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Spoštovani,

Optične komunikacije je tista tehnologija, ki je v naše domove prinesla 
hitri internet, High Definition televizijo, video telefonijo,... skatka vse 
tisto, kar smo še nedolgo nazaj gledali v znastveno fantastičnih filmih. 
Jasno, da je optika prav tako uporabna v procesnih komunikacijah, 
video nadzoru, pa naj si bo v industrijskih procesih, varovanju zgradb 
ali pa v prometu... in še mnogo kje.
Jasno, ta številka revije Avtomatika+Elektronika je še posebej namenje-
na optičnim komunikacijam, saj je tudi medijski porkovitelj seminarja 
Optične komunikacije - SOK2015, kjer tole najbrž tudi prebirate ;)
Številka prinaša zanimive članke, ki bodo predstavljeni tematsko na 
SOK, pa tudi zanimiv članek o optičnem programsko definiranem mre-
ženju (optical software defined networking), ki prinaša prilagodljive 
karakteristike omrežja in visoke hitrosti prenosa...
Pridružite se nam torej!

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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A+E INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 7 ČIP

 8 ALKATRON

 9 MIEL ELEKTRONIKA

11 ČIP

12 HAMTECH

14 AIG

16 FBS ELEKTRONIK

21 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

24 PS LOGATEC

25 PS LOGATEC

29 TEHNA

30 AIG

32 METRONIK

35 HAMTECH COMMUNICAT.

40 AIPE

41 METRONIK

42 AIG

43 TIPTEH

45 METRONIK

46 4WEB

48 SVETILA.COM

49 HAMTECH COMMUNIC.

50 YASKAWA SLOVENIJA

51 ED MARIBOR

52 HAMTECH RIGOL

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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EXPRES NOVICE

Zadnje ovire pred uvedbo net meteringa
23. januar 2015 – V odgovoru vodstva družbe ELES na prošnjo Združenja za energetsko neodvisnost 
Slovenije glede njihovega uradnega stališča o net-meteringu oz. neto meritvah in obračunu električne 
energije nas mo   naštevanje vseh mogočih razlogov pro   v smislu »pa še to, pa še to, pa tudi  sto, 
sicer pa itak nima smisla«.

S tehničnega vidika so v njihovem odgovoru navedena 
dejstva, ki jih nihče ne zanika.
 
Prav tako tudi pravilno ugotavljajo, da neto meritev ne znižuje 
inves  cij v električno omrežja. Zakaj pa bi jih? Obnovljivi 
viri energije zamenjujejo okoljsko škodljive vire energije in 
ne omrežja! Inves  cije v pametna omrežja, kot potrebno 
infrastrukturo so neobhodne a se bodo povrnile. Tudi pri 
elektro mobilnos   je potrebno postavi   infrastrukturo, saj 
električni avtomobili pač ne morejo toči   neosvinčenega. 
Problem ELES-a, kako bodo zadovoljili tehničnimi zakonitos  m 
elektroenergetskega sistema, je seveda velik in stroškovno 
zahteven, gledano širše pa so inves  cije nujne, saj so 
končne dobrobi   za vse, nesorazmerno večje kot v primeru 
vztrajanja v zatečenem stanju. Skratka gre za prefi njen 
poskus prevalitve stroškov na kogarkoli, ki si drzne kali   
mir v ustoličenem stanju slovenske energe  ke.
 
Prav tako se strinjamo s stališčem, da potrebujemo celovito 
strategijo v energe  ki, ampak to ne pomeni predvidevanj 
koliko več klasičnih virov bomo zgradili, da se nam ne bo treba 
ukvarja   z obnovljivimi viri energije, ki samo znižujejo ceno 
električne energije, ampak kako bomo prav te obnovljive 
vire, čim prej vključili v energetski sistem. Z njihove strani 
zato vsi deležniki pričakujemo predvsem tehnične rešitve, 
kako obnovljive vire energije čim učinkoviteje vključi   
v omrežje in ne mnenja ali bi oni to sploh počeli ali ne. 
Obnovljivi viri energije so namreč dejstvo.
 
Na koncu se ne moremo vzdrža   komentarja na svetohlinsko 
izjavo vodstva družbe ELES o možnos   spodbujanja 
razslojevanja prebivalstva zaradi uvedbe net meteringa 
oz. neto obračuna za sončne elektrarne. Po takšni logiki bi 
bilo potrebno prepoveda   tudi izolacijo hiš, saj si jo lahko 
privoščijo le premožnejši, ki potem zaradi tega še dodatno 
prihranijo pri kurjavi in so nesramneži le še bogatejši. Naj 
torej vsi dajemo raje več denarja za omrežnino resnično 
najbogatejšim, da bodo oni, ker si namreč to edini lahko 
privoščijo, drznejo in dovolijo, inves  rali v megalomanske, 
okolju škodljive energetske projekte z državno garancijo. 

Le čevlje sodi naj Kopitar!

Več o net meteringu lahko izveste na spletnem naslovu 
h  p://www.zsfv.si/novice/211-net-metering

Združenje slovenske fotovoltaike (ZSFV) gospodarsko interesno 
združenje je prostovoljno združenje, ki delujejo na različnih 
področjih fotovoltaike. Namen ZSFV je na območju Republike 
Slovenije širi   zavest in nova spoznanja s področja raziskav 
in razvoja ter uporabnih znanj fotovoltaike.

Info: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Danes so nam sončna svetloba, fotografi ja, osebne pametne 
naprave ali lasersko sevanje mnogokrat samoumevne, toda letos 
jim bo posvečena posebna pozornost, ker je Organizacija združenih 
narodov (OZN) (angl. United Na  ons – UN) na podlagi pobude 
svoje specializirane agencije Organizacije Združenih narodov za 
izobraževanje, znanost in kulturo (angl. United Na  ons Educa  onal, 
Scien  fi c and Cultural Organisa  on – UNESCO) leto 2015 razglasila 
za leto svetlobe in na svetlobi osnovanih tehnologij. 
 
UNESCO s tem priznava pomembnost svetlobe in 
op  čnih tehnologij za človeštvo in za prihodnji razvoj 
globalne družbe na več plasteh. S tem poudarja 
pomen izrabe svetlobe v znanos   in tehnologiji za 
spopadanje z izzivi, kot so trajnostni razvoj, energija in 
zdravje skupnos  , kakor tudi za izboljšanje kakovos   
življenja. Optične tehnologije tudi pomembno 
pripomorejo k uresničevanju v Organizaciji združenih 
narodov dogovorjenih mednarodnih ciljev, vključno 
z zagotavljanjem dostopa do informacij in povečanju 
zdravja ter dobrega počutja. UNESCO je pri izbiri 
leta svetlobe upošteval, da op  čne tehnologije igrajo pomembno vlogo pri 
doseganju večje energetske učinkovitos  , omejevanju porabe energije in 
nenazadnje tudi zmanjševanju svetlobnega onesnaženja. 

Letos bo več kot sto svetovnih izobraževalnih, tehničnih in znanstvenih 
organizacij poudarjalo pomembnost uporabe svetlobe in fotonike, ki je znanost 
in tehnologija za proizvodnjo, kontrolo in zaznavanje fotonov (osnovnih delcev 
svetlobe). 

Delo mnogih znanstvenikov in inženirjev, ki so proučevali temeljne lastnos   
svetlobe, je imelo velik vpliv na naše današnje življenje. Op  čne tehnologije 
so povzročile revolucijo v medicini, proizvodnji, komunikacijah in razsvetljavi. 
Na fotoniki osnovane tehnologije se najdejo kot podpora današnjim pametnim 
telefonom, tablicam, prenosnim računalnikom in tehnologiji op  čnih vlaken, ki 
omogočajo prenos informacij preko interneta. Med razvojem svetlobnih teles 
v razsvetljavi je bila opravljena pot od Edisonovega izuma žarnice do današnjih 
energetsko učinkovi  h svetlečih diod. Kot pomemben delež obnovljivih virov 
električne energije so danes fotovoltaične elektrarne.    

Leto 2015 je bilo izbrano za leto svetlobe tudi zato, ker sovpada z nekaterimi 
pomembnimi zgodovinskimi mejniki pri raziskovanju svetlobe in op  čnih 
tehnologij. Letos je tako  soča obletnica izdaje sedme »Knjige o op  ki« 
(arabsko Kitāb al-Manāẓir) egipčanskega raziskovalca Ibn al-Haytham iz Kaira. 
Vseh sedem knjig je obravnavalo svetlobo, slednja pa se je posve  la lomu 

2015 – leto svetlobe
 Avtor: doc. dr. Boštjan Batagelj, Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko
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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

svetlobe ob prehodu med dvema snovema. Vse knjige so bile na prehodu iz 
dvanajstega v trinajsto stoletje prevedene v la  nščino in imele velik vpliv na 
srednjeveški pojav znanos  .    

Letos je tudi obletnica, ko je francoski fi zik Augus  n-Jean Fresnel leta 1815 
na osnovi svojih teore  čnih in eksperimentalnih ugotovitev predlagal, da 
se svetloba obravnava kot valovanje, saj le tako lahko razjasnimo pojava 
interference in polarizacije. 

Pred 150 le   je škotski teore  čni fi zik James Clerk Maxwell v teoriji 
elektromagnetnega sevanja in svojih znameni  h š  rih enačbah prvič predstavil, 
da se elektromagnetno sevanje razširja s svetlobno hitrostjo. 

Pri pomembnih zgodovinskih mejnikih spoznavanja svetlobe ne moremo 
mimo doprinosa Alberta Einsteina, ki je leta 1905 razjasnil fi zikalno ozadje 
fotoelektričnega pojava kot interakcije med svetlobo in snovjo, za kar je bil 
1921 tudi nagrajen z Nobelovo nagrado iz fi zike. Letos je prav tako stota 
obletnica od kar je Einsten (1915) objavil rela  vis  čno teorijo, ki pomembno 
vključuje  svetlobno hitrost. 

Letos mineva pol stoletja od kar sta Arno Penzias in Robert Woodrow Wilson iz 
Bell Telephone Laboratories s svojim radiometrom odkrila sevanje kozmičnega 
medprostora, kar daje nebu značaj toplega šumnega ozadja (2,76 K) in je 
potrditev nastanka vesolja z velikim pokom. Za to odkritje sta leta 1978 dobila 
Nobelovo nagrado iz fi zike. 

Leto 1965 pa je zaznamoval še en pomemben dogodek. Fizik in elektroinženir 
Charles Kuen Kao je pred 50 le   predlagal uporabo dielektričnih op  čnih 
vlaken, po katerih potuje svetloba za prenos informacij. Ta revolucionarna 
ideja je bila kasneje uresničena in je pomenila začetek informacijske družbe, 
za kar je leta 2009 dobil Nobelovo nagrado za fi ziko. 

Dogajanje povezano z letom svetlobe in op  čnih tehnologij bo beleženo na 
posebej v ta namen pripravljeni domači strani www.light2015.org, kjer se 
poleg ogromno zanimivos   najde tudi spisek vseh dogodkov, ki bodo tako 
ali drugače obravnavali svetlobo. Seveda je med njimi tudi Seminar Op  čne 
Komunikacije – SOK 2015, ki že dvaindvajseto leto skrbi za seznanjanje z 
novostmi in smernicami. 

Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na Univerzi v Ljubljani 
s področja op  čnih tehnologij. Od leta 1997 je zaposlen na 
Fakulte   za elektrotehniko, Katedra za telekomunikacije v 
Laboratoriju za sevanje in op  ko. Kot  docent in asistent predava 
ter vodi laboratorijske vaje pri nekaterih telekomunikacijskih 
predme  h iz fi zičnega nivoja. Je avtor več kot 300 objavljenih 
člankov, osmih patentnih prijav in sodeluje v domačih ter 

mednarodnih raziskovalnih projek  h s področja op  čnih in radijskih komunikacij. 
Njegovo raziskovalno delo je povezano z op  čnim dostopovnim omrežjem, 
op  čnim transportnim omrežjem in nelinearnimi op  čnimi pojavi.
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Konstantno naraščanje podatkovnega prometa v transportnem omrežju zahteva vedno nove nadgradnje 
optičnih povezav. Večanje zmogljivosti hrbteničnih povezav s tehnologijo valovnodolžinskega 
multipleksiranja (angl. Wavelength-Division Multiplexing – WDM) se je v zadnjem desetletju precej 
upočasnilo. Trenutne raziskave na WDM-tehnologiji povečujejo spektralno učinkovitost sistemov, 
vendar na račun zmanjšanja prenosne razdalje zaradi večje občutljivosti na šum optičnih ojačevalnikov, 
faznega šuma laserjev in presluha med kanali. Projekcije pokažejo, da bi ob nadaljevanju trenutnega 
prirastka podatkovnega prometa čez 5 do 10 let potrebovali spektralno učinkovitost sistemov 20 bit/s/
Hz. To je precej več od zmogljivosti današnjih sistemov in najverjetneje tudi več, kot bo omogočil razvoj 
trenutnih tehnologij. V izogib trčenju v »vlakenski zid« se iščejo nove tehnološke rešitve. 

Kaj prinaša prostorsko mul  pleksiranje 
v op  čnih komunikacijah?

 Avtorja: Jure Sušin, Boštjan Batagelj 

Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana

Obetaven nov način multipleksiranja v optičnih 
komunikacijah je multipleksiranje v prostorski 
dimenziji (angl. Space-Division Multiplexing – SDM), 
ki je do sedaj še edina neuporabljena fizikalna 
dimenzija obdelave optičnih signalov. Prostorsko 
multipleksiranje ima od novih pristopov z vidika 
povečanja prenosnih zmogljivosti optičnega vlakna 
zelo velik potencial. 

Včasih je izraz prostorsko multipleksiranje 
predstavljal več vzporednih vlakenskih sistemov, 
sedaj pa se nanaša bolj na tehnike, ki omogočajo 
več prostorsko ločenih podatkovnih prenosnih 
kanalov znotraj enega optičnega vlakna. Optični 
sistem s prostorskim multipleksiranjem predstavlja 
povezavo z več prostorsko ločenimi prenosnimi 
kanali. 

Prostorsko multipleksiranje zahteva uporabo 
posebnih optičnih vlaken, na primer nekajrodovnih 
optičnih vlaken (angl. Few-Mode Fiber – FMF) in 
večjedrnih optičnih vlaken (angl. Multi-Core Fiber 
– MCF). Ta dva načina veljata za najbolj realen 
korak izvedbe optičnih povezav v prenosnem 
območju Pbit/s. 

Za komercialno uporabnost morajo sistemi s 
prostorskim multipleksiranjem omogočati povečanje 
omrežnih kapacitet s podobno stroškovno in 
energetsko učinkovitostjo, kot je bila dosežena z 

vpeljavo WDM-tehnologije. Poleg tega se pričakuje 
čim lažjo sistemsko nadgradnjo in souporabo 
današnjih infrastruktur. Ključni izzivi bodo 
omejitev presluha pri dolgih optičnih povezavah, 
izbira modulacijskih postopkov in drugih tehnik 
obdelave signalov, vrste spojev in povezav omrežnih 
komponent, usmerjanje prometa v vozliščih 
podatkovnih centrov.

Mnogorodovna optična vlakna s standardnim 
premerom jedra 50 μm ali 62,5 μm in premerom 
obloge 125 μm lahko prenašajo več rodov 
optičnega valovanja (preko 100). Ker vsi ti rodovi 
vnašajo pojav razširitve prenosnega signala zaradi 
mnogorodovne disperzije, se je uporaba tovrstnih 
vlaken v zadnjem desetletju precej zmanjšala. 
Vse kaže, da se standardna mnogorodovna 
optična vlakna ne bodo uporabljala za prostorsko 
multipleksiranje, ker prenašajo preveliko število 
rodov, ki jih je trenutno težko obvladati. 

Za prostorsko multipleksiranje so primernejša in lažje 
obvladljiva tako imenovana nekajrodovna optična 
vlakna. Ta imajo v primerjavi z mnogorodovnimi 
vlakni ustrezno manjšo dimenzijo jedra in s tem 
omogočajo razširjanje manjšega števila rodov 
optičnega valovanja. Za ločene podatkovne kanale 
se danes najpogosteje uporablja do deset rodov, saj 
je odpravljanje rodovnih zakasnitev z digitalnim 
signalnim procesiranjem v tem primeru manj 
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kompleksno, rodovna selektivnost pa je boljša in 
slabljenje manjše. 

Izkaže se, da so nekaj rodovna optična vlakna 
praktično uporabna, če je omejitev sklaplanja 
posameznih rodov (presluha), ki se prenašajo v 
skupnem jedru, dovolj dobra in/ali je omejitev 
rodovnih zakasnitev zadostna, tako da jih je mogoče 
s prilagajanjem na sprejemni strani odpraviti. 

Večjedrna optična vlakna imajo v oblogi vdelanih 
več, najpogosteje 3, 7, 12 ali 19 jeder. Pri teh se 
razvoj največ usmerja v razporeditev in razdaljo 
med posameznimi jedri ter različni smeri prenosa 
sosednjih jeder. Največji problem prenosa z MCF 
predstavlja presluh oziroma intenzivnost sklapljanja 
signalov med posameznimi jedri. Del moči žarka 
namreč prehaja skozi oblogo v sosednja jedra.

Glede vpliva presluha večjederna vlakna delimo 
na sklopljena in nesklopljena. Razporeditev jeder 
je v sklopljenih vlaknih taka, da se posamezni 
signali močno in/ali šibko združujejo oziroma 
povezujejo med sabo. Dovoljujejo večjo akumulacijo 
presluha, na sprejemni strani pa zahtevajo digitalno 
procesiranje za odpravljanje motenj in obnavljanje 
s koherentnimi sprejemniki. V nesklopljenih pa 
se posamezno jedro uporablja kot individualni 
valovod (svetlovod) in ne dopušča »mešanja« 
posameznih signalov. Za popolno odpravo presluha 
je potreben dovolj velik razmik med jedri. Poleg 
razmika je za uporabnost vlaken in čim boljše 
optično razmerje signal/šum pomembna tudi 
velika efektivna površina jeder.

Večjederna optična vlakna še nimajo standardiziranih 
izmer razmika med jedri ali zunanjega premera 
vlakna, kot npr. 125 μm pri standardnem enojedrnem 
vlaknu. Razmik med jedri običajno znaša med 30 

in 50 μm, zunanji premer vlakna manjši od 200 
μm pa je zaradi povečane možnosti lomljenja 
stekla verjetno neprimeren.

 

Enorodovno in večjedrno optično vlakno.

Najpogosteje se uporabljajo 7-jedrna vlakna 
s heksagonalno ureditvijo z enim centralnim 
in šestimi zunanjimi jedri. Presluh ima največ 
vpliva na jedro v sredini, ker meji na največ, šest 
sosednjih jeder, zato se v nekaterih primerih za 
prenos podatkovnih signalov uporabljajo le zunanja 
jedra. Pri 12-jedrnem vlaknu z razporeditvijo v 
obliki enega kroga, posamezno jedro meji le na 
dve sosednji. S takim vlaknom je presluh lahko 
dokaj dobro omejen. 19-jedrna vlakna z majhnim, 
200 μm zunanjim premerom, imajo bistveno večji 
vpliv presluha in zato prenosno razdaljo omejeno 
na približno 10 km. 

Boljšo izoliranost posameznih prenosnih kanalov se 
doseže z večjim razmikom ter manjšim premerom 
jeder, z jedri, ki so podprta z luknjami ali jarki, 
ter tudi omejitvijo valovne dolžine.

Za čim večjo kapaciteto podatkovnega prenosa z 
večjedernem optičnim vlaknom je zaželeno čim 
večje število jeder v omejenem prostoru obloge 
vlakna. To predstavlja težje obvladovanje presluha 
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in z njim povezanih izgub. Njihova prednost pred 
malo rodovnimi vlakni je v boljši izoliranosti 
prenosnih kanalov, slabost pa kompleksnejša 
strojna oprema. Nekajrodovna vlakna imajo boljše 
možnosti integracije in lažjo izvedbo sklopov. Za 
odpravljanje presluha pa se pri sprejemu uporablja 
digitalno procesiranje. V primeru obeh tehnologij 
je potrebno za komercialno uporabnost premostiti 
še precej ovir. Ali bomo dosegli želeni učinek pa je 
zelo odvisno od tipa vlakna, ki mora nenazadnje 
zagotavljati praktično uporabo in nizke stroške 
izdelave.

Poleg optičnih vlaken je za praktično integracijo 
pomembna izvedba optičnih sklopov, usmerjanja in 
komutacije optičnih signalov, z vidika ekonomske 
in energetske učinkovitosti sistemov pa predvsem 
izvedba optičnih ojačevalnikov. Rezultati različnih 
poskusov so obetavni, nekatere analize pa že kažejo 
na ekonomsko in energetsko upravičenost nove 
tehnologije. Uporabnost tehnologije ni vprašljiva, 
temveč le kdaj, v kakšni obliki in kje bo do njene 
uporabe prišlo. Gotovo se to ne bo zgodilo z danes 
na jutri ampak postopno.

Jure Sušin je diplomiral 
leta 2014 na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani. 
V diplomi je proučil 
aktivnosti, napredek in 
možnosti na področju 
prostorskega multiplek-
siranja v komunikacijah 
z optičnimi vlakni.
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PASIVNA OPTIČNA OMREŽJA

Pasivna op  čna omrežja (angl. Passive Op  cal Networks – PON) so v svetu dobro uveljavljeni op  čni sistemi 
za dostopovna op  čna omrežja. V ozadju njihovega delovanja so različne komunikacijske tehnike, kot sta 
časovno (angl. Time Division Mul  plexing – WDM) in valovnodolžinsko mul  pleksiranje (angl. Wavelength 
Division Mul  plexing – WDM). Medtem ko se ocenjuje življenjska doba pasivnega op  čnega razdelilnega 
omrežja na več desetle  j (okoli 50 let), je ak  vna oprema na strani centrale in naročnika omejena s krajšo 
življenjsko dobo (enega, največ dveh desetle  j). Za čim boljšo izkoriščenost op  čne razdelilne infrastrukture 
je pomembna nadgradljivost sistemov na obstoječem omrežju, pri čemer je potrebno upošteva   načela 
koeksistence. 

Razvoj pasivnih op  čnih omrežij 
 Avtorja: Vesna Eržen, Boštjan Batagelj 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

Dostopovno omrežje (eleme   od centralne postaje do 
končnega uporabnika) pasivnega op  čnega sistema ima 
drevesno arhitekturo. Gre za povezavo točka - mnogo točk 
(angl. Point to Mul  point – P2MP). Pridevnik ”pasivni” 
se nanaša na elemete, ki se uporabljajo v omrežju in za 
svoje delovanje ne potrebujejo električnega napajanja. 
Ak  vni elemen   so tako nameščeni le v centrali – op  čni 
linijski terminal (angl. Op  cal Line Terminal – OLT) in na 
strani končnega uporabnika – op  čna omrežna enota 
(angl. Op  cal Network Unit – ONU). V primeru PON-a se 
stroški izgradnje omrežja razdelijo na več uporabnikov, saj 
je od centrale do delilnika nameščeno zgolj eno skupno 
vlakno  in vsi uporabniki komunicirajo z enim samim OLT, 
ki je nameščen v centrali. 

Leta 2004 je bil standardiziran Gigabitni PON (angl. Gigabit 
PON – GPON), ki se je na svetovnem trgu dobro uveljavil 
in je bil uporabljen tudi v Sloveniji v okviru projekta 
gradnje odpr  h širokopasovnih op  čnih omrežij (GOŠO). 
Zmogljivost GPON-a sega do 2,5 Gbit/s. 

Šest let kasneje je bila v okviru naslednje generacije PON 
sistemov (angl. Next-genera  on Passive Op  cal Network 
– NG-PON) standardizirana 10 gigabitna PON tehnologija 
(angl.Ten-gigabit-capable Passive Op  cal Network – XG-
PON), ki jo označujemo tudi s kra  co NG-PON1.

ITU-T je marca 2013 sprejel priporočilo, ki opredeljuje 
splošne zahteve za 40 Gbit/s NG-PON2. Poleg splošnih 
zahtev priporočilo vključuje tudi principe za postavitev 
omrežja in opisuje možne migracijske scenarije (od 
obstoječih PON sistemov k NG-PON2). Hibridna tehnologija 

valovnodolžinskega razvrščanja in časovnega razvrščanja 
(TWDM-PON) in WDM-PON sta tehnologiji, ki ju omenjeno 
priporočilo vključuje v NG-PON2. 

Bistvena razlika med NG-PON1 in NG-PON2 sistemi 
je v načinu delitve skupnega komunikacijskega kanala 
med večje število končnih uporabnikov. Medtem ko 
je za GPON in NG-PON1 značilno časovno razvrščanje 
skupnega komunikacijskega kanala med večje število 
končnih uporabnikov, je v primeru NGPON2 v ospredju 
valovnodolžinski mul  pleks.

Slika 1 - Evolucija pasivnih optičnih omrežij od leta 2004 do danes

PON sistemi, ki temeljijo na valovnodolžinskem razvršča nju, 
so zaradi bistvenega povečanja bitne hitros   op  čnega 
signala in nekaterih drugih prednos  , ki jih prinaša 
pasivna op  čna topologija, deležni velike pozornos   
s strani operaterjev. Poleg tega WDM-PON v skladu s 
standardiziranimi priporočili predstavlja eno izmed mož no s   
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za izvedbo druge faze naslednjih generacij PON sistemov 
za prenosne hitros   op  čnih signalov do 40 Gbit/s.

WDM-PON je zmogljiv op  čni sistem, ki predstavlja 
privlačno tehnično rešitev. Bistvena prednost, ki jo ima 
WDM-PON pred TDM-PON, je virtualna oziroma logična 
arhitektura sistema, ki predstavlja op  čno povezavo točka 
- točka (Point to Point – P2P), saj je vsakemu končnemu 
vozlišču (stanovanjska hiša, zgradba, poslovna stavba...) 
namenjen lasten kanal s točno določeno valovno dolžino, 
kar omogoča razpolaganje s celotno kapaciteto prenosa, 
ki je v primeru TDM-PON porazdeljena med vsa končna 
vozlišča. 

Slika 2- Pasivno optično omrežje z valovnodolžinskim 

razvrščanjem

Zgradba dostopovnega omrežja v WDM-PON je podobna 
kot v primeru TDM-PON sistemov, le da je namesto 
močnostnega delilnika v oddaljenem vozlišču nameščen 
valovno selek  vni razvrs  lnik.

Posamezni kanali imajo lahko različno bitno hitrost, 
različne modulacijske formate in kodiranja. Poleg tega 
WDM-PON omogoča rast omrežja skladno s potrebami 
naročnika (skalibilnost).

WDM-PON ima večjo zalogo moči v primerjavi z XG-
PON sistemom, ker je v oddaljenem vozlišču namesto 
močnostnega delilnika nameščen valovnodolžinski 
razvrs  lnik. Je pa v primeru WDM-PON-a večja poraba 
moči v centralni postaji oz. v eno   OLT, saj je potreben 
samostojen priključek za vsakega uporabnika. 

Pobude za nadgradnjo PON sistemov z WDM tehnologijo 
so posledica težnje po združitvi prednos   obeh tehnologij. 
WDM tehnologija je odporna na kolizije signalov z raz po-
reditvijo valovnih dolžin med končne uporabnike. Dreves-
na arhitektura PON sistema, pa v primeru nadgradnje z 
WDM tehnologijo omogoča navidezne/virtualne povezave 
točka-točka na skupni vlakenski infrastrukturi. Posledično 
WDM-PON zagotavlja izrazito izboljšano zmogljivost zveze 
(vsak končni uporabnik razpolaga s celotno pasovno 
širino), veliko fl eksibilnost in transparentnost omrežja.

Čeprav WDM-PON z arhitekturnega vidika predstavlja 
tehnologijo točka-mnogo točk, je rezultat implementacije 
tak, kot bi imeli večje število virtualnih točka-točka povezav.

Vesna Eržen je diplomirala leta 
2012 na Fakulte   za elektroteh-
niko v Ljubljani. Zaposlena je 
kot raziskovalka na projektu v 
Laboratoriju za sevanje in op  ko 
na Fakulte   za elektrotehniko 
Univerze v Ljubljani. Njena razis-
kovalna zanimanja vključujejo 
fi zikalne pojave v op  ki, pasivne 

op  čne sisteme in spremljanje razvoja na področju op  čnih 
komunikacij.
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Telekomunikacije že skozi vso svojo zgodovino strmijo k povečanju bitnega pretoka v omrežju. Tako danes 
najbolj zmogljive op  čne povezave omogočajo hitrost prenosa podatkov do sto in več Gbit/s. V zadnjem času 
pa poleg hitros   bitnega pretoka postaja pomemben tudi parameter zakasnitve, saj vse več uporabnikov 
telekomunikacijskega op  čnega omrežja želi čim nižje zakasnitve pri prenosu informacij. 

Kako do nižjih zakasnitev v op  čnem 
omrežju?

 Avtorja: Vesna Eržen, Boštjan Batagelj 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

Pojma hitrost prenosa podatkov in zakasnitev sta v osnovi 
neodvisna drug od drugega. Ko govorimo o hitros   prenosa 
oziroma o zmogljivos   telekomunikacijske zveze, imamo 
v mislih količino podatkov preneseno v določeni časovni 
eno   – običajno v eni sekundi. Zakasnitev pa podaja, koliko 
časa potrebuje signal (en sam bit oziroma, v primeru 
op  čnega omrežja, svetlobni impulz), da prepotuje 
določeno telekomunikacijsko pot. 

V splošnem je zakasnitev v telekomunikacijah defi nirana 
kot čas, ki je pretekel od oddaje do sprejema sporočila. To 
je čas, ki ga porabimo za procesiranje signala na oddajni in 
sprejemni strani, ter čas, ki se porabi za potovanje signala 
preko prenosnega medija od oddajnika do sprejemnika. 
Gre za vsoto zakasnitev na vseh nivojih OSI modela, pri 
čemer največ zakasnitev v sistem doprinese elektronsko 
procesiranje signala na višjih nivojih. Seveda pa tudi 
zakasnitve, ki nastanejo na osnovnem oziroma fi zičnem 
nivoju, niso zanemarljive. 

Glavni vzrok za zakasnitev signala na fi zičnem nivoju 
op  čne zveze je v op  čnem prenosnem vlaknu. Op  čno 
vlakno sicer odlikuje dejstvo, da gre za širokopasovni 
medij, vendar širjenje svetlobe po steklenem jedru znaša 
le približno 70% hitros   svetlobe v vakuumu. Fizikalno 
dejstvo je, da informacijski signal po mediju ne more 
potova   tako hitro kot po vakuumu. V vseh prenosnih 
medijih je namreč hitrost elektromagnetnega valovanja 
manjša, kot v praznem prostoru. Presenetljivo je dejstvo, 
da imata op  čno vlakno in bakren vodnik podobna 
faktorja hitros   razširjanja, ki za oba znaša približno 
70% hitros   svetlobe. Hitrost razširjanja je še najvišja 
v radijskih komunikacijah (99%), kjer elektromagnetno 
valovanje potuje po ozračju in sta oddajnik in sprejemnik 
direktno vidna.

Svetloba potuje po vakuumu s hitrostjo 299.792.458 m/s. 

Če potuje po mediju, se zaradi interakcije elektronov 
vezanih na atome v materialu hitrost razširjanja upočasni. 
Razmerje med hitrostjo svetlobe v vakuumu in materialu 
podaja lomni količnik materiala, ki za kremenovo (SiO2) 
steklo znaša okoli 1,5. Svetloba, ki potuje po vakuumu 
en kilometer, zakasni za 3,33 μs, medtem ko v op  čnem 
kablu zakasni za 5 μs. Natančna vrednost zakasnitve 
informacijskega signala, ki potuje po op  čnem vlaknu, je 
odvisna od snovnih lastnos   op  čnega vlakna in valovne 
dolžine, s katero signal potuje po vlaknu. 

Za znižanje zakasnitev pa je potrebno usmeri   pozornost 
tudi na konstrukcijo op  čnih kablov. Pogosto je dejanska 
dolžina vlakenskega svetlovoda znotraj op  čnega kabla 
daljša v primerjavi z dolžino kabla. Kadar je znotraj op  čnega 
kabla večje število med seboj zasukanih svetlovodov (z 
namenom redundantnih po  , učvrs  tve svetlovoda in 
povečanja odpornos   na zunanje vplive) to prispeva tudi 
k večjim zakasnitvam. K zakasnitvi lahko dodatno (od 1% 
do 8%) prispeva zasuk svetlovodov, kar pride precej do 
izraza v primeru daljših op  čnih povezav. 

Elemen   op  čne zveze, ki na fi zičnem nivoju poleg 
op  čnega vlakna vplivajo na zakasnitev signala, so tudi 
op  čni ojačevalniki in naprave za izravnavanje razlik 
nastalih zaradi disperzije op  čnega vlakna.

Za odpravljanje disperzije signala se najpogosteje upora-
blja vlakno za kompenzacijo disperzije (angl. Dispersion 
Compensa  ng Fiber – DCF), ki ima nasprotno karakteris  ko 
disperzije v primerjavi s prenosnim vlaknom. Op  čna 
zveza za kompenzacijo kromatske disperzije običajno 
potrebuje DFC vlakno, ki znaša približno 20% dolžine 
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celotne op  čne po  , kar povzroča približno 20% večjo zakasnitev. Poleg večjih 
zakasnitev zaradi dodanega vlakna je slabost tovrstnega načina kompenzacije 
disperzije potreba po večjem ojačenju v omrežju. 

Za ojačanje op  čnega signala se najpogosteje uporabljajo z erbijem obogateni 
vlakenski ojačevalnik (angl. Erbium Doped Fiber Amplifi er – EDFA). Tak 
ojačevalnik med drugim sestavlja s primesjo erbija obogateno vlakno dolžine 
od 15 do 30 m, kjer se dogaja proces ojačanja svetlobe. En sam EDFA v op  čno 
povezavo zaradi dodatne dolžine vlakna doprinese rela  vno nizko zakasnitev, 
vendar je zakasnitev znatna v op  čnih transportnih omrežjih, ko potrebujemo 
zaporedno vezavo večjega števila ojačevalnikov.

Slika (vir – zbornik strokovnega seminarja optične komunikacije SOK 2015) - Optična zve-

za je sestavljena iz večjega števila odsekov prenosnega vlakna dolžine od 80 do 100 km. 

Zakasnitev signal, ki potuje skozi tako zvezo je na fizičnem nivoju mogoče zmanjšati, če se 

namesto EDFA uporabi Ramanov ojačevalnik in namesto vlakna za kompenzacijo disperzi-

je mnogo krajšo vlakensko periodično strukturo. 

Da bi nekoliko zmanjšali zakasnitve, ki jih v op  čne zveze vnašajo EDFA 
ojačevalniki, lahko uporabimo Ramanov op  čni ojačevalnik. Ojačanje po 
Ramanovem principu je doseženo z nelinearno interakcijo med signalom in 
črpalnim laserjem znotraj prenosnega op  čnega vlakna na celotni dolžini 
vlakna. Za svoje delovanje ne potrebuje dodatnega vlakna, temveč uporablja 
obstoječe prenosno op  čno vlakno, zato ne vnaša nobene dodatne zakasnitve 
signala, kar je nedvomno najboljša rešitev.

Ker kompenzacijsko op  čno vlakno vnaša do 20% celotnih zakasnitev, je 
smiselno iska   druge možnos   za kompenzacijo signala. Eden izmed načinov 
za odpravljanje posedic disperzije je digitalna kompenzacija na osnovi 
koherentne detekcije, ki pa z vidika zakasnitve ni dobra rešitev, saj digitalno 
procesiranje prispeva k dodatni zakasnitvi signala. Mnogo bolj dobrodošla je 
uporaba modulov za kompenzacijo disperzije na osnovi tehnologije vlakenskih 
periodičnih struktur (angl. Fiber Bragg Gra  ng – FBG). FBG  je posebno obdelan 
kratek odsek op  čnega vlakna, kar pomeni, da vnaša le minimalne zakasnitve. 
Ob potovanju signala skozi območja z različnimi lomnimi liki se v skladu z 
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Braggovim zakonom pojavijo odboji, pri čemer se izločijo (obstanejo) le 
 ste spektralne komponente, katerih valovna dolžina je enaka dvakratni 

periodi nezveznos  . Periodična struktura povzroči nasproten disperzijski 
koefi cient kot ga ima signal, ki potuje po prenosnem vlaknu in ga želimo 
kompenzira  . Poleg nizkih zakasnitev sta prednos   teh modulov tudi 
nizko vstavitveno slabljenje in zanemarljive nelinearnos  , slabos   pa se 
kažejo v odstopanju skupinskih zakasnitev, kar je odvisno od natančnos   
njihove izdelave. 

Kot vidimo, ima največji vpliv na zakasnitev hitrost razširjanja svetlobe 
v op  čnih povezavah op  čno vlakno, zato lahko zakasnitev v prvi vrs   
zmanjšamo tako, da pri načrtovanju op  čnega omrežja izberemo najkrajšo 
možno pot in primerno konstrukcijo op  čnega kabla. Z vidika zakasnitev 
je pomembna premišljena izbira op  čnega vlakna s čim boljšimi snovnimi 
lastnostmi oziroma čim nižjim lomnim količnikom. Tega dejstva se dobro 
zavedajo tudi proizvajalci op  čnih vlaken.

Poleg premišljene izbire op  čnega vlakna z op  malnimi snovnimi lastnostmi 
lahko k op  mizaciji zakasnitve v op  čnem omrežju prispevamo tudi s 
tem, da se v največji možni meri izogibamo procesiranju signalov na višjih 
nivojih OSI modela in čim več funkcij prenesemo na fi zični nivo.

Poleg tega k zmanjšanju zakasnitve prispeva tudi ustrezen način kompenzacije 
disperzije in primerna izbira op  čnega ojačevalnika. Uporaba modula za 
kompenzacijo disperzije namesto dodatnega kompenzacijskega vlakna 
precej zniža zakasnitev. Na op  mizacijo zakasnitve vpliva tudi uporaba 
Ramanovega ojačevalnika, ki ne prispeva k dodatni zakasnitvi. 

Ker je znižanje zakasnitev v op  čnem omrežju povezano tudi z dodatnimi 
stroški, lahko tudi precej visokimi, je potrebna dobra analiza za ugotavljanje 
ekonomske opravičenos   tovrstnih inves  cij.

Vesna Eržen je diplomirala leta 2012 na Fakulte   
za elektrotehniko v Ljubljani. Zaposlena je kot 
raziskovalka v Laborato riju za sevanje in op  ko na 
Fakulte   za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.
Njena raziskovalna zanimanja vključujejo 
fi zikalne pojave v op  ki, pasivne op  čne sisteme 
in spremljanje razvoja na področju op  čnih 
komunikacij.

Boštjan Batagelj je docent na Fakulte   za 
elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, kjer pre-
dava predmete Op  čne komunikacije, Radijske 
komunikacije in Satelitske komunika cije. 
Raziskovalno delo opravlja v Laboratoriju za 
sevanje in op  ko, kjer se med drugim ukvarja s 
transportnimi op  čnimi omrežji.
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Ponudniki storitev želijo dinamično, aplikacijsko zavedajočo se omrežno infrastrukturo, ki ustreza današnjim 
potrebam storitev v oblaku in mobilnos  . Programsko defi nirano mreženje (ang. So  ware Defi ned Networking 
- SDN) in virtualizacija omrežnih funkcij (ang. Network Func  on Virtualiza  on - NFV)  imata velik potencial za 
izboljšanje fl eksibilnos   in odzivnos   omrežja, zmanjševanje tako opera  vnih kot tudi inves  cijske stroškov 
in dodajata novo in inova  vno funkcijo veliko različnim vrstam komunikacijskih omrežij. Ko se uporablja za 
paketno omrežje, so koris   jasne, saj so omrežja lahko fl eksibilno redefi nirana in oprema hitro in enostavno 
rekonfi gurirana za potrebe omrežja. 

OPTIČNO PROGRAMSKO 
DEFINIRANO MREŽENJE

Informacije: MRV, www.mrv.com

Vendar izgradnja dinamične in fl eksibilne paketne mreže 
na vrhu toge op  čne povezave ne pomeni op  malne 
rešitve in zaustavlja nivo inova  vnih storitev, ki bi jih 
lahko uvedli.

Do pred kratkim ni bilo druge izbire, saj op  čne povezave 
ni bi bilo mogoče programira  . Edina možnost je bila 
fi ksna valovna dolžina transponderjev, fi ksni ROADM 
(The Reconfi gurable Op  cal Add Drop Mul  plexer) in 
fi ksna, ne op  malna razporeditev paketne storitve preko 
svetlovoda. Vendar novi napredek v op  čni tehnologiji 
omogoča upravljavcem omrežja programiranje op  čnega 
sloja. 

Standardizacijski organi, kot so ONF, ITU in OIF so začeli 
defi nira   skupen programski vmesnik za op  čne povezave 
SDN, medtem pa so proizvajalci in ponudniki storitev 
začeli širitev SDN načel do op  čne arene, da bi dosegli 
enotno in op  mizirano paketno ter op  čno omrežje. 
Ta prizadevanja je potrebno izvaja   previdno, da se ne 
povzroči dolgoročno nestabilnih omrežij in so združljiva 
z nastajajočimi standardi. 

V tem članku podjetje MRV razlaga svoj pristop k op  čnemu 
SDN, trenutno stanje industrijskih standardov in vero, 

da bo Op  čni SDN prinesel dodano vrednost omrežjem 
uporabnikov tako danes, kot v prihodnos  . Predstavljajo 
komponente Op  čnih SDN, ki jih uporabljajo v MRV-
jevih novih generacijah opreme za op  čne prenose in 
predstavijo, kako lahko strankam omogočijo uporabo 
naprednih arhitektur na programski osnovi v cilju dodajanja 
fl eksibilnos   in op  mizacije resursov op  čnih zvez.

So  ware Defi ned Networking (SDN)
So  ware Defi ned Networking je razvito iz akademske 
zasnove z znatno pomočjo industrije. Z SDN je nadzorni 
nivo za mrežo ločen od podatkovnega nivoja, kar omogoča 
veliko bolj fl eksibilen nadzor omrežja in funkcij, ki jih 
opravlja. To obljublja, da bo to ena od najpomembnejših 
tehnoloških sprememb, kar so jih naredili za temeljno 
oblikovanja omrežja.

V tradicionalnem mreženju se nadzorni in podatkovni 
nivo nahajata v is   strojni opremi. To pomeni, da je 
krmilnik - programska oprema, ki omogoča odločitev o 
tem, kako so pake   razdeljeni skozi strojno opremo - na 
is   strojni opremi ki dejansko še premika pakete naokoli. 
Zapleteni komunikacijski mehanizmi koordinirajo lokalno 
nadzorno programsko opremo tako, da omrežje deluje 
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kot enotno omrežje, vendar je lokalno odločanje še vedno 
pod nadzorom lokalnega krmilnika.

V So  ware defi ned networking-u je kontroler ločen od 
strojne opreme in je lahko centraliziran ali pa teče v obla-
ku povezanih strežnikov. Z umikom krmilnika iz strojne 
opreme, se lahko oblikuje bolj prilagodljive omrežne 
aplikacije prav tako pa lahko omogočimo razvijanje novih 
storitev. Kot primer, operater omrežja, ki želi implemen  ra   
začasno omrežje za odpravljanje težav vzporedno s 
svojim obstoječim omrežjem na določeni lokaciji, lahko 
programsko opredeli začasne usmerjevalne tabele samo 
za podatke za odpravljanje težav na tem področju. Drugi 
primeri vključujejo op  mizacijo podzemne mreže na 
osnovi predhodnega znanja o aplikacijah, ki bodo v teku 
in preoblikovanje Datacenter povezav, zasnovanih na 
spreminjajoče se zahteve kupcev. 

Network Func  on Virtualiza  on je tehnološki koncept, ki 
omogoča ”virtualizacijo” specifi čne mrežne funkcije na 
generični strojni opremi. Če želi uporabnik v tradicionalnih 
omrežjih doda   funkcionalnos  , kot so npr. napredni 
požarni zid v njihovem omrežju, mora operater omrežja 
names    fi zično strojno opremo na tem mestu. Z NFV 
lahko operater omrežja sproži funkcionalnost požarnega 
zidu kot programska oprema ki teče na strežniku, bodisi 
na CPE ali na POP in takoj je omogočen požarni zid na 
točki. Kombinacija SDN in NFV ima priložnost, da močno 
poveča prožnost omrežja in omogoči ”omrežje kot storitev” 
aplikacije, kjer je lahko mreža oblikovana za aplikacije, ki 
se izvajajo in potrebe končnih uporabnikov. Op  čni SDN 
vzema te koncepte iz paketnega sveta in jih uporablja za 
osnovne op  čne povezave.

Op  čni SDN
Implementacija SDN paketnega omrežja na sta  čno 
op  čno povezavo omrežja lahko povzroči subop  malno 
delovanje omrežja in nemožnos   za izvajanje celotnega 
spektra možnih inovacij. Na primer, vzpostavitev dinamične 
pasovne širine med oddaljenimi lokacijmi je lahko omejena 
z valovno dolžino povezave med temi lokacijami. Če bi lahko 
bila valovna dolžina po   tudi dinamično nadzorovana, bi 
dosegli bistveno večjo prožnost. Smiselno je torej, da se 
razširi SDN principe na op  čni transportni sloj.

Glavni gradniki SDN centralnega nadzora, programiranja 
in abstrakcije bi morala bi   del op  čnega izvajanja SDN. 
Temeljni pogoj za SDN op  čni promet je sposobnost 

vsakega elementa, da je programirljiv. Do pred kratkim, 
pa je programiranje na op  čne plas   bilo nemogoče, zato 
se op  čna sredstva obravnavajo kot neumne, fi ksne cevi.

Vendar pa je zaradi naprednih op  čnih tehnologij, ki so jih 
razvili v zadnjih le  h in ki nam omogočajo, da ne obravnava 
op  čnih povezav kot cevi, saj so op  čna omrežja lahko 
danes vse bolj programsko nadzorovana in jih je mogoče 
programira  .

Bilo je nekaj bistvenega napredka v zadnjih le  h, ki združuje 
dinamiko in fl eksibilnost na področju op  čnih omrežij:

• So  ware-Defi ned hitrost op  čnih portov, protokolov 
in valovne dolžine

•  Napredne modulacije in sheme detk  ranja, zlas   na 
100 Gbps in višjih hitros  h

•  Fleksibilna mreža valovnih dolžin, namesto fi ksne 50GHz 
mreže

•  Prilagodljiva valovna dolžina po   preko dinamičnih 
ROADM-ov

•  OTN navezovanje s  kov in preklapljanje

Programsko defi nirana hitrost op  čnih vrat, 
protokolov in valovnih dolžin
Da bi bile nove storitve priskrbljene ali spremenjene 
na op  čnem omrežju prek programske opreme, brez 
predhodnega znanja o vrstah storitev, mora bi   fi zični port 
ki je priključen na omrežje, programsko defi niran - tako 
v protokolu in opredelitvi hitros  , kot tudi pri defi niciji 
valovne dolžine. Medtem ko paketni SDN vidi fi zično 
plast zgolj kot nosilno plast za logično omrežje, pa pri 
op  čnem omrežju taka ločitev ne obstaja. Fizični sloj je 
omrežje. Zato je fi zični sloj op  čnih omrežij, ki mora bi   
programirljiv, opredeljen v Op  čni SDN.

Uporabniško določljive hitros   portov, protokolov in 
valovne dolžine, so bile na voljo v op  čnem omrežju strojne 
opreme že več let, pri čemer je stopnja prilagodljivos  , ki 
se spreminja od preprostega izbora LAN/WAN Ethernet, 
do v celo   prilagodljivih transponderjev, ki zajemajo širok 
razpon stopenj in protokolov. Nastavljivi laserji, ki omogočajo 
fl eksibilno izbiro valovne dolžine, kateri seveda niso tako 
cenovno ugodni kot laserji s fi ksno valovno dolžino, so 
sedaj cenovno dovolj blizu, da je dobra alterna  va, v 
kolikor je želena fl eksibilnost omrežja.
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Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoff  opreme. Izobraževanje 
se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma  čnega podjetja Beckhoff  GmbH v Nemčiji 
(Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoff  in preizkusijo njeno 
delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs   uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)

Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak  rajte info@beckhoff .si. 

Napredno moduliranje in detek  ranje
Za hitros   do 10 Gbps, op  čni oddajniki uporabljajo preprosto 
vklop/izklop kodiranje (ang. on-off  keyed - OOK), kjer se 
laser efek  vno zelo hitro vklopi in izklopi  za prenos bitov 
skozi op  čno vlakno. Ta osnovni mehanizem kodiranja 
omogoča op  čnim sprejemnikom, da so razmeroma 
prepros   in stroškovno učinkovi  . Pri prehodu na visoke 
hitros   prenosa podatkov - 40 Gbps in višje, pa je OOK 
naletel na temeljne omejitve fi zike, ki onemogočajo 
stroškovno učinkovito prenašanje signala na daljavo.  

Težave vlaken, kot so disperzije zaradi načina polarizacije 
so začele ustvarja   pomembno popačenje signala in 
osnovna pasovna širina postane večja od ITU določene 
pasovne širine 50 GHz kanala. Iz teh razlogov nekateri 40 
Gbs in skoraj vsi 100 Gbps začetnih izvedb, uporablja več 
kot eno valovno dolžino za prenos.

Da bi povečali spektralno učinkovitost in zmanjšali elektronsko 
hitrost na kanalu znotraj op  čnih oddajnikov in sprejemnikov, 
so razvili več naprednih modulacij. Te modulacijske sheme 
za uporabo v op  čni domeni, prilagoje ne  iz radijskega 
in satelitskega prenosa, uporabljajo tako amplitudne kot 
fazne parametre svetlobnega signala. Poleg tega so bile 
razvite napredne sprejemne tehnologije , ki omogočajo 
te napredne modulacijske sheme za delovanje na dolgih 
razdaljah. Predvsem, koherentno detek  ranje in napredna 
digitalna obdelava signalov je postalo standard za visoke 
hitros   op  čnega signala (100 Gbps in več).

Za prenos 100 Gbps je bila DP-QPSK modulacija izbrana s 
strani OIF kot priporočena shema modulacije standardnega 
prenosa in je večinoma  še danes najbolj razširjena shema 
za prenos hitros   100 Gbps. Vendar pa so bile prikazane tudi 
druge modulacijske sheme, ki lahko izboljšajo spektralno 
učinkovitost in bitno hitrost na takt na račun zmanjšanja 
dosega op  čnega signala. Zato je mogoče zasnova   

oddajnik z modulacijo, ki je op  malen kompromis med 
pasovno širino in doseči določen razpon omrežja: večje 
pasovne širine na krajših razdaljah ali manjše pasovne 
širina na zelo dolgih razdaljah.

Zdaj tehnologije za razvoj programsko programabilnih 
transponderjev, kjer je shema modulacije lahko defi nirana 
v programski opremi. Na zahtevo spremebe omrežja 
(recimo iz metro povezave na povezavo na dolge razdalje)  
nastavimo lastnos   transponderja (bit rate, op  čne 
lastnos  , zahtevana pasovna širina) glede na dolžino linka 
in fi zične lastnos   kanala.

Model programirljivega transponderja, kjer je oddajne parametre 

možno fleksibilno prilagajati na osnovi omrežne zahteve

Prilagodljiva mreža valovnih dolžin
TWhen standardi za valovno deljeno mul  pleksiranje so 
bili prvotno vzpostavljeni s strani organizacije ITU-T. Toga 
mreža valovnih dolžin je opredeljena s strogim razmikom 

OOK BPSK QPSK

nm

Spectrum Bandwidth

Optical Reach

Tx

Rx

Li
ne

 in
te

rf
ac

e

Cl
ie

nt
 in

te
rf

ac
e

Center Wavelength

OOK BPSK
Modulation Scheme

Client Speed





22 AVTOMATIKA 130/2015

OPTIČNE KOMUNIKACIJE

frekvence 100 GHz. Ta togost je bila potrebna, da se 
omogoči interoperabilnost med kompontami prodajalcev, 
dobaviteljev opreme in operaterji. Kasneje se je mreža 
okrepila z opredelitvami kot fi lter na 50 GHz in tehnologija 
blokiranja valovne dolžine se je izboljšala.

Zadnja specifi kacija WDM valovne dolžine iz ITU-T, 
G.694.1 je defi nirala fl eksibilno mrežo z WDM kanali, 
razporejenih na 12.5 GHz vendar s sposobnostjo, da 
defi nirajo skupni SuperCHANNEL spektralno širino N 
× 12,5 GHz. Ta super kanal je možno prožno defi nira  , 
da sprejme kakršno koli kombinacijo op  čnih nosilcev, 
modulacije in hitros   prenosa podatkov. Poleg tega je 
lahko N × 12.5 GHz spektralna širina fl ex-grid Superkanala 
uglašena, da omogoča hitre spremembe, ko so operacijski 
specifi kacije SuperCHANNEL raznolike.

Fleksibilna mreža valovnih dolžin se lahko kombinira 
s prožnimi zgoraj opisanimi shemami modulacije, kar 
omogoči popolnoma dinamično opredelitev lastnos   
kanalov med lokacijami. Če je spektralna učinkovitost 
bistvenega pomena pri oblikovanju omrežja, se lahko 

valovna dolžina kanala defi nira kot 50GHz (2 x 12.5GHz 
kanali) in shema modulacije ustrezno uglasi. Če sta 
proračun in razdalja primarnega pomena, se lahko široki 
kanal (npr 200GHz) defi nira, da zavzame manj pasovne 
širine, vendar modulacijsko shemo daljše razdalje.

Dinamični ROADM-ji
Rekonfi guracija op  čnega add/drop mul  pleks (ROADMs) je 
do nedavnega imela fi ksne add/drop pare z 1: 1 razmerjem 
med transponderjem in smerjo prenosa. Valovne dolžine 
so lahko add/drop ali spuščene skozi na zahtevo, vendar je 
bilo bolj malo dodatne prilagodljivos  . Trenutne ROADMs 
generacije so veliko bolj tehnično napredne in omogočajo 
veliko bolj dinamično zasnovo omrežja.

Brezbarvna tehnologije v ROADMs pomeni, da se vsaka 
valovna dolžina lahko dodeli kateremu koli portu, z 1: 1 
razmerjem valovna dolžina do porta. To pomeni, da lahko 
vsaka valovna dolžina na po   pade na kateregakoli od 
številnih vmesnikov strank. Direc  onless tehnologija nadalje 

Fleksibilna mreža valovnih dolžin omogoča bolj učinkovito uporabo spektra z več različnimi pasovnimi širinami signalov

1DP-QPSK, ki stoji za Dual Polarization - Quadrature Phase Shift Keying, uporablja dve polarizacije svetlobe, kot tudi štiri opredeljene faze, da modulira 100Gbps signal. Dve 
fazi svetlobe pomeni, da elektronika za vsak kanal teče na polovici celotnege hitrosti in QPSK modulacija omogoča zelo učinkovit profil pasovne širine, ki se z lahkoto 
prilega v 50GHz valovno dolžino.
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odpravlja 1:1 usmeritev razmerja portov, kar dovoljuje da 
katerikoli signal na kateremkoli od številnih deblih, lahko 
pristane na kateremkoli od številnih vmesnikov strank. 
Nazadnje, conten  onless tehnologija odpravlja možnost 
blokiranja valovne dolžine znotraj ROADM zaradi is  h 
valovnih dolžin, ki se uporabljajo na številnih deblih. 
Kombinacija teh tehnologij se imenuje CDC (colorless, 
direc  onless in conten  onless) in je omogočila fuly FLE.

OTN navezovanje in preklapljanje
Toda programirljivost je le prvi korak bližje k SDN op  čni 
povezavi. Kot v SDN za paketno omrežje, je  sto, kar dodaja 
inteligenco nivoju podatkov, prenos podatkov po omrežju 
na prilagodljiv in strukturiran način. V prometnih omrežij, 
fl eksibilen in strukturiran plan podatkov vedno bolj temelji 
na OTN okvirju. OTN vzpostavljanje usmerjene-povezave 
omrežja, podobno obstoječim protokolom kot so SONET/
SDH, vendar v veliko bolj paketno prijaznem načinu. 
OTN velikos   zabojnika so zgrajene okoli standardnih 
paketnih protokolov (1.25 Gbps, 2.5 Gbps, 40 Gbps, 100 
Gbps) in se lahko fl eksibilno kombinira za vzpostavitev 
srednjih hitros  .

Dokler ni nujno potrebno OTN navezovanj s  kov in 
preklapljanje za izgradnjo op  čnega omrežja ki temelji 
na SDN, OTN dodaja še eno plast fl eksibilnos   celotnega 
načrtovanja omrežja. Vezja, ki so sub-valovna dolžina v 
velikos  , je mogoče upravlja   na transportnem sloju, 
kar omogoča operaterjem omrežja veliko bolj storitveno 
usmerjeno omrežje. Na robu omrežja, lahko to zmožnost 
uporabljamo zgolj za prilagoditev storitev (različne 
protokole v en standardni protokol) ali mul  pleksiranje. 
Ampak v metro in jedru je OTN preklapljanje vedno bolj 
vidno kot kot nujna komponenta v op  čnem omrežju.

Op  čni SDN organi za standardizacijo in 
industrijske skupine
Obstaja več industrijskih skupin in organov za standardizacijo, 
ki delujejo na različnih vidikih op  čnih SDN, vključno z Open 
Networking Founda  on (ONF), Op  cal Internetworking 
Forum (OIF), Interna  onal Telecommunica  ons Union 
(ITU) in Internet Engineering Task Force (IETF). Vsak izmed 
našte  h obravnava komponento ali vrsto sestavnih delov 
celotnega sistema.

Open Networking Founda  on (ONF) je na primer začela 
z delovno skupino Op  cal Transport z namenom nadzora 
zmogljivos   SDN in OpenFlow standardnih temeljih za 
op  čna omrežja. Delovna skupina se osredotoča na tri 
primere uporabe: Photonic Enterprise Network (zasebna 
L0 omrežja, ki povezujejo podatkovne centre in Greenfi eld 
scenarije), Service Provider Network Virtualiza  on/Data 
Center Interconnec  on (virtualizacija omrežnih virov 
na več strank, virtualne omrežne rezine ponujene Data 
Center operaterjem) in Service Provider Packet/ Op  cal 
Integra  on (vidljivost ponudnika in orkestracija IP in 
op  čnih omrežjih, kjer lahko op  čno omrežje vključuje 
večplastne transportne elemente).

Sedanje delo ONF OTWG vključuje določitev ciljne re-
ferenčne arhitekture za nadzor op  čnih prometnih omrežij, 
ki vključujejo OpenFlow standarde ter ugotavljanje in 
ustvarjanje razširitve OpenFlow protokola.

Op  cal Internetworking Forum (OIF) Carrier delovna skupina 
je objavila nosilne zahteve v dokumentu, ki obravnava 
prometni del omrežja SDN mreže. Dokument podpira 
razvoj prometnih omrežij do SDN arhitektur, ki povzema 
 sto, kar je že na voljo in s poudarjanjem novih funkcij in 

funkcionalnos   za podporo uvajanja SDN aplikacij, storitev 
in tehnologij. Naslednji korak za OIF je dokonča   okvirni 
dokument SDN, ki bo zagotovil prihodnje SDN povezane 
specifi kacije in izvedbene sporazume, prav tako pa bo dal 
strukturo prihodnos   OIF interoperabilnos  .

Op  čni SDN in MRV
Na MRV radi rečejo, da so razvili SDN opeke, potrebne za 
izgradnjo močne SDN hiše in da se hiša gradi po zahtevah 
strank. To velja za Op  cal SDN kot dobro.

Na paketni strani ima MRV trdne temelje, na katerih 
gradi SDN hišo, vključno z Linux baziranim nameščenim 
operacijskim sistemom, ki je lahko tako virtualiziran da 
teče na katerikoli pla  ormi znotraj ali zunaj omrežja. MRV 
je sodelujoča članica več industrijskih skupin, ki se dejavno 
prizadevajo opredeli   SDN in je razvila programske in 
strojne arhitekture, ki so posebej prilagojene za omrežja, 
ki temeljijo na SDN.

Na op  čni strani MRV že izvaja zgradbo strojne opreme, 
ki podpira prožnost potrebno za Op  cal SDN. DMR serija 
MRV transponderjev podpira popolnoma programabilne 



24 AVTOMATIKA 130/2015

OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Izvajamo:

- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

- predelav strojev

- regulacij vrtenja motorjev

- krmiljenje strojev

- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:

- servo pogone

- frekven ne in vektorske regulatorje

- mehke zagone

- merilne sisteme s prikazovalniki

- pozicijske krmilnike

- planetne reduktorje in sklopke

- svetlobne zavese in varnostne module

- visokoturne motorje

Zastopamo:

- EMERSON - Contol Techniques

- Trio Motion Technology

- ELGO Electronics

- ReeR

- Motor Power Company

- Ringfeder - GERWAH

- Tecnoingranaggi Riduttori

- Fairford Electronics

- Giordano Colombo

- Motrona

e

e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:

E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

-

-

-

-

-

-

-

-

CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X

hitros   in oblike signalov, ki omogočajo single circuit paket, ki se uporablja 
za aplikacijski razpon od nižjih hitros   Ethernet storitev do OTN visoko 
hitrostnih storitev.

Dodatna prožnost pri DMR transponderjih omogoča enako strojno opremo, 
ki se uporablja, na primer, kot zaščiten client/line vmesnik, sklop dveh 
neodvisnih transponderjev ali broadcast/tap vmesnik. Vsa op  čna strojna 
oprema v seriji izdelkov MRV podpira op  ko, ki se lahko prožno prilagaja 
s pomočjo programske opreme za vsako valovno dolžino v spektru ITU-T. 
Fleksibilni ROADM-ji so na voljo in imajo fl ex-grid strojno opremo v jedru, 
ki omogoča prihodnje nadgradnje omrežja, kot tudi bolj kompleksne 
sisteme modulacije in višje pasovne širine signalov.

Na strani krmilnika programske opreme nudi MRV svojo na odpr   arhitekturi 
Pro-Vision ™ pla  ormo za upravljanje storitev in nabor odpr  h vmesnikov 
za povezovanje z third-party krmilniki. MRV se je zavezal, da bo omogočal 
odprt vmesnik za nadzor, s čimer se omogoči vključevanje v vse bolj 
zmogljive in prilagodljive krmilnike omrežja. MRV je tudi implemen  ral 
GMPLS nadzorno ploščo, ki bo medsebojno sodelovala z SDN krmilnikom, 
da dovoli, npr. dinamično, constraint-based programiranje op  čnega 
transportnega omrežja. To lahko omogoča aplikacije, kot so hitra obnovitev 
omrežja, v kombinaciji z obnovo po katastrofi  za ponovno vzpostavitev 
work/protect po   v primeru izpada omrežja.

Z združitvijo znanja v paketnem in op  čnem omrežju in zlas   v programsko 
defi niranih omrežjih, MRV pričakuje, da bo vodilna na področju nastajajočih 
op  čnih SDN.
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AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW

- Potenciometer na regulatorju (opcija)

- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul

- LED prikazovalnik

- Možnost montaže na DIN letev

- IP 21 stopnja zaščite

- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon

- Na zalogi

Rutronik je predstavil prvi Osramov integrirani op  čni senzor za 
spremljanje telesnega zdravja – SFH7050.

INTEGRIRANI OPTIČNI 
SENZORJI

Informacije: Rutronik, simon.hvala@rutronik.com

SFH 7050 ima vdelane tri oddajnike z 
različnimi valovnimi dolžinami 
od 530 nm (zelena), 
660 nm (rdeča) 
in 940 nm 
(infrardeča). 
Vsak od njih je 
zasnovan na visoko 
učinkovi   tehnologiji
tankega fi lma z ozkimi spek-
tralnimi širinami okrog 30nm. To 
zmanjša porabo, pomeni pa tudi 
višjo kakovost signala in s tem tudi 
meritev. Rdeča LED ima podano 
toleranco valovne dolžine samo 
+/-3 nm, kar zagotavlja precizne 
meritve.

Oddajniki omogočajo meritev 
pulza na zapestju ali konici prsta 
in vsebnos   kisika v krvi na konici 
prsta. Lahko jih krmilimo posebej 
in tako uporabimo is   senzor v 

različnih 
aplikacijah. 

Zelena svetloba je 
uporabljena za merjenje 

pulza na zapestju, rdeči in infra-
rdeči oddajnik sta v splošnem 
upo rabljena za merjenje pulza 
v prstu, ker lahko merita tudi 
vsebnost kisika v krvi.

Foto dioda v senzorju (4,7 x 2,5 x 
0,9 mm) ima ak  vno površino 1,3 
x 1,3 mm. Dioda je torej svetlobno 
zelo občutljiva, omogoča pa vdelavo 
v zelo majhno ohišje. Poleg tega 
je zelo linearna in ima odlično 
razmerje signal/šum. Infrardečo 
LED lahko uporabimo v kombinaciji 
s foto diodo kot senzor bližine 

in tako začnemo ali ustavimo 
meritev samodejno, ko se senzor 
dotakne kože ali ga odmaknemo. 
Vdelana je tudi op  čna bariera, 
ki preprečuje »crosstalk« - med 
tremi  LED oddajniki in foto diodo, 
ki bi sicer pokvaril celotno meritev.
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Različni operacijski sistemi splošno znanih imen in znamk so že dolgo prisotni tudi v vgradnih računalničkih 
znotraj elektronske opreme, ki seveda zajema tudi sisteme za avtoma  zacijo. Bilo je mnogo člankov na to 
temo in zagotovo lahko precej tega najdete na spletu in drugje. A preden se spus  te v študij vseh mogočih 
podrobnos  , nastavitev in mehanizmov in vsake malenkos   v Linuxovem »task schedulerju« bi bilo mogoče 
dobro, da naredite nekaj korakov nazaj in naredite spet pogled na celoto, da bi videli gozd, preden se odločite 
katera drevesa je treba poseka   in kaj posadi  .

»Real-  me«, kaj je to točno in kako/
koliko/kdaj/kje je to potrebno?

Avtor: Branko Badrljica, Avtoma  ka+Elektronika

V prejšnji številki smo pisali o aplika-
ciji zajema in beleženja podatkov 
magnetometrov, kjer smo opisali 
komponente celotnega sistema. Poleg 
skrajno simpa  čnega malčka Alix 3D3 
(www.pcengines.ch) smo rekli nekaj 
o OS-u in aplikaciji za zajem.

Slika 1 - PCEngines-ov malček v škatli, sku-

paj z dvema multiport serijskima kartica-

ma in 2 x 4-kanalno optično pretvorbo, 

GPS modulom, senzorjem temperature in 

vlage ter vhodi za zaznavo izpada napaja-

nja in vloma.

Tokrat bi se dotaknili potrebe po 
delovanju v »realnem času« (ang. 

Real-Time), problemu in rešitvi le 
tega na našem primeru.

Vedno je privlačno uporabi   pač  sto 
kar je že na polici, namesto da bi šli 
za vsako komponento v nov razvoj. Še 
posebej je lahko tako pri procesorskih 
enotah. Kup ene kompleksnos   in 

mnogo področij, kjer gre z lahkoto 
kaj narobe. Če ne pri fi zični kakovos   
signalov, pa pri kakem parametru oko-
lja (mehanični tresljaji, temperaturni 
razponi, EMI, ESD...)

Hkra   so popularne procesorske plošče 
že na trgu in so torej preverjene v za-

SENZOR_1

OPTIČNI PRETVORNIK 2*4 kanali

SERIJSKI VMESNIK 2*4 kanali 700 kbps

CPU ALIX 3D3

GPS MODUL VLOM
IZPAD

VLAGA
TEMP

SENZOR_2 SENZOR_3

Slika 2 - Osnovna konfiguracija sistema senzorjev. Trije magnetometri na oddaljenih loka-

cijah so na sistem priklopljeni preko optičnega vlakna.
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dostni meri, da jih trg sprejme. Za potrebe industrije pač 
izberemo utrjene, bolje izdelane komponente, ki lahko 
bolje kljubujejo okolju.

Ampak s tem problema še ni konec. Elektronika je samo del 
enačbe. Kaj naredi   glede programja, tako operacijskega 
sistema kot uporabniških programov, ki bi naj tekli na 
njem? Razvoj programja ponavadi ni bistveno cenejši od 
razvoja pripadajoče elektronike, predelava ravno tako ne.

In če imamo opravka z OS-om, kateremu osnovno okolje 
so spletni strežniki in namizni stroji, lahko pričakujemo, 
da bodo potrebne nekatere predelave ali nastavitve.

Ena takih je odziv. Osnovna sestavina vseh zvijač, ki 
omogočajo razvoj tehnike, tako na področju elektronskih 
komponent kot programja, je opravljanje nalog na pameten 
način. Osnova tega pa je združevanje nalog v skupine, 
ki jih lahko »ceneje« (hitreje in/ali z manj energije na 
posamezno nalogo) opravimo v skupini.

Če bi se danes pojavil kak patentni troll in bi uspel izterja   
plačevanje samo tega »patenta«, bi se računalništvo čez 
noč vrnilo v svet Spectrumov in Commodorjev, pa verjetno 
bi še abak na kroglice doživel renesanso.

Na računalnik lahko gledamo kot na kompleksen sistem, 
ki je bil ustvarjen v mnogo logičnih plasteh. Lahko bi jih 
recimo v grobem in približno razdelili na:

• najnižjo, digitalno plast, na kateri so kvantni in ostali 
naravni efek  , ki jih izkoriščajo najmanjši, osnovni 
gradniki- tranzistorji na siliciju

• eno plast višje so logične in druge strukture, sestavljene 
iz slednjih (logična vrata, kaki mul  plekserji, zakasnilne 
linije in podobne zadeve, ki zaradi op  mizacije niso 
sestavljeni iz logičnih vrat)

• nad to bi mogoče lahko uvrs  li kompleksne strukture 
znotraj komponente (ALU enota, ukazni dekoder, FPU 
enota ipd)

• eno plast višje lahko govorimo o sklopih (procesorsko 
jedro, predpomnilnik, krmilnik pomnilnika, GPU enota ipd)

• nad to lahko uvrs  mo zaključene komponente znotraj 
integriranih vezij

• komponente so povezane v vezaj in module
• slednji so povezani v sisteme
• na teh sistemih teče kernel (»jedro«), znotraj katerega 

je vr  nec vsega dogajanja v stroju
• eno stopnjo višje so ponavadi knjižnice

• nad tem je sistemsko programje in infrastruktura 
(posodobitve, nadzor nad delom sistemov in »service-
ov« - storitev ipd)

• na vsem tem »stojijo« programi uporabnika.

Vsak ukaz uporabnika in klic knjižnice njegovega programa 
sproži plaz dogodkov v nekakšni drevesni strukturi, ki ima 
deblo pri samem programu in končne liste na točkah, kjer 
program vpliva neposredno na elektroniko na uporabniku 
zaznaven način (nastavitev registrov, ki prožijo neke 
naprave, odčitek registrov itd).

Prak  čno v vsaki mikro operaciji znotraj vsake plas   je 
nek element, ki presoja o tem ali bi dano nalogo kazalo 
reševa  :
-  takoj
-  jo spekula  vno postavi   v skupino, kjer bo čakala na 

skupinsko rešitev
-  rezultat, ki naj bi ga ta vrnila »ukras  « in skopira   iz 

rezultatov iste naloge, shranjenih iz prejšnjih skupin in 
si tako prihrani   celotno delo

Rezultat naštetega je tudi celota, znotraj katere ima jedro 
OS-a ključno vlogo v tehtanju odziva med tem, da podano 
nalogo opravi takoj in v celo  , preden se lo   naslednje in 
tem, da si poskusi naj   bližnjico na enega od prej opisanih 
načinov. Ker ima vsaka taka bližnjica svoje tveganje in 
ceno, ni univerzalno sprejete rešitve, ki bi pokrila vse 
možne aplikacije na op  malen ali celo sprejemljiv način.

Cena bližnjic se ponavadi izraža v:

• včasih v daljšem fi zičnem času, ki je lahko potreben 
za izvršitev dane naloge (ker se lahko zgodi, da gre na 
»čakanje« na podobne pričakovane naloge)

• manj določljivem času (čas izvrševanja iste naloge se 
lahko zelo razlikuje v uporabniku nepredvidljivem vzorcu)

Seveda so tudi prednos  , ki so glavna posledica ubiranja 
bližnjic, vsaj v primeru če je algoritem, ki odloča o tem, 
blizu op  malnega za dane razmere:

• prak  čno trenutna izvršitev naloge, če je rezultat mogoče 
pobra   iz kakega od preteklih, shranjenih izvajanj

• krajši _procesorski_ čas, porabljen za izvajanje posamezne 
naloge. Se pravi, tudi če po navadni po   traja naloga 
v povprečju 1ms, mi pa smo ubrali bližnjico, kjer smo 
jo postavili v skupino 10.000 podobnih nalog in nato 
po 222 ms začeli reševa   celo skupino in jo rešilo po 
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nadaljnjih 333ms, smo v porabljenem času procesiranja, 
razdeljenem na naloge, lahko na boljšem. Ja, prej je 
bila naloga končana v 1ms, sedaj smo pa čakali 222ms 
+ 333ms= 555ms. Če je bil cilj ta, da je opravljena točno 
ta naloga čim prej, smo 554 ms na slabšem. Če pa je 
bil cilj porabi   čimmanj časa procesorja na reševanje 
posamezne naloge, smo od vsega časa 555ms nanjo 
porabili samo 1/10000 del, torej 0,05ms, torej smo 
20x na boljšem kot prej.

Operacijski sistem je zadolžen za upravljanje razpoložljivih 
virov stroja in v to je vštet tudi čas. Tako procesorski kot 
uporabnikov (ali kot mu nekateri pravijo »realni« ali »wall 
clock  me«), pa verjetno še kakšen drug čas, vezan za 
neko drugo točko, ki lahko postane ozko grlo.

Naloga OS-a je v tem, da najde čimbolj op  malni vzorec, 
ki bo zadovoljil potrebe po odzivu v »realnem« času, a 
kljub temu poskušal drža   breme, ki jih to postavlja pred 
druge vire nizko. V OS-ih za nek splošni namen ta naloga 
ni trivialna in je ponavadi dosežena v večji ali manjši meri 
skozi neko hevris  čno logiko.

Kdor spremlja recimo Linux v namiznih vodah, se lahko 
spomni, koliko problemov je bilo s tekočim predvajanjem 
videa v zgodnjih izvedbah itd. Nekateri problemi so bili 
posledica drugih ostankov preteklos  , mnogi pa ravno 
teh - odzivov dodeljevalnika nalog (»task scheduler«) in 
prekinitvenega sistema na kombinacijo zahtev uporabniških 
programov po procesorskem času.

1. Osnovno nasprotje

Moderni večprocesni večprocesorski OS-i so usmerjeni v 
čimbolj učinkovito izolacijo uporabnika od problema  ke 
dodeljenega časa izvajanja. Osnova te fi lozofi je je, da 
uporabniški program vidi N logičnih procesorjev, na 
katerih se izvaja ves čas, ne ukvarja se pa s tem, na koliko 
in katerih realnih procesorjih in kdaj dejansko teče.

Če na takem sistemu poženete nek program, ki upravlja 
neko periferijo na nizkem nivoju in kjer je čas odziva (torej 
točen trenutek odziva kot tudi čas do odziva) pomemben, 
bodo   mehanizmi, ki bi vam sicer olajšali delo, zagrenili 
ali celo ogrozili aplikacijo.

Ostalih OS-ov ne poznam in tako tudi ne vem, kaj tu 
zna kernel npr. Windows 8.1, a pri Linuxu, ki je zaradi 

svoje odprtos   in hitros   razvoja nekako prevladujoč, 
vsaj v našem okolju lahko rečem, da sicer neki osnovni 
mehanizmi so, da pa je stvar prepuščena snovalcem.

Ko govorimo o Linuxu, lahko rečemo, da je to OS, ki je 
podedoval (Unix) sposobnost prilagajanja v svoji fi lozofi ji 
in zato ga lahko najdemo v največjih superračunalnikih 
in pametnih ročnih urah ter povsod vmes.

Osnova vozla je v tem, da mora jedro OS-a koordinira   
vse procese znotraj stroja na najnižjem nivoju, kjer 
je hitrost izvajanja kri  čna in kjer ne sme prihaja   do 
ne-determinizmov (»race condi  ons« ipd) in da že 
zaradi tega OS ne more dovoli   uporabniku posega v 
ta del mehanizmov. Uporabniški program nima nekega 
pametnega mehanizma, da bi preprečil podsistemu jedra, 
da bi ga to prekinilo, če je potrebno recimo spros    del 
RAM-a s prenosom v izmenjevalnik (»swap«) ali recimo 
predpomnjene dele shrani   na disk in spros    pomnilnik 
ali kaj podobnega.

Uporabniški program tudi v splošnem nima možnos   
prepovedi prekinitev ali upravljanja s tem, na katerih 
jedrih se lahko izvajajo ipd.

Se pravi, tudi če nekemu svojemu programu podelite 
najvišjo prioriteto, boste s tem dosegli samo to, da 
njegovo izvajanje nikoli ne bo prekinjeno zaradi izvajanja 
nekega drugega programa, se bo pa to lahko zgodilo 
zaradi sistemskih prekinitev ali kakih drugih nalog znotraj 
jedra OS.

Opravila, ki jih izvaja jedro zaradi režijskih potreb sistema, 
imajo vsaj v nekem delu prednost pred vsem ostalim in 
ta del problema vedno ostane.

2. Možne rešitve

Možnos   je več. Lahko recimo:

• problem ignoriramo, ker so zahteve aplikacije tako 
trivialne, da jih sistem zagotovo dohaja vedno ali vsaj 
vedno, ko je to pomembno,

• poženemo določene procese v kontroliranem okolju 
z pred-nastavljeno prioriteto in tam imajo določene 
ni   prednos  ,

• če imamo na voljo mul  core stroj z več CPU jedri, 
lahko določene izoliramo in se te občasne režijske 
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stvari izvajajo tam, druge pa rezerviramo za svoje 
procese in tam potem naši krmilni programi lahko 
tečejo veliko bolj predvidljivo,

• uporabimo »real  me OS« v vseh niansah sivine. To 
lahko pomeni denimo le, da jedro skonfi guriramo 
sami v to smer in da uporabljamo za kri  čen program 
»real  me« prioriteto. Lahko imamo »patch« s 
katerim spremenimo klasično jedro in ga prevedemo v 
real  me jedro. Osnova sprememb v »real  me« verziji 
je razdrobitev internih režijskih opravil in omejitev 
njihove posamezne dolžine tako, da postanejo možne 
prekinitve programa sprejemljive,

• spremenimo jedro OS-a (če je odprto-kodno) tako, 
da naši dodatki opravijo potrebno delo z visoko 
časovno natančnostjo in predajo rezultat aplikaciji, ki 
potem te podatke dalje obdeluje, ko ji jedro nameni 
čas za izvajanje. Ta možnost je velika svetla stran 
odprto-kodnih sistemov, saj dovoljuje uporabnikom 
spremembe točno tam in točno take, kot jih rabijo,

• vpeljemo spremembe v periferno elektroniko tako, 
da lahko ta shaja tudi z odzivom računalnika, ki ni 
strogo časovno vezan (večji vmesni pomnilniki ipd).

Vsaka od teh ima svoje prednos   in slabos   in mnoge je 
moč tudi kombinira  . 

3. Rešitve za naš primer.

Imamo aplikacijo z nekaj magnetnimi senzorji, povezanimi 
na osnovni računalniček (Alix 3D3), opisan v prejšnji številki 
Avtoma  ke. Tu je značilno to, da hitros   komunikacije 
niso visoke, pasovne širine pa tudi ni. Od vsakega senzorja 
dobimo podatkov v rangu kilobytea v minu  , verjetno 
pa tudi manj. Podatki prihajajo v kompaktnih skupinah 
(nekaj byteov) ki so med seboj razmaknjene v intervalih 
reda sekunde.

To je trenutno stanje, seveda pa je pametno ime   sistem, 
ki je odprt za razširitve.

3a. brez bistvenih predelav

To je rešitev, ki je trenutno (z izidom te revije) uporabljena. 
Na centralnem računalniku itak teče samo en glavni 
program, pa še ta večino časa prespi, čakajoč na naslednji 
podatek iz serijskih vrat. Trenutna odzivnost je več kot 
dovolj dobra, da lahko brez težav ločimo posamezne 
pakete in točen čas prejema paketa v velikostnem razredu 
sekunde. To dosegamo tako, da stvari, ki so nekje najbolj 
časovno kri  čne, tečejo pod visoko prioriteto (real-  me), 
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hkra   pa se obnašajo tako, da čim prej opravijo delo 
se deak  virajo do naslednjega podatkovnega paketa. 
Vse ostale ni  , ki se ukvarjajo s predelavo, pakiranjem, 
fi ltriranjem, vpisovanjem in pošiljanjem podatkov, tečejo 
v normalnem obsegu non-real  me prioritet in si delijo 
izvajanje v preostanku časa.

3b. Predelava jedra

Rešitev, planirana za bližnjo bodočnost, je pa »na mizi« 
že sedaj. Ponavadi gre za pristop, ko je potrebno doda  /
spremeni   kak krmilni program (»driver«) za kako napravo, 
sistemski klic ali obnašanje jedra v določenih pogojih. Pri 
nas je problem v tem, da ob prejemu podatka po serijskih 
vra  h (RS-232) nimamo podatka o tem, kdaj točno je 
podatek prišel v sam stroj. Vse, kar uporabniški program 
lahko ve v dani situaciji, je kdaj ga je jedro (»kernel«) 
obves  lo o prejetju podatkov. To pa ni vedno op  malno. 
Bilo bi op  malno, če bi imeli spremenjeni sistemski klic 
za sprejem podatkov, v katerem bi poleg samih podatkov 
prejeli tudi čas, kdaj je bil kateri sprejet. Takrat bi lahko 
veliko lažje in točneje določili čas prejema, mejo med 
pake   itd. Sploh pa bi se, vsaj v tem delu znebili potrebe 
po prehodu na real  me odziv celotnega sistema.

Dobili bi rela  vno natančen čas prejema in same podatke, 
potem pa bi se preostanek programa po-ukvarjal s temi 
podatki, ko bi imel čas.

3c. Predelava periferne elektronike

Predelava jedra je zanimiva možnost, ki pa ne odpravi 
problema povsem. UART še vedno hrani sprejete podatke, 
in ta lahko čaka na N preje  h byteov, preden o prejetju 
obves   sistem da potem CPU lahko v eni prekinitvi obdela 

več byteov naenkrat (ena od prej omenjenih bližnjic, 
tokrat na nivoju elektronike). UART se da nastavi   tako, 
da podatkov ne poskuša hrani  , ampak da za vsakega 
posebej obves   CPU, ampak to pelje v veliko prekinitev 
in nekega dela za malo prenesenih podatkov. 

Poleg tega lahko z dodatkom v elektroniki sistem prak  čno 
osvobodimo potrebe bo determinis  čnem odzivu. Narava 
konkretnih paketov je taka, da je vsak odčitek senzorja 
poslan v zaporedju več kot 10 byteov (»paket«), ki si 
sledijo v dokaj natančnem časovnem zaporedju. Ko je prvi 
byte poslan, so časi ostalih določeno znani. Zato bomo 
strukturo podatkov pred pošiljanjem skozi serijski vmesnik 
pro   računalniški eno   spremenili in sicer tako, da:

• damo vsakemu byte-u enoznačno vlogo. Se pravi, 
računalnik sprejetem enem byteu ve, ali je to začetek 
paketa ali ne in mu ni treba štopa   časa med dvema 
byte-oma, da bi do tega prišel sam.

• Na senzorjih, kjer se to da, bo dodan  mestamp, kot 
ga vidi senzor- torej stanje njegove ure, ki med drugim 
uravnava ritem njegovega zajema in pošiljanja podatkov.

Računalnik, ki ima podatek o stanju senzorjeve ure, lahko 
potem veliko točneje določi čas pošiljanja posameznega 
bytea, če bi bilo to res treba in to brez nekih velikih 
sprememb krmilnega programa v jedru itd.

Prikazani primer seveda ni univerzalna resnica, le  pičen 
vzorec, kako se da želenemu op  mumu učinka in cene 
približa   skozi pazljivo izbiro točke in načina posega 
v kompleksnem sistemu elektronike in programja v 
avtoma  zaciji.
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Osebni računalniki imajo vdelano baterijsko napajano uro že kar nekaj desetle  j, mislim da serijsko že od 
prvih PC računalnikov. Na žalost, sploh pri posebnih aplikacijah problem natančnega vodenja točnega časa 
sploh še ni zaprt, tudi ob točnejših časovnih normalah, GPS modulih in sinhronizaciji časa skozi NTP protokol 
oziroma PTP2 za lokalna omrežja in večje točnos  .

Koliko je ura?
Avtor: Branko Badrljica, gl. urednik, revija Avtoma  ka+Elektronika

Pri zapisovanju senzorskih odčitkov v datoteko je seveda 
pomemben točen čas zajema. Brez tega ves zajem izgubi 
smisel. Pri delu v grobih klimatskih pogojih lahko sistemska 
ura začne znatno odstopa   od točnega časa in takrat že 
samo časovno odstopanje popači vrednost zaje  h odčitkov 
na podoben način, kot da bi šlo za napako na senzorju.

Seveda so bili sčasoma razvi   mehanizmi za uravnavanje 
vdelane ure, ki pa niso vedno dosegljivi, in ko so, niso 
vedno  brez napak. NTP (»Network Time Protokol«) je že 
dolgo časa uporabljan v ta namen in skozi čas so nastali 
dobri algoritmi za kompenzacijo časa potovanja paketa 
skozi omrežje.

Danes ima tudi  večina Ethernet vmesnikov dodatek za  
PTPv2 (»Precision Time Protocol« v2 , standard IEEE-
1588-2008), vendar je njegova uporaba, kot je meni 
znano, omejena predvsem zato, ker je namenjen uporabi 
v lokalnih omrežjih, ki pa dovoljujejo večjo preciznost in 
zahtevajo posest točne časovne normale v mreži.

V praksi se je izkazalo, da ni problem samo vir točnega 
časa, ampak tudi korekcija lokalnega časa. Ta je ponavadi 
izvedena v obliki nekega programčka, ki teče v ozadju in 
periodično popravlja sistemski čas glede na zaje   točni čas.

Osnova problema je v tem, da je ta rešitev mišljena 
za okolje, kjer ni vsaka sekunda oziroma vsak premik 
sistemskega časa kri  čen, kar pri sistemu, ki stalno zajema 
podatke, ni vedno res.

Ko tak program za korekcijo časa  ugotovi odstopanje od 
točnega časa in popravi sistemski čas, program za zajem 
podatkov vnese to spremembo  v zajete podatke, ne da bi 
jo opazil. Če zajamemo nov vzorec na vsakih 5s in če je od 
zadnjega vzorca program za korekcijo premaknil sistemski 
čas za 2s naprej, se nam lahko zgodi, da trenutni vzorec 
sploh en bo zajet ali pa da bo zajet dejansko samo 3s od 
zadnjega vzorca. Ta nenadni časovni skok bomo lahko ob 
spreminjajočem se signalu lahko videli kot skok signala 
in bo vsekakor vnesel popačenja v meritve.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

vrednost vzorca

zaporedje vzorca

re
la

tiv
na

 v
re

dn
os

t v
zo

rc
a

korekcija sistemskega časa

Slika 1 - Popačenje v zajetih vzorcih, nastalo zaradi spremembe sistemskega časa
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Pake  , kot so ntp znajo korigira   čas 
mnogo zvezneje in dokaj sub  lno, a 
to za naše vzorce pomeni samo to, 
da bo to vide   v zajetem zaporedju 
kot mnogo bolj skrita napaka, ki jo 
bo težko izfi ltrira  . Razen če seveda 
podatki dovoljujejo take tolerance, 
a še vedno se lahko pojavi vprašanje 
kaj naj se zgodi, če sinhronizacije ni 
dalj časa (npr. izpad komunikacije) in 
je potrebna večja korekcija naenkrat.

Rešitev, do katere smo prišli, je ta, 
da program za korekcijo časa prek 
ustreznega mehanizma (zaenkrat 
unix socket)  o tem obvešča ostale 
programe, ki jih to zanima. V sklopu 
paketa o korekciji je informacija o 
starem sistemskem času v trenutku, 
ko je bil korigiran, vrednost CPU TLSC 
števca v tem trenutku, vrednost, na 
katero je bil nastavljen in njegova 
vrednost  k za tem ter CPU TLSC v 
tem trenutku. 

On-die TLS števec na kolikor-toliko 
modernih procesorjih je zelo pripravno 
orodje za merjenje časa zaradi svoje 
ločljivos  . Ponavadi gre za čis   64-bitni 
števec, ki šteje urine cikle procesorja, 
vpisljiv in berljiv pa je z enim samim 
strojnim ukazom. Sicer ima tudi svoje 

napake, sploh na nekaterih starejših 
procesorskih modelih, a tu nam je 
prišel prav.

Podatki o korekciji časa so tako na 
voljo uporabniškim programom, kar je 
s pridom uporabljeno, saj se beležijo 
ob ostalih podatkih in so na voljo za 
poznejšo preverbo in če je potrebno, 
korekcijo. Če so podatki o obnašanju 
ure shranjeni za določeno časovno 
obdobje, časi zajema vzorcev pa so 
označeni rela  vno glede na takrat 
veljavni sistemski čas, so poznejše 
eventualne korekcije veliko lažje.

Na žalost tak pristop ni popoln, saje se 
ne izvaja v jedru ampak kot uporabniški 
program. To pomeni, da ne moremo 
vedno garan  ra   točnos   podatkov o 
korekciji (ker je program denimo lahko 
začasno prekinjen zaradi  prekinitve, 
kakega sistemskega opravka ipd) in 
vpisani podatki ne bodo točni.

Kljub temu se za trenutne potrebe 
obnese več kot dovolj dobro. O 
prilagoditvi sistemskega klica v jedru, 
VDSO posebnos  h in podobnih zadevah 
pa mogoče drugič.

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i
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Skovanka Internet stvari (ang. Internet of Things –  IoT) ima približno petnajstletno zgodovino. Za takratne 
čase je bil pogled na prihodnost precej futuris  čen in sanjav, a danes je drugače. Precejšen razmah tovrstnih 
tehnologiji doživljajo pravi preporod ravno danes. Ta razcvet omogoča preskok v razmišljanju inženirjev kot 
tudi razvnovrstne naprave. Ravno sledenje; ceneni mirkoračunalniki, večnamenske, večsenzorske naprave 
(npr. Pametni telefoni), vsebujejo mnoge senzorje, procesno zmogljivost ter brezžično podatkovno povezljivost 
s spletom.

Z besedami Internet stvari opisujemo povezljivost 
funkcionalnih, tehnoloških in aplikacijsko heterogenih stvari 
in predmetov,  pično opremljenih s senzorji, aktuatorji, 
RFID značkami, in podobnih (ang. machine-to-machine – 
M2M), pametnih objektov, računalnikov, storitev in aplikacij 
z uporabo že izgrajene omrežne infrastrukture Interneta. 
In to seveda pomeni resnično vsega; naprav, ki spremljajo 

naše življenjske znake, 
prometne signaliza-
ci je, avtomobilov, 
pamet nih domov, 
elektrarn in še in še 
[1]. Internet stvari je 
krovni termin, ki opi-
suje več dejavnikov; 
povezljivost, interak  v-
nost, komplementar-

nih in heterogenih tehnologij. Internet stvari pomeni 
nadgraditev posameznih, nepovezanih naprav v celoto. 

In kaj pravzaprav pomeni medsebojno povezovanje naprav? 
Napravo lahko pomeni transponder, ki prenaša zbrane 
zdravstvene podatke osebe ali živali, lahko računalnik, 
ki spremlja parametre habitata rastlinjaka, lahko je to 
lokacija in telemetrični podatki vozila itd. Kot nadgraditev 
Interneta stvari, ki omogoča dostopnost in povezovanje 
naprav in stvari, lahko Splet stvari razumemo kot integracijo 
vgrajenih naprav v splet z uporabo spletnih protokolov 
in storitev kot so HTML, XML, RSS in drugih, torej za 
dostopnost podatkov z naprav in stvari.

K Internetu stvari je v večji meri pripomogla popularnost 
sistema RFID (primer slika levo) [2] (ang. Radio-Frequency 
Iden  fi ca  on), tehnologija, ki se danes uporablja pri 

INDUSTRIJSKIINDUSTRIJSKI

INTERNETINTERNET

STVARISTVARI
Internet stvariInternet stvari

Kaj je internet stvari? Kaj je internet stvari? 

Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? 

In zakaj se obeta In zakaj se obeta 

pravšnja revolucija?pravšnja revolucija?

Avtor:  Herman Slokar, dipl. inž. el., revija Avtoma  ka+Elektronika
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sledenju in iden  fi kaciji predmetov in živali. Ti ”objek  ” 
so pasivni. Pametni objek   (ang. smart objects) vsebujejo 
večje količine podatkov, aplikacije; povezujejo se in 
izmenjujejo podatke.

Pretekla leta so predstavljale obdobje tehnološkega 
preporo da Interneta stvari. Sledi mu obdobje ekonomskega 
preporoda. To načeloma pomeni dvoje: razmah komercialnih 
rešitev in pocenitev naprav. Tu ni dvoma; ni dovolj, da 
skupek rešitev funkcionira, temveč, da dobro funkcionira. 
Skupno vsem nam je, da ”pademo” na uporabniško izkušnjo. 
Izdelek mora opravlja   svojo nalogo in dobro izgleda  . 
Kakšni so indici, da se obeta razmah IoT?

• IPv4 ni bil kos potrebam, ker omogoča ”le” 4,3·109 
unikatnih naslovov; razvit je bil IPv6;

• podatkovni promet med napravami (M2M) predstavlja 
pol prometa na internetu

Področja uporabe
Po predvidevanjih gibanja na trgu [3], [4] naj bi do leta 
2020 bil splet preplavljen z 26 milijardami naprav, neka teri 

napovedujejo še veliko več; 30 miliard [3]. Povezovanje na prav 
je z roko v roki z napredovanjem s sorodnimi tehnologijami; 
računalništvo v oblaku (ang. Cloud Compu  ng), vedno 
boljšo tako žično kot brezžično omrežno infrastrukturo, 
telekomunikacijski protokoli, Spletom stvari (ang. Web 
of Things – WoT), brezžičnimi senzorskimi omrežji (ang. 
Wireless Sensors Network), brezžičnimi senzorskimi in 
aktuatorskimi omrežji (ang. Wireless Sensor and Actuator 
Networks – WSAN) in še in še. Iz različnih strokovnih virov 
najdemo raznovrstne primere uporabe. Glavna področja 

uporabe so tri: družba, okolje in industrija. Seveda med 
njimi ni jasnim ločnic. Primeri uporabe navedenih področij 
so raznovrstni: nadzorni sistemi v letalstvu, avtomobilski 
industriji, avtonomna vozila, logis  ka, nadzor naravnih 
in umetnih življenjskih prostorov, nadzor in podpora pri 
vzreji in gojenju poljščin in živine, spremljanju ljudi – še 
posebej starejših z zdravstvenimi težavami, ...

Tehnologije
Internet stvari je (bo) dal informacijski panogi (ang. 
Informa  on and Communica  on Technologies – ICT) nov 
nivo. Trije stebri IoT:

• vsak predmet nosi unikatno iden  teto (ang. anything 
iden  fi es itself);

• pošiljajo in sprejemajo podatke (ang. anything 
communicates);

• so v interakciji z drugimi stvarmi (ang. anything interacts)

In kdaj je neka stvar del Interneta stvari? Nekako mora 
ustreza   sledečemu:

• predmet obstaja v stvarnem – ima obliko;
• je sposobna komuniciranja; sprejema   sporočila in 

se nanje odziva  ;
• ima unikatno iden  teto – ima ime in opis za človeka 

ter naslov za M2M komuniciranje;
• ima vsaj minimalno procesno zmogljivost
• lahko vsebuje podatek okolja.

Ravno dejstva, da je naprava priključena na obstoječo 
internetno infrastrukturo in premore omejeno procesiranje 
podatkov ter pri tem porabi malo energije, omogoča 
razmah Interneta stvari, da je prisoten na mnogih področjih. 
Pravzaprav ne moremo postavi   jasne ločnice kaj bi bil 
Internet stvari namenjen širši javnos   in kaj le strokovni 
oz. industrijski rabi. Konec koncev gre vedno za zbiranje, 
obdelovanje in prenos oz. izmenjavo podatkov. Kar je 
dejansko resnično domena aplikacij namenjenih industriji 
je robustnost, ki zagotavlja nemoteno delovanje ter 
zoperstavljanje okolju, kateremu je naprava izpostavljena.

Pametne reči najdemo na mnogih področjih človekovega 
delovanja:

• meritve in zbiranje podatkov okoljskih parametrov;
• označevanje izdelkov na policah
• spremljanje potrošnikov;
• upravljanje urbanega okolja (npr. obcestne sve  lke, 

reklamni panoji, štetje prometa, poraba elektrike...)
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Internet stvari v industrijskem okolju
V začetku 21. stoletja je General Electric [5] skoval besedo 
Industrijski internet (ang. industrial internet). S temi 
besedami so označili integracijo kompleksnih industrijskih 
procesov senzorjev ter programske opreme kar bi lahko 
označili z Internet stvari industrije (ang. Industrial Internet 
of Things – IIoT). Pod tem razumemo področja različnih 
tehnologij: učenje strojev (ang. Machine learning), 
podatkovno rudarjenje (ang. Data mining), upravljanje 
z veliko količino podatkov (ang. Big Data), komunikacijo 
med napravami (M2M). 

Naprava oz. proces, ki je bil prej popolnoma samostojen, 
sedaj postane del velike ustroja. Na napravo oz. proces 
vplivamo z vrha. Pri tem pa nam streže s produk   
ter podatki [6]. Kaj pravzaprav pridobimo? Predvsem 
pridobimo na op  mizaciji. Vzemimo za primer stroja za 
izdelavo kovancev. Stroj za izdelavo kovancev je lahko 
popolnoma samostojna naprava. Vanj stresemo vrečo 
okroglih, plošča  h polizdelkov. In ven dobimo kovance. 
Z nadgraditvijo stroja s tehnologijami polnimi senzorjev, 
aktuatorjev, procesne zmogljivos   in zmožnos   izmenjave 
podatkov pridemo do stroja, ki nam bo poleg izdelka 
samega (kovancev) lahko nudil tudi podatke o njegovi 
zmogljivos  ; koliko je primernih kovancev, koliko časa je 
naprava delovala nemoteno, kolikokrat je moral operater 
prekini   proces in ga servisira  , kakšna je pri tem obraba 
stroja in kakšna je poraba električne energije. Podatki se 
zbirajo in obdelujejo.

Internet prihodnos   (uporabnikov, 
vsebin, storitev, stvari)
Prvi steber Interneta prihodnost je Internet uporabnikov 
(ang. human-to-human – H2H). Gre za komunikacijo 
uporabnikov, kreiranje virtualnih skupnos  . Ogromne 
količine podatkov, katerih urejanje bodo ključno vlogo 
odigrale seman  čne pla  orme. Naloga Interneta vsebin 
obsega obdelavo in razširjanje vedenja zbranih podatkov 
Interneta uporabnikov; iskalniki, brskalniki in spletne 

aplikacije katere bodo vir znanja tako uporabnikom kot 
napravam. Med drugim se spremeni tudi pogled na 
kontekstualizirane storitve – Internet storitev.

Zaključek
V zadnjih le  h smo priča velikemu razmahu področja in 
pred nami je še izzivov:

• poraba energije;
• skladnost komunikacijskih protokolov ter ver  kalna 

skladnost (npr. ISO-OSI)
• sposobnost samokonfi guriranja naprav;
• imenovanje, naslavljanje, iden  fi kacija.

Od časov, ko so zanesenjaki in poznavalci 
sanjali in napovedovali prihodnost za 
strokovnih simpzijih, je že nekaj let. Od 
takrat se stvari razvijajo bliskovito hitro. 
K temu je pripomogel razvoj tehnologije 
kot tudi dozorelost tržišča v ekonomskem 

smislu. Priskrbljena so sredstva s strani EU; za raziskave in 
razvoj v okviru 7. okvirnega programa. Ustanovljenih je 
bilo več konzorcijev in združenj, ki s svojo ak  vnostjo želijo 
pritegnit čim več igralcev na globalnem trgu. Eno takih je 
Evropsko združenje za raziskave na področju Interneta 
stvari (ang. IoT European Research Cluster – IERC). Možnih 
področji integracij je veliko. Le naj   jih je treba.
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Robustne IO-Link rešitve
LT3669/LTC2874 - Robustna IO-Link rešitev z vgrajenim Step-down LT3669/LTC2874 - Robustna IO-Link rešitev z vgrajenim Step-down 
regulatorjem in LDOregulatorjem in LDO

Uredil: Branko Badrljica, revija Avtoma  ka+Elektronika

Sistemi za avtoma  zacijo industrije rastejo, se povezujejo in postajajo inteligentnejši v iskanju rešitev 
centraliziranega nadzora, op  mizirane proizvodnje in zmanjševanja stroškov. IO-Link® postaja čedalje 
popularnejši vmesnik za povezavo pametnih senzorjev in aktuatorjev, kjer ponuja poleg signalizacije tudi 
napajanje prek kabla. 
Elektronika vmesnika mora bi   robustna, energijsko učinkovita in kompaktna. Dve novi komponen   sta 
gotovo kos tem zahtevam. LTC®2874 je visoko integriran IO-Link fi zični vmesnik za (PHY) za š  ri vrata (vloga 
gospodarja - »master«). LT®3669 je fi zični vmesnik za napravo (vloga sužnja na vodilu), ki vsebuje step-
down regulator in LDO. Da bi lahko cenili, kar komponen   nudita, morate najprej pozna   zahteve IO-Link 
protokola, čemur je namenjen ta članek, ki po kratkem vpogledu v IO-Link tehnologijo preide na lastnos   
LTC2874 in LTC3669

IO-LINK: NAPAJANJE IN KOMUNIKACIJA ZA 
PAMETNE NAPRAVE

LTC3882 POL kontroler z vgrajenim sistemom za digitalno upra-

vljanje napajalnih sistemov

Združitev napajanja in signalizacije znotraj istega kabla ni nova 
tehnična rešitev, njena uporaba v sistemih za avtoma  zacijo pa 
je. IO-Link2 se je pojavil 2009 kot ko mu nikacijski vmesnik med 
avtoma  zacijskimi krmilnimi siste mi (v vlogi gospodarja vodila 
- »master« in inteligentni mi senzorji in aktuatorji) naprave. Leta 
2013 je evoluiral v mednarodni standard za programabilne 
krmilnike, IEC-61131-9 »single-drop« digitalne komunikacijske 
vmesnike za majhne senzorje in aktuatorje (SDCI) katerih 
vloga »raz širja tradicionalne I/O vmesnike, kot so defi nirani 
v IEC 61131-2 v smeri p2p (»point to point«) komunikacij in 

omogoča prenos diagnos  čnih informacij s posameznih naprav 
do avtoma  zacijskega sistema«.

Ta tehnologija dovoljuje postavitev distribuiranega nadzornega 
sistema preko fi eldbus mrež, ki upravlja aktuatorje, kot so 
ven  lski priključki, upravlja, nadzoruje in zajema podatke s 
senzorjev in jih dinamično nastavlja.

LTC2874 generira L+ napajalne izhode skozi »hot-swap« 
krmilnik in MOSFET-e n-  pa. Upornost napajalne po   je nizka 
ob zunanjih komponentah za MOSFETe in senzorske upore, kar 
pomeni manjše sproščanje toplote na ohišju integriranega 
vezja in večjo energijsko učinkovitost v času delovanja.

Slika 1 - Fizični vmesnik IO-Link vmesnika (PHY). Na strani naprave 

je krmilnik in sprejemnik za visoko stran ter opcijsko nizko stran. 

Gospodar ima »push-pull« kombinacijo krmilnika, sprejemnika in 

tokovni ponor, ki deluje kot breme za tokove, ki jiih generira na-

prava na visoki strani svojega izhoda.

Medtem, ko je IO-Link polno defi niran skozi protokolni sklad, 
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ki vsebuje podatkovno povezavo in 
aplikacijske plas  , je zgrajen na osnovi 
vmesnih plas   fi zičnega nivoja (PHY) 
(slika 2), ponavadi na 3-žičnih linijah do 
dolžine 13m in zaključenimi s standardnimi 
konektorji M5, M8 ali M12. Dva vodnika, 
»L+« in »L-« dovajajo do 200 mA pri 24 
V od gospodarja do naprave, tretji pa je 
pa podatkovna linija za komunikacijo v 
tako imenovanjem polovičnem dupleksu, 
ki deluje pri hitros  h do 230.4 kbit/s in 
ima »L-« za referenčno linijo. Opcijsko je 
lahko prisoten tudi četr   vodnik v vlogi 
24 V digitalne linije. V specializiranih 
konfi guracijah lahko preko tega vodnika, 
skupaj z dodatnim, pe  m, dovajamo 
napravi dodatno moč.

IO-Link predvideva združljivost za nazaj 
in tako na primer:
• IO-LINK tolerira neoklopljene povezave, 

kar pomeni možnost ponovne uporabe 
standardnih industrijskih žičnih povezav 
in instalacij

• IO-LINK naprave lahko delujejo brez IO-
LINK gospodarja v starejšem digitalnem 
preklopnem načinu pod imenom 
»Standard I/O« (»STO«). Ravno tako 
lahko gospodarji upravljajo starejše 
naprave preko načina »STO«.

Vdelano breme na CQ vodniku znotraj 
gospodarja dovoljuje uporabo starejših 
senzorjev z diskretnimi izhodi PNP  pa, 
ki lahko signal le potegnejo na visok nivo.

Vsak vpogled v IO-LINK mora vsebova   tudi 
opis načina bujenja. Preden komunikacija 

po IO-LINK vmesniku lahko steče, mora 
gospodar vede   ali je priklopljena naprava 
združljiva, in če je, določiti največjo 
dovoljeno prenosno hitrost: 230.4 kb/s 
(pod imenom COM3 mod), 38.4 kb/s 
(COM2) ali 4.8 kb/s (COM1), Ta zahteva ob 
naslednji- IO-LINK naprava mora zače   z 
dovoljenim delovanjem v STO načinu izven 
IO-LINK sistema, predstavlja problem: kako 
pridobi   pozornost IO-LINK naprave, ki se 
že odziva na svojem senzorskem izhodu.

Odgovor je – z vpitjem. Gospodar dobi 
pozornost naprave preko zahteve za 
bujenje (»wake-up request« - WURQ), ki 
je v obliki 80 μs 0.5 A impulza, ki zagotovo 
preglasi moč oddajnika naprave in tako 
naprava zazna zahtevo, neha z oddajo in 
začne signalni protokol s gospodarjem, 
preko katerega se določi dovoljena hitrost 
nadaljnje komunikacije.

Ko je enkrat vzpostavljen v komunikacijski 
način, gospodar in naprava začneta asinhrono 
izmenjavo informacij v obliki 11-bitnih 
okvirjev (slika 2a). Največji del teh UART 
okvirjev je organiziranih v večje enote 
mod imenom m-zaporedja (slika 2b), ki se 
začnejo s sporočilom s strani gospodarja 
in posledičnim odzivom naprave.

M-zaporedja oddajajo podatke procesa 
v pred-izbranih hitros  h in v različnih 
forma  h glede na  p naprave. Drugi 
prenosni načini podpirajo konfi guracijo, 
vzdrževanje in diagnos  čne funkcije.

Nova izdelka sta usmerjena v prvo I/O 

tehnologijo za komunikacijo s seenzorji 

in aktuatorji, ki bo vpeljana kot medna-

rodni standard.

ZAŠČITA HOT-SWAP KRMILJA 
IN PREDNOSTI

IO-LINK standard govori malo o napajanju 
»L+« preko kabla in samo sugerira potrebe 
od vsaj 200 mA in mogoče vklopno s  kalo. 
Ampak ko na tako napajanje priklopimo 
poljubno veliko breme. Čeprav naj veliki 
tokovi ne bi poškodovali samih robustnih 
konektorjev, še vedno lahko povzročijo 
iskrenje in padce napetos  , ki lahko 
pripeljejo do reseta sistema. Zahteva po 
sposobnos   napajanja bremen od vsaj 4 
W je rela  vno skromna, vsaj v primerjavi 
s konkurenčnimi tehnologijami, kot je 
PoE - »Power over Ethernet«, je vsakomur, 
ki je obču  l padce napajanja pri 24 Vdc 
jasno, kako uničujoči ali katastrofi čni so 
lahko in kako pogosto sprožijo vprašanja 
kot so »ali se nekaj žge?«.

Da bi rešili problem vklopnega toka in 
izolacije napake, LTC2874 generira »L+« 
preko hot-swap krmilnika in N-kanalnih 
MOSFET tranzistorjev. Upornost napajalne 
veje je nizka s pomočjo zunanjih komponent 
– MOSFET tranzistorjev in senzorskih 
uporov, kar zmanjšuje generacijo toplote 
in povečuje izkoristek v času delovanja.

Ta rešitev tudi ponuja uporabnikom 
fl eksibilnost pri izbiri MOSFET tranzistorja. 
Ker aplikacija zahteva delo MOSFET-a 
v linearnem načinu v času omejevanja 

Slika 2a,b - a) IO-LINK UART okvirji vsebujejo 11 bitov podatkov b) ciklični podatki so orga-

nizirani v pare sporočil - UART okvirjev - »M-zaporedij« med gospodarjem in napravo.

(a) (b)

0 b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 P 1

DATA OCTET

PARITY BIT (EVEN)START BIT (ST)

STOP BIT (SP)

M-SEQUENCE (MESSAGE SEQUENCE)

MASTER SEQUENCE

DEVICE MESSAGEUART
FRAME

UART
FRAME

UART
FRAME• • •

UART
FRAME

UART
FRAME• • •
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toka, so starejši MOSFET-i izdelani v 
planarni tehnologiji, kot je Fairchildov 
FQT17N10 priporočljiva izbira v primerjavi 
z nekaterimi novejšimi generacijami (še 
posebej ver  kalnimi »trench« MOSFET-i), 
znotraj katerih se lahko razvijejo »vroče 
točke«. Krmilnik omogoča nadzor preko 
SPI vmesnika, omejitev toka in nastavljivo, 
časovno omejeno funkcijo izklopa tokokroga.

LTC2874 dodaja fl eksibilnost k nadzoru 
vklopnih tokov, ker dviga napajanje na 
nadzorovan način, ki ga določa bodisi 
tokovna omejitev (slika 3a) ali, pri neodvisnih 
bremenih, zunanja RC mreža (slika 3b). 
LTC2874 lahko vklopi tudi  m. »foldback« 
način omejitve, če ga vklopimo preko 
namenskega bita registra skozi SPI vodilo. 
Na ta način lahko zmanjšamo izgube in 
gretje v času zagona in delovanja tokovne 
zaščite. Opcijski način zaznavanja kabla 
deak  vira »L+« napajanje, ko kabel ni 
priklopljen v vrata.

Ker IO-Link naprave ponavadi zahtevajo 
napajanje preko kabla za delovanje in 
komunikacijo, nimajo načina, da bi obves  li 
gospodarja, da so brez napajanja. V takih 
primerih pride še posebej prav diagnos  ka 
na gospodarjevi strani. LTC2874 poroča 
o spremembah v moči napajane naprave 
skozi »power good« (»napajanje ustrezno«) 
zastavico, skupaj z mnogimi drugimi pogoji, 
vključno s povišano temperaturo, vhodno 
napajalno napetostjo in preobremenitvijo 

izhodnega napajanja mikrokrmilniku skozi 
SPI vrata in linijo za zahtevo prekinitve.

Skozi te nadzorne funkcije lahko programsko 
pomagamo operaterjem in serviserjem pri 
diagnos  ki in servisu in tako skrajšamo 
izpade.

V IO-LINK aplikacijah LTC2874 in 
LTC3669 poenostavljata obdelavo 
zahteve za bujenjem (WURQ) s strani 
mikrormlinika. Na gospodarjevi 
strani LTC2874 generira WURQ s 
pravilno polariteto in časovnim 
potekom samodejno, ko je nastavljen 
bit »SPI pushbutton«. Linija za 
zahtevo po prekinitvi (IRQ) daje 
mikrokrmilniku povratno informacijo 
(  m. »handshake«) Na strani naprave 
LT3669 potegne izhodno zastavico 
»WAKE« nizko pod ustreznimi pogoji.

»L+« izhodi morajo bi   sposobni dovaja   
vsaj 200 mA, IO-LINK standard pa zahteva, 
da lahko dovaja tudi 400 mA v času 
zagona v času vsaj 50 ms po dosegu 18V. 
To zahtevo lahko dosežemo posredno z 
nastavitvijo senzorskih uporov za višje 
tokove in omejevanju vhodnega napajanja 
(slika 6b). Boljši pristop (slika 6a) uporablja 
LTC2874-in opcijski način tokovnega 
impulza (nastavljiv preko SPI vodila) in s 
tem zadovolji zagonske zahteve, medtem 
ko zagotovi zados   varne rezerve glede na 
varno delovno področje (safe opera  ng 
area - »SOA«) MOSFET-a.

V obeh primerih si lahko pomagamo 
z opcijsko »foldback« omejitvijo toka 
in tako še posebej omejimo izgube na 
MOSFET tranzistorju v področjih nižjih 
napajalnih napetos  , v katerih je ta najbolj 
obremenjen.

Slika 3 a, b, c - L+ napajanje zagon (a) v tokovni omejitvi, (b) definiran z RC mrežo na vratih tranzistorja in (c za LT3889 aplikacijo, kon-

figuriran za 4V »buck« izhod.

Slika 4  a,b - a) LTC2874 prednastavljen na IO-LINK standardu ustrezno 200 mA napa-

janje naprave. Opcijski D1 dodaja izolacijo napajanja. (b) Alternativna konfiguracija 

za 500 mA
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avtomatizacija v industriji,
programiranje, elektronika
in storitve d.o.o.

Naše specializirano področje dela:

• Izdelava, obnova in predelava strojev

Demontaža, selitev in montaža industrijskih linij

Projektiranje, predelava in izdelava kontrolnih

robotov, skladiščnih regalov, strojev

svetovanje, programiranje ter avtomatizacija

procesov

•

•

avtomatik,

•

•

•

REFERENCE:

selitev linije, Plama Ilirska Bistrica

selitev linije, Livar Ivančna Gorica

avtomatizacija proizvodne linije peletov iz kurjega gnoja,

Unichem Ponikva

predelava posluževalnega ter obračalnega stroja, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje varilnega stroja IDEAL, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje linearnega robota, hpulcas GmbH

•

•

•

•

•

•

•

AIPE d.o.o. • Škofja vas 40c • 3211 Škofja vas • www.aipe.si

Linearni robot z magnetnimi prijemali v proizvodnji hpulcas GmbH

v procesu predelave čistih kovin (plošča iz 99,98% niklja).

Kontakt:
00 386 41 210 286

info@aipe.si

ENOSTAVNA GENERACIJA 
IN DETEKCIJA ZAHTEVE PO 
ZBUDITVI (WAKE-UP)
LTC2874 in LT3669 poenostavljata zunanjim 
mikrokrmilnikom v IO-LINK aplikacijah 
obravnavo zahteve po zbuditvi (WURQ). 
Na strani gospodarja generira LTC2874 
WURQ s pravilno polariteto in časovnim 

potekom samodejno, ko je nastavljen bit 
»SPI pushbu  on« (slika 5a) . Linija za zahtevo 
po prekinitvi (IRQ) daje mikrokrmilniku 
povratno informacijo (  m. »handshake«) 
Na strani naprave LT3669 potegne izhodno 
zastavico »WAKE\« nizko pod ustreznimi 
pogoji (slika 6b):

• CQ1 ni prispel do ciljnega nivoja znotraj 

2,95V tolerance medtem ko je krmilnik 
ak  ven (TXEN1 visok)

• CQ1 je višji od V1+ - 2,95V medtem ko 
je krmilnik deak  viran (TXEN1 nizek)

Mikrokrmilnik na strani naprave takrat 
lahko odgovori tako, da deaktivira 
krmilnik izhoda, če in ko je to potrebno 
skozi rokovanje (»handshaking«) izhoda 
LT3669 (s spremembo TXD1 medtem ko 
je TXEN1 nizek) in ga tako postavi v budno 
stanje, nato pa čaka na sprožitev štarta 
protokola, ki ga začne gospodar.

Odločanje in odgovori so prepuščeni 
mikrokrmilniku, ki mora, glede na način 
dela in kontekst, razlikova   med veljavnimi 
in neveljavnimi WURQ signali.

Neposredni pristop LT3669 k detekciji 
povečuje fl eksibilnost.

20μs/DIV

SCK
5V/DIV

CQ1
10V/DIV

IRQ
5V/DIV

16th PULSE

WURQ

40μs/DIV

CQ1
10V/DIV

WAKE
2V/DIV

LT3669 DEVICE
RELEASES CQ1

WAKE-UP
DETECTED

WURQ

(a) (b)

Slika 5 a, b - a) samodejni 80μs 500 mA impulz kot zahteva po zbujenju na neobremenjeni 

CQ liniji (b) LTC2874 generira WURQ, ki preglasi LT3669 PHY. Po obvestilu mikrokrmilnika, 

da je bil zaznan WURQ impulz, LT3669 sprosti CQ1.
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… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

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

www.metronik .s i

NADZOROVANA STRMINA 
ROBOV ZMANJŠUJE EMISIJE
Medtem, ko so senzorji zgrajeni na osnovi 
digitalne IO-LINK komunikacije manj 
občutljivi na šum od starejših modelov z 
analognim izhodom, širok razpon (24V) 
njihove enopolne signalizacije lahko 
skozi neoklopljeno ožičenje povzroča 
elektromagnetno interferenco (EMI) v 
okolišnjih napravah in linijah. CQ krmilne 

linije pri obeh, tako LTC2874 in LT3669, 
uporabljajo omejitve strmine za zmanjšanje 
visokofrekvenčnih komponent signalnih 
emisij. Oba izdelka ponujata tudi način 
z manjšo strmino (Slika 6), ki ga lahko 
izberemo pri nižjih prenosnih hitros  h 
in tako po  snemo visokofrekvenčno 
komponento še bolj. Izboljšanje, ki ga tako 
lahko dosežemo pri LT3669, je prikazano 
na sliki 7.

ROBUSTNI VMESNIKI PRENESEJO 
ZLORABO

Vsa kabelski vmesnik prinaša tveganje 
izpostavitve občutljive elektronike nenad-
zorovanim kru  m pogojem. Zahteve IO-
LINKa dodatno otežujejo problem, ker 
zahtevajo kombinacijo visokih napetos   
(do 30V) in garan  ran tok (200 mA za vsak 
»L+« izhod, 100 mA za vsak CQ krmilnik in 
500 mA za impulze zahteve za bujenje) ki v 

Slika 6 a,b -  a) LTC2874 izhodi ob aktivni omejitvi strmine na dveh vratih. Vrata 1 in 3 

so prikazana pri hitrosti COM2 ali 38.4 kb/s medtem ko vrata 2 in 4 delujeta pri COM3 

ali 230.4 kb/s b) CQ1 izhod na LT3669 ob upočasnjeni in hitri strmini pri hitrostih 

COM2 in COM3

Slika 7 – Zmanjšanje visokofrekvenčne 

EMIna LT3669, delujočem pri 38.4 kb/s z 

upočasnjeno strmino (spodaj) v primerjavi 

z veliko strmino (spodaj).

Medtem, ko so senzorji zgrajeni na osnovi digitalne IO-LINK komunikacije manj občutljivi na šum od starejših modelov z analognim 
izhodom, širok razpon (24V) njihove enopolne signalizacije lahko skozi neoklopljeno ožičenje povzroča elektromagnetno 
interferenco (EMI) v okolišnjih napravah in linijah. CQ krmilne linije pri obeh, tako LTC2874 in LT3669, uporabljajo omejitve 
strmine za zmanjšanje visokofrekvenčnih komponent signalnih emisij. Oba izdelka ponujata tudi način z manjšo strmino.
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primeru preobremenitve ali kratkega s  ka 
na izhodu lahko pomenila visoko disipacijo 
moči na krmilnem MOSFET tranzistorju 
ali na samem integriranem vezju.

Zato sta LTC2874 in LT3669 zasnovana 
tako, da preneseta široko področje 
delovnih pogojev, zlorab in napak na 
svojih kabelskih vmesnikih.

LTC2874 prenese napetos   veliko nad 
svojim delovnim področjem (na primer 
50V nad GND potencialom za »L+« in 50V 
od nasprotne linije za »CQ«) in ponuja več 
načinov za zaščito pred preobremenitvijo.

Prvič, tokovna omejitev hitro reagira 
in tako preprečuje škodo in zmanjšuje 
disipacijo moči na integriranem vezju ali 
(v primeru, da gre za »L+« izhod) MOSFET 
tranzistorju.

Tokovna omejitev je fi ksna za »CQ« izhod 
in nastavljiva (zunanji upornik) za »L+« 
izhode. Če tokovna prekoračitev potraja nad 
predefi nirani  me-out, (odvisno od načina 
dela za »CQ«, programsko nastavljivo za 
»L+«), vdelano s  kalo prekine tokokrog. 
Po preteku programsko nastavljivega časa 
za ohladitev, samodejni poskus ponovnega 
zagona znotraj LTC2874 poskusi ponovno 
aktivirati izhod. Vzorec se ponavlja, 

dokler preobremenitev ne izgine ali pa 
mikrokrmilik reagira, izhod pa ostaja ves 
čas pri tako nizkem času ak  vnos  , da je 
v varnem področju.
Komponenta ima poleg tega vgrajeno 
zaščito pred pregretjem in previsoko 
napetostjo vhoda.

LT3669 je podobno kakovostno zaščiten, 
Zaščiten je pred napačno polariteto 
in prenese do +/-60V med katerokoli 
kombinacijo »L+«, »CQ1«, »Q2« in GND 
nogicami. Tako visoka prenapetostna 
zaščita omogoča uporabo standardnih 
TVS diod za dodatno zaščito pred udari, 
obenem pa še vedno dovoljuje delo pri 

Tabela 1 - Tipični EMC (ElectroMagnetic Compatibility) rezultati ob upoštevanju priporočil v dokumentaciji proizvajalca

LTC2874 LT3669 CONDITIONS/NOTES

HUMAN BODY MODEL (ESD) ±8kV ±4kV Without TVS Clamps

IEC 61000-4-2 
(ESD) ±8kV (Level 4) ±6kV (Level 3)

Contact discharge 
DC1880A/DC1733A demo boards 
CPIN = 470pF

IEC 61000-4-4  
(EFT/Burst)

±4kV (Level 4)

±4kV (Level 4)

±4kV (Level 4)

±4kV (Level 4)

5kHz/15ms

100kHz/0.75ms

IEC 61000-4-5  
(Surge) ±2kV (Level 2) ±2kV (Level 2) 1.2/50µs–8/20µs

TVS CLAMP SM6T36A SM6T39A
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»L+« napetos  h do 36V. Ta možnost je še 
posebej privlačna za naprave, delujoče 
v »STO« načinu dela nad delovnimi 
napetostmi IO-Link standarda.

»CQ1« in »CQ2« krmilnika sta tokovno 
omejena na vrednost, defi nirano s pomočjo 
zunanjega upornika. V primeru velikih 
bremen ali kratkega s  ka se vklopi dodatno 
hitro zmanjšanje tokovne omejitve, pulzno 
delo pa drži disipacijo moči na varnem 
nivoju. Med pulziranjem je dolžina časa 
vklopa odvisna od ak  vnos   izhodov, čas 
izklopa pa je fi ksen (2,2 ms  pično), kar 
pomeni da se ciklus (»duty cycle«) znižuje 
z naraščanjem moči, kar šči   integrirano 
vezje in op  mizira čas krmiljenja velikih 
obremenitev.

Tako kot njegov par na gospodarjevi strani 
ima LT3669 vdelano precizno termično 
zaščito in prenapetostno zaščito. Pri 
temperaturah spoja 140°C (  pično) se oba 
krmilnika linij deak  virata, LDO ter VOUT 

signala pa delujeta še naprej. Zastavici 
kratkega s  ka SC1 in SC2 signalizirata 
termični ugas (»thermal shutdown«) na 
voljo mikrokrmilniku.

Kabelska vmesnika na LTC2874 in LT3669 
imata vdelano zaščito pred elektrosta  čnimi 
praznjenji in sta enostavno zaščitljiva 

pred EMI motnjami visoke intenzitete s 
pomočjo standardnih TVS diod (tabela 1).

UPRAVLJANJE TEŽKIH BREMEN

IO-Link krmilje ima ponavadi opravka z 
bremeni v rangu 4nF pri priklopu na drugi 
IO-Link PHY, vendar pa LTC2874 in LT3669 

Slika 8 a,b - a) LT3669 prižiga 12V 5W žarnico b) krmili 470μF breme. Zastavici SC1 in SC2 

sta aktivni, če je napetost krmilnika znotraj 2,95V območja glede na napajalno linijo po 

polariteti nasproti ciljne, medtem ko je krmilje vklopljeno od zunaj.v dokumentaciji proi-

zvajalca
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lahko krmilita breme s tokom nad 100mA 
(do 250 mA za LT3669 za zagotovitev 
združljivos   s starimi serijami senzorjev 
in različna industrijska bremena. Tako 
je denimo ta moč zados   za krmiljenje 
miniaturne žarnice, ki je uporabljena v 12V 
in 24V sistemih. Vklop navadne žarnice 
je zahtevna naloga za krmilnik izhoda na 
integriranem vezju.

Vlakno žarnice je namreč 15-krat 
bolj prevodno v hladnem stanju kot v 
razžarjenem. Zaradi tega mora bi   v prvem 
trenutku vklopa žarnice krmilnik sposoben 
prenes   prak  čno pogoje kratkega s  ka 
brez pregretja ali poškodbe.

LT3369 se šči   pod takimi pogoji s pulziranjem 
izhoda, da bi omejil disipacijo moči na 
krmilniku. Slika 10a kaže vžig 12V 5W žarnice 

s kombinacijo dveh izhodnih krmilnikov 
(do 500mA kombinirane moči krmiljenja) 
in prikazuje spremembo upornos   skozi 
ta proces. Ko se vlakno segreva, se vse 
večji del napetos   prenaša na žarnico. 
Diagnos  čni zastavici SC1 in SC2, ki se ob 
kratkem s  ku na »CQ1« in »Q2« krmilnikih 
postavita nizko, označujeta napredovanje 
pro   polnemu krmiljenju žarnice.
Primer krmiljenja velikega kondenzatorja 
(slika 10b) podobno kaže pogoje kratkega 
s  ka pri začetku polnjenja, vendar samo, 
ko je napetost krmilnika manj kot 2,95V 
od napajalne linije, nasprotne ciljni. 

Ustrezna obdelava teh zastavic kratkega 
s  ka omogoča mikrokrmilniku razločitev 
med dejanskim kratkim s  kom in zgolj 
težkim bremenom.

IO-Link krmilje ima ponavadi opravka z 
bremeni v rangu 4nF pri priklopu na drugi 
IO-Link PHY, vendar pa LTC2874 in LT3669 
lahko krmilita breme s tokom nad 100mA 
(do 250 mA za LT3669) za zagotovitev 
združljivos   s starimi serijami senzorjev 
in različna industrijska bremena. Tako 
je denimo ta moč zados   za krmiljenje 
miniaturne žarnice, ki je uporabljena v 
12V in 24V sistemih. tudi lahko krmili 
težka bremena brez nevarnos   pregretja. 
Zaščitno pulziranje, defi nirano z vdelanimi 
s  kali in časovniki za samodejni ponovni 
zagon lahko uspešno krmilijo 1W miniaturne 
žarnice. 

Večje žarnice lahko krmilimo ob agresivneje 
defi niranem časovnem poteku s strani 
mikrokrmilnika (slika 9a) preko paralelno 

IO-Link krmilje ima ponavadi opravka z bremeni v rangu 4nF pri priklopu na drugi IO-Link PHY, vendar pa LTC2874 
in LT3669 lahko krmilita breme s tokom nad 100mA (do 250 mA za LT3669 za zagotovitev združljivos   s starimi 
serijami senzorjev in različna industrijska bremena. Tako je denimo ta moč zados   za krmiljenje miniaturne žarnice, 
ki je uporabljena v 12V in 24V sistemih. 
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spojenih CQ izhodov ali celo ob uporabi 
»L+« napajalnih izhodov (konfi guriranih 
za dovolj velik tok) kot krmilnike visoke 
strani. Če uporabimo vse izhode, lahko 
LTC2874 krmili 8 žarnic (slika 9b). Na 
voljo je višji enosmerni tok, če združimo 
več izhodov (slika 10).

Krmiljenje neterminiranih, včasih tudi 
induk  vnih industrijskih bremen, pri-
klopljenih preko kabla v splošnem povzroča 
zvonjenje. Sprejemniki na obeh komponentah 
vsebujejo programabilne (LTC2874) ali 
specifi čne za vsak režim (LT3669) fi ltre za 
po  sk šuma, ki zagotavljajo, da mikrokrmilnik 
»vidi« samo čiste prehode, ne glede na 
delo v »STO« načinu ali komunikacijo v 
največji podatkovni hitros  .

LTC2874 in LT3369 sta zasnovana tako, 
da preneseta široko območje delovnih 
pogojev, zlorabo in različne napake na 
kabelskih vmesnikih.

KRMILJENJE RELEJEV

Kabelski vmesnik LTC2874 in LT3669 
lahko krmili različne 12V in 24V releje 
(slika 11). »CQ« izhodi lahko delujejo kot 

krmilje tako visoke kot nizke strani (slika 
12). V primeru LTC2874 in uporabi »L+« 
izhodov kot krmilnike relejev na visoki 
strani, »CQ« pini lahko zaznajo stanje 
vsakega releja (slika 13) in tako dajejo 
mikrokrmilniku možnost rokovalnega 
mehanizma (»handshake«) preko RXD 
izhodov ali prek SPI vodila. LTC2874 lahko 
upravlja do 8 relejev ob hkratni uporabi 
»CQ« in »L+« linij.

LTC2874 in LT3369 sta zasnovana tako, da preneseta široko območje delovnih pogojev, zlorabo in različne 
napake na kabelskih vmesnikih.
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UČINKOVITA IN FLEKSIBILNA PRETVORBA MOČI 
HRANI MAJHNE SENZORJE HLADNE
Senzorji  pično vsebujejo pretvornik, ki fi zikalno veličino pretvori 
v električni signal, mikrokrmilnik ki opravi analogno-digitalno 
pretvorbo in procesiranje signala in PHY vmesnik, ki opravi 
pretvorbo nivojev za potrebe prenosa po IO-Link vmesniku. 
Pretvorniki delujejo  pično pri 3.3V do 15V. Mikrokrmilniki 
pa od 1,8V do 5V. Glede na  pično delovno napetost IO-Link 
vmesnika od 24V je očitno, da bo potrebna nekakšna pretvorba 
moči za pravilno delovanje teh nižjenapetostnih komponent. 

Enostavni linearni regulator je sposoben teh nalog, vendar ga 
potrebna disipacija moči omejuje na napajanje majhnih bremen. 
Tako denimo pri LDO, ki generira 5V iz 24V »izgubi« na prehodnem 
tranzistorju pri toku 10mA 190mW, kar je sprejemljivo, vendar 
izguba že pri 100mA naraste na 1,9W, kar bi znatno dvignilo 
temperaturo rezine komponente.

Pri teh nivojih moči ponuja preklopni regulator jasno prednost: 
z zmanjšanjem internih izgub senzor lahko zanesljivo deluje 
pri mnogo širšem temperaturnem razponu ambienta. Tako 
LT3669 kot LT3669-2 vsebujeta preklopni regulator  pa »step-
down« ob LDO regulatorju. LT3669-2 je namenjen aplikacijam, 
ki zahtevajo majhne do srednje moči za nizkonapetostno 
elektroniko senzorja. Glede na to tudi ne vsebuje potrebne 
»catch« diode in to prepušča zunanjemu delu vezja. Z zunanjo 

»catch« diodo  pično dosega 78% učinkovitost pri pretvorbi 
24V na 5V pri deklariranem toku bremena 300 mA, kar pomeni 
interno disipacijo moči 423 mW. Čeprav izkoristek pade na 69% 
pri 100mA, je interna disipacija moči še vedno le 225mW, kar 
je 8-krat manj kot pri ekvivalentnem linearnem regulatorju.

Senzorji ponujajo širok razpon možnos   merjenja fi zičnih veličin in ravno toliko napajalnih zahtev. Nemogoče je 
pokri   vse te zahteve samo s preklopnim regulatorjem ali LDOjem. Oba sta vdelana tako v LT3669 kot v LT3669-2, 
kar dovoljuje tem elementom zadovoljitev največjega dela napajalnih zahtev brez dodatnih pretvornikov.

Slika 14 - Kompaktni IO-Link PHY 

na strani naprave in dvojno 

napajanje z LT3669

Slika 15 - Različne napajalne konfiguracije za LT3669-2, s 

priključkom LDOIN povezanim na izhod »buck« regulatorja v (a) 

in (b) za največjo učinkovitost in na pin DIO v (c
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Senzorji ponujajo širok razpon možnos   merjenja fi zičnih 
veličin in ravno toliko napajalnih zahtev. Nemogoče je pokri   
vse te zahteve samo s preklopnim ali LDO regulatorjem. Oba 
sta vdelana tako v LT3669 kot v LT3669-2, kar dovoljuje tem 
elementom zadovoljitev največjega dela napajalnih zahtev 
brez dodatnih pretvornikov, kar na koncu pomeni prihranek 
pri prostoru, času načrtovanja in ceni.

Slika 16 a,b - a) gosta integracija omogoča izdelavo kompaktnih 

več vratnih gospodarjev s pomočjo 4-vratnega LTC2874  b) glavno 

napajanje in PHY za 12 vrat

GRADNJA VEČJIH VEČVRATNIH GOSPODARJEV

Tako lahko vidimo 12-vratnega gospodarja na sliki 16b. Š  ri vrata 
so povezana na vdelane UART enote mikrokrmilnika, ostali pa 
so obdelani preko razširitvenih SPI vrat (U1, U2), kjer so UART 
enote izvedene s pomočjo namenskih ARM mikrokrmilnikov, 
ki poganjajo op  mizirane programe. Ta sistem je razširljiv in 
je omejen samo s pasovno širino in zmožnostmi osnovnega 
mikrokrmilnika. Demonstracijsko vezje DC228A (slika 17A) 
podjetja Linear Technologies je več vratni gospodar, zgrajen na 
opisani način in podpira priklop na osem IO-Link naprav, kot je 
DC2227A (slika 17b).
Gosta integracija š  rivratnega IO-Link gospodarja v QFN (slika 
16a) in TSSOP ohišje LTC2874 prinaša idealni gradnik za grajenje 
večvratnih gospodarjev IO-Link vodila.

Slika 17 - Demonstracijska vezja za IO-Link aplikacije (a) DC2228A, 

8-vratni gospodar, zgrajen na osnovi LTC2874 in napajan opcijsko 

preko 90W Power over Ethernet (LTPOE++) 

IEC 61131-2 PODPORA

Kabelska dela obeh vmesnikov sta kot del IO-Link defi nicije in 
kot taka okvirno združljiva z IEC-61131-2, ki je starejši standard, 
ki specifi cira digitalni I/O v aplikacijah za PLC (Programmable 
Logic Controller). Ta združljivost všteva opcijski drugi krmilnik 
Q2 na LT3669. Poleg tega ima vdelani tokovni ponor v LTC2874 
tokovni ponor z nastavitvijo, ki zadovoljuje zahteve vhodov  pa 
1 ob tem da drži disipacijo moči na minimumu. 

CELOTNI IO-LINK ZDRUŽLJIVI NAPAJALNI IN 
SIGNALNI VMESNIKI

Obe strani IO-Link aplikacije, vsaka s svojim mikrokrmilnikom sta 
prikazani na sliki 18 na naslednji strani. LTC2874 na gospodarjevi 
strani podpira 4 tovrstna vrata. LT3669 na strani naprave 
garan  ra 100 mA pri 5 V napajanje iz preklopnega regulatorja, 
3.3 V napajanje in oba krmilna izhoda. Pin 2 na konektorju je 
opcijski in podprt samo na strani naprave.

ZAKLJUČEK

LT3669 vsebuje rezervni krmilnik izhoda (Q2), LDO in preklopni 
regulator  pa »step-down«, ki pomaga zmanjša   temperaturni 
porast znotraj kompaktnih ohišij. Širok delovni obseg teh naprav 
(8V do 34V za LTC2874, 7,5V do 40V za LT3669) jima dovoljuje 
upravljanje različnih industrijskih bremen. Obe komponen   sta 
utrjeni za grobo okolje 24V avtoma  zacije.

LTC2874 in LT3669 ponujata nedoseženo integracijo in 
fl eksibilnost za grajenje sistemov na IO-Link vodilu. LTC2874 
vsebuje napajalne,signalne, nadzorne in diagnos  čne funkcije 
za š  ri vrata in s tem poenostavlja načrtovanje večvratnih 
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Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

e je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate 
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razli nih mestih. 

Inteligentna komunikacija
za vse namene.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be
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gospodarjev.LT3669 vsebuje rezervni krmilnik izhoda (Q2), LDO in preklopni regulator  pa »step-down«, ki pomaga zmanjša   
temperaturni porast znotraj kompaktnih ohišij.

LTC2874 in LT3669 ponujata nedoseženo integracijo in fl eksibilnost za grajenje sistemov na IO-Link vodilu. 
LTC2874 vsebuje napajalne,signalne, nadzorne in diagnos  čne funkcije za š  ri vrata in s tem poenostavlja 
načrtovanje večvratnih gospodarjev.LT3669 vsebuje rezervni krmilnik izhoda (Q2), LDO in preklopni 
regulator  pa »step-down«, ki pomaga zmanjša   temperaturni porast znotraj kompaktnih ohišij.

Slika 18 - Celotni 24V tri-žični vmesnik za napajanje in signalizacijo do senzorja ali aktuatorja. Prikazana so ena 

od štirih razpoložljivih vrat.
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