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Spoštovani,

jesenski strokovni dogodki so mimo, pred nami je le še zaključek leta, ki 
je bilo za ene bolj, za druge manj uspešno. Pred nami je sicer še decem-
brska številka sedaj revije AVTOMATIKA+E, potem pa se že začnejo 
januarski, februarski, ... dogodki. Vidimo se na sejmu IFAM, seminar-
ju SOK2015, pa v marcu na dnevih industrijske robotike - DIR in ne 
smemo pozabiti na bienalno konferenco AIG'15 v organizaciji Društva 
avtomatikov Slovenije, katerega uradno glasilo je revija Avtomatika!

Linux kot operacijski sistem v embedded sitemih? Ni problem, dokler gre 
za sorodne procesorske paltforme, kot jih uporablja naš razvojni sistem 
(Intel, AMD, ...), kaj pa, ko ga je potrebno vgraditi v neko napravo z X 
procesorjem, recimo enim od ARM designov?  O prednostih in problema-
tiki si preberite članek samostojnega raziskovalca Draga Wechtersbacha 
- Linux v embedded sistemih.

Dragan Selan, odg. urednik

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

tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

 2 SIEMENS

 3 HAMTECH 

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 8 ALKATRON

 9 MIEL ELEKTRONIKA

11 ČIP

12 FBS ELEKTRONIK

12 ELEKTRONABAVA

14 FBS ELEKTRONIK

16 HAMTECH

19 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

20 HENNLICH

21 AIG’15

23 PS LOGATEC

25 ELEKTROSPOJI

26 MURR ELEKTRONIK

33 HAMTECH TECHNOLOGY

34 HAMTECH COMMUNICATIONS

35 IFAM

37 HAMTECH TECHNOLOGY

38 METRONIK

39 MARCUCCI

39 SICK

41 TIPTEH

44 ROBOTINA

45 4WEB

47 S5TEHNIKA.NET

49 EMORO

50 TEHNA

50 YASKAWA SLOVENIJA

51 HAMTECH RIGOL

52 LSO SOK 2015

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+E na naš naslov. 
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom 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       (27,52 €)!  (odkljukajte)

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

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

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
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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CoB LED
Avtor: Herman Slokar dipl. ing. el., revija Avtoma  ka+Elektronika

Svetleča oz. sve  lna dioda (ang. Light-Emi   ng Diode - 
LED) spada med polprevodniške elektronske elemente. 
Njene elektronske lastnos   (npr. I-U karateris  ka) 
so podobne ”klasičnim” diodam s to razliko, da pri 
prevajanju elekr  čnečnega toka element oddaja 
svetlobo. Na voljo je raznolika paleta. Razlikujejo se 
po barvi, velikos  , obliki, namembnos   in električnih 
karakteris  kah. Z uporabo različnih materjalov; 
galijevega arzenida (GaAs), galijevega an  monida 
(GaSb), indijevega fosfi da (InP), silicij-germanijevih 
elementov, Indijevega galijevega nitrida (InGaN), 
indijevega kositrovega oksida na podlagi AlGaInP/
GaAs ter fosforne prevleke Y3Al5O12, se manipulira 
z izsevano svetlobo. Od leta 1962, kar so pri podjetju 
General Electric izdelali prvo GaAsP sve  lno diodo 
(LED), je bilo vloženih veliko sredstev in časa v razvoj 
le-teh.  Pred le   so se svetleče diode uveljavile kot 
signalni element, kjer so uspešno nadomes  le brljivke, 
potem so našle svoj prostor pri osvetljevanju ozadja 
ozadji plošča  h prikazovalnikov, z razvojem bele 
svetleče diode pa se hitro uveljavljajo pri izdelkih 
nemenjenih razsvteljave. Poleg boljšega izkoristka 
je tudi življenjska doba mnogo višja od  žarnice z 
žarilno nitko.

Chip-on-board
Tehnologija Chip-on-Board je širše poznana že več časa kot 
en od paketov oz. oblik elektronskih komponent (slika 1). 
Tehnologija CoB LED (ang. Chip-on-Board Light-Emi   ng Diode) 
omogoča izdelavo visoko sve  linih elementov z rela  vno 
manjhno površino. V bistvu CoB tehnologija združuje več že 
uveljavljneih tehnologij (slika 2); names  tev jedra na  skanino 
PCB, povezave so lahko ustvarjeno z žico, vio, lepljenjem traku 
TAB (ang. Tape Automated Bonding) ter lepljenje FCB (ang. 
Flip Chip Bonding). CoB LED sestavljajo številne neposredno 
na subustrat pritrjene manjše enote svetlečih diod, katere so 
zalite s silika gelom, epoxy smolo ali drugo smolo. Na ta način 
je industrija razvila tehnologijo s katero je zmanjšala stroške.

Slika 1 - CoB tehnologija

Slika 2 - Namestitev, povezave, zaščita.

Zakaj CoB LED in kako svetlo?
Tis  , ki se z LED komponentami srečamo sem-ter-tja, opazimo 
napredek. Čeprav se je svetlečim diodam skozi čas močno 
spremenil izsevni barvni spekter, področja uporabe in moč 
svetlobe, klasična žarnica z žarilno nitko še vedno prednjači 
pred posameznim LED elementom v količini izsevane svetlobe v 
”nam” vidnem spektru. Rešitev je, da uporabimo veliko količino 
svetlečih diod. Pri tem, se pa moramo zaveda  , da ima svetleča 
dioda tudi svojo fi zično pojavnos  , ki ni nezanemarljiva. Več 
posameznih svetlečih diod pa predstavlja dodateno izziv pri 
modeliranju svetlobe (slika 3). 

Pri grupiranju večji svetlečih led diod prestavlja problem tudi 
različna hitrost staranja. Uporabnik take luči pa ne bo ravno 
vesel pogleda na ”krmižljevo” luč. 
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ELEKTRONIKA

Slika 3 - primeri uporabe različnih neelektronskih komponent.

Z uporabo CoB LED elementov je proizvajalcu luči prihranjeno sestavljanje 
posameznih LED v grozde, ker posamezni CoB LED vsebuje več serijsko vezanih 
LED modulov integriranjih na substrat (slika 4). Na tak način je disipacija 
odvečne toplote je učinkovitejša (slika 5). Elemen   so robustni in potemtakem 
primerni za hitro ročno sestavljanje. CoB LED se lahko pritrdi na hlaldilno rebro 
z uporabo termalne paste ali termoprevodne folje in vijakov ali s termalno 
konduk  vno epoxi smolo.

Slika 4 - Vezava svetlečih diod v CoB svetleči diodi.

Standardna svetleča dioda ima v pri-
merjavi s CoB svetlečo diodo večjo 
temperaturno upornost (tabela 1). 
Posamezne svetleče diode pri CoB LED 
so pritrjene neposredno na keramičen 
substrat in na tak način je odvajanje 
toplote omogočeno (slika 5).

Tabela 1 - okvirne vrednosti toplotne upornosti.

Ste vedeli, da lahko tuljavo na  skanem vezju izračunate v pe  h minutah 
s pomočjo programa WEBENCH®?

toplotna upornostklasična LED v PLCC paketu 20-200 K/Wmočnstne LED na keramičnem substratu 6-12 K/W
CoB < 2 K/W
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COB LED

Slika 5 - primerjava toplotnih upornosti.

Zaključek
CoB LED vedno bolj prodirajo med nas. Industriji je uspelo razvi   module 
kateri sve  jo bolj ”toplo” svetlobo. Torej svetlobo nižjih temperaturnih 
vrednos  . In mogoče je ravno to razlog, da jih ne zaznavamo med nami in 
da se njihova uporaba  ho širi. Proizvondnji strošek CoB sve  lnih diod se 
ceni s povpraševanjem trga. Tako so našle prostor v dekora  vni razsvetljavi, 
avtomobilskih žarome  h, obcestnih sve  lkah in še in še.

Viri
- h  p://en.wikipedia.org/wiki/Light-emi   ng_diode [obiskano: 20.10.2014]
- h  p://www.lednews.org/what-cob-led-chip-on-board-defi ni  on/ [obiskano 

20.10.2014]
- h  p://www.digikey.com/en/ar  cles/techzone/2014/mar/the-rise-of-chip-on-board-

led-modules [obiskano: 20.10.2014]
- h  p://www.digikey.com/en/ar  cles/techzone/2014/mar/why-and-how-chip-

on-board-cob-leds-reduce-cost-and-save-energy-in-ligh  ng-designs [obiskano: 
20.10.2014]

- h  p://www.electronics-ee  mes.com/en/crispwhite-cob-led-arrays-ideal-for-retail-
applica  ons.html?cmp_id=7&news_id=222921725

- h  p://www.ledligh  ng-ee  mes.com/en/cob-led-arrays-for-pars-claim-highest-
effi  cacy.html?cmp_id=7&news_id=222909206

- h  p://www.ledligh  ng-ee  mes.com/en/1800-lumen-spotlight-led-cooler-off ers-
space-saving-benefi ts.html?cmp_id=7&news_id=222909161

- h  p://www.led-heatsink.com/
- h  p://www.ledligh  ng-ee  mes.com/en/white-leds-off ers-uniformity-benefi ts-for-

low-profi le-packages.html?cmp_id=7&news_id=222909154
- h  p://www.ledligh  ng-ee  mes.com/en/chip-on-board-led-doubles-light-from-half-

the-surface.html?cmp_id=7&news_id=222909149

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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Kompenzacija padca napetos   pri napajanju 
oddaljenih komponent
Pripravil: Herman Slokar dipl. ing. el., revija Avtoma  ka+Elektronika

Pogosta težava pri distribuciji električne energije v elektronskih sistemih je pomankljiva regulacija padca 
napetos   med virom ter bremenom. Vsakršno povečanje upornos   vodnika, dolžine vodnika ali bremenskega 
toka poveča napetostno razliko. V koliko si napetostni regulator in breme delita skupno maso, je zahtevan 
samo en vodnik, ki povezuje regulator in breme. LT6110 bistveno pripomore k kvalitetni regulaciji padcev 
napetos   na vodnikih.
LT6110 ja namenjen bremenom, ki potrebujejo čim bolj natančno in stabilno napajanje. V primeru, da zelo 
jasno defi niriamo upornost vodnika RWIRE, upornost soupora RSENSE in upornost priključkov, lahko LT6110 zelo 
natančno kompenzira padce napestos   na bremenu.

LT6110 kompenzator
Slika1 prikazuje kompenzacijski diagram izvedeno z eno 
žico (one-wire compensa  on). V primeru, da regulator in 
oddaljeno breme ni priključeno na skupno maso, je potrebna 
še ena povezava; ena že povezuje regulator bremena in 
druga za priključitev mase oddaljenega bremena. LT6110 
meri bremenski tok kot padec napetos   VSENSE na znanem 
uporu RSENSE • Tok ILOAD je sorazmeren ponornemu toku 
IOUT. Jakost zaznavanja toka programi ra mo s pravilno izbiro 
upora RIN na povratnem vodu (feedback line) operacijskega 
ojačevalnika. Kompenzacija padca napetos   na vodniku 
VDROP je sorazmeren ponornemu toku IIOUT skozi RFA. Design 
kompenzatorja LT6110 je preprost; produkt ponornega 
toka in upornos   upora RFA je napetost največjega padca 
napetos   VDROP. 

 

Vrednost soupora RSENSE na LT6110 je 20 mΩ in je primeren 
za bremenske tokove do 3 A. Če merimo tokove večje od 
3 A je potrebno velikost soupora poveča   z zunanjim. 
LT6110 je na voljo tudi IMON priključek s katerim izvedemo 
tokovno referenco npr. LT3080.

Kompenzacijski vodnik
Slika2 prikazuje vezavo povratnega vodnika padca 
napetos   na bremenu (voltage drop compensa  on wire); 
napetostnega regulatorja (buck regulator) 3,3 V in 5 A 
LT6110, kateri spremlja padec napetos   na bremenu. 
Breme in LT6110 povezuje bakren vodnik dolžine 6 m in s 
presekom 0.8 mm2. Napetostni regulator (buck regulator) 
zahteva names  tev večjega, zunanjega upornika RSENSE.
Največji bremenski tok ILOAD = 5 A skozi vodnik z upornostjo 
140 mΩ in RSENS = 25 mΩ povzroči 825mV padca napetos  . 

Za regulacijo bremenske napetos   
VLOAD  za 0A ≤ ILOAD ≤ 5 A mora 
produkt IIOUT • RFA  bi   enak 825 mV.

Na voljo imamo dve možnos   izvedbe:
• izberemo IIOUT in preračunamo 

primerno upornost upora RFA ali
• vzamemo zelo majhen tok regu-

latorjeve povratne upornos   in 
izračunamo RIN upor za nastavitev 
izhodnega toka IIOUT.

Tipično se za IIOUT izbere 100 μA. Na 
sliki 2 je vezje s tokom pa povratnem 
vodu 6 μA (VFB/200k), upornost RFA 

IOUT
IIOUT

+IN

RFA

+ –
–IN

I+IN

LT6110

V+

V–

RS

RIN

IMON

RFB

RG
+ –

RSENSE
20mΩ 

VSENSE

ILOAD

CLOAD

VLOAD
RWIRE

REMOTE
LOAD

OUTVIN

VFB

VREG

FB

REGULATOR

IN

Slika 1 - Nobenega posebnega voda ne potrebujemo za kompenzacijo padca na napajalnih 
žicah oddaljenega bremena
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upor je 10kΩ, upornost RIN pa določimo tako, da je 
IIOUT • RFA = 825mV.

IIOUT=USENSE⁄RIN 
IIOUT•RFA=UDROP   in
RIN=RFA•RSENSE/(RSENSE•RWIRE )

tako za RFA = 10k, RSENSE = 25 mΩ in RWIRE = 140 mΩ dobimo 
RIN = 1.5k.

Brez kompenzacije padca napetos   bi bila največja razlika  
bremenske napetos   ∆VLOAD = 700 mV (5 • 140 mΩ) oziroma 
kar 21,2% pri izhodni napetos   3,3 V. LT6110 zmajša ΔVLOAD 
na samo 50 mV pri 25°C, kar je le 1,5% napake.

Natančna regulacija bremena
K premišljeni intergraciji LT6110 spada tudi pravilna ocena 
upornos   napajalnega vodnika RWIRE. Napaka regulacije 
napajanja bremena je lahko posledica dveh vzrokov:
• napake zaradi upornos   vodnikov ali
• napake pri praivlni vezavi vezja LT6110.

Poglejmo vezje na sliki 2, kjer, čeprav RSENSE in RWIRE  
povzročita preračunano napako 25%, LT6110 napako 
zreducira na le 6,25%.

Za natančno regulacijo bremenske napetos   je natančna 
ocena skupne upornos   vodnikov med napajalanikom 
in bremenom bistvena. V primeru, da zelo natančno 
defi niriamo upornost vodnika RWIRE, upornost merilnega 
upora RSENSE in upornost vseh priključkov ter povezav na 
 skanem vezju, lahko LT6110 zelo natančno kompenzira 

padce napestos   na kakršnikoli dolžini priključnih kablov 
do bremena.

Zaključek
LT6110 kompenzator padca napetos   na bremenu izboljša 
napajanja v vezjih, kjer so prisotni visoki tokovi na dolgih 
vodnikih. Regulacija padca napetos   je dosežena brez 
dodajanja novih vodnikov v vezje, brez dodajanja Kelvinovih 
upornikov ali podobnih posegov. Vezje z uporabo LT6110 
ponuja poenostavitev vezji v zameno za nekaj dodatnih 
kvadratnih milimetrov na  skanem vezju.

Slika 2 - Primer regulacije bremenskega napetosti pri visokih tokovih: 3,3V, 5A buck regulator z LT6110 kompenzacijo padca napetosti na 
kablih.

VIN

LT3976

SYNC GND

VISHAY
IHLP4040DZE

6.8μH

OUT

BOOST

VIN
V do 40V

SW

FB

EN

V+
+IN

EN
NC

GND

IMON

7
8 1.5k

5

6

2
1

4

3

–IN

RS

SS

RT

0.47μF

470pF

10μF

0.1μF

220μF
3.3V
5A

100μF2Ω

100k0.01μF

10k

VREG

LT6110180pF

PDS540

VFB
1.197V

340k VISHAY
VSL2512R0250F

200k

RWIRE VLOAD

140mΩ
20 FT, 18AWG

BREME
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STROKOVNI DOGODKI

Konferenca
Telekomuni-
kacije 2014
Avtor: Herman Slokar dipl. inž. el., Avtoma  ka

Gotovo razmišljate o prihodnos  . Le-ta 
je povsem odvisna od truda, denarja, 
sposobnos   in priložnos  . Povezovanje 
različnih podjetji, izmenjevanje idej, 
prijateljevanje in druženje s somišljeniki 
ali le kolegi iz sebi podobnih vrst; 
z vsem tem je postregla letošnja 
konferenca Telekomunikacije 2014. 
Revija Avtoma  ka je bila kot medijski 
pokrovitelj prisotna na konferenci.

Otvoritev konference - Sašo Jalšovec, direk-

tor MOBINET d.o.o.

Letna konferenca Telekomunikacije 
2014, katera slavi manjši jubilej, je že 
petnajs  č zapovrstjo zbrala  ste, ki 
imajo kaj povedat in  ste, ki so želeli 
kaj sliša   o najnovejših trendih iz sveta 
telekomunikacij. Konferenčni prostori 
hotela Plaza v Ljubljanskem BTC-je so 
bili ravno pravšnji za predavanja ter 
kramljanje in druženje z mnogimi, ki so 
vpleteni v telekomunikacijskih storitvah. 
Nagovoril nas je direktor Sašo Jalšovec, 
direktor konference. Na kratko je orisal 

Neverjetna raznolikost sodobne razsvetljave

Svetloba LED sijalk je moderna. Svetloba LED sijalk je čudovita.
Svetloba LED sijalk zelo učinkovito znižuje stroške.

Staro za novo. Enostavna zamenjava sijalk in znižanje stroškov.

Vse osnovne standardne žarnice z žarilno nitko so na trgu prepovedane od leta 2012. Osramove 
sijalke LED pa so razpoložljive v najbolj običajnih oblikah in s široko paleto podnožij ter kot 
zamenjava za fl ourescenčne sijalke. To pomeni, da odločitev za trajnostno razsvetljavo s 
sijalkami LED ne pomeni popolne zamenjave svetil ali celo sistemov. Zasuk zapestja je dovolj 
za občutno zmanjšanje porabe elektrike in stroškov vzdrževanja. Bistvenega pomena so tri 
odločilne prednosti: vse Osramove sijalke LED so izjemno ekonomične (do 90 odstotkov 
manjša poraba v primerjavi z žarnico z žarilno nitko), imajo kakovostno svetlobo in zelo dolgo 
povprečno življenjsko dobo (do 45.000 ur).

Odlične značilnosti
Osramove sijalke in svetila LED oddajajo 

privlačno in  svetlobo, njihovo 

vzdrževanje je minimalno, so zelo vzdržljive 

in prepričljivo stroškovno učinkovite.

www.elektronabava.si

Proizvodni program:

VODILNI SLOVENSKI PROIZVAJALEC  
INDUSTRIJSKE SENZORIKE 

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

tel: 03/ 89 83 700
fax:03/ 89 83 718

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
 razvoj senzorjev po željah kupcev
 razvoj elektronskih sklopov (krmilnikov, regulatorjev ipd)
 merjenje zaustavitvenih asov strojev
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KONFERENCA TELEKOMUNIKACIJE 2014

zgodovino konference, njene mejnike ter poudaril poslanstvo 
le-te. Na kratko je orisal spremembe na trgu mobilnih in 
kabelskih operaterjev tako z ekonomske kot tudi tehnične 
pla  . Zvrs  li so se govorci, ki so – skoraj vsi - imeli veliko za 
poveda  .

Hotel Plaza postaja v Ljubljani nova konferenčna destinaci-

ja, ki meji na kopališče Atlantis in nakupovalno središče 

BTC

Sponzorji se predstavijo

Spregovoril je Franc Dolenc, človek z bogato zgodovino. 
Leta 2011 je bil imenovan na položaj generalnega direktorja 

Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, AKOS. Razgrnil 
je tako poglede Evropske komisije in AKOS-a, kot tudi svoje 
poglede na stanje v gospodarstvu, možnos  , usmeritve. 
Sledili so Marko Derča iz podjetja A.T. Kearney, d.o.o., Peter 
Boras, svetovalec uprave pri podjetju Si.mobil, d.d., Ilian 

Hafouzov, direktor prodaje pri Broadso  u, Inc, David Vidmar, 
Microso  , d.o.o., Primož Kuzman, Net Insight AB, Grega 
Zoubek in Uroš Majcen iz podjetju Citrix Systems Inc. in S&T 
Slovenija, d.d., Jan Žorž, ISOC in Marko Kašič, svetovalec za 
varnostne rešitve pri Amis, d.o.o. 

Sledila je okrogla miza z naslovom Ekosistemi in B2B storitve, 
katero je moderiral Zenel Batagelj, ki prihaja iz podjetja Vali-
con, d.o.o. V okrogli mizi so sodelovali Rok Gorjup, direktor 
prodaje Si.mobil, d.d., Boštjan Košak, direk tor Amisa, d.o.o., 
Stane Mikolič, soustanovitelj podjetja ChimpSync in Damjan 
Ma  čič, direktor podjetja Koofr, d.o.o.

Zaključno dejanje: žrebanje nagrad
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Avtor: Damijan Smonkar, dipl.ing.el., FBS elektronik d.o.o.

Podjetje FBS elektronik d.o.o. predstavlja nove brezžične rešitve na 
področju komunikacije za reševanje uje  h oseb iz dvigala in predstavitev 
modelov GSM vmesnikov za M2M aplikacije.

Komunikacijske naprave Komunikacijske naprave 
za industrijo dvigal in GSM za industrijo dvigal in GSM 
vmesniki za M2M aplikacijevmesniki za M2M aplikacije

S Pravilnikom o varnos   dvigal Ul. RS št. 83/2007 je določeno, da mora bi   
v dvigalu vgrajena stalna dvosmerna govorna poveza, ki omogoča klic ter 
dvosmerno komunikacijo za reševanje uje  h oseb v dvigalu. 

Kvalitetna in varna dvosmerna komunikacija v procesu reševanja omogoča 
kvaliteten prenos govora med ujeto osebo in reševalcem. Na podlagi barve 
glasu reševalec lahko ugotovi v kakšnem počutju je ujeta oseba kar mu 
omogoča, da v času reševanja lahko pomiri ujeto osebo v dvigalu. 

Slika 1 - Sistem HelpyAir

Slika 2 - GSM vmesniki za M2M aplikacije

,
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HelpyAir predstavlja revolucijo na področju dvosmernih 
komunikacijskih naprav v industriji dvigal in je edini sistem 
na tržišču, ki omogoča popolno brezžično vgradnjo v sistem 
dvigala ter odpravi potrebo po dodatni inštalaciji kablov.

Sistem HelpyAir je sestavljen 
iz bazne postaje in govornih 
modulov.

Slika 3 - Bazna postaja HelpyAir

Bazna postaja HelpyAir je avto matski pozivnik z vgrajenim 
GSM vmesnikom:
 ustreza standardom EN 81-80, EN81-28, EN81-70 

za klice in redno preizkušanje;
 možnost povezave z do 9 govornih modulov;
 možnost vključitve do 12 telefonskih številk za 

različno alarmiranje;
 lokalno programiranje preko lokalnega govornega 

modula KEY satelit;
 možnost daljinskega programiranja preko SMS ali 

DTMF tonov;
 vrste opozoril: prekinitev povezave med bazno postajo 

in govornim modulom, nivo baterije – opozorilo za 
menjavo na bazni postaji in na ostalih govornih 
modulih, opozorilo na izpad napajanja 220Vac;

 možnost alarmiranja o stanju predplačniškega 
paketa;

 vgrajena ura za spremljanje dogodkov(časovni žig);
 digitalna prilagoditev jakos   zvoka;
 možnost 85 posnetkov vnaprej posne  h sporočil.

V sistemu HelpyAir se lahko uporabljajo različni govorni 
moduli, ki imajo različne funkcije in vgradne lastnos  . 

Govorni moduli so: 

- Key satelit 
brezžični govorni modul za dvosmerno 
komunikacijo z  pkovnico za namen 
programiranja HelpyAir sistema;

Slika 4 - Govorni modul KeySatelit

- COP satelit
brezžični govorni modul za dvosmerno 
komunikacijo za vgradnjo na kontrolno 
ploščo v kabini dvigala;

Slika 5 - Govorni modul COP satelit

- CAR satelit
brezžični govorni modul za 
dvosmerno komunikacijo za 
vgradnjo za kontrolno ploščo 
v kabini dvigala;

Slika 6 - Govorni modul CAR satelit

- CAR satelit z LED
brezžični govorni modul za 
dvosmerno komunikacijo za 
vgradnjo za kontrolno ploščo v 
kabini dvigala z LED signalizacijo;

Slika 7 - Govorni modul CAR satelit 
z LED

- PLUS satelit
brezžični govorni modul za dvosmerno 
komunikacijo z gumbom za klic v sili 
in LED signalizacijo;

Slika 8 - Govorni modul PLUS satelit

HelpyAir omogoča enostavno in hitro vgradnjo v sistem 
dvigala. Monter pred odhodom inštalacije HelpyAir na 
lokacijo, vzpostavi povezavo med bazno postajo in govornimi 
moduli v delavnici ter preizkusi zvezo delovanja. Zaradi 
revolucionarnega brezžičnega pristopa za dvosmerno 
komunikacijo v dvigalu je omogočeno monterju hitra in 
učinkovita vgradnja sistema v dvigalo. 

Prednos   HelpyAir sistema:
 odprava potreb po dodatnem ožičenju strojnica 

dvigala - kabina dvigala (ni dodatnih stroškov s 
povezovalnim kablom);

 obstoječe inštalirane kable v dvigalu je mogoče 

t

t 
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uporabi   za druge namene (varčevanje pri osvetljavi 
v kabini ipd);

 hitra vgradnja v strojnico in v kabino dvigala;
 čist in kvaliteten zvok zaradi digitalizacije glasu 

(zvok se ne prenaša po žici) ni slabljenja glasu, kot 
pri fi zičnem vodu;

 sistem ustreza standardom EN 81-80, EN81-28, 
EN81-70, ki jih določa  Pravilnik o varnos   dvigal 
Ul.RS št. 83/2007 

Vzdrževalcem, reševalcem in uporabnikom dvigal brezžični 
HelpyAir omogoča kvalitetno, varno in učinkovito dvosmerno 
komunikacijo ob dogodkih, ko se uporabnik dvigala znajde 
v situaciji, da je ujet.

Predstavitev modelov in aplikacij z univerzalnimi GSM 
vmesniki ESSE   za M2M rešitve:

GSM 500 R2R je univerzalna rešitev za oddaljen nadzor je 
vmesnik, ki se lahko uporablja za različne rešitve daljinskega 
nadzora oddaljenih naprav:

- odpiranje/zapiranje avtomatskih vrat;
-  odpiranje/zapiranje dvoriščnih vrat, ramp ali potopnih 

stožcev;
- zaklepanje/odklepanje električnih ključavnic;
- vklop/izklop klimatskih naprav (gretje/hlajenje);
- vklop/izklop  centralno ogrevalnih sistemov;
- vklop/izklop namakalnih sistemov;
- nadzor in prenos informacij za ALARMNE sisteme za 

pro  vlomno zaščito;
- nadzor in kontrola sistemov za industrijsko avtoma  zacijo 

M2M aplikacije;  

Slika 9 - GSM 500 R2R

GSM 500.Net univerzalna rešitev za prenos zvoka in 
podatkov z eno SIM kar  co omogoča:

- prenos podatkov po standardih RS-232, RS-485 in 
CAN-bus;

- GPRS podatkovno povezavo;
- lokalno in oddaljeno programiranje preko DTMF 

tonov in SMS;
- signalizacija in alarmiranje o stanju baterije in stanju 

predplačniškega računa preko SMS;
- avtomatski reboot sistema po dolgi odsotnos   GSM 

signala.  

Slika 10 - GSM 500.Net

Za zaščito elektronskih naprav vam ponujamo široko 
paleto zaščit pred prenapetostjo. Vgrajene v konek-
torje za koaksialne kable bodo odvedle visoke trenu-
tne impulze, ki nastanejo pri strelah ali statičnih pra-
znjenjih.

Odvisno od vaše aplikacije lahko izberete zaščito z 
ustrez nimi konektorji in karakteristikami!

Info na:
HAMtech
shop.hamtech.eu
Tel. 059 010 952



17AVTOMATIKA 128/2014

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

17

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

Kot smo pisali že v prejšni številki revije, ponuja podjetje Beckhoff  širok nabor ugnezdenih (embedded) 
PC krmilnikov, med katerimi je tudi nov 32-bitni krmilnik/računalnik CX8093 iz serije CX8000.

CX8093: Novi ugnezdeni računalnik/krmilnik 
za PROFINET

CX8093: Odlično razmerje med zmogljivostjo, dimenzijami in ceno

Podobno kot njegov sorodnik CX8030 
ima tudi CX8093 vgrajen 400 MHz 
32-bitni ARM procesor in 64 MB 
RAM pomnilnika. Nameščen ima 
operacijski sistem Microsoft Windows 
CE, prednameščeno pa ima okolje 
TwinCAT PLC 'runtime', ki omogoča 
PLC funkcionalnost. Podatki se 
shranjujejo na microSD kartico, 
podprte so različne velikosti (od 512 
MB do 4 GB), odvisno od zahtev 
aplikacije ter količine podatkov. 
Deluje v temperaturnem območju 

od 0 do +55°C, nizka poraba pa 
omogoča hlajenje brez ventilatorja.

Poleg Ethernet priključka, ki 
se uporablja za programiranje 
naprave, ima CX8093 vgrajen 
PROFINET RT device vmesnik z 
dvema RJ45 priključkoma (kot 
stikalo). DIP stikala omogočajo 
enostavno nastavitev PROFINET IP 
naslova ali imena. CX8093 ponuja 
tudi možnost aktiviranja dodatne 
virtualne PROFINET naprave, kar 

omogoča dvojno količino prenesenih 
podatkov ali komunikacijo z še enim 
dodatnim PROFINET krmilnikom. 
Vhodno-izhodni del krmilnika 
avtomatsko prepozna priključene 
module, ki so lahko s K-Bus ali E-bus 
(EtherCAT) vodilom (mešano ne).

Krmilnik/računalnik CX8093 se 
lahko uporablja kot samostojen 
krmilnik v manjših sistemih ali kot 
lokalni krmilnik v večjih sistemih. 
MicroSD kartica omogoča enostavno 
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Tehnični podatki CX8030

Procesor 32 bit, 400 MHz, ARM9

Delovni pomnilnik (RAM) 64 MB

Flash pomnilnik 512 MB microSD (opcijsko 1, 2 ali 4 GB)

Operacijski sistem Microso   Windows CE 6.0

Protokol PROFINET RT Device

Vmesniki 1 x RJ45 Ethernet, 10/100 MBit/s (ADS prek TCP/IP)
2 x RJ45 PROFINET (s  kalo), 10/100 MBit/s
1 x USB (pod pokrovom)

I/O povezava E-bus (EtherCAT moduli) ali K-bus (Bus moduli), mešano ne

LED diagnos  ka 1 x napajanje, 1 x TwinCAT status, 2 x PROFINET status

Ura Interna ura realnega časa, baterijsko napajanje (baterija pod sprednjim pokrovom, zamenljiva)

Krm. program TwinCAT PLC ‘run  me’

Podpr   programski jeziki IEC 61131-3

‘Web’ vizualizacija da

Nastavljanje preko spetnega vmesnika da

Napajanje 24 VDC (-15 %/+20 %)

UPS ‘1-sekundni UPS‘ (za zapis do 1 MB ‘persistent’ podatkov)

Maks. tok napajanja I/O modulov 2 A

Maks. poraba 3 W

Dimenzije (Š x V x G) 64 mm x 100 mm x 73 mm

Temperatura obratovanja/shranjevanja 0 °C … +55 °C / -25 °C … +85 °C

Opornost na vibracije/udarce V skladu z EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMC emisije V skladu z EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Razred zaščite IP20

Cer  fi ka  CE, UL

menjavo enote, če je to potrebno, zapisane podatke pa je možno prebrati na čitalniku SD kartic. CX8093 
ima kratkotrajni kapacitivni UPS s komercialnim nazivom ‘1-sekundni UPS’, ki v primeru izpada električne 
energije omogoča shranjevanje določene količine podatkov (do 1 MB) na microSD kartico.

Več o novem ugnezdenem računalniku/krmilniku CX8093 najdete na www.beckhoff.si ali pri podjetju 
Beckhoff Avtomatizacija d.o.o.

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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VARNOST STROJEV

Nekateri varnostni krmilniki potrebujejo  dodatno 
mrežno enoto za povezavo na operaterski panel, kar 
povzroča dodatne stroške in poveča prostorske zahteve. 
Programirljivi varnostni krmilnik G9SP lahko krmili tako 
varnostne, kot tudi standardne vhode in izhode in kljub 
temu ne potrebuje dodatnega standardnega krmilnika. 
Tako ponudi veliko bolj kompaktno rešitev.

Boljši nadzor in 
pregled varnostnega 
stanja na stroju 
Avtor:  Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.,  ambroz.podkoritnik@miel.si

NB serija operaterskih panelov sedaj podpira tudi 
povezavo z varnostnimi krmilniki serije G9SP in 
strojegraditeljem ponuja stroškovno učinkovito 
rešitev v primerjavi z drugimi nizko cenovnimi 
varnostnimi krmilniki. Operaterski panel NB je lahko 
neposredno povezan z varnostnim krmilnikom G9SP 
preko serijske komunikacije. Neposredna povezava 
omogoča enostavno spremljanje opera  vnih statusov 
in podrobnos   napak s krmilnikom G9SP. Veliko bolj 
nazorno je možno prikaza  , kje na liniji je prišlo do 
napake, na primer vrata, ki niso zaprta ali pokvarjeno 
s  kalo. To prispeva k zmanjšanju časa izpadov 
proizvodnje linije.

Serija NB operaterskih panelov je na voljo v velikos  h 
od 3,5 do 10 palcev z barvnim, na do  k občutljivim TFT 
zaslonom, z LED osvetlitvijo in dolgo življenjsko dobo. 
Prinaša večjo funkcionalnost in uporabnost in je idealna 
za manjše in srednje velike stroje.

Povezljivost je podprta z zadnjo ali kasnejšo verzijo 
brezplačnega programskega orodja NB-Designer (verzija 
1.32).
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Avtorji: Aleksandra D. Re   nger, Vesna Eržen in Boštjan Batagelj

Tridnevni  Seminar radijskih komunikacij (SRK) poteka vsako leto na Fakulte   za elektrotehniko v organizaciji 
Fakultete in Laboratorija za sevanje in op  ko (LSO). Glavna cilja seminarja sta dopolnilno izobraževanje 
in strokovno izpopolnjevanje na področju radiokomunikacij in radiodifuzije. Letošnjega seminarja, ki je 
potekal od 24. do 26. septembra,  se je udeležilo lepo število ljudi (čez devetdeset),  tako strokovnjakov s 
področja radiokomunikacij kot tudi študentov višjih letnikov na študiju telekomunikacij , saj vključitev v 
seminar ni pogojena z vrsto ali stopnjo izobrazbe, kot tudi ne z drugimi posebnimi pogoji. 

Seminar radijskih komunikacij – SRK 2014

Poglabljanju splošnega in specialis  čnega znanja je bil 
namenjen pester in razgiban izbor predavanj: 

- domačih predavateljev iz fakultete, ki so poskrbeli 
za poglobitev in razširitev bazičnega in strokovnega 
znanja,

- strokovnjakov slovenskih raziskovalno-izobraževalnih 
ins  tucij, vladnih organizacij in gospodarstva ter

- vabljenih predavateljev iz tujine, predvsem s področja 
merilne tehnike za sodobne radiokomunikacijske 
sisteme.

Seminar  se je začel z uradnim uvodnim nagovorom 
dekana Fakultete za elektrotehniko prof. dr. Igorja Papiča, 
ki mu je sledil nagovor profesorja Vidmarja, predstojnika 
Labotratorija za Sevanje in op  ko  s  povabilom na razstavo 
merilne opreme v fakultetni avli in delu letošnjega 
programskega odbora. 

Letos so razstavljali svoje tehnološko dovršene merilne 
inštrumente predstavniki Amiteha, Keysight Technologies, 
Rigol, Hameg ter podjetja Rohde&Schwarz, ki so bili 
prisotni vse tri dni seminarja. Poleg razstavljavcev so 
glavni program popestrili s predavanji povezani plaka  , 
ki so bili prisotni prvi dan, ter letošnja novost: »hands-
on« laboratorijski poskusi. Z laboratorijskimi poskusi sta 

podiplomska študentka Maja Atanasovska in raziskovalka 
iz Laboratorija za sevanje in op  ko Vesna Eržen predstavili 
koncept in delovanje Fresnelovih con, zvonjenje kabla ter 
iz prak  čnega vidika osvetlili predavanje prof. Vidmarja o 
intermodulacijskem popačenju. V okviru laboratorijskih 
demonstracij pa je bil prikazan tudi letošnji patent prof. 
Vidmarja 'Monoinpulzni antenski sevalnik' za globoko 
parabolično anteno, nameščen v njenem gorišču, za 
namen sledenja satelitov in brezpilotnih letal. Udeleženci 
seminarja so v zaključnih anketah laboratorijske poskuse 
ocenili kot odlično dopolnilo seminarja, kjer se demonstrira 
teore  čna razpravljanja. Nekateri udeleženci so si tako 
določene pojave prvič ogledali v praksi.  

Kot  vsako leto je LSO poskrbel za prijazen sprejem 
sodelujočih predavateljev in udeležencev, pri čemer je 
vsak prejel gradivo v elektronski obliki in  skan zbornik 
ter prak  čno darilo. Dodatnemu razvedrilu in mrežnemu 
druženju so bili namenjeni kratki odmori med posameznimi 

Slika 1 - Maja Atanasovska iz Laboratorija za sevanje in optiko pri 

razlagi in praktičnem prikazu delovanja Fresnelovih con.

Slika 2 - Prikaz delovanja večfrekvenčnega monoinpulznega 

antenskega žarilca za namene sledenja satelitov in brezpilo-

tnih letal.
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Prihodnost je v naših rokah

predavanji, ki so povezovali pestro dogajanje na seminarju. Med njimi sta nam 
prijazni hostesi postregli s kavico, čajem in raznimi okusnimi prigrizki. Čas 
odmorov je bil kot nalašč  za pogovor, druženje in sklepanje novih poznanstev. 

Formalnemu uvodu prvega dne so sledila predavanja v znamenju seznanjanja z 
nekaterimi prak  čnimi pravno-formalnimi  problemi na področju radiokomunikacij: 
g. Saje iz Telekoma Slovenije (TS) je imel predavanje na temo 'Kako smo 
pridobili frekvence za izgradnjo in modernizacijo mobilnega omrežja?'.  Z 
drugega zornega kota je to tema  ko osvetlila ga. Pavšek Taškov iz Agencije 
za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), ki je  predstavila izvedbo prve 
javne dražbe frekvenc v Sloveniji.  G. Mišović  iz TS je v nadaljevanju predstavil 
storitev dvojček/trojček preko TS mobilnega omrežja 4G (LTE). Drago Majcen 
iz Slovenskega inš  tuta za standardizacijo (SIST) pa je sklenil dopoldanski del 
prvega dneva seminarja s predstavitvijo vseevropskega projekta eZdravje, 
njegovega pomena za širšo družbo in  poteka standardizacije, ki vključuje 
tudi radijske tehnologije.

Sledila je dobra ura odmora za kosilo in ogled predstavitve plakatov, ki so 
se nahajali v avli Fakultete. Pet plakatov je podrobneje osvetlilo nekatera 
specifi čna področja radiokomunikacij. Posebno grafi čno kar  co imenovano 
'CUDA NVIDIA' je predstavil Andrej Osterman s pomočjo plakata z naslovom 
'Paralelno računanje vidnos   na digitalnem modelu višin s pomočjo grafi čne 
kar  ce CUDA NVIDIA'. Področje uporabe satelitske navigacije je osvetlil Andrej 
Štern s plakatom 'Ocenjevanje učinkov delovanja satelitskega lociranja na 
cestni promet'. Aleksandra D. Re   nger je predstavila 'Pregled ukrepov pro   
motenju globalnega navigacijskega satelitskega sistema'. Na področju anten  
je Blaž Drolc podal možnos   za 'Odstranjevanja nezaželenih odbojev pri 
meritvi dobitka antene', Leon Kocjančič pa je prikazal 'Simulacijo ter izdelavo 
širokopasovnih Vivaldijevih anten'.

V popoldanskem času  so se zvrs  la še š  ri predavanja: g. Mihelič iz podjetja 
Aviat Networks je govoril o transportu sinhronizacije v hrbteničnih radijskih 
paketnih omrežjih nove generacije; dr. Tomi Mlinar iz Fakultete za elektrotehniko 
pa o snovanju pete generacije mobilnih komunikacij. Sledila sta še g. Trček 

Slika 2 - Prof. Matjaž Vidmar, predstojnik Laboratorija za sevanje in optiko, pri razlagi 

lastnosti ojačevalnikov. 
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iz Inš  tuta za neionizirana sevanja (INIS) s predavanjem 
o elektromagnetnem sevanju v okolici baznih postaj LTE 
ter g. Šuštar iz podjetja Virtua IT d.o.o., ki je predstavil 
študijo izvedljivos   'Brezžičnega širokopasovnega dostopa 
na vlakih z uporabo WiFi tehnologije'.

Drugi dan Seminarja je otvoril prof. Vidmar s strokovnim in 
nazornim predavanjem o intermodulacijskem popačenju, 
ki so ga udeleženci seminarja v anketah ocenili kot najbolj 
zahtevno in hkra   tudi najboljše predavanje letošnjega 
dogodka. Poudaril je, da sta največji izvor intermodulacijskega 
popačenja lahko močnostni ojačevalnik oddajnika in 
mešalnik sprejemnika, v manjši meri pa celo antene ali 
prenosna pot. V predavanju je predstavil tudi načine, kako 
se spoprije   s posameznimi izvori popačenja. G. Tavčar iz 
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) 
je v predavanju 'Radijske komunikacije v izrednih razmerah' 
osvetlil problem oblačnih storitev v primeru večjih naravnih 
nesreč ter nepredvidljive posledice kibernetskih napadov, 
ki so zaradi narave oblaka lažje izvedljivi. Povedal je, kaj 
je oteževalo odzive v zadnjem žledolomu ter poudaril, 
da bi bilo kljub vsem novim tehnologijam in napredku 
potrebno upošteva   želje in potrebe uporabnikov in ne 
le uresničeva   vseh sodobnih tehnoloških potencialov.

Slika 3 - Boštjan Tavčar iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje pri predstavitvi Radijskih komunikacij v izrednih razme-

rah.

Sledili sta bolj tehnično obarvani predavanji: Ana Turšič nam 
je predstavila sestavne dele, prednos   in funkcionalnos   

sodobnega visokofrekvenčnega števca, ki ga je izdelala v 
okviru magistrskega  dela pod mentorstvom prof. Vidmarja; 
Roman Flegar iz Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo - Urada Republike Slovenije za meroslovje 
(MGRT-MIRS) pa je predstavil izzive pri postopkih overitev 
Dopplerjevih merilnikov hitros   in kalibraciji mikrovalovnih 
merilnikov. Sledili sta predavanji o majhnih sateli  h, ki se 
snujejo v Sloveniji;  g. Frőhlich iz CO Vesolje je predstavil  
'Satelitske komunikacije za interak  vno opazovanje in 
snemanje Zemlje', g. Kirbiš iz Univerze v Mariboru pa 
t.i. 'CCSDS združljiv komunikacijski modul za vesoljske 
aplikacije'. 

Drugi del drugega dneva seminarja se je pričel s predavanjem  
g. Lemuta iz podjetja Instrumenta  on Technologies d.d. o  
težavah in rešitvah pri načrtovanju sodobnih kompleksnih 
elektronskih vezij (tudi mikrovalovnih), pri čemer je poudaril 
pomembnost dokumentacije, s katero se razvojni cikel 
kompleksnih elektronskih vezij sploh začne. G. Mraović iz 
Inš  tuta za celulozo in papir (ICP) je  predstavil prevodne 
periodične strukture iz metamaterialov (v obliki obročev, 
jeruzalemskih križev in fraktalov), ki lahko ojačijo ali 
oslabijo signale, ter s katerimi so ustvarili selek  vne radio-
frekvenčne zaslone iz  skanih meta-vzorcev. 

Drugi dan seminarja sta sklenila podiplomska raziskovalca 
iz Laboratorija za sevanje in op  ko.  Vladimir Furlan je 
predstavil posebnos   mikrovalovnih naprav, osnovanih 
na substratu barijevega in stroncijevega  tanata (angl. 
'Microwave Devices based in Barium Stron  um Titanate 
Substrates'), Nasr Gad  pa posebne  antene, namenjene  
širokopasovnim aplikacijam (angl. 'Compact Square Spiral 
Slot Antenna for Wideband Applica  ons'). Za vse  ste, ki 
niso uspeli vide   laboratorijskih poskusov med odmorom 

Slika 4 - Prikaz delovanja radio-frekvenčne zaslonke iz tiskanih 

meta-vzorcev.
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za kosilo ali bi potrebovali več časa in poglobljeno razlago, 
se je po predavanjih ponudila nova priložnost. 

Tretji, zadnji dan Seminarja, je g. Hall iz podjetja Rohde&Schwarz 
predramil občinstvo z uvodnim vprašanjem: ''Kaj je to 
realni čas (angl. 'real-  me')?'' ter nadaljeval z vsakodnev-
nimi dilemami o realnem času. V predavanju z naslovom 
'Časovni vidiki spektralnih analizatorjev in osciloskopov 
v realnem času' (angl. 'Timing Aspects of Real Time 
Spectrum Analyzers and Oscilloscopes') je nato pojasnil 
defi niciji realnega časa za osciloskope (hitro vzorčenje v 
skladu z Nyquistovim kriterijem) in spektralne analizatorje 
(zaznavanje najmanjših sprememb in njihov prikaz na 
zaslonu; brez izgube podatkov). Sledila je predstavnica 
podjetja Keysight Technologies, gdč. Cong, s predstavitvijo 
majhnih RF dostopovnih vozlišč (angl. 'Small Cell') kratkega 
dosega, njihovih prednos  h in testnih izzivih (angl. 'Small 
Cell Overview and Test Challanges'). 

Za prijetno popestritev med tehnološko specifi čnimi 
predavanji je poskrbel domač predavatelj, prof. Kostevc, z 
zanimivim zgodovinskim pregledom razvoja radionavigacije 
od njenih začetkov, ki temeljijo na več  sočletnem izročilu 
navigacijskih dosežkov pogumnih morjeplovcev in njihovih 
osupljivih  veščinah navigacije brez instrumentov, do 
današnjih globalnih satelitskih navigacijskih sistemov (angl. 
'Global Naviga  on Satellite System' – GNSS), sistemov za 
pristajanje itd. Predavatelj Valter Suban iz Fakultete za 
pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je predstavil 
skupno delo z Markom Perkovičem in nekaterimi drugimi 
raziskovalci na temo sistemov za pomoč pri navigaciji z 

naslovom 'System Applied to Aids to Naviga  on and an 
Overview of Applica  on Specifi c Messages'. Predstavil 
je sistem AIS (avtoma  čni sistem iden  fi kacije), sisteme 
navigacije, ki se v slovenskem in svetovnem pomorstvu 
uporabljajo, ter omenil sistem radarjev v slovenskem 
morju, ki je trenutno še v povojih.

Sledili sta predavanji na temo globalnih navigacijskih 
satelitskih sistemov: g. Dimc s predstavitvijo uporabe 
programskega radia (angl. So  ware-defi ned radio – SDR) 
za varnost delovanja GNSS ter g. Vučković s predstavitvijo 
ionosferskih groženj GNSS signalom. Zadnje, toda zelo 
aktualno, je bilo predavanje g. Matka in g. Korbarja iz 
podjetja Infrastruktura d.o.o. v okviru Slovenskih že-
leznic, ki sta predstavila uvedbo digitalnega radijskega 
sistema na slovenskem železniškem omrežju. Gre za izziv 
globalizacije železniškega prometa v okviru globalnega 
sistema mobilnih komunikacij (angl. 'Global System for 
Mobile communica  ons - Railway' – GSM-R ). 
 
Letošnji, uspešno zaključen, 21. Seminar radijskih 
komunikacij je z zahvalo vsem sodelujočim in povabilom 
na naslednji seminar (SRK 2015) sklenil doc. Batagelj. 
Laboratorij za sevanje in op  ko pa že pripravlja nov seminar 
z zanimivim in pestrim programom, Seminar op  čnih 
komunikacij, ki bo od 4. do 6. februarja 2015 privabil 
številne strokovnjake s področja op  čnih tehnologij za 
namene telekomunikacij. Tako kot vsako leto bo potekal 
v prostorih Fakultete za elektrotehniko, organizatorji pa 
se že trudijo, da pripravijo pravo mešanico preglednih 
poljudnih in poučnih zahtevnih predavanj.
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Vaš Plus za fleksibilnost 

Cube67+ je modularni IO-sistem …

+  z moduli za vsako aplikacijo

+  z udobnimi diagnostičnimi funkcijami

+  za uporabo v težkih delovnih okoljih

info@murrelektronik.at
www.murrelektronik.com

Katera je naprimernejša 
brezžična arhitektura?
Avtor:       Joan Jacinto
Pripravil:  Herman Slokar dipl.inž.el., AVTOMATIKA,  herman@avtoma  ka.com

Poleg poznavanja razlik med omrežji brezžičnih arhitektur namenjenim 
pisarniški uporabi in uporabi v industrijskem okolju, se je potrebno 
pouči   o rešitvah arhitektur iPCF, iPCF-MC in iREF.

Na področju industrije so se brezžična lokalna omrežja (Wireless LAN) dobro 
uveljavila. Le-ta dobro dopolnjujejo vrzel potreb klasičnih žičnih lokalnih 
omrežji, še posebej tam kjer je polaganje kablov oteženo ali popolnoma 
nemogoče.

Uporaba brezžičnih omrežji ima mnogo prednos   pred žičnimi podatkovnimi 
omrežji. Na področju oz. napravah, katera imajo širok mobilni prostor; naprave 
pri katerih je potrebno skrbno načrtova   gibanje vodnikov po tračnicah 
in vodilnih prstanih in zankah – prednos   uporabe brezžičnih komunikacij 
spoznamo pri vzdrževalnih delih. Brezžične povezave pripomorejo k večji 
uporabi prenosnih in tabličnih računalnikov ter pametnih telefonov. Vse te 
tehnologije omogočajo osebju hitrejše in uspešnejše odpravljanje napak.

Druga prednost brezžičnih podatkovnih mrež je, da omogoča informa  ku 
izgradnjo infrastrukture tako kot jo želi, oziroma je najprimernejše, in ne tako 
kot narekujejo okoliščine in zmožnos  . Brezžične povezave se konfi gurira z 
veliko manj napora kot ga predstavlja polaganje kablov. Brezžične povezave 
so solidne, zanesljive in varne.

Ne glede na razumevanje tega področja je nujno poudari  , da povezava 
Wi-Fi v pisarni ni ravno iden  čna omrežjem namenjenih industrijskemu 
okolju. Uporabniku dobro znano brezžično lokalno omrežje (WLAN) se 
nekoliko razlikuje od brezžičnega lokalnega omrežja namenjenega ostremu 
industrijskemu okolju imenovanem industrijsko lokalno omrežje (Industrial 
Local Area Network). Med osnovanjem Wi-Fi standarda, IEEE 802.11, ki 
velja za temelj lokalnih omrežji, zahteve industrije po determinis  čni 



27AVTOMATIKA 128/2014

KATERO INDUSTRIJSKO BREZŽIČNO TEHNOLOGIJO?

povezavah in realno-časovnih povezavah niso bile 
upošte vane. Op  mizirane in industriji prilagojen dodatek 
k obstoječemu standardu (iFeatures) je bil bil nujen, če so 
brezžična lokalna omrežja (WLAN) želela prodre   v grobo 
industrijsko okolje. Če je potreba po realno-časovnem 
omrežju, ki bazira na vodilu Profi net IO, Siemens ponuja iPCF 
(industrial Point Coordina  on Func  on) dodatek k Scalance 
W700. Ta zagotavlja, da se lahko vsaka naprava Profi net IO 
odziva v njej dodeljenem času v ciklu na krmilniku Profi net 
IO. Z uporabo pozivanja, dostopna točka ciklično pošilja 
povpraševanja modulu klienta v svoji radijski celici v zelo 
kratkih časovnih odsekih. Posredovanje informaciji, ki ne 
vsebujejo prioritetnih bitov, se preloži na kasnejši termin.

V Siemensu so razvili številne brezžične arhitekture, katerih 
skupen imenovalec so bile op  mizacije za specifi čno 
vrsto uporabe:

• iPCF (industrial Point Coordina  on Func  on)
• iPCF-MC (industrial Point Coordina  on Func  on–

Management Channel)
•  iREF (industrial Range Extension Func  on)

V večjih omrežjih, kjer obstaja večje število dostopnih točk 
(access point) in posledično več radijskih celic (broadcast 
cell), med katerimi se preklapljajo moduli, imenujemo 
gostovanja (roaming). Med prehodom je komunikacija 
prekinjena. Za zagotovitev pošiljanja prioritetnih sporočil 

v realno-časovnem tudi med gostovanjem v drugi celici, 
je bila izvedena op  mizacija  časovnega odziva.

Če protokol omogoča opredelitev zaporedja, v katerem 
se lahko različni moduli gostujejo med radijskimi celicami, 
je čas prehoda bistveno manjši od 50 ms. S pristopom 
hitrega prehajanja in pozivanja omrežji, je v omrežjih 
PROFIsafe in Profi net IO je omogočeno izmenjevanje 
varnostnih podatkov. Na primer: rigidne strukture kot 
so železnice. Z vodnikom RCoax zagotovimo dostopnost 
in pokritost s signalom tam kjer potrebujemo ustrezne 
moči in kakovos   signala.

Sistem iPCF-MC (industrial Point Coordina  on Func  on–
Management Channel) zahteva komunikacijo z dvema 
dostopnima točkama, poznano pod terminom  dual access 
point. Sistem namenjen avtomatskemu vodenju v transportu 
Sima  c Mobile Panel 277F IWLAN, lahko uporabite skupaj z 
iPCF-MC (industrial Point Coordina  on Func  on–Management 
Channel) kateri deluje v skladu z metodo pozivanja omrežja.

En od vmesnikov je namenjen iz menjavi podatkov  
med klientom in dostopno točko, in drugi za pošiljanje 
upravljavskih sporočil (administra  ve messages). Drugi 
vmesnik nameščen na posamezno dostopno točko vedno 
oddaja na istem frekvenčnem kanalu, imenovan upravljavski 
kanal (management channel). Lastnost le tega je, da je 
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klientu omogočeno sprejemanje upravljavskih sporočil 
z vseh dostopnih točk v katerem dosegu se nahajajo, 
vendar le pod pogojem, da posamezna dostopna točka ni 
vključena v prenos podatkov s katerim drugim klientom. 
Brezžično vozlišče avtonomno odloča najustreznejšo 
dostopno točko klientu na podlagi preje  h informacij.

Op  mizacija radijskih pogojev
Dodatna zahteva pri vzpostavitvi omrežja IWLAN 
velikokrat predstavlja minimizacija dostopnih točk vzdolž 
pokrivajočega prostora in v izogib prekrivanju področij 
pokritos   sosednjih dostopnih točk. Razširitev omrežja z 
iREF omogoča pokrivanja treh frekvenčno različnih področij, 
znotraj celice s tremi različnimi antenami. Posledično je 
to področje večje. S sistemom iREF se uporablja le najbolj 
utrezne antene, brez kompromisov.

Tak pristop zmanjšuje interference s sosednjimi dostopnimi 
točkami katerega rezultat je večji pretok podatkov na 
celotnem področju mreže. Poleg tega selek  ven prenos v 
kombinaciji s pravo anteno zagotavlja večje oddajne moči 
in posledično povečanje prostora s pokritostjo signala.

Strojna oprema primerna za industrijo
Industrijsko okolje zahteva ne samo določene izboljšave 
programske opreme temveč tudi strojne. Le-te mora bi   

prilagojena robustnemu okolju. Na prostem so naprave 
izpostavljene vremenskim neprilikam; sončne pripeke, 
padavinam in vetru - potrebna je zaščita razreda IP65. 

Naprave naj bi tudi bile zaščitene pred nepooblaščenimi 
posegi oz. javnos  , še posebej vandalizmu. Znotraj pa naj 
bi bile naprave sposobne vzdrža   temperaturna nihanja 
(od -40 ° C do + 70 ° C) in spremljajoče pojave, kot sta 
kondenzacija vode in oksidacija. 

V namen čim daljše življenjske dobe je bil razvit Scalance 
W788-2 M12 EEC, kateri je na voljo z različnimi premazi. 
Za instalacijo v volumensko omejenih prostorih, so bile 
razvite kompaktne naprave, primerne za vgradnjo v 
omarico. Naprave Scalance W, namenjene vgradnji v 
omarico, se lahko names  jo bodisi s standardnimi vodili 
ali montažnimi vodili S7-300/S7-1500.

Uporabnikom industrijskega brezžičnega lokalnega omrežja 
(IWLAN) v industrijskem okolju tako ni potrebno skrbe   
glede zanesljivos   oz. odpovedi zaradi napake. Industrijsko 
brezžično lokalno omrežje (IWLAN) se izkazuje tudi v 
domačem in pisarniškem okolju. Brezžična povezljivost 
nudi zmogljivost potrebno na mnogih področjih; od 
diagnos  ke do upravljanja s cestno signalizacijo.
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Aplikacije industrijskega brezžičnega 
LAN omrežja v PROFINET IO okolju
Informacije:  Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Povečano število cenovno ugodnih in visoko zmogljivih radijskih komponent omogoča ugodno uporabo 
brezžičnih omrežij v industrijskih okoljih. Vendarle pa radijske tehnologije zahtevajo skrb in tehnično znanje 
za zagotovitev varnih in hkra   visokozmogljivih omrežij.

Ta dokument zagotavlja pregled specifi čnih zahtev 
industrijskega brezžičnega LAN omrežja. 
Razdeljen je na dva dela: prvi del pojasnjuje names  tev in 
delovanje IWLAN in predstavlja trenutno najsodobnejše 
tehnologije. Drugi del vsebuje pregled, kako se lahko 
SIEMENS komponente uporabi na najprimernejši način 
v teh brezžičnih omrežij, predstavlja posebne prednos   
in vključuje podatke o njihovi op  malni uporabi.

1. Realno časovna komunikacija pri IWLAN 

WLAN v industrijskem okolju 

Brezžičen LAN, je kot radijski sistem ”vsestranski” sistem 
in primeren za skoraj vsako  aplikacijo, kjer so vključene 

lokalne radijske mreže. To velja za vsa področja, od domače 
dnevne sobe preko pisarne do industrijske proizvodne 
hale. Čeprav je osnovna tehnologija enaka, se zahteve 
močno razlikujejo. 

Zlas   v industriji so potrebni razpoložljivost in zanesljivost. 
Osnovni WLAN se bo spremenil v zanesljiv industrijski 
WLAN (IWLAN) z uporabo industrijskih lastnos   (iFeatures). 

IWLAN s PROFINET IO

PROFINET je še posebej primeren za komunikacijo v realnem 
času v avtoma  zacijskih sistemih. Njegova uporaba ni 
omejena na kabelska omrežja, temveč se lahko uporablja 
tudi za brezžična omrežja.
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PROFINET in IWLAN ima številne prednos  , kot so: 
•  Večja zmogljivost in izboljšane diagnos  čne možnos   
•  Fleksibilna integracija stacionarnih in mobilnih udele-

žencev 
•  Nižji stroški - pri montaži in obratovanju 
•  Varnostne aplikacije je mogoče uresniči   s PROFINET 

preko enega samega medija, tudi brezžično 
• Usklajenost z Ethernetom: enostaven priklop na nad-

zorni ravni in korporacijski vodstveni ravni 
• Hitra names  tev in zagon zahvaljujoč zanesljivim 

sestav nim delom strojne opreme za brezžično komuni -
 kacijo 

Posebnos  , ki se nanašajo na uporabo PROFINET 

Pri uporabi IWLAN v PROFINET IO okolju je potrebno 
poskrbe  , da funkcije ustrezajo strukturi in da so ustrezno 
nastavljeni časi posodabljanja za IWLAN naprave. Poleg 
tega je potrebno zagotovi   dovolj močan radijski signal, ki 
zagotovi zahtevano varnostno rezervo za dinamične učinke. 
PROFINET dela s cikličnim prenosom podatkov. Če samo 
trije podatkovni pake   (privzeta nastavitev) zaporedoma 
ne bodo preneseni, bo to privedlo do izpada vodila. 

Dostopnost je mogoče zagotovi   z naslednjimi merili: 
•  Izbira radijskega standarda primernega za zadevno 

okolje 
•  Izbira prostega radijskega kanala 
•  Uporaba iFeatures (= posebne funkcije za industrijsko 

okolje), če je to potrebno 
•  Izogibanje motnjam
•  Izbira primernih anten ali antenskih sistemov za 

zagotavljanje ustrezne moči signala: 
 > 60% (maks. -64 DB) 
•  Hiter preklop v primeru gostovanja 
•  Spoštovanje časa posodabljanja v skladu z analizo 

tveganja.

Vsebina dokumenta 

Te smernice opisujejo prak  čne scenarije in dajejo 
priporočila glede izdelkov / funkcij, strukture in katere 
čase posodobitev naj se uporabi. Strukture v vsakem 
primeru upoštevajo priporočene standardne vrednos  . 
V vsakem posameznem primeru se lahko izboljša vrednos  , 
če so zahteve natančno opredeljene.

2. Scenariji za PROFINET IO uporabe

Splošno uporabne nastavitve WLAN, ki veljajo za vse 
scenarije, so opisane v nadaljevanju. 

Šifriranje: 
Vsi primeri uporabe uporabljajo prenos podatkov s 
šifriranjem. 

Velja sledeče: 
• Scenariji s standardnim WLAN: Metoda overovitve 

WPA2-PSK in šifriranje AES. 
• Scenariji z iFeatures: način overjanja Open System 

in šifriranje AES. 

Prag gostovanja:
Če IWLAN vključuje več dostopnih točk z isto SSID 
za izboljšanje dosega, lahko IWLAN klient spremeni 
komunikacijo med dostopnimi točkami brez prekinitve 
prenosa podatkov (gostovanje). 
Vrednost za prejemanje intenzivnos   signalov iz dostopne 
točke se določi s pomočjo ”Roaming Treshold” parametra. 
Če intenziteta sprejema trenutno priključene dostopne točke 
pade pod to vrednost, bo klient poiskal dostopno točko z 
boljšo kakovost povezave in bo vzpostavil povezavo s to 
dostopno točko. Ta vrednost je nastavljena na ”srednje” 
v vseh scenarijih.

2.1 PROFINET IO aplikacije s standardnim WLAN
 
Naslednja poglavja opisujejo  pične scenarije za uporabo 
PROFINET-a v standard WLAN. iFeatures ne bodo uporabljeni 
v teh scenarijih. 

Z gostovanjem 
Scenarij 1 
PROFINET IO se uporablja s srednjim časom posodabljanja. 
IWLAN udeleženci se lahko premikajo v velikem radijskem 
polju (gostovanje). 
Zagotovljeno je, da:
• v radijskem polju ene dostopne točke niso več kot 4 

udeleženci 
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• največ ena PNIO naprava je povezana na IWLAN klient 
• konfi guracija IWLAN klient modulov vsebuje največ dva 

različna kanala. Dva kanala nastavljena pod ”allowed 
channels” sta kanala, ki jih klient skenira. 

Primer 
Tipična aplikacija za scenarij 1, na primer, je RCoax objekt 
za povezavo s S7-300.

Slika 1: Rcox in gostovanje

Brez gostovanja 
Scenarij 2
PROFINET IO se uporablja s hitro časovno posodobitvijo. 
IWLAN udeleženci se ne bodo premaknil izven področja 
radijskega polja dostopne točke. 
Zagotovljeno je, da: 
•  v radijskem polju ene dostopne točke niso več kot 4 

udeleženci 
•  največ ena PNIO naprava je povezana na IWLAN klient
•  IWLAN klient je nastavljen s točno enim kanalom. 

Primer
Tipična aplikacija za scenarij 2 je na primer povezava med 
S7-400 in S7-300 prek omrežja WLAN.

Slika 2: Med S7-300 in S7-400 brez gostovanja

Scenarij 3 
PROFINET IO se uporablja z zelo hitrim časom posodabljanja. 
IWLAN udeleženci so neposredno povezan z dostopno točko 
in jih je treba priključi   preko brezžičnega distribucijskega 
sistema (WDS). 
Zagotovljeno je, da: 
• samo en WDS partner je v radijskem polju dostopne 

točke 
• največ š  ri PNIO naprave so povezane z WDS partnerjem. 

Primer 
Tipična aplikacija za scenarij 3 je na primer povezava 
naprav, ki so daleč narazen preko WLAN. Razpon WLAN 
se lahko poveča s funkcijo WDS.

Slika 3: Med S7-400 in PNIO napravami, brez gostovanja

Merilne vrednos   scenarijev 
Spodnja tabela prikazuje  pične vrednos   za aplikacije 
kjer se uporablja standardni WLAN.

Scenarij Model 
komunikacije

IWLAN 
število 
naprav 
(klientov)

Min. 
PNIO čas 

posodobitve

Maks. 
št. PNIO 
naprav za 
IWLAN 
klientom

Maks. št. 
Kanalov Gostovanje

1 AP-Client 4 128 ms 1 2 DA
2 AP-Client 4 32 ms 1 1 NE
3 AP-AP 1 WDS-AP 16 ms 4 (za WDS 

partnerjem)
- NE

2.2 PROFINET IO aplikacije z iFeatures 

Naslednja poglavja opisujejo  pične scenarije za uporabo 
PROFINET s iFeature, iPCF (funkcija industrijske točkovne 
koordinacije). 

Z gostovanjem
Scenarij 1 
PROFINET IO se uporablja s srednje časovnim posodabljanjem. 
IWLAN udeleženci se lahko premikajo v velikem radijskem 
polju (gostovanja). 

Zagotovljeno je, da: 
•  v radijskem polju dostopom točka ni več kot 16 mobilnih 

udeležencev 



32 AVTOMATIKA 128/2014

INDUSTRIJSKA RADIJSKA OMREŽJA

•  največ osem PNIO naprav je priključenih na IWLAN 
klienta

• konfi guracija IWLAN klientov vsebuje največ tri različne 
kanale. Trije kanali nastavljeni pod ”allowed channels” 
so kanali, ki jih klient skenira. 

• iPCF se ak  vira na WLAN vmesniku (standardni iPCF) 
•  ”Next Channel” je nastavljena kot način skeniranja s 

pragom v višini 60%. 

Scenarij 2 
PROFINET IO se uporablja s srednjim časnim posodabljanjem. 
IWLAN udeleženci se lahko premikajo v velikem radijskem 
polju (gostovanja).

Zagotovljeno je, da: 
•  v radijskem polju dostopom točka ni več kot 32 mobilnih 

udeležencev 
•  največ osem PNIO naprav je priključenih na IWLAN 

klienta 
•  konfi guracija IWLAN klientov vsebuje največ tri različne 

kanale. Trije kanali nastavljeni pod ”allowed channels” 
so kanali, ki jih klient skenira. 

•  iPCF se ak  vira na WLAN vmesniku (standardni iPCF) 
•  ”Next Channel” je nastavljena kot način skeniranja s 

pragom v višini 60%.

Primer
Tipična aplikacija za scenarij 1 in 2 je na primer RCoax 
objekt z visečim transporterjem. 

Slika 4: RCoax in transporter in gostovanje

Scenarij 3 
PROFINET IO se uporablja s počasnejšim časom posodobitve 
IWLAN udeleženci se lahko premikajo v velikem radijskem 
polju (gostovanja).
Zagotovljeno je, da: 

•  v radijskem polju dostopom točka ni več kot 16 mobilnih 
udeležencev 

•  največ osem PNIO naprav je priključenih na IWLAN 
klienta 

•  konfi guracija IWLAN klientov vsebuje največ tri različne 
kanale. Trije kanali nastavljeni pod ”allowed channels” 
so kanali, ki jih klient skenira. 

•  iPCF se ak  vira na WLAN vmesniku (standardni iPCF) 
•  ”All Channel” je nastavljen kot način skeniranja

Scenarij 4 
PROFINET IO se uporablja s počasnejšim časom posodobitve 
IWLAN udeleženci se lahko premikajo v velikem radijskem 
polju (gostovanja).

Zagotovljeno je, da:
•  v radijskem polju dostopom točka ni več kot 32 mobilnih 

udeležencev 
•  največ osem PNIO naprav je priključenih na IWLAN 

klienta 
•  konfi guracija IWLAN klientov vsebuje največ tri različne 

kanale. Trije kanali nastavljeni pod ”allowed channels” 
so kanali, ki jih klient skenira. 

•  iPCF se ak  vira na WLAN vmesniku (standardni iPCF) 
•  ”All Channel” je nastavljen kot način skeniranja

Primer 
Tipična aplikacija za scenarij 3 in 4 je na primer objekt s 
prosto gibajočimi IWLAN klien  .

Slika 5: Transporter in gostovanje z gostovanjem

Brez gostovanja 
Scenarij 5 
PROFINET IO se uporablja s hitro časno posodobitvijo. 
IWLAN udeleženci se ne bodo premaknil zunaj radijske 
področja dostopne točke. 
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Zagotovljeno je, da: 
•  v radijskem polju dostopne točke ni več kot 8 mobilnih 

udeležencev 
•  največ osem PNIO naprav je priključenih na IWLAN 

klienta 
•  konfi guracija IWLAN klientov vsebuje največ tri različne 

kanale. Trije kanali nastavljeni pod ”allowed channels” 
so kanali, ki jih klient skenira. 

•  iPCF se ak  vira na WLAN vmesniku (standardni iPCF)

Primer 
Tipična aplikacija za scenarij 5 je na primer pred izpadom 
varna »failsafe« komunikacija preko IWLAN.

Slika 6: Pred izpadom varna komunikacija »failsafe« brez 

gostovanja

Merilne vrednos   scenarijev 
Spodnja tabela prikazuje  pične vrednos   za aplikacije, 
ki uporabljajo iFeatures.

Scenarij
Model 
komuni-
kacije

IWLAN 
število 
naprav 
(klientov)

Min. 
PNIO čas 

posodobitve

Maks. št. PNIO 
naprav za 
IWLAN klientom

Maks. št. 
kanalov Gostovanje

1 AP-Client 16 32 ms 8 preko 
Layer2Tunnel

3 DA

2 AP-Client 32 64 ms 8 preko 
Layer2Tunnel

8 DA

3 AP-Client 16 64 ms 8 preko 
Layer2Tunnel

3 DA

4 AP-Client 32 128 ms 8 preko 
Layer2Tunnel

8 DA

5 AP-Client 8 16 ms 8 preko 
Layer2Tunnel

1 NE

Več informacij: h  p://support.automa  on.siemens.com/
WW/view/en/22681042

s



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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STROKOVNI DOGODKI

AIG'15
9. bienalna konferenca:
Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu
Organizator:

Društvo avtoma  kov Slovenije
in
Univerza v Mariboru, FERI

Konferenca bo 9. in 10. aprila, 2015 v Mariboru

Vabilo
Vabimo vas na bienalno konferenco Avtoma  zacija v 
industriji in gospodarstvu AIG'15, ki jo organizira Društvo 
avtoma  kov Slovenije v sodelovanju z Inš  tutom za 
avtoma  ko na Fakulte   za elektrotehniko računalništvo 
in informa  ko Univerze v Mariboru, s pomočjo članov 
društva in pokroviteljev konference. Konferenca AIG je 
osrednji dogodek vseh avtoma  kov v Sloveniji. Stalni cilj 
konference AIG je skrb za strokovno rast avtoma  kov in 
avtoma  ke kot stroke. Pri tem je pomembno, da dajemo 
priložnost predvsem strokovnjakom in razvojnim ter 
raziskovalnim skupinam iz gospodarstva, da predstavijo 
svoje strokovne rezultate in se primerjajo s kolegi 
ter s partnerji. To je posebej pomembno, ker želimo 
pospeši   prenos in disiminacijo znanja ter dvigni   delež 
visoko tehnološko razvi  h rešitev v končnih izdelkih. 
Teme predavanj bodo osredotočene na avtoma  zacijo 
industrijskih obratov, avtoma  zacijo poslovnih zgradb, 
hiš in objektov, avtoma  zacijo v logis  ki in prometu ter 
avtoma  zacijo v energe  ki. Na konferenci bomo poslušali 
vabljena predavanja domačih in tujih strokovnjakov, 
kakor tudi strokovna in znanstvena predavanja ostalih 
udeležencev konference. Oba dneva bo potekala razstava 
pokroviteljev. Pričakujemo okoli 200 udeležencev in 20 
podje  j na razstavi.

Predsednik konference: prof.dr. Boris Tovornik

O organizatorju
Društvo avtoma  kov Slovenije je bilo ustanovljeno 
leta 1989 z namenom: prispeva   k razvoju in napredku 

avtoma  ke kot znanstveno-tehnične discipline, skrbe   za 
dvig strokovne ravni svojih članov, s  mulira   zanimanje 
javnos   za avtoma  ko s pomočjo različnih medijev in 
sredstev sodobnih komunikacij, vzpodbuja   vzgojo kadrov 
s področja avtoma  ke in sodelova   pri načrtovanju 
vzgojno-izobraževalnih programov, vzpodbuja   sodelovanje 
raziskovalnih ins  tucij, univerz, delovnih organizacij in 
posameznih strokovnjakov pri strokovnih raziskavah s 
področja avtoma  ke, poglablja   sodelovanje med člani 
društva ter sodelova   z drugimi strokovnimi organizacijami 
doma in v tujini, vzpodbuja   intenzivnost izumiteljstva, 
racionalizatorstvo, konstruktorstvo, tehnično ustvarjalnost in 
raziskovalno dejavnost ter podpira   objavljanje strokovnih 
člankov in izdajanje strokovne in znanstvene literature s 
področja dejavnos   društva.

Izvedba konference
Prvi dan je namenjen predavanjem in razpravi o izkušnjah 
s pridobivanjem sredstev iz fondov EU s primeri dobre 
prakse, ki so nastali na tej osnovi. Nadaljevali bomo 
z okroglo mizo in jo zaključili s podelitvijo nagrad za 
najboljša diplomska dela, ki jih podeljuje Tehnološka 
mreža Tehnologija vodenja procesov. Hkra   bo potekala 
predstavitev študentskih člankov in v nadaljevanju borza 
kadrov, na katero bomo povabili študente iz Univerz v 
Ljubljani in Mariboru.

Zaključek prvega dne bo skupna večerja in družabno 
srečanje s podelitvijo nagrade za najboljši študentski članek.
Drugi dan je namenjen predstavitvam člankov aplika  vne 
narave s področja avtoma  ke, robo  ke, mehatronike in 
industrijske informa  ke.
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KONFERENCA AIG'15

V okviru konference bo oba dneva potekala razstava 
pokroviteljev.

 Časovni mejniki
Prijava prispevkov (naslov članka in povzetek): 15.1.2015
Obves  lo o izboru: 1.2.2015
Oddaja člankov: 1.3.2015
Prijava udeležbe: do začetka konference

Cenik konference
Ko  zacija za udeležence: 200 EUR. 
Vključuje vstop na predavanja, ogled razstave, večerjo in 
družabno srečanje na prvem dnevu konference, zbornik 
referatov in priložene materiale. 

Za prijave in informacije smo vam na voljo: 
dr. Boris Tovornik, boris.tovornik@guest.um.si, tel. 041 742 327
dr. Nenad Muškinja, nenad.muskinja@um.si, tel. 02 220 7162
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MERILNA OPREMA ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

… 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

Ročni terenski tester PON optimiziran OTDR
Informacije:  EZŽ d.o.o., www.ezz.si Informacije:  EZŽ d.o.o., www.ezz.si

OTDR CS260 z merilcem optične 
moči (OPM) in VFL-jem analizira 
in odpravlja napake v PON 
omrežjih in Optiki do doma!
CS260-10 s pomočjo vgrajenega 
fi ltra pri valovni dolžini 1625nm 
testira delujoče vlakno tako, da 
ne moti storitev na PON omrežju! 
Hkrati vgrajen PON meter optične 
moči samodejno zazna in izmeri 
dotočni nivo signala pri 1490 in 
1550nm.
CS260-20 je namenjen za mestna in 
dostopovna omrežja. Oba modela 
imata kratko slepo področje pri 
zaznavanju dogodkov(0.8m) in 
pri zaznavanju dušenja (3.5m), 
kar omogoča analizo dogodkov, 
ki si eden drugemu tesno sledijo. 

Z visokim dosegom (35dB) lahko CS260 ”vidi” skozi PLC PON 
razcepnike (do 1x32) in zazna slabe zvare ali prevelike izgube na 
razcepniku. V kompletu je CS260, prenosna torba, nastavki po 
izbiri za OTDR in VFL vhod, USB kabel, mrežni napajalnik, Li-Ion 
akumulator in programska oprema TRM® 2.0 Basic Test Results 
Manager za prenos, urejanje in hrambo meritev.

- CS260-10 1625nm OTDR za živo vlakno, OPM in VFL  
- CS260-20 1310/1550nm OTDR in VFL, AFL Noyes 

AFL Noyes je v popolni lasti družbe Fujikura Ltd., Japonska

OFL280 ima vse za testiranje 
Optike do doma in PON omrežij. 
Vsak model ima vgrajen posebej 
za PON zasnovan OTDR, OPM 
(meter moči), OLS (izvor) in 
VFL tester. Možen pregled in 
dokumentiranje spojnih površin 
vtičev s kamero FOCIS Flex.
• OFL280-100 testira ne-

delujoča omrežja pri 1310/ 
1550 nm.

• OFL280-102 testira ne-delujoča 
omrežja in Optiko do doma pri 
vseh PON valovnih dolžinah 
(1310/1490/1550 nm).

• OFL280-103 testira nede-
lujoča in delujoča omrežja 
(ži vo vlakno). S pomočjo 
vgrajenega fi ltra pri valovni 
dolžini 1625nm preverja živo 
vlakno tako, da ne moti sto -

ritev na PON omrežju! Hkrati vgrajen PON meter optične 
moči samodejno zazna in izmeri dotočni nivo signala pri 
1490 in 1550 nm.

- OFL280-100 1310/1550 OTDR, OPM, OLS in VFL  
- OFL280-102 1310/1490/1550 OTDR, OPM, OLS in VFL  
- OFL280-103 1310/1550/1625 OTDR za živo vlakno .. 
 
Vodnik pri izbiri s primerjalno tabelo značilnosti vključno s 15. 
oktobra 2014 obnovljenim cenikom AFL Noyes-ovih OTDR-
jev. AFL Noyes je sestrska družba od Fujikura Ltd., Japonska.



 

Komunikacija med posamezniki,

Strada Provinciale Rivoltana, 4 - km 8,5 - 20060 Vignate (MI) - Italy 

PASSION FOR COMMUNICATION

Hoteli 
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SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO

Optoelektronski senzor, 
ki zazna vse – tudi luknjo. 
Avtor:  Štefan Ošlaj, Tipteh, d.o.o.

Nemško podjetje Leuze je na trg lansiralo revolucionarni optoelektronski senzor RK 46C 
VarOS s katerim občutno povečuje fl eksibilnost pri zaz-navanju predmetov nepravilnih 
oblik. 
Nov senzor iz družine 46 ob uporabi le enega samega senzorja omogoča zaneslji-
vo zaznavanje predmetov tudi v primerih kjer se konstantno spreminja oblika in 
velikost. Senzor 46C je primer za zaznavanje: poškodovanih palet (kjer denimo 
manjka del palete), palet različnih velikos   in oblik, predmetov z nepravilnimi in 
ukrivljenimi robovi, predmetov s štrlečimi deli, predmetov z vrzelmi ali luknjami, …..

Posebno oblikovana op  ka omogoča zaznavanje objekta na celotni višini svetlob-
nega snopa. S preprosto nastavitvijo določimo minimalno velikost objekta na 7mm 
ali 14mm.  Višina svetlobnega snopa je lahko med 45mm in 60mm.

Senzor je v plas  čnem ohišju, mehansko je senzor predstavnik popularne serije 
46 in kompa  bilen z vsem že obstoječim montažnim materialom in refl ektorji. 
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OPREMA ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

MPO oprema
Informacije:  EZŽ d.o.o., www.ezz.si

MPO kabelski sistem je enostaven in pregleden način za 
spajanje, razporejanje in ločevanje večjega števila optičnih 
vlaken na majhnem prostoru, ki hkrati zagotavlja povezave 
z veliko pasovno širino za najzahtevnejšo rabo.

Vsi elementi so tovarniško zaključeni in preizkušeni, kar znatno zmanjša 
čas vgradnje, stroške in porabljen prostor. Osnovni element MPO 
kabelskega sistema je MPO (Multi-Fiber Push On) vtič. MPO vtiči so 
moški ali ženski. Kabelske segmente, preko MPO spojnika, spajamo s 
pomočjo dveh MPO vtičev. Vedno se spaja moški tip na ženski tip vtiča.

Standardni MPO priključni kabli imajo na 
obeh straneh vgrajene ženske (ž/ž) MPO 
vtiče, možna izbira je še ž/m in m/m. LSZH 
kabel je premera 3mm, možna izbira je še 
5 in 6.2mm. Največje vstavitveno dušenje 
(IL) je 0.7dB (Standard), možna izbira je 

še 0.35dB (Elite). Polariteto A, B, C, R ali Univerzal in druge zahteve se 
določi ob naročilu:
- priključni kabel 12xSM MPO na MPO APC, 2m  
- priključni kabel 12xSM MPO na MPO APC, 15m  
- priključni kabel 12xOM4 MPO na MPO UPC, 5m  

Standardni MPO kabelski snopi imajo 
vgrajene moške MPO vtiče v APC izvedbi, 
možna izbira je še ženski tip vtiča. Premer 
kabla do odcepa je 3mm. LC vtiči so 
montirani na LSZH kablu premera 2mm. 
Največje vstavitveno dušenje (IL) je 0.7dB 

(Standard), možna izbira je še 0.35dB (Elite). Drugačne zahteve ali 
vtiče je potrebno določiti ob naročilu.
- MPO na 12 LCAPC, SM vlakna 0.9mm dolžine 0.5m  
- MPO na 12 LCUPC, OM4 vlakna 0.9mm dolžine 0.5m 

MPO vtiči so lahko medsebojno povezani na različne načine. Po TIA-
568 standardu so možne povezave (polaritete) A, B in C. Uporablja 
se tudi povezava R (R&M), Univerzal (Corning) in druge.

MPO spojnik ima z ene strani ključ zgoraj in z 
druge ključ spodaj. Spoji vtiče, ki imajo od 4 do 
72 optičnih vlaken.
- 0939F SENKO MPO spojnik s prirobnico, črn
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EMBEDDED SYSTEMS

Linux 

v vgrajenih 

sistemih
Avtor:  Wechtersbach Drago,  lj@weko.si

Računalniki v obliki vgrajenih (angl. embedded) sistemih so se v zadnjih desetletjih pojavili v prak  čno 
na vseh področjih okoli nas, od hišnih kot so igrače, gospodinjskih strojev doma do uporabe v transportu 
ter infrastrukturi, pa pri spremljanju in upravljanju procesov. Včasih so bili   sistemi vodeni na enostaven 
način, z rastjo procesne moči ter večanjem količine dostopnega pomnilnika so se pričeli vgrajeva   tudi 
operacijski sistemi kot je Windows CE, v zadnjih le  h pa še zlas   Linux.

Uvod 
Prodor Linuxa v vgrajene sisteme je 
posledica sledečih dejavnikov:

• Linux je odprtokodni ter brezplačni 
operacijski sistem, ki na večini 
področij uspešno tekmuje z zapr  mi 
OS.

• Zanj je na razpolago množica, 
večinoma brezplačnih aplikacij. 
Posebej dobro so podpr   razni 
mrežni protokoli.

• Proizvajalci procesorjev ter periferne 
opreme večinoma sami poskrbijo 
za Linux gonilnike.

• Tu je še množica razvijalcev, ki v 
skupnos  h sodelujejo pri razvoju 
programske opreme.

V tem članku je navedenih nekaj ele-
mentov, ki so bistveni v implemen taciji 
Linuxa v vgrajene sisteme. Nato je na-
šte  h še nekaj modulov, s pomočjo 

katerih bomo prikazali raznovrstnost 
Linux vgrajenega sistema ter njegove 
implementacije.

Linux je zastonj
Linux se distribuira pod GPL (GNU Public 
License), kar pomeni, da ga lahko vsak 
naloži, spreminja ter distribuira brez 
stroškov (s tem, da se GPL ohranja v 
distribuirani različici). 

Strošek (dodatni vložek) se pojavi ob 
spremembi osnovne različiče ob pri-
lagoditvi Linux za izbrano aparaturno 
opremo, torej pri generaciji zagonskega 
programa (bootloader), prilagoditvi 
jedra operacijskega sistema, gonilnikov 
posebnih perifernih naprav ter končno 
pri generaciji in uporabi orodij za iz-
delavo končne aplikacije vgrajenega 
sistema. Za  določene segmente uradne 
podpore ni, torej se moramo znaj   
sami, to pa seveda stane.

Začetni zagon ter nalaganje 
Linuxa
Ob zagonu procesorja se najprej pri-
čne izvajati poseben program, v 
Linuxu imenovan zagonski program 
(bootloader). Ta najprej inicializira 
aparaturno opremo na nizkem ni-
voju, tudi serijsko linijo. Preko nje 
nato izpiše pozdravno vrs  co ter svoj 
ukazni poziv =>. Ponavadi nato čaka 
nekaj sekund na morebiten ukaz in 
če tega ni, naloži sliko operacijskega 
sistema in prenese nadzor nanj, na 
način kot je določeno v nastavitvah.

Tu pride do pomembne razlike zagon-
skega programa pri Linuxu (bootloa-
der) ter klasičnem PC (BIOS). Pri Linuxu 
zagonski program izgine, medtem 
ko pri drugem OS zagonski program 
ostane ak  ven in OS uporablja njegove 
funkcije še naprej.
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LINUX V VGRAJENIH SISTEMIH

Nato sledi izvajanje Linux jedra 
(kernel). Ta proces je precej zahteven 
in traja kar nekaj časa, na konzoli se 
izpiše tudi več sto sporočilnih vrs  c, 
podrobnos   procesa pa presegajo 
okvir tega članka. Ob koncu se naloži 
še datotečni sistem. Tudi tu (kot pri 
sliki jedra) imamo možnost, da se le-
ta naloži preko mreže, kar je koristno 
zlas   v fazi razvoja. 

Do tega trenutka se je vse dogajalo v 
zaščitenem jedrnem prostoru (kernel 
space), tu se prvič prične izvajanje v 
uporabniškem prostoru (user space). 
Tradicionalno se prične izvaja   mno-
žica skript s skupnim imenom init. V 
zadnjem času pa vse večja množica 
distribucij prehaja v način systemd, ki 
je prikri   program (daemon). To ima 
med drugim prednost vzporednega 
izvajanja in s tem hitrejše nalaganje. 

Zagonski program, U-BOOT
Zagonski program inicializira:
• pomnilnik ter njegov kontroler,
• važnejšo periferijo, zlas   prekinitveni 

kontroler ter grafi čni kontroler, če 
je prisoten,

• serijska vrata ter Ethernet za komu-
nikacijo z napravo,

• prične komunikacijo, če je tako 
zahtevano,

• naloži sliko operacijskega sistema,
• prenese nadzor na operacijski sis-

tem.

Najbolj priljubljen zagonski program je 
U-Boot. Podpira različne arhitekture 
procesorjev in ima širok nabor ukazov 
za konfi guracijo. V U-Boot nastavimo 
množico parametrov, kako naj nalaganje 
poteka, nekaj pa se jih posreduje jedru 
ob zagonu.

Ukaz mtdparts izpiše par  cije, ki jih 
ima MTD FLASH naprava (v Linux so   
podatki vidni v /proc/mtd). Dve izmed 
njih se običajno imenujeta kernel in 

roo  s, v njiju vpišemo sliki jedra ter 
korenskega datotečnega sistema. 
Slika za vpis v pripadajočo par  cijo 
se pridobi preko serijske povezave, 
še bolje preko Ethernet s pomočjo 
TFTP protokola. 

Ukaz bootm omogoča zagon izva-
janja Linux jedra iz root par  cije, v 
času razvoja jedra pa je primernejši 
ukaz bootp, ki sliko prenese iz TFTP 
strežnika, brez počasnega zapisa v 
par  cijo.

Pomnilnik in datotečni sistem
Različni moduli vsebujejo različne 
količine RAM pomnilinika, od 64 MB 
do 512 MB, lahko tudi več, kar je za 
delovanje Linuxa popolnoma dovolj. 
Trdega diska vgrajeni moduli praviloma 
ne vsebujejo, namesto tega vsebujejo 
različne količine FLASH pomnilnika, od 
64 MB pa tja do 4 GB in več. Večina 
modulov ima konektor za priključitev 
zunanje microSD kar  ce, ki so dobavljive 
z vsak dan večjo kapaciteto.

FLASH pomnilnik je na razpolago v 
dveh tehnologijah: NOR in NAND. 
Prva zlas   omogoča hitrejši dostop 
(paralelen, zato lahko naključen) pri 
branju, druga pa večjo gostoto in nižjo 
ceno. Prav zaradi cene se v modulih 
 pično nahaja NAND FLASH.

FLASH pomnilnik je interno razdeljen na 
večje število sektorjev. Tehnologija ima 
omejeno število zagotovljenih zapisov 
vsakega sektorja. Zato je potrebno 
poskrbe   za op  mizacijo zapisovanja 
imenovano porazdelje vanje obrabe 
(wear leveling). Sektorji se zapisujejo 
zaporedno od prvega do zadnjega in 
ne le nekateri naključno kot pri trdem 
disku. Za uspešno delovanje algoritma 
porazdeljevanja porabe pomnilnik ne 
smemo zapolni   do konca, pus  mo mu 
kakih 20% prostora, da z lahkoto diha.
V primeru, da se na modulu nahaja čisto 

FLASH pomnilniško vezje, je potrebno 
v Linux jedro vključi   MTD (Memory 
Technology Device) napravo, ki poskrbi 
za transparentnost za različne  pe 
FLASH. Nanjo se obesi datotečni sistem, 
ki poskrbi za porazdeljevanje obrabe. 
Za Linux je na razpolago kar nekaj 
datotečnih sistemov, ki so načrtovani 
s funkcionalnostjo porazdeljevanja 
porabe. Največkrat uporabljen je JFFS2/ 
YAFFS2, priporočajo pa tudi UBIFS.

Zahtevnejša FLASH vezja, ko so npr. 
USB ključki, eMMC ali SD, pa vsebuje-
jo svoj procesor, ki sam implemen  ra 
porazdeljevanje obrabe (FTL - FLASH 
Transla  on Layer). Ta algoritem deluje 
transparentno, navzven se vezje po-
javlja kot bločna naprava. Zato se tu 
uporablja klasični datotečni sistem, 
 pično ext3 ali ext4. Problem z FTL 

algoritmi je ta, da so večinoma zapr   
in tako ni znano, kako kvalitetni so. 
Ob nabavi SD kar  ce je smiselno od 
proizvajalca pridobi   podatek, kako je 
ta algoritem v resnici implemen  ran, 
to običajno pomeni malce višjo ceno.

Razvojno okolje vgrajenega 
sistema
Pri razvoju vgradnega sistema je včasih 
za doseganje željene arhitekture 
potrebna generacija spremenjenega 
jedra. Prav gotovo pa je potrebno spisa   
aplikacijo, ki bo poganjala vgrajeni 
sistem. Vgrajeni sistemi običajno ne 
vsebujejo dovolj sredstev (pomnilnik, 
procesna moč), ki bi omogočali lagod-
no generacijo binarne kode. Zato se 
razvojno okolje za vgrajeni sistem 
(cilj) nahaja na drugem računalniku 
(gos  telj). 

Na gos  telju uporabljamo prečni pre-
vajalnik v prečnem razvojnem okolju 
(toolchain). Povezava med obema je 
ponavadi Ethernet, ki je dovolj hiter 
in zanesljiv, možna je tudi povezava 
preko USB ali celo RS232.
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Slika 1 - Tipično razvojno okolje

Na gos  telju zgeneriramo Linux jedro za U-Boot v uImage formatu. Prenos 
se dogaja v TFTP protokolu, zato na gos  telju zaženemo TFTP strežnik. Na 
ciljnem vgrajenem sistemu zaženemo konzolo zagonskega programa (U-Boot) 
ter pričnemo TFTP prenos slike jedra na izbrano MTD par  cijo. Na enak način 
se prenese tudi slika korenskega datotečnega sistema.

Prenos aplikacije je enostavnejši, ker za to lahko uporabimo kako izmed orodij, 
ki jih ponuja Linux, na primer scp ali FTP, v končni fazi pa jo v primerni obliki 
vključimo v datotečni sistem.

Pri izboru vgrajenega sistema je pomemben faktor torej tudi dosegljivost 
razvojnega okolja. Lahko pa se dogodi, da standardno okolje ne vsebuje modula 
ali knjižnice, ki jo potrebujemo za razvoj. Takrat je 
potrebno poseči po orodjih za generacijo okolja, 
najbolj uporabljeno orodje je buildroot, kar pa 
je že druga zgodba.

Busybox
Količina vsebovanega pomnilnika (RAM, FLASH) v  vgrajenih sistemih je navkljub 
vsemu še vedno rela  vno majhna, zato je pomembno varčevanje z njim. En 
izmed uveljavljenih načinov je uporaba Busybox knjižnice, ki združuje množico 
različnih Linux pripomočkov (u  li  es) v en sam manjši program.

Gostitelj

Pre no razvojno okolje

TFTP strežnik

Cilj

Zagonski program

Linux jedro
Povezava

Korenski datote ni sistem
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Projekt Beaglebone ponuja več raz-
ličnih razširitvenih modulov, ki se 
nataknejo na osnovni modul, en na 
drugega kot Lego kocke in tako tvorijo 
nekakšno vodilo.

Vklop nestandardne periferije se tu 
izvaja s pomočjo drevesa naprave 
(De vice Tree, DT). Funkcionalnost se 
je v Linux vpeljala pred par le  , ko je 
arhitektura ARM ponudila več izvedb 
procesorjev in še več variant, vsaka z 
različnim naslovnim prostorom in vsaka 
varianta s posebnim prevajanjem jedra. 

DT datoteke so sicer pisane v tekstov-
nem formatu, potrebno jih je preves   
v binarnega, da zapis razume jedro. 
Prav tako je potrebno pravilno nastavi   
parameter zagonskega programa 
(bootloader).

Podobno funkcionalnost kot DT 
omogoča tudi zapis v fex formatu, 
ki se uporablja v nekaterih Android 
tablicah.

Dostop do digitalnih vhodov ter izhodov 
(GPIO) in analognih signalov je tako 
kot v večini drugih vgrajenih sistemih 
v uporabniškem prostoru omogočen 
preko /sys/class/ podsistema.

Ukaz, ki je vnešen v ukazni vrs  ci, se s 
pomočjo trde ali mehke povezave (hard, 
so   link) prevede v Busybox ukaz. Kot 
primer, ukaz ls se tako prevede v ukaz 
busybox ls, sama busybox aplikacija 
s pomočjo prvega parametra izve 
kateri pripomoček je klican. Busybox 
za pripomočke ne implemen  ra vseh 
možnih s  kal, zopet zaradi varčevanja 
s pomnilnikom.

Busybox je široko nastavljiv, določamo 
katere pripomočke potrebujemo in 
katera s  kala želimo. V razojnem okolju 
si tako lahko zgeneriramo specifi čnega 
in ga vključimo v datotečni sistem. 

Glyn TMPA900-CPU-Board
To je že malce starejši modul, ki sloni na 
Toshiba TMPA900CMXBG procesorju z 
ARM926EJ-S jedrom. Poleg procesorja 
vsebuje še 64MB RAM ter 256 MB 
FLASH ter Ethernet vezje. Potrebna 
zunanja vezja se priključijo preko 
144 pinskega SO-DIMM konektorja. 
Na razpolago je SDK plošča, kjer se 
nahajajo vsa potrebna zunanja vezja, 
s poudarkom na TFT zaslonu na do  k.

Slika 2 - TMPA 900 modul

Proizvajalec dobavlja potreben nabor 
orodij za generacijo jedra in aplikacije, 
za vklop sklopov, ki niso privzeto 
vključena v jedro, pa je potrebno 
lastna generacija Linux jedra (izkaže 
se, da to sploh ni težavno). Datotečni 
sistem JFFS2 je dosegljiv, vsekakor 
pa ga je potrebno regenerira  , ko se 
doda lastno aplikacijo.

Podrobnejši opis uporabe modula v 
aplikaciji Radijski kontroler z zaslo-
nom na do  k je bil v tej reviji opisan 
v eni od prejšnjih številk.

BeagleBone Black
V zadnjih dveh le  h se je na trgu 
pojavila množica nizkocenovnih 
vgradnih modulov, ki  pično slonijo 
na ARM arhitekturi. Najbolj razvpit je 
Raspberry Pi, mi pa smo se odločili za 
Beaglebone, ki ima modernejši procesor 
in bolj razdelane vhodne/izhodne 
sposobnos  . Moduli tega razreda 
seveda niso primerni za profesional-
no uporabo, vendar odlično služijo 
svojemu namenu, t.j. spoznavanje 
tehnologije vgrajenih sistemov.

Modul vsebuje AM335x ARM Cortex-A8 
procesor ter 512MB RAM in 2GB 
FLASH. Sam procesor vsebuje še 2 
PRU (Programmble Real-  me Unit), 
t.j. 32-bitni mikroprocesor, ki pravilno 
sprogramiran omogoča obdelavo 
dogodkov v realnem času. Komuni-
kacija z ARM poteka preko skupnega 
pomnilnika. Za modul je prosto na 
razpolago celotna dokumentacija 
aparaturne opreme, vključno z shemo 
ter  skanim vezjem.

Ob dobavi je v notranji eMMC FLASH 
naložen Angström Linux. Vendar 
je za modul na razpolago še kar 
nekaj drugih distribucij npr.: Debian, 
Ubuntu, Android, ki se lahko izvajajo 
iz zunanje SD.

Slika 3 - BeagleBone Black modul
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Legato
Kanadska Sierra Wireless je pred 
kratkim predstavila svojo novo 
pla  ormo namenjeno M2M (Machine 
to Machine) GSM aplikacijam. Za 
komunikacijo uporablja Qualcomm 
DM9x15 ter dvojni QDSP6 nabor 
čipov, kar omogoča, kar poleg GSM 
omogoča prak  čno vse generacije 
komunikacij od GPRS do LTE kategorije 
3 (100/50Mbps).

Dodan je še ARM Cortex A5 procesor, 
ki je namenjen Linux vgrajenemu 
sistemu oziroma uporabniški aplikaciji. 
Vsebuje 256MB RAM (uporabniški 
aplikaciji je namenjeno okoli 150MB) 
ter 256 MB FLASH.

Na njem teče Wind River Linux, ki 
sloni na projektu Yocto, odprtokodni 
razvojni infrastrukturi. Sam modul 
pride z odličnim BSP (Board Support 
Package).

Na razpolago je Developer Studio 
razvojno okolje, ki sloni na Eclipse 
IDE. Omogoča urejanje C, C++ progra-
mov, njihovo prečno prevajanje ter 
povezovanje, nalaganje v Legato, raz-
hroščevanje v realnem času in še kaj.
Sama sprememba jedra ali dodatek kake 

knjižnice v datotečni sistem je dokaj 
enostavna, a vsaj prvič traja malo več 
časa. V projektu Yocto se za generacijo 
slik jedra in datotečnega sistema 
uporablja orodje Poky. Proizvajalčeva 
verzija Legato po zahtevah Yocto je 
prosto dosegljiva, datoteke razširimo, 
naredimo potrebne spremembe ter 
uporabimo Poky za generacijo slik 
jedra ter datotečnega sistema.

Zagonski program na tem modulu 
se, ko je povezan preko USB, javlja 
kot Android Bootloader Device, 
tako da je za spremembo slik jedra 
ali korenskega datotečnega sistema 
potrebno orodje fastboot.

Razvoj M2M aplikacije je v Legatu 
izredno enostaven. V modulu se ob 
dobavi že nahaja Legato verzija Linux. 
V Developer Studiju na visokem nivoju 
sprogramiramo potrebne procese. 
Uporabimo že predifi nrane makro 
ukaze in klice knjižnic, ki izredno olaj-
šajo uporabo  pičnih M2M funkcij 
npr. vzpostavo podatkovne po  . Vsak 
proces se izvaja v peskovniku (sandbox), 
kar onemogoča, da en proces ustavi 
delovanje celotnega sistema. Legato 
je trenutno v pozni beta fazi.

Sklep
• Linux je zrel operacijski sistem, 

ki zaradi svoje odprtokodnos  , 
konfi gurabilnos   ter nizke cene 
uspešno prodira na področje 
vgrajenih sistemov.

• Moduli vsebujejo dovolj RAM ter 
FLASH, da Linux teče brez proble-
mov. Skoraj vsi vsebujejo Ethernet 
pri ključek ter vsaj en priključek USB

 gost in USB klient. Razlike se pojavi-
jo pri kvalite   video ter avdio pri-
ključka ter načinu priključka UART 
ter ostalih GPIO.

• Pri izbiri vgradnega modula je po-
 membna popolna odprtost sistema, 

tako na aparaturni kot tudi program-
ski strani.

• Proizvajalec mora nudi   kvalitetno 
razvojno okolje, preveri   je potreb-
no tudi odziv skupnos  , koliko je

 prispevkov na forumih, ali so od-
govori promptni.

Viri, reference in dodatne 
informacije:

• Christopher Hallinan, Embedded 
Linux Primer: A Prac  cal Real-World 
Approach, Pren  ce Hall, 2006

• Karim Yaghmour, Building Embedded 
Linux Systems, O'Reilly, 2003

• Peter Korošec, Razvoj aplikacij za 
vgrajene sisteme na osnovi ope-
racijskega sistema Linux, diplomska 
naloga, 2008

• Drago Wechtersbach, Radijski 
kontroler Telehum NT, Avtoma  ka 
112, 2012

• h  p://www.toshiba-components.
com/microcontroller/BMSKTOPAS900.
html

• h  p://beagleboard.org/black
• h  p://www.sierrawireless.com/

productsandservices/airprime_
wireless_modules/smart_modules/
legato

Slika 4 - Sierra Wireless Legato SDK



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. 
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