predstavlja idealno rešitev, 
s tehničnega in ekonomskega vidika, za 
merjenje nivoja hranilnikov polnilnih sistemov, 
za kontrolo gladine pomivalnih sistemov 
in CIP sistemov, kot tudi v mešalnikih za 
kozme  čno in farmacevtsko industrijo.

Avtor: David Vidmar, SICK d.o.o., www.sick.si
Vir informacij: SICK

Higiensko in zanesljivo
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smsG1smsG1
SMTP strežnik z SMS prehodomSMTP strežnik z SMS prehodom

Avtor: Drago Wechtersbach, samostojni raziskovalec lj@weko.si

Nekatere nadzorne aplikacije in naprave so sposobne generira   e-sporočilo o posebnih in alarmnih dogodkih, vendar 
se ta sporočila lahko spregledajo. Obris izdelka se je prikazal tedaj, ko je naš sistemec v računskem centru želel 
pretvorbo iz e-sporočila v SMS, ki ima večjo možnost uspešnega alarmiranja. Pregledali smo aktualne rešitve in se 
nato odločili za razvoj lastnega izdelka, ki pokriva točno  ste zahteve, ki jih zahtevamo.

Uvod 

V podatkovnih centrih nadzorne 
aplikacije in nekatere naprave 
generirajo e-sporočila ljudem, da jih 
obves  jo o sumljivih dogodkih. Toda 
e-sporočila se lahko prezrejo ali pa 
sploh niso dostavljena. Ideja je v tem, 
da se e-sporočila pretvorijo v SMS in 
dostavijo ciljnim uporabnikom.

smsG1 je OpenAT aplikacija s SMTP 
(Simple Mail Transpoprt Protocol) 
strežnikom, ki sprejema e-sporočila 
in jih oddaja kot SMSe. Uporablja se 
v manjših in srednjih podatkovnih 
centrih za obveščanje ljudi o posebnih 
in alarmnih dogodkih. Osnovni cilji pri 
načrtovanju so bili:
• enostavna nastavitev/uporaba,
• neodvisnost od operacijskega sis-

tema,
• sprejemljiva cena.

Obstoječe rešitve

Pogooglali smo obstoječe rešitve in 
ugotovili, da je največ takih aplikacij, 
ki generirajo SMSe namenjena po-
šiljanju večje količine SMS v prodaj ne 
namene. Uporabljajo ponudnikov 
SMS prehod ob uporabi SMPP (Short 
Message Peer-to-Peer) ali lastnega 
protokola. Vendar, če pade povezava 
do medmrežja, pošiljanje ne deluje. 
Potem so tu aplikacije, ki so prav za-
nimive, vendar večinoma drage ali 

prenapihnjene, nekatere vezane le na 
en operacijski sistem, ki ga sistemci 
večinoma ne želijo v svojem centru. 
Na drugi strani se nahajajo poceni 
ali celo zastonjkarske rešitve, ki pa 
večinoma potrebujejo hekanje, preden 
prično delova  . Ne rečemo, da ni na 
razpolago nobene rešitve. Le nobena 
nas ni 100% zadovoljila.

Naša rešitev

Ker smo že imeli nekaj izkušenj s 
Sierra Wireless programabilnimi GSM 
modemi, smo se odločili za modem 
FXT009  z vgrajeno Ethernet kar  co. 
Njegov OpenAT operacijski sistem/
API nam je omogočil izvedbo celotne 
aplikacije znotraj modema, zatorej 
tudi ni potrebna nobena inštalacija. S 
tem smo dosegli neodvisnost od ope-
racijskega sistema. Edina s  čna to čka 
z zunanjim svetom je standardizirana, 
SNMP protokol oziroma SNMP strežnik.

Slika 1 - Poenostavljena shema smsG1

OpenAT C API smo uporabili le za 
pro gramiranje posameznih funkcij, ki 
so blizu aparaturni opremi in morajo 
bi   op  mizirane ali hitre, večji del 
aplikacije je pisan v Lui. Lua je visok in 
dinamičen skriptni programski jezik, ki 
omogoča zelo hitro programiranje in 
kompaktno kodo. LuaSockets je odlična 
implementacija v  čev (sockets). Kot 
primer, napisali smo osnovno verzijo 
SMTP strežnika v dobrih 100 vrs  cah 
Lua kode. Strežnik smo tes  rali z ne kaj 
najbolj razširjenimi e-poštnimi klien   
Outlook, Thunderbird ter Linux mail 
orodjem v ukazni vrs  ci.

Tudi SMS del aplikacije je pisan v Lui. 
Uporabili smo PDU (Packet Data Unit) 
način komunikacije s SMS vmesnikom, 
kar nam omogoča boljši nadzor na 
samim procesom pošiljanja in sprejema 
SMS. Kot primer, SMSi se lahko pošiljajo 
7-bitno ali UCS2 zakodirano, slednje 
omogoča pošiljanje nacionalnih znakov, 
kot npr. šumnike v slovenščini.

Osnovne nastavitve in uporaba

Za osnovno uporabo je potrebno 
nastavi   le IP številko naprave, kar je 
možno v najbolj enostavnem primeru 
doseči z enim samim SMS: @smsG1 
#IP=192.168.1.123. V tem SMS je @
smsG1 ključna beseda, ki zahteva 
nadaljnjo obdelavo SMS znotraj smsG1. 
Aplikacija v SMS zazna IP naslov in ga 
nastavi, SMTP strežnik tako postane 
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smsG1 - SMTP Z GSM PREHODOM

dosegljiv iz strani Ethernet omrežja. 
Seveda je DHCP nastavitve, v primeru 
kake specifi ke, še vedno mogoče ure-
di   z razširjenemi AT ukazi.

SMTP strežnik prejeta e-sporočila 
razčleni na naslednji način: 
• Naslov prejemnika e-sporočila naj 

vsebuje SMS prejemnikovo telefon-
sko številko, npr. 041700700@
example.com. Prejemnikov e-sporo-
čila je lahko več, vsem bo poslan 
enak SMS. 

• Predmet e-sporočila je lahko prazen 
niz, lahko pa vsebuje določene 
značke, ki natančneje opredelijo 
pošiljanje SMS (npr. ali obvezno 
uporabi   UCS2 kodiranje).

• Telo e-sporočila se pretvori v tekst SMS. 

Zahtevnejša uporaba

Vse nastavitve se lahko opravijo bodisi 
preko SMS, zopet z uporabo ključne 
besede @smsG1, bodisi z uporabo 
Lua Telnet jedra.

Osnovna podatkovna struktura smsG1 
kot programa je tabela oseb, ki združu je 
poznane osebe. Oseba je defi nirana z 
nazivom, telefonsko številko ter op-
cijsko z eno ali več značkami. Znač ke 
do dajajo ali odvzemajo določeno 
funk cionalnost osebam. Kot primer, 
značka RING omogoča osebi, da 
sproži govorni klic na smsG1, ki ta 
klic prekine ter vrne statusni SMS. 
To omogoča hitro preverbo stanja/
de  lova nja smsG1.

Pravzaprav za naslov prejemnika 
e-sporočila ni nujno, da vsebuje ciljno 
telefonsko številko, lahko vsebuje 
naziv ciljne osebe v tabeli oseb. Tako 
pridemo do pojma virtualne osebe. 
Kot primer, v tabeli oseb defi niramo 
virtualno osebo z imenom SYSOP. Vse 
naprave tako pošiljajo e-sporočila na 
naslov SYSOP@example.com. V primeru, 

da se spremeni telefonska številka 
sistemca, je potrebno spremeni   le 
telefonsko številko SYSOP v tabeli oseb, 
e-naslovi v napravah pa ostanejo enaki.
Razloženo podrobneje, aplikacija ob 
prejemu e-sporočila za vsakega nje -
govega prejemnika določi del e-naslo va 
pred @  (znak afna) kot cilj. SMS spo - 
ročilo prejme vsaka oseba, ki ima po-
stavljeno značko enako cilju. 

Sporočilo prav tako prejeme oseba, 
kater naziv je enak cilju. Le, če tako 
ni bil poslan noben SMS, se preveri, 
če je cilj veljavna telefonska številka 
in odpošlje SMS na to številko.

smsG1 vodi zgodovino pomembnej ših 
dogodkov v lokalnem FLASH pomnil-
niku. Ta funkcija hrani  soče zapisov, 
toda bi   mora vseeno hitra, zato je 
spisana v C. Poročila o vseh oddanih 
ter preje  h SMS se lahko hranijo v 
tekstovnih datotekah na zunanjem 
FTP strežniku. Možna je nadgradnja 
smsG1 aplikacije z binarno datoteko, ki 
se nahaja na zunanjem FTP strežniku.

Dodatki

Kot rečeno, aplikacija je večinoma 
pisana v Lui. Ker je Lua dinamičen jezik, 
se izvaja iz RAM, ki ga v napravi kot  
je FXT009 ni ravno v izobilju. Dodatki 
so programski moduli, ki jih je glede 
na potrebo možno vklopi   ali izklopi   
in s tem varčeva   z RAM.

Kot prvi dodatek smo impleme  rali 
precizen merilec vlage in temperature, 
ki se priključi na serijski vhod FXT009. 
V primeru, da meritev trikrat zapored 
uide izven določenega območja, se 
pošljejo alarmni SMS vsem osebam 
z po stavljeno značko ali nazivom 
THA LA. Za lažje administriranje smo 
implemen  rali dodatek spletni strežnik. 
Ta uporablja jQuery Javascript knjižnico 
ter AJAX tehnologijo. 

Predvidene nadgradnje

Kot ponavadi, se je našlo tudi nekaj 
predlogov, ki bi jih radi implemen  rali 
v bližnji bodočnos  . Večinoma so ideje 
podali beta testerji.

Slika 2 - Urejanje tabele oseb v spletnem vmesniku, DAVE ima postavljeno značko CMD, ki mu 
omogoča izdajanje ukazov s pomočjo SMS in ključno besedo. Značka INCHARGE določa osebo 
BOB tudi kot virtualno osebo INCHARGE. Značka NEXT določa, da se vsebina SMS, ki se je 

neuspešno poizkušala dostavi   osebi SYSOP, nespremenjena dostavi osebi BOB.
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• Podpora Sierra Wireless baterijskemu dodatku, ki omogoča delovanje 
smsG1 navkljub izpadu napajanja in alarmiranje osebe z PWRALA značko 
(v delu).

• Zahteva po SMS-DELIVER no  fi kaciji.Nesprejem no  fi kacije v določenem 
času lahko sproži pošiljanje istega SMS uporabniku določenem z NEXT 
značko (v delu). Na ta način je možno ob neuspehu obveščanja neke 
osebe obves    naslednjo v vrs  .

• Izhodni audio klic, hkra   s pošiljanjem SMS, naj se s predvajanjem 
kratkega predposnetega sporočila, ki je shranjeno v lokalnem FLASH, 
dvigne verjetnost uspešne dostave alarmnega sporočila.

• Pošiljanje SMS, naslovljenega nazaj na is   smsG1 omogoča test prenosne 
po  . 

• Sprejem ukaza za pošiljanje SMS tudi s pomočjo XML-RPC strežnika, ki 
deluje vzporedno s SMTP strežnikom.

• Pošiljanje lokalnega dnevnika na sistemski dnevnik.

Sklep

• V programabilnem GSM modemu smo implemen  rali aplikacijo s SMTP 
strežnikom, ki sprejema e-sporočila in jih oddaja kot SMS sporočila. 

• Selitev aplikacije v modem omogoča OS nevtralnost ter minimalno 
konfi guriranje. Uvedli smo tabelo oseb, ki skupaj z značakmi, ki se priredijo 
posamezni osebi omogočajo fl eksibilno nastavljanje režima delovanja.

• Dodatki omogčajo zmanjšanje porabe RAM, kadar to ni potrebno, na 
primer meritev vlage ter temperature in spletni vmesnik.

• V delu je še nekaj nadgradenj.

Reference in dodatne informacije:

1. Internetni standardi: RFC821, RFC822, RFC1123
2. smsG1 domača stran (v delu):  dgps.xenya.si/smsG1
3. Video prezentacija (v angleščini):  h  p://developer.sierrawireless.com/

en/Blog/Simple_email_to_sms_gateway.aspx
4. FXT009 modem:  h  p://www.sierrawireless.com/en/productsandservices/

AirLink_Gateways_Modems/Programmable_modems/FX_Series.aspx

R
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23. TEHNIŠKO POSVETOVANJE 23. TEHNIŠKO POSVETOVANJE 
VZDRŽEVALCEV SLOVENIJEVZDRŽEVALCEV SLOVENIJE

Na otvoritveni slovesnos   dogodka, ki je bila v četrtek, 17. 
oktobra dopoldan, se je zbralo lepo število obiskovalcev. 
Po uvodni predstavitvi programa ter pozdravu visokih 
gostov je besedo povzel predsednik Društva vzdrževalcev 
Slovenije, g. Sergio Tonče  č, ki je v govoru poudaril vlogo 
vzdrževalcev pri energetski sanaciji podje  j ter zbrane 
povabil k ak  vni udeležbi na predavanjih in okrogli mizi 
ter seveda k ogledu razstavnih mest. 

V nadaljevanju je zbrane v imenu 
Ministra za izobraževanje, znanost in 
šport, dr. Jerneja Pikala, nagovoril g. 
Boštjan Rozman Zgonc, vodja sektorja 
za višje šolstvo in izobraževanje 
odraslih. Med drugim je povedal, da 
je Društvo vzdrževalcev Slovenije zelo 
pomemben in zgleden socialni partner 
ter se zahvalil za skrb in sodelovanje 
DVS z izobraževalnimi ustanovami, 
ki delujejo na področju vzdrževanja. 

Vsem diplomantom, mentorjem in 
ravnateljem je čes  tal za njihove 
pedagoške in strokovne uspehe na 
tekmovanju za najboljšo diplomsko 
nalogo s področja vzdrževanja.

Župan Mestne občine Novo mesto, g. Alojzij Muhič, 
se je zahvalil, da je bil tudi letos povabljen na srečanje 
vzdrževalcev Slovenije na Otočcu. Poudaril je, da tak 
dogodek, organiziran na Otočcu, omogoča vzdrževalcem in 
tehničnemu kadru v občini in širši regiji, da se seznanijo z 
novimi proizvodi, tehnologijami in novimi znanji. Obenem je 
to dobra promocija hotela in kaže na njegovo prizadevanje 

Informacije: Društvo vzdrževalcev Slovenije

Društvo vzdrževalcev Slovenije je tudi letošnje, že 23. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev 
Slovenije, organiziralo na Otočcu. Odzivi razstavljavcev in obiskovalcev na lansko spremembo 
lokacije so bili dobri, zato odločitev o tem, da ostanejo na Dolenjskem, ni bila težka. V 

jesenske barve odet in s soncem obsijan Otočec je letos slovenske vzdrževalce gos  l med 17. in 18. 
oktobrom. Osrednja tema letošnjega posveta je bila Energetska sanacija.

Slika 1 - Otvoritvena slovesnost 23. Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev 
Slovenije
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za turis  čno uveljavitev. Na koncu je organizacijskemu 
odboru zaželel veliko uspeha pri realizaciji tega in naslednjih 
posvetovanj na Otočcu.

Podpredsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, g. Franc Novak, pa je v svojem nagovoru 
poudaril, kako pomembna je osrednja tema posvetovanja 
- energetska učinkovitost in vzdrževanje – v tem trenutku 
za Slovenijo. Namreč, prav v energetski učinkovitos   
ima Slovenija velike možnos  , saj ima surovine, vodne 
vire, naravne pogoje za koriščenje moči vetra, pogoje za 
zmanjšanje velike emisije CO2, …, s čimer lahko znatno zniža 
porabo energentov na prebivalca ter porabo energentov na 
proizvedeno enoto. Zahvalil se je za povabilo na srečanje 
in obiskovalce spodbudil k obisku razstavnega prostora 
Obrtno-podjetniške zbornice na 23. TPVS.

Po slavnostni otvoritvi 23. TPVS je v dvorani Hotela Otočec 
potekal sestanek članov Skupnos   Višjih strokovnih šol, 
ki se ga je udeležilo 30 ravnateljev Višjih strokovnih šol 
ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport. Predsednik DVS je pozdravil udeležence, se jim 
zahvalil za dobro dosedanje sodelovanje z Društvom in jih 
spodbudil k še intenzivnejšim oblikam povezovanja z DVS.

Najpomembnejši del vsakoletnega tehniškega posveto va nja 
je vsekakor spremljajoča razstava oz. sejem vsega, kar je 
pomembno za sodobnega vzdrževalca. Kar je organizatorje, 
sodelujoča podjetja in obiskovalce letos navdušilo, je da se 
je po nekajletnem upadanju zanimanja za predstavitev na 
vzdrževalskem sejmu, le-to letos povečalo - na Otočcu je 
razstavljalo nekaj več kot 70 podje  j! Glavno pokroviteljstvo 
sta letos prevzeli 2 podjetji – BELMET MI d.o.o. kot zla   
sponzor ter domačin, INPRO d.o.o. Novo mesto, kot 
srebrni sponzor. Sponzorsko so dogodek podprla še 4 
podjetja – dolenjske barve je zastopalo podjetje HIDEX, 
s štajerskega konca pa podjetja AJM,  HAWE HIDRAVLIKA 
ter CELJSKI SEJEM. Razstavni prostor je bil razgiban in je 
omogočal tudi možnost predstavitve eksponatov. 

Številni obiskovalci so si z zanimanjem ogledovali predstav-
ljeno opremo in se z razstavljavci pogovarjali o različnih 
rešitvah vsakodnevnih dilem v vzdrževanju. Večina se jih 
je odločila za obisk enega ali več strokovnih predavanj, 
predstavitve diplomskih nalog ali za udeležbo na aktualni 
okrogli mizi. Izven razstavne dvorane so se obiskovalcem 

tudi letos predstavili razstavljavci z vozilom za reciklažo 
odpadkov, domačini pa so na stojnicah predstavili izdelke 
domače obr   in v pokušino ponudili dolenjske dobrote.

Sliki 2, 3 - Pestro dogajanje na razstavnih mestih 23. 
Tehniškega posvetovanja vzdrževalcev Slovenije 

Osrednja tema predavanj na letošnjem posvetovanju je 
bila Energetska sanacija. Na povabilo organizatorja je 
prispelo več prijav referatov, za predstavitev na posvetu 
pa so jih izbrali devet, ki so jih avtorji udeležencem 
predstavili v četrtek, 17. oktobra. Vsa predavanja so bila 
v obliki člankov objavljena tudi v reviji Vzdrževalec, ki je 
izšla ob tem posvetovanju.

Slika 4 - Prof. dr. Peter Novak je na 23. TPVS spregovoril 
o možnih usmeritvah pri obnovi energetskih postrojenj 
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Prijavite se lahko preko naše spletne strani www.telekomunikacije.org, po faksu +386 1 429 33 03,
pokličete +386 1 429 33 02 ali pa nam pošljete elektronsko sporočilo na  
info@telekomunikacije.org ali info@mobinet.si

Mobinet, d. o. o., Kovačičeva cesta 10, 1290 Grosuplje, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 429 33 02, fax: +386 (0)1 429 33 03

www.telekomunikacije.org / info@telekomunikacije.org
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Naslov letošnje okrogle mize je bil Energetska učinkovitost 
in vzdrževanje. Pripravil in vodil jo je mag. Mihael Hameršak 
iz družbe Talum Servis in Inženiring, njegovemu vabilu k 
razpravi pa so se letos odzvali številni strokovnjaki s področja 
vzdrževanja v Sloveniji, med njimi Andrej Paternost (Krka), 
Darko Pavlaćić (Revoz), Maksimilijan Brodar (Jub), mag. 
Tadej Lozinšek (Impol PCP), Branko Polanc (Acroni), Jure 
Potokar (Pivovarna Laško), Peter Kobal (Gorenje), Jožef 
Babič (AJM), Ivan Jurkošek (Weishaupt), ki so v razpravi 
iskali odgovore na vprašanja o energetski učinkovitos   
proizvodnih procesov, merjenju energetske učinkovitos  , 
vlogi vzdrževanja pri zagotavljanju energetske učinkovitos   
ter tudi o tem, kako v Sloveniji fi nancira   projekte za dvig 
energetske učinkovitos   podjetja in ali imamo v Sloveniji 
dovolj znanja za razvoj proizvodnih procesov v smeri večje 
energetske učinkovitos  ?

Okrogla miza ak  vno udejanja ključni cilj posvetovanja - 
mreženje vzdrževalcev slovenskih podje  j ter izmenjavo 
izkušenj in prenos dobrih praks; s stališča društva pa so 
dragocena predvsem mnenja in pričakovanja do društva, 
ki jih v razpravi izrazijo udeleženci. 

Slika 5 - Udeleženci okrogle mize med razpravo o energetski 
učinkovitosti in vzdrževanju

Natečaj za najboljšo diplomsko nalogo s področja vzdrževanja, 
ki ima značaj državnega tekmovanja, v okviru tehniškega 
posvetovanja vsako leto pridobiva na pomenu in obsegu. 
Tako se je v letošnjo tekmo za naslov Zlata diplomska 
naloga s področja vzdrževanja za leto 2013 podalo rekordno 
število diplomskih nalog – kar 22! To se je zgodilo kljub 
temu, da je ocenjevalna komisija omejila maksimalno 
število diplomskih nalog, ki jih je posamezna izobraževalna 
ins  tucija lahko prijavila na natečaj. Če te omejitve ne bi 
bilo, bi bilo število prijav še večje. Diplomske naloge so 
prišle z 10 izobraževalnih ins  tucij; med njimi najdemo 
tako javne kot zasebne višje strokovne šole ter, po več 
le  h odsotnos  , tudi eno visokošolsko ins  tucijo. Vse 

najboljše diplomske naloge so bile s področja učinkovite 
rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), 
najboljšo med njimi, z naslovom Izboljšava izkoristka 
fotonapetostnega modula, pa je izdelal Matej Boltar s 
Poslovno tehniške fakultete  novogoriške univerze. V 
okviru natečaja poteka tudi tekmovanje šol in v letu 2013 
je Zlato priznanje za najboljšo izobraževalno ins  tucijo 
prejela Višja strokovna šola Šolskega centra Nova Gorica.

Podelitev priznanj za najboljše diplomske naloge, ki so 
se je udeležili diploman  , mentorji ter številni ravnatelji 
Višjih strokovnih šol, je potekala v  okviru otvoritvene 
slovesnos   23. TPVS. V imenu ministra za izobraževanje, 
znanost in šport je zbrane pozdravil g. Boštjan Rozman 
Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje 
odraslih. Zahvalil se je Društvu vzdrževalcev Slovenije, 
da vsako leto uspešno organizira in izvede tekmovanje 
diplomskih nalog s področja vzdrževanja ter poudaril, da je 
DVS odlična vez med gospodarsko in izobraževalno sfero.

Sliki 6, 7 - Nagrajenci in mentorji na slavnostni podelitvi priznanj 
za najboljšo diplomsko nalogo ter najboljšo izobraževalno 
institucijo za leto 2013. Desno letošnji zlati diplomant, Matej 

Boltar, med predstavitvijo svoje naloge.

Še ena stalnica v okviru tehniških posvetovanj je Natečaj 
za najboljšo idejo s področja vzdrževanja, v okviru katerega 
DVS vsako leto spodbuja podjetja in posameznike, da na 
natečaj prijavijo izboljšave, ki prispevajo k bolj učinkovitemu 
vzdrževanju. Letos je prijave poslalo šest avtorjev, ki so 
na slovesni večerji v četrtek, 17. oktobra zvečer, nestrpno 
čakali razglasitev. Tokrat je zmagal  mski duh in sicer je 
predlog za najboljšo izboljšavo podala skupina avtorjev 
iz Šolskega centra Nova Gorica, ki so jo sestavljali Leon 
Blažič, Matjaž Marušič, Barbara Pušnar in Robert Vermiglio, 
ki so za izboljšavo z naslovom Uvedba energetskega 
monitoringa tako prejeli zlato plaketo za najboljšo idejo s 
področja vzdrževanja za leto 2013. Na drugem in tretjem 
mestu sta se jim s srebrno in bronasto plaketo pridružila 
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dva inovatorja iz družbe Talum Servis in Inženiring in sicer 
je Franc Zajc prejel srebrno plaketo za izboljšavo Zaščita 
hidravličnega motorja, Branko Vogrinec pa bronasto za 
izboljšavo Zamenjava izolacijskega materiala.

Vsi nagrajeni inovatorji so ob tej priložnos   dobili prak  čna 
darila, ki jih podarjajo sponzorji posvetovanja; glavno 
nagrado za zmagovalca – potovanje na Dunaj - pa je 
prispeval sponzor natečaja, podjetje Haberkorn d.o.o. 
Slovenija.

Slika 8 - Nagrajenci Natečaja za najboljšo idejo s področja 
vzdrževanja za leto 2013

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 prepoznavnos   društva v medijih 
in slovenskem gospodarstvu in vabijo na naslednji TPVS. 

24. Tehniško posvetovanje vzdrževalcev Slovenije bo 16. 
in 17. oktobra 2014 na Otočcu! 

Razpis bo objavljen na www.tpvs.si. Vljudno vabljeni!
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Uspeh spletne strani v prvi vrs   ni odvisen od tega ali 
nam bo uspelo privabi   dovolj obiskovalcev, temveč 
predvsem od tega ali bomo pritegnili prave uporabnike 
in jim pravilno predstavili svojo ponudbo. Nenazadnje 
igrata pomembno vlogo tudi oblikovna in tehnična plat 
spletne predstavitve, ki zagotavljata dobro uporabniško 
izkušnjo in kupce enostavno vodita skozi prodajni proces.

Kot rečeno, spletna stran oziroma trgovina sama po sebi 
še ne zagotavlja učinkovitega marke  nškega orodja. V 
nadaljevanju si poglejmo nekatere elemente, ki so ključni, 
da to postane.

BREZHIBNO DELOVANJE

Tako kot si v klasični trgovini ne moremo privošči  , da s 
stropa kaplja voda, če jo želimo napolni   z obiskovalci, si 
tudi v spletni trgovini ne moremo dovoli   hujših napak 
na »infrastrukturi«. Brezhibno delovanje spletne strani 

je predpogoj, da pri obiskovalcih vzpostavimo zaupanje. 
Spletna stran, kjer nekatere povezave ne delujejo, se slike 
ne prikazujejo ali manjka obrazec za povpraševanje, bo v 
uporabnikih zasejala dvom, da tudi kvaliteta ponujenih 
izdelkov in storitev ni najboljša.

DOBRA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Tudi, če stran deluje kot dobro naoljen motor, se nekateri 
uporabniki na njej morda ne bodo poču  li najbolj prijetno. 
Morda bodo zmedeni in negotovi kako uporablja   različna 
orodja, kako iska   primerne izdelke ter nenazadnje kako 
opravi   nakup in izvrši   plačilo. Vsak najmanjši dvom 
jih lahko pripravi do tega, da spletno stran enostavno 
zapus  jo. Treba je poskrbe  , da bo sama zasnova splete 
strani poskrbela za intui  vno klikanje in bo uporabnike 
brez večjih težav vodila skozi nakupni proces. Zelo težko 
je predvide   vse pas  , ki čakajo na obiskovalce, zato 
je dobra uporabniška izkušnja prava mala umetnost, ki 
zahteva veliko tes  ranj in komunikacije z uporabniki.

PROFESIONALEN DIZAJN

Lep in učinkovit dizajn se v veliki meri navezuje na dobro 
uporabniško izkušnjo, saj je od njega odvisno ali bodo kupci 
jasno razumeli na kateri gumb morajo klikni  , če želijo 
sproži   določen ukaz. Dizajn pa je še veliko več kot le del 
dobre uporabniške izkušnje. Je podoba spletne trgovine 

POSLOVNA INFORMATIKA

KLJUČ DO USPEŠNEGA SPLETNEGA KLJUČ DO USPEŠNEGA SPLETNEGA 
POSLOVANJAPOSLOVANJA

Informacije: Željko Khermayer, 4WEB d.o.o.

Trgovci in drugi podjetniki imajo pred postavitvijo spletne strani ponavadi zelo visoka pričakova-
nja, ki pa se pogosto ne uresničijo. Sanje o bajnem povečanju prodaje se razblinijo že v nekaj 
tednih po odprtju spletnega prodajnega kanala. Kmalu namreč spoznajo, da je spletna trgovina 

zelo podobna klasični prodajalni, ki ne more uspešno obratova   brez ustreznega strokovnega 
prijema in nekaj poslovne žilice.



45AVTOMATIKA 119/2013

AVTOMATIZACIJA SPLETNEGA POSLOVANJA

in zrcalo blagovne znamke. Pomembno je, da izberemo 
prave barve, ki odražajo ponudbo in hkra   zagotavljajo 
ugodje ter preglednost.

BOGATE TER INFORMATIVNE VSEBINE

Ni nujno, da uporabnike na spletno stran privabimo z 
našo ponudbo. Lahko jih prepričamo tudi z boga  mi ter 
informa  vnimi vsebinami, ki jih zanimajo. Če jih bomo 
posodabljali dovolj pogosto in redno privabljali obiskovalce, 
bomo z njimi zgradili poseben odnos in vzpostavili 
zaupanje. Zelo verjetno je, da se bodo zaradi tega kasneje 
vrnili na stran in kupili izdelek ali naročili storitev, ko jo 
bodo potrebovali. Morda pa nas bodo priporočili svojim 
znancem in tako širili dober glas naprej. 

DOBRA UVRŠČENOST NA SPLETNIH 
ISKALNIKIH

Kvalitetne in ažurne vsebine so za spletno stran pomembne 
tudi zaradi op  mizacije. Spletni iskalniki, kakršna sta Google 
in Najdi.si namreč redno prečesavajo internet in najdene 
strani razvrščajo tudi na podlagi njihovih vsebin. Bolj kot 
so te vsebine relevantne za določene ključne besede, 
višje bo stran uvrščena na seznamu rezultatov iskanja. 
Če vemo, da 99% spletnih uporabnikov klikne le na 
spletne strani, ki jih iskalniki prikažejo na prvi strani, je 
dobra uvrščenost torej bistvena za generiranje prometa in 
potencialnih strank. Visoka pozicija na spletnih iskalnikih 
je sicer odvisna še od številnih malenkos   in je prava mala 
znanost, ki jo je pogosto potrebno prepus    strokovnjakom.

DOBRA MARKETINŠKA STRATEGIJA

Ključen faktor pri uspehu spletne strani je tudi marke  ng. 
Strategija spletnega marke  nga je v osnovi precej podobna 
načrtovanju klasičnega oglaševanja, vendar ima tudi 
nekaj svojih posebnos  . Mednje spada oglaševanje preko 
Google AdWords, oglaševanje preko družbenih omrežij 
ter e-mail marke  ng. Pravilna uporaba teh orodij lahko 
naredi čudeže s spletno prodajo.

UPRAVLJANJE Z NAROČILI IN ODZIVNOST

Do sedaj smo govorili le o  pomembnos   uporabniškega 
vmesnika, torej  stega dela spletne strani, ki ga vidijo 
obiskovalci. Precej pomemben pa je tudi »skri  « oz. 
administra  vni del. Tudi tukaj je veljajo podobni zakoni 
dobre uporabniške izkušnje, saj mora sistem zagotavlja   
enostavno urejanje spletne strani. Na tak način bodo 
vsebine lahko ažurne in odzivne na potrebe uporabnikov. 
Hkra    potrebujemo dober pregled nad prispelimi 
povpraševanji in naročili ter enostaven postopek obdelave 
le teh. Pri tovrstnih sistemih je predvsem pomembno, da 
združujejo enostavno uporabo in visoko storilnost.

REŠITEV

V podjetju 4WEB, d.o.o. vam nudimo rešitev za vse zgoraj 
naštete točke, ki vas bodo vodile do spletnega uspeha, 
dviga prodaje in op  mizacije prodajnega procesa. Naše 
bogate izkušnje in poznavanje hitro spreminjajočega 
se spletnega terena, vam zagotavljajo trdo oporo pri 
načrtovanju, izgradnji in kasnejši uporabi spletne strani 
ali trgovine. Opremimo vas z vrhunskimi izdelki, ki bodo 
zajamčeno služili svojemu namenu. Vašo spletno stran 
bomo zgradili v skladu z vsemi internetnimi zakonitostmi, 
da bo generirala čim več prometa in vaše obiskovalce 
spremenila v kupce. 

Preko našega CMS urejevalnika jo boste lahko enostavno 
in samostojno posodabljali, naročila in spletno prodajo 
pa boste lahko učinkovito vodili preko našega zmogljivega 
CRM programa. Če dodamo še program za Mailing, ki 
omogoča poceni oglaševanje z velikim dosegom ter druge 
marke  nške trike iz naše ponudbe, dobite celovit paket 
za profesionalno spletno poslovanje, ki se ga ne bi branil 
noben trgovec.

Stopite v s  k z nami preko e-maila prodaja@4web.si, 
telefonske številke (01) 512 80 55 ali pobrskajte po naših 
spletnih straneh www.4web.si in www.webterapija.si ter 
zahtevajte ponudbo. Potrudili se bomo naj   najboljšo 
rešitev za vas.



 

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno
– več, kot ste si drznili pričakovati!

digitalni 
osciloskopi 

– že od 239 EUR*

analizatorji 
spektra 

– že od 1.058 EUR* 

generatorji RF 
signalov 

generatorji 
poljubnih 

valovnih oblik 
– že od 279 EUR* 

digitalni 
multimetri

enosmerni 
napajalniki

enote za zajem 
podatkov (DAQ)

*navedene so cene brez DDV

Amiteh d.o.o.
Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana-Črnuče

prodaja@rigol.si
tel.: 0590 17571

www.rigol.si

Vse širši spekter merilne opreme RIGOL:
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