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Spoštovani,

Bienalna konferenca Avtomatizacija v proizvodnji in gospodarstvu je 
naš dogodek. No, v organizaciji Društva avtomatikov Slovenije, revija 
Avtomatika pa je uradno glasilo DAS, zato je AIG tudi naša :)
Srčno upam, da bomo v naslednjih številkah lahko objavili zanimiva 
predavanja s konference in tudi marskikaj o konferenci...

Tokratna in naslednja številka sta v precejšnji meri namenjeni zelo 
problematični temi - EMC v elektronskih vezjih. Kako pride do motenj, 
kakšni tipi motenj, kako meriti neželena sevanja, kako preprečevati in 
odpravljati motnje. Zadeva je lahko zelo zahrbtna in če ne začnemo o 
EMC razmišljati že pri samem načrtovanju naprave, se bomo motenj le 
s težavo rešili. Naprava pa ne le, da ne sme povzročati neželenih sevanj, 
pod neželenimi sevanji v okviru standardov in predpisov mora tudi pra-
vilno delovati! Več v članku...

Dragan Selan, odg. urednik

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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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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EXPRESS NOVICE - STROKOVNI DOGODKI

Uvodna razmišljanja

Avtomatizacijo lahko definiramo kot tehnologijo, s katero proces ali postopek 
izpeljemo brez človekove pomoči. Del Harder je skoval izraz avtomatizacija 
okoli 1946 glede na številne samodejne naprave, ki jih je Ford Motor Company 
razvila za svoje proizvodne linije. Prvi elektronski digitalni računalnik je 
bil razvit na Univerzi v Pensilvaniji leta 1946. Prvo numerično krmiljenje 
obdelovalnega stroja so razvili in pokazali leta 1952 na Massachusetts 
Institute of Technology, ki je temeljilo na konceptu, ki sta ga predlagala 
John Parsons in Frank Stulen. Do poznih 1960-ih in v začetku 1970-ih 
so bili digitalni računalniki povezani z obdelovalnimi stroji. Leta 1954 je 
bil konstruiran prvi industrijski robot in leta 1961 ga je patentiral George 
Devolska. Prvi komercialni robot je bil nameščen za raztovarjanje delov iz 
kalupov leta 1961. Prvi prilagodljivi proizvodni sistem je bil nameščen v 
Združenih državah v Ingersoll Rand Company v poznih 1960-ih in sicer za 
izvajanje operacije strojne obdelave na različnih delih. Okoli leta 1969 je bil 
predstavljen prvi programabilni logični krmilnik. Leta 1978 je podjetje Apple 

Computer predstavilo prvi komercialni osebni računalnik (PC), čeprav je bil podoben izdelek predstavljen v 
obliki kompletov že leta 1975.

Danes temelji koncept sodobnih sistemov vodenja proizvodnje na sodobnih komunikacijah, ki povezujejo 
množico gradnikov po horizontali in vertikali v sodoben distribuiran sistem. S povezavo interneta in 
komunikacij pa gre vse zelo hitro naprej. In prav te teme so hrbtenica letošnje konference.

Po dveh letih bo srečanje avtomatikov - konferenca AIG’15 ponovno v hotelu City, saj je to bienalna 
konferenca, že deveta po vrsti. Ves čas izhajamo iz enakih izhodišč - to je, povezati avtomatike in uporabnike 
avtomatiziranih sistemov in naprav na enem mestu. Tako jim omogočimo, da povedo, kakšen napredek so 
storili v zadnjih dveh letih in da predstavijo svoje novosti.

Udarne teme, ki bodo na konferenci predstavljene, so: vodenje procesov, naprav in pogonov ter robotizacija. 
Te teme niso samo prisotne znanstvene discipline, ampak predvsem aplikacija znanja iz teh področij.

V uvodnih predavanjih bomo slišali šest zelo različnih tem domačih in tujih predavateljev, ki imajo skupen 
koren v naslovu konference.

Veliko koristnih zaključkov pričakujemo od okrogle mize z naslovom: Želje in pričakovanja visokotehnoloških 
podjetij v Sloveniji. Sodelovali bodo direktorji podjetij in Javne agencije za raziskovalno dejavnost, dekan 
FERI, Tehnološka mreža TVP, župani, predstavniki zbornic in novinarji. 

Ob zaključku okrogle mize bo slavnostna podelitev nagrad za najboljša diplomska dela v letu 2014, ki jo 
podeljuje Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov. Študenti elektrotehnike iz Ljubljane in Maribora 
bodo tekmovali za najboljši študentski članek. Na borzi kadrov se jim bodo predstavili predstavniki slovenskih 
podjetij.

Prvi dan konference bomo popestrili s štirimi predavanji v Industrijskem forumu in zaključili v hotelski 
restavraciji ob slavnostni večerji za vse udeležence. Pri večerji bomo razglasili zmagovalce študentskega 
tekmovanja. Najboljšim trem bomo podelili nagrade.

Zelo delovno bo naslednji - zadnji dan konference. V dveh paralelnih sekcijah bomo sledili predstavitvam 
člankov 27 avtorjev iz institucij in gospodarstva.

Pred konferenčno dvorano bo oba konferenčna dneva razstava slovenskih podjetij, ki so hkrati tudi naši 
zvesti sponzorji, brez katerih konference ne bi bilo. Dogodek je financiran izključno s pomočjo sredstev 
sponzorjev in kotizacij.

dr. Boris Tovornik,
predsednik konference
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AIG'15

Program konference AIG'15

Četrtek, 9. 4. 2015

9.30 - 10.00    Otvoritvena slovesnost
10.00 - 11.00   Vabljena predavanja I

  Airborne systems health monitoring
Tine Tomažič, PIPISTREL d.o.o., Ajdovščina

  Science meets Industry
Udo Traussnigg, CAMPUS 02, University of Applied Sciences, Graz, Austria

11.00 - 11.30   Odmor in ogled razstave
11.30 - 13.00   Vabljena predavanja II

  Stabiliza  on of grids with signifi cant deal of renewable energy sources
Fran  šek Zezulka, Brno University of technology, Brno, Czech Republic

  Spremljanje stanja gorivnih celic PEM
Pavle Boškoski, Ins  tut ''Jožef Stefan'', Ljubljana

  Industrial Plant Op  miza  on and Advanced Control Applica  on
Nenad Bolf, University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, Zagreb, Croa  a

  Obzorje 2020: Leto dni izkušenj z novim znanstveno tehnološkim sodelovanjem v Evropski uniji
Andrej Grebenc, Evropska komisija, Bruselj

13.00     Odmor za kosilo
14.30 - 16.00   Okrogla miza: Potrebe in pričakovanja visokotehnoloških podje  j v regiji
16.00 - 16.30   Tehnološka mreža TVP: Podelitev nagrad za najboljša diplomska dela
16.30 - 17.00   Odmor in ogled razstave
17.00 - 18.30   Industrijski forum

  Uporaba OMRON SYSMAC pla  orme na primeru realnih aplikacij
Andrej Rotovnik, MIEL, d.o.o., Velenje

  Sodobni pristopi k integraciji procesnih podatkov iz različnih procesnih sistemov
Aljaž Stare, Metronik, d. o. o., Ljubljana

  Prihodnost proizvodnje
Simon Čretnik, Siemens d.o.o., Ljubljana

  Kaljenje težkih rotorjev v vodni meglici
Mihael Kaiser, Bosio d.o.o., Celje

19.00     Skupna večerja in podelitev nagrad najboljšim študentskim člankom ter svečana razglasitev zaslužnih 
  članov Društva avtoma  kov Slovenije
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PROGRAM DOGODKA

Vzporedna sekcija

13.30 - 16.30   Predstavitev študentskih člankov
  Regulacija krogle na plošči s pomočjo zaslona občutljivega na do  k
Jernej Kolbl, FERI Maribor, mentor: izr.prof.dr. Rajko Svečko, somentor: dr. Sarjaš Andrej

  Razvoj sledilnika maksimalne moči sončnih celic in pri merjava sprejemnikov sončne energije
Matej Maver, FE Ljubljana, mentor: izr. prof. dr. Gregor Klančar

  Inteligentni sistem za avtoma  zacijo in nadzor motoriziranih zunanjih žaluzij
Ma  c Metelko, FE Ljubljana, mentor: izr. prof. dr. Gregor Klančar

  Avtoma  zacija preizkuševalnega stroja za dinamično obremenjevanje vzorcev
Janez Ma  ja, FERI Maribor, mentorja: doc.dr. Darko Hercog, prof.dr. Nenad Gubeljak

  Androidni programski vmesnik za zajemanje merilnih podatkov preko Wi-Fi povezave
Žiga Bobek, FERI Maribor, mentor: izr.prof.dr. Vojko Matko

  Vodenje pilotne klimatske naprave z mul  variabilnim predik  vnim funkcijskim regulatorjem
Marko Levačič, FE Ljubljana, mentor: red.prof.dr. Igor Škrjanc

  Posodobitev nadzorno krmilnih funkcij hidravličnega agregata
Aljaž Čakš, Klemen Pušnik, FERI Maribor, mentorji: izr.prof.dr. Darko Lovrec, dr. Vito Tič, izr.prof.dr. Aleš Hace

  Naprava za avtoma  zirano kontrolo puš
Benjamin Jovanovič, FERI Maribor, mentorja: izr. prof. dr. Aleš Hace, doc. dr. Uroš Župerl

  Prenova sistema za signalizacijo alarmov v hidroelektrarni
Matjaž Zorn, FE Ljubljana, mentor: red.prof. dr. Gašper Mušič

  Pametni rastlinjak
Robert Urankar, FE Ljubljana, mentor: doc.dr. Gorazd Karer

16.30 - 17.00   Odmor in ogled razstave
17.00 - 19.00   Borza kadrov za študente

Petek, 10. 4. 2015

9.00 - 11.00    Vodenje procesov I
  Regulacija toka in oblike preseka plazme v fuzijskem tokamak reaktorju Iter
Samo Gerkšič, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

  Napredno vodenje doziranja anaerobnega fermentorja za razgradnjo organskih odpadkov in 
proizvodnjo bioplina

  Darko Vrečko, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana
  Napredno vodenje pilotne naprave za sušenje nestabiliziranega komunalnega mulja čis  lnih 
naprav
Božidar Bra  na, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, 
Maribor

  Napredni PID programski modul
Ma  c Golob, Kolektor Sisteh, d.o.o., Ljubljana – Črnuče

  AMR/AMI rešitve za merjenje porabe, zmanjševanje izgub in hidravlično op  mizacijo v 
vodovodnih distribucijskih omrežjih
Kristjan Gašperin, Kolektor Sisteh, d.o.o., Ljubljana - Črnuče

  Upravljanje z energijo in odpadki v kompleksnem industrijskem obratu
Blaž Cimperman, Metronik, d. o. o., Ljubljana

11.00 - 11.30   Odmor in ogled razstave
11.30 - 13.30   Vodenje procesov II

  Razširitev in podpora serijskih komunikacijskih vmesnikov na Raspberry Pi pla  ormi 27
Uroš Sadek, Margento R&D, d.o.o., Maribor
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AIG'15

  Uporaba odprtokodnih spletnih tehnologij v krmilnih sistemih
Iztok Fekonja, DIKA d.o.o., Slovenska Bistrica

  Modeliranje hladilnih elementov v nakupovalnih središčih za namene op  mizacije energijskih stroškov
Miha Glavan, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

  Napovedovanje koncentracije ozona s samorazvijajočim se modelom na podlagi Gaussovih procesov
Dejan Gradišar, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

Vzporedna sekcija

9.00 - 11.00    Pogoni, naprave in robo  zacija I
  Robusten elektromotorni pogon za hidravlične ven  le
Marko Nerat, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

  Turbinski regulator za dvošobno turbino Pelton
Primož Bergoč, Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Nova Gorica

  Strategija omejevanja sile togega naseda pogonov družine AMV/E 65X in AMVE 685
Vojko Kosec, Danfoss Trata d. o. o., Ljubljana – Šentvid

  Sprotno napovedovanje preostale življenjske dobe elektromehanskih pogonov
Boštjan Dolenc, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

  Integracija senzorja navora v sredinski motor kolesa
Domen Pihler, Emsiso d.o.o., Maribor

  Natančna es  macija hitros   s poenostavljeno MT metodo za dinamične servo pogone
Milan Čurkovič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, 
Maribor

  Modularni sistem za upravljanje Li-Ion baterije
Andrej Debenjak, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

  Hranilniki električne energije z izboljšano dinamiko
Marijan Španer, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, 
Maribor

11.00 - 11.30   Odmor in ogled razstave
11.30 - 13.30   Pogoni, naprave in robo  zacija II

  FCGEN - razvoj in izvedba sistema vodenja za pomožni agregat z gorivnimi celicami na dizelsko 
gorivo
Boštjan Pregelj, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Ljubljana

  Ocena skladnos   kuhinjskih aparatov
Mitja Mitnjek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, Maribor

  Avtomatska procedura za prilagoditev (kompenzacijo) temperaturnega senzorja v 
mikrokrmilnikih družine STM32F10x
Iztok Blazinšek, Margento R&D d.o.o., Maribor, Slovenija

  Robotska celica za montažo pokrovov na oljno posodo avtomobilskega motorja
Hubert Kosler, Yaskawa Slovenija d.o.o., Ribnica

  Robot za pipe  ranje
Roman Hribar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

  Avtoma  zacija pale  zacije in transporta posod
Janez Pogorelc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, Maribor

  Vodenje inver  ranega sferičnega nihala z robotom  pa SCARA
Žiga Petrič, Tehna d.o.o., Ljubljana

Oba dneva bo v preddverju potekala razstava pokroviteljev konference.
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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
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EXPRES NOVICE

R EVOLUCIJA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
24. februar 2015 – Vse večji delež obnovljivih virov v elektroenergetskem sistemu naznanja prihod 
obdobja, ko bomo električno energijo proizvajali le še iz obnovljivih virov. Kljub temu, da to predstavlja 
tektonske premike v elektroenergetskem sistemu oziroma spremembe, ki se jim ljudje načeloma 
upiramo, smo v začetek tega obdobja že vstopili.

Spremembe so in bodo velike za vse udeležence 
elektroenergetskega sistema, od velikih in malih 
(bodočih) proizvajalcev električne energije do skrbnikov 
distribucijskega (SODO) in prenosnega (ELES) omrežja, 
od elektrodistribucijskih podje  j do trgovcev z električno 
energijo. Vsi   bodo imeli možnost izbire v odvisnos   od 
njihove velikos  , poznavanja trga, nagnjenos   k tveganju 
in njihovih poslovnih ciljev. Dosedanji sistem, od katerega 
se poslavljamo, je v veliki meri pogojen z obstoječo 
infrastrukturo, ki je bila postavljena bolj ali manj samo za 
enosmerni tok (tok energije poteka od proizvajalcev, ki jih 
je bilo malo, do porabnikov, ki jih je veliko) in predvideva 
velik obseg pasovne energije. Zaradi tega je ta sistem 
deloval dobro z velikimi termo in jedrskimi elektrarnami, 
kjer je možno vse dokaj natančno načrtova   vnaprej, nihanj 
ni dos   in s tem se ni potrebno ubada   (razen seveda na 
tehničnem nivoju!).

Sistem, v katerega prehajamo, je že po svoji zasnovi 
povsem drugačen od dosedanjega in prav zaradi tega bo 
oz. je prehod tako težak. Za »starim« sistemom stojijo 

monopoli in monopsoni, kjer so vsi vključeni udeleženci 
odvisni od dogovora le nekaj ključnih igralcev, največjih 
proizvajalcev oz. porabnikov. Tis  , ki niso v krogu ključnih 
igralcev, ne morejo vpliva   ne na ceno, ne na režime 
odjema, ne na karkoli drugega. Z razpršenimi viri se to 
sedaj naglo spreminja. Porabniki postajajo tudi proizvajalci, 
njihova poraba iz omrežja se manjša, ker »lastno« 
elektriko trošijo sami, proizvodnja bistveno bolj niha in 
količine električne energije v omrežju so, brez ukrepov 
in drugačnega sistemskega pristopa, hitro prevelike ali 
premajhne. Razpršeni viri, ki jih predstavljajo v glavnem 
obnovljivi viri energije, so namreč močno odvisno od 
naključnih dogodkov in vremena, zato je nujo vzpostavi   
sistem, kjer se ne bo prilagajala le proizvodnja, ampak tudi 
poraba. Za to seveda niso dovolj le pametni števci in druge 
sodobne tehnološke rešitve, ki so že na voljo (porabniki, 
ki se, glede na razpoložljivo količino električne energije, 
sami vklopijo in tudi izklopijo), ampak tudi in predvsem 
drugačni tarifni sistemi, drugačni sistemi obračunavanja 
potrošene kakor tudi proizvedene in v omrežje oddane 
električne energije.

Info: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ
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Zato seveda ne drži, da imamo danes premalo pasovne energije in da moramo 
poskrbe   še za dodatno (dodatni blok jedrske elektrarne Krško - !?). Dejstvo 
je namreč ravno obratno: pasovne energije imamo preveč in vedno bolj 
nam bo, z rastjo deleža obnovljivih virov energije, ta hodila v napoto. Kaj bo 
torej potrebno naredi   za vključevanje sončnih elektrarn, ki bodo v Slovenji 
predstavljale v naslednjih desetletjih temeljni obnovljivi vir energije?!

V Sloveniji, tako kot drugod po svetu, moramo poskrbe   za električno 
distribucijsko omrežje, ki bo električno energijo prenašalo enako kvalitetno 
v obe smeri, saj več nimamo na eni strani proizvajalcev in na drugi strani 
porabnikov, oboji sedaj nastopajo v obeh vlogah, v odvisnos   od potreb, 
časa, razmer, vremena… Vlaganja v prenosno omrežje bodo morala sledi   
tej logiki. Za to so potrebne inves  cije v infrastrukturo, v pametne števce, v 
potencialne shranjevalnike električne energije, ki se ak  virajo v eni ali drugi 
smeri po potrebi (električni avtomobili ipd.), predvsem pa tudi v razširitev 
samih kapacitet, torej v sončne elektrarne. V majhne in velike. Spodbuja   
je potrebno gradnjo le teh, ne nujno s subvencijami in davkoplačevalskim 
denarjem kot so bili tega navajeni veliki centralizirani proizvajalci (termo in 
jedrske elektrarne), ampak s pametno davčno poli  ko, z ustreznimi tarifnimi 
sistemi, z ekološkimi taksami in tudi z ozaveščanjem o možnos  h, ki nam jih 
vsem državljanom takšna energetska poli  ka, kot majhni državi brez lastnih 
fosilnih energentov, daje.

Dajmo možnost soncu in bogato bomo poplačani, že naša generacija, zanamci 
pa še toliko bolj!
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Na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani se že od leta 1993 dalje vrstijo strokovni seminarji 
optičnih komunikacij. Tako je bil letos v začetku februarja zaokrožen že 22. tovrstni seminar, ki se 
odvija v sklopu programa vseživljenjskega učenja v okviru podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja 
Fakultete za elektrotehniko (FE). Tridnevni Seminar vsako leto organizira Laboratorij za sevanje in 
optiko (LSO) znotraj Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije Fakultete za elektrotehniko 
z namenom osveževanja, razširjanja in izpopolnjevanja znanja ter dviga strokovnosti zaposlenih na 
področju telekomunikacij. Vsa leta se na seminarjih poudarja teme, ki odražajo razvoj in najnovejše 
dosežke na področju optičnih komunikacij doma in v svetu. 

Strokovna in kakovostna izvedba 
vsako leto botrujeta dobremu obis ku 
in tako je tudi letos množica zain-
teresiranih udeležencev iz različnih 
ustanov in podje  j z zanimanjem 
spremljala predavanja domačih in 
tujih predavateljev ter strokovnjakov s 
področja op  čnih komunikacij. Teme 
letošnjega Seminarja so bile kot vedno 
raznolike in so, v skladu s tradicijo 
Seminarja ter trendi, pokrivale različna 
področja op  čnih komunikacij.

Letošnji seminar je bil poseben, saj je 
Organizacija Združenih narodov (OZN) 
na podlagi pobude specializirane 
agencije Organizacije združenih 
narodov za izobraževanje, znanost 
in kul turo (UNESCO) leto 2015 raz-
glasila za leto svetlobe in na svetlobi 
osnovanih tehnologij.

Seminar op  čnih komunikacij je z 
uvodnim pozdravom odprl dekan Fa-
kultete za elektrotehniko prof. dr. Igor 
Papič. Sledil je uvodni nagovor prof. 
dr. Matjaža Vidmarja, predstojnika 
LSO, ki verjame v perspek  vno prihod-
nost op  čnih komunika cij, tako s 
teh nološkega kot tudi ekonomskega 
vidika. Program je z dinamičnimi 
dis kusijami po vsakem predavanju 
povezoval predstavnik gos  teljskega 
laboratorija doc. dr Boštjan Batagelj, 
ki je v predgovoru zbornika Op  čne 
komunikacije ob letu svetlobe zapisal: 
”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.”

LSO je tudi tokrat poskrbel za prijazen 
sprejem sodelujočih predavateljev 
in udeležencev, ki so ob prihodu 
poleg prak  čnega darila prejeli tudi 
elektronsko in  skano različico gradiva 
za lažje in bolj kakovostno spremljanje 
programa. Prva dva dneva je program 
Seminarja potekal od jutra do poznega 
popoldneva, zato je bilo poleg dobrih 
kosil v restavraciji Fakultete poskrbljeno 
za redne odmore, ki so potekali v 
prijetnem, bolj sproščenem vzdušju. 
Odmori so bili namreč namenjeni 
razvedrilu, druženju in sklepanju novih 
poznanstev. Tretji dan je bil Seminar 
krajši, a zato nič manj zanimiv in pester. 

Vsebina Seminarja je bila zasnovana 
tako, da so se teme predavanj zvr-
s  le od bolj splošnih do bolj ozkih, 
tehnično specifi čnih tem s področja 
op  čnih komunikacij. Tako je imel 
prvo predavanje letošnjega Seminarja 
župan občine Mokronog-Trebelno 
Anton Maver, ki je opisal primer 
do bre prakse - izgradnjo odprtega 
širo kopasovnega op  čnega omrežja 
v občinah Mokronog-Trebelno, Šent-
rupert, Mirna Peč, Trebnje, Mirna, 
Žužemberk in Sevnica, pri čemer je 

 Pripravili: Vesna Eržen, Aleksandra D. Re   nger, Boštjan Batagelj 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija

22. Seminar op  čnih komunikacij 2015

Strokovni seminar optične komunikacije 2015
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bil večji delež projekta fi nanciran s 
sredstvi Evropskega sklada za regio nalni 
razvoj. Sledilo je predavanje Matjaža 
Pogačnika iz Telekoma Slo venije, ki 
je predstavil obseg poškodb zračne 
telekomunikacijske kabelske infra-
strukture zaradi lanskoletnega žleda. 
Obnovljeno in novo telekomunikacij-
sko omrežje se zato, kjer je le možno, 
gradi pod zemeljsko površino, kar je 
sicer dražje in zamudnejše, a bistveno 
manj občutljivo na zunanje vplive.

Katja Mohor Bastar iz Agencije za 
ko munikacijske omrežja in storitve 
(AKOS) je predstavila perspek  ve 
regulacije telekomunikacijskega trga 
in osvetlila strategije in prizadevanja 
Agencije za izpolnjevanje nacionalne 
in evropske zakonodaje na področju 
telekomunikacijskega trga. V ta sklop 
sodi tudi zagotavljanje širokopasov-
nega dostopa čim večjemu obsegu 
prebivalstva, tudi na geografskih 
ob močjih, kjer ni komercialnega in-
teresa za izgradnjo širokopasov nega 
omrežja (na t. i. območjih belih lis). 

Gostujoči predavatelj dr. Edvin Škaljo, 
profesor iz Fakultete za znanost Uni-
verze v Sarajevu in vodja Oddelka za 
uporabniško in terminalno opremo v 
Telekomunikacijskem centru Saraje vo 
(Telekom d.d. Sarajevo), je predstavil 
zahteve, ki jih morajo izpolnjeva   
dostopovna omrežja naslednjih 
ge neracij (angl. Next Genera  on 
Network - NGN). Izpostavil je gigabitno 
pasivno op  čno omrežje (GPON) z 
vidika izpolnjevanja teh zahtev, ter 
kot eno od perspek  vnih možnos   
širokopasovnega dostopa. Jernej 
Roblek iz podjetja Iskratel d.d. pa 
je predavanje o GPON-u osvetlil še 
iz vidika višjih uporabniških nivojev 
in je iz prak  čnih izkušenj predstavil 
probleme in rešitve, ki se pojavljajo pri 
uporabi komunikacijskih protokolov 
za upravljanje GPON omrežja.

Goran Živec iz podjetja Vahta d.o.o 
je s predavanjem z naslovom 'Odprta 
omrežja kot osnovna infrastruktura' 
na svojevrsten, duhovit in hudomušen 
način predstavil pomen in modele 
odprtos   omrežja. Izpostavil je dva 
konkretna problema iz prakse in izzval 
poslušalce, da podajo morebitne 
predloge za rešitev, kar je botrovalo 
živahni diskusiji ob zaključku preda-
vanja. 

Branislav Barta iz podjetja JDSU je 
predstavil nadzorne sisteme op  čnega 
omrežja, izpostavil različne vzroke 
za degradacijo op  čnega vlak na in 
poudaril pomen učinkovitega nad-
zora op  čnega omrežja. Predavanja 
prvega dne Seminarja je zaokrožil 
Zvone Žagar iz podjetja EZŽ d.o.o s 
predstavitvijo značilnos   novega pa-
sivnega lokalnega op  čnega omre žja.

Predstojnik gos  teljskega labora-
torija, prof. dr. Matjaž Vidmar, je s 
prvim predavanjem drugega dne 
Seminarja z naslovom 'Nelinearnos   
in intermodulacija v op  čnih komu-
nikacijah' osvetlil enega izmed fi zi-
kalnih pojavov v op  čnih vlaknih, 
ki vplivajo na njihovo kvaliteto. Za 
boljšo predstavo so imeli poslušalci 
v popoldanskem delu Seminarja 
možnost ogleda prak  čnega prikaza 
pojava intermodulacijskega popa-
čenja v novih prostorih Laboratorija 
za sevanje in op  ko. 

V nadaljevanju Seminarja je domači 
profesor iz Fakultete za elektrotehniko, 
dr. Andrej Košir, predaval o diskretni 
op  mizaciji v sodobnih op  čnih komu-
nikacijskih omrežjih. Nakazal je, kako 
je mogoče s tovrstno op  mizacijo pri   
do rešitev pri določenih inženirskih 
problemih, ki jih drugače ne znamo 
im plemen  ra  . Sledilo je predavanje 
Andreja Pučka iz Telekoma Slovenije, ki 
je predstavil visoko zmogljive op  čne 
prenosne sisteme Telekoma Slovenija 
in tehnološke rešitve, ki delujejo v 
ozadju.

Gostujoči strokovnjak Ferenc Bóka 
iz podjetja TE Connec  vity nam je 
v nadaljevanju predstavil študijo 
primera cenovno učinkovitega sis-
tema za op  čno povezavo vse do 
uporabnikovega doma (angl. Fiber 
to the Home - FTTH). Vra  slav Blažek, 
strokovnjak za op  čne komunikacije 
iz podjetja EXFO, ki se med drugim 
ukvarja z merilno opremo, pa nam 
je predaval o meritvah v podatkovnih 
centrih (centralnih postajah). Sledilo 
je predavanje avtorja Roka Kimovca iz 
Fakultete za elektrotehniko, s katerim 
so nam bile predstavljene tehnološke 
rešitve za prenos električne energije 
preko op  čnega vlakna. Fizik Luka 
Perpar iz podjetja Optacore d.o.o., 
ki se ukvarja z izdelavo specialnih 
op  čnih vlaken, pa je prikazal razvoj 
teh nologije za izdelavo debelojedrnih 
surovcev, dopiranih z ioni redkih zemelj. 

Prostozračni optični interferometer
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V nadaljevanju drugega dne Seminarja so se zvrs  la še 
naslednja predavanja: Vesna Eržen, predstavnica gostujočega 
laboratorija, je pripravila predavanje na temo pasivnega 
op  čnega omrežja z valovnodolžinskim mul  pleksiranjem, 
ki predstavlja najverjetnejšo možnost za izvedbo naslednje 
generacije pasivnih op  čnih sistemov prenosnih hitros   do 
40 Gbit/s. Njeno predavanje je dopolnil diplomant FE Mitja 
Mikulič, ki je predstavil tehnološke možnos   za izvedbo 
tovrstnih op  čnih sistemov, pri čemer se je osredotočil na 
rešitev z rodovno vklenjenim Fabry-Perotovim laserjem 
v uporabniškem modemu. Predstavil je tudi rezultate 
laboratorijskih meritev, ki se nanašajo na vezavo op  čnih 
elementov za izvedbo tovrstnih modemov, in povabil 
poslušalce k popoldanskemu ogledu prak  čnega prikaza 
laboratorijskega poizkusa. 

Tomaž Rus iz FE je ob podpori soavtorja Marka Šajna 
pripravil predstavitev analogne prostozračne op  čne 
zveze za prenos zvoka, katere prak  čno izvedbo si je 
bilo prav tako možno ogleda   v sklopu laboratorijskih 
prikazov. Zadnji predavanji drugega dne Seminarja sta 

prof. Edvin Škaljo
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sklenila Luka Bogataj iz FE s predstavitvijo enozančnega 
opto-elektronskega oscilatorja in Franc Rozman, ki je 
opisal opazovanje Faradayevega pojava s Sagnacovim 
interferometrom. Oba predavatelja sta svojo predstavitev 
prav tako osvetlila še s prak  čnim prikazom v laboratoriju. 

Zadnji, tretji dan predavanj, se je začel s predstavitvijo 
razvoja senzorja za merjenje površinske vlage docenta 
Sama Beguša iz Fakultete za elektrotehniko. Doktorski 
študent Ahmed Samir je pripravil predavanje z naslovom 
'Fiber-op  c fl uorometer probes'. Sledila je predstavitev 
Tomaža Dostala iz podjetja Iscraemeco, d.d. o op  čnih 
vmesnikih, ki se uporabljajo v števcih električne energije. 
May Dovšak nam je predstavil simulacijo radarskega 
dosega z uporabo kasnilnih linij iz op  čnega vlakna. 
O možnos  h prostorskega mul  pleksiranja v op  čnih 

komunikacijah je predaval Jure Sušin, doc. dr. Boštjan 
Batagelj pa je predavanje vsebinsko dopolnil s predstavitvijo 
novih večjedrnih op  čnih vlaknen. John Mitchell iz 
Velike Britanije (University College London) je pripravil  
predavanje o aktualnih op  čnih brezžičnih omrežjih za 
mobilne sisteme 5. generacije.

Tudi letos so nas vse tri dni Seminarja v avli Fakultete 
spremljali razstavljavci različnih podje  j, ki so razstavljali 
svojo merilno opremo (Xenya, JDSU, FOKAB, EXFO, 
AMITEH, KEYSIGHT). Medijski po krovitelj revija Avtoma  ka 
pa je zagotovil brezplačne izvode nove številke za vse 
udeležence Seminarja.

V zaključnem delu Seminarja se je dr. doc Boštjan Batagelj 
v imenu LSO zahvalil vsem sodelujočim in jih povabil k 
sodelovanju in/ali sooblikovanju 22. Seminarja radijskih 
komunikacij 2015, ki je že v pripravi in se bo odvijal med 
16. in 18. septembrom 2015 na Fakulte   za elektrotehniko 
h  p://srk.fe.uni-lj.si/2015.

Praktični prikaz intermodulacijskega popačenja v optičnih 

komunikacijah

doc. dr. Boštjan Batagelj
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Beckhoff  XFC (eXtreme Fast Control) - ekstremno hitro tehnologijo za avtoma  zacijo sestavljajo zmogljivi 
in zanesljivi industrijski računalniki, zelo hitri V/I moduli, EtherCAT vodilo in programska oprema TwinCAT. 
Z XFC tehnologijo je mogoče doseči odzivni čas krmilnega sistema pod 100 μs. XFC tehnologija odpravlja 
nekatere tehnične omejitve in tako ponuja boljše rešitve ter lažjo op  mizacijo procesov.

Beckhoff  XFC - ekstremno hitra 
tehnologija za avtoma  zacijo

Avtor: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

XFC predstavlja tehnologijo, ki omo-
goča hitre in zelo determinis  čne 
odzive. Vsebuje tako strojno kot pro-
gramsko opremo: hitre vhodne in 
izhodne module, EtherCAT kot hitro 
komunikacijsko vodilo, zmogljive in-
dustrijske računalnike in programsko 
opremo za avtoma  zacijo TwinCAT.

Še nedolgo nazaj je bil normalen čas 
cikla sistema 10 do 20 ms. Rela  vno 

počasni procesorji in nesinhronizira ni 
cikli PLC procesorja, internih vodil, 
področnih vodil in I/O sistemov niso 
dopuščali krajših časov. S povečano 
zmogljivostjo industrijskih računalni -
kov / krmilnikov je bilo mogoče doseči 
čase cikla do ranga 1–2 ms. XFC pa omo-
goča dodatno 10-kratno zmanjšanje 
časa cikla sistema do 100 μs, bistveno 
se izboljša tudi determinizem. 

Distribuirana EtherCAT ura (Distribu-
ted Clocks) predstavlja osnovo XFC 
tehnologiji. Vse EtherCAT naprave 
imajo svojo uro, ki se stalno sinhroni-
zi ra preko EtherCAT komunikacije, 
tako da je največje odstopanje med 
urami manj kot 1 μs. 

S posebnimi moduli, ki jih bomo 
predstavili v nadaljevanju, omogoča 
XFC tehnologija časovno zelo točno 
in natančno branje in zapis signalov, 
hitro vzorčenje signalov (tudi znotraj 
cikla vodila) ter hitre vhode in izhode.

XFC EtherCAT moduli

V nadaljevanju bomo predstavili 
Beckhoff  XFC EtherCAT module, ki 
podpirajo XFC tehnologijo in so še 
posebej primerni za hitre in časovno 
točne aplikacije.

Moduli s časovno značko ('  me stamp')
Moduli s časovno značko poleg digitalne 
informacije o stanju vhoda ponujajo 
tudi informacijo o tem, kdaj se je 
digitalni signal spremenil znotraj cikla 
sistema. Modul shrani ta podatek z 
ločljivostjo 10 ns in točnostjo boljšo 
kot 1 μs. Podobno lahko pri izhodnih 

XFC (eXtreme Fast Control) tehnologija za avtoma  zacijo 
proizvajalca Beckhoff  omogoča odzivni čas krmilnega 
sistema pod 100 μs.
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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. 

modulih s časovno značko določimo, kdaj znotraj 
cikla naj se spremeni stanje, tudi tu s časovno 
točnostjo boljšo kot 1 μs in ločljivostjo 10 ns. 
Uporaba teh dveh modulov je odlična rešitev 
tam, kjer poleg hitrega odziva potrebujemo tudi 
časovno ponovljivost in predvidljivost.

Moduli za hitro vzorčenje ('oversampling')
Procesni podatki se ponavadi osvežujejo enkrat na 
cikel. Če to ni dovolj, lahko posebni 'oversampling' 
moduli vzorčijo vrednos   tudi večkrat znotraj 
enega cikla ter jih shranjujejo v interni pomnilnik 
in jih vsak cikel pošiljajo na centralni krmilnik. 

XFC EtherCAT moduli:
Moduli s časovno značko ('  me stamp'):
EL1252 (2-kanalni digitalni vhodni modul, 
24 V DC)
EL2252 (2-kanalni digitalni izhodni modul, 
24 V DC) 
EP1258-000x (8-kanalni digitalni vhodni 
modul - 2 kanala s '  me stamp', 24 V DC, 
IP 67)

Moduli za hitro vzorčenje ('oversampling'): 
EL1262 (2-kanalni digitalni vhodni modul, 
24 V DC)
EL2262 (2-kanalni digitalni izhodni modul, 
24 V DC)
EL3742 (2-kanalni analogni vhodni modul, 
0…20 mA)
EL3702 (2-kanalni analogni vhodni modul, 
-10 V…+10 V)
EL4732 (2-kanalni analogni izhodni modul, 
-10 V…+10 V) 
EL4712 (2-kanalni analogni izhodni modul, 
0…20 mA)

Hitri vhodno-izhodni moduli:
EL1202 (2-kanalni digitalni vhodni modul, 
24 V DC, Ton/Toff  1 μs)
EL2202 (2-kanalni digitalni izhodni modul, 
24 V DC, Ton/Toff  1 μs)

XFC komponente:

TwinCAT: hiter PLC program 
-  delovanje v realnem času, najkrajši čas cikla 50 μs
-  programiranje po IEC 61131-3 standardu
-  porazdelitev procesiranja po jedrih procesorja (velja 

za TwinCAT 3)

EtherCAT vodilo: hiter komunikacijski protokol
- čas osvežitve 1000 perifernih digitalnih V/I-jev: 30 μs
- EtherCAT do vsakega V/I modula, brez dodatnih protokolov
- napredne funkcije realnega časa, zasnovane na distribuirani uri:
 - sinhonizacija
 - '  me stamp'
 - 'oversampling'

EtherCAT moduli: hitri vhodno izhodni moduli
- kompleten obseg I/O modulov za vse  pe signalov
- hitri moduli
- '  me stamp' in 'oversampling' moduli omogočajo 

odlične časovne ločljivos  

IPC: zmogljivi industrijski računalniki

Podobno lahko tudi izhodni moduli zapisujejo izhodne vrednos   
večkrat znotraj cikla. Analogni 'oversampling' moduli imajo največjo 
frekvenco vzorčenja 100 kHz, digitalni pa 1 MHz.

Hitri vhodno-izhodni moduli
V napravah, ki delujejo zelo hitro, lahko zakasnitve na V/I modulih 
zmanjšajo zmogljivost oziroma hitrost naprave. Posebnost XFC 
EtherCAT hitrih V/I modulov je, da imajo izredno majhno zakasnitev 
(Ton/Toff ), največ 1 μs.

S ciljem zados    novim potrebam kupcev je podjetje Beckhoff  v 
preteklih le  h razvilo številne nove produkte, kamor sodi tudi XFC 
tehnologija, ki za zmerno ceno ponuja visoke zmogljivos  .

Podrobnejše informacije o XFC tehnologiji dobite pri podjetju 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
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UPORABA spektralnih analizatorjevUPORABA spektralnih analizatorjev
serije DSA800 za meritve RF ojačevalnikovserije DSA800 za meritve RF ojačevalnikov
Nekoč nedosegljiv inštrument, ki so ga posedovali le razvojni laboratoriji po boljših podjetjih ali 

laboratoriji po fakultetah, je postal dostopen vsakemu malce bolj zagretemu konstruktorju ali 

serviserju. S pojavom cenovno zelo ugodnih spektralnih analizatorjev proizvajalca Rigol - serija 

DSA800 lahko izvajamo množico meritev tudi v polprofesionalni praksi. Tokrat si poglejmo, kako 

lahko izvajamo meritve na RF ojačevalnikih.

V tem članku bomo predstavili navodila, kako korak po 
korak uporabiti Rigolov spektealni analizator serije 
DSA800, ki lahko opravlja meritve vse do 1,5 GHz. Potre-
bujemo RF vir, povezo valne kable in adapterje.

Merjenje ojačevalnika

1. Priključi izhod RF generatorja na RF vhod inštrumen-
ta  z ustreznimi kabli in konektorji.

OPOMBA:  Če je vaš inštrument opremljen s predoja-
čeval nikom, ga lahko vključimo in s tem zni-
žamo prikazan nivo šuma. Vključimo ga z 
zaporednjem  pritiskov na naslednje tipke:

Pritsnite gumb AMP > Puščico DOWN > RF Preamp On

Spodaj vidimo razliko med izključenim in vključenim 
predojačevalnikom.

Slika 1 - Predojačevalnik izključen

Slika 1 - Predojačevalnik vključen
2. Uporabite lahko gumb Auto za centriranje in zumira-

nje na signal. Seveda lahko uporabimo tudi tipki 
Freq in Span za ročno manipulacijo s prikazanimi 
podatki.

• Druga možnost centriranja signala je pritisk na tipko 
Freq > Peak -> CF. To bo samodejno uravnalo center 
zaslona z vrhom sledi.

 3.  Neojačano sled zamrznemo s pritiski na Trace > Tra-
ce Type > Freeze. Uporabimo lahko gumb Marker za 
postavitev značke (markerja). To lahko uporabimo za 
iskanje vrha frekvence in amplitude prikazanega si-
gnala na zaslonu.

 4. Onemogočimo izhod RF generatorja.

 5. Odključimo RF generator z inštrumenta in ga priklju-
čimo na vhod merjenega ojačevalnika.

 6. Povežemo izhod ojačevalnika na vhod inštrumenta 
(spektralnega analizatorja).

 7. Vključimo RF generator.
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 8. Vključimo drugo sled za ogled ojačanega signala s 
pritiskom na tipko Trace > Select Trace 2.

 9. Nastavimo tip sledi na Clear/Write s pritiski na Trace 
> Type > Clear/Write.

10. Uporabite lahko tipko Auto ali ročno centrirate sled z 
uporabo tipk Freq, Span in Amp.

11. Ponastavimo skaliranje amplitude s pritiski na Amp > 
Auto.

12. Vključimo lahko dodatno značko (marker) za novo 
sled s pritiskom na Marker > Izberete značko, ki jo 
radi uporabljate.

13. Sedaj izberemo značko, ki smo jo označili pri pritisku 
Marker > Marker Trace > Izberemo sled, ki nas zani-
ma.

• Prepričani moramo biti, da je kot »Normal« izbrano 
značka omogočena.

  
14.  Omogočimo lahko tudi tabelo značk s pritiskom na 

Marker > Puščica Down > Mkr Table ON. To omogo-
či enostavno pot za primerjavo značk in vrednosti 
med sledmi.

    
15. Alternativno lahko uporabite Trace matematične 

funkcije za izračun razlik med sledmi na zaslonu.

16. Omogočimo račununanje sledi s pritiskom na Trace 
> Trace  math.

17. Nastavimo funkcije na A-B

18. Nastavimo A = T1

19. Nastavimo B = T2

20.  Nastavimo Operate > On

21. Nastavimo amplitudo s pritskom na AMPL > Auto

OPOMBA: Prikaže se nova sled. Ta predstavlja Trace 1 - 
Trace2

22. Nastavimo značko na Math Trace s pritiskom na Mar-
ker > select Marker 3

23. Nastavimo značko Trace na Math s pritiskom na Mar-
ker > Marker Trace > Math

• Sedaj lahko pomaknemo marker na najbolj gledek 
del sledi 3 (Trace 3)

*

*Cena veljavna do spremembe zaradi tečaja USD
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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

Vse električne naprave, ki so med seboj povezane ali so v bližini, vplivajo 
drugo na drugo. Uporabniki to opazimo na primer kot motnjo slike na TV 
sprejemniku zaradi bližine mobilnega telefona. Elektromagnetna motnja 
(EMI) je katerikoli signal ali oddaja, ki se prosto širi po zraku ali potuje 
po napajalnih ali signalnih kablih ter pri tem ogroža delovanje radijske 
navigacije oziroma drugih varnostnih storitev ali resno škoduje oziroma 
mo   licenčno storitev radijske komunikacije. Radio komunikacijske 
storitve med drugim obsegajo komercialne oddaje na področjih AM/
FM, televizijo, GSM omrežja, radar, nadzor letenja. Te licenčne radijske 
storitve in nelicenčne radijske storitve, kot sta WLAN ali Bluetooth, 
skupaj z nenamernimi oddajniki, kot so digitalne naprave, vključno z 
računalniškimi sistemi, prispevajo k elektromagnetnemu okolju [1].

EMC V ELEKTRONSKIH 
VEZJIH

Meritve bližnjega magnetnega in električnega polja za 
določanje elektromagnetne združljivos   naprav

Diplomsko delo - avtor: Gjorgji Nusev
Mentor: doc. dr. Marko Jankovec

Danes je uporaba elektronskih na-
prav za komunikacijo, računanje, av-
to ma  zacijo in druge namene, zelo 
razširjena, zaradi česar morajo napra-
ve brezhibno delova   v neposredni 
bližini drugih naprav. EMI je postal 
velik problem za načrtovalce vezij 
in je verjetno, da bo še bolj izrazit v 
prihodnos  . Veliko število elektron-
skih naprav v hkratni uporabi, je del no 
odgovorno za ta trend. Poleg tega 
je uporaba integriranih vezij in ob-
sežna integracija zmanjšala velikost 
elektronske opreme. Ker so vezja 
postala manjša in bolj zapletena, v 
majhnem prostoru najdemo veliko 
vezij, ki povečujejo verjetnost motenj. 
Zapletenost teh naprav lahko zmanjša 
učinkovitost posamezne funkcije.

Znanje o elektromagnetnem polju 
okoli naprave je bistvenega pomena. 
Tradicionalne tehnike merjenja 
elektromagnetnega polja nam ne 

omogočajo ugotavljanja bližnjega 
elektromagnetnega polja, ki je še posebej 
zapleteno pri ak  vnih napravah. Zato 
je treba uporabi   tehniko za merjenje 
bližnjega polja za označevanje EMI 
problemov. Upo raba te tehnike v EMC 
aplikacijah se hitro povečuje in se 
uporablja za razvojne meritve (angl. 
pre-comp-liance measurements) ter 
za lociranje izvorov motenj znotraj 
komponente.

ELEKTROMAGNETNA 
ZDRUŽLJIVOST

Elektromagnetna združljivost (angl. 
electromagne  cal compa  biity - EMC)
je sposobnost naprave, enote na-
prave ali sistema, da zadovoljivo 
deluje v elektromagnetnem okolju, 
ne da bi pri tem vnašala nedopustne 
elektromagnetne motnje v okolje. 
Ta posebna znanost elektrotehnike 
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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

se ukvarja z dvema problemoma: 
emisijo elektromagnetnih motenj iz 
naprave ter odpornostjo naprave na 
elektromagnetne motnje v okolju.

Emisija elektromagnetnih motenj lahko 
povzroča motnje v ostalih napravah, 
zato nadzor emisij cilja na omejevanje 
oddajanja elektromagnetnih motenj 
ter nadzor elektromagnetnega okolja, 
v katerem ostale naprave delujejo. 
Po drugi strani pa raven odpornos   
vezja oziroma naprave predstavlja 
elektromagnetno okolje, v katerem 
vezje oziroma naprava deluje brez 
napak.

Za dosego elektromagnetne združlji-
vos   naprava med obratovanjem ne 
sme mo    drugih električnih naprav 
ali same sebe, oziroma ne sme bi   
občutljiva na emisije in motnje iz 
drugih naprav [2].

Elektromagnetne motnje (angl. Elec-
tromagne  c Interfereces - EMI) vplivajo 
na elektromagnetno združljivost. EMI
predstavlja elektromagnetne pojave 
- motnje, ki vplivajo na električne na-
pra ve preko vodnikov, elektromagne-
tne indukcije ali sevanja. Posledica 
teh vplivov je nepravilno delovanje 
in zmanjšana zmogljivost naprav, v 
najhujšem primeru pa tudi uničenje 
naprave. Z drugimi besedami EMC 
nadzoruje EMI. Poleg tega EMC ob-
ravnava tudi tehnike za načrtovanje 
električnih vezij, ki zmanjšajo ali pre-
prečijo oddajanje motenj.

ZGODOVINA
Problemi elektromagnetne združljivo-
s   segajo v čas, ko je človek prvič začel 
proizvaja   in uporablja   električno 
energijo. Elektrarne so bile zelo občut-
ljive na atmosferske razelektritve pri 
nevihtah, ki so preko strel vnašale 
elektromagnetne motnje v omrežja. 
Z izumom telefona je odstranjevanje 

električnega šuma pridobilo na po-
menu. Inženirji v telefonski industriji 
so začeli razvija   nove komponente 
in vezja za zmanjševanje šuma in pre-
sluhov ter za zaščito naprav pred pre-
hodnimi pojavi. Na začetku 20. sto-
letja je Marconi predstavil proto  p 
brezžičnega telegrafa, ki predstav lja 
začetek razvoja radijskih komunika-
cij. Radijska tehnologija je povzročila 
medsebojno motenje elektronskih 
naprav, kar je vodilo do prvih med-
narodnih predpisov. Kasneje, ko so 
naprave s s  kalnim načinom delovanja 
postale nekaj običajnega, so predvsem 
vozila in naprave za vsakodnevno 
uporabo ustvarile problem prehodne 
interference z radijskimi ter kasneje 
s televizijskim sprejemniki.

Nastalo je veliko komercialnih radijskih 
postaj, ki so v naseljenih območjih tek-
movale za naklonjenost poslušalcev. 
Nastala je huda konkurenca. Eden od 
načinov povečevanja tržnega deleža 
je bilo izboljšanje vsebin radijskih 
oddaj. Drug način je bil motenje kon-
kurenčnih kanalov. Ker je postal ta 
pojav prepogost, so različne države 
uvedle predpise za ureditev frekvenc 
radijskih oddajnikov. S tem je postaja 
morala oddaja   svojo vsebino v prej 
določenem frekvenčnem pasu. Zato 
je bila leta 1933 v Evropi ustanovljena 
služba CISPR in naslednjega leta v 
ZDA Zvezna komisija za komunika-
cije (FCC)[3]. Druga svetovna vojna 
in kasneje hladna vojna sta prinesli 
razvoj komunikacij preko mikrovalov. 
Poleg tega se je razširila uporaba raz-
ličnih radarjev.

Motnje in interference so se zelo po-
večale z izumom bipolarnega tranzistor-
ja v petdese  h, kasneje integrirane-
ga vezja v šestdese  h ter z izumom 
mikroprocesorja v sedemdese  h 
le  h. Od 1970 dalje je začela narašča   
popularnost digitalnih vezij. Razvoj 
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tehnologije je vodil do višanja preklopne hitros   in 
nižanja delovne napetos   v vezjih. Z manjšanjem velikos   
vezij so se višale oddane emisije, poleg tega pa se je 
povečala tudi občutljivost na motnje. Ker so problemi z 
emisijami postajali večji, so države začele izdaja   zakone 
o elektromagnetni združljivos  . Ti zakoni so se kasneje 
poeno  li in mednarodno uveljavili. Vse te težave so prinesle 
razvoj nove industrije, ki se ukvarja z elektromagnetno 
združljivostjo. Začel se je razvoj opreme in programskih 
rešitev za merjenje emisij, pojavili so se laboratoriji in 
svetovalne službe [4].

Spektralna vsebina elektromagnetnih signalov v današnjih 
digitalnih elektronskih vezjih presegajo frekvence 20 GHz. 
Povpraševanje po procesorski moči, hitrejših digitalnih 
napravah in pomnilnikih za shranjevanje bo še naprej raslo.
Zaradi tega predpisi o EMC ne bodo postali milejši, ampak 
se bodo še zaostrili [5].

ŠIRJENJE ELEKTROMAGNETNIH MOTENJ
Elektromagnetna motnja je vsak elektromagnetni pojav, 
ki lahko nega  vno vpliva na lastnos   elementa. Slika 

2.1 predstavlja model širjenja motenj. Za povzročitev 
interferenčnih problemov so potrebni trije elemen  :

• Izvor motenj
• Sprejemnik, ki je občutljiv na motnje
• Kanal, ki prenaša motnje od izvora do sprejemnika

Slika 2.1: Model širjenja motenj

Prvi korak analize problema z motnjami je določitev 
problema. Najprej določimo lastnos   izvora motenj, 
sprejemnika, kanala ter kakšna je FAT (Frequency Amplitude 
Time) karakteris  ka motnje. 

Obstajajo trije različni načini zmanjševanja motenj: 
(1) karakteris  ka motnje se lahko spremeni pri izvoru, 
(2) spremeni se občutljivost sprejemnika, ali pa se 
(3) minimizira (eliminira) kanal. 

V mnogih primerih sprememba izvora ali sprejemnika ni 
prak  čna, kar pomeni, da nam največkrat ostane samo 
možnost nadzorovanja kanala.

Slika 2.2: Način širjenja motenj

Motnja se lahko širi na š  ri različne načine (Slika 2.2). 
Najbolj običajen način širjenja motenj je prevodnik, ki 
se širi preko povezav  skanega vezja, kablov in vodnikov. 
V prevodnem načinu širjenja se motnje širijo sofazno ali 
diferencialno.

Drugi način je sevalni, kjer se motnja širi skozi prazen prostor. 
Zadnja dva načina širjenja sta induk  vno in kapaci  vno 
širjenje prek vodnikov, ki se nahajajo v neposredni bližini 
izvorov. Seveda obstajajo tudi kombinacije zgoraj opisanih 
načinov širjenja motenj.

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

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

HAMtech
shop.hamtech.eu
Tel. 059 010 952
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Viri elektromagnetnih motenj so lahko naravni ali umetni. 
Naravne motnje so vedno prisotne in nanje ne moremo 
vpliva  , zato moramo prilagodi   naprave.

Viri naravnih motenj so:
• zemlja s svojim magnetnim poljem,
• vremenski pojavi v atmosferi, • sonce z elektromagnetnimi 

motnjami,
• kozmična sevanja.

Umetne motnje povzroča človek, glavni izvor pa so sistemi 
brezžičnih komunikacij. Močna neželena sevanja ustvarjajo 
tudi električne naprave v katerih pri delovanju nastajajo 
elektro-obločni plameni in iskrenja. Opazno sevajo 
nekatere elektronske naprave, pri katerih je veliko hitrih 
preklopov (mikroprocesorji, digitalna elektronika). Sevajo 
tudi naprave, pri katerih elektronika ni ključni gradnik, 
kot na primer avtomobilske svečke, električna orodja itd.

STANDARDI
Standardizacija je dejavnost, ki vzpostavlja usklajena 
pravila in določila za ponavljajočo se uporabo, da se 
doseže op  malna stopnja urejenos   na danem področju. 
Dejavnost obsega predvsem procese priprave, izdajanja 
in uporabe standardov. Pomembne koris   standardizacije 
so izboljševanje primernos   proizvodov, procesov in 
storitev za njihove predvidene namene, preprečevanje 
ovir v trgovanju in podpora tehničnemu sodelovanju.
Standardi so zapisani sporazumi, ki temeljijo na priznanih 
rezulta  h znanos  , tehnike in izkušenj. Pripravljeni so 
z namenom doseči op  malne koris   za skupnost. V 
standardih lahko najdemo tehnične specifi kacije in druga 
natančna merila, ki se pogosto uporabljajo kot pravila, 
navodila, preskusni postopki ali defi nicije posameznih 
značilnos  . Standardi se pripravljajo predvsem zato, da 
bi bili materiali, izdelki, postopki in storitve, ki so skladni 
z njimi, primerni za uporabo [6].

Glede na raven se standardi delijo na:
• Mednarodni (IEC, ISO, ITU),
• Regionalni (CEN, FCC, CCC),
• Nacionalni (SIST),
• Panožni (letalske industrije),
• Interni (znotraj enega podjetja).

Pomembno je upošteva   tudi hierarhijo standardov. Ce 

naprave izpolnjujejoˇ mednarodni, regionalni ali nacionalni 
standard, to še ne pomeni da izpolnjujejo tudi panožni 
in interni standard. Ta je lahko strožji od prej našte  h.
EMC standardi se konstanto spreminjajo. Zato moramo 
pri načrtovanju novih naprav vedno upošteva   najnovejšo 
različico EMC standarda.

FCC standardi
ZDA ima več različnih regulatorjev, ki se ukvarjajo z EMC 
predpisi. Glavni regulator je Zvezna komunikacijska 
komisija FCC (Federal Communica  on Commission), ki 
nadzoruje elektromagnetne združljivos   radija in žične 
komunikacije. Del njene odgovornos   se nanaša tudi na 
nadzor motenj. Omejitve in pravila povezane z EMC so 
podane v FCC pravilniku (FCC Rules and Rregula  ons)1  . V 
18. členu so podani standardi, ki se nanašajo na industrijsko, 
znanstveno in medicinsko (ISM) opremo in v 68. členu so 
podani standardi, ki se nanašajo na terminalsko opremo 
priključeno na telefonsko omrežje.

Tehnični standardi in opera  vne zahteve RF naprav so 
opisani v 15. členu. Po defi nicij je RF naprava vsaka naprava, 
ki pri delovanju oddaja RF energijo v okolje s sevanjem 
in prevajanjem. RF energija po FCC predstavlja katerokoli 
izsevano elektromagnetno energijo na frekvencah od 9 
kHz do 3000 GHz. 15. člen sestavlja 6 podčlenov:
• Poddel A - Splošno,
• Poddel B - Nenamerno sevanje (EMC predpise za 

elektronske naprave),
• Poddel C - Namerno sevanje,
• Poddel D - Nelicencirane komunikacijske naprave za 

osebno uporabo,
• Poddel E - Unlicensed na  onal informa  on infrastructure 

devices,
• Poddel F - Ultra-Siroko pasovno območje na delovanje

Slika 2.3: FCC oznaka

Vsaka digitalna elektronska naprava, ki vsebuje urin 
generator s frekvenco večjo od 9 kHz, pripada B-poddelu. 
Digitalne naprave so razdeljene na dve kategoriji:

1 Code of Federal Regulations, Poglavje 47, Telecommunications
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Kategorija A:  naprave, katerih dovoljeno sevanje je večje, 
vendar je njihova uporaba omejena na 
trgovinsko ali industrijsko okolje. Zanje se 
šteje, da delujejo v področju, kjer je dostop 
nadzorovan.

Kategorija B: naprave, ki so namenjene široki potrošnji. 
Zahteve glede ustvarjanja motenj so ostrejše 
(za 10 dB) kot za naprave iz kategorije A.

Za vse produkte iz kategorij A in B mora prodajalec 
preveri   skladnost produkta pred začetkom prodaje 
v ZDA. Verifi kacija je potrebna za večino naprav pod 
pristojnostjo FCC, pri tem akredi  rani laboratoriji niso 
potrebni [7] [8].

Frekvenca
(MHz)

Omejitev v 
kategoriji A 
(dB μV/m)

Omejitev v 
kategoriji B 
(dB μV/m)

30-88 39,0 29,5
88-216 43,5 33,5

216-960 46,5 36,5
>960 49,5 43,5

Tabela 2.1: Primerjava emisij med kategorijama A in B na razdalji 

od 10 metrov

EMC standardi v Evropski uniji
Evropski standardi na podlagi EMC se razlikujejo od FCC 
standard. Poleg zahtev za emisije vključujejo tudi zahteve 
za odpornost. Druga razlika je, da brez izjem pokriva vse 
električne/elektronske izdelke.

Standardi za dopustne prevodne motnje omejujejo induci-
rane motnje od 150 kHz do 30MHz, saj so frekvence 
pod 30MHz glavni povzročitelji interferenc v radijskih 
komunikacijah. Danes so evropski standardi za dopustne 
prevodne motnje enaki kot FCC standardi. V tabeli 2.2, 
številke z zvezdico pomenijo, da dopustne prevodne motnje 
linearno padajo z logaritmom frekvence, kot kaže slika 2.4.

Frekvenca
(MHz)

Omejitev v kategoriji A Omejitev v kategoriji B
Quasi-peak

(dB μV )
Povprečno 

(dB μV )
Quasi-peak

(dB μV )
Povprečno 

(dB μV )

0.15-0.5 79 66 66-56* 56-46*
0.5-5 73 60 56 46
5-30 - - 60 50

Tabela 2.2: FCC/EN55022 dopustne prevodne motnje kategorij A in B

Evropski standardi za dopustne sevalne motnje so podobni 
FCC standardom. Največja razlika je na območju med 88 
MHz in 230 MHz (Slika 2.5), kjer so evropski standardi 
strožji kot FCC. Pod 88 MHz in nad 230 MHz se standarda 
razlikujeta za 0.5dB. Pomembno je tudi poudari  , da 
evropski standardi za dopustne sevalne motnje veljajo 
do 1 GHz, medtem ko FCC standarde, pod nekaterimi 
pogoji, veljajo do 40 GHz.

Frekvenca
(MHz)

Omejitev v kategoriji A
(dB μV/m)

Omejitev v kategoriji B 
(dB μV/m)

30-230 40 30
230-1000 47 37

Tabela 2.3: Primerjava dopustne sevalne emisij med kategorijama 

A in B na razdalji od 10 metrov
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Slika 2.4: Dopustne prevodne motnje za FCC in CISPR(EN55022)
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Slika 2.5: Dopustne sevalne motnje za FCC in CISPR(EN55022)

Znak CE - Conformit´e Europ´eenne
Direk  va EMC 2004/108/ES (ki je nadomes  la prvotno EMC 
89/336/EEC) določa bistvene zahteve za produkte, ki se 
prodajajo v EU [9]. Produkt mora bi   zasnovan in izdelan 
ob upoštevanju stanja tehnike, tako da se zagotovi, da:

1. Elektromagnetne motnje, ki jih povzroča, ne presegajo 
ravni nad katero radijska, telekomunikacijska ter druge 
opreme ne morejo delova  , kakor je predvideno;
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2. Ima raven odpornos   pred elektromagnetnimi mot-
njami, kot se pričakujejopri predvideni uporabi, kar 
omogoča delovanje opreme za njen namen brez 
nesprejemljivega poslabšanja delovanja.

Proizvajalec izvede ugotavljanje združljivos   na osnovi 
ustreznih elektromagnetnih pojavov, pri čemer upošteva 
pogoje delovanja aparatov. Uporabi lahko usklajene 
EMC standarde, lastno metodologijo ali kombinacijo 
obeh metod. Izbira pravega usklajenega standarda je 
odgovornost proizvajalca, ki mora zagotovi   skladnost 
vseh konfi guracij v predvidenih pogojih delovanja.

Na podlagi priložene tehnične dokumentacije proizvajalca, 
EMC komisija (kot SIQ) oceni, ali so zahteve direkcije 
izpolnjene in izda izjavo, ki potrjuje skladnost opreme. Tak 
način pristopa je sprejemljiv, ker direk  va o elektromagnetni 
združljivos   v EU predstavlja pravni dokument, ki mora bi   
izpolnjen in ne standardov. V večini drugih zakonodajah, 
so standardi pravni dokumen  , ki se morajo upošteva  . 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hrani   
izvod izjave o združljivos   naprave, za katero še vedno 
odgovarjata, skupaj s tehnično dokumentacijo 10 let po 
tem, ko je bil narejen zadnji izdelek [10].

Slika 2.6: CE oznaka

Vsaka naprava, ki zadošča evropski direk  vi o EMC, se 
označi z oznako CE 2.6. Oznako CE je treba names    na 
vidno mesto naprave ali aparata s podatki.

Ce to ni mogoče se mora pritrdi   na embalažo oziroma 
na priložene dokumente.ˇ Nalepka ne sme bi   enostavno 
odstranljiva oz. ne sme bi   naknadno nalepljena na 
proizvod (npr. s strani prodajalca). Ce se znak CE zmanjša 
ali poveča, je treba upošteva   razmerja, ki so prikazana 
na zgornji risbi. Različne sestavine znaka CE morajo bi   
enako visoke in ne manjše od 5 mm.

Trenutno je več kot 50 različnih standardov, povezani z 
EMC direk  vo. Na tabeli 2.4 je prikazan del od njih.
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Tip opreme Emisija Odpornost
Osnovni standardi

Oprema za informacijsko tehnologijo EN 55024 EN 55022
Industrijska, znanstvena in medicinska 
oprema

EN 55011 -

Radijski in televizijski sprejemniki EN 55013 EN 55020
Gospodinjski apara   in električna 
orodja

EN 55014-1 EN 55014-2

Sve  lke in sve  la EN 55015 EN 61547
Motorji z nastavljivo hitrostjo EN 61800-3 EN 61800-3
Medicinska oprema EN 60601-1-2 EN 60601-1-2
Generični standardi

Stanovanjsko, poslovno in manj 
zahtevno industrijsko okolje

EN 61000-6-3 EN 61000-6-1

Industrijsko okolje EN 61000-6-4 EN 61000-6-2

Tabela 2.4: Evropski testni standardi na področju EMC

Ce povzamemo, znak CE:
• Je obvezen na vseh izdelkih,
• Celotna odgovornost proizvajalca,
• Ga ne izdaja cer  fi kacijski organ, ampak ga names   

proizvajalec,
• Nagovarja inšpektorje,
• Ni oglaševalsko orodje,
• Zagotavlja, da produkt ustreza vsem evropskim standardom 

in tehničnim predpisom, ne le EMC direk  vi,
• Potni list za EU trg.

MOTNJE V DIGITALNIH VEZJIH

Danes je skoraj vsaka naprava sestavljena iz digitalne 
elektronike in mikroprocesorja, ki skrbi za njeno pravilno 
delovanje. Delovna frekvenca vezja se neprenehoma zvišuje, 
kar povzroča zmanjšanje elektromagnetne združljivos   
med vezji. Pri takih frekvencah je vsak digitalni sistem 
tudi RF sistem, ki predstavlja močen vir elektromagnetnih 
motenj. Zaradi tega vezje kljub pravilnih logiki ne bo 
pravilno delovalo.

Večina digitalnih načrtovalcev dobro poznajo temo 
načrtovanja digitalnih sistemov, ampak niso vedno 
dobro opremljeni za analizo RF sistemov, kar je točno 
to, kar načrtujejo. Pogosto se izkaže, da so načrtovalci 
digitalnih sistemov odlični načrtovalci anten, vendar se 
tega ne zavedajo. Mnogi načrtovalci analognih vezij zdaj 
načrtujejo digitalna vezja, ne da bi upoštevali različne 

tehnike za ozemljitev, medsebojno povezovanje itd. Na 
primer, v nekaterih nizkofrekvenčnih analognih vezjih je 
boljše, če je za ozemljitev v ene sami točki. Po drugi strani 
je v digitalnih vezjih to lahko glavni izvor motenj.

Majhna digitalna logična vrata na prvi pogled ne izgledajo 
kot velik izvor motenj, vendar so njihove visoke hitros   
preklapljanja, skupaj z induk  vnostjo vodnikov, ki jih 
povezujejo, glavni izvor motenj. Napetost, ki se pojavi 
na vodniku zaradi spreminjajočega toka je:

                                                                (2.1)

kjer je L induk  vnost vodnika in di/dt predstavlja spre-
membo toka v času. Vpliv na delovanje vezja lahko pri-
kažemo z naslednjim primerom. Predpostavimo, da ima 
napajalni vodnik induk  vnost 50 nH. Ko digitalna vrata 
spremenijo stanje, lahko steče skozi vodnik v 1 ns tok  
50 mA. Po enačbi 2.1 bo inducirana šumna napetost, ki 
se širi po napajalnem vodniku, dosegla 2.5 V. Če rezultat 
pomnožimo s številom vrat v  pičnem digitalnem sistemu 
in primerjamo z napajalno napetostjo, ki je lahko 3.3 V, 
vidimo da so logična vrata velik izvor motenj.

Veliko načrtovalcev digitalnih vezij pri načrtovanju razmi-
šlja v časovnem prostoru. Pri načrtovanju digitalnih 
vezij s stališča elektromagnetne združljivos  , je bolje 
razmišlja   v frekvenčnem prostoru, saj so vsi standardi 
in direk  ve o EMC podani v frekvenčnem prostoru. 
Časovni in frekvenčni prostor sta povezana s Fourierevo 
transformacijo. Harmonska vsebina pravokotnih signalov 
se razpros  ra do neskončnos  , vendar obstaja točka, od 
katere naprej se lahko energija višjih harmonikov ignorira.
V analognih vezij so zunanje motnje ponavadi glavni 
povzročitelji interference, v digitalnih vezij pa so notranje 
motnje  ste, ki nas skrbijo. Pojavijo se zaradi:
• Ground bus noise [11],
• Power bus noise [12],
• Odboj v linijah,
• Presluhi.

SEVANJE DIGITALNIH VEZIJ

Regulatorske komisije so zelo stroge pri elektromagnetne 
združljivos  . Njihovo mnenje igra pomembno vlogo pri 
odločitvi, ali se digitalno napravo lahko prodaja na trgu 
ali ne. Da digitalna naprava zadovolji EN 55022 standard 
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mora pozi  vno opravi   test za izsevane motnje (motnje, 
ki jih naprava izseva v okolico).

Nadzorova   sevanje digitalnih naprav je lahko enako 
zapleteno in težko kot načrtovanje kompleksne digitalne 
logike. To je potrebno obravnava   kot problem načrtovanja 
od samega začetka. Poznavanje parametrov, ki vplivajo 
na sevanje, pomaga pri razvoju metod za njegovo 
zmanjševanje. Digitalna vezja lahko povzročajo sevalne 
motnje na dva načina:

Diferencialne motnje (Diff eren  al-mode) se pojavijo kot 
posledica toka, ki teče v obliki zank. Mehanizem 
digitalnih motenj je prikazan na sliki 2.7. Zanke v 
vezju delujejo kot majhne zančne antene (loop 
antennas), ki sevajo pretežno magnetno polje. 
Ceprav so te zanke potrebne za delovanje vezja,ˇ 
je njihovo velikost in površino treba nadzorova   
v procesu načrtovanja.

Sofazne motnje (Common-mode) se pojavijo kot posledica 
nezaželenih padcev napetos   v vodnikih. Ko 
diferencialni tok teče skozi ozemljitveno ploščo 
digitalne naprave, se zaradi njene impedance 
na njej pojavi nezaželeni padec napetos  , ki 
preko zunanjega kabla oddaja motnje v okolico. 
Iz slike 2.8 lahko rečemo da, vhodno izhodni 
kabli in vodniki predstavljajo antene, ki sevajo 
pretežno električno polje. Sofazne motnje so 
težje za razume   in nadzorova   v primerjavi z 
diferencialnimi. Zato obstajajo metode in načini 
za zmanjševanje sevanja, ki se uporabljajo v 
času načrtovanja.

Slika 2.7: Diferencialne motnje iz PCB2 

Slika 2.8: Sofazne motnje iz vodnikih3

Diferencialne motnje
Diferencialni način sevanja digitalnih vezij modeliramo 
kot sevanje majhne zančne antene (angl. small loop 
antenna). Električno polje E okoli majhne zančne antene 
s površino A in tok Idm, na razdalji r je enako (Kraus and 
Marhe  a, 2002, p. 199, Eq. 8 [13]):
   

(2.2)

kjer Θ predstavlja kot med ravnino antene in točko 
opazovanja. Samo ime “maLa zančna antena” pomeni, da 
je njen obseg manjši od λ/4 in da je tok, ki teče, povsod 
v fazi. Za antene, ki imajo obseg večji od λ/4, tok ni več 
v fazi. Sevalni diagram male zančne antene v prostoru 
je prikazan na sliki 2.9. Polje je maksimalno v ravnini 
antene, oziroma ko je Θ = 90°.

2pride iz enačbe za sevanje majhno zančne antene:

kjer je  

impedanca praznega prostora.

Enačba 2.2 velja samo za prazen prostor brez zrcalne 
površine v bližini. Večina EMC meritev na elektronskih 
napravah se izvede na odprtem prostoru nad ozemljitveno 
površino (gorund plane). Zaradi refl eksije od ozemljitvene 
površine se izmerjena vrednost sevalnih emisij poveča za 

2 Stran 465 v [7]
3 Stran 465 v [7]
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6dB oziroma za faktor 2. Če to upoštevamo v enačbi 2.2, dobimo:

Slika 2.9: Sevalni diagram majhno zančne antene4

Enačba 2.3 nam pove, da je sevanje zanke odvisno od toka I, njene površine 
A in kvadrata frekvence f. Iz tega sledi, da diferencialne motnje iz digitalnih 
vezij lahko zmanjšamo če:

• zmanjšamo amplitudo toka,
• zmanjšamo frekvenco ali harmonsko vsebino toka,
• zmanjšamo površino zanke.

Vacon 10 

Vacon 20

Vacon 100 HVAC

Vacon 100 motorska montaža

Vacon
Nova generacija frekvenčnih pretvornikov

www.metronik .s i

4 Stran 466 v [7]
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Metode za zmanjševanje diferencialnih motenj
Pri načrtovanju digitalnih vezij je osnovni (primarni) način 
zmanjšanja diferencialnih motenj minimiziranje površine 
zanke, po kateri tečejo tokovi. Pri načrtovanju PCB moramo 
pazi  , da so signalni vodi in njihovi povratni vodi na maso 
postavljeni čim bližje. To je zelo pomembno pri urah (angl. 
clocks), naslovnih vodilih, podatkovnih vodilih itd.

Na primer, če v zanki s površino 10 cm2, teče tok s frekvenco 
100 MHz in amplitudo 25 mA, bo v njeni okolici izsevano 
električno polje na razdalji 10 m enako 164,3 μV/m ali 44,3 
dBμV/m. Vrednost je nad dovoljeno mejo za komercialne 
naprave iz kategorije B. Maksimalna dopustna površina 
zanke, ki ne bi presegla dopustne sevalne motnje je:

(2.4)

kjer je E v dBμV/m, oddaljenos   r v metrih, frekvenca f v 
megahercih (MHz), tok Idm v miliamperih (mA) in površina 
zanke je v kvadratnih cen  metrih (cm2). Maksimalna 
dopustna površina zanke iz prejšnjega primera za kategorijo 
B je: A = 0,48 cm2. Vidimo, da je pri načrtovanju digitalnih 
vezij treba pazi  , da je površina zank čim manjša. Če jih 
ne moremo več zmanjša  , naredimo tako, da se motnje 
med sabo izničijo (slika 2.10). Sledi so lahko narejene na 
is   plas   PCB ali pa na različnih plasteh. Če so narejene 
na različnih plasteh moramo uro postavi   na novo plast, 
ki se bo nahajala med dvema ozemljenima plastema.
 

Slika 2.10: Način načrtovanja za izničenje motenj  

Drugi način zmanjševanja motenj v digitalnih vezjih je 
zmanjševanje toka ali zmanjševanje njegove harmonske 
vsebine. V digitalnih vezjih so najbolj uporabljeni signali 
(tokovni ali napetostni) pravokotni oziroma trapezoidni, 
ker imajo končni dvižni časi. Če na trapezoidnem tokovnem 
signalu naredimo Fourierevo transformacijo, bo njegov 
spekter vseboval veliko harmonskih komponent, ki vplivajo 
na emisijo. Za simetrični trapezoidni signal lahko po enačbi 
2.5 izračunamo amplitudo n-tega harmonika.

(2.5)
 

Slika 2.11: Harmonska vsebina trapezoidnega signala z 50% 

duty cycle5  

V enačbi 2.5 I predstavlja amplitudo signala, tr dvižni čas 
(angl. rise  me) signala, d obratovalni cikel (angl. duty 
cycle) signala, T periodo signala in n naravno število. Iz 
slike 2.11 lahko ugotovimo, da harmoniki padajo z 20 dB 
na dekado do frekvence . Od te frekvence naprej 
padajo s 40 dB na dekado.

Če združimo enačbi 2.3 in 2.5 vidimo, da do frekvence 
, ki predstavlja lomno frekvenco, diferencialne 

motnje naraščajo z 20 dB na dekado. Od lomne frekvence 
naprej se diferencialne motnje ne spreminjajo, ostanejo 
konstantne (slika 2.12).

 

Slika 2.12: Diferencialne motnje v odvisnosti od frekvence

S tem smo pokazali, da so diferencialne motenje zelo 
odvisne od dvižnega časa. Dvižni čas je  s  , ki določa 
točko preloma, nad katero diferencialne motnje prenehajo 
narašča   s frekvenco. Če jih hočemo zmanjša  , moramo 
upočasni   njihove dvižne čase kolikor je mogoče. To 
izvedemo tako, da namesto pravokotnega signala za uro, 
uporabimo razpršeni signal. Tak signal svojo energijo 
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razširi v frekvenčnem prostoru in zato znižuje maksimalno 
amplitudo motenj pri vsaki posamezni frekvenci. Najbolj 
primerni signal je tako imenovani “Hershey Kiss” (slika 
2.13), ki je podoben trikotnemu signalu. Najbolj uporabljen 
razprševalni signal v digitalni elektroniki je trikotni signal.
Diferencialne in sofazne motnje so lahko povzročene 
z is  m urinim signalom. Zmanjševanje površine zanke 
vpliva samo na diferencialne motnje, ne pa na sofazne 
motnje. Če za urin signal uporabimo razpršeni signal, 
zmanjšamo tako diferencialne kot tudi sofazne motnje. 
Pri takšnemu načinu spremenimo lastnos   vira, ki jih 
povzroča, ne kanala.
 

ČAS

A
M

P
LI

TU
D

A

Slika 2.13: Hershey Kiss modulacija trikotnega signala

Sofazne motnje
Sofazni način sevanja digitalnih vezij modeliramo kot 
sevanje dipol ali monopol antene (kabel), ki sta vzbujeni s 
šumno napetostjo. Šumna ali ozemljitvena napetost je  sta 
napetost, ki se pojavi zaradi padca napetos   na ozemljitveni 
površini. Za kratek dipol (angl. short dipole), z dolžino l v 
daljnem polju na razdalji r, je njegovo električno polje E:

(2.6)

kjer je f frekvenca signala, I sofazni tok, ki teče skozi ka-
bel (anteno) in θ  kot med ravnino antene in točko opa-
zo vanja. Sevanje je maksimalno ko je θ = 90°. Sevalni 
diagram dipolne antene, ki je postavljena vzdolž z-osjo, 
je podoben kot pri majhno zančni anteni 2.9. Sevalni 
diagram monopolne antene je podoben enemu delu 
dipolne antene.

Iz enačbe 2.6 lahko povemo, da je izsevano električno 
polje sorazmerno s frekvenco toka, dolžino antene in 
amplitudo sofaznega toka. Iz tega sledi, da lahko sofazne 
motnje zmanjšamo če:
• zmanjšamo amplitudo sofaznega toka, 
• zmanjšamo frekvenco ali harmonsko vsebino toka,
• zmanjšamo dolžino antene(kabla).

Če signal ni sinusen, moramo pozna   njegovo harmonsko 
vsebino. Izsevano električno polje po enačbi 2.6 narašča 
z 20 dB/dekado. Z združitvijo enačb 2.6 in 2.5 ugotovimo, 
da so izsevane sofazne motnje konstantne do lomne 
frekvence . Od te frekvence pa naprej motnje 
padajo z 20 dB/dekado. Na sliki 2.14 vidimo sofazne 
motnje v odvisnos   od frekvence. Če primerjamo sofazne 
in diferencialne motnje, vidimo, da so sofazne motnje 
večji problem pri nizkih frekvencah, diferencialne pa pri 
visokih frekvencah. Pri diferencialnem in sofaznem toku 
je velikost izsevanih motenj enaka.
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Slika 2.14: Sofazne motnje v odvisnos   od frekvence

(2.7)

Če je dolžina kabla 1 m, površina zanke 10 cm2 in frekvenca 
signala 12 MHz, potem enačba 2.7 dobi obliko:

(2.8)

Iz zadnje relacije vidimo, da za enako količino izsevanih 
motenj potrebujemo okoli 1000-krat več diferencialnega 
toka kot sofaznega. Z drugimi besedami, mehanizem 
sofaznih motenj je veliko bolj učinkovit kot mehanizem 
diferencialnih motenj. Sofazni tok potrebuje nekaj 
mikroamperov, da bi povzročil enako količino izsevanih 
motenj, kot nekaj miliamperov diferencialnega toka. To 
velja samo za kable, krajše od četr  ne valovne dolžine, ker 
je takrat ves tok, ki teče skozi njih, v fazi. Ko se bližamo z 

1 stran 164, Enačba 4-36a v [14]
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dolžino kabla dolžini λ/4, del toka ni več v fazi. Za kable, 
daljše od λ/4, enačba 2.6 za sevanje ne velja, ampak velja 
enačba 2.9. Ta nam pove, da zaradi toka, ki ni več v fazi, 
izsevane motnje več ne naraščajo z dolžino kabla.

(2.9)

Metode za zmanjševanje sofaznih motenj
V praksi, je dolžina kablov odvisna samo od razdalje med 
napravami, ki so medsebojno povezane in niso pod nadzorom 
EMC načrtovalcev. Torej, edini parameter iz enačbe 2.6, 
ki ga lahko načrtovalec nadzoruje, je sofazni tok. Sofazni 
tok v resnici ni potreben za normalno delovanje digitalnih 
vezij, ker ni nosilni signal informacije. Diferencialni tok 
je  s   ki predstavlja nosilni signal informacije. Zaradi 
tega moramo pazi  , da tehnike za zmanjševanje motenj 
vplivajo samo na sofazne tokove, ne pa na diferencialne 
tokove v kablih.

Tehnike, ki nam omogočajo zmanjševa   sofaznega toka, 
so naslednje:

Minimiziranje izvora sofazne napetos   je prvi korak pri 
zmanjševanju sofaznih motenj. To običajno 
vključuje zmanjševanje upornos   mase. Zelo 
učinkovit način, da to storimo, je uporaba na 
ozemljitvene površine ali mreže.

Filtriranje kabla naredimo s pomočjo feritne dušilke 
ali s pomočjo nizko impedančnega spojnega 
kondenzatorja. Feritna dušilka predstavlja 
visoko impedančni fi lter za sofazne motnje. 
Zanimivo je, da upornost feritne dušilke narašča s 
frekvenco, induk  vnost pa ostane ista [15]. Nizko 
impedančni skozni kondenzator uporabljamo 
za preusmerjanje sofaznih motenj pro   masi. 
Kondenzator mora bi   povezan na maso ohišja 
in ne na maso digitalne logike.

Oklopitev kabla preprečuje sofaznim motnjam, povzročenih 
zaradi sofaznega toka, da bi sevale v okolico. Oklop 
kabla je narejen iz nemagnetnega materiala. 
Njegova debelina je manjsa v primerjavi s kožnim 
efektom pri prej doloceni frekvenci.

Ločevanje kabla od mase PCB naredimo s pomočjo 
transformatorjev ali optosklopnikov.

SONDE ZA MERJENJE BLIŽNJEGA 
POLJA

Danes elektronske naprave, kot na primer mobilni telefoni, 
postajajo vse bolj in bolj kompleksne. To je posledica 
kombinacije različnih modulov, kot so kamere, senzorji, 
radijski sprejemniki, mikroprocesorji itd. Vsak modul 
vsebuje svojo  skanino, ki je sestavljena iz različnih ak  vnih 
komponent (integrirana vezja, oscilatorji itd). 

Zaradi visoko frekvenčnih tokov, ki tečejo skozi njih, v 
svoji okolici povzročajo elektromagnetne motnje. Te 
motnje lahko predstavljajo glavni vzrok nepravilnos   
delovanja same naprave ali naprav v njeni okolici. Zaradi 
teh nepravilnos   se mora naprava pred začetkom prodaje 
tes  ra   na dopustne sevalne motnje (tabela 2.3), ki 
zadovoljujejo standarde.

Naprava se tes  ra na odprtem prostoru s pomočjo 
sprejemne referenčne antene, postavljene na primerni 
razdalji. Z drugimi besedami, meritve se izvedejo v daljnem 
polju (angl. far fi eld regime). Tes  ranje v daljnem polju 
pomeni, da se vse geometrijske lastnos   vira sevanja, 
v dovolj veliki oddaljenos  , združijo v polje točkastega 
izvora. Iz rezultatov v daljnem polju lahko z zanesljivostjo
ocenimo, če naprava v celo   zadovoljuje ali ne zadovoljuje 
prej navedenim EMC standardom, ne da bi pri tem upoštevali 
podrobne geometrijske lastnos   same naprave. Iz istega 
razloga pa iz rezultatov žal ne moremo natančno določi   
točnega izvora sevalnih motenj v sami napravi, ki so lahko 
odpr  na v kovinskem ohišju, priključni kabli naprave itd.

Če hočemo natančno določi   izvor sevalnih motenj, se 
moramo približa   napravi in pogleda   od blizu. Žal tega ne 
moremo naredi   s pomočjo antene za daljne polje. Te so 
enostavno prevelike za to nalogo. Najbolj primerno orodje 
za natančno določevanje izvora motenj je sonda za meritev 
bližnjega polja (angl. near fi eld probe). Z njeno pomočjo se 
celoten izdelek lahko prostorsko poskenira v nekaj minutah 
in natančno določi izvor motnje do komponente ali sledi. 
Ko se s sondo bližamo izvoru, se narava elektromagnetnega 
polja spremeni. Elektromagnetno polje v bližini izvora je 
odvisno samo od lastnos   izvora, ki je lahko:
Magnetno, če polje seva zanko s spreminjajočim tokom.
Električno, če polje seva linijo s spreminjajočim potencia-

lom.
Pomembno je vede  , da sta v praksi običajno hkra   
prisotni obe komponen   polja.
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Zelo pomembna karakteris  ka elektromagnetnega polja 
je njegova valovna impedanca. Ta predstavlja odnos med 
električnim in magnetnim poljem v vsaki točki v prostoru.

(3.1)

Iz enačbe 3.1 lahko ugotovimo, da imajo prevladujoča 
magnetna polja nizko karakteris  čno valovno impedanco, 
prevladujoča električna polja pa visoko. Poleg tega na 
valovno impedanco vpliva tudi razdalja od izvora. Za 
magnetno polje se valovna impedanca poveča z razdaljo, 
za električno polje pa se valovna impedanca zmanjšuje 
z razdaljo. Ko združimo enačbo 3.1 in enačbi za sevanje 
magnetnega dipola1 ter električnega dipola2, dobimo:

(3.2)

(3.3)

kjer je r razdalja od izvora, Z0 = μ
ε  valovna impe-

danca medija, ki je za prazen prostor 120 π Ω= 377 Ω 
in k valovno število enako k = 2π

λ  . Enačbi 3.2 in 3.3 
predstavljata impedanci magnetnega dipola oziroma 
električnega dipola.

Slika 3.1: Impedanca elektromagnetnega valovanja.

Iz slike 3.1 lahko ugotovimo, da se na razdalji r = λ
2π,

ki spada v tako imenovano ”prehodno območje”, obe 
impedanci združita, od te razdalje naprej pa se njihova
valovna impedanca ne bo spreminjala oziroma ostane 
377 Ω. Območje po prehodnem obmocju se imenuje 
”Fraunhoferjevo področje” ali daljno polje, ki ni naša tema 
za obdelavo. Območje pred prehodnim območjem se 
imenuje ”Fresnelovo” reak  vno področje ali bližnje polje.

Območje se imenuje reak  vno, ker se energija od izvora 
poleg sevalno širi tudi induk  vno oziroma kapaci  vno. 
Iz slike 3.1 vidimo, da je povezava med električnim in 
magnetnim poljem ponavadi zelo kompleksna in zelo 
odvisna od geometrije izvora. Zaradi te kompleksnos   ne 
moremo točno določi   gostote moči v območju meritve. 
To je zato, ker moramo za izračun gostote moči meri   
posebej električno in magnetno polje v vsaki točki prostora.

SONDE ZA MERITEV BLIZNJEGA POLJA

Sonde za meritev magnetnega polja

EMC inženirji že dolgo uporabljajo sonde za meritev 
magnetnega polja, da bi odkrili izvore motenj v vezjih 
in napravah. Glavni izvor magnetnega sevanja je tok v 
vezjih, kot na primer: PCB vodniki z rela  vno visokim 
tokom, zaključki žic itd. Magnetno polje lahko nastane 
tudi zaradi tokov v kovinskem ohišju, ki so bili povzročeni 
zaradi visokega nivoja elektromagnetnega sevanja iz 
vezja v ohišju.

Najbolj preprosto sondo za zaznavo magnetnega polja 
predstavlja zanka, ki je narejena iz žice in je induk  vno 
povezana s sevajočim vodnikom ali žico. Oblika sonde 
predstavlja neoklopljeno zančno anteno, katere prevodnik 
je oblikovan v en ali več ovojev, njegova dva konca tesno 
skupaj (slika 3.2-A). Delovanje zančnih sond je zelo odvisno 
od dolžine žice in velikos   zanke, zato jih delimo v dve 
skupini:

Majhno zančne antene: dolžina in velikos   zank so zelo 
majhne v primerjavi z valovno dolžino. Tok je v 
vsakem trenutku enakomerno porazdeljen po 
celi zanki, tako da ni nikjer faznega zamika. Za 
izpolnitev tega pogoja dolžina žice v zanki ne sme 
presega   približno λ/10 od najvišje izmerjene 
frekvence. Majhno zančne antene se zaradi nizke 
sevalne upornos   in usmerjenos   (slika 2.9) 
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1enačbi 5-18b in 5-19b v [14].
2enačbi 4-8b in 4-10b v [14].
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največkrat uporabljajo kot sprejemne antene za 
meritev magnetnega polja pri precompliance EMC 
meritvah kot radijski smerni detektorji itd [16].

Veliko zančne antene: dolžina in velikos   zank so pri-
merljive z valovno dolžino (≈ λ). Tok po zanki ni 
enakomerno razporejen. Te neenakomernos   
povzrocajo povsem drugacne lastnos   v primer-
javi z majhno zančnimi antenami. Zaradi tega se 
ne uporabljajo kot sonde za meritev magnetnega 
polja.

Za meritev magnetnega polja sondo povežemo na 
spektralni analizator in merimo njen odziv. Največji odziv na 
spektralnem analizatorju dobimo, ko je sonda postavljena 
vzporedno tokovni žici v njeni neposredni bližini. Zaradi 
smernih lastnos   zancne antene se lahko uporabljajo za 
iskanje in sledenje motenj.

Pomembno je vede  , da vsak spektralni analizator ali 
voltmeter ne vsebuje polnovalnega usmernika. Prak  cna 
posledica tega so razlicni rezulta  , ce magnetno sondo 
obrnemo za 1800. Neprepoznavanje tega dejstva lahko 
pripelje do neupostevanja in ignoriranja pomembnih 
virov mocnega sevanja.

Primerjava oklopljene in neoklopljene zanke
V EMC aplikacijah je zelo pomembna zadeva oklopitev.
Oklopljena zančna antena je v naši aplikaciji občutljiva 
samo na magnetno polje. Oklop antene predstavlja 
oviro za električno polje, ki prepreči vplivanje na izhodni 
rezultat. Poleg tega oblika sonde zmanjšuje sprejem šuma 
iz okolice, ki je pretezno električne narave.

Oklop predstavlja tudi Faradayevo kletko, ki jo postavimo 
med dve območji za nadzor širjenja elektromagnetnih 
motenj iz enega območja v drugo. Oklop je izdelan iz 
nemagnetnega materiala in okoli njega ne pričakujemo
velikih tokov, ki se lahko pojavijo kot posledica vpliva 
električnega ali magnetnega polja. Kljub temu se z 
naraščajočo frekvenco v oklopu pojavi tok, ki steče vzdolž
njegove zunanje površine. Tok bo naraščal, dokler oklop 
ne prevzame glavnega dela notranjega vodnika in postane 
glavna struktura za magnetno indukcijo.

Slika 3.2-a prikazuje osnovno obliko magnetne sonde, ki 
vsebuje samo eno zanko, narejeno iz žice. Problem takšne 
oblike je občutljivost na električno polje. Če zelimo izloči   

vpliv električnega polja na rezultat, oklopimo zanko (slika
3.2-B). Taksen primer je sonda, narejena iz koaksialnega 
kabla. Za pravilno delovanje sonde v tej konguraciji pa 
moramo prekini   tok, ki se inducira in teče skozi oklop. 
Ta tok ustvarja magnetno polje, ki izniči zunanje in ne 
dovoli, da se inducira napetos   med notranjim vodnikom 
in oklopom. Takrat sonda postane neuporabna. Magnetno 
občutljivost sonde ohranimo tako, da prekinemo tok v 
oklopu in odstranimo del oklopa pri vrhu sonde (slika 
3.2-C). Rezultat je sonda, občutljiva le na magnetno polje. 
Preostali del oklopa pa prepreči vpliv električnega polja 
na izhodni rezultat.

Osnovna zanka
A

Oklopljena zanka
B

Oklopljena zanka z režo
C

Slika 3.2: Oklopljena zanka z rezo prepreci elektricno polje, med-

tem ohrani obcutljivost na magnetno polje3.

Poleg do sedaj navedenih  pov magnetnih sond obstajajo 
tudi drugi  pi. Ena magnetna sonda je sestavljena iz zanke, 
oklopa okoli nje, prenosne linije in ozemljitve. Z njihovo 
kombinacijo dobimo preostale  pe, ki so prikazani na sliki
3.3.

(a) (b) (c)

kratek
stik

kratek
stik

Slika 3.3: Razlicni tipi magnetnih sond.

Zanka na sliki 3.3-a se imenuje oklopljena zanke z bočno 
režo. Preostali dve sondi se razlikujeta med sabo tako, da 
je notranji vodnik sonde na sliki 3.3-b povezan na oklopu 
pri njenem vratu, medtem ko je notranji vodnik sonde na 
sliki 3.3-c povezan na oklopu pri reži. Vsak  p sonde ima 
različen frekvenčni odziv in različne občutljivos  .

3Stran 74 v [7].
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Delovanje oklopa
Pri nizkih frekvencah deluje oklop kot sta  cna Faradayeva 
kletka in indukcija tokov v njem je zanemarljiva. Takrat 
oklop za magnetno polje ne predstavlja nobene ovire in 
napetost se inducira le v notranjem vodniku, enako kot 
pri neoklopljeni zanki. To velja za frekvence z vdorno 
globino δ, večjo od debeline oklopa (δ > d).

IA IA

ISi ISi

Ise Ise

REŽA

(a)

                (b)

Slika 3.4: Tok v oklopu pri frekvencah z vdorno globino manjšo od 

debeline oklopa (f > fδ)
4.

Pri visokih frekvencah, ko kozni efekt začne prevladova  , 
je vdorna globina manjša od debeline oklopa (δ < d). To 
preprečuje neposredno interakcijo med tokovi na zunanji 
površini in notranji površini oklopa. Zaradi te lastnos   
kožnega efekta zunanje polje inducira tok (Ise), ki steče 
po zunanji površini oklopa in povzroči padec napetos   na 
reži sonde. Ta padec napetos   požene tok Isi po notranji 
površini oklopa, ki ima nasprotno smer od zunanjega (slika 
3.4). Iz slike 3.4-a lahko ugotovimo, da je po Kirchoovem 
zakonu Ise = Isi. Tok Isi, ki teče po notranji površini oklopa, 
po magnetni indukciji povzroča tok, ki steče v notranji 
vodnik (IA). Notranji vodnik in notranja površina oklopa 
formirata prenosno linijo, ki prenasa inducirane tokove 
(napetos  ) do merilnega sistema. Tokova Isi  in IA sta po 
velikos   enaka (slika 3.4-b).

Vse sonde na sliki 3.3 imajo naslednje skupne lastnos  :
• Ak  vni tok, ki je magnetno polje induciral, teče po 

zunanji povrsini oklopa.

• Induk  vnost sonde in njena povrsina sta odvisna 
od polmera sonde b (od osi sonde do osi oklopa 
koaksialnega kabla) in zunanjega polmera oklopa 
ase. Induk  vnost sonde in njeno povrsino podajo 
naslednji enačbi:

(3.4)

(3.5)

• Notranji vodnik sonde skupaj z notranjo površino oklo-
pa predstavlja segment prenosne linije med ”vratom” 
in režo ter ne vpliva na njene sprejemne lastnos  .

• Zunanja površina oklopa dejansko predstavlja ak  vno 
magnetno strukturo za indukcijo (antena).

• Reža sonde predstavlja njeno napajalno točko.

Iz prej povedanega lahko zaključimo, da je oklop sonde 
odgovoren za preprečevanje sofaznih motenj, ki so 
povzročene zaradi tokov po zunanji površini. Sofazne 
motnje lahko povzročijo dodatno sevanje, ki ga sonda ne 
more detek  ra  . Zaradi tega je zelo pomembna postavitev 
reže na sondi. Da bi zmanjšali ali izničili nezaželene sofazne 
tokove, režo postavimo na sredino sonde (slika 3.3-B ali 
C). Pri taki konguraciji morata bi   obe polovici enako 
dolgi (simetrični) [19].

Zaradi simetrične dolžine prenosnih linij med režo in vratom 
sofazne motnje, povzročene zaradi induciranih tokov, na 
zunanji površini oklopa ne bodo prispevale k signalu, saj   
tokovi zaradi simetrije sonde na obeh straneh reže ču  jo
enako upornost vse do vhoda v merilni instrument.

Kožni efekt in frekvenca kožnega efekta
Kožni efekt začne dominira   pri frekvenci, kjer je vdorna 
globina enaka debelini oklopa (δ = d). Ta frekvenca se 
imenuje frekvenca kožnega efekta ali fδ in je denirana kot: 

(3.6)

kjer je  prevodnost materiala, μ magnetna permeabilnost 
materiala in d debelina oklopa.

Električno polje nad režo magnetne sonde
Učinkovitost oklopa pri zašči   pred električnim poljem je 
odvisna od homogenos   elektromagnetnega valovanja, ki 

Lse = μ0 b ln
8 b
a
− 2( (

S = π (b− ase )2

4Slika (a) stran 36 v [17], slika (b) stran 2127 v [18].

δ =
1

σμπf
f δ =

1
σμπd 2⇒
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ga merimo. To ni velik problem pri zankah, ki se uporabljajo 
za merjenje magnetne komponente ravninskih valov.

Če je vpliv električnega polja na eni strani reže sonde 
različen kot na drugi, se vzpostavita različna tokova 
po straneh oklopa. To povzroči različni napetos  , ki se 
inducirata v oklopu na nasprotnih straneh reže. Ker je 
medsebojna induk  vnost med oklopom in središčnim 
vodnikom enaka induk  vnos   oklopa, se bosta   neenaki 
napetos   inducirali v središčnem prevodniku. Takrat je 
oklop neučinkovit pri zašči   pred električnim poljem.

Da bi bil oklop sonde dovolj učinkovit pri zašči   pred 
električnim poljem, mora bi   elektricno polje simetrično 
okoli reže. To je razvidno iz eksperimentalnih rezultatov, ki jih 
je Douglas C. Smith prikazal v [20]. Pri eksperimen  ranju je
uporabil električno okroglo sondo in jo vzbujal s pravokotnim 
signalom z dvižnim časom 20 ns in s frekvenco 20 MHz. 
Električno okroglo sondo je potem postavil na vsako stran 
zanke in v sredini nad režo. 

Na slikah 3.5, 3.6 in 3.7 so prikazani izhodni rezulta  , ko 
električno sondo postavimo na zgornjo polovico nad režo 
oziroma na spodnjo polovico oklopljene zanke.

Izhod zanke je enak nič (graf slike 3.6), ko je izvor 
električnega polja nad režo. Če izvor električnega polja 
premaknemo stran od reže (sliki 3.5 in 3.7), dobimo na 
izhodu neko vrednost. Ta vrednost je posledica neenakih 
tokov, ki tečejo po oklopu. Če se vir električnega polja 
premakne z ene strani zanke na drugo, se rela  vna faza 
izhoda spremeni za 180°.

Neoklopljene zanke imajo prednost pred oklopljenimi, 
saj lahko z njim merimo vezja od blizu. Posledica tega je 
večja občutljivost. Da bi dosegli večjo občutljivost, mora 
bi   premer oklopa pri oklopljenih zankah čim manjši in 
izolacija čim tanjša.

Slika 3.5: Električna okrogla sonda na zgornji polovici oklopljene 

zanke5.

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com
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Slika 3.6: Električna okrogla sonda nad režo oklopljene zanke5.

Slika 3.7: Električna okrogla sonda na spodnji polovici oklopljene 

zanke6.

Princip delovanja magnetnih sond

Namen vsake antene je pretvori   elektromagnetni val 
v napetost. Podobno velja tudi za magnetne sonde. 
Magnetna sonda je v idealnih primerih občutljiva samo
na magnetno polje, ki se pretvarja v napetost. Spremenlji-
vo magnetno polje skozi zanko ustvarja napetos   po 
Faradayevemu zakonu, ki se glasi:

(3.7)

Enačba 3.7 predstavlja splošno obliko Faradayevega zako-
na. Isto enačbo lahko zapisemo na bolj enostaven način, 
ki pravi, da je inducirana električna poljska jakost E(t) 
oziroma napetost U(t) sorazmerna s stopnjo spremembe 
magnetnega pretoka skozi zanko:

(3.8)

kjer Φ predstavlja magnetni pretok v webrih Wb = V . s 
in U inducirano napetost v vol  h. Ta enačba velja samo 
za zančne antene, ki so električno majhne v primerjavi z 
valovno dolžino signala. 

Če poznamo gostoto magnetnega polja B, lahko zapišemo 
izraz za magnetni pretok skozi koncno površino S.

(3.9)

kjer sta u in n enotna vektorja gostote magnetnega polja 
oziroma normalnega vektorja površine. Izraz n · u = cos Θ
predstavlja skalarni produkt med obema vektorjema. Če 
se gostota magnetnega polja spreminja po sinusni funkciji 
z obliko B (t) = B0 cos (ωt) , lahko magnetni pretok sko-
zi zanko zapišemo kot:

(3.10)

kjer sta B0 amplituda in ω frekvenca signala. Ko enačbo 3.10 
dodamo v enačbo za magnetno indukcijo (3.8), dobimo:

(3.11)

(3.12)

Iz enačbe 3.11 vidimo da je inducirana napetost odvisna 
od površine zanke S, amplitude B0 in frekvence f magnetne 
poljske jakos   in od postavljenos   zanke v odvisnos   od 
smeri magnetne poljske jakos   cosΘ.

Občutljivost sonde izboljšamo z vplivom na amplitudo B0 
in frekvenco f magnetne poljske jakos  , ter na površino 
S sonde. Na amplitudo in frekvenco signala ne moremo 
vpliva  , ker sta parametra neznanega izvora. Edini 
parameter, na katerega lahko vplivamo, je površina zanke 
oziroma njen premer. Premer določa več pomembnih 
parametrov: občutljivost sonde, njen frekvenčni odziv 
in sposobnost za točno določitev izvorov emisij. Večji 
premer zanke pomeni, da zajamemo več magnetnih silnic. 
Iz tega sledi, da imajo večje zanke večjo občutljivost kot 
manjše. Po drugi strani, velike zanke niso dovolj sposobne, 
da bi razlikovale, kateri izmed različnih vodnikov, ki so 
zelo blizu, je glavni vzrok za emisijo motenj. Zaradi tega 
nekateri proizvajalci izdelujejo komplet magnetnih sond 
z različnimi velikostmi zank.

Nadomestno vezje
Za anali  čni opis frekvenčnega odziva sonde oziroma 
njene impedance, je potrebno pozna   njeno nadomestno 
vezje. Magnetna sonda v resnici predstavlja majhno 
zančno anteno, pri čemer so njene lastnos  , kot na primer 

E = −
∂B
∂t

L
E · dl = −

S

∂B
∂t
· dS

∇

U(t) = −
dΦ(t)
dt

5Stran 561 v [20].
6Stran 561 v [20].

Φ= B (t) · S ali Φ= B (t) · u · S · n

Φ(t) = B0 S cos (ωt) cosΘ

U(t) = B 0 S ω sin (ωt) cosΘ

= 2π B 0 S f sin (ωt) cosΘ

= 2π H 0 μ0 S f sin (ωt) cosΘ
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vhodna impedanca oziroma frekvenčni odziv, neodvisne 
od tega ali antena deluje kot oddajna ali kot sprejemna. 
Taka lastnost antene se imenuje dualnost.

V prejšnjem poglavju smo povedali, da spremenljivo 
magnetno polje skozi sondo ustvarja napetost po Faraday-
evem zakonu. Pri zelo nizkih frekvencah v kiloherčnem 
območju se napetost inducira neposredno v notranjem 
vodniku sonde. Pri takih frekvencah predstavlja bakreni 
oklop sonde zelo dober ščit za magnetno polje, ki prepreči, 
da se visoke napetos   inducirajo v sondi. Takrat je odziv 
sonde zelo nizek. Z druge strani, pri frekvencah, višjih od 
frekvence kožnega efekta (enačba 3.6), se tok inducira 
na oklopu sonde in povzroča padec napetos   na reži. 
Pri takih frekvencah je odziv sonde večji v primerjavi 
z odzivom pri nizkih frekvencah. Debelina oklopa je 
nekajkrat večja od vdorne globine kožnega efekta, tako 
da to prepreči neposredno interakcijo med tokovi, ki 
tečejo po oklopu in po notranjemu vodniku sonde. 50 
Ω prenosna linija, narejena iz notranje površine oklopa in 
notranjega vodnika koaksialnega kabla, prenaša inducirane 
napetos   do merilne naprave, kjer se sistem zaključi. Večina 
merilnih naprav ima po navadi vhodno impedanco 50 
Ω.

Iz prej povedanih efektov lahko konstruiramo nadomestno 
vezje za oklopljene magnetne sonde, ki so narejene iz 
koaksialnega kabla. Na sliki 3.8 je prikazano nadomestno 
vezje magnetnih sond s centralno režo za frekvence večje 
od f. Vezje vsebuje dve liniji z dolžino l/2, pri čemer je l 
= 2 π b dolžina zanke, b pa je njen polmer. Napetost se 
po enačbi 3.12 inducira na režo med sponkama 1 in 6.

Inducirana napetost je večja, če povečamo površino. 
Upornost oklopa Rsh je odvisna od frekvence, ki pa je 
posledica kožnega efekta. Upornost oklopa se spreminja 
po enačbi:

(3.13)

Slika 3.8: Nadomestno vezje magnetne sonde s 

centralno režo za f > fδ.

kjer je  vdorna globina koznega efekta (enacba 3.6-a), l 
dolzina zanke, ase polmer oklopa in ρ specfi čna upornost 
materiala. Edini element vezja, na katerega lahko vplivamo, 
je induk  vnost sonde. Induk  vnost je podana z naslednjo 
enačbo:

(3.14)

kjer je b polmer sonde, ase zunanji polmer koaksialnega kabla, 
iz katerega je sonda narejena. Poleg tega je induk  vnost 
sonde odvisna od frekvence, s katero sondo vzbujamo. 

… 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
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To je posledica premikanja induciranega toka 
od notranjega vodnika na zunanjo površino 
oklopa, kar pomeni, da se polmer a spreminja 
od notranjega vodnika (aa za frekvence f < fδ) 
do zunanje površine oklopa (ase za frekvence f 
> fδ). To lahko povzroči pomembne napake v za-
snovi ali pri razlagi eksperimentalnih rezultatov.

Na sliki 3.9 je prikazano nadomestno vezje 
magnetnih sond z bočno režo. Razlika med 
nadomestnim vezjem sonde z bočno režo in 
nadomestnim vezjem sonde s centralno režo je 
odsek linije, ki pri sondi z bočno režo ni prekinjen 
in je njena dolžina enaka dolžini zanke l.

Na sliki 3.10 je prikazano nadomestno vezje 
magnetne sonde s centralno režo  pa ”King”, 
kjer je notranji vodnik povezan na oklop pri reži. 

Razlika med nadomestnim vezjem sonde z 
bočno režo in nadomestnim vezjem sonde 
 pa ”King” je odsek linije, ki je pri sondi  pa 

”King” enaka dolžini l = bπ.

Slika 3.9: Nadomestno vezje magnetne sonde z bočno režo za f > fδ.

Slika 3.10: Nadomestno vezje magnetne 

sonde s centralno režo tipa ”King” za f > fδ.

Vind

Zb

Zk

Lse
l

Rsh

Zb

4
1

2

3

1

4

2

3

Vind

Zb

Zk

Lse
l

Rsh

Zb

41

2

3

1

4

2

3

kratek
stik



43AVTOMATIKA 132/2015

EMC V ELEKTRONSKIH VEZJIH

Vhodna impedanca magnetne sonde

Vhodna impedanca (Zvh) magnetne sonde predstavlja 
njeno induk  vnost in za oklopljene sonde tudi ucinek 
prenosne linije, ki se pojavi zaradi koaksialnega kabla, iz 
katerega je sonda narejena.

Poglejmo si se transformacijo impedance vzdolz linije (slika 
3.11). Na razdalji x od bremena je impedanca po deniciji:

Slika 3.11: Transformator impedance.

(3.15)

Prav tako, kot sta povezani impedanca bremena in njegova 
odbojnost, sta povezani tudi vhodna impedanca in vhodna 
odbojnost na poljubnem mestu na liniji. Po tej formuli lahko 
posredno preko odbojnos   izrazimo vhodno impedanco v
linijo. Odbojnost je namrec parameter, ki je v podrocju 
visokih frekvenc primernejsi za merjenje kot impedanca 
[21].

Do formule za vhodno impedanco lahko pridemo tudi dru-
gače in sicer preko verižnih parametrov linijskega odseka 
(enačbi 6.118 in 6.141 v [21]). Po vstavitvi parametrov 
dobimo formulo za izračun vhodne impedance brezizgub-
ne linije:

(3.16)

pri cemer je Zk karakteris  čna impedanca linije, Zb 
impedanca bremena, ki se transformira vzdolž linije in β 
je konstanta širjenja, ki je enaka  β = ω √Lcx Ccx  (Lcx 
in Ccx predstavljata porazdeljeni induk  vnos   oziroma 
kapaci  vnos   koaksialnega kabla).

Na sliki 3.12 je prikazano nadomestno vezje sonde z bočno 
režo, ki se uporablja za izračun vhodne impedance. Vezji 
na sliki 3.9 in 3.12 se med sabo razlikujeta po načinu 
delovanja. Vezje na sliki 3.9 deluje kot sprejemna antena 
oziroma sonda, medtem ko vezje na sliki 3.12 deluje kot 
oddajna antena oziroma sonda. Pri računanju vhodne 

impedance sonde zanemarimo upornost oklopa in enačba 
3.16 dobi obliko:

Slika 3.12: Nadomestno vezje za izracun vhodne impedance pri 

magnetnih sondah z bočno režo za f > fδ.

(3.17)

Linijo lahko aproksimiramo s pomočjo LC vezja. Ker je linija 
očitno simetričen četveropol, upoštevamo še to lastnost 
in lahko modeliramo kratek košček linije s simetričnim 
četveropolom T (slika 3.13). Za takšno ekvivalenco mora 
bi   dolžina linije majhna v primerjavi z valovno dolžino. 
Dovolj dobre aproksimacije dobimo, če je linija krajša 
od 10% valovne dolžine (l ≤ λ

10). Na sliki 3.13 Lcx in Ccx 

predstavljata porazdeljena induk  vnost in kapaci  vnost 
linije. Za koaksialni kabel:

(3.18)

(3.19)

Slika 3.13: Model T četveroplola za kratko brezizgubno linijo.

kjer asi predstavljata notranji polmer oklopa in aa predstavlja 
polmer notranjega vodnika koaksialnega kabla iz katerega 
je linija narejena. Če linijo na sliki 3.12 nadomes  mo z 
modelom T, vhodna impedanca sonde dobi obliko:

(3.20)

ZbZk

x0

Zvh

Z (x ) =
U(x )
I (x )

= Zk
Uve jβx 1 + Γbe−2j β x

Uve jβx (1 − Γbe−2j β x )
)
= Zk

1 + Γ(x )
1 − Γ(x )

Z (x ) = Zk
Zb + jZ k tan βx
Zk + jZ b tan βx

Vg

Zk

Lse

lRg

Zvh

Ise

Zvh = Zk
j ωLse + j Zk tan βl
Zk − ω2Lse tan βl

Lcx · l =
μ
2π
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2πε
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Iz enačbe lahko izračunamo lego prvega pola, ki se nahaja 
pri frekvenci

(3.21)

Za izračun vhodne impedance dobi nadomestno vezje za 
sonde s centralno režo obliko, kot je na sliki 3.14. Takrat 
sonda deluje kot oddajna antena. Vhodna impedanca 
sonde s centralno režo je enaka enačbi 3.22. Pri računanju 
vhodne impedance sonde smo zanemarili upornost oklopa.

(3.22)

Slika 3.14: Nadomestno vezje za izračun vhodne impedance pri 

magnetnih sondah s centralno režo za f > fδ.

Če odseke linije nadomes  mo s četvoropolom modela T, 
vhodna enačba dobi obliko:

(3.23)

pri čemer l predstavlja polovični odsek linije (slika 3.14).

Nadomestno vezje za izračun vhodne impedance sonde 
 pa ”King”je podobno vezju na sliki 3.12. Razlika je v 

dolžini linije, ki je enaka l = πb. Posledica tega je pol, ki se 
premakne pro   višjim frekvencam.

Nadaljevanje v naslednji številki!
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Spremljanje višin, kotov in radijev ukrivljenos  , 
merjenje vrzeli, oblike in robov, pregledovanje 
količine materiala npr. pri nanosu lepila. V številnih 
aplikacijah Profi ler™ 2 navdušuje s svojo visoko 
natančnostjo, s konceptom uporabniku prijazne 
samostojne naprave, vgrajeno nadzorno ploščo 
z barvnim zaslonom in ugodnim razmerjem med 
ceno in zmogljivostjo.

Profi ler™ 2 merilnik raz-
dalje s kratkim dometom
- Zanesljiv kljub zahtev-
nim površinam in spre-
menljivim svetlobnim 
pogojem
Avtor: David Vidmar, Applica  on Engineer, SICK d.o.o.

Vse v eni napravi: merjenje profi lov, vrednotenje, 
prikazovalnik in nadzorna plošča

Profi ler™ 2 je prvi 2D senzor za merjenje oddaljenost 
zasnovan kot ena naprava. Mejenje profi lov, vrednotenje, 
prikazovalnik in nadzorna plošča so združeni v enem 
robustnem ohišju, ki je izdelano iz trpežne, na 
udarce odporne plas  ke in dosega stopnjo zaščite 
IP67. Princip delovanja senzorja temelji na principu 
dvodimenzionalne triangulacije. Svetla izostrena 
laserska linija se projecira na površino objekta v 
merilnem območju med 75 mm in 125 mm in se nato 
preslika na CMOS sprejemni element. 
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Profi ler™ 2 pretvori profi lno linijo 
iz objekta v visoko natančne x in y 
koordinate izmerjenih vrednos  , 
kjer so razlike v spremembah višine 
odvisne od oblike objekta. Senzor 
dosega resolucijo 2 μm v z osi. Vgrajena 
elektronika generira in shranjuje 2D 
profi l predmeta iz izmerjenih vrednos  , 
ki je prikazan na LCD zaslonu senzorja 
ali preko programske opreme na PC ali 
nadzornem terminalu. Če se ciljni objekt 
in senzor nahajata vzporedno med 
seboj, se lahko ustvari tridimenzionalni 
profi l objekta z nanizanjem posameznih 
2D svetlobnih odsekov.

Zanesljiv kljub zahtevnim površi-
nam in spremenljivim svetlobnim 
pogojem 

Kombinacija natančne laserske linije in inteligentni procesi 
vrednotenja omogočajo zelo zanesljive meritve, neodvisno 
od barve, materiala ali strukture površine predmetov, še 
posebej, ker senzor nudi ustrezne programske načine za 
najrazličnejše površine. Dodatni ukrepi so bili izvedeni na 
op  ki in procesu obdelave signala za zmanjšanje vpliva 
svetlobe iz okolice.
 
Spreminjanje svetlobnih pogoje v merilnem območju 
širokem med 17 mm in 27 mm (odvisno od oddaljenos   
merjenja) tako minimalno vpliva na merilne rezultate 
Profi ler ™ 2 merilnika. To se še posebej pozna na najbolj 
problema  čnih visoko odbojnih površinah.

Gospodarno v najrazličnejših 
aplikacijah

Profi ler™ 2 je trenutno cenovno najbolj 
ugodna senzorska rešitev te vrste na 
trgu. To je posledica zasnove samostojne 
naprave, ki namenoma deluje brez 
ločene zunanje enote za vrednotenje. 
Tak koncept omogoča, da je strojna 
oprema za senzor za približno 50% 
cenejša. Ker ni potrebna montaža in 
ožičenje dodatnih komponent, se še 
dodatno zmanjša strošek names  tve. 
S Profi ler™ 2 je na tak način mogoča 
izvedba cenovno ugodnih aplikacij 
za kontrolo kakovos  . Spremljanje 
velikos   večjega števila robov in 
vrzeli na vra  h ali pokrovu motorja 
in prtljažnika na avtomobilski šasiji 
je  pična uporaba v avtomobilski 

proizvodnji. Lepljenje komponent je postal osnovni 
proces v konstrukciji vozil, kot tudi na številnih drugih 
področjih industrijskega sestavljanja. Profi ler™ 2, 2D 
merilnik razdalje lahko spremlja nanašanje lepila za pravo 
količino uporabljenega materiala in preprečevanje vrzeli. 

V predelovalni industriji se lahko zelo natančno izmeri kot 
in krivulje ukrivljene pločevine, aluminija ali plas  čnih 
profi lov. Kontrola dolžine in višine  skanih vezij in drugih 
sestavljenih komponent so  pično področje uporabe 
za Profi ler ™ 2 v elektronski industriji. Senzor omogoča 
zanesljivo kontrolo roba med obdelavo neprekinjenih 
materialov kot so papir ali netkani materiali.



c r e a t i v e l e a r n i n g

Podjetje S5TEHNIKA.net d.o.o. je založba tehnične

literature, predvsem preiodičnih revij AVTOMATIKA in

ELEKTRONIKA ter HAMtech Report.

Druga dejavnost je spletna prodaja ter razvoj in servis

elektronske opreme, reševanje problemov tam, kjer

klasični industrijski moduli odpovedo ali ne obstajajo.

Specializirani smo tudi za razvoj programske opreme

na Linux operacijskem sistemu na vseh nivojih!

Spletna trgovina p

merilno opremo , ,...

HAMtech.eu

RIGOL RigExpert

odjetja S5TEHNIKA.net d.o.o. ima na voljo:

vse vrste komunikacijske opreme za službene komunikacije, navtiko, letalstvo in radioamaterje

izobraževalne elektronske sestavljanke (popularno ) z vajami za kreativno učenje skozi igro,

učne robote ( ) z malo šolo robotike. Učni roboti omogočajo tako učenje programiranja

mikrokrmilnikov (flow chart, Basic, AVR basic, C,...) kot preučevanje mobilnih robotov, izvajanje praktičnih nalog, kar

ga uvršča med didaktične učne pripomočke!
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LOGO! 8 in Basic paneli 2. generacijeLOGO! 8 in Basic paneli 2. generacije

Univerzalni logični modul LOGO! je uvodni predstavnik med krmilniki v Siemensovem programu 

na področju mikroavtomatizacije in je namenjen izvajanju preprostejših aplikacij. Zadnja verzija 

LOGO! 8 ima integriran Ethernet komunikacijski vmesnik, prav tako so opremljeni tudi Basic 

paneli 2. generacije. Na račun tega se ju lahko enostavno poveže in tako se želene podatke 

spremlja in po potrebi spreminja kar preko zaslona na dotik.

Avtor: Jernej Cule  o, SIEMENS d.o.o.

Logo! 8

Zapolnjuje prostor med pomožnimi kontak  , časovnimi releji in 
krmilniki. Omogoča povezovanje logičnih funkcij le z miškinim 
klikom, s čimer se izognemo odvečnemu ožičenju. 

LOGO! kot uvodni predstavnik med krmilniki Siemens

Rešuje naloge iz področja hišne in instalacijske 
tehnike (npr. stopniščne razsvetljave, zunanje 
razsvetljave, upravljanje z roletami in žaluzija-
mi itd.), pri gradnji krmilnih omar, kot tudi pri 
izdelavi strojev ter raznih naprav (npr. upravljanje 
z vra  , prezračevanje, ogrevanje oz. hlajenje, 
črpalke za vodo itd.). Za serijsko uporabo pri 
gradnji manjših naprav, krmilnih omar ter na 
področju instalacijske tehnike obstajajo tudi 
posebne izvedbe brez prikazovalnika in  pk.
V drugi polovici leta 2014, je izšla nova in za 
zdaj še zadnja verzija, LOGO! 8.

Novos  :
• Razširjeno število možnih digitalnih in 

analognih izhodov (iz 16 na 20 DQ in iz 2 
na 8 AQ)

• Razširitev programskega prostora iz 200 
na 400 funkcijskih blokov

• Integriran Ethernet komunikacijski 
vmesnik

• WEB strežnik
• Uporaba Micro SD spominske kar  ce  za 

kopiranje programa in logiranje
• Komunikacijski modul GSM/GPS, 

časovna sinhronizacija
• CSM Switch s 4 por  
• 6 (6 x 16 znakov) vrs  čni zaslon z 

različnimi barvnimi osvetlitvami
• Zunanji izgled
• Program LOGO! So   Comfort V8

Basic paneli 2. generacije

Vizualizacija omogoča bistveno večje kakovos   
procesov v kompaktnih obra  h ali v manjših 
aplikacijah. S popolnoma razvi  mi osnovnimi 
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ČPGO! 8

funkcijami (beleženje alarmov, upravljanje z recep  , 
sprememba jezika, prijava z geslom, določanje pravic 
določeni uporabnikom…), je ta generacija panelov idealen 
izbor za preproste aplikacije. Na voljo so š  ri velikos  : 
4”, 7”, 9” in 12”. Zraven inova  vnega grafi čnega ”touch” 
uporabniškega vmesnika imajo vsi predstavniki teh panelov 
še prosto, po željah uporabnika, nastavljive fi zične  pke.

Basic paneli 2. generacije

Konfi gurira se jih s programskim okoljem WinCC Basic 
V11 ali novejšim. Seveda se lahko uporabi tudi katero 
od višjih različic programa WinCC (TIA Portal): Comfort, 
Advanced ali Professional. 

Uporaba panela v horizontalnem ali vertikalnem položaju

Novos  :
• Širok zaslon
• Visoka resolucija
• Prikaz 64.000 barv
• Zatemnjenost vse do 100%
• Podprto delovanje tako v horizontalnem, kot tudi 

ver  kalnem položaju

• USB vmesnik, ki daje možnost priklopa  pkovnice, 
miške, čitalca bar kod, podpira pa tudi enostavno 
arhiviranje podatkov na USB ključek

• Backup/Restore vseh podatkov na panelu kar na USB 
ključek

• Integriran Ethernet ali RS 485/422 komunikacijski 
vmesnik (odvisno od posameznega panela)

Medsebojna komunikacija

Tako logični moduli LOGO! 8 kot tudi Basic paneli 2. 
generacije vsebujejo Ethernet komunikacijski vmesnik, 
kar omogoča medsebojno komuniciranje. 
Povezave so lahko naslednje:
• LOGO! ↔ LOGO!
• LOGO! ↔ HMI
• LOGO! ↔ krmilniki S7
Moduli LOGO! lahko med seboj komunicirajo na dva 
načina. Tako, da drugi modul deluje kot razširitev vhodov 
in izhodov brez lastnega programa, ali da drugi izvaja svoj 
program in pri tem izmenjava podatke s prvim.

Možne povezave z modulom LOGO! 8

Še preden pa bo komunikacija med modulom LOGO! in 
panelom sploh mogoča, je v programu LOGO! So   Comfort 
in WinCC (TIA Portal) potrebnih nekaj nastavitev. Po kon-
čanem pisanju programa izberemo analogne spremen-
ljiv ke, ki jih želimo prenaša   na panel. To se stori tako, 
da pod ”Tools” poiščemo ”Parameter VM Mapping…”. V 
tabeli označimo katere informacije oz. parametre iz LOGO! 
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programa bomo pošiljali in hkra   opazimo naslove, ki 
so potrebni pri medsebojnem komuniciranju. Digitalnih 
vrednos   tukaj ni potrebno specifi cira  . 

Konfiguriranje spremenljivk, ki se bodo prikazovale na panelu

Sledi še transfer programa na LOGO! in s tem korakom je 
postopek na tej strani zaključen. Nato sledijo nastavitve še 
v WinCC (TIA Portal), kjer se najprej v drevesni strukturi 
panela izbere ”Connec  ons”, dodamo novo povezavo in 
pod ”Communica  on driver” izberemo LOGO!. Na PLK 
strani se vpiše IP naslov modula.

Kreiranje povezave v WinCC (TIA Portal)

V primeru prikazovanja analognih vrednos   na panelu, je 
potrebno pazi  , da so spremenljivke enakega podatkovnega 
 pa na obeh straneh. Če je  pa ”Word” in na naslovu ”0” v 

LOGO! So   Comfort, potem mora bi   v WinCC (TIA Portal) 
spremenljivka prav tako  pa ”Word” z naslovom ”VW0”.
Malenkost drugače je pri digitalnih vrednos  h, kar je prikazano 
z naslednjim primerom: digitalni vhod ”I1” v LOGO! So   
Comfort ima v WinCC (TIA Portal) naslov ”I0.0”, ”I8” ima naslov 
”I0.7” in ”I9” ima naslov ”I1.0”... Spremenljivke morajo bi   
 pa ”bool”. Enako velja za digitalne izhode, s spremembo, 

da se uporabi črka Q in ne I.

V spodnji povezavi lahko najdete postopek, ki prikazuje 
povezavo starejše različice modula LOGO! 7 z Basic pa-
nelom 1. generacije. Postopek je precej podoben zgoraj 
opisanemu. h  ps://support.industry.siemens.com/cs/
document/56348902?lc=en-WW

KONFERENCA O AVTOMATIZACIJI V INDUSTRIJI IN GOSPODARSTVU
MARIBOR, HOTEL CITY



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

Distribucija 

shop.hamtech.eu



 

digitalni 

osciloskopi 
že od 239 EUR*

analizatorji 

spektra 
že od 1.058 EUR* 

generatorji RF 

signalov 

generatorji 

poljubnih 

valovnih oblik 
že od 279 EUR* 

digitalni 

multimetri

enosmerni 

napajalniki

enote za zajem 

podatkov (DAQ)

* navedene so cene brez DDV!
   S 15. aprilom se bodo cene
   uskladile s tečajem dolarja!

S5TEHNIKA.net d.o.o.

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Izjemno razmerje med kakovostjo in ceno

– več, kot ste si drznili pričakovati!

shop.hamtech.eu

Sostrska cesta 43C, 1261 Ljubljana-Dobrunje

info@hamtech.eu

tel.: 059 010 952
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