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Upravljanje s  podatki Upravljanje s  podatki 
v manjših podjetjih.v manjših podjetjih.
Avtor: Branko Badrljica, gl.urednik

Kaj bi naredili, če bi vsi podatki iz vaših diskov čez noč izginili ali bog ne daj, postali dostopni 
vaši konkurenci ali kar javnos   ? Elektronski zapisi so presenetljivo občutljivi. Danes denimo 
vsi prisegajo na FLASH pomnilnike in ni   ne pomislijo, koliko so taki podatki odporni že na 
najosnovnejše staranje, če ostalo trenutno odmislimo. Se še spomnite, kako so nas prepričevali 
včasih kako naj bi podatki na CD/DVD/BD ploščkih trajali stoletja ? Danes temu ne verjame nihče 
več, a svet je šel naprej in te iste zgodbe se ponavljajo, le da se tokrat nanašajo nove pomnilnike 
in tehnologije, karkoli to v danem trenutku že je.

Ker pa količina podatkov s časom 
strmo narašča, se problem pojavlja v 
čedalje manjših podjetjih, oddelkih, 
delavnicah in podjetnikih.

Večja podjetja imajo na voljo zaposlene 
in sredstva za specializirano opremo, 
pri manjših pa tega ni in stvari se 
dos  krat rešujejo s tem, kar je na voljo 
na policah s potrošnim blagom, kar pa  
pogosto ne dosega potrebnih nivojev 
kakovos   in zanesljivos  . Kljub temu 
pa to ostaja glavna in pogosto edina 
realna rešitev, ker pač obseg podatkov 
in promet ne upravičuje profesionalne 
opreme.

Sami smo že pred mnogo le   ugotovili, 
da podatkov ne moremo ime   kar tako 

posejanih po vseh diskih strojev, ki jih 
trenutno uporabljamo in   ne morejo 
bi   povezani v mrežo, ki bi bila rezultat 
trenutnega navdiha. 

Tako smo postavili centralni strežnik, 
ki je imel precej pomnilnika in kup 
diskov v redundantnem polju (RAID-
6). Ker smo lahko skozi mrežo dosegli 
podatke prak  čno tako hitro, kot 
da bi bili na lokalnem disku, tudi ni 
bilo problemov s tem, da bi podatke 
obdelovali na samem strežniku. Tako 
je bilo rela  vno enostavno ureja   in 
nadzorova   strukturo datotek, ker je 
bila ta centralno in tematsko urejena 
in je vsakdo lahko enostavno vedel 
kje bi določen podatek glede na svojo 
naravo kazalo poiska  .

Strežnik je sčasoma prevzel poleg 
osnovne naloge - deljenja datotek, 
tudi mnoge druge in tako je usmerjal 
mrežni promet (»router«), nadzoroval 
promet med interno mrežo in zunanjim 
svetom (požarni zid - »fi rewall«), nudil 
storitve, kot so imenski servis (DNS), 
točen čas, h  p in  p dostop, telefonijo 
ipd. Delo v okvirih takega sistema je 
postalo veliko lažje kot prej. Ogromna 
količina sor  ranih podatkov je postala 
enostavno in trenutno dosegljiva kjerkoli 
v okvirih notranje mreže, na voljo so 
bile storitve, ki niso bile odvisne od 
volje ISP ponudnika ( recimo DNS, 
email itd) in delo v sistemu je bilo dokaj 
lepo tudi v primeru izpada zunanjega 
omrežja. Podatki na strežniku pa so brez 
problema preživeli izpad kakega diska ali 
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celo dveh. Če pa bi do katastrofalnega 
izpada vendarle prišlo, je bil na polici 
vsaj nek backup, ki je bil bistveno bolj 
celovit in urejen, kot bi bil, če bi imeli 
podatke raztresene vsepovsod.

Krona vsega je bil DC napajalni sistem 
z akumulatorji, ki je poskrbel, da tudi 
izpad električnega omrežja ni povzročil 
motnje v delu. V bistvu smo ga komaj 
opazili, saj je DC napajanje zlahka 
lahko napajalo naprej prak  čno vse 
porabnike (razsvetljavo, delovne stroje, 
telefonijo, internet itd) nemoteno 
cel dan. Ni odveč reči, da je to zelo 
spremenilo delovne učinke in samo 
udobje dela.

Sčasoma je tak sistem postal nepogrešljiv 
a nabralo dos   razlogov za spremembe 
in sedaj smo se lo  li bistveno bolj 
modularne zasnove. Ker opažamo, 
da pri tem nismo sami in da mnoge 
pes  jo is   ali podobni problemi, smo 

se odločili, da predstavimo posamezne 
rešitve v upanju, da bodo koris  le 
še komu.
Pri tem smo se držali nekih osnovnih 
principov:

1. LOČITEV PODATKOVNIH 
STREŽNIKOV OD CPU
INTENZIVNIH

V začetku je bil naš osnovni strežnik 
dvojni Opteron z goro ECC RAM 
pomnilnika, veliko mrežnimi kar  cami 
in nešteto diski. 
Kadarkoli se je pojavila potreba za nekim 
novim resursom, ki bi bil univerzalno 
dostopen, smo ga enostavno dodali v 
ta, centralni strežnik. A po nekaj le  h 
je bilo vsega enostavno preveč. Preveč 
diskov, preveč kar  c, daleč prevelika 
poraba stalna poraba in prevelika 
odvisnost čisto vsakega stroja od te 
centralne točke, ki se je povrhu začela 
še vse pogosteje kvari  .

Tudi če porabo, hrup in/ali zahtevo po 
svoji kvadraturi odmislimo za trenutek, 
vse to potegne za seboj toliko večje 
akumulatorske sisteme za zagotovitev 
neprekinjenega napajanja.

Zato smo ločili strežnike med seboj. 
Prioritete potrebnih lastnos   se na 
podatkovnih strežnikih lahko bistveno 
razlikujejo kot na  s  h, ki dejansko 
drobijo podatke. Odločili smo se, da 
se ne bomo spuščali v distribuirane 
datotečne sisteme in problema  ke 
podatkovne migracije, duplikacije itd 
ker   za majhna podjetja niso bistveni. 
Ob današnjih velikos  h diskov si sam 
ne morem misli  , da bi naše potrebe 
narasle toliko, da jih ne bi mogel več 
zadovoljiti z enim strežnikom ob 
razpoložljivih velikos  h diskov. Če pa 
bi se pokazala potreba po dodatnih 
strežnikih, bi bili   verjetno namenski 
in že zaradi tega samostojni.

Ob čedalje večjih gostotah podatkov 
na diskih in v pomnilniku postaja 
možnost detekcije in korekcije napak 
čedalje bolj pomembna. Moderni 
datotečni sistemi kot je BTRFS, ZFS 
in podobni, imajo kontrolne vsote, 
preko katerih računalnik lahko zazna 
napako v strukturah, a   računajo na 
mehanizem zaznave napak v delovnem 
pomnilniku (ECC). 

Problem je v tem, da je večina sistemov, 
ki imajo ECC RAM, v bistvu strežniških, 
kar je pomenilo visoke cene komponent 
in rela  vno visoko porabo, vsaj pri 
manjših sistemih. Na srečo pa določene 
pla  orme potrošnih izdelkov imajo 
možnost dela z ECC komponentami 
in tudi zaznavo in korekcijo napak. 
AMD-jevi procesorji na AM3/AM3+ 
podnožju in AM1 to možnost  imajo, 
določeni proizvajalci osnovnih plošč 
pa so to možnost udejanjili z ustrezno 
elektroniko in podporo v BIOS-u.
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AM3+ pla  orma je zanimiva zaradi 
poceni komponent in števila razširitvenih 
mest, vendar pa zanjo ni procesorjev 
s tako nizko porabo, s katerimi bi 
lahko oblikovali majhen podatkovni 
strežnik z nizko porabo in zahtevami, 
kot ga potrebuje velika večina majhnih 
podje  j. 

AM1 pla  orma je v bistvu SoC (»sys-
tem on chip«), kjer je prak  čno vse 
zajeto v APU eno  . Po eni strani to 
pomeni izjemno majhno porabo sis-
tema, ki je malo višja od same APU 

enote (omejeno na maksimum 25W, 
v povprečju mnogo manj), po drugi 
strani pa izven razširitvenih vrat, ki jih 
nudi APU, ni drugih možnos  . Se pravi, 
vse AM1 plošče so krepko omejene s 
številom razširitvenih mest. 

Sami smo uporabili AM1 kot osnovo 
za majhen strežniček, ki pa »udarja 
krepko nad svojo težo«:
1.  Ima poleg osnovne mrežne kar  ce 

še možnost dodajanja
 a.  dveh rela  vno poceni dvojnih  

 Gig-E Realtekovih vmesnikov  

 (torej š  ri skupaj)
 b. dveh precej dražjih quad Gig-E 
  Intlovih vmesnikov (torej 
  skupaj 8)

2. Ima poleg vdelanih dveh SATA-2 
vmesnikov možnost dodajanja:

 a.  rela  vno poceni PCIe kar  ce  
 za do 4 dodatne SATA diske

 b.  možnost vdelave dražjih HBA 
  kar  c za do 16 ali celo več  

 dodatnih SAS/SATA diskov
3.  Ima vdelan kriptografski pospeševal-

nik za AES, kar pomeni možnost dela 
z enkrip  ranimi diski brez velikih 
hitrostnih davkov, ki bi jih prinesla 
programska enkripcija.

4.  Ima možnost dela z ECC DRAM-om, 
ki je prak  čno omejen na 2 x 8 GB 
(trenutno ekonomsko dosegljivi 
ploščki).

 Po eni strani je to veliko manj, kot 
lahko nosi  pičen Xeon strežnik, 
po drugi strani je strežniški RAM 
precej dražji, pa tudi bolj požrešen. 

5.  Vdelane »stare« serijske in paralelne 
vmesnike, ki omogočajo enostaven 
priklop periferije za krmiljenje in 
nadzor tako notranjih enot (tem-
peratura, stanje napajanja ipd) 
kot priklop zunanjih senzorjev 
(pro  vlomni senzorji ipd)

2. odprtost tako materialne 
kot programske zasnove

Pri programski osnovi to pomeni 
uporabo znanega Linux okolja, na 
katero so dodane odprtokodne rešit-
ve, bodisi v obliki obstoječih paketov 
(smtp, pop strežniki ipd), bodisi v 
obliki specifi čnega programja, ki jih 
povezuje. 
Zato imamo pri komponentah imamo 
veliko fl eksibilnost in se lahko odločamo 
za kombinacije, zadostne obstoječim 
zahtevam imamo pa tudi prostor za 
bodoče razširitve in spremembe, 
seveda v okvirih meja, ki jih narekuje 
uporabljena pla  orma.
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3. SKRB ZA VARNOST 
UPRAVLJA NJA IN 
HRANJENJA PODATKOV 
IN KO MUNIKACIJ TER 
REZERVNIH KOPIJ
Varnost podatkov  danes ne pomeni le 
zavarovanje pred določeno odpovedjo 
strojne opreme ampak tudi pred ne-
pooblaščenim dostopom, krajo ipd. 
Seveda vsi varnostni mehanizmi s 
seboj prinašajo določene zahteve 
in nudijo določeno zaščito, zato je 
potreben nek realen kompromis. Tu 
smo se osredotočili na:
-  redundanco za primer odpovedi 

diska (RAID1/4/5/6 ipd)
-  varnostjo podatkov pred degradacijo 

(»bit rot« ipd)
-  varnostjo pred nenamernim brisanjem 

ali spremembo podatkov, ki morajo bi   
dostopni za vpis(»snapsho   ng« ipd)

-  varnost pred zunanjim mrežnim 
vdorom (požarni zid)

-  enostaven mehanizem izdelave 
rezervnih kopij

-  varnost podatkov pred krajo (en-
krip  rani mediji ipd)

-  dodatni varovalni mehanizmi za 
mobilno infrastrukturo (ločitev WiFi 
skupin)

-  nadzorovan promet skozi notranjo 
mrežo (WiFi itd)

Seveda obstoječi nabor lahko širimo 
tudi z drugimi možnostmi (QoS) in 
razširimo obstoječe možnos   (selinux, 
grsecurity ipd), uporabljene rešitve pa 
lahko v danem primeru tudi izpus  mo. 

4. ČIM BOLJ ODPRTE
MOŽNOSTI POSODABLJA
NJA IN RAZŠIRJANJA 
TAKO STROJNE KOT 
PROGRAMSKE OPREME.

4a. Strojna oprema

Ceneni NAS sistemi, s katerimi se 
pogosto poskušajo znaj  , imajo pona-
vadi zelo omejene zmogljivos  , nji ho-
va razširitev je še posebej boleča (če je 
sploh smiselno možna), posodabljanja 
pa v praksi prak  čno ni. Pogosto je to 
op  malno - sistema ki dela, ponavadi 
med uporabo ni vedno pametno spre-
minja  . Težava nastopi (kar je v praksi 
prej ali slej), ko je odkrita kri  čna na-
paka, ki je ne moremo ignorira  . Takrat 
je sprememba nerodna, pogosto pa 
ni možna brez posega v tovarni, kar 
skoraj vedno pomeni zamenjavo. Tu 

je pa to glede na modularno zasnovo 
in splošno dostopne komponente to 
precej manj boleče. 
Je odpovedal disk? Ga pač zamenjajte 
z novim in če imate potrebno redun-
danco, obnovite podatke. 
Je mrežna kar  ca preslaba za dano 
nalogo? Jo pač zamenjajte z dražjo. 
Je potreben še kak disk, pa ni na 
voljo več internega vmesnika zanj? 
Zamenjajte HBA kar  co za zmogljivejšo 
in »raztegnite« datotečni sistem tudi 
preko njega. 
Je potreben začasni priklop N novih 
diskov za kopiranje  vseh podatkov 
na nove, večje diske pred vdelavo? 
Priklopite dodatne USB3—sata vmes-
nike, vanje vtaknite diske in skopirajte 
polje. Je potrebna dodatna Wi-Fi do-
stopna točka? 
Dodajte še en vmesnik, ipd. 

Tudi namenske komponente so pro-
blema  čne.
Pred časom smo imeli nemalo glavobo-
lov, ko je znorela RAID kar  ca in prepisa la 
metapodatke polja na lastnih diskih z 
neumnostmi.  Ob naslednjem zagonu 
polja ni več našla in obstali smo s 16 
diski z nam nerazumljivimi podatki. 
Kako tako skupino sestavi   spet v 
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polje, če nič ne vemo o formatu zapisa, 
za katerega se je odločil proizvajalec 
RAID kar  ce?

4b. Programska oprema

Osnova vsega je, kot že rečeno, Linux 
s posebno infrastrukturo, prilagojeno 
potrebam vsakega ciljnega stroja. Os-
nova se prevaja za vsak  p stroja pose-
bej in in ta se s centralnega strežnika 
potem lahko posodablja posebej. To 
pomeni, da ima lahko skupina po-
datkovnih strežnikov enako osnovo, 
iz katere se posodabljajo, ali pa ima 
vsak strežnik znotraj te skupine dolo-
čene variacije (več ali manj inštalira-
nih paketov, glede na potrebe na 
posameznem strežniku).
Upravljavec strežnika tako lahko 
določi njegovo posodobitev in ta 
bo po enkrip  ranem kanalu potem 
naložil s centralnega strežnika svoje 
posodobitve in/ali razširitve.

Ta zasnova ni namenjena delu samo 
znotraj neke skupine podobnih stro-
jev, ampak so to lahko različni stroji 
v povsem različnih vlogah. Tako je pri 
nas trenutno samo eden podatkovni 
strežnik, na katerem je med drugim 
tudi razvojna osnova tako za ta strežnik 
kot tudi za stroje v drugih vlogah. 

Recimo:

CPU strežnik pri nas ni veliko več od 
kombinacije zmogljivega a požrešne-
ga procesorja, osnovne plošče, RAM-a 
in USB ključka, povezan prek mreže 
na podatkovni strežnik. Ta stroj naloži 
jedro iz USB ključka, preostali sistem 
pa iz map s samega podatkovnega 
strežnika. Vklaplja se na daljavo po 
potrebi, opravi dane mu naloge, shrani 
rezultate in se izklopi. Monitorja, 
 pkovnice in miške sploh nima, ker 

ni namenjen neposrednemu delu z 
uporabnikom.

Delovna postaja je pri nas katerikoli 
stroj, za katerim kdo dela. Večina 
jih je namenjena manj zahtevnemu 
pisarniškemu delu in delu v delavnici 
(upravljanje naprav, programatorjev 
ipd) in so temu primerno sestavljeni iz 
AM1 strojčkov z malo RAM-a in bodisi 
vdelano grafi ko bodisi s poceni majhno 
diskretno kar  co. Ti ravno tako naložijo 
osnovo iz USB ključka, preostanek 
pa preko mreže iz sebi namenjene 
in prikrojene kopije operacijskega 
sistema. Ta se od  ste za CPU strežnik 
razlikuje v marsičem, med drugim v 
op  mizacijah in temu, da imajo polno 
grafi čno okolje in ustrezno programje. 
Ti strojčki so presenetljivo odzivni in 
ni jim tuje delo tudi z več monitorji 
(če ne gre ravno za 4K gigante), ki jih 
tudi brez dodatne grafi čne kar  ce 
kar zmorejo.

Delovna postaja za DTP mora bi   
zmogljivejša in zato je trenutno v 
njej močnejši š  ri-jedrni procesor in 
temu ustrezna grafi čna kar  ca. Ta stroj 
ima dva operacijska sistema. Lahko 
naloži Windows 10 za DTP delo ali 
pa osnovo Linuxa s posebne par  cije, 
preostanek pa s sebi namenjene mape 
na podatkovnem strežniku. Seveda s 
sebi lastnimi op  mizacijami in če je to 
potrebno, tudi programskimi pake  .

Prenosniki imajo na disku Windows 
10 in Linux, ki pa je v celo   na disku. 
Ko se ak  vira posodobitev, prenosnik 
naloži s podatkovnega strežnika sebi 
namenjene in prilagojene posodobit-
ve na lastni disk, ne glede na povsem 
drugačno strojno zasnovo.

Ker zahtevajo precej pomnilnika in ve -
čjo procesorsko moč, se vse potrebne 
posodobitve za prak  čno vse stroje 
prevedejo na CPU strežniku, ki rezul ta te 
shrani v ustrezne mape na podatkovnem 
strežniku, nato pa ugasne.

Taka modularna zasnova programja in 
opreme prinaša veliko večjo uporabnost 
ob znatnih prihrankih. Prej smo imeli 
povsod stroje večje moči samo zato, 
ker je bila ta potrebna nek trenutek. 
Preostanek časa je tak stroj samo 
nepotrebno grel prostor in porabljal 
energijo ter zahteval temu ustrezno 
dražje vzdrževanje. AM1 pla  orma 
je tako poceni, da je dodatek novega 
strojčka (brez monitorja in periferije) 
trivialen strošek, nalaganje OS in opre-
me pa, če gre za stroj v skupini, še bolj.

Ker večina delovnih strojev ne potrebu-
je lokalnih trdih diskov, to pomeni 
manj hrupa, manj odpovedi in s tem 
povezanega izgubljenega časa, manj 
varnostnih rizikov (zaostali občutljivi 
podatki na odpisanem disku), nižjo 
porabo, manjše ohišje, manjše stroške 
za diske in bistveno lažje vzdrževanje 
programja.

5. ZAŠČITA PRED DRUGIMI 
GROŽNJAMI IN NE LE 
OSNOVNO ODPOVEDJO 
DISKA S PODATKI

Kot že rečeno, RAID polja sama zase 
lahko dajo delni odgovor glede zaščite 
pred odpovedjo posameznega diska, 
a v poslovnem okolju je kup drugih 
groženj. Lahko denimo odpove kar  ca, 
ali podatkovni sistem ali ne nazadnje 
podatke izbriše ali spremeni kdo po 
nesreči. Popolne zaščite seveda ni, 
zato se je treba odloči   za sprejemljivi 
kompromis, a tudi pri tem ni vseeno 
kako inteligentno je izpeljan, ker to 
vpliva na ceno in učinek. Konec koncev 
moramo misli   tudi na zlonamerne 
napade. Kaj se zgodi denimo, če 
pošljemo neko enoto na servis, vrnemo 
slab disk z občutljivimi podatki, če nam 
opremo ukradejo ali če napadalec 
dobi fi zični dostop do opreme ? Ali 
lahko tak napad preprečimo ali znatno 
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otežimo? Ali ga lahko zaznamo in kdaj? 
Ali imamo možnost učinkovite analize 
in diagnos  ke ?

Sami smo se za svojo aplikacijo odločili 
za kombinacijo:

-  RAID polja kot osnovnega elementa 
zaščite pro   odpovedi posameznih 
diskov

-  požarni zid (»fi rewall«)
-  ECC zaščite podatkov v RAM pomnilniku
-  enkripcije tako celotnih par  cij na 

polju kot posameznih map in datotek 
na sistemu, kjer je to trenutno možno)

-  enkripcijo podatkov na medijih za 
rezervno kopijo

-  integracije pro  vlomnega senzorskega 
sistem s strežnikom

-  integracijo neprekinjenega napajanja 
s strežnikom

-  enkripcijo podatkovnih po   izven 
podjetja, kjer je to smiselno (povezava 
z oddaljeno lokacijo ipd)

-  možnost enostavnega dodajanja 
vsebin v rezervno kopijo 

-  možnost vzpostavitve in posodobitve 
polne ali delne rezervne kopije na 
oddaljenih lokacijah podjetja ali na 
drugem lokalnem strežniku

-  možnost vzpostavitve in posodobitve 
polne ali delne rezervne kopije v 
enkrip  rani obliki na enakem strež-
niku v tuji las   (nadzorovani oblak)

- integracijo funkcionalnos   Wi-Fi 
dostopnih točk v strežnik z možnostjo 
oblikovanja več SSID iden  fi katorjev, 
vsakega za svoj profi l uporabnikov 
in s svojimi mrežnimi parametri in 
dovoljenji.

-  možnost raznih dodatnih storitev, vsake 
s svojim mehanizmom nadzora (VoIP, 
h  p,  p, rsync, git, pop, smtp, ntp)

- možnost nadzora in upravljanje s 
prepustnostjo strežnikov za posa-
mez ne vrste prometa

- možnost postavitve proxy in povratne 
proxy storitve na meji z zunanjim 
omrežjem

-  možnost vzpostavitve »posnetkov« 
(»snapsho   ng«)  datotečnih sistemov 
oziroma posameznih map, kjer je to 
možno (BTRFS) in priklica shranjenih 
kopij po potrebi.

-  možnost hitrega kopiranja strežnika 
ali določenih podatkov na drugo 
ko pijo ob širitvah, ki jih ni mogoče 
izpelja   na enem samem strežniku 
(kot je denimo zamenjava diskov ne-
ga polja za večje).

Strojna oprema
Podatkovni strežnik

Osnova: AMD AM1 pla  orma 

Zasnovali smo ga na najmanjši poce-
ni »off -the-shelf« pla  ormi, ki ima 
vdelan ECC mehanizem in sprejme 
tovrstni pomnilnik, obenem pa zmore 
hardversko enkripcijo – AM1. AM1 
je pripraven tudi zaradi cenenos   
in odprte zasnove z dobrimi open-
source driverji in dokumentacijo in 
kompaktnos   – AM1 APU je SoC – vse 
je na enem čipu. Ni mostov, ki bi jih 
bilo treba posebej upravlja   in skrbe   
za ozka grla med njimi.

Sestavlja jo nekaj poceni APUjev in 
pripadajočih osnovnih plošč. Najmoč-
nejši š  ri-jedrni model Athlon 5350 
ima porabo vedno pod 25W za sam 
APU (ki itak zajema večino sistema), 
dosega frekvence malo čez 2GHz in 
stane samo približno €25. Plošče AM1 
imajo večinoma ceno okrog €30-40 in 
ponujajo to, kar ponuja sam APU, ob 
mogoče nekaj »bonbončkih« - večina 
jih ima zunanji USB krmilnik za dodaten 
par USB 3.0 vmesnikov, nekaj plošč 
ima WiFi, mogoče zunanji krmilnik 
za dodatna 2 SATA diska ipd. 
Skupni imenovalec vseh je omejeno 
število razpoložljivih PCIe paric, preko 

katerih bi lahko dodajali novo periferijo. 
Za nizko porabo so bili potrebni določe-
ni kompromisi in ker vsaka PCIe parica 
stane v siliciju in energiji, jih je pač 
omejeno število. Največji dosegljivi 
prak  čni maksimum je PCIe x 4 + 2 x 
PCIe x1. Plošče, ki imajo več periferije, 
imajo kak PCIe vmesnik manj, ker je 
ta priklopljena nanj.

Podobna omejitev je RAM. Čip ima 
samo en kanal na voljo in nanj je 
možno priklopi   samo do dva DDR3 
(ECC) ploščka. Razpoložljive deklari-
rane hitros   so 800-1333MHz, čeprav 
različni BIOS-i znajo dela   tudi na 
višjih hitros  h. Naša plošča dela brez 
problema na 1600MHz in baje še 
višje – tja do 1866MHz. To mogoče 
ni tako zelo pomembno za strežnik, 
pri delovnem strojčku pa zna naredi   
solidno razliko.

Dodatna pomembna »malenkost« 
je omejena hitrost grafi čnih izhodov. 
Samo ena meni znana plošča ima DP 
izhod. In ta dela s polovično hitrostjo, 
torej ne omogoča priklopa 4K zaslona 
pri 60Hz osveževanja, temveč le 30Hz. 
Podobno velja za HDMI, a obstoječi 
HDMI-1.3 itak ne gre višje. DVI izhodi 
so pa povsod samo »single link«, kar 
na žalost pomeni samo do 1920*1200-
60Hz. Nisem si na jasnem ali je to po-
sledica omejitev samega APUja ali pa 
odločitev proizvajalcev, kar pa sedaj 
ni   ni tako zelo pomembno, tako in 
tako gre za pla  ormo, ki v osnovi ni 
namenjena ravno zaslonom najviš-
je ga ranga.

Izven teh meja ni prak  čnih možnos   
širitve, ki bi se skladale z osnovno 
fi lozofi jo učinkovitos   in cenenos  .
Med drugim to pomeni omejenost 
na Gig-E ethernet, brez 10G ali 
hitrejših variant. Ker imamo na voljo 
samo dva SATA vmesnika, moramo 
za kakršnokoli solidno polje priklopi   
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HBA kar  co za več diskov na PCIe x 
4 slot. To nam v najboljšem primeru 
pus   na voljo 2 x PCIe x 1 vmesnika 
za mrežne kar  ce. AM1 ima PCIe 2.0, 
kar pomeni približno 400MB/s skozi 
eno parico. To je teore  čno komajda 
zados   za 4 x GiG-E na PCIe x1. Torej je 
maksimum 2 x 4 Gig-E vmesnikov, ker 
pa so   še vedno rela  vno dragi (Intel 
T340), verjetno v praksi prej pride v 
poštev bistveno cenejši »dvojček« na 
osnovi Realtek-ovih čipov.

Brez posebnih trikov lahko dobimo 
4 x SATA HBA kar  co za nekaj deset 
€ in ta nam ob vdelanih 2 vmesnikih 
dovoljuje konstrukcijo RAID polja z do 
6 diski, kar je za nas dovolj za začetek. 
8-portne kar  ce so kar nekaj dražje, 

možna je pa uporaba 
tudi konkretno dražjih 
16-vratnih modelov. 
Tako imamo lahko 
sistem, kjer velikost 
priklopljivega dis-
kovnega polja v praksi 
ni omejitev.

Tak sistem lahko 
zlahka uporabimo 
kot usmerjevalnik, 
ki skozi vsako kar  co 
»gleda« v svoj del 
omrežja, lahko pa 
vse 4 priklopimo 
na kako relativno 
dosegljivo a zmogljivo 
24-portno Gig-E 
s  kalo in omogočimo 
klientom boljšo delitev 

razpoložljive pasovne širine vseh kar  c 
strežnika hkra  . 

Vse nadaljnje širitve sistema lahko 
dosežemo skozi razpoložljive USB 3.0 
vmesnike in si tako zagotovimo denimo 
priklop diskov za nadomestne kopije, 
WiFi vmesnika ipd.

Naša začetna implementacija podat-
kovnega strežnika je trenutno vide   
kot na sliki. Na naslednji sliki so 
vrisani samo deli periferije, bistveni 
za podatkovni strežnik. GPU, grafi čni 
izhodi in ostala nebistvena periferija 
je tu zaradi enostavnos   izpuščena.

Vdelani ethernet vmesnik je povezan 
na VDSL vmesnik za internet, dodatni 
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dve dvojni Ethernet kar  ci pa sta 
povezani na skupno s  kalo, kjer se 
srečuje ves interni IP promet v podjetju, 
če odmislimo Wi-Fi, ki je na strežniček 
vezan preko USB 3.0 vmesnika.

Trenutno je vdelan poceni vmesnik 
za 4 SATA diske in na njej 4-diskovno 
RAID-5 polje (ki bo v kratkem razširjeno 
na RAID-6), v kratkem ga bo zamenjala 
kar  ca za 16 diskov. Sistem se naloži s 
poceni USB2 ključka, ki je priklopljen 
na interni vmesnik in tako za osnovni 
zagon sploh ne potrebuje diskovnega 
polja. V kratkem ga bo zamenjal 16GB 
USB3 ključek oziroma eventualno SSD, 
ki bo ob obstoječih vlogah prevzel tudi 
vlogo diska za sistemske datoteke 
klientov in druge pogosto iskane 
drobnarije. SSD je seveda hitrejši 
pri kompliciranih vzorcih dostopa, a 
zaseda svoj SATA vmesnik, s katerimi 
smo tu lahko na tesnem. Zato je USB 
v praksi povsem dovolj, sploh ker 
pokriva samo sistemske datoteke, ki 
jih zahtevajo klien   ob zagonu, te pa 
so rela  vno majhne. 
Dodan je tudi WiFi 802.11ac AP strežnik, 
ki bo začel z delom, ko pride vmesnik 

zanj in ki bo priklopljen preko USB 3.0 
vodila, ravno tako je z zunanjo enoto 
za priklop diskov (»docking sta  on«) 
na USB 3.0 vodilu. Te so namenjene 
izdelavi periodičnih backup kopij.

Diagnos  ki sistema in komunikaciji 
s počasno periferijo je namenjen 
tradicionalni serijski vmesnik, ki je 
priklopljen na mikrokrmilnik za dia-
gnos  ko in upravljanje samih funkcij 
sistema v in v neposredni bližini strežnika 
(zaznava senzorjev vloma, watchdog 
funkcija, vklop in izklop CPU strežnikov, 
odčitavanje stanja akumulatorjev in 
mrežne napetos  , komunikacija z GPS 
modulom, komunikacija z drugimi 
napravami ipd).

Tako sedaj lahko ob nekem večjem 
opravilu ukažemo strežničku ak  vacijo 
napajalnika CPU strežnika, ki se ravno 
tako ob vklopu naloži z njega preko 
mreže in čaka na ukaze, po končanem 
delu pa se zna ugasni   sam. Njegova 
računska moč je na razpolago takrat, 
ko je potrebna, nimamo pa problemov 
s porabo in gretjem v preostalem času. 
Dodatna prednost (vsaj pri našem 

vzorcu uporabe)  je v tem, da smo 
zaradi tega bistveno manj občutljivi na 
starost teh komponent. Čisto lepo nam 
služijo poceni komponente prejšnjih 
generacij, ki bi jih sicer morali zavreči 
zaradi visoke porabe v praznem teku 
in pri nizki obremenitvi. 

Ta konfi guracija je tudi, vsaj po moji 
oceni, blizu maksimuma, ki ga je 
mogoče doseči na AM1 pla  ormi.

PODATKOVNI STREŽNIK  
PROGRAMJE IN STORITVE

Kot rečeno, strežniček je bil zamišljen 
tako, da bi se ga dalo »raztegni  « kar 
najbolj do meja tega, kar omogoča 
AM1 pla  orma in bi lahko čim bolj 
učinkovito zapolnil pasovno širino giga-
bitnega etherneta na vseh vmesnikih 
in priklopljenih diskih.

Na programski strani je golo ponujanje 
datotek veliko premalo. Cilj je bil 
ustvari   škatlico, ki zmore marsikaj 
sama. Tako denimo ob priklopu poceni 
GPS modula lahko zagotavlja točen 
čas kar sama in ji ni potrebna stalna 
sinhronizacija z zunanjimi strežniki, ob 
pogoju sprejema GPS signala, seveda. 
Strežnik za WiFi dostopno točko (Access 
Point) ponuja veliko več podjetju 
uporabnih funkcij, kot jih boste našli 
v povprečni namenski napravi. Koliko 
takih vam ponuja ločene SSID skupine? 
Drugače rečeno, kaj vam pomaga vsa 
enkripcija in nadzor WiFi omrežja, če 
morate gostom dovoli   pros   dostop? 
In kaj če potrebujete več sistemov, 
vsakega na svojem frekvenčnem pasu 
ali na svojih kanalih? Tu pač enostavno 
dodate še en WiFi USB vmesnik in 
skonfi gurirate strežnik.

DNS je še ena taka, tudi navadnim 
smrtnikom veliko vredna storitev. Tudi 
za podjetja, ki sicer nimajo kaj veliko z 
internet storitvami. Če ne drugega, na 

Athlon 5350
Jedro 3Jedro 1 Jedro 2 Jedro 4

16GiB ( 2* 8) DDR3 ECC RAM

Gig-Eth

2* Gig-Eth 2* Gig-Eth
SATA

2+4 ports

IO
COM 1,2

LPT

USB3 periferija
Wi-Fi
docking station
USB-stick
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poceni pake  h za dostop na internet ni kaj veliko garancij 
in dos  krat se zgodi, da kaj začasno ne dela z imenskim 
strežnikom (DNS) ponudnika. Tudi če mreža sicer perfektno 
dela, bo za podjetje mrtva. Lokalni DNS lahko mnogo teh 
problemov enostavno odpravi. Da ne govorimo o tem, 
da lahko z njim enostavno dodamo lokalne domene, ali 
celo strežemo globalne za področja, ki smo jih registrirali 
globalno (domena podjetja ipd).

Za email velja podobno. Na svojem strežniku veliko lažje 
določamo poli  ko posredovanja pošte, načine in globino 
fi ltriranja in nadzor. Ne nazadnje lahko veliko bolj verjamemo 
zanesljivos   sistema, kjer je sam strežnik pod našim 
nadzorom. Sploh ker nimajo vedno vsi zaposleni tehnične 
izobrazbe, ki bi jim omogočila smiselno oceno tveganja za 
občutljive vsebine podjetja. To pomeni, da pri sistemih, 
kot je email, prej ali slej take vsebine zapuščajo podjetje 
skozi povsem neščitena omrežja in se hranijo na strežnikih 
tretjih oseb. Tudi če ostale elemente odmislimo, že to lahko 
pomeni veliko razliko. Konec koncev je tudi obremenitev 
omrežja lahko bistvena. Pri pošiljanju emaila iz enega 
naslova podjetja na drugega je veliko manj pomislekov 
glede dovoljene velikos   vsebin, prepustnos   pipe v svet 
ipd, če vsebini ni treba skozi prehod v internet in nazaj.

Ftp strežnik omogoča tradicionalni dostop v oddaljeno 
mapo. Seveda so za lokalni dostop preko hitrega omrežja 
udobnejši NFS4 in SMB a  p je lahko ponekod še vedno 
uporaben, sploh zato, ker je skozi počasno omrežje hitrejši 
od prej omenjenih, saj mu ni treba pošilja   dodatnih 
informacij, preverja   atributov datotek in zaklepa   
dostopnih sej ipd.

h  p je na voljo tako za klasične website oziroma kod 
podpora drugim storitvam - omogočanje lokalne skupne 
mape za posredovanje datotek – nekakšen lokalni dropbox. 
Pogosto je koristno oddaljenemu korespondentu posredova   
datoteko, na voljo pa je le brskalnik. Klasične oblačne 
storitve pa so pogosto nezaželene, ker mogoče ne želimo 
izpostavlja   podatkov. Takrat nam lahko veliko pomeni, 
če je taka mapa na voljo bodisi lokalno med uporabniki 
omrežja podjetja, bodisi za korespondente skozi internet 
povezavo. Tipični primer je posredovanje informacijskih 
materialov (katalogi, oglasi za objavo, avtorska dela, 
mul  medijske vsebine ipd). 

NFSv4 in SMB sta datotečna sistema na mrežnih pro-
tokolih, a z deljenimi mapami zgodbe že ni čisto konec. 
NFSv4 omogoča zagon celotnega sistema Linux klienta 

s podatkovnega strežnika. Tako imamo lahko centralno 
upravljano posodabljanje sistemov za različne stroje kar 
na samem podatkovnem strežniku. Posamezni sistemi 
so ukrojeni potrebam vsakega klienta. NFSv4 omogoča 
tudi lokalno pred pomnjenje podatkov na disku in je tako 
klientom na voljo tudi opcija uporabe SSD diska ali USB 
ključka tudi v ta namen, ali pa klasični zagon sistema z 
medija, na katerega smo prej skopirali posodobljen sistem.

Razvojnim okoljem kjer je potrebna intenzivna sinhroni-
zacija, ki je  pična za skupine razvijalcev programja na 
skupnem projektu, so namenjena CVS orodja, predvsem 
git, za enostavnejše primere tudi kak rsync. Take strežnike 
vedno lahko odpremo za različne projekte tako znotraj 
omrežja kot za dostop od zunaj.

Proxy je zelo uporabno orodje. Lahko ga uporabljamo v 
obe smeri – lahko imamo forward ali reverse proxy, če 
za enkrat odmislimo open verzijo. Reverse proxy je zelo 
uporaben v okoljih, kjer potrebujemo več med seboj ločenih 
h  p strežnikov, ki bi jih klien   videli na enem naslovu – 
naslovu reverse proxyja. Forward verzija je zelo uporabno 
orodje za op  mizacijo dostopa na net (pred pomnjenje 
doseženih vsebin ipd). Ta pride prav pri veliko porabnikih 
v podjetju, ki dostopajo do pogosto is  h vsebin, ki jih 
proxy lahko postreže iz predpomnilnika, namesto da bi 
prosledil zahtevo na internet. Obe verziji sta nastavljivi 
na podatkovnem strežniku. Proxy je orodje, ki tudi brez 
ostalih sprememb lahko prinese bistveno razliko v zaznavi 
internet komunikacije in splošnem delu omrežja.

VoIP je naslednje občutljivo področje. Koliko res lahko 
verjamete govorni telefoniji ponudnikov? Kakšna je nevar-
nost prisluškovanja ali odpovedi omrežja?  Kako pa je s ceno? 
Govorna telefonija predstavlja rela  vno majhne zahteve po 
pasovni širini, ki pa so sorazmerno zelo visoko zaračunane. 
Seveda je tu problem latenca, a ob predpostavki da je ta 
ustrezno rešena so lahko prihranki znatni, hkra   pa tudi 
izboljšanje varnos  . VoIP se lahko razteza samo lokalno 
ali med več lokacijami, lahko je omejen samo na žično 
mrežo ali pa se širi tudi skozi WiFi do in od prenosnikov, 
tablic in pametnih telefončkov. Ob ustreznih dovoljenjih 
in dostopu ponudnika telefonije se lahko seveda širi tudi 
v javno omrežje. Prednost tega dostopa je upravljanje in 
zaznava okoliščin. Ko je klic dovoljen, lokalni VoIP strežnik 
pregleda ali lahko spelje klic skozi omrežje podjetja ali 
pa ga napo   na drugo lokacijo. Če to ne gre, ga pač 
lahko pošlje skozi javno omrežje. Seveda je tu možnost 
beleženja klicev ipd. Dodatna prednost je bistveno lažje 
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vzpostavljanje VoIP sej, saj ima strežnik vpogled v lokalne 
IPv4 naslove in mu ni potrebno čaranje okrog morebitnih 
NAT preslikav in podobno samo zato, da bi prišel okrog 
požarnih pregrad na vseh straneh.

QoS upravljanje postane zanimivo, ko pošiljamo skozi 
omrežje promet, ki zahteva nizko latenco, sploh ob večjih 
obremenitvah ali na ožjih prehodih (kot je ponavadi denimo 
pri prehodu na internet). Res je, da ga imajo mnoge naprave, 
a dos  krat ni na voljo natančnih nastavitev, naprave pa 
nimajo vpogleda v potrebne detajle prometa. Takrat je 
potrebna hevris  ka, ki ne dela vedno. Tu pa imamo mnogo 
teh strežnikov, ki ustvarjajo promet na istem stroju in tako 
lahko posredujejo QoS fi ltru detajle, na podlagi katerih 
bo razvrščanje boljše. To za uporabnika lahko pomeni 
bistveno boljši izkoristek kanala ko se skozenj pretakajo 
tudi VoIP kanali in večji determinizem prenosa VoIP-a in 
temu podobnih kanalov.

Tudi upravljanje z lokalnimi IP naslovi je bistveno. Recimo 
lahko si omislite lokalno varianto IPv6 tudi če je vaš ISP 
ne prizna. Ali pa upravljate z dodeljenimi IPv6 naslovi, kar 
bi brez tega šlo težko. Pri nas je tako,d a smo dobili IPv6 
/64 obseg naslovov ( 2^64 posameznih naslovov). To se 

je prvi hip zdelo nerazumno veliko, dokler nisem dojel, da 
standardni mehanizmi samodejnega posredovanja naslova 
na IPv6 predvidevajo toliko za enega samega uporabnika 
in da pred nastavljeni avtoma  zmi  za nadaljnje deljenje 
mreže ne delajo. Podatkovni strežnik ima mehanizme tako 
DHCPv4 kot DHCPv6, ki lahko dodeli klientom na lokalnih 
straneh naslove znotraj tega obsega. Vdelani fi rewall pa 
določa, kateri od teh naslovov je lahko dejansko viden in 
komu ter pod katerimi pogoji. Zelo uporabna stvar. Sploh 
za naprave, ki niso ravno skrivnost, naj pa ne bi bile javno 
dostopne, videli pa naj bi jih med oddaljenimi lokacijami.

Tako kot preostanek projekta je podatkovni strežnik bolj 
odprtokodni projekt. Razvija se tako kot nam dovoljuje 
čas in narekujejo potrebe.  O teh in ostalih delih projekta 
več prihodnjič.

www.tehnocenter.net    .
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NADZORNA SOBA  
SODELOVANJE SE ZAČNE TU

Informacije: VIDEO SISTEMI d.o.o.

Zanesljiva strojna in programska oprema, visoko kakovosten 
zajem, distribucija in prikaz podatkov.

Spremljanje in delitev vedno večjega obsega videa in podatkov je najbolj 
pomembno pri nadzoru v nadzornih sobah. Hitra analiza spreminjajoče se 
situacije pogosto zahteva spremljanje različnih virov na video steni. Zato 
pa sta potrebna visoko kakovosten zajem  in prilagoditev, ko želimo dela   
s ključnimi informacijami. Upravljavci lahko spremljajo tudi več zaslonov 
hkra  , postavljenih na njihovih mizah, ki jim nudijo visoko kakovostne video 
predstavitve z odzivnostjo v realnem času. Njihovi računalniški sistemi se 
nahajajo poleg njih ali so centralizirani z drugo opremo v varnem območju. 
Vplivna IP omrežja za pretok in snemanje kri  čnih video vsebin in podatkov 
postajajo vedno bolj razširjena. Vodstva nadzornih centrov zato iščejo cenovno 
učinkovite načine distribucije AV.

Kontrolne sobe po vsem svetu so za-
snovane na Matrox grafi čni tehnolo-
gi ji za zajem, razširitev, pretok, prikaz, 
snemanje in upravljanje vsebine po trebne 
za učinkovito odločanje. Matrox izdelki 
so znani po zanesljivos  , dolgi življenjski 
dobi, namenski podpori za stranke in so 
vključeni v neštete kontrole procesov, 
odpreme, transporta, nadzora zračnega 
prometa, varnos   in nadzora v poveljniških 
centrih.
Matrox izdelki za kontrolne sobe vključujejo:

Video zid in video krmilne kar  ce
Visoko kakovostni zajem videa, obdelava, 
prilagoditev  in osebnosten nadzor video 
stene so ključni dejavniki pri izboljšanju 
našega odločanja in odzivnega čas. 
Matrox Mura™ MPX krmilniki video stene 
imajo najbolj prilagodljivo arhitekturo v 
industriji kot tudi univerzalno podporo 
vhodnih kanalov. Mura MPX kar  ce se 
lahko uporabljajo s kontrolnikom video 
stene za zajem in prikaz do 56 HD vhodov, 

vključno s HDCP viri  kot so televizijske 
novice in vreme, vsebin predvajalnikov, 
ali  pa z delovnimi postajami  z GPU izhodi 
in prikazi posnetkov kamer v živo . Mura 
lahko prikazuje lokalno in omrežno vsebino 
vključno s spletnimi stranmi in AV preko IP 
pretoka podatkov na video stene z do 56 
HD izhodi. Matrox TripleHead2Go enote 
se lahko priključijo na Matrox Mura MPX 
izhode za razširitev števila prikazovalnikov.

Na voljo so številne možnos   program -
ske opreme po lastni volji za upravlja nje 
video sten od Matroxa in naših partner jev 
vključno z Matrox MuraControl™. Obstaja 
tudi SDK (SW development kit)za  razvijalce 
programske opreme, ki želijo gradi   nova 
orodja za upravljanje ali vključitve video 
nadzora sten v ob stoječih sistemih za 
avtoma  zacijo ali programske opreme.
 
H.264 kodirniki in dekodirniki
Za prave  in hitre odločitve operaterji 
kontrolne sobe potrebujejo enostaven 
dostop do živih visoko kakovostnih video 
virov kot je  Matrox Maevex™ AV-over-
IP naprave. Z njimi lahko prenašajo ali 
snemajo Full HD video in avdio iz oddaljenih 
delovnih postaj, prenosnih računalnikov, 
kamer . Samo za primer - izkoriščajo 
LAN za zagotavljanje kri  čne vsebine v 
kontrolni sobi.
Operaterji v kontrolni sobi lahko uporabijo 
tudi Maevex  za zajemanje in delitev svojega 
namizja s posameznimi operaterji znotraj 
ali zunaj kontrolne sobe in / ali prenašajo 
svoje namizje kontrolniku video stene za 
prikaz vsem.  Maevex ,visoko kakovostno  
z nizko pasovno širino H.264 kodiranja 
se lahko uporablja tudi za zajemanje in 
snemanje videa na omrežno priključeno 
skladiščenje podatkov   za kasnejši pregled.

Mul  -display grafi čne kar  ce
Operaterji v kontrolni sobi običajno 
spremljajo podatke na več zaslonih - 
postavljeni na posameznih operaterjevih 
konzolah ali na skupno video steno. 
Uporaba več zaslonov daje operaterjem 
vpogled/pregled nad informacijami  in 
izboljšuje komunikacijski tok. Matrox 
mul  -zaslonske grafi čne kar  ce imajo 
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funkcijo hlajenja brez ven  latorjev ter 
zagotavljajo zanesljivo, visoko-kakovostno 
grafi čno zmogljivost,  in večjo zanesljivost. 
S PowerDesk programsko opremo 
poenostavljajo več zaslonske  nastavitve.

Združitev dveh Matrox M-Series ™ grafi čnih 
kar  c upravlja SCADA in VMS aplikacije  
do 16 zaslonov iz enega sistema. Druga 
možnost so kar  ce Matrox C-Series™ 
za visoke zmogljivos   in resolucij za 
podporo novejših operacijskih sistemov in 
programskih pla  orm. Krmilijo do šest 4K 
zaslone iz ene reže (MB) ali 12 monitorjev 
iz delovne postaje z dvema kar  cama.

KVM podaljški
Delovne postaje nadzornih sob  so pogosto 
centralizirane na varnem mestu na razdalji 
od operaterjev in s tem poenostavitev 
vzdrževanja sistema. Prednost, ki jo 
operaterji pridobijo  je  zmanjšan hrup  in 
emisijo toplote. Ločitev delovne postaje 
iz kontrolne sobe tudi prihrani prostor in 
omogoča lažje instalacijo opreme. Matrox 
KVM podaljški omogočajo  nadzor delovnih 

postaj na daljavo v realnem času  obe nem 
pa zmanjšujejo število kablov in stroškov 
z ločitvijo monitorjev,  pkovnice, miške in 
drugih zunanjih naprav iz sistemov prek 
posameznih op  čnih kablov.
Matrox Ex  o™ izstopa s svojo stroškovno 
učinkovito š  ri zaslonsko zmogljivostjo in 
fl eksibilnostjo za združevanje enot, da bi 
razširili operaterjeve konzole z do 16 zaslonov 
iz ene delovne postaje. Matrox Avio™ 
podpira dual-HD ali 4K prikaza na  daljših 
razdaljah in je idealen za visoko zmogljiva 
okolja.  Plug-and-Play names  tev omogoča 
posebno enostavno names  tev. Avio  omogoča 
operaterjem dostop do več delovnih postaj 
z enega namizja. MPX Matrox Mura video 
zidovi v kontrolnih sobah omogočajo GPGPU 
(grafi čna procesna enota) procesno moč 
na daljavo. Upravljajo grafi čne izhode HPC 
(visoko zmogljivih) strojev. Možen  je tudi 
vpogled in upravljanje z vsebino v realnem 
času na obsežno vizualizirano video steno.

Zunanji več zaslonski adapterji
En prenosni računalnik, monitor ali 
projektorski zaslon ni vedno dovolj. Zato 

dodamo dva ali tri zaslone na vašo delovno 
postajo z Matrox DualHead2Go™ ali Tri-
pleHead2Go™. Z uporabo GPU (grafi čni 
procesor) vašega sistema, Matrox zunanji 
več-zaslonski adapterji (znani tudi kot 
grafi čno razširitveni moduli ali ”GXMs”) 
nudijo ne-s  snjeno grafi ko in video čez 
vse monitorje ali projektorje. Operaterji 
lahko razširijo aplikacije na večji površini 
ali odprejo več aplikacij hkra  .

Poleg tega, da so lahko v kombinaciji z 
GPU( grafi čni procesor) prenosnika  ali 
delovne postaje z grafi čnimi kar  cami  kot 
so Matrox C-Series so lahko GXMs tudi v 
kombinaciji z drugimi Matrox produk  .  
Na primer, TripleHead2Go kombiniramo 
z Avio tako, da dodamo dodaten monitor 
lokalno ali oddaljeno  dvo - zaslonsko 
namizje. Namizja razširjenja z uporabo 
GXMs  je mogoče zaje   z Matrox Mura 
MPX kar  cami z namenom delitve mul  -
zaslonskega namizja na video steni.  GXMs 
se lahko uporabljajo tudi na Matrox Mura 
MPX izhodih in s  tem povečajo velikost 
video stene.
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STREGE, POGONSKI SISTEMI

XTS – Linearni motor s krožno potjo
Informacije: Bogdan Rojc, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Novi pogonski sistem XTS (eXtended Transport System) podjetja Beckhoff  združuje prednos   pre-
izkušenih tehnologij vrtečih in linearnih pogonskih sistemov ter odpravlja nekatere omejitve obeh.

Zanimiva izvedba linearnega motorja

XTS je napreden modularen mehatronski sistem sestavljen 
iz fi ksnih motorskih modulov, premičnih motorskih delov, 
tračnic in računalnika. Posamezen motorski modul je 
kompletno integriran skupaj s pogonsko elektroniko in 
merjenjem pozicije. XTS ima enega ali več brezžičnih 
premičnih delov oziroma enot (angl. Mover), ki se lahko 
premikajo po mehanskih vodilnih tračnicah z veliko 
dinamiko do 4 m/s. Sistem krmili industrijski PC-računalnik 
s krmilnim programom TwinCAT.

XTS ne potrebu-
je zapletene-
ga ožičenja in 
vlečnih verig. Za 
vsake 3 metre 
dolžine sistem 
potrebuje le dva 
kabla: napajalni 
kabel in Ether-
CAT kabel za 
po  vezavo z raču -

nalnikom. Kolesa premične enote imajo površino iz plas  ke 
s posebno majhnim trenjem. Mehansko robusten dajalnik 
posreduje položaj premične enote motornemu modulu. 
Dolžina in izvedbe krivulj XTS sistema so opredeljeni s 
številom in  pom motorskih modulov. Trenutno so na 
voljo sledeči motorski moduli:

• Ravni modul
• 180° krivina
• 45° krivina
• +22.5° zunanja krivina
• -22.5° notranja krivina

Številne možnos   uporabe

Za transport materiala lahko uporabimo 
celotno potovanje premične enote vključno 
s povratno progo in ovinki, s čimer lahko v 
celo   in učinkovito izkoris  mo razpoložljivi 
prostor. S tem prihranimo strojno opremo 
in dragoceni proizvodni prostor. Uporaba 
pogonskega sistema XTS omogoča številne 
možnos  . Premične enote pospešujejo, 
zavirajo, se ustavijo na določenem mestu 
in se med seboj usklajujejo (sinhronizirajo). 

Novi način uporabe linearnih motorjev 
omogoča popolnoma nove možnosti po-
gonov:
• Značilnosti linearnih motorjev na ne-

skončni poti
• Več premičnih enot v usklajenem na-

činu delovanja
• Modularno zgradbo in enostavno pri-

lagoditev uporabi
• Majhno porabo energije in prostora
• Enostavno uporabo za zahtevne tran-

sporte
• Majhne stroške načrtovanja in posta-

vitve
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Lahko se ustavijo na absolutnem 
položaju ali na položaju glede na 
druge premične enote, se premikajo 
v skupini in ustavljajo druga za drugo, 
med potjo tvorijo prijemalno silo, vozijo 
po ovinkih in ravnih progah, vračajo 
energijo pri zaviranju ter uporabljajo 
pot tja in nazaj za transport materiala.

XTS lahko uporabimo v številnih raz-
ličnih aplikacijah. Rešitev je primerna 
predvsem za hitro ravnanje z materia-
lom in sicer ko je treba:
• predmet po  ska   naprej, prilagodi   

razdaljo med predme  , zmanjša   
ali poveča   hitrost predmetov,

• predmet vpe   in premakni  ,

• predmet prenes   in odloži  
• ali predmet dvigni  , obrni  , za-

pre   itd.

XTS lahko uporabimo za ureditev 
materiala v neenakomernem toku, ki 
ga prenese z enakomerno hitrostjo in 
v enakomernem razmiku na naslednjo 
delovno postajo. Poleg tega lahko 
sistem pobira izdelke in jih prenaša z 
ene delovne postaje na drugo. 

Tako kot servopogoni serije AX5000 
in servomotorji serije AM8000 so 
tudi vse sestavine sistema XTS razvite 
in izdelane v podjetju Beckhoff  v 
Nemčiji. S programsko opremo za 
avtoma  zacijo in krmilniki na osnovi 
PC-računalnikov podjetje Beckhoff  
ponuja celovite rešitve pogonov.

Več podatkov o XTS sistemu najdete 
na www.beckhoff .si ali pri podjetju 
Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Motorski modul je integriran s pogonsko elektroniko 
in merjenjem pozicije.

Posebnost sistema XTS je tudi to, da je premična 
enota brez žične povezave.

Lastnosti sistema XTS
Maks. sila 100 N pri 2 m/s
Nazivna sila 30 N (pri temperaturni razliki ~30 °C med 

motorjem in ogrodjem)
Hitrost 4 m/s pri napajalni napetosti 48 V DC 
Pospešek > 100 m/s² (brez bremena)
Dolžina premične enote 50 mm
Teža premične enote pribl. 350 g (brez dodatkov)
Maksimalna dolžina sistema > 10 m (odvisna od procesne moči)
Temperatura obratovanja/
shranjevanja

0…+50 °C/-25…+85 °C

Zaščita IP 65

Električne karakteristike XTS
Napajalna napetost Krmilna napetost 24 V DC, 

napajanje 50 V DC
Poraba motornih modulov 19 W/m (komunikacija, elektronika, 

zaznavanje pozicije)
Razdalja med dovodnimi 
priključki

3 m (napajanje, EtherCAT)

Poraba posameznega 
premikajočega dela

pribl. 12 W pri 4 m/s (brez bremena)

Električni/mehanski izkoristek 
pri 30 N

η = 66 % pri 1 m/s, 90 % pri 4 m/s
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Novost: sera iSTEP®
Informacije: HENNLICH d.o.o., www.hennlich.si

Serina nova membranska črpalka s koračnim motorjem združuje inteligentni pogonski princip z 
natančnostjo membranske črpalke. S širokim območjem delovanja med 0,015 l/h do 50 l/h in med 4 
do 10 bar, ter z območjem prilagajanja 1:1000, se dobro obnese pri skoraj vseh, tudi zelo zahtevnih 
nalogah.

Pregled bistvenih prednos  :
• daljinsko upravljanje
• doziranje z zelo nizko pulzacijo
• pogon krmiljen z mikroprocesorjem
• možnost počasnega delovanja z viskozne medije
• energijsko varčen pogon
• intui  vni meni za spremljanje parametrov
• funkcija nastavitve časa z 10 mes   v spominu
• 8 jezični menu
• cer  fi cirana po UL/CSA in TR
• snemljiv grafi čni prikazovalnik z osvetljenim ozadjem
• vizualizacija parametrov in servisna navodila preko 

barvnega zaslona 
• ena črpalka za veliko zahtevnih nalog
• priključek za SD kar  co
• USB adapter

• 3 vhodi
• možnost 3-kratnega digitalnega programiranja ali
• možnost 2-kratnega analognega programiranja 

0/4...20mA
• 2 digitalna izhoda
• 1 analogni izhod za 0/4...20mA signal

Področja uporabe
• kloriranje pitne vode
• ravnanje z odpadnimi vodami
• doziranje fl okulantov
• doziranje hidrogen sulfi ta H2S (zelo toksičen medij)
• priprava bioplina 
• v prehrambni industriji,
• v kemični industriji
• pri doziranju gnojil v agrokulturi 
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• v teks  lni tehnologiji
• v farmaciji 
• v papirna   industriji,…

Črpalka bo na voljo  s 
1. novembrom 2015.

STREGE, POGONSKI SISTEMI

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekven ne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona

e
e

o o

- B&R

č

č

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

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

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

Prihodnost je v naših rokah

-

-

-

-

-

-

-

-

CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

Program, vizualizacija in parametri shranjeni na

compact flash (CF) kartici

Reža za dograditev omrežnega modula

Velika izbira omrežnih modulov v master

in slave izvedbi

Velika izbira klasičnih in varnostnih V/I enot

Možnost izbire zaščitenih (coated) modulov

Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logični krmilnik

X20CP158X

Varnostni modul SI-Safety
Informacije: PS Logatec d.o.o., www.ps-log.si

SI-Safety je kompakten varnostni krmilnik. Deluje v kombinaciji z regulatorji 
Unidrive M600 in M700. Modul se vgradi v režo regulatorja, tako da dodatno 
ožičenje med regulatorjem in varnostnim modulom ni potrebno.

Za kontrolo delovanja motorja SI-Safety podpira naslednje SIL3 varnostne 
funkcije: STO, SS1, SS2, SLS, SLP, SBC, SOS, SDI, SLI, SCA IN SSM. Na varnostne 
vhode modula pa lahko priklopimo tudi zunanje varnostne elemente kot 
so: EMS  pka, varnostna zavesa, varnostna vrata, itd... S pomočjo programa 
CTSafePro lahko uporabnik prilagodi delovanje varnostnega krmilnika trenutni 
aplikaciji.

Novi modul SI-Safety je odobren iz strani TUV in ustreza SIL 3, najvišji varnostni 
kategoriji za industrijske električne komponente, po standardu IEC 61800-5-2.

www.tehnocenter.net  .
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Pred mnogimi mnogimi le   – ki se zdijo oddaljeni kot časi, ko so še dinozavri tacali po svetu, 
je svet sanjal o visokozmogljivih napravah, katerih računska moč bi bila nepredstavljiva 
in povezljivost in mreženje le-teh, in s tem mišljen prenos podatkov, mokre sanje. Danes 
so take naprave prisotne na vseh pisalnih mizah, v mnogih žepih in malo manj zapestjih.

WiFi – 2,4 ali 5 GHz
Avtor: Herman Slokar, Avtoma  ka+E

Na kratko o brezžični povezljivos  

Ne glede na komunikacijo; vsaka terja tvorca (oddajnik) 
in naslovnika (sprejemnik). Če nekoliko zamižimo na eno 
oko in zanikamo prvi brezžični digitalni prenos Brezžičnega 
telegrafa iz poznih let 19. stoletja, je brezžično digitalno 
komuniciranje in mreženje plod naprav zadnjega obdobja. 

Po defi niciji je Brezžično komuniciranje plod izmenjave 
podatka dveh naprav pri odsotnos   električnega vodnika. 
Sodobno brezžičnost digitalne komunikacije lahko oprede-
limo po različnih ključih; glede na  p (PAN, LAN, WAN....), 
upo rabljene frekvenčne pasove, licenčnine, uporabljene 
polarizacije itd. Ob omembi termina ”Brezžična povezava” 
se laiku pred oči prikradejo wifi  naprave. 

Frekvenčni pasovi, ki jih uporablja wifi , sodijo - po ITU 
(ang. Interna  onal Telecommunica  on Union) delitvi  - v 
UHF (ang. Ultra High Frequency) in SHF (ang. Super High 
Frequency) območje. V članku bo govora o več standardih 
družine IEEE 802.11 kateri uporabljajo frekvenčne pasove 
2,4 ter 5 GHz. 

Pri načrtovanju radijskih vez je potrebno vze   v obzir 
tudi lastne razpros  ranja radijskih valov in frekvencam 
lasnte lastnos  . Prva lastnost je, katere vpliv se veča z 
naraščajočo uporabljeno frekvenco, da se valovi širijo v 
liniji pogleda (ang. the line of sight). Degredatorno na signal 
delujejo tako atmosferski vplivi, kot so atmosferska vlaga 
in električna ak  vnost (električne razelektritve), fi zične 
prepreke; lobi in odboji od predmetov v okolju, (npr. 
zidovi, hribi, drevesa) in v notranjos   objektov (npr. steklo 
z jekleno ojačitvijo, pokrovi prezračevalnih tunelov) ter čas 
v dnevu. Osnovna lastnost valov je, da pri svojem širjenju 
tudi atenuirajo. Različni materiali v okolju imajo različne 
lomne in odbojne koefi ciente – tudi zrak! Dejavnik, ki je 
predvsem prisoten v urbanem okolju kot na podeželju je 

Slika 1: Družina IEEE 802.11().
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prisotnost različnih uporabnikov na frekvencah, mogoče 
celo zasičene frekvenčnega prostora. To vodi k motnjam 
in posledično k upadu hitros   prenosa podatkov.

Kaj je Wi-Fi in standard IEEE 802.11?

Standard IEEE 802.11 je skupek specifi ciranih implementa cij 
brezžičnih mrež katere zavzemajo frekvenčne pasove različne 
frekvenčne pasove med 10 MHz in 60 GHz. Specifi kacije v 
dokumen  h se ravnajo po referenčnem ISO OSI modelu. 
Do  ka se dveh plas  ; prve Fizične plas   (PHY) ter druge  
Povezovalne plas   (natančneje MAC). Prvotni namen 
razvijalcev je bil omogoči   napravam dostop do interneta 
v namene brskanja po internetu, izmenjave elektronske 
pošte in sporočil na letališčih, v hotelih in nakupovalnih 
središčih. Uporaba je skokovito narasla na raven kateri 
smo priča danes (slika 1) . Osnove so bile položene leta 
1997. Od takrat smo priča ”nadgradnjam” osnovnega 
standarda katere postanejo nov, samostojni standard. Vsak 
standard se tako razlikuje v uporabljenem frekvenčnem 
pasu, njegovi širini in številu kanalov, predvideni največji 

hitros   prenosa podatkov ter uporabljeni modulaciji. V 
tabeli 1 so navedeni le prvi ter najpogostejši.

Za implementacijo storitev;  uporaba posameznih kanalov, 
pokritos   s signalom in oddajnih moči - se je potrebno 
pouči  , kaj   vsaka država dodatno predpisuje uporabo 
kanalov, tehnologijo in izsevano moč. Kot primer naj 
navedem kao  čno prekrivanje znotraj 2,4 GHz ter 
frekvenc telekomunikacijskih storitev in vremenskega 
radarja na 5 GHz.

IEEE 802.11b/g/n

WiFi je prisoten na frekvenčnem območju 2,4 GHz in 
5 GHz. Frekvenčno območju 2,4 GHz obsega območje 
med 2,412 in 2,484 GHz. Kanalov je š  rinajst (14), 
izuzemajoč š  rinajstega (14.) - posamezni kanali so si 
narazen 22 MHz (slika 2). Frekvenčno območje 5 GHz 
pa obsega frekvence med 4,195 in 5,825 GHz. Območje 
sestavlja do dvainš  rideset (42) kanalov, a na voljo jih je 
le osemnajst (18).

Tabela 1: Prvi in najpogosteje implemen  rani standardi do sedaj.

Tabela 1: Prvi in najpogosteje implemen  rani standardi do sedaj.

802.11x čas 
predstavitve

frekvenčni 
pas (GHz)

širina
(MHz)

hitrost
(Mbit/s) modulacija

802.11-1997 06/1997 2,4 22 1, 2 DSSS, FHSS

a 09/1999
5

3,7
20 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 OFDM

b 09/1999 2,4 22 1, 2, 5.5, 11 DSSS

g 06/2003 2,4 20 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 OFDM, DSSS

n 10/2009
2,4 20 7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2

OFDM

5 40 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150

ac 12/2013 5

20
7.2, 14.4, 21.7, 28.9, 43.3, 57.8, 65, 72.2, 

86.7, 96.3

40 15, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 200

80
32.5, 65, 97.5, 130, 195, 260, 292.5, 325, 

390, 433.3

160
65, 130, 195, 260, 390, 520, 585, 650, 780, 

866.7
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Tako sta najpogostješe uporabljena frekvenčna pasova 
ISM 2,4 ter 5 GHz. Pogled na sliko 2 razkriva strukturo 
po standardu IEEE 802.11b, število ter širino kanalov. 
Kaj hitro opazimo, da so si kanali na območju 2,4 GHz 
prekrivajoči in le z nekaterimi kombinacijami pridemo do 
ne prekrivajočih kanalov (tabela 2). S pravo izbiro kanalov 
se izognemo neželenim motnjam.

Ampak vir motenj niso le uporabniki sosednjih kanalov, 
temveč množica različnih uporabnikov ISM frekvenčnega 
pasu; brezžični telefoni, Bluetooth, BLE, ZigBEE in mikro-
valovne pečice (slika 4).

Slika 4: Deljenje frekvenčnega prostora 2,4 GHz z drugimi 

napravami.

Pogled na področje 5 GHz je nekoliko drugačen (slika 5). 
To frekvenčno področje je več pasov označenih kot U-NII 
(ang. Unlicensed National Information Infrastructure): 
U_NII-1, U_NII-2, U_NII-2e ter U_NII-3. Slednji ni na voljo 
v skupnosti EU. Od vseh sedemindvajsetih (27) kanalov 
je na voljo triindvajset (23)(tabela 1). Razmak med kanali 
je večji, prekrivanje je manjše in s tem tudi manj motenj. 
Drug (npr. Bluetooth, ZigBEE, ”baby” monitorji, itd) niso 
prisotni. Komunikacija poteka hitreje. 

V ”neposredni bližini” je vremenski radar TDWR (ang. 
Terminal Doppler Weather Radar), ampak to ne bi smel 
miti večji problem, kajti v nejgovi neposredni geografski 
bližini ni niti stanovanjskih hiš, niti industrijskih obratov. 
Souporaba frekvenčnega področja WiFi in vremenskega 
radarja TDWR je pričakovana. Implementiran je sistem za 
samodejno izbiro primerne frekvence DFS (ang. Dynamic 
Frequency Selection).

Ampak kar je lahko v nekem pogledu dobrodošla pridobitev 
je v drugem slabost. Višja kot je uporabljena frekvenca, 
večja je atenuacija motenj in večje je razmerje v prid 
koristnemu signalu. A tak signal slabše penetrira ovire in 
pokritost s signalom je slabša v primerjavi s frekvenčnim 
območjem 2,4 GHz. 
Po domače - ”ne nese daleč” (slika 6).

 Tabela 2 - Seznam neprekrivajočih se kanalov IEEE 802.11b.

Kombinacija

1. 1 6 11

2. 2 7 12

3. 3 8 13

4. 4 9
(14)

5. 5 10

Slika 3: Primer velike zasedenos   2,4 GHz frekvenčnega pasu
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Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekven ne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona

e
e

o o

- B&R

č

č

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

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

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

Prihodnost je v naših rokah

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

Tabela 3: Seznam kanalov frekvečnega pasu 5GHz na voljo v EU.

Oznaka U-NII 
področje

Frekvenca
[MHz]

Dovoljeno 
v EU?

Vremenski 
radar TDWR

36 1 5180 

38 1 5190

40 1 5200 

42 1 5210

44 1 5220 

46 1 5230

48 1 5240 

52 2 5260 

56 2 5280 

60 2 5300 

64 2 5320 

100 2e 5500 

104 2e 5520 

108 2e 5540 

112 2e 5560 

116 2e 5580 

120 2e 5600  

124 2e 5620  

128 2e 5640  

132 2e 5660  

136 2e 5680 

140 2e 5700

149 3 5745

153 3 5765

157 3 5785

161 3 5805

165 3 5825

Slika 5: Frekvenčno področje ISM 5 GHz.

Slika 6: Hiter pogled na bistvene tri parametre pri odločanju.
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Iz navedenih lastnosti obeh frekvenčnih področji in alokacij lahko potegnemo dober zaključek; če se naprave nahajajo 
v stavbi z več stenami ter v bližini okrog stavbe je bolje uporabiti frekvenčni prostor 2,4 GHz. Za premagovanje daljših 
razdalj in povezovanj med seboj dveh ”vidnih” lokacij (v liniji pogleda) pa je veliko primernejši frekvenčni pas 5 GHz, 
kajti na voljo so nam širši in neprekrivajoči pasovi ter združevanje pasov (še večja širina). 

Prihajajoči IEEE 802.11ac

Spodnja tabela razkriva zakaj in od kje potreba po novem standardu. Standard IEEE 802.11ac obljublja precejšen naskok 
v hitrosti prenosa podatkov.

V primerjavi z IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac prinaša:
- širše kanale (20, 40, 80 in 160 MHz),
- tehnologijo MIMO (ang. Multiple-Input and Multiple-Output) ter MU-MIMO (ang. Multi-User MIMO), 
- modeliranje, usmerjanje smeri sprejema in oddaje (ang. Beamforming)

Slika 7: Pogled na alokacije 5 GHz frekvenčnega prostora.

Orodja

Za grobi pregled zasedenosti kanalov z wifi   signali ni potrebe po dragi opremi. S programskim paketom InSSIDer (slika 
8) je moč pregledati WiFi dostopne točke ter oceniti moč signala. Zelo popularna aplikacija, ki deluje v okolju Android 
je WiFi Analyzer. Še preprostejša je za uporabo in naravnost primerna, da s svojim pametnim telefonom ”prevohamo” 
okolico. Če pa želim podrobnejšo analizo in opraviti spektralno analizo, moramo poseči po dražjih izdelkih. Nekateri 
proizvajalci imajo na volja tudi svoja programska orodja. Eno takih nadvse dobrodoslih je AirView ().

Slika 8: InSSIDer in WiFi Analyzer

                Tabela 4: Razlike najhitrejših dveh ta čas.

IEEE 802.11n IEEE 802.11ac

frekvenčni pas 2,4 in 5 GHz 5 GHz

MIMO ne da

največja hitrost 
prenosa

single stream [1x1] 150 MBit/s 450 MBit/s

three stream [3x3] 450 MBit/s 1,3 GBit/s
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Sistemi za avtomatizacijo
- PLK sistemi 

- SCADA 

Regulacijska tehnika

Pogonska tehnika

- Servo sistemi

Industrijski roboti

Senzorika in sistemi strojnega vida

Varnostna tehnika

Preklopna tehnika

Signalizacija in svetila

MIEL, d.o.o. • Efenkova cesta 61 •  SI-3320 Velenje 
•  T +386 (0)3 898 57 50 • F +386 (0)3 898 57 60 

• E info@miel.si • S www.miel.si

In najprimernejši je...?

Seveda je iz ekonomskega vidika tisti, ki najbolj ustreza 
napravam, ki jih že imamo. Pogled na  ne prekrivajočih 
23 kanalov na frekvenčnem prostoru 5 GHz nam vsekakor 
nariše nasmešek na obraz. 5 GHz prostor je (za sedaj) veliko 
manj zaseden kot 2,4 GHz in zato strah pred prekrivajočimi 
kanali toliko manjši. Prav tako je razmik so sednjih kanalov 
20 MHz na 5 GHz pasu veliko bolj učinko vit kot pa dobrih 5 
MHz na 2,4 GHz. Na 5 GHz frekvenčnem pasu ni prisotnih 
ostalih storitev DECT, ZigBee, Bluetooth, prav tako tudi 
magnetron ne povzroča težav. Tudi takrat, ko (če) bo 5 GHz 
postal bolj priljubljen, bo vpliv motenj med sosednjima 
kanaloma veliko manjši. 

Potrebno pa se je zavedati, da je govora o mikrovalovih. 
Atmosferski vplivi (dež, oblačnost), ovire različnih ma-
terialov (biološka tkiva, zidovi, drevesa, ...) na liniji pogleda 
pripomorejo k atenuaciji signala. Višja kot je frekvenca, 
težavneje je biti kos oviram na trasi pri rezprostiranju valov. 

Ena od alternativ je prisotnost na obeh frekvenčnih pasovih 
(2,4 in 5 GHz)  sočasno, kar nam bo vsekakor zamnjšalo 
preglavice pri postavljanju omrežja. Veljalo bi še poudariti, 
da je še vedno na voljo stari dobri kabel – mogoče pa bi 
podatkovni promet vseeno spravili nanj, kajne?
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ROBOTIZACIJA

E-mul  funkcijska 
avtonomna robotska pla  orma

Avtor: Robert Ojsteršek mag. inž. mehatronike
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Pot na Lavo 22, 3000 Celje
robert.ojstersek@sc-celje.si

E-mul  func  on autonomous robo  c pla  orm

The modern guidelines of mobility strive for produc  on of autonomous robo  c vehicles. All of the leading manufacturers 
of various devices of transport invest most of their  me, money and the latest technological knowledge into the 
produc  on of autonomous mul  func  onal vehicles. Not so long ago autonomous robo  c devices were s  ll a domain 
of space research agencies but trends and the  versa  lity of use have led to the development of such vehicles for 
everyday use. In High school of engineering, mechatronics and media in Celje we have also set ourselves to construct, 
develop, form and manufacture above men  oned mul  func  onal autonomous robo  c pla  orms.

UVOD

Sodobne smernice mobilnos   težijo k avtonomnim 
robotskim vozilom. Vsi vodilni proizvajalci najrazličnejših 
transportnih vozil vlagajo veliko časa, denarja in najsodobnej-
še tehnološko znanje v razvoj avtonomnih mul  funkcijskih 
vozil. Avtonomna robotska vozila so bila še ne dolgo tega 
zgolj domena vesoljske raziskovalne agencije, trend in 
vsestranska uporabnost pa je privedla do razvoja takšnih 
vozil tudi za vsakodnevno uporabo. Tudi na Srednji šoli 
za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju smo se 
lo  li konstruiranja, razvoja, snovanja in izdelave takšne 
mul  funkcijske avtonomne robotske pla  orme.

Slika 1: Avtonomna robotska platforma

OSNOVNA IDEJA

Osnovna ideja temelji na razvoju široko uporabne avtonomne 
robotske pla  orme, ki jo lahko uporabimo v najrazličnejših 
aplikacijah za pomoč človeku, npr. kot avtonomni invalidski 
voziček, snemalno vozilo, transportni voziček v proizvodnji 
itd. Temeljna ideja zahteva uporabo širokega spektra znanj 
s celotnega področja mehatronike, od konstruiranja, 
koncipiranja, snovanja, do izdelave. Poudarek temelji na 
avtonomnos  , brezžičnih komunikacijah, regulacijah in 
strojnem vidu.

Celotna robotska pla  orma mora ponuja   dovolj veliko 
zanesljivost, nosilnost in robustnost, ki so potrebni ter 
ključni za osnovni temeljni del vsake naslednje nadgradnje.

KONSTRUIRANJE IN RAZVOJ OBLIKE 
ROBOTSKE PLATFORME

Pri konstruiranju smo se odločili, da vsak posamični del 
skonstruiramo sami od osnovne ideje do končne izdelave. 
Najprej smo skonstruirali celotno obliko in posamične 
detajle v programskem paketu Solid Works, ki je namenjen 
snovanju, koncipiranju in 3D-modeliranju. Posebno 
zahtevni so konstrukcijski detajli, kot so vpetje nihajnih 
vilic spredaj in prosto vrtečih koles zadaj. Vozilo se po 
prostoru premika tako, da ga poganjata dva pogonska DC 
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inweel motorja, zadnja dva pa jima prosto sledita. Vsa š  ri 
kolesa so gibljivo vpeta, da blažijo neravnine, vibracije in 
tresljaje pri vožnji. Šasija robotske pla  orme je izdelane 
iz pohištvene cevi 30 x 30, ki je ergonomsko oblikovana. 

Slika 2: Model robotske platforme 

Konstrukcijska posebnost je inkrementalni dajalnik 
pomika pogonskega motorja. Sistemi vodenja temeljijo 
na regulaciji hitros   in položaja robotske pla  orme.  
Osnovnemu inweel motorju je dodan inkrementalni 
dajalnik pomika. Odločili smo se, da uporabimo specifi čni 
namenski ležaj podjetja SKF, ki ima poleg kotalnega ležaja 
že dograjen inkrementalni dajalnik pomika oz. kota zasuka 
gredi. Prednos   uporabe so predvsem visoka natančnost, 
robustnost in odpornost na motnje, saj ima inkrementalni 
dajalnik vgrajen še RC-fi lter. 

Slika 3: Kroglični ležaj z inkrementalnim dajalnikom pomika

Težava se je pojavila pri vgraditvi novega ležaja v ohišje 
inweel motorja, saj se v tem primeru vr   celotno pla  šče 
z rotorjem, stator in gred, privijačena na nihajno vilico, 
pa mirujeta. Skonstruirana je bila posebna namenska 
prenosna puša, ki prenaša vr  lno gibanje s pla  šča preko 
konstrukcijske oblike na kroglični ležaj z inkrementalnim 
dajalnikom. Aksialno vr  lno gibanje je bilo omogočeno 
z dodatnim krogličnim aksialnim ležajem, ki dovoljuje 
vr  lni moment tudi pri privijačeni gredi.

UPORABA SODOBNIH INDUSTRIJSKIH 
POSTOPKOV

Izdelava robotke pla  orme zahteva uporabo najsodobnejših 
industrijskih postopkov konstruiranja, izdelave in vodenja. 
Eno izmed najbolj hitrorastočih in uporabnih postopkov 
je izdelava elementov s pomočjo 3D-  skalnika. 

Vodenje mul  funkcijske avtonomne robotske pla  orme 
temelji na uporabi ultrazvočnih senzorjev, ki detek  rajo 
razdaljo do približujoče se ovire. Na vozilu je nameščenih 
šest PING ultrazvočnih senzorjev, ki zaznavajo kot 360° 
okoli robotske pla  orme. Za izdelavo nosilnih elementov 
je uporabljen 3D-  skalnik, ki deluje po postopku nalaganja 
tankih plas   PVC PLA do natančnos   0,1 mm. Končni 
element ima tako visoko natančnost obdelave, odlikujejo ga 
visoka trdnost, nizka teža in odpornost na zunanje vplive. 
Namensko so pri izdelavi nosilnih elementov senzorja 
uporabljene tri različne barve materiala. Sprednja nosilca 
senzorjev sta obarvana prozorno, zadnja sta rdeča, stranska 
pa sta modra barva. Barvno označevanje pripomore k 
lažjemu orien  ranju robotske pla  orme v prostoru.

Slika 4: Nosilni element ultrazvočnega senzorja

Prilagoditveno vezje s senzorjem se vstavi v izdelano ohišje 
ter privijači z dvema samoreznima vijakoma. Sestavljena 
enota se vgradi na pla  ormo s pomočjo š  rih koničnih 
izboklin na ohišju, ki imajo dva namena. Prvi je idealno 
pozicioniranje in centriranje v izvr  ni večjega premere 
od nosilca, drugi namen pa je fi ksna pritrditev s pomočjo 
koničnih strmin, ki povečajo trenje med nosilcem in 
karoserijo. S tako konstruiranim sestavnim sklopom je 
zagotovljeno preprosto servisiranje in nadgrajevanje 
senzorskega sklopa.
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SISTEM ZA NADZOR DELOVANJA BATERIJ

Sistem za upravljanje baterije (BMS) je naprava, ki spremlja in nadzira 
delovanje posamične celice v baterijskem paketu. Zmogljivost akumulatorske 
baterije se razlikuje od celice do celice, odvisna je od števila polnilnih in 
praznilnih ciklov. Inweel motorja, ki poganjata robotsko pla  ormo, delujeta 
na enosmerni napetos   48 V in skupaj porabita 30 A toka. Za zagotavljanje 
tako velike električne energije je potrebnih 15 posamičnih baterij LiFePo4, 
katerih značilnos   so zanesljivost delovanja, varnost, robustnost in dolga 
življenjska doba. Napetost v posamezni celici lahko niha in ni nikoli popolnoma 
enaka. Zaradi različne zmogljivos   se ta napetost neenakomerno in nesočasno 
porazdeljuje med celicami. Uporablja se sistem za spremljanje delovanja 
slovenskega proizvajalce REC, serije REC BMS 9R. Poleg uporabe glavne enote 
za nadzor delovanja je sistem nadgrajen z grafi čnim vmesnikom, na katerem 
se izpisujejo ključni podatki.

Slika 5: BMS-modul

BMS-modul se napaja z 12 V napetostjo, posamične celice baterijskega 
kompleta so povezane na vhodne priključke s pozi  vnim potencialom, nega  vni 
priključek pa je skupen. Individualna celica ima napetost od 3,3 V do 3,5 V, 
ta pa niha glede na stanje posamične baterije.
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Slika 6: Vezalna shema BMS-ja

Na analogne vhodne priključke je povezanih 15 baterijskih 
celic preko pozi  vnih polov, nega  vni pol pa je vsem 
celicam skupen. Napajalnik napaja baterije posredno 
preko varovalke na nega  vnem vodniku, odklopnik pa 
prekinja pozi  vno vejo in povezuje dva DC-motorja preko 
pozi  vne napetos   48 V. Nega  vni pol baterij je skupen 
napajalniku, motorjema in baterijam. Sistem varuje 30 A 
varovalka. Na posamične vhodne priključke je povezan tudi 
temperaturni senzor, ki varuje sistem pred pregretjem. 
Drugi senzor je tokovni in nadzoruje tok v baterijskem 
kompletu. LCD-zaslon je preko RS-485 protokola povezan 
z modulom, kar zagotavlja ustrezno komunikacijo med 
uporabnikom in modulom.

REGULACIJSKI SISTEMI VODENJA

Metoda vodenja temelji na uporabi pametnega mobilnega 
telefona, ki se preko brezžične komunikacije poveže z 
robotsko pla  ormo. Osnovni princip delovanja interakcije 
med upravljalnikom in avtonomnim vozilom je sledeč: z 
nagibom telefona naprej se robotska pla  orma pelje naprej, 
z nagibom nazaj se v elektromotorjih ustvari nasprotna 
vrednost PŠM-ja, kar povzroči vožnjo v vzvratno smer. 
Nagib telefona oz. rotacija telefona desno ali levo pa 
robota popelje v želen zavoj. Za ustrezno zavijanje robotske 

Slika 7: Metoda vodenja

pla  orme levo ali desno ima eden izmed elektromotorjev 
večjo vbodno hitrost, ki je odvisna od kota zasuka telefona 
v določeno smer.  Kot nagiba vpliva na pospešek in hitrost 
vozila, ob večjem kotu nagiba telefona in ob večji hitros   
pomika nagiba se zvišata hitrost in pospešek vozila.

Regulacijske sisteme vodenja upravlja mikroračunalnik 
Arduino Mega. Njegova prioritetna naloga je komuniciranje 
med upravljalnikom robotskega vozila in pogonom 
robotske pla  orme. Za nemoteno brezžično komunikacijo 
je uporabljen Arduino WiFi Shield (brezžični vmesnik). 
Komunikacija temelji na uporabi IP-internet protokol 
komunikacije. V uporabniškem vmesniku mobilnega 
telefona vzpostavimo brezžično komunikacijo, ki se poveže 
na vnaprej defi nirano IP-število WiFi vmesnika. Število je 
defi nirano ob programiranju programske kode Arduina.

Slika 8: WiFi modul

WiFi vmesnik je nameščen neposredno na osnovni 
mikroračunalnik Arduino Mega, pri čemer je potrebno 
biti pozoren, da v tem primeru nadgradnja z WiFi 
modulom porabi kar nekaj vhodnih in izhodnih priključkov 
mikroračunalnika. Komunikacija med mikroračunalnikom 
in WiFi modulom poteka preko SPI-protokola. 

Uporaba mikroračunalnika Arduino Mega je pogojena z 
njegovo enostavnostjo, dostopnostjo, razširjenostjo in 
predvsem z veliko uporabnostjo. Mikroračunalnik ponuja 
veliko možnos   razširitve, tako je v tem primeru na 
vhodne priključke povezanih še 6 ultrazvočnih senzorjev 
PING, proizvajalca Parallax. Ultrazvočni senzorji zaznavajo 
bližajoče se ovire in objekte. Njihova primarna naloga je 
zaustavitev vozila v primeru, da se oviri približa na manj kot 
35 cm, kar je ugotovljeno kot varna razdalja za delovanje 
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robotske pla  orme. Razdalja se lahko zmanjša na minimum 
v primeru, če robotsko pla  ormo uporabljamo v zapr  h 
prostorih, kjer mora robot manevrira   v ožjih predelih. V 
primeru prisotnos   ovire ali objekta v delovnem prostoru 
robotske pla  orme, se robot nemudoma zaustavi. Zaustavitev 
se zgodi tudi v primeru upravljalčevega neupoštevanja 
ovire. Robotska pla  orma se zaustavi in izvede korak v 
nasprotni smeri približevanja oviri.

Slika 9: Ultrazvočni senzor

Zaradi povečanega faktorja varnos   je na vozilu nameščena 
tudi mehanska varnostna zavora, ki deluje popolnoma 
avtonomno od ostalega elektronskega sistema in ima najvišjo 
prioriteto obravnave. Ak  vira se v primeru nepravilnega 
delovanja primarnega uporabniškega programa. Proži se 
ročno s pri  skom na gumb, ki je kreiran v uporabniškem 
vmesniku upravitelja, ali ročno s pri  skom na varnostno 
s  kalo, nameščeno neposredno na vozilu. Mehanska 
zavora deluje po metodi zavornih kolutov in tornih oblog; 
zavorne čeljus   so električno prožene s pomočjo koračnega 
električnega motorja. Njegova naloga je, da fi zično po  sne 
zavorna cilindra zavornega sistema. Posledica tega je 
povečano trenje med zavornimi oblogami in zavornim 
kolutom. Robotska pla  orma se nemudoma zaustavi, kljub 
prisotnos   napajalne napetos   na pogonskem sklopu.

PRILAGODITVENO VEZJE H MOSTU

Ena izmed najobširnejših, tehnološko najzahtevnejših in 
znanstveno najzanimivejših nalog je izdelava prilagoditvenega 
vezja za delovanje H-mostu. Naloga H-mostu je ustrezno 
preklapljanje tranzistorjev po defi nirani pulzno širinski 
modulaciji mikroračunalnika. V primeru avtonomne 
robotske pla  orme se pojavi težava izdelave takšnega 
prilagoditvenega vezja za H-most, saj se srečamo z velikimi 
napetostmi 48 V, še posebej pa z velikim tokom 30 A. PŠM 
temelji na spreminjanju časa trajanja posamične periode. 
Uporabljen je H-most, proizvajalca STMicroelectronics, 
serije VNH7013XP-E, in ustrezen pogon H-mostu (driver) 
L99H01. Pulzno širinska modulacija, ki jo generira 

mikroračunalnik, ima na izhodnem nivoju pozi  vno napetost 
+5 V, ki predstavlja logično 1, in nega  ven potencial z 0 V, 
ki predstavlja logično 0. Frekvenca spreminjanja doseže 
10 kHz. Celotno vezje je skonstruirano kot kompakten 
vmesnik med mikroračunalnikom in pogonskimi motorji. 

Slika 10: Prilagoditveno vezje s H-mostom

Izhodni nivoji in komunikacijski protokoli so povezani s 
pogonom (driver) H-mostu, v katerem ustrezno ojačitveno 
vezje ojača vhodne signala, s katerimi proži ustrezen MOSFET 
tranzistor H-mostu. Napajalna napetost pogona je +12 V 
DC.  Na izhodni del H-mostu priklopimo elektromotor preko 
odvodnih spon. Zaradi prenosa velikih moči, napetos   
in  tokov celotno vezje oddaja veliko toplotne energije, 
zato je skonstruiran aluminijast hladilnik, ki je nameščen 
nad to vezje. S pomočjo termalne paste je omogočen 
dober prehod temperature med čipi in hladilnikom. 
Toploto hladilnika odvajamo z dvema ven  latorjema, 
nameščenima v ogrodju zaboja za elektroniko. Celotno 
vezje je skonstruirano v programskem paketu Al  um.  
Podrobna predstavitev snovanja in delovanja vezja bo 
predstavljena v prihajajočih objavah.

MULTIFUNKCIONALNOST PLATFORME

Osnovna robotska pla  orma je namenjena različnim 
nadgradnjam osnovne temeljne pla  orme. Ideje o 
mobilnih avtonomnih robo  h nimajo mej. Osnova 
robotska pla  orma nadgrajena z robotsko roko v katero 
je nameščena visoko ločljiva snemalna kamera postane še 
kako priročno snemalno vozilo. Kamero lahko zamenjamo 
z različnimi specifi čno namenskimi prijemali, s pomočjo 
katerih robotsko vozilo postne reševalno, vojaško ali 
policijsko avtonomno robotsko vozilo za najtežje delovne 
pogoje. Brez avtonomnih robotskih transportnih vozil v 
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avtoma  zirani industriji preprosto ne 
gre več. Takšno avtonomno robotsko 
vozilo lahko prevaža sestavne dele, 
pol izdelke itd. po točno defi niranem 
časovnem zaporedju tako imenovana 
just in  me industry, ki je v sodobnem 
času ključnega pomena tako iz stališča 
proizvodnje kot iz fi nančnega vidika. 
Zadnje in vsem nam najbližje je uporabe 
mobilne robo  ke v naši neposredni 
bližini v domovih, na delu, v našem 
vsakodnevnem življenju, kjer nam robo   
služijo kot pomočniki, spremljevalci in 
izvajalci težjih opravil. 

ZAKLJUČEK

V članku sem želel predstavi   raziskovalno 
delo, to je razvoj multifunkcijske 
avtonomne robotske pla  orme od 
ideje do delujočega izdelka. Opisano 
raziskovalno delo zavzema vsa področja 
mehatronike, še več, širi, krepi in navdihuje 
rod mladih raziskovalcev, ki svoje ideje 
prenašajo v realni svet. Osnovna ideja 
mul  funkcijske pla  orme, ki jo lahko 
nadgradimo v najrazličnejša robotska 
avtonomna vozila, je tehnološko dovršena, 
znanstveno navdihujoča in predvsem zelo 
uporabna aplikacija. V sodobnem času 
hitrega razvoja tehnoloških sistemov tudi 
sami sledimo svetovnim smernicam in 
tako naš svet delamo lepši, enostavnejši 
in tehnološko bolj razvit.
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UPORABA TEHNOLOGIJ 3D-TISKANJA 
IN ROBOTSKEGA FREZANJA
Avtorji: Luka Kresnik, David Rupnik, mentorja: Matej Veber, Andro Glamnik
Šola:  Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, Slovenija

POVZETEK

V okviru raziskovalne naloge smo si zadali cilj, da bomo raziskali področji odvzemanja in dodajanja materiala. Na 
področju dodajanja materiala smo sestavili 3D-  skalnik, ga skonfi gurirali ter primerjali  skanje z različnimi parametri. 
Istočasno smo na področju odvzemanja materiala spoznali težavo, saj nam včasih ne zadostuje, da je obdelovanec 
vpet na fi ksno mizo. Zato smo raziskovali področje, kjer se obdelovanec vpne na dodatno vrtljivo mizo z dvema osema. 
Za to pa smo morali uskladi   delovanje obeh robotskih krmilnikov, tako da sta delovala sinhrono, kar nam je odprlo 
novo raziskovalno področje robo  ke. Glavna nit tega raziskovalnega dela pa je bila analiza enakih izdelkov narejenih 
z tremi različnimi tehnologijami.

Ključne besede: robot, kuka, 3D-  skalnik, prusa, raziskovanje, analiza,  sk

RAZISKOVANJE NA PODROČJU 3D-TISKANJA 
S TISKALNIKOM PRUSA I3

Kot osnova za uresničitev raziskovalne naloge je bil 
3D-Tiskalnik. Zato smo poiskali  skalnik kateri nam za 
ponujeni proračun omogoča maksimalno kakovostno 
produk  vnost, ter čim večjo možno stopnjo nadaljnjih 
dodelav oziroma nadgradenj. Zato smo izbrali  skalnik Prusa 
i3. Prusa i3 temelji na odprto kodnem projektu RepRap. 
Ta skupnost je izdelala ta  skalnik ravno z namenom, ki 
ustreza našim željam.  Tiskalnik ima v osnovi koračne 
motorje, ki mu omogočajo prostorsko pomikanje po 
treh oseh XYZ. Za  skanje uporablja plas  ko (fi lament) 
premera 1,75mm. Poseben motor nam ta fi lament po 
natančnih korakih po  ska v šobo oz. extruder. Extruder 

ima vgrajen grelec, ki zagotavlja zadostno temperaturo 
za topljenje plas  ke. To palas  ko nato nalaga po slojih v 
višino na grelno ploščo (posteljico). Ta tehnologija pa se 
imenuje ciljno nalaganje (FDM). 

Prusa i3 nam dejansko omogoča uporabo več glav za 
 skanje, vendar pa je za to potrebno nekaj modifi kacij. 

Izbrani  skalnik smo naročili, sestavila, ter ga skonfi gurirali, 
da lahko  ska kakovostne izdelke. Sestava je obsegala 
tako montažo elektro kot montažo strojnih komponent. 
Srce  skalnika je krmilnik RepRap Melzi, katerega srce je 
mikrokrmilnik Atmega128. Le tega smo preko USB vodila 
povezali na računalnik. Na računalnik smo names  li 
program Ma  erControl. Ko smo umerili celoten sistem, 
smo začeli z poizkusnimi  ski. Tes  rali smo na ducate 
testnih izdelkov z različnimi parametri, ugotavljali dobre 

Slika 1: Prvi poizkusni  ski
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in slabe strani  skalnika in tehnologijo  skanja, katero 
uporablja ta  skalnik. Izvedli smo nekaj izboljšav, hkra   
pa odpravljali raznolike težave, ki si se pojavljale tako 
med sestavljanjem, kot med samim  skom. Za začetek 
smo zasnovali testen izdelek, katerega smo velikokrat 
na  snili. Z vsakim  skom smo spremenili parametre ter 
tako izvajali op  mizacijo parametrov. Po nekaj poizkusih 
se nam je nabralo veliko primerkov, katere smo primerjali 
med sabo. Seveda smo med op  mizacijo spreminjali tudi 
do 20 različnih parametrov, tako da smo iz  snili z našega 
 skalnika najboljše kar nam lahko ponudi.

Na sliki 1 so različni primerki, kjer se lahko vidi kvaliteta  ska. 
Vse te izboljšave dosežemo le z op  mizacijo parametrov. 
Naš  skalnik nam je omogoča, da višina posameznega 
sloja meri le 0,08 mm oziroma 80 mikronov milimetra 
(2  ska na skrajni desni strani). To pomeni, da je lahko 
izdelek visok 2 mm sestavljen iz 25 plas  . Vse to je mogoče 
le, če je  skalnik kompaktno sestavljen, ter da je razmak 
med vrhom extruderja in grelno posteljico nastavljen na 
točno določeno mero.

PROBLEMI 3D TISKANJA 

Prva težava, s katero smo se srečali pri sestavi 3D-  skalnika 
Prusa i3, je bila sama sestava. Ker je bila to poenostavljena 
verzija Pruse i3 in smo bili brez kakršnih koli navodil, smo 
pri sestavi  skalnika precej eksperimen  rali. 

Naslednji problem pa je bila natančnost  skanja. Na 
začetku na  snjeni modeli niso bili pričakovanih oblik, 
saj se plas  ka ni nanašala enakomerno, prav tako pa ni 
bilo konstantne temperature, zaradi česar se material ni 
ohlajal enakomerno. Posledično so se robovi na na  snjenih 
modelih ločevali od grelne plošče in se zvijali. To težavo sva 
rešila s tes  ranjem različnih 
parametrov temperatur 
grelne plošče in vrtljajev 
hladilne vetrnice, ki je 
pritrjena na ekstruder.

Med samim  skom večjih 
modelov pa smo naleteli na 
težavo, saj se nam je zaradi 
nepravilne temperature 
spodnji del deformiral 
(upogib stran od grelne 
plošče). To smo rešili z 

iskanjem op  malnih temperatur in ponovnim  skanjem 
modelov. 

Ena od pogos  h težav tega  skalnika je bilo tudi mašenje 
šobe ekstruderja med  skom. Ta težava se je pojavljala 
predvsem zaradi napačne kalibracije višine grelne plošče, 
ki jo je bilo treba nastavi   tako, da je po celi površini od 
vrha ekstruderja oddaljena za točno 0,25 mm. Zaradi 
premajhne razdalje material ni dovolj hitro tekel skozi 
šobo, kar je posledično privedlo do zamašitve.

RAZISKAVE NA PODROČJU 3D TISKANJA S 
TISKALNIKOM Z650

Ta  skalnik smo na šoli že imeli, vse kar smo potrebovali 
je bil le model, katerega smo želeli na  sni  . Tiskalnik Z650 
deluje na principu postopnega nanašanja kompozitnega 
materiala (prahu) na podlago. Omogoča visoko defi nirano 
barvno  skanje. Z njim lahko  skamo kompleksne 3D-modele 
s kompleksno geometrijo in majhnimi delci oziroma detajli 
ter barvami. Na  snjen model je trden in omogoča kasnejšo 
obdelavo, npr. vrtanje, brušenje, barvanje ... Največkrat 
se uporablja za izdelovanje konceptnih modelov in v 
arhitekturi. Uporablja se tudi za maloserijske proizvodnje. 
Je eden od najhitrejših 3D-  skalnikov in omogoča  skanje 
modelov v velikos   254 mm x 381 mm x 203 mm. Prav 
tako ima možnost izdelave več modelov hkra  . Ima tudi 
zelo veliko natančnost, ki omogoča izdelavo realis  čnih 
modelov.

TEHNOLOGIJE TISKANJA

V osnovi poznamo 5 tehnologij 3D  skanja. To so: SLS, 
SLA, LOM, 3DP, FDM

SLS – selek  vno lasersko sintranje
Pri tej tehnologiji 3D-  skanja uporabljamo laser, s katerim 
sintramo material, ki je zmlet v prah. Laser s topljenjem pra hu 
povezuje plas   med seboj in tako ustvari trdno strukturo 
3D -modela. Ko laser 
konča s sintranjem ene 
plas  , se na narejeno 
plast avtomatsko na-
nese nova plast prahu 
in laser se spus   na 
novo višino te plas  . 
Ta proces se ponavlja, Slika 2: Zamašitev extruderja        Slika 3: Tiskalnik, ki uporablja SLS
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dokler niso vse plas   dokončane. Ta vrsta 3D-  skanja je namenjena za izdelovanje določenih proto  pov modelov in 
ni namenjena za začetnike oz. za preproste uporabnike. S to tehnologijo lahko  skamo sicer z več materiali, kot npr. 
s kovino, vendar za to potrebujemo več prostora, torej je tehnologija SLS primernejša za industrijo. 

SLA – stereolitografi ja
Tudi pri tej tehnologiji 3D-  skanja gre za uporabo laserja, s katerim strjujemo tekoč 
polimer. Žarek UV-svetlobe usmerimo v točko na materialu in na ta način se ta strdi. 
Z UV-žarkom rišemo posamezne plas   3D-modela. Po vsakem končanem prerezu 
pa se model umakne od tekočega polimera, ki ga laser z UV-svetlobo zopet strdi 
v novo plast objekta. Ta tehnologija je v primerjavi z drugimi zelo počasna. Prav 
tako smo omejeni s tekočimi polimeri, ki jih lahko uporabimo za  skanje modela. 
Vendar pa je prednost te tehnologije v tem, da je zelo natančna in posledično so 
na  snjeni modeli zelo gladki.

LOM – nalaganje krojenih plas  
Ta način 3D-  skanja deluje na principu, da 3D-  skalnik postopoma nalaga plošče 
materiala eno na drugo in jih skupaj zlepi z vezivom. Nato  skalnik odreže material 
tako, da ostane le en prerez 3D-modela na plošči materiala. Postopek se nato ponavlja, 
dokler model ni narejen. Prednost te tehnologije je, da so modeli zelo trdni in jih je 
mogoče kasneje obdela   po naši želji.

3DP – drop on powder  
»Powder bed and inkjet 3d prin  ng«  se imenuje zato, ker vsebuje  skalne glave (ink-jet), ki brizgajo barvo na posteljo, 
v kateri je vezni material (prah). Ta 3D-tehnologija deluje v ponavljajočem se zaporedju – prah, vezivo in barva. Cikel 
se ponavlja skozi celoten proces  skanja. Osnova za  skanje je poseben prah, ki reagira na vezivo in tako postane trdo. 
Tiskalnik ta prah hrani v zalogovniku. Za delovanje potrebuje 3 osnovne barve – rdečo, rumeno in zeleno. Za strjevanje 
pa potrebujemo vezni element, ki je v dveh različicah. Prva je v prozorni izvedbi, druga pa v črni. Za nanašanje prahu 
 skalnik z valji razporedi prah enakomerno po celotni mizici. Odvečen prah pade nazaj v zalogovnik. Nato  skalne 

glave nanesejo vezivo in barve. Po  sku odstranimo odvečen prah, izdelek pa impregniramo s posebnim adi  vom, ki 
izboljša barve in trdnost zunanje plas  . Z vsakim slojem se nam mizica spus   za debelino sloja. Prednost te tehnologije 
je, da je izjemno hitra ter da ne potrebuje nobenih podpornih delov, neuporabljen material pa lahko znova uporabimo.

FDM – ciljno nalaganje
Ta vrsta tehnologije 3D-  skanja deluje tako, da ekstruder po  ska material v šobo, kjer se stopi. Stopljen material nato 
nanaša po plasteh na ogrevano posteljo 3D-  skalnika, kjer se ohlaja in strdi v nekaj sekundah. Tiskalnik vsako plast 
na  sne posebej. Gre za precej enostavno tehnologijo 3D-  skanja, 
pri kateri imamo zelo malo odpadnega materiala. Ta način  skanja 
je tudi prijazen zdravju, saj ne uporabljamo dodatnih kemikalij in 
zdravju škodljivega prahu. Ravno zaradi tega je to dandanes najbolj 
uporabljen način 3D-  skanja. 

Ena od velikih prednos   te tehnologije je tudi, da imamo na voljo 
veliko materialov, ki jih lahko uporabimo za  skanje. Poleg tega pa 
jih dobimo tudi v vseh možnih barvah, njihova cena je zelo nizka, 
če jo primerjamo s cenami materialov, ki jih uporabljamo pri drugih 
tehnologijah. Prav tako pa je hitrost pri tem načinu 3D-  skanja večja 
od vseh drugih. Ta vrsta 3D-  skalnikov je prav zaradi našte  h prednos   
zelo priljubljena med povprečnimi uporabniki, zelo je uporabna v 
gospodinjstvih in ostalih prostorih, saj ne zavzame veliko prostora.

Slika 4: SLA-tiskanje

Slika 5: Koncept delovanja LOM-tiskanja

Slika 6: Koncept delovanja 

FDM-tiskanja
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MATERIALI ZA 3D-TISKANJE

Najpogosteje uporabljen material v tehnologiji 3D-  skanja 
je plas  ka, in sicer PLA in ABS. Nekateri pa se lotevajo tudi 
 skanja s čokolado, porcelanom, lesom in tudi z glino.

PLA
PLA je material, ki je narejen iz obnovljivih virov, npr. iz 
koruznega škroba in sladkornega trsa. Prav zaradi tega 
uvrščamo plas  ko PLA med biorazgradljive snovi. Grelna 
šoba topi material pri temperaturi od približno 190 °C do 
240 °C. Temperatura tališča pa je odvisna tudi od barvil, ki 
so dodana materialu. Ena od največjih prednos   materiala 
PLA je, da pri samem 3D-  sku modela ni vonjev. Poleg 
tega pa lahko na  snjene modele obdelujemo, ko se že 
strdijo. Pri  skanju manjših predmetov moramo pazi  , 
da grelno posteljo segrejemo na približno 60 °C, da se 
material nanjo prime.

ABS
Plas  ka ABS je uporabna predvsem za izdelavo predmetov, 
kot so cevi za odtok, glasbeni inštrumen  , ohišja za 
elektronske naprave, čelade, tudi lego kocke. Ena od 
najpomembnejših lastnos   ABS-plas  ke je, da je odporna 
na udarce. ABS-material ima tudi dokaj nizko temperaturo 
tališča, zato je precej priljubljen pri 3D-  skanju s ciljnim 
nalaganjem. Ena od dobrih lastnos   tega materiala je tudi, 
da je topen v acetonu, zaradi česar ga uporabljamo, da 
gladimo robove modelov, potem ko jih na  snemo. Tudi 
pri  skanju z ABS-plas  ko je potrebno segreva   grelno 
ploščo, da se material dobro prime na površino, na katero 
 skamo. Priporočena temperatura je od približno 70 °C 

do 120 °C. Večji predmet ko  skamo, večja mora bi   
temperatura grelne plošče. ABS-plas  ka pa se topi pri 
približno 240 °C. To pa je zopet odvisno od barvila, ki je 
dodano materialu.

Les
Pri tem materialu gre za mešanico lesnih delcev in polimerov, 
ki omogočajo  sk 3D-modelov. Pri  skanju z lesom nam 
ni potrebno ogreva   grelne plošče. S spreminjanjem 
temperature ekstruderja pa lahko spreminjamo barvo 
na  snjenega modela. Pri temperaturi okoli 190 °C  skamo 
svetle modele, pri temperaturi do 230 °C pa vse temnejše 
odtenke.

Čokolada
3D-  skanja s čokolado se poslužujejo predvsem slaščičarji, 
saj lahko na  snejo razne zapletene oblike slaščic, ki jih 

je nemogoče ali pa zelo težko oblikova   ročno. Tisk 
čokoladnih predmetov sicer še ni zelo natančen, vendar 
se tehnologija hitro izboljšuje in sedaj lahko že  skamo 
dokaj zakomplicirane čokoladne izdelke.

Glina in porcelain
Tudi  sk s porcelanom in glino je še v fazi razvoja, saj 
potrebujemo nadomestne dele. V prihodnos   pa lahko 
pričakujemo izjemno hiter razvoj, saj ponuja izjemne 
možnos   v dentalni medicini.

ROBOTSKO FREZANJE

Naša oprema v ro-
botski celici zajema 
frezalnega robota 
(KR150 R2700), ki 
je nameščen na 
dodatno linearno 
os (KL1500-3), na 
drugi strani pa 
imamo varilnega 
robota (KR5-2 
HW), ter varilno 
mizo (DKP-400). 
Ker smo dosedaj 
frezali le tako, da 
smo na sta  čno mizo 
fi ksirali obdelovanec, 
robot pa je izvajal 
3 osno frezanje, 
smo se odločili, da 
da bi to frezanje 
nadgradili tako, da bi 
obdelovanec vpeli na dodatno varilno mizo, ki omogoča 
vretenje obdelovanca po rotaciji in naklonu. S tem bi lahko 
frezali ne samo hitreje, vendar tudi natančneje. Frezali bi 
lahko celo nega  vne kote. Vendar pa se je pojavila težava, 
saj je ta »varilna« miza fi zično priključena na krmilnik 
varilnega robota. Zato smo se odločili, da bomo izvedli 
povezavo med krmilnikom frezalnega robota, ter med 
krmilnikom varilnega robota. S tem pa bomo omogočili 
sinhrono delovanje robotov. Zato smo izvedli fi zično 
povezavo med robotskima krmilnikoma, ter posodobili 
sistemsko programsko opremo krmilnika, names  li program 
(RoboTeam), ki nam omogoča sinhrono delovanje robotov. 
Kreira   pa smo morali tudi konfi guracijske projekte za 
nastavitev robotskih krmilnikov. To smo izvedli z programsko 

Slika 7: Robotsko frezanje 

na dvoosni mizi
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opremo Workvisual. 
Konfi gurira   smo 
mo rali vsak robot ski 
krmilnik posebej. 
Ustvarili smo po-
tre bna vodila, do-
 dali naprave, ka-
tere se nahajajo v 
krmilniku, ter po-
stavili topologijo 
vodil. Projekte smo 
nato generirali, jih 
prenesli na ro botska 
krmilnika, ter jih ak-
 virali. Na to smo 

izvedli kalibracijo 
orodja na frezalnem 
robotu, ter kalibra-
cijo dodatne kine-
ma  čne osi (varilne mize). 

PROBLEMI PRI ROBOTSKEM FREZANJU

Posodobitev sistemske programske opreme
Ker se pri uporabi RoboTeam-a priporoča, da je verzija 
sistemska programska oprema (KSS) na obeh krmilnikih 
enaka, smo morali posodobi   to programsko opremo. Ker 
pa smo najprej posodobili sistem na najnovejšo različico, 
smo naleteli na nekaj težav, namreč motorji na robotu so 
spuščali brenčeč zvok. Vzrok tega pa je nekompa  bilnost 
sistemske programske opreme ter programske opreme 
frekvenčnikov. To smo rešili tako, da smo izbrali starejšo 
verzijo sistemske programske opreme.

Ak  viranje projektov
V programski op re mi 
Workvisual smo skon-
fi gurirali konfi guracijo 
robotskih krmilnikov. 
Ko so bili projek   ge-
nerirani brez napak smo 
te prenesli na krmilnik, 
ter jih ak  virali. Vendar 
pa se je tu pojavila te-
žava, saj se med samo 
ak  vacijo projekta niso 
izbrisale vse datoteke 
prejšnega projekta, ali 

pa so ostale nepotrebne datoteke. Vse to je vodilo do 
neuspešne rekonfi guracije krmilnika, kar pa je pomenilo, 
da robota ne moremo upravlja  . Nato je sledila obnovitev 
sistema iz varnostnih kopij ter ponovno ak  viranje projekta. 
S časoma smo našli nekaj trikov, ki so nam prihranili nekaj 
časa, ki je bil porabljen za obnovitev sistema, vendar tudi 
  triki niso 100% delovali.

ANALIZA 

Najprej smo primerjali tehnologijo 3D-  skanja, in sicer 
poenostavljeno verzijo 3D-  skalnika Prusa i3, ki  ska s 
plas  ko, in  skalnik ZPrinter 650, ki za  skanje objektov 
uporablja prah. Z obema  skalnikoma smo na  snili majhna 
modela čolnov in ju nato primerjali med sabo. Takoj smo 
opazili, da je  skalnik, ki deluje na prah, veliko natančnejši 
od  skalnika, ki za  skanje uporablja plas  ko. Robovi na 
modelu iz prahu so veliko bolj gladki in tudi sam čolniček 
zgleda lepše. Tiskalnik ZPrinter 650 nam omogoča tudi, 
da vse modele na  snemo v poljubnih barvah, medtem ko 
z našim  skalnikom za  skanje plas  čnih modelov lahko 
uporabljamo samo eno barvo, in sicer  sto, iz katere 
je narejen material. Nato smo primerjali čas, ki sta ga 
 skalnika potrebovala, da sta na  snila modela čolnov. 

Za  sk čolna iz prahu je  skalnik potreboval približno 43 
minut, za  sk čolna iz plas  ke pa sva potrebovala kar 1 
uro in 28 minut.

Tiskalnika smo med seboj primerjali tudi po tem, kateri od 
njiju porabi več materiala. Za  sk čolna iz prahu je  skalnik 
porabil 11,38 gramov prahu, za  sk plas  čnega modela 
pa sva porabila 4,8 gramov plas  ke. Izračunali smo tudi 
stroške porabe obeh 3D-  skalnikov za na  snjen model. 
Računalnik, na katerega je 3D-  skalnik priključen, je v 
času  skanja porabil 0,3373 kWh. Po tarifi  Elektro Celje, 
d. d., za podjetja (z DDV in z vsemi dodatki in prispevki) 
smo izračunali, da so znašali stroški računalnika za  sk 
čolna iz plas  ke 0,06 €. Tiskalnik pa je za  skanje porabil 
0,2639 kWh, kar je enako 0,05 €. Skupni stroški porabljene 
električne energije računalnika in  skalnika so bili torej 
0,11 € za model čolna. Nato smo izračunali še stroške 
 skalnika na prah, ki je za  sk modela porabil 1,3248 kWh. 

V času, ko smo  skali model čolna, smo porabili za 0,24 € 
električne energije, kar pomeni, da tehnologija za  skanje 
s prahom porabi kar dvakrat več električne energije kot 
tehnologija za  skanje s plas  ko. Nato smo naredili še 
izračun porabe električne energije za frezalnega robota, 
ki je model frezal približno 22 minut. V tem času je za 

Slika 7: Robotsko frezanje 

na dvoosni mizi

Slika 8: Posodobitev KSS-a
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frezanje porabil 2,561 kWh, kar pomeni, da so stroški 
porabe električne energije pri tem modelu znašali 0,45 
€. To je skoraj dvakrat več kot pri  skanju s prahom in kar 
š  rikrat več kot pri tehnologiji  skanja s plas  ko. Nato 
smo se odločili, da tehnologiji primerjamo tudi po tem, 
katera je cenejša glede stroškov materiala. Tiskalnik za 
 skanje plas  ke je pri tem porabil 4,8 gramov PLA-plas  ke, 

kar znese približno 0,12 €. Tiskalnik na prah pa je porabil 
11,38 gramov prahu, kar je enako 0,68 €. Pri frezanju z 
robotom pa smo porabili kocko EPS s  ropora z volumnom 
0,125 m³, ki stane približno 8,75 €. 

Na koncu vseh primerjav smo ugotovili, da je  skanje s 
plas  ko trenutno še najcenejši način  skanja proto  pov, 
vendar pa ni najbolj natančno. Seveda je veliko odvisno od 
kalibracije  skalnika, vendar je  skanje s prahom še vedno 
natančnejše in nam dovoljuje  skanje zelo zakompliciranih 
3D-objektov. Tiskanje s prahom je sicer nekoliko dražje, 
tako po porabi električne energije kot po ceni materiala. 
Pri obeh tehnologijah pa moramo upošteva   dejstvo, da 
sta namenjeni izdelavi manjših proto  pov in da smo zelo 
omejeni z dimenzijami, ki jih lahko na  snemo. Zato pa je 
tukaj še robotsko frezanje, ki je namenjeno izdelavi večjih 
izdelkov, saj robotska roka s frezalom sega dlje kot naša 
3D-  skalnika. Res je, da je v vseh pogledih cenovno dražje 
(poraba električne energije, cena materiala ipd.), vendar 
pa je frezanje dokaj hitro v primerjavi z ostalimi metodami 
izdelave modelov. Robotsko frezanje pa ni najbolj primerno 
za izdelavo manjših modelov, saj natančnost počasi pada. 

Omeni   pa je potrebno tudi, kateri izdelki so po  sku takoj 
uporabni. Velika prednost  skanja s plas  ko je, da so končni 
izdelki takoj uporabni, saj se strdijo že v nekaj sekundah 
po nanosu na grelno ploščo, medtem ko so izdelki, ki jih 
na  snemo s  skalnikom za prah, dokaj neuporabni, saj 
so zelo krhki, dokler se jih nadalje ne obdela. Prav tako 
pa lahko izdelke, ki jih naredimo z robotskim frezanjem, 
takoj uporabljamo, saj vedno obdelujemo že trd material. 

ZAKLJUČEK

Težko se je odloči  , katera tehnologija je trenutno 
najboljša, saj ima vsaka svoje prednos   in slabos  , kot so 
natančnost, kakovost, uporabnost samega izdelka, skupni 
stroški, cena materiala in podobno. Za katero tehnologijo 
se odločimo, je odvisno samo od tega, kaj želimo izdela  . 
Če želimo na  sni   manjši prak  čen predmet v rela  vno 
kratkem času, z majhnimi stroški in da je uporaben takoj 

po  sku, kot so npr. skodelice za kavo, razna ohišja za 
manjše naprave, se vsekakor odločimo za tehnologijo 
 skanja s plas  ko. Če pa potrebujemo model, pri katerem 

je izredno pomembna visoka natančnost in rela  vno kratek 
čas izdelave, kot npr. maketa hiše, proto  pi prak  čnih 
gibljivih naprav, se vsekakor odločimo za tehnologijo 
 skanja s prahom. Če pa želimo izdela   večji predmet, 

kot so leseni stebri za balkonske ograje ali makete, pa se 
moramo odloči   za tehnologijo robotskega frezanja, ki 
nam dovoljuje izdelavo tako velikih modelov.
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Dostopno na naslovu:  http://www.3d-tisk.si/

S1/3D+tisk+za+vse

Po zahtevah naročnika:

• Obdelujemo pleksi steklo in Aluminij
• Dobavljamo in režemo forex in pleksi:

- pleksi steklo v različnih barvah
in dimenzijah

- plošče, palice,cevi
- različne izdelke iz pleksi stekla

CENTER ZA OBDELAVO IN PRODAJO MAERIALOV

TEHNOCENTERTEHNOCENTER

www.tehnocenter.net • info@tehnocenter.net • 064 113 990
S5TEHNIKA.net d.o.o. PE • Mestni trg 43 • SI-1294 Višnja gora
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avtomatizacija v industriji,
programiranje, elektronika
in storitve d.o.o.

Naše specializirano področje dela:

• Izdelava, obnova in predelava strojev

Demontaža, selitev in montaža industrijskih linij

Projektiranje, predelava in izdelava kontrolnih

robotov, skladiščnih regalov, strojev

svetovanje, programiranje ter avtomatizacija

procesov

•

•

avtomatik,

•

•

•

REFERENCE:

selitev linije, Plama Ilirska Bistrica

selitev linije, Livar Ivančna Gorica

avtomatizacija proizvodne linije peletov iz kurjega gnoja,

Unichem Ponikva

predelava posluževalnega ter obračalnega stroja, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje varilnega stroja IDEAL, hpulcas GmbH

predelava, avtomatizacija ter programiranje linearnega robota, hpulcas GmbH

•

•

•

•

•

•

•

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

Linearni robot z magnetnimi prijemali v proizvodnji hpulcas GmbH

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

Kontakt:
00 386 41 210 286

info@aipe.si



43AVTOMATIKA 135/2015

OGLASNA SPOROČILA

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



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
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NAKLADALNI SISTEM JOLODA

Privarčujte na času, odreagirajte s 
fl eksibilnostjo
Avtor: Simon Omahen uni. dipl. ing. elektrotehnike, Sick d.o.o.

Kjer se za nakladanje tovornih vozil uporabljajo viličarji, pri čemer so nakladalne škatle opremljene 
s čipi, rešitev Joloda nakladalni sistem naloži 42 palet na ekstra dolg tovornjak, z eno samo povsem 
avtoma  zirano operacijo. Prihranek na času: Vse skupaj traja le 30 minut. Nov zelo fl eksibilen nakladalni 
sistem je plod tesnega sodelovanja med Jolodo, nakladalnim specialistom, PepsiCo, prehrambeno 
skupino, Kuehne+Nagel, logis  čnim partnerjem, in Heiwo, proizvajalcem tovornjakov. Standardna 
inštalacija: inteligentni senzorji.

Hitrost je ključna prednost v svetu 
hitre dostave potrošniškega blaga, 
predvsem ob porastu spletnih 
trgovin. Ravno zaradi tega podjetja 
vedno iščejo možnos   avtoma  zacije 
procesa, da zagotovijo filozofijo 
dostave pošiljke »ravno ob pravem 
času«. Lep primer je PepsiCo-jev 
popolnoma avtoma  ziran nakladalni 
sistem v Broek op Langedijku na 
Nizozemskem.

Manjši čas nakladanja
PepsiCo-jev nakladalni center je vse skozi pod veliko obremenitvijo. Srednji in ekstra veliki tovornjaki se tam konstantno 
nakladajo in razkladajo. Prodajni direktor skupine Joloda  Wouter Sa  jn pa poudarja dejstvo, da je PepsiCo-jev 
nakladalni center tudi direktno povezal z skladiščem podjetja Kuehne+Nagel v Utrechtu. Zelo dolgi tovornjaki, poznani 
tudi pod imenom EuroCombis imajo nakladalno površino dolgo kar 21,5 metra, kar zadostuje za kar 42 palet. Sa  jn 
zelo preprosto opiše celoten sistem: »Voznik mora le priključi   njegov EuroCombi z nakladalnim kontrolnim sistemom, 
ostalo pa naredi nakladalni sistem sam.«
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Meritve razdalje omogočajo več fl eksibilnos  
V skladišču je vse usmejreno v fi lozofi jo »ravno ob 
pravem času«:  Avtoma  ziran paletni sistem zagotavlja, 
da so individualne škatle poravnane op  malno na 
paleto. Vsaka paleta pa je potem pobrana na Joloda 
avtoma  zirano ploščad. »Palete se sor  rajo na tekoči 
trak v tri skupine: po 16 palet, potem 10 palet in na 
koncu še enkrat 16 palet,« pravi Wouter, ki še dodaja: 
»Ko se dvižna vrata odprejo, se spus  ta dva merilnika 
dolge razdalje, senzorja SICK DT500. Izmeri se razdalja 
prikolice in preveri ali je prikolica v pravilnem položaju.
Ključnega pomena je meritev razdalje, saj se tu poleg 
ekstra dolgih EuroCombis nalagajo in razkladajo tudi 
normalno velike prikolice, 13,3 metra. Kuehne+Nagel 
se lahko v zadnjem momentu odloči ali bo prikolica v 
bližini pobrala tovor v Broek op Langedijku.«

Sistem, ki ga je opisal Sa  jn tako prepozna 13,3 metrsko prikolico.  Na slednjo gre 16 plus 10 palet, če pa sistem 
meritve razdalje detek  ra 21,5 metrsko prikolico, pa sistem nanj naloži 42 palet.

Tekoče drsenje s s  snjenim zrakom
Opisan nakladalni proces temelji na tehnologiji 
razvi   s strani podjetja Joloda, kjer tako 
stacionirana avtoma  zirana nakladalna ploščad 
in prikolica uporabljata sistem s  snjenega zraka. 
Med tem, ko v ceveh ni zraka, so tračnice  k 
pod dnom, ko pa se pojavi s  snjen zrak, pa se 
tračnice dvignejo. Na tračnicah so »drsalke,« 
ki držijo palete. S  snjen zrak tako drži palete 
nekaj cen  mentrov nad trakom linije in jih 
tako premika v prikoklico. Ko palete pridejo 
v prikolico na pravo mesto, se pri  sk v ceveh 
zniža in tračnice se spus  jo nazaj pod dno. 
SICK ima na tem mestu zelo pomembno vlogo. 
Uporabljajo se š  rje PBS merilniki pri  ska, ki 
kontrolirajo tako dvigovanje palet ter držanje 
le teh dvignjene, kot postopno reduciranje 
pri  ska za nežen spust palet. Sa  jn pri tem 
pravi: »To nam zagotavlja, da drsalke niso 
več v kontaktu dokler sistem ni zopet pod pri  skom.«

Več prostora, več varnos  
Avtoma  ziran sistem nakladanja in razklada nja pa ne pomeni le prihranka pri času, ampak tudi pri prostoru. V 
primerjavi z viličarji takšen sistem potrebuje precej manj prostora za nakladanje, ki se tako lahko uporabi za druge 
namene. S tem pa se poveča tudi varnost na delovnem mestu in osebna zaščita. Zavoljo s  snjenega zraka tako ni 
več težkega mehaničnega dela pri premikanju palet. Wouter Satjin tako še pravi: »Za nas je zelo pomembno, da vsi 
detajli varnos   zados  jo našim zahtevam kvalitete. Želimo le najboljše, kar zadeva tudi komponente, ki jih kupujemo 
od tretjih partnerjev. Ravno zaradi tega smo izbrali SICK, ki je vodilen na svojem področju. Poleg tega pa za nas 
predstavlja veliko prednost SICK-ov proak  vni pristop do reševanja težav.«



Dematic je eno od vodilnih podjetij, ki po celem svetu zagotavlja celovito paleto inteligentnih intralogističnih in 
ostalih rešitev za ravnanje z materiali , ki za svoje stranke želi samo najboljše. Zelo dober primer je visoko kvalitetna 
pobiralna postaja RapidPick. Ta sistem je bil že od samega
začetka razvit v sodelovanju s SICK-om. Ravno zaradi tega Dematic ni pridobil samo na zanesljivosti in visoko zmogljivi 
senzorski rešitvi, ampak so dobili tudi potrebna posvetovanja in strokovna znanja, ki so jih potrebovali, da je sistem 
RapidPick postal to kar je danes: kompaktna, dovršena in
optimizirana ergonomična pobiralna postaja, ki deluje na principu ”dostava blaga do osebe”. To prinaša povečano 
prepustnost v “state-of-the-art” delovnem okolju in izboljšano vsestranskost pri delovanju. Za Dematic je SICK pravi 
partner, saj z njim zadostujejo vsem svojim strankam in tudi njihovim zahtevam v prihodnosti. Menimo, da je to 
inteligentno. www.sick.si

SKUPAJ DO PRAVE IZBIRE
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Vodilno podjetje na področju avtomatizacije, 
računalniškega vodenja in proizvodne 
informatike v regiji.

Z vrhunsko tehnologijo, inovativnimi rešitvami in kakovostnimi 
storitvami omogočamo našim parterjem:

Učinkovito vodenje in obvladovanje proizvodnih in energetskih procesov

Večjo zanesljivost obratovanja procesov

Boljšo izkoriščenost in razpoložljivost opreme

Večjo ponovljivost in produktivnost

Boljšo kakovost

Manjšo porabo energije

Nižje stroške

Avtomatizacija in računalniški 
nadzor infrastrukturnih objektov

Avtomatizacija in računalniško 
vodenje proizvodnih procesov

Avtomatizacija in računalniški 
nadzor energetskih sistemov  
in prezračevanja v industriji

Avtomatizacija tehničnih 
sistemov v zgradbah

Informacijske rešitve za podporo 
energetskemu managementu

Obvladovanje proizvodnih 
procesov z informacijskim 
sistemom MePIS 

Rešitve za dvig učinkovitosti  
in kakovosti proizvodnje

Metronik d.o.o.

Stegne 9a, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00

Faks: 01 511 16 35

www.metronik.si
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