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Spoštovani,

vse bolj smo odvisni od komunikacijskih naprav. Če samo pogledamo 
število prenosnih terminalov, ki dosega skoraj dvakratno vrednost 
števila prebivalstva, se lahko globoko zamislimo. Moramo res biti 
povezani na sto in en način, stalno, 24/7/365? In ko ni signala smo 
nejevoljni in bentimo na operaterje, državo in vse ostale po seznamu :)

Na Seminarju Radijske Komunikacije bodo domači in tuji strokovnjaki 
udeležencem predstavil marsikatero novost bolj tehnično pogloblje-
no, kot lahko prebiramo v dnevnih novičarskih publikacijah. Jasno, 
seminar je namenjen strokovnjakom, ki se s komunikacijami službeno 
ukvarjajo kot ponudniki ali kot uporabniki. Avtorji iz vrst organiza-
torjev SRK pa so za to številko pripravili kar nekaj zanimivih tem, od 
tehničnega do filozofskega vidika komunikacij.

Dragan Selan, odg. urednik

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

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-
ske tehnologije ter URADNO GLASILO Društva AV-

TOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

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

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 059 010 952
dragan.selan@avtomatika.com

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: izr. prof.dr. Sašo Blažič

saso.blazic@fe.uni-lj.si

Tisk:
PRESENT D.O.O., Ljubljana

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija iz-

haja 11-krat letno.

Elektronabava d.o.o.
Cesta 24 junija 3
1231 Ljubljana
www.elektronabava.si
Nudimo elemente in rešitve s 
področja industrije in energe  ke:
• Avtoma  zacije
• Pogonske tehnike
• Merilnih sistemov
• S  kalne tehnike

Več informacij:
Mail: patrik.grbac@elektronabava.si
Telefon: 01 / 58 99 361

Ponudba proizvodov proizvajalca Lovato je razširjena z novima mul  metroma 
DMG600 in DMG610.      
Osnovne električne karakteris  ke omogočajo uporabo v različnih aplikacijah:

• Pomožno napajanje: 100...440VAC - 120...250VDC;
• 3f+N meritve v napetostnem območju: 50...720VAC (600VAC nazivna napetost);
• Primerno za merjenje v 3 faznih  sistemih z ali brez nevtralnega vodnika, 3f 

sistemih s simetrično obremenitvijo, 2f in enofaznih sistemih. Omogoča meritev 
z Aronovo vezavo (meritev 3f sistema z dvema tokovnima transformatorjema).

• Možna uporaba s SN napetostnimi merilnimi transformatorji.
• napetostna in tokovna točnost: 0.5% 
• meritve v 4 kvadran  h; uporabno v kogeneracijskih sistemih
• stopnja zaščite IP54
• LCD zaslon z belo osvetlitvijo
• Vgrajen RS485 serijski port ( DMG610 )

SSSoSoSoSoSoSoSooooossssssstrssssssssskkkkkkkkkaka cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net
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AVTOMATIKA INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

 2 SIEMENS

 3 ELEKTRONABAVA

 3 PIES

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 7 MIEL

 8 ALKATRON

11 LSO, UNI-LJ, FAK. ZA ELEK.

15 HAMTECH

15 DVS

19 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

20 HENNLICH

22 MURR ELEKTRONIK

23 TEHNA

25 HAMTECH

27 YASKAWA SLOVENIJA

28 HAMTECH

38 PIES

38 METRONIK

39 TIPTEH

39 IFAM

40 ROBOTINA

40 FBS ELEKTRONIK

40 PS LOGATEC

41 EMORO

42 4WEB

43 TELEKOMUNIKACIJE

44 AMITEH KEYSIGHT

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. 
Celoletno naročnino (11 številk) v višini 41.28 €/kpl* bom/o 
poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V ceno je vštet DDV 
in poštnina za Slovenijo.

  Kot član DAS prosim za 40% popust       !  (odkljukajte)

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA
S5tehnika.net d.o.o.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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Projek  ramo in vgrajujemo frekvenčne
pretvornike v aplikacijah:
•   procesnega vodenja (infrastuktura- 
     vodovod, tehnološki procesi)
•   industrijski avtoma  zaciji
•   dvigalih,
•   HVAC (klima  zacija, prezračevanje)

GO TO d.o.o., Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik, SLOVENIJA, www.goto.si
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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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POSLOVNE INFORMACIJE

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

RigExpert antenski analizatorji
Informacije: HAMtech Communica  ons, info@hamtech.eu

Umerjanje in servisiranje vaših HF/VHF/UHF/SHF anten je lahko hitro 
in enostavno. Nova AA-serija ukrainskega podjetja RigExpert prinaša 
zmogljive antenske analizatorje zasnovane za tes  ranje, preverjanje, 
umerjanje ali servisiranje anten, antenskih sistemov in napajalnih 
vodov. Grafi čni prikaz SWR (Standing Wave Ra  o) in impedance je 
ključna značilnost vseh teh analizatorjev, ki bistveno skrajšujejo čas 
names  tve in spravljanja v pogon.

Enostaven načini merjenja in napredne funkcije, kot so spomin za shranjevanje in 
priklop na osebni računalnik za prenos podatkov za kasnejšo analizo, so privlačne tako 
za profesionalca, kot za amaterje. Novi načini Mul  SWR™ in SWR2Air™ so edinstvene 
funkcije v tej seriji antenskih analizatorjev.

RigExpert AA-600, AA-1000 and AA-1400
Analizatorji te serije delujejo v frekvenčnih območjih do 600, do 1000 in do 1400 
MHz s korakom 1 kHz in minimalnim področjem preleta (sweep range) 10 kHz. 
Njihova referenčna impedanca je nastavljiva na 25, 50, 75 in 100 ohmov, uporabljajo 
16-bitno A/D konverzijo in imajo barvni TFT displej 320 x 240 točk. Napajajo se iz 
baterija ali preko USB kabla. Na N-konektorju razvijejo do -10dBm RF moči signala. 
Ker jih je možno upravlja   preko računalnika, lahko meritve tudi avtoma  ziramo za 
potrebe proizvodnje. Na terenu lahko shranijo do 90 slotov R/X ali SWR meritev in 
do 10 TDR spominskih slotov.

RigExpert grafi čni antenski analizatorji so cenovno ugodna in kakovostna rešitev, 
zato sodijo v opremo vsakega podjetja, ki se ukvarja z radijskimi komunikacijami!
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RADIJSKE KOMUNIKACIJE

FSK (frequency-shi   keying oz. frekvenčno modulacijo) uporabljamo v RF komunika-
cijah nizkih moči in nizkih hitros  , ker omogoča stroškovno nezahtevno, a zmo gljivo 
brezžično povezavo z dolgo življensko dobo baterije za različne  pe elektronskih naprav.

Lep primer uporabe FSK oddajnikov je avtomobilska industrija – uporabljamo jih 
tako v daljinskih upravljalnikih za zakle panje in imobilizatorjih kot tudi pri senzorjih 
za merjenje pri  ska v zračnicah. FSK oddajnike uporabljamo tudi v komercialnih in 
industrijskih kontrolnih sistemih, brezžičnih perifernih napravah, sub-GHz-nih modulih, 
pametnih senzorjih in v sistemih za odčitavanje meritev (AMR).

Osnove FSK modulacije
FSK je proces spreminjanja frekvence analognega nosilca v taktu digitalnih podatkov. Pri 
najpogosteje uporabljani binarni FSK prenašamo podatke s prestavljanjem frekvence 
nosilca v binarnem načinu na eno ali drugo od dveh diskretnih frekvenc. Na sliki 1 je 
prva frekvenca je označena kot ‘mark’ (znak) in druga kot ‘space’ (presledek); označbi 
ustrezata binarnim vrednos  m 1 in 0. Kot je dogovorjeno, ‘mark’ oz. znak  pomeni 
višjo radijsko frekvenco.

Slika 1 - FSK modulacija - Binarni podatek (a) frekvenčno moduliran nosilec za 
generiranje FSK signala (b)

Informacije: Mirko Ivančič, AMITEH d.o.o.

FSK oddajniki običajno delujejo v ISM frekvenčnih pasovih. Množično 
jih uporabljamo v elektroniki za vsakodnevno uporabo in industrijskih 
komunikacijskih sistemih. V procesu razvoja in proizvodnje moramo 
tes  ra   frekvenco oddajnikov, njihovo moč in odklone FSK. Inženirji 
morajo določa   karakteris  ke oddajnikov hitro in natančno, ob tem pa 
ohranja   majhne stroške testa na enoto – prav to pa omogoča analizator 
spektra N9320A proizvajalca Keysight Technologies (nekdanji Agilent).

Namigi za izboljšanje Namigi za izboljšanje 
učinkovitos   tes  ranja učinkovitos   tes  ranja 
FSK oddajnikaFSK oddajnika

 Processing 
Center 

Sprejemnik

 
ISM band

(315/433/868/
915MHz)

FSK
modulacija

Pritisk &
temperatura

TPMS modul
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Učinkovite rešitve za izvajanje FSK testa
Osnovni cilj tes  ranj je zagotavljanje kakovos   končnega izdelka, 
ne glede na vrsto aplikacije. Ob tem pa mora večina razvijalcev 
in proizvajalcev pazi  , da je čas do razvoja končnega izdelka 
čim krajši, stroški pa čim manjši. Keysightov analizator spektra 
N9320B je idealna izbira za tovrstno tes  ranje, saj zadovoljuje 
vsem navedenim kriterijem. 

Izvedba hitre FSK demodulacijske analize
Ko izvajamo test oddajnikov FSK z analizatorjem spektra 
N9320B, uporabimo demodulacijsko opcijo (DMA), ki prikaže 
demodulacijsko matriko vhodnega FSK signala – moč nosilca, 
FSK deviacijo, FSK napako, napako velikos   in odmik frekvence 
nosilca (glej sliko 3). Ta metoda je hitra in pripravna – ne samo 
zaradi možnos   merjenja vseh parametrov s pri  skom na en 
gumb, ampak tudi zaradi RF proženja v analizatorju, ki sinhronizira 
analizator spektra z napravo, ki jo tes  ramo.

Deviacija FSK opisuje največjo trenutno razliko med FSK modulirano 
frekvenco in nominalnim nosilcem. Če analizator spektra nima 
demodulacijske opcije, moramo deviacijo FSK dobi   ročno z 
uporabo funkcije Max-Hold in iz razlike kazalcev (marker-delta)  
odčita   deviacijo (kot na sliki 2) – to pa pomeni kar nekaj sekund 
čakanja in dodatno porabno baterije na napravi, ki jo tes  ramo.

Slika 2 - Meritev FSK deviacije v običajnem načinu s pomočjo trace 
max-hold in delta markerja

Zaključek:
Za inženirje sta pomembni tako učinkovitost kot tudi stroški 
tes  ranja. Keysightov analizator spektra je dobra rešitev, ki 
upošteva obe zahtevi za karakterizacijo vaših oddajnikov FSK. 
Več podrobnos   uporabe analizatorja spektra pri analizi FSK 
signalov poiščite v opisu uporabe – brošuri Low-cost Test 
Solu  on for ASK/FSK Wireless Devices na www.keysight.com.

DUT  
(Transmitter)

Slika 3 - FSK podatki, kot jih demodulira Keysightov spektralni
analizator



10 AVTOMATIKA 126/2014

RADIJSKE KOMUNIKACIJE

Kam po frekvence za naslednje
generacije brezžičnih komunikacijskih 
tehnologij? 
Avtorja: Boštjan Batagelj in Tomi Mlinar
Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Medtem ko je v delu frekvenčnega območja, kjer deluje največ radijskih sistemov (300 MHz do 3 GHz) zelo 
malo prostega frekvenčnega spektra, ga je več kot na pretek v območju milimetrskih valov (30 do 300 GHz). 
Velika količina prostega radijskega spektra v milimetrskem območju je v zadnjem času privedla do povečanega 
zanimanja po njegovem izkoriščanju. Raziskovalci iz različnih področij proučujejo možnos   prenosa informacij 
s pomočjo milimetrskih valov. Čeprav smo še daleč od tega, da bi področje popolnoma razumeli, je tehnologija 
milimetrskih valov v nekaterih primerih že standardizirana. To velja za storitve kratkega dosega (IEEE 802.11ad), 
uporablja pa se tudi v tržnih nišah, kot je hrbtenični prenosni sistem za majhne celice mobilnih omrežij. Seveda 
pa imajo mm-valovi velik potencial za širšo uporabo v naslednjih generacijah brezžičnih komunikacijskih 
tehnologij, kot bo na primer peta generacija (5G) celičnega mobilnega omrežja.

Radijski frekvenčni spekter je naravno omejena dobrina, ki zahteva racionalno uporabo. Mobilni celični sistemi za 
telefonijo in prenos podatkov imajo danes na voljo zelo majhen del celotnega frekvenčnega spektra. Z razpoložljivimi 
frekvenčnimi pasovi mobilni operaterji vedno težje dohitevajo naraščajoče potrebe po pasovni širini, ki jo narekujejo 
uporabniki priljubljenih pametnih mobilnih naprav. V Sloveniji so na voljo pasovi v področjih 800 MHz, 900 MHz, 1800 
MHz, 2100 MHz in 2600 MHz, kot prikazuje slika 1. Skupna širina trenutno uporabljenega spektra za namene mobilnih 
komunikacij (GSM, UMTS in LTE) je v Sloveniji le 625 MHz. Pri tem se je potrebno zaveda  , da je ta uporabljen spekter 
razdeljen med različne mobilne operaterje (Telekom, Si.mobil, Tušmobil, T-2).

Slika 1 - Aktualni frekvenčni spekter za mobilne operaterje v Sloveniji.

Ena izmed možnos   za pridobitev večje količine prostega spektra v omenjenem frekvenčnem območju je v spreminjanju 
namembnos   spektra ali porazdelitvi (angl. refarm) le-tega. Največja spros  tev spektra, povezana z uvedbo digitalne 
prizemne televizije (DVB-T) oziroma izklopom analogne televizije, se je zgodila nedavno. Znano je, da digitalni način 
prenosa signala precej bolje izrablja frekvenčni prostor. Na žalost pa do spremembe namembnos   prostega spektra 
za širokopasovni brezžični dostop prihaja po vsem svetu zelo počasi. Zaradi velikega zanimanja za sproščen del spektra 
je pričakova  , da bo mobilnim operaterjem dodeljeno le približno 100 MHz razpoložljivega spektra. Tudi agencija za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) h  p://www.akos-rs.si, ki je v Sloveniji pooblaščena 
za upravljanje z radiofrekvenčnim spektrom, ima namen do konec naslednjega leta mobilnim operaterjem nameni   
še dvakrat po 30 megaherčni pas v frekvenčnem območju okrog 700 MHz.

Poleg novih frekvenčnih območij, pa mobilni operaterji lahko pridejo do več uporabnega frekvenčnega spektra tudi 
z njegovo delitvijo, ki jo omogoča kogni  vna radijska tehnika. Kogni  vna radijska tehnika uporablja avtonomne 
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inteligentne digitalne radijske vmesnike, ki so programabilni in dinamično konfi gurabilni ter so izvedeni s pomočjo 
digitalnega programabilnega radija. Tovrstni radijski vmesnik avtomatsko zaznava druge uporabnike istega ali sosednjega 
radijskega spektra in parametre radijske povezave. Na osnovi zbranih informacij o uporabi spektra se inteligentno odloči 
za uporabo pros  h frekvenčnih kanalov, pri čemer z op  mizacijo lastne povezave (frekvence, moči in modulacije) ne 
povzroča motenj ostalim sistemom. Prvotne visoke upe po uveljavitvi kogni  vne radijske tehnike je zavrlo dejstvo, 
da niso vsi operaterji pripravljeni sodelova   pri medsebojni delitvi spektra in souporabi z drugimi uporabniki.

Čeprav se zdi, da je najboljša rešitev v povečanju frekvenčnega pasu namenjenega mobilnim komunikacijam kar 
na področju mikrovalovnih frekvenc, se je potrebno zaveda  , da ta rešitev ni lahka za regulatorje in je kar precej 
draga za mobilne operaterje. Alterna  vna rešitev, h kateri se je mogoče zateči, temelji na dejstvu, da je na področju 
milimetrskih valov, od 30 GHz do 300 GHz, za mobilna omrežja na voljo več kot 225 GHz uporabnega in kakovostnega 
spektra, kot prikazuje slika 2. Frekvenčnemu območju od 30 GHz do 300 GHz pravimo milimetrski valovi, ker je njihova 
valovna dolžina od 1 mm do 10 mm. Veliko delnih pasov znotraj področja mm-valov se zdi obetavnih in nekatere že 
izkoriščajo za komunikacije. 

Slika 2 - Frekvenčni spekter v območju milimetrskih valov.

Predvidoma bi lahko za namene 5G bilo v območju mm-valov na razpolago nekaj deset GHz, kar je za več kot velikostni 
razred več v primerjavi s tem, kar je trenutno na voljo. Ni treba posebej poudarja  , da se je smiselno lo    regula  vnih in 
raziskovalno-razvojnih ak  vnos  , ki bi omogočile uporabo teh območij mobilnim brezžičnim storitvam. 

Milimetrski valovi se v ozračju najbolj absorbirajo zaradi prisotnos   kisika (O2) in vodne pare (H2O). Na frekvencah od 57 do 66 
GHz lahko pride do slabljenja signala okoli 15 decibelov na kilometer zaradi absorpcije elektromagnetne energije v molekulah 
kisika. Stopnja absorpcije v vodni pari je odvisna od količine vodne pare in lahko znaša do deset decibelov na kilometer v območju 
od 164 do 200 GHz. Ta dva absorpcijska pasova izvzamemo iz uporabnega spektra za mobilne širokopasovne komunikacije, 
saj je obseg prenosa v teh pasovih omejen. Lahko pa ta dva pasova uporabimo za druge storitve, kjer nam omejen obseg 
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komunikacije koris  , kot je na primer 
komunikacija med napravami kratkega 
dosega (doseg nekaj metrov).

Razširjanje elektromagnetnega valovanja 
na območju milimetrskih valov ni 
nepremagljiv izziv. Opravljene meritve 
kažejo podobne splošne značilnos   
razširjanja na milimetrskih valovih 
kot na nižjih frekvencah, vključno s 
slabljenjem v odvisnos   od razdalje in 
možnostjo komunikacije brez neposredne 
vidljivos  . Glavna razlika med nižjimi 
frekvencami in milimetrskimi valovi je 
občutljivost na slabljenje. Rezulta   meritev 
kažejo, da se izgube na milimetrskih 
valovih povečajo za dvakrat v primeru 
neposredne vidljivos   in za š  rikrat 
za primer brez neposredne vidljivos  . 
Nadaljnje raziskave uporabe milimetrskih 
valov v mobilnih omrežjih bodo morale 
vključeva   povečanje slabljenja in bolj 
zapletene modele kanala.
V naslednjih š  rih le  h se bo obsežna 
skupina raziskovalcev iz dese  h evrop-
skih držav v okviru projekta FIWIN5G 
(ang. Fiber-Wireless Integrated Networks 
for 5th Genera  on delivery) ukvarjala 
prav s tem področjem in pričakova   je 
tehnološki preboj in komercializacijo 
tehnologije milimetrskih valov.

Boštjan Batagelj je 
doktoriral leta 2003 
na smeri telekomu-
nikacije na Fakulte   
za elektrotehniko v
Ljubljani. Na is   fa-
kulte   je od leta 1997 zaposlen na
Katedri za telekomunikacije v Labo-
ratoriju za sevanje in op  ko. Kot do-
cent predava ter vodi laboratorijske 
vaje pri nekaterih telekomunikacijskih 
predme  h. Je avtor in soavtor preko 
300 objavljenih člankov in sodeluje v 
domačih in mednarodnih projek  h s 
področja telekomunikacij. Med drugim 
je sodelavec na evropskem projektu 
FIWIN5G.

Intermodulacijsko 
popačenje radijskih 
signalov 
Avtorji: Matjaž Vidmar, Tomaž Korošec in Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

V radijskih komunikacijah imamo z namenom izkoriščanja istega 
prenosnega medija običajno opravka z istočasnim prenosom več signalov, 
ki so med seboj največkrat frekvenčno razvrščeni (mul  pleksirani). 
Frekvenčno mul  pleksiranje je tehnologija, pri kateri se za ločevanje 
različnih podatkovnih tokov uporabljajo različne frekvence. Vsakemu 
uporabniku je dodeljen frekvenčni pas znotraj frekvenčnega območja, 
pri čemer lahko vsak uporablja le njemu dodeljen pas, da ne prihaja 
do motenj pri komunikaciji.

Več podatkovnih tokov, ki se s pomočjo frekvenčnega mul  pleksiranja 
prenašajo po različnih frekvenčnih kanalih, med seboj razločimo z uporabo 
frekvenčno odvisnih sit oziroma z uglasitvijo sprejemnika  na točno določeno 
njemu namenjeno frekvenco.

Frekvenčno mul  pleksirane radijske signale običajno opazujemo v frekvenčnem 
prostoru z ustreznim namenskim instrumentom, ki ga imenujemo spektralni 
analizator. Tudi pri načrtovanju, izdelavi in meritvah radijske zveze si radijski 
inženirji mnogokrat pomagajo s predstavo in razumevanjem lastnos   signalov 
v frekvenčnem prostoru.

Vsa električna vezja (predvsem ak  vna pa tudi pasivna) so do določene 
mere nelinearna in kvarno vplivajo na obliko signala, ki potuje skozi njih. V 
radijskih zvezah največkrat uporabljamo ozkopasovne signale. Pasovna širina 
ozkopasovnega radijskega signala znaša manj kot 10% osrednje frekvence, 
v večini slučajev celo manj kot 1%. Zato si je smiselno ogleda  , kakšen je 
učinek nelinearnos   vezja na sinusne signale.

Najpreprostejši slučaj je krmiljenje nelinearnega vezja (ojačevalnika) z enim 
samim sinusnim signalom (ena sam frekvenca oz. en sam ton). Nelinearno 
vezje sinusni signal usmerja in tvori višje harmonske komponente, ki znižajo 
ojačenje osnovnega signala v področju zasičenja. Enosmerni prispevek je za 
nas nepomemben, saj ga ne moremo izseva  . Višje harmonske komponente 
lahko preprosto izločimo z nizkoprepustnim sitom. Tudi oddajna antena 
je pasovno sito, ki učinkovito seva le v ozkem pasu frekvenc. Iz tega lahko 
zaključimo, da je pri krmiljenju z enim samimi sinusnim signalom popačenje 
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močnostnega ojačevalnika v radijskem oddajniku skoraj 
nepomembno, saj ga z lahkoto izločimo z enim samim 
nizkoprepustnim sitom.

Spekter izhodnega signala nelinearnega vezja postane 
dos   bolj kompliciran pri krmiljenju z dvema sinusnima 
signaloma. Iz dveh sinusnih signalov dobimo poleg ojačane 
inačice vhodnih signalov še usmerjanje, višje harmonske 
komponente obeh signalov ter najrazličnejše mešalne 
produkte obeh signalov in njunih harmonskih komponent.

Radijski signal male pasovne širine lahko ponazorimo z 
dvema sinusnima signaloma (dvotonsko krmiljenje), ki 
se rela  vno malo razlikujeta po frekvenci. V tem slučaju 
se najrazličnejši mešalni produk   strnejo v gruče okoli 
obeh izvornih signalov ter njunih harmonskih komponent, 
kot je to prikazano na sliki 1. Tudi v tem slučaju lahko 
večino spektralnih komponent izločimo s prepros  mi 
frekvenčnimi si  , lahko pa se nahajajo tudi izven pasovne 
širine oddajne antene.

Izjema so mešalni produk  , ki se pojavijo frekvenčno zelo 
blizu izvornih signalov. Ker se   mešalni produk   nahajajo 
znotraj frekvenčnega pasu modulacije, to je frekvenčnega 
pasu, ki ga izkoriščamo za prenos informacije, jih ne 
moremo oziroma ne smemo zaduši   s frekvenčnimi si  . 
Motnje te vrste imenujemo intermodulacijsko popačenje 
(angl. Inter-Modula  on Distor  on – IMD).

IMD je glavna omejitev vseh ozkopasovnih sistemov radijskih 
zvez. Čeprav je najbolj nezaželeno v izhodnih stopnjah 
radijskih oddajnikov, je IMD lahko izvor motenj tudi v 
prekrmiljenih vhodnih stopnjah radijskih sprejemnikov. 
IMD kvarno vpliva na signal tudi v primeru vrvičnih zvez 
in sicer v električnih ojačevalnikih omrežij s koaksialnimi 
kabli kot tudi v svetlobnih vlaknih, kjer pojav IMD zaradi 
nelinearnos   stekla običajno imenujemo š  rivalovno 
mešanje (angl. Four-Wave Mixing – FWM).

Od vseh elektronskih sestavnih delov so najbolj linearni deli 
upori. Tudi sklopniki, tako izgubni (z upori) kot brezizgubni 
(s sklopljenimi vodi) tvorijo zelo malo IMD. 

IMD se vedno pojavlja pri ojačevalniku, saj je vsak 
ojačevalnik do določene mere nelinearen. Radijska zveza 
zahteva oddajnik določene moči, hkra   pa is   oddajnik 
ne sme preveč popači   ni   lastne modulacije ni   ne sme 
preveč mo    drugih uporabnikov radijskega spektra. 
Naloga načrtovalca radijskih zvez je, da ugotovi, kolikšna 
je jakost posameznih intermodulacijskih produktov in 
v kolikšni meri IMD mo   delovanje celotnega sistema.

IMD ima lahko različne učinke na različne vrste signalov, kot 
je to prikazano na sliki 2 na naslednji strani. Najpreprostejši 
je odziv na dvotonski signal z enako močnima spektralnima 
črtama. Pri resnični uporabi ojačevalnika v izhodni stopnji 
oddajnika seveda ojačujemo signale z zveznim spektrom. 

Slika 1 - Frekvenčni spekter popačenja pri dvotonskem krmiljenju nelinearnega vezja.
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Kakšen bo točen učinek intermodulacijskega popačenja v 
tem slučaju, je težko opisa  .

Frekvenčno (analogno) moduliran signal ima na primer zvezen 
spekter vendar stalno jakost in katerikoli ojačevalnik ne 
tvori nobenih intermodulacijskih produktov. Tudi večkanalni 
oddajnik UMTS bazne postaje ima zelo podoben spekter, 
vendar bogato oblikovano ovojnico, ki jo IMD ojačevalnika 
pretvori v neželene bočne pasove. Najbolj zahteven slučaj 
je OFDM radiodifuzni oddajnik, ki ima zvezen spekter in 
zelo visoko razmerje med vršno in povprečno močjo, kar 
pomeni še večji učinek IMD kateregakoli člena v oddajni 
verigi.

Tudi v primerih, ko delujejo stopnje sprejemnika s signali 
malih moči, je pojav IMD v vhodnih stopnjah sprejemnika 

lahko zelo moteč. Pasovna širina sprejemne antene 
namreč omogoča poleg sprejema želenega signala na 
vhodnih stopnjah sprejemnika tudi sprejem signalov drugih 
uporabnikov na drugih frekvencah, kar predstavlja motnje 
za sprejemnik. IMD v vhodnih stopnjah sprejemnika lahko 
iz teh motenj na različnih frekvencah sestavi IMD produkt 
točno na frekvenci želenega signala, kar zelo kvarno vpliva 
na sprejem želenega signala.

IMD je torej eden ključnih dejavnikov radijske zveze oz. 
oddajno-sprejemnih naprav, ki lahko zalo kvarno vpliva 
na kvaliteto zveze. Zato je pomembno, da pri načrtovanju 
radijskih naprav uporabimo ustrezne komponente, ki imajo 
glede na naše zahteve dovolj nizko raven popačenja, oz. 
da sistem načrtujemo tako, da pride popačenje čimmanj 
do izraza.

Slika 2 - Učinek IMD na različne signale.

Tomaž Korošec je diplomiral leta 2005 in doktoriral leta 2010 na Fakulte   za elektrotehniko 
v Ljubljani. Od leta 2010 do konca 2013 je bil zaposlen na centru odličnos   VESOLJE-SI, kjer 
je sodeloval pri razvoju različnih naprednih primarnih virov sprejemnih satelitskih anten ter 
radiofrekvenčnih vezij za sprejem satelitskih signalov. 
Njegovo raziskovalno in razvojno področje zajemata predvsem antene in radijske komunikacije, 
s poudarkom na prilagodljivih mikrotrakas  h antenah ter simulacijskih orodjih za simulacijo 
in načrtovanje anten. Izsledke svojih raziskav je objavil v priznanih strokovnih revijah ter na 

tujih in domačih konferencah.
Trenutno v okviru laboratorija sodeluje na različnih industrijskih projek  h, pri organizaciji izobraževalnih ak  vnos   
ter kot predavatelj pri predmetu Radijske komunikacije na dodiplomskem bolonjskem študiju.
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Matjaž Vidmar je diplomiral leta 1980 in magistriral leta 1983 na 
Fakulte   za elektrotehniko. Leta 1986 je kot Fulbrightov š  pendist 
nadaljeval podiplomski študij v ZDA na University of Colorado. Leta 
1992 je doktoriral z naslovom teme »Metoda korekcije ionosferskih 
pogreškov pri satelitski navigaciji in prenosu časa«.  
V ZDA je razvijal satelitske oddajnike za organizacijo AMSAT. V sklopu 
sodelovanja z AMSAT-om je sodeloval pri razvoju komunikacijske in 
navigacijske opreme za satelit ”AMSAT-Phase-3D”, ki je bil uspešno 
izstreljen v novembru 2000. Profesor Vidmar trenutno poučuje 
dodiplomske in podiplomske predmete s področja telekomunikacij na 
Fakulte   za elektrotehniko. 
Njegovo področje dela je mikrovalovna elektronika, ki obsega področja 
od letalske industrije do op  čnih komunikacij.
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Naslednja generacija komunikacij – 
tehnološki in družbeni presežek? 
Avtorja: Tomi Mlinar in Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Nova generacija mobilnih komunikacij zagotovo prihaja, čeprav danes ne vemo zagotovo, kdaj se bo to 
zgodilo. Če je verje   napovedim proizvajalcev opreme in standardizacijskim ustanovam kompetentnim za 
pripravo ustreznih standardov, bi t.i. peto generacijo (5G) mobilnih komunikacij – komercialnega imena še 
nima – množično lahko začeli uporablja   kmalu po letu 2020. Kot kaže stanje tehnike danes, revolucionarnih 
tehnoloških novos   ne moremo pričakova  , dejstvo pa je, da nova generacija prinaša nekaj novos   v načinu 
izrabe in kombiniranja obstoječih virov (tehnologij, omrežij, aplikacij, …), predvsem pa pojmovanju njene 
pomembnos   za družbo in njen napredek.

Napovedim, da bomo leta 2020 že lahko 
uporabljali peto generacijo mobilnih 
komunikacij, lahko verjamemo, saj si vse 
generacije sledijo nekako v desetletnih 
razmikih. Prvo generacijo smo dobili 
v začetku osemdese  h let prejšnjega 
stoletja, drugo kmalu po letu 1990, 
tretjo okrog leta 2000 in četrto okrog leta 2010. Logično 
nadaljevanje je seveda leto 2020 za peto generacijo, čeprav 
smo pravzaprav šele na začetku postavljanja omrežij četrte 
generacije, svetovna gospodarska kriza pa je delno zavrla 
nove inves  cije in naredila uporabnike bolj racionalne.

O omrežjih nove generacije na splošno (ang. Next Genera  on 
Networks) govorimo že vrsto let, prva priporočila pa 
je Mednarodna telekomunikacijska zveza ITU izdala že 
davnega leta 2001. Takrat so zapisali, da naj bi bila ta 
omrežja paketna, omogoča   bi moral uporabo različnih 
širokopasovnih tehnologij, podpirala spremenljivo kakovost 
storitve in še veliko drugega, kar je v mnogih omrežjih 
omogočeno že danes. Nekaj let kasneje, leta 2009, si je 
ITU zadala nov cilj. V obdobju 2015–2020 naj bi se razvile 
podlage za omrežja prihodnos  , ki bi pokrile potrebe vsaj 
za naslednjih trideset let, to je do leta 2050.

Trenutno vodilna država sveta, pri vlaganjih v razvoj pete 
generacije je Južna Koreja. V zadnjih le  h je namenila 
razvoju 5G več kot milijardo in pol ameriških dolarjev. 
Evropa (EU) je razvoju pete generacije namenila manj 
kot sto milijonov evrov, do leta 2020 pa naj bi inves  rala 
še nadaljnjih 700 milijonov evrov, kar naj bi jo postavilo 

ob bok najrazvitejšim oziroma bi 
ohranilo njen, sicer vedno bolj šibek, 
primat na trgu telekomunikacij. 
Konec leta 2013 je Evropska komisija 
ustanovila združenje Javno - zasebno 
partnerstvo 5G (5GPPP), ki naj bi 
razvijalo tehnologijo za omrežje 

naslednje generacije. Razvoj naj bi potekal v treh fazah. 
Od leta 2014 do leta 2015 bodo v prvi fazi opravili osnovno 
raziskovalno delo in postavili vizijo, v drugi fazi od leta 
2016 do 2018 se bodo postavljali prvi pred-standardi in 
op  miziralo sistem in v zadnji fazi od leta 2018 do leta 
2020 bomo dobili že prve prave standarde in izvajali 
obsežnejša tes  ranja.

In kam naj bi šel tehnološki napredek, ki bi zaznamoval 
peto generacijo? Ko se pogovarjamo o novih generacijah, 
imamo na prvem mestu vedno hitros   prenosa podatkov. 
Vsaj v preteklih treh generacijah je bilo tako. V sodobnih 
mobilnih omrežjih lahko danes brez večjih težav dosegamo 
hitros   nekaj 10 megabitov na sekundo do uporabnika in 
nekaj manj v drugi smeri (slika 1). V praksi so te hitros   
sicer nekaj nižje (nekaj megabitov na sekundo), pa vendar 
primerljive s hitrostmi, ki jih ponuja večina žičnih omrežij 
(xDSL na bakrenih parih, DOCSIS na koaksialnem kablu). 

Čeprav se v omrežju 5G pričakujejo prenosne hitros   vsaj 
10 gigabitov na sekundo, to le ni edina ali najpomembnejša 
lastnost omrežja nove generacije. Visoka hitrost prenosa 
podatkov je sama po sebi umevna, vedno bolj pomembno 
pa postaja, kako izkoris    tehnološke prednos   novega 
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omrežja, da bo zadovoljilo vse nove družbene in gospodarske 
potrebe. Po najnovejšem poročilu ITU so š  rje ključni 
segmen  , ki opisujejo omrežja prihodnos  : storitve, 
podatki, okolje ter socialna dejavnost in gospodarstvo.
Omrežje pete generacije naj bi delovalo na vseh frekvenčnih 
območjih, ki jih danes zasedajo prejšnje generacije (od 2G 
do 4G) in dodal še kakšno novo. Stroka razmišlja predvsem 
o višjih frekvenčnih območjih, kot je območje milimetrskih 
valov. Omrežje pete generacije pa naj bi poleg omrežij, ki 
omogočajo mobilnost, dopolnjevale tudi druge tehnologije, 
kot je na primer WiFi. V takšnem heterogenem inteligentnem 

omrežju, ki bo delovalo na več frekvenčnih območjih in 
združevalo več tehnologij, bo neka centralna omrežna 
inteligenca uporabnika vedno povezala na op  malno 
tehnologijo in op  malen frekvenčni pas. Na koncu samo 
naštejmo nekaj tehnik, ki so mogoče že danes razvite 
in jih je treba le še ustrezno vključi   v novo generacijo 
omrežij, ali pa so šele v zametkih in jih je treba razvi   do 
konca. To so tehnika usklajenega večtočkovnega delovanja 
oddaje in sprejema CoMP (ang. Coordinated Mul  -Point 
opera  on), tehnika za koordinacijo medceličnih motenj 
eICIC (ang. enhanced Inter-Cell Interference Coordina  on), 

tehnika združevanja nosilnikov CA (ang. 
Carrier Aggrega  on), že dolgo znana 
tehnika hkratne uporabe več oddajnih 
in več sprejemnih anten MIMO (ang. 
Mul  ple In Mul  ple Out), ki pa dobiva 
nove razsežnos   v t.i. masivnem MIMO 
(sto  ne ali  soče hkratnih anten), … 

Nazadnje velja omeni   še novost, o kateri 
ni veliko znanega, bi pa pomenila veliko 
spremembo na področju komunikacij. 
To je nova modulacija, ki nosi kra  co 
WAM. Nadomes  la naj bi zdaj najbolj 
razširjeno modulacijo v brezžičnih 
komunikacijah QAM, imela pa naj bi 
precej boljše lastnos  , kar bi pomenilo 
pol manjšo porabo energije in š  rikrat 
večji doseg signala pri is   moči oziroma 
podvojitev spektralne učinkovitos  .

Tomi Mlinar je doktoriral na Fakulte   za računalništvo in informa  ko, magistriral in diplomiral 
pa na Fakulte   za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Redno je zaposlen na Inš  tutu za EMS 
in dopolnilno na Fakulte   za elektrotehniko. Njegovo raziskovalno delo zajema vse vrste 
brezžičnih komunikacij. V zadnjem času se posveča celostnim analizam telekomunikacijskih 
trgov, alterna  vnemu brezžičnemu dostopu in širokopasovnim komunikacijam. Je avtor ali 
soavtor številnih strokovnih in poljudnoznanstvenih prispevkov, urednik več zbornikov, urednik 
in soavtor knjige Elektromagnetna sevanja in dolgoletni organizator in programski vodja 

strokovnega seminarja Radiokomunikacije.

Curriculum Vitae
Tomi Mlinar received his PhD from the Faculty of Computer and Informa  cs Science of the University of Ljubljana, 
and MSc and BSc from the Faculty of Electrical Engineering from the University of Ljubljana. He is full  me employed 
at the EMF Ins  tute and part  me at the Faculty of Electrical Engineering in Ljubljana. His research work covers all 
types of wireless communica  ons. Recently he is dedicated to a comprehensive research of telecommunica  ons 
markets, alterna  ve wireless access and broadband communica  ons. He is author or co-author of numerous 
scien  fi c and popular scien  fi c contribu  ons, editor of several proceedings, editor and co-author of the book 
Electromagne  c radia  on and (co)organizer and programme manager of the Radiocommunica  ons seminar.

Slika 1 - Prenosne hitros   v mobilnih komunikacijah
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Novi panelni računalnik poganja procesor ARM 
Cortex™ A8 s frekvenco 1 GHz, računalnik ima 1 
GB DDR3 pomnilnika. Prednameščen ima operacijski 
sistem Microsoft Windows Embedded Compact 
7 (WEC 7). Podatki se shranjujejo na vgrajeno 

microSD kartico v velikosti 512 MB (opcijsko do 
4 GB). CP6606-0001-0020 ima en 10/100BASE-T 
Ethernet vmesnik, en EtherCAT vmesnik (potrebno 
dokupiti TwinCAT PLC runtime), dva USB 2.0 in 
RS232 vmesnik. 

Zaslon je 7-palčni, dotični, z 
razmerjem stranic 5:3. Sprednji 
del ohišja je narejen iz aluminija 
in ima IP 54 zaščito, zadnji del pa 
ima zaščito IP 20. Delovno območje 
je od 0 do 55°C. Posebnost tega 
računalnika je tudi zelo dobro 
razmerje cena/zmogljivost.

S programsko opremo TwinCAT 
(opcija) postane panelni računalnik 
zmogljiv PC krmilnik, primeren 
za manjše ali srednje aplikacije 
za kontrolo gibanja ali kot PLK, 
namenjen pa je tudi za uporabo 
v avtomatizaciji stavb.

Več informacij o panelnem 
računalniku Beckhoff CP6606 
dobite na www.beckhoff.si ali pri 
podjetju Beckhoff Avtomatizacija 
d.o.o.

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

Podjetje Beckhoff predstavlja kompaktni panelni računalnik CP6606-0001-0020 s procesorjem ARM 
Cortex™ A8 in 7-palčnim zaslonom.

Novi panelni računalnik Beckhoff CP6606

CP6606-0001-0020
Ohišje Aluminijas   sprednji del, zadaj pločevina

Priključki na zadnji strani
1 reža za microSD kar  co, dostopna z zadnje strani
Li  jeva baterija za sistemsko uro, dostopna z zadnje strani
Enostavna montaža
Zaščita: sprednja stran IP 54, zadnja stran IP 20
Delovna temperatura 0…55 °C

Čelna plošča 7-palčni TFT zaslon, resolucija 800 x 480 WVGA
Zaslon na do  k 
Brez  pk

Lastnos  Procesor ARM Cortex™- A8, 1 GHz
3½-palčna osnovna plošča
1 GB DDR3 RAM
Grafi ka integrirana v procesorju
1 Ethernet vmesnik 10/100BASE-T z RJ 45 konektorjem
1 EtherCAT vmesnik z RJ 45 konektorjem (potrebno dokupi   
TwinCAT PLC run  me)
512 MB microSD kar  ca
1 serijski RS232 vmesnik in 2 USB 2.0 priključka
Napajanje 24 V DC
Operacijski sistem: Microso   Windows Embedded Compact 
7, angleški

Panelni računalnik CP6606-0001-0020 je brez gibajočih delov 
in ima zelo dobro razmerje cena/zmogljivost.
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Tehnična izobraževanja podjetja 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  
opreme. Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu 
ma  čnega podjetja Beckhoff  GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.

Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo 
Beckhoff  in preizkusijo njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika 
(programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 
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IDAS - Icom Digital Advance System
ICOMOV NAPREDNI DIGITALNI KOMUNIKACISJKI SISTEM

Pripravil: Herman Slokar, AVTOMATIKA

IDAS je nov, digitalen način komiuniciranja za potrebe sodobnih zahtev idustrijskih procesov. IDAS je 
digitalni komunikacijski sistem namenjen vzpostavljanju kopenskih zvez z uporabo enotnega NXDN™ 
vmesnika. IDAS ponuja celoten sistem naprav: ročne in mobilne postaje, repe  torske enote, omrežne 
vmesniške/prenosniške krmilnike, daljinsko upravljane komunikatorje ter programsko opremo za 
upravljanje z vsemi sistemi. Sistem je zastavljen modularno. To pomeni, da omogoča popolno integracijo 
in prilagoditev uporabniku glede na njegova sredstva, ki jih je pripravljen vloži  . Omogoča nam 
vzpostavljanje varnih povezav pri visoki stopnji zanesljivost in visoki kvalite   avdija. Prehodi terminalov 
med različnimi področji so neopazni in se opravijo brez posredovanja uporabnika. 

 Analogno/digitalno prehajanje

 IDAS Večstranski prenosnik

 IDAS Enostranski prenosnik

 IDAS Večstranski konvencionalni

Kaj ponuja sistem IDAS™
   Spektralna učinkovitost
Sistem IDAS™ uporablja 6,25 kHz FDMA način kodiranja 
digitalnega signala. Ne le, da omogoča veliko sprektralno 
učinkovitost, je tudi skladen z usmeritvami – sicer 
Ameriškega standarda – FCC 2013. S kra  cami FDMA 
(Frequency Division Mul  ple Access) označujemo metodo 

sodostopa do kanala na rezličnih frekvencah; kar pomeni, 
da uporabniki komunicirajo na različnih frekvencah.

   Kvaliteta zvoka
V primerjavi z analognim FM moduliranim signalom je 
kvaliteta avdija IDAS sistem neprimerno boljša; tako v čistos   
in ostrini zvoka. Vse to omogoča dovolj zmogljiv sistem s 
pokrivanjem podobnega ozemlja kot pri znanem FM signalu.
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95 %

ZMANJŠANJE IZGUB MOČI 
NA MINIMUN – PRIHRANEK 
DENARJA

ENOSTAVNO NAJBOLJŠI
EMPARRO

 Faktor učinkovitosti do 95%

  150% povečanje moči za vsaj 4 sekunde

  Kovinsko ohišje z optimalnimi
 EMC lastnostmi

 Brez padca moči od -25 do 60°C

 Ozka oblika ohišja

 Dolga premostitev izpada elektrike

  Sedem tipov – za vse vrste aplikacij

STIKALNI NAPAJAL-
NIK Z NAJVIŠJIM 
IZKORISTKOM

info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.com

   Varnost zvez
Za mnoge sprejemnike predstavlja moduliranje in demoduliranje IDAS 
digitalnega signala posebno težavo. Z uporabo krip  ranega signala povečamo 
stopnjo varnos   povezave.

   IDAS prenosni snopi
IDAS™ prenosni snopi so skladni z NDXN™ D-  pom prenosnega protokola. 
IDAS™ trunk je porazdeljen sistem, ki ne uporablja posebnega kontrolnega 
kanala, in je cenovno ugodna digitalna prenosniška rešitev za zelo zahtevne 
uporabnike. Prenosni snopi so fi zične po   ali povezave v komunikacijskem 
sistemu, ki so zasnovane za hkratno upravljanje več oddaj in ki povezujejo 
glavne preklopne centre ali vozlišča. Odvisno od sistema, lahko prenosniki 
nosijo podatke v analogni ali digitalni obliki. Vsebina oddaje lahko vključuje 
zvok (kot pri klasičnem telefonskem sistemu), besedilo, računalniške 
programe, slike, video ali kontrolne signale.

   Fleksibilno IP omrežje
Repe  torske enote sistema IDAS™  se lahko med seboj povezujejo preko IP 
omrežja (interlinking) in na tak način poveča pokritost s storitvijo. IDAS™ 
enote se lahko integrirajo v SIP in analogni telefonski sistem. To omogočajo 
tehnologije integrirane v VE-PG3 ter VoIP Gateway.

   Fleksibilne po   prehajanja
Sistem IDAS™ omogoča, da obseg migracije prilagodite svojim potrebam 
ter zmožnos  m analognih sistemov komuniciranja. V primeru povečanja 
potreb lahako svoj sistem IDAS™ nadgradite tako, da je dostopen vsem 
uporabnikom s skupnim sodostopom.

 IDAS™ – funkcije klicanja
             IDAS podpira naslednje možnos   klicanja v digitalnem načinu:

   Kombinirana uporaba digitalnih in analognih načinov
Funkcija mešani Digitalno/Analogni način omogoča sprejem obeh, 
analognega in konvencionalnega IDAS™ načina komuniciranja na enem 
komunikacijskem kanalu ter samodejno izbiro sprejemnega načina glede 
na način, ki ga uporablja klicateljev terminal. To je pametna pot prehoda 

IP Network (Wide area)Digital migrationAnalog system

Trunking

Conventional

IDAS single-site trunking

Analog trunking

Analog multi-site trunking

IDAS multi-site trunking

g

IDAS conventional

Analog conventional ・6.25kHz digital migration
・Mixed mode operation

IDAS multi-site conventional

I

II

I



23AVTOMATIKA 126/2014

RADIJSKE KOMUNIKACIJE

na digitalni radio - v takšnem tempu, kot ga udobno 
omogoča vaš proračun.

   Individualni in skupinski klici
IDAS™ omogoča klicanje posameznih uporabnikov ali skupin 
uporabnikov. Radijska postaja oz. terminal samodejno 
pošlje svojo iden  fi kacijo (ID number), če je pri  snjena 
 pka za oddajanja (PTT - Push To Talk). Vsi vdeleženci v 

skupini lahko vidijo na LCD prikazovalnikih svojih termi-
nalov vidijo vzdevke klicaljev ali ID skupine.

      Klic v siliKlic v sili
Klic v sili se vzpostavi v trenutku, ko je  pka za ”Klic v 
sili” pri  snjena. Signal se pošlje dispačerju ali ostalim 

radijskim postajam. Druge funkcij, ki jih sistem omogoča 
in so popolnoma avtoma  zirane so še klic v sili v primeru 
nasilja (man down) in klic v sili namenjen vsem delavcem, 
ki delajo sami v nevarnem okolju (a lone worker). Te 
storitve so na voljo tako v digitalnem kot tudi analognem 
načinu dela. 
IDAS™ sistem dispečerju omogoča daljinsko upravljanje 
radijske postaje, kar omogoča na primer komuniciranje 
s ponesrečencem.

   Pošiljanje trenutne lokacije
Pri uprabi radijskih postaj z vgrajenim GPS sprejemnikom, 
IDAS™ sistem omogoča samodejno pošiljanje podatka 
o trenutni lokaciji. V primeru, da trenutne lokacije ne 
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spreminjamo pogosto oz. ta informacija ni kri  čnega 
značaja, lahko radijski postaji predhodno določimo interval 
pošiljanja podatka o trenutnem nahajališču. Podatek se 
pošilja ob vzpostavljenem govornem klicu, statusnem 
klicu, SDM in ob klicih v sili.

   Funkcije v primeru kraje in izgube terminala
Na voljo so tri različne funkcije, katerih namen je povečevanje 
stopnje varnos   in zaupnos  . Funkcija kill popolnoma 
onemogoči uporabo radijske postaje. Radijska postaja 
postane neuporabna. Ko radijska postaja prejme od 
dispačerja ukaz »omame« (stun), se vse funkcionalnos   
radijske postaje začasno zaklenejo, vse dokler radijska 
postaja ne prejme ukaza »ponovne oživljanja« (revive). 

   Kripto zaščita govornega klica
Ko je potreba po višji stopnji zaupnos  , IDAS™ sistem 
omogoča krip  ranje govornega kanala s 15-bitnim ključem.

   Ostale funkcionalnos  
• Preverjanje delovanja drugega terminala če je v obmo-

čju sprejema – bolj znano pod terminom radio check.
• Dnevnik klicev - pregledovanje zgodovine klicev vzpo-

stavljenih v sistemu.
• Opozarjanje na klic z zvočnim signalom in utripajočo 

ikonico na displeju.
• RAN (Radio Access Number) digitalni sql (squelch)

• blokiranje dekodiranja  ključa za pogovorne skupine, 
katerim terminal ne pripada.

• Kasnejši vstop: IDAS™ radiji lahko dekodirajo preje   
ID, pokažejo ID skupine, ID enote ali vzdevek klicatelja 
tudi ko so vključeni v pogovor.

IDAS podpora večslojnim 
prenosnim snopom
IDAS™ večstranski prenosni snopi za visoke pretoke 

              in prostrano komuniciranje

   Razpršen nadzor kanala
IDAS prenosniški sistemi uporabljajo porazdeljen logični 
sistem, ki ne uporablja posebnega kontrolnega kanala. 
Vsi snopovni kanali se lahko uporabljajo za glasovni pro-
met za radi učinkovitejšega souporabe večjega števila 
upo rabnikov.

   Preko IP omrežja do 48 IDAS™ 
   prenosnih snopov
Samostojno enoto lahko sestavljajo 30 repe  torskih enot 
in 48 enot je lahko interno povezanih znotraj enega IP 
omrežja. Vsak IDAS™ terminal (radijska postaja) lahko 
kominicira z drugim IDAS™ terminalom kateri je interno 
povezan znotraj ene strani.

RC-FS10
Remote Communicator

Digital Radios

RS-MGR1
System Manager

*Note: Private IP Network or VPN Tunnels through the Internet.

IP Network*

IDAS Trunked Site

BUS

UC-FR5000 #03

(1 unit required 

per channel)

IC-FR5000/FR6000

(Up to 30 channels per site)

IDAS digital IP Network

Deljenje do 48 strani × 30 kanalov za upravljanje obsežnih sistemov
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   Do 60.000 indvidualni iden  tet in 60.000 
   iden  tet skupin
Vsakemu pripadniku IDAS™ strani pripada inden  teta, 
čigar jo sestavlja prefi ksni del in njej osebni del. Ena 
stran lahko vsebuje 30 prefi ksnih iden  tet in do 2000 
individualnih. To skupno znaša 60.000 posemeznikov in 
60.000 skupin v sistemu.

   Avtoma  zirano prehajanje 
Ko uporabnik vključi radio ali se premakne z ene strani na 
drugo, terminal samodejno poišče in registrira lastne ID 
informacije na stran repe  torja na novem območju brez 
posredovanja uporabnika.

   Upravljanje z arhitekturo
Posamezne uporabnike sistema lahko razdelimo v največ 
5.000 skupin imenovanih fl ote (fl eets).  Na tak način lahko 
sorodne uporabnike združimo skupaj in dodeljujemo ali 
odzvamem pravice uporabe na omrežju.

Primer upravljanja skupin

Upravljavec sistema lahko omogoči ali onemogoči uporabo sistema 
za vsako skupino. (Na primer zgoraj, skupina 3 je onemogočena) 

   Integriran sistem za enostavno names  tetv
Vse fukcionalnos   urejamo le z enim krmilnikom UC-FR-5000, 
kateri je lahko del repe  torja IC-FR5000. Prednost se izkaže 
v tem, da ne potrebujemo ni   dodatnega strežnika, ni   
dodatne prostora.

   ESN preverjanje pristnos   (avten  kacija)
IDAS™ krmilnik je odgovoren za omejevanje dostopa 
nepooblaščenim uporabnikom z uporabo bodisi Elektronske 
serijske številke (electronic serial number – ESN) bodisi 
posamezne iden  tete terminala.

   Brezžična posodobitev
IDAS™ repe  torske enote  zmorejo nalaganje posodobitev 
nastavitev terminalon brezžično. Podosodobitev se izvede 
na način, da ne zmo   uporabe terminala.

   Prednostni klici
Teriminal lahko sledi klicom višje prioritete. Seznam 
prioritet: (1) klici v sili, (2) osebni klici, (3) klici skupine.

   Ostale funkcionalnos  
• Izravnava obremenitve kanalov izhodnih snopov
• Omejevanje komuniciranja terminalov v izogib pre-

obremenitve sistema v primeru prevelikega prometa.

Fleet 
(1–5000) 

Alias name Prefix ID 
(1–30) 

Individual ID 
(1–2000) 

Group ID 
(1–2000) 

Status 

1 Security A 1 1–10,31–400 1–20 Enable 

2 Taxi B 1 11–30 21–25 Enable 

3 Bus C 2 1–30 1–30 Disable 

4 Truck D 2 1001–1005 51–53 Enable 

IDAS digital

IP Network (LAN )

Sred. nad.

Sred. nad.

Pritličje

Zgor. nadstr.

Repetitor

Repetitor

RepetitorIP Network*

Primer uporabe - Rešitve za notranjost zgradb 
in med zgradbami
Z IDAS večstranskim prenosnimi snopi je možno ime   radijsko 
povezavo na celi po   od kle   do podstrešja s stabilnim digitalnim 
zvokom. Že nameščeni LAN kabli se lahko uporabljajo v rešitvah 
v zgradbi in med stavbami.

Zgradba B

Zgradba A
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   Povezljivost z oddaljenimi lokacijami
IDAS™ IP dvigne povezljivost na višji nivo. Tudi pri potrebah 
povezovanja na večje razdalje se uporaba omrežja ne razliku-
je od primera ko je omrežje strnjneno na majhen prostor.

    Do 16 repe  torjev je lahko povezano preko 
   IP omrežja
Z opcijskimi UC-FR5000 in CF-FR5000 lahko med sabo 
povežemo do 16 IDAS™ repe  torjev. Ta funkcionalnost je 

Ch2

Ch3

Ch1

IDAS stran prenosnih snopov

VODILO

UC-FR5000 #01
               (1 enota na kanal)

IC-FR5000/FR6000
Ch1

Ch2

Ch30

Ch3

Digitalni
Radiji

Digitalni
Radiji

Digitalni
Radiji

IP Network*kkkkkkkkkkkkkk*kororP NeNePPPPPPP k*PPPPPPPPIIIIIIIIIIIPPPPPP rkkkkkk*

Porazdeljen kontrolni kanal
IDAS™ enostranski kanali
IDAS™ enostranski snopi zagotavljajo cenovno ugoden 
več-kanalni digitalni radijski sistem. Selek  vni klic, 
skupinski klic, sporočilo o stanju in kratka sporočila se 
lahko uporabijo v prenosnem sistemu.

Do 30 repe  torjev v sistemu
IDAS enostranski sistem ima lahko do 30 repe  torjev 
(RF enot) po strani. Vsakega od povezanih repe  torjev 
je mogoče konfi gurira   iz spletnega brskalnika prek 
IP-omrežja.

Do 2000 ID-jev
Sistem omogoča rokovanje z do 2000 posameznih 
iden  fi kacijskih kod in 2000 iden  fi kacijskih kod skupin 
po enem domačem kanalu (home channel).

Druge značilnos  
•  Preverjanje pristnos   ID
•  IC-F3101D, IC-F3210D, IC-F3230D, IC-F3261D,
•  IC-F3161D, IC-F5121D, IC-F5220D in IC-F5061D 
 serija se lahko uporablja kot IDAS kanalni radiji
 * Single-stran kanali le za IC-F3101D in IC-F5121D serije oddajnikov.
• Nastavitev področnega bita

Ch

IDAS Enostranski prenosni snopi™

IDAS™ Večstranski prenosni snopi

6.25kHz IDAS digital IP Omrežje

Daljinski komunikator

*Opomba: Zasebno IP omrežje ali VPN tunel skozi Internet.

IDAS ™  Omrežni kontroler
Omogoča povezavo IP omrežja 
na IDAS repetitor.

Digitalni radio

Repetitor

STRAN A

Digitalni Radio

Repetitor

STRAN C

Digitalni radio

IP Network*

STRAN B

Repetitor

Komunikacijski link za oddaljene lokacije



27AVTOMATIKA 126/2014

RADIJSKE KOMUNIKACIJE

na voljo le pri polnem digitalnem omrežju. V kolikor 
uporabljamo tudi analogne terminale, ne moremo 
popolnoma izkoris    vseh možnos   sistema.

   Potreba po ozkih posovnih širinah
Z uporabo kompresorja (vocoder) AMBE+2 se potreba 
po uporabi širokega pasu odpravi. Potreben je le pas 
širine 13 kbps na posamezni govorni kanal.

   RC-FS10 
S pomočjo vmesnika lahko ustvarimo povezavo s 
terminali brez naše neposredne prisotnos   v omrežju. 
Povezavo realiziramo z osebnim računalnikom in 
ustrezno programsko opremo.

   Viri:
• h  p://www.icomamerica.com/idas625/
• h  p://www.success-systems.co.za/wp-content
 uploads/2013/01/IDAS_Digital-SystemBrochure
 _Trunking.pdf
• IDAS_brochure.pdfFunkcija glasovalni sprejemnik

IP OmrežjeIDAS digital 
(Uplink A)

IDAS digital
(Downlink)

Repetitor
(samo RX)

Repetitor
(samo TX)

Uplink

Downlink

Downlink

 

Primer aplikacije — Fukcija glasovalni sprejemnik

*Opomba: Zasebno IP omrežje ali VPN tunel skozi Internet

Repetitor
(samo RX)

IP omrežje*

Odprema

IDAS glasovalni sprejemnik izboljšuje zmogljivosti IDAS 
ročnih in mobilnih radijev. IDAS omreženi sprejemniki (kjer 
je oddaja IDAS repetitorjev prepovedana in je zato v uporabi 
samo kot sprejemnik) so razdeljeni v komunikacijskem obmo- 
čju. Vsak sprejemnik sprejema signal z radijskega terminala in 
ga posreduje na repetitor in potem repetitorski releji naj- 
boljši signal ali prenose posredujejo v  oddaljeno odpremo. 
UC-FR5000 ima vgrajeno glasovalno funkcijo, zato zuna- 
nje glasovalne naprave niso potrebne.

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



VHF Digitalne ročne postaje 

iF3161DT
iF3161DS

UHF Digitalne ročne postaje

iF4161DT
iF4161DS

VHF Digitalne postaje

iF5061D
UHF Digitalne postaje

iF6061D

VHF Digitalni Repetitor

iFR5000
UHF Digitalni Repetitor

iFR6000

UC-FR5000
IDASTM trunking / network
kontroler

UR-FR5000 (VHF) 
UR-FR6000 (UHF) 
Kanalski modul

Dva RF modula sta lahko v eni enoti
(Leva stran je opcijska).

SM-25
Namizni mikrofon

HT-148T
DTMF mikrofon

RMK-3
Pribor za ločeno mont.

Ločevalni kabel
OPC-609 (1.9 m)
OPC-607 (3 m) 
OPC-726 (5 m) 
OPC-608 (8 m) 

“Man down” enota PTT/VOX enota   Slušalke z mikrofonomGPS zvočnik-mikrofone
HS-95HM-170GP VS-1SC UT-124R

Lastnosti

Opcijska oprema

Opcijski moduli

Lastnosti

Lastnosti

Lastnosti

Skladno z digitalnim 6.25kHz NXDN™ protokolom. Bogate digitalne funkcije
512 memory channels s 128 conami
Dot matrix, multi-funkcijski LCD
Litij-Ion baterije velike kapacitete
IP55 ekvivalentna zaščita pred prahom in vodnim curkom
MIL-STD robustna konstrukcija
5W RF izhodne moči
Glasen zvok z  BTL ojačevalnikom in avdio kompander
Vgrajen 2-Tonski / 5-Tonski / CTCSS / DTCS / MDC 1200 signalizacija (za analogni FM)

Skladno z digitalnim 6.25kHz NXDN™ protokolom. 
Bogate digitalne funkcije
512 memory kanalov s 128 conami
Širok dot matrix displej in multi-funkcijski LCD
Ločljiva čelna plošča z opcijskim RMK-3 in
separacijskim kablom
D-Sub konektor in linija za zaznavanje vžiga
50W (VHF), 45W (UHF) RF izhodna moč
IP54 Zaščita pred prahom in škropljenjm vode
(samo čelna plošča)
MIL-STD robustna konstrukcija
Spredaj nameščen zvočnik in avdio kompander
Vgrajen 2-Tonski / 5-Tonski / CTCSS / DTCS / 
MDC 1200 signalizacija (za analogni FM)

Načrtovan za 19-inch rack montažo, nizkoprofilna 2U višina
12-digit dot-matrix displej in 32 spominskih kanalov
Multiple CTCSS, DTCS tonsko in digitalno RAN kodiranje/dekodiranje
50W izhodne moči pri 50% razmerju sprejem/oddaja, 25W pri 100%
Dva RF modula sta lahko nameščena v enoto za “2Ch v 1box konfiguracijo”
(Potreben je opcijski UR-FR5000/UR-FR6000)
5-Ton in DTMF enkoder/dekoder (Za analogno FM)
Razširitveni D-sub 25-pinski konektor za priklop kontrolerja analognega prenosnika
ali drugih zunanjih naprav

Informacije in naročila:
S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 
1261 Ljubljana Dobrunje

h  p://shop.hamtech.eu
info@hamtech.eu
+386 59 010 952
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HFTA – High Frequency Terrain Assessment HFTA – High Frequency Terrain Assessment 
in IG9Y tekmovalna lokacija na Lampeduziin IG9Y tekmovalna lokacija na Lampeduzi

Avtor programa HFTA je Dean N6BV. Najdete ga na DVD-ju, ki je priložen knjigi 
ARRL Antena Book. Namenjen je analizi vplivov terena na ver  kalni seval ni 
diagram horizontalnih anten nad realnim terenom. V njem so vgrajeni poeno-
stavljeni modeli dipola in 2-8 el. Yagi anten. Profi l terena pred anteno še kako 

vpliva na generiranje ver  kalnega sevalnega diagrama. Ta se lahko precej razlikuje od  stega, kar pričakujemo na osnovi 
tehničnih podatkov iz dokumentacije anten ali programov, ki so namenjeni načrtovanju in analizi samih anten (npr: EZNEC, 
4NEC2, MMANA, itd.). Prikaz sevalnega diagrama je kombiniran s podatki o elevacijah vpadnih kotov radijskih signalov, ki 
jih lahko pričakujemo v času, ko lahko rečemo, da je določen band »odprt«. 

Avtor:  Jure Vraničar

Jure Vraničar se večino svoje profesionalne po   ukvarja z radijskimi komunikacijami. 
Radijske komunikacije so mu tudi konjiček, katerega pa jemlje zelo resno in 
profesionalno tudi kot radioamater. Največkrat pa ga boste srečali na vrhovih hribov 
in gora z radijsko postajo in anteno pri roki...
Radioamaterji gradijo svoje lokacije, postavljajo antenske sisteme in radijske postaje. 
Večina to počne amatersko, ko pa gre za tekmovanja, še posebno na specialnih 
lokacijah, pa se zadeve lo  jo povsem profesionalno. Tako je Jure pripravil analizo 
antenskih sistemov na otoku Lampeduza, s katerega bo skupaj z ostalimi člani 
mednarodne ekipe tekmoval v world-wide tekmovanju CQWW.

Urednik

V knjigi so podrobneje razloženi mehanizmi, ki so uporabljeni 
pri izračunih. Prav tako je v priloženih navodilih podrobno opi-
sano, kako program uporabiti. Namen tega članka je pred-
vsem prikazati njegovo uporabo pri analizi postavitve anten 
na tekmovalni lokaciji IG9Y na Lampeduzi. Članek nastaja v 
času, ko dokončnih odločitev glede razporeditve anten še ni 
sprejetih. Zato je precej verjet no, da se bo dejanska postavitev 
razlikovala od tega, kar bomo ugotovili do koncu tega prispev-
ka.

Preden se lotimo razmer na dejanski lokaciji si na po-
enostavljenih primerih oglejmo diagrame, ki jih prikaže pro-
gram in kaj lahko iz njih sklepamo (slika 1). Program omogoča 
hkraten prikaz do štirih različnih anten nad prav tako največ 
štirimi različnimi profi li terena. Začnimo z 4 elementno Yagi 
anteno nad ravnim terenom.

Kaj lahko razberemo iz slike? Na X osi diagrama so prikazani 
elevacijski koti (Takeoff Angle, Degrees) med 0 in 34°.  Verti-
kalni stolpci temnejše barve predstavljajo verjetnosti (desna Y 
os diagrama – Elevation Statistics %), pod katerimi lahko pri-
čakujemo signale. Leva Y os prikazuje ojačanje antenskega 
sistema (Gain, dBi). 

V diagramu so zrisani vertikalni sevalni diagrami enake antene 
na štirih različnih višinah. Barve se ujemajo s tisti mi, ki se na -

Slika 1 - 4 el. yagi antena na različnih višinah

hajajo povsem desno, kjer so prikazani osnovni parametri za 
izračun. Povsem zgoraj desno je prikazana frekvenca, pri kate-
ri je bil delan izračun (14.0 MHz) in maksimalno ojačanje 
(14.4 dBi). Pod njima sledijo štirje sklopi informacij, ki podaja-
jo osnovne lastnosti posameznih grafov. FLAT.PRO je ime da-
toteke, v kateri imamo shranjen profi l terena – v našem prime-
ru je ta povsem raven (fl at). Vidimo, da isti profi l uporabljamo 
pri izračunu podatkov za vse štiri grafe. Pod njim se nahaja vi-
šina antene nad terenom (10.0 m v prvem primeru, 20.0 m v 
drugem, 40.0 m in 80-0 m v zadnjih dveh). 4-Ele v vseh prime-
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rih pove, da za izračun uporabljamo 4 elementno yagi anteno. 
»Fig. of Merit« pa je podatek ki pove, kako »uspešen« je naš 
antenski sistem pri zajemu vseh elevacijskih kotov, kjer lahko 
pričakujemo signale. Višja je ta številka, bolje je. Povsem spo-
daj desno je napisano, katera elevacijska statistika je prikaza-
na. V našem primeru je to IG9-US.PRN – verjetnosti elevacij-
skih kotov, pod katerimi lahko na Lampeduzi (IG9) pričakujemo 
signale iz Zahodne Amerike (US). V kompletu programa stati-
stičnih podatkov prav za IG9 ni. Avtor je predlagal, da je glede 
na lokacijo otoka najbolje uporabiti podatke za Alžirijo, ki so 
priloženi programu – bolje kot za Italijo.

Kaj pa grafi ? Pri 10m visoki anteni (približno pol valovne dolži-
ne) imamo maksimalno ojačanje okoli 13 dBi pri vertikalnem 
kotu 28° (temno moder graf). Zelo nizki kot (med 0° in 2°) niso 
dosegljivi. Največji preskok pri ojačanju in sevelnem kotu opa-
zimo pri rdečem grafu, ki ponazarja diagram antene 20 m nad 
tlemi. Ojačanje zraste na malo preko 14 dBi, vertikalni kot naj-
večjega ojačanja pa pade na okoli 15°. Z dodatnim višanjem 
antene (2 in 4 valovne dolžine) ne dobimo kaj veliko na maksi-
malnem ojačanju, se pa sevalni diagram razbije v več listov. 
Poleg tega, da se največje ojačanje pojavi pod nižjimi koti, 
opazimo tudi precejšnje luknje, kjer ne da nimamo ojačanja, 
temveč imamo celo slabljenje vse tja do -6 dBi. Če nam te »lu-
knje« padejo v območje velike verjetnosti za pojav signalov, to 
vsekakor ni dobrodošlo.

Tekmovalna lokacija na Lampeduzi se nahaja na SV delu otoka. 
Med azimuti med 350° in 90° se teren strmo spusti k morju 70 
m nižje. V ostalih smereh je morje precej bolj oddaljeno. Kako 
nam strm teren vpliva na generiranje sevalnega diagrama si 
najprej oglejmo na par preprostih primerih. 

Za ponazoritev sem izbral postavitev antenskega stolpa na sam 
rob klifa, poleg tega pa še za tri primere, kjer je stolp oddaljen 30 
m, 100 m in 400 m od roba klifa. HFTA zna prikazati tudi graf, 
v katerem vidimo profi l terena (slika 2). Na X osi je oddaljenost 
od stolpa, na Y osi pa višine terena. Desno so v barvah profi lov 
navedene datoteke, v katerih s shranjeni podatki.

Slika 2 - Različni profili terena

Poglejmo sevalne diagrame, ki nastanejo pri 10 m visoki 4-elementni 
anteni nad terenom prikazanim na sliki 2. Primerjajmo jih s tem, 
kar smo spoznali pri anteni na različnih višinah nad ravnimi tlemi 

(slika 1). Kaj lahko razberemo? Primerjajmo najprej diagram 80 m 
visoke antene s slike 1 (svetlo moder) z diagramom 10 m visoke 
antene, ki se nahaja 10 m nad robom klifa (temno moder na sliki 
3). Hitro ugotovimo, da sta praktično enaka. Največje ojačanje je 
14.4 dBi pri elevacijskem kotu 4°. Moteče so velike »luknje« pri 
obeh sevalnih diagramih (okoli 8° in 16°), kjer nam ojačanje antene 
krepko pade, kar ni zaželeno. Z odmikanjem stolpa od roba klifa 
se globine lukenj v sevalnem diagramu sicer znižujejo, a hkrati 
se tudi kot, pri katerem imamo največje ojačanje, dviguje (rdeč 
in zelen diagram na sliki 3). Nekaj pa le pridobimo – dodaten list 
v sevalnem diagramu pri kotih okoli 4°, kjer je ojačanje nekoliko 
manjše od maksimalnega, a vseeno še kako dobrodošlo. 

Slika 3 -  Sevalni diagrami antene nad terenom s slike 2

Pri anteni, ki je 400 m oddaljena od roba klifa (svetlo moder na 
sliki 3) vidimo, da je diagram enak temno modremu s slike 1. 
Pa je res povsem enak? Ne čisto. Obstaja mala razlika pri kotih 
pod 2°. Na sliki 1 tam ni ničesar, na sliki 3 pa opazimo manjši 
list v sevalnem diagramu, ki je posledica oddaljenega klifa. 

Ta pojav si podrobneje poglejmo na naslednji sliki, kjer bomo še 
enkrat združili diagrame 10 m visokih anten nad tremi vrstami 
terena: ravnim, ravnim, ki se konča s klifom in takim, ki se od 
stolpa dvigne za nekaj metrov in nato ponovno konča s klifom. 
Zaradi preglednosti diagramov pri nizkih kotih bomo nekoliko 
zožil nabor elevacijskih kotov. Prav tako ne bomo prikazali 
elevacijske statistike radijskih signalov.

Slika 4 - Vpliv dviga terena pred anteno
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Temno moder diagram (FLAT.PRO) je praktično v celoti pokrit 
z rdečim diagramom (CLIF-400.PRO), ki predstavlja sevalni 
diagram antene, ki je 400 m oddaljena od roba klifa in smo 
ga spoznali v prejšnjem primeru. Pri zelenem diagramu 
(CLIF-400-A.PRO) se teren pred anteno v razdalji 150 m 
najprej dvigne za 5 metrov, nato se spusti na izhodiščno 
višino in na razdalji 400 metrov pade do gladine morja. 
Vidimo, da nam tak profi l terena doda kar nekaj dB pri 
nizkih kotih (do 5°), a nam hkrati odvzame 2 dB pri kotih 
med 6° in 12°, nato okoli 1 dB pri kotih do okoli 15°, nakar 
se vpliv dodatne »ovire« na terenu postopoma izniči.

V tem uvodu smo se na enostavnih primerih seznanili z 
osnovnimi podatki, ki nam jih HFTA program prikaže v 
diagramih. Posebni primeri že nakazujejo osnovne značilnosti 
teren na Lampeduzi. V nadaljevanju se lotimo lokacije IG9Y 
– najprej z osnovno analizo anten v letu 2013 na koncu pa 
par razmišljanj za letošnje tekmovanje. Omejili se bomo 
na antene za 14 MHz saj je bil to naj produktivnejši band 
v tekmovanju, enako se pričakuje tudi v letošnjem letu. 
Podobni izračuni bodo sicer narejeni za večino bandov, a 
je vsega preveč, da bi objavili v članku. Upam pa, da bo 
navedeno dovolj dobro predstavilo uporabnost programa 
in njegove možnosti tako, da se morda še kdo loti analize 
lastne ali kake druge tekmovalne lokacije. Na ta način lahko 
vsaj približno ugotovimo, kaj lahko pričakujemo od anten 
in morda najdemo način, kako s čim manjšim vložkom 
zadeve zoptimizirati tako, da nam bodo čim bolje služile.

IG9Y v letu 2013
Kje se lotiti naše lokacije? Morda najbolje z ortofoto 
zemljevidom dela tekmovalne lokacije,  kjer je prikazan 
razpored anten za posamezne bande (slika 5). Antene so 
bile postavljene na višini med 6 in 10 m od tal.

Slika 5 - IG9Y tekmovalna lokacija

Drugo izhodišče predstavlja statistični pregled zvez po 
azimutu. Vidimo, da so najudarnejše nekako štiri smeri: 
pod azimuti 40° (JA, AS), 0° (EU), 330° in 310° (NA). Za 
vsako smer sem uporabil po štiri profi le, ki sem jih izdelal 
s pomočjo programa MicroDEM. Program služi za prikaz 
digitaliziranih podatkov o reliefu in je prosto dostopen 
na svetovnem spletu. Kako program izkoristiti za potrebe 
HFTA-ja je razloženo tudi v navodilih programa HFTA. Relief 

sem povzel po podatkih SRTM3 V2.1, ki so prav tako prosto 
dosegljivi na spletu. Na tem mestu naj opozorim le na to, 
da lahko prihaja do zamika koordinat med tistimi, ki jih 
pridobimo iz SRTM in tistimi, ki jih vidimo na Google Zemlji 
ali kaki drugi spletni aplikaciji za prikaz ortofoto posnetkov. 
Zamika je lahko tudi za ± 2 '', kar v naravi lahko pomeni 
tudi ± 60 m. Na ravnem terenu to ni tako problematično, 
v našem primeru, ko se nahajamo blizu klifa, pa napaka 
lahko pomeni, da bi se antene lahko nahajale nekje na pol 
višine med lokacijo in gladino morja. Zato nekaj pozornosti 
pri določanju pravih koordinat ne škodi.

Slika 6 - Statistika zvez po azimutu

Najprej se lotimo analize NW antene za 20 m. 4L OWA 
yagi antena je bila postavljena na 10 m stolpu. Možno jo 
je bilo obračati v vse smeri. Ker se je stolp med tekmo-
vanjem deloma pokvaril, je bila antena večino tekmova-
nja na okoli 7 m višine. Kljub temu, da je bil 20 m 
najproduktiv nejši band je analiza po tekmovanju pokaza-
la, da ni bilo nare jenih toliko postaj iz NA, kot se je priča-
kovalo. Poglej mo kaj je temu najverjetnejši vzrok.

Slika 7 - Profil z NW stolpa proti NA



32 AVTOMATIKA 126/2014

RADIJSKE KOMUNIKACIJE

V smeri 285° se klif prične kakih 400 m daleč. V smeri 
300°, se klif prične pri slabih 300 m, a se nam teren na 
poti najprej dvigne in nato spusti do roba. Podobno je 
v smeri 315°. V smeri 330° smo najbliže pričetku klifa. 
Poglejmo, kaj se zgodi s sevalnimi diagrami, če je antena 
10 m visoko (slika 8).

Slika 8 -  10 m visoka 4L yagi antena - smer NA

Največje ojačanje dobimo pri previsokih kotih (nekje med 
22° in 26°), kar je razumljivo za anteno na tej višini – pro-
blem je, da tam ni veliko signalov. Teren doda v sevalni 
diagram liste pri nizkih kotih – tam do 6°, kar je zaželeno 
in dobrodošlo.

Slika 9 - 7m visoka 4L yagi antena - smer NA

Žal so se razmere z okvaro stolpa poslabšale. Na sliki 9 si 
poglejmo za koliko. Največje ojačanje pade za več kot 2.5 
dB, vertikalni sevalni kot se še dodatno dvigne. Pri nizkih 
kotih (med 2° in 4°) se pojavijo luknje s slabljenjem do 8 
dBi. Takrat se ni dalo narediti nič a iz vsega povedanega 
lahko sklepamo, da za smer proti NA, ki poteka preko oto-
ka, potrebujemo anteno, ki bo višje nad terenom.
Za primerjavo poglejmo, kako je delovala ista antena, ko 
je bila obrnemo proti JA (slika 10). V tej smeri je bila an-
tena od klifa oddaljena le kakih 20 - 30 m. Teren se naj-
prej postopoma spušča in nato strmo pade v globino. 
Povsem nekaj drugega! Sevalni diagram, ki ga dosežemo 
s 7 m visoko anteno je sledeč:

Slika 10 - 7m visoka 4L yagi antena - smer JA

Že s prvim listom, kjer dosežemo ojačanje 16 dBi (»le« 12 
dBi v smeri NA), pokrijemo večji del elevacijskih kotov z 
največjo verjetnostjo signalov. Kot bi imeli povsem drugo 
anteno, a je krivec za tak diagram le profi l terena. Podo-
ben odziv dobimo tudi v smeri proti EU.

Podobne analize so narejene tudi za drugo anteno. Pre-
verjene so bile tudi druge smeri, ki so bolj kot zaradi šte-
vila zvez pomembne zaradi zbiranja množiteljev.

Sedaj na nekaj primerih poglejmo, kako trenutno pred-
videvamo urediti antene za 14 MHz band v letošnjem CQ 
WW DX tekmovanju.

IG9Y načrti za leto 2014
Na osnovi analize delovanja antene v letu 2013 smo že 
ugotovili, da potrebujemo večjo višino antene vsaj v sme-
reh, kjer signali prepotujejo 300 in več metrov preko oto-
ka. Nakazuje se možnost, da za ta namen dobimo 20 m 
stolp (Hvala EA delu ekipe!). Tega bo potrebno bolj od-
makniti od roba klifa, saj potrebujemo več prostora za si-
dranje stolpa. Načrtujemo, da bosta na stolpu dve 4L 
OWA anteni – zgornjo se bo dalo obračati v vse smeri, 
spodnja bo najverjetneje fi ksirana v smeri JA ali pa NA. 
Uporabljala se bo lahko le zgornja antena, le spodnja ali 
pa obe anteni hkrati. Poleg tega bi na manjši višini imeli 
še eno 3L anteno, najverjetneje fi ksirano v smeri EU. 

Poglejmo, kaj nam za take zamisli povedo sevalni diagra-
mi. Preverimo najprej smer, za katero smo prepričani, da 
lahko prinese precej več zvez, kot jih je lani – seveda go-
vorimo o smeri proti USA.

Z glavnim snopom sevalnega diagrama antene na 20 m 
lepo pokrijemo vse potrebne elevacijske kote proti Ame-
riki. Nič ne bi bilo narobe, če bi anteno lahko še malo 
dvignili, a bo že postavitev 20 m stolpa in anten predsta-
vljala zadosten tehnični izziv. Maksimalno ojačanje pri 
nizkih kotih (okoli 4°) je višje in bolj enakomerno kot pri 
nižji anteni iz leta 2013 (slika 9). 
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Slika 11 - 20m visoka 4L yagi antena - smer NA

V smereh med 75° in 120° (OC) na osnovi primerjav se-
val nih diagramov antene iz leta 2013 in simulacije po-
stavitve v letu 2014 lahko pričakujemo izboljšanje (slika 
12). Poglejte razliko v maksimalnem ojačanju med sme-
rema OC (17.6 dBi) in NA (14.2 dBi)! Vse to je le posledi-
ca različnih profi lov terena, ki jih antena »vidi« pred sabo.

Slika 12 - 20m visoka 4L yagi antena - smer OC

V smeri proti južni Ameriki (SA) je teren še posebno zani-
miv, zato je prikazan v gornjem delu slike 13. Na hitro ga 
pokomentirajmo. V smeri 220° (20 m-220.PRO) teren va-
lovito pada proti gladini morja, ki je nekaj preko 3 km da-
leč. V sevalnem diagramu nam bo prva ovira na poti, 
(okoli 500 m od stolpa, kjer se teren nekoliko dvigne), 
povzroči nastanek ozkega lista z ojačanjem nekaj preko 
14 dBi. Pri višjih kotih je diagram zelo podoben tistemu iz 
slike 11 – le nekoliko bolj je nakodran zaradi valovitosti 
terena. Na rdečem grafu (235°) vidimo dve bolj izraziti 
špici v poteku ojačanja in sicer okoli 2° in 7°. 

Nič kaj veliko do datnega ojačanja zaradi terena ne dobi-
mo v smeri 265°. Tu nekako po 800 m pademo na nivo 
morja in se nato okoli 1500 m od antene ponovno dvi-
gnemo na otok, kjer se teren dviguje proti najvišjim pre-
delom oto ka na zahodu. Za nas je glavno, da bomo pokri-
li vse pričako vane elevacijske kote, poleg tega pa nam 
teren doda kar nekaj ojačanja pri nizkih kotih med 1 in 8°.

Slika 13 - 20m visoka 4L yagi antena - smer SA

V smeri proti JA načrtujemo na isti stolp postaviti še eno 
fi ksno 4L anteno, ki bo predvidoma nekje med 10 in 12 
m od tal. V nadaljevanju si bomo ogledali primer, ko bi 
bila fi ksna antena visoko 12 m in obrnjena proti JA (slika 
14).

Slika 14 - 12m visoka 4L yagi antena - smer JA

Vidimo, da se bo zaradi bistveno večjega odmika od roba 
klifa antena malenkost slabše obnesla, kot se je lanska 
zgolj na 7 m višine. Če pa računamo, da za to smer lahko 
uporabimo tudi zgornjo anteno ali pa obe anteni hkrati, 
se zadeve spremenijo. Dodatna višina stolpa še kako po-
maga – podobno kot v smeri proti NA s to razliko, da pot 
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preko otoka v smeri NA ostaja praktično enako dolga kot 
lani, v smeri proti JA pa se poveča. Smer proti JA bo pokri-
la tudi dobršen del vzhodne EU.

Debata o tem, kam je bolje obrniti spodnjo anteno, še ni 
zaključena. 

Slika 15 - 20m visoka 4L antena in 2 x 4L na 12m/20m 
- smer JA

Premisliti bo potrebno, v kateri smeri lahko največ prido-
bimo z cca 2 dB dodatnega ojačanja, ki ga prinese 2 x 4L 
stack. Morda se bomo odločili celo za smer proti NA, s 
katero hkrati pokrijemo precejšen del zahodne EU. Vse-
kakor pa je želja, da bi spodnjo anteno lahko občasno 
obrnili s pomočjo vrvic in bi na tak način lahko pokrili vse 
udarne smeri.

Še eno možnost bi radi preverili. 3L anteno na mali višini, 
ki bi bila ves čas obrnjena proti EU. Zanjo bi lahko upora-
bili eno od lanskih lokacij. Zaradi nizkih stolpov anteno 
lahko postavimo bistveno bliže robu klifa in s tem prido-
bimo na navidezni višini antene.

Na sliki 16 je zrisan diagram antene na 12 m višine. Pri 
manjših višinah ni bistvenih razlik razen te, da se prične 
poglabljati vrzel v ojačanju med nizkimi in višjimi koti 
(okoli 7°). Ti nizki koti ne bi smeli biti preveč problematič-
ni, saj jih lahko pokrijemo z 4L anteno na 20 m višine, ki 
jo bomo lahko obračali v vse smeri.

Slika 16 - 3L yagi antena 12m nad tlemi – smer EU

Kaj lahko zaključimo?

V članku je prikazano le nekaj izmed narejenih simulacij. 
Iz njih lahko zaključimo, da je za dober sevalni diagram v 
smereh, ko antena vidi precej otoka, potrebna višina - po-
dobno, kot pri antenah na celini. Ko anteno postavimo 
bliže roba klifa nam bo delovala tako, kot bi jo imeli na 
bistveno višjem stolpu. Včasih nam to ustreza, drugič 
morda ne. Lokacija na Lampeduzi je za nizke stolpe zelo 
ugodna za smeri proti EU in JA, a je nekoliko hendikepira-
na v smeri proti NA, OC in SA. Vsi upamo, da nam bodo 
višje postavljene antene za te smeri pomagale do večjega 
števila zvez.

V vsakem primeru je takole poigravanje s programi in pro sto 
dostopnimi podatki na internetu vedno potrebno jemati z 
nekaj rezerve in zdrave pameti. Nikjer ni 100 % zagotovila, 
da se bo tudi v praksi odvilo vse tako, kot prikažejo analize. 
Vzrokov je lahko cel kup: od premalo natančnih vhodnih 
podatkov, morda preveč poenostavljenih matematičnih 
modelov, načinov razširjanja radijskih valov, ki jih analize ne 
vključujejo in tako naprej. 

 
Viri:
• ARRL Antenna Book, 22th edition,
• Program HFTA V1.03, avtor N6BV
• Program MicroDEM, www.usna.edu
• Program Radio Mobile, avtor VE2DBE, www.cplus.org.
• Višinski podatki SRTM3 V2.1, dds.cr.usgs.gov
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Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

V času vse širše uporabe različnih  pov komunikacijskih kanalov med posameznimi napravami v industriji 
se kot razlog za zamude pri zagonih največkrat omenjajo težave s komunikacijo. V fazi postavitve PROFINET 
omrežja lahko v izogib temu preverimo konfi guracijo in ožičenje distribuiranih vhodno / izhodnih enot še pred 
priključitvijo industrijskega krmilnika.

SIEMENS PRONETA 2.1 – zagonsko in 
diagnos  čno orodje za PROFINET omrežja

Z zagonskim in diagnos  čnim orodjem 
SIEMENS PRONETA se lahko znatno 
izboljšajo zagonski časi in zelo hitro 
odpravi morebitna neskladja na 
PROFINET omrežju. Orodje je brezplačno 

na voljo na Siemens support strani 
od koder se lahko naloži na osebni 
računalnik.
Vključuje naslednje funkcije:
• Pregled topologije: avtomatsko 

iskanje in prikaz vseh priključenih 
PROFINET naprav. Lista priključenih 
naprav se lahko izvozi, vključuje pa 
tudi podrobne podatke posameznih 
elektronskih modulov. PRONETA 
omogoča konfi guracijo komponent 
in ostale enostavne konfi guracijske 
naloge, prav tako pa tudi primerjavo 
med dejanskim ožičenjem in 
referenčno postavitvijo.

• V / I tes  ranje za hiter test ožičenja 
in konfiguracije komponent. Z 

branjem in pisanjem na vhode in 
izhode PRONETA zagotovi, da je 
komunikacija med distribuiranimi 
vhodno / izhodnimi komponentami 
in nanje priključenimi senzorji in 
aktuatorji pravilo konfi gurirana. 
PRONETA omogoča izdelavo predlog 
testnih profi lov, ki jih je možno tudi 
shrani   in dokumen  ra   rezultate.

• Vse omenjene naloge je možno 
izves   brez industrijskega krmilni-
ka. Ker ostala inženirska orodja 
na tej stopnji niso potrebna (tako 
programska kot strojna) je zelo 
enostavno in udobno preveri   
konfi guracijo obrata na zelo zgodnji 
stopnji.
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Verzija SIEMENS PRONETA V2.1 prinaša 
dodatne izboljšave:
• Test vhodno/izhodnih naprav je 

možen tudi z ET 200pro in ET 200SP

• Izvoz liste naprav vključno z vsemi 
podatki elektronskih modulov

• Avtomatska konfi guracija naprav 
s pomočjo »shapshot« funkcije ali 

Slika 1 - Pregled naprav, ET200SP 

Slika 2 - Izboljšana PROFINET topologija 

STEP7 projekta
• Izboljšane primerjave topologij 

omrežij.

Orodje je možno names    na računal-
nike z operacijskimi sistemi Windows 
XP, 7 in 8 opremljene s standardno 
ethernet kar  co. 

Več informacij:

h  p://w3.siemens.com/mcms/auto 
ma  on/en/industrial-com munica  ons/
profi net/productpor  olio/proneta
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DUAL - proizvajalec 
anten, kablovske opreme in elektronike 
Informacije:  HAMtech Communica  on, www.hamtech.eu, info@hamtech.eu

Podjetje DUAL je največji srbski proizvajalec anten, kablovske opreme in elektronike. Podjetje DUAL je 
ustanovljeno že leta 1988 in ima lastni razvoj in proizvodnjo. Stalni razvoj in nove tehnologije omogočajo 
širjenje tako obsega proizvodnje, kot palete izdelkov. DUAL pri nas zastopa S5TEHNIKA.net d.o.o., produk   
pa so na voljo v spletni trgovini HAMtech (shop.hamtech.eu)

DUAL proizvaja naslednjo opremo:
• Vrhunske TV antene, radijske, lin-

kovske, wireless, ...
• Opremo za skupinske antenske 

sisteme
• Kompletno opremo za kabelske 

sis teme
• Opremo za video nadzor

   ANTENE
    TV IN RADIJSKE ANTENE
• Standardne TV antene 

UHF TV antene za frekvenčni obseg 
470-865 MHz, nominalna priključna 
impedanca 75 ohmov, razmerje naprej/
nazaj >20 dB, F-konektor, gain 15dBi, 
vgrajen simetrirni člen.

     

• Standardne TV antene - kanalne
Širina dveh kanalov, gain 15 dBi, razmer-
je naprej/nazaj >20 dB, ostalo kot zgoraj

• Standardne TV antene - pasovne
Pasovna širina 20 kanalov, ostalo kot 
zgoraj

• TV antena UHF robustne konstrukcije
Kanalne ali pasovne, ostale karak-
teris  ke kot zgoraj

     

• TV antena Maxi2
Gain 17.5 dBi, dolžina 2m, ostalo kot 
zgoraj. Kanalne ali pasovne...

• TV antena Goljat UHF kanalska
Gain 19 dBi, dolžina 3m

• TV standard VHF
174 - 230 MHz, gain 10dBi, naprej/nazaj 
> 20 dBi, dolžina 1.2m, konektor F, ...

     
• TV antena Maxi2 VHF
• TV antena Golijat VHF
• Radijske antene 88 - 108 MHz

• Krožna hor. polarizacija
• Krožna vert. polarizacija
• Usmerjene: 3 in 5 elementne

     GSM ANTENE
• Mobilna GSM antena ”Mini”

880-960 MHz, gain do 13.3 dBi, naprej/
nazaj (F/B) > 20 dB, dolžina 75 cm, 
F-konektor 

     
• Mobilna GSM antena ”Standard”

     
• Mobilna GSM antena ”Maxi2”
• Mobilni komplet za šibke GSM 

signale

     
Se uporablja, ko je na lokaciji signal 
mobilnega operaterja šibak. Komplet 
vsebuje GSM anteno Standard za obseg 
880-960 MHz, 10 m ka ko vostnega 
koaksialnega kabla z ustreznimi konek-
torji in adapter GSM900

• Komplet za šibke 3G, UMTS, HSDPA 
signale (mobilni internet)
Vsebuje 3G18 - 3G, UMTS, HSDPA an te no, 
kakovosten napajalni kabel  (MRC200) 
dolžine 10 m z ustrenimi konektorji in 
adapter

    
      
• GSM-1800 antena, DCS-1800

1710-1880 MHz, gain 17 dBi, F/B >20 
dB, dolžina cca 80cm, N-konektor

     
• GSM-1900 antena, PCS-1900
• 3G18 - 3G, UMTS, HSDPA antena

1920 - 2170MHz, gain 18 dBi, F/B > 
20 dB, dolžina cca 80cm, N-konektor, 
nominalna priključna imp. 50 ohmov

     SRD ANTENE
• SRD (short range device) antena

868 - 870 MHz, gain 13 dBi, F/B > 20dB, 
dolžina 75 cm, F-konektor, polarizacija 
ver  kalna

• Omni SRD (short range device) 
antena. Wireless data link.

868 do 870 MHz, gain 2,15 dBi, 
polarizacija ver  kalna, vgrajen 
simetrirni člen, s kablom MRC200 
dolžine 1.5 m in SMA konektorjem

Več v naslednji številki
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7.7.

Hotel SLOVENIJA - PORTOROŽ

17. - 18. 11. 201417. - 18. 11. 2014

PRIJAVI SE NA www.pies.siPRIJAVI SE NA www.pies.si

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i
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Prihodnost je v naših rokah

Najboljši varnostni 
proizvodi za industrijsko 

avtomatizacijo po 
 

FBS elektronik d.o.o. 
Cesta Františka Foita 10, 3320 Velenje 

 
 

 

 



IGRAJ SE
Ne prekinjaj svoje kreativnosti v igranju zaradi 
učenja, ampak se igraj in uči. Program EMoRo 
RC ti omogoča, da skozi igro razvijaš svoje 
motorične sposobnosti in na enostaven način 
spoznaš računalnik in upravljaš s svojim prvim 
mobilnim robotom EMoRo.

Več informacij na:

EMoRo.hamtech.eu

NAPIŠI
PRVI PROGRAM
Pisanje programov se vse zdi zahteven in zelo 
kompliciran proces. S pripravljenimi FreeBasic 
knjižnicami in veliko program-skimi primeri, 
lahko z malo truda samo-stojno napišete svoj 
prvi program.

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

in razvijajte logično razmišljanje. S kreiranjem 
diagramov poteka ustvarjate vaš program za 

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.

POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirski duh ustvarjajoč nove 
ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

Mikroračunalniki so osnova skoraj vsake elektronske 
naprave v našem okolju. Pravi izziv je dojeti, kako 

delujejo in kako se jih programira. Z robotki EMoRo 
tudi programski jezik BASCOM-AVR,  ki je zapleten 

izziv, postane igra. 





Teme konference
•  Trendi v mobilni industriji  

•  

•  Storitve v oblaku

•  

•  

•  Varnost

•  

•  Sodobne IKT rešitve in inovativne tehnologije 

IZZIVI PRIHODNOSTI
15. izvedba konference Telekomunikacije vodilni 

dogodek iz panoge
telekomunikacijske panoge.

spremljali trende 
informacije iz prve roke strokovnjakov
predavatelji predstavniki slovenskih tujih telekomunikacijskih podjetij, 

Vljudno vabimo 
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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

TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS

15. konferenca

12. 11. 2014, Plaza Hotel Ljubljana



Del Agilenta, ki se ukvarja z meritvami v 
elektroniki – skupaj s svojimi 9.500 
zaposlenimi in 12.000 izdelki – je postal 
Keysight Technologies.

Več na www.keysight.com 

Poiščite naše rešitve na:

www.amiteh.com   

Amiteh d.o.o., Brnčičeva ul. 13 
1231 Ljubljana-Črnuče 
tel.: 0590 17571
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