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… Poslujte v realnem času … odločajte se
na podlagi pravih informacij …
Preglednost nad procesi
in informacije ob pravem
času vam bodo omogočile
zmanjšanje stroškov,
dvig kakovosti, zvišanje
prihodkov in izboljšale
učinkovitost vaših sredstev.
Uporabite rešitve vodilnega
svetovnega proizvajalca GE
IP, ki vam poleg tehnološke
inovativnosti zagotavljajo
tudi dolgoročno varnost in
hitro povrnitev investicije.

Proficy HMI/SCADA iFIX

Proficy Workflow

Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja,
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5
tehnologija).

Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih
naprav (Android, iOS) ali web okolja.

Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr.
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove.

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja
pogodbe.

w w w. m e t r o nik . si

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtomatizacijo in elektroniko  ISSN 1580-0830  158/2017
Spoštovani,

Revija za avtoma zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo ko, mehatroniko, komunikacije in informacijske tehnologije ter profesionalno elektroniko.
Revija je URADNO GLASILO Društva AVTOMATIKOV
SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com
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Še dober mesec je do konca leta, mnogi pa so z mislimi že v novoletnih
praznikih, a industrija ne stoji. Vpeta v tekoča dogajanja se nenehno pripravlja na naslednje izzive in spremembe. Tako je tudi z revijo. Pripravljamo se na prihajajoče prireditve, ki jih je kar nekaj. Januarja se bomo
podali na ”Radijske komunikacije”, v februarju nas čaka ”IFAM”, marca
pa ”Kotnikovi dnevi”.
Danes pa vam predstavljamo napore raziskovalnih inštitutov in univerz,
da bi pozitivno vplivali na prihajajoči zakon o raziskovalno-razvojni
dejavnosti, projekte v okvirih EU za pospeševanje robotizacije, problematiko napajanja vsadkov v človeškem telesu, Schneiderjeve oblačne rešitve
za napajalne sisteme, novosti v ponudbi Amitehove merilne in napajalne
opreme, pa tudi za klasične avtomatike se bo našlo marsikaj. Poudarek
na Industriji 4.0 in razvoj podpornih nalog za dosego pametnih tovarn,
pa je seveda poudarjena tema te številke...
Branko Badrljica, gl. urednik

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com
Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja
nenad.muskinja@uni-mb.si
Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja
nenad.muskinja@uni-mb.si
Tisk:
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR
Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za
SLO in DDV sta vključena v ceno, naklada 2.500 izvodov. Vse pravice pridržane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem
založnika in vedno z navedbo vira. Nepodpisane fotografije so iz fotoarhiva
uredništva revije Avtomatika. Revija izhaja 11-krat letno.
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A+E INFORMACIJE
UVODNIK
SEZNAM OGLAŠEVALCEV
PREDSTAVNIKI RAZISKOVALNIH INŠTITUTOV IN UNIVERZ NE PODPIRAJO PREDLOGA ZAKONA O RAZISKOVALNORAZVOJNI DEJAVNOSTI
SPARC - PARTNERSTVO ZA ROBOTIKO V EVROPI
POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2018
NA TRGU Z NOVIMI NAPRAVAMI ZA NEPREKINJENO
NAPAJANJE IN SISTEMI ZA INTELIGENTNO UPRAVLJANJE STORITEV V OBLAKU
YASKAWA - NOVA EVROPSKA PAMETNA TOVARNA
ROBOTOV

TEHNOLOGIJE
ENERGETSKI SISTEMI IN NAPAJANJE DINAMIČNIH
MEDICINSKIH VSADKOV

STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA
BRANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE - ELEKTROTEHNIKA (25-HOUR USPOSABLJANJE V OKVIRU
PROJEKTA »SKILLME«)

MERILNA TEHNIKA
INSTEK - NOV PROIZVAJALEC PREIZKUŠEVALNOMERILNE OPREME PRI AMITEHU

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO
C6015 – IZJEMNO KOMPAKTEN A ZMOGLJIV INDUSTRIJSKI RAČUNALNIK
VISOKO ZMOGLJIVI NAPAJALNIKI SERIJE PROTOP

SISTEMI AVTOMATIZACIJE IN INDUSTRIJA 4.0
BACSOFT - CELOVITA PLATFORMA ZA IOT IN M2M
APLIKACIJE
STANDARDIZACIJA PROIZVODNIH INFORMACIJSKIH
SISTEMOV ZA POTREBE IZVEDBE PAMETNIH TOVARN

PAMETNE ZGRADBE IN NASELJA
PAMETNI RADIATORSKI VENTILI NETATMO
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Naročilnico izrežite in izpolnite z zahtevanimi podatki.
Dopisnico brez znamke vrzite v poštni nabiralnik...
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Številka in ime pošte:
Tel.:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domača stran podjetja:




POŠTNINA PLAČANA PO
POGODBI ŠT. 183/1/S

št.
FAX:

Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA+E na naš naslov.
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.
Kot član ZRS uveljavljam 40% popust
(27,52 €)! (odkljukajte)

Podpis:

M.P.

Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 11 zaporednih številk!

Vse cene vsebujejo DDV!

AVTOMATIKA+E
S5tehnika.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje
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EXSPRESS NOVICE

Samsung je začel
proizvajati prvi
512-gigabajtni
univerzalni
FLASH pomnilnik
za naslednje
generacije
mobilnih naprav
Informacije: Tomaž Semič, t.semic@samsung.com

Samsung je postavil nove mobilne
pomnilnike za ravnanje z vedno večjimi
količinami večpredstavnostnih vsebin
Seul, Koreja – 6. december 2017 – Samsung
Electronics, svetovno vodilno podjetje na
področju naprednih pomnilniških tehnologij,
je danes napovedal pričetek množične
proizvodnje prvega 512-gigabajtnega (GB)
vgradljivega univerzalnega bliskovnega
pomnilnika (embedded Universal Flash Storage
- eUFS) za uporabo v mobilnih napravah
naslednje generacije. Novi 512-gigabajtni
eUFS paket z uporabo najnovejših 64-plastnih
512-gigabajtnih Samsung V-NAND čipov
zagotavlja neprimerljivo zmogljivost
pomnilnika in izjemne zmogljivosti za nove,
napredne, pametne telefone in tablične
računalnike.
“Novi Samsung 512-gigabajtni eUFS s premagovanjem potencialnih omejitev delovanja sistema,
ki se lahko pojavijo pri uporabi kartic microSD
ponuja najboljšo vgradljivo rešitev za shranjevanje
za naslednje generacije pametnih telefonov,” je
dejal Jaesoo Han, izvršni podpredsednik za
prodajo in trženje pomnilnikov pri Samsung
Electronics. “Samsung je z zgodnjo in stabilno
ponudbo tega naprednega vgradljivega pomnilnika

6

www.amiteh.si
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PREDLOG ZAKONA O RAZISKOVALNO-RAZVOJNI DEJAVNOSTI
naredil velik korak naprej k pravočasni
predstavitvi mobilnih naprav vseh
mobilnih proizvajalcev po svetu.”
Novi Samsung 512-gigabajtni eUFS,
ki je sestavljen iz osmih 64-plastnih
512-gigabajtnih V-NAND čipov, podvoji gostoto prejšnjega Samsung
48-plastnega V-NAND 256-gigabajtnega
eUFS. Povečana zmogljivost shranjevanja eUFS bo zagotovila veliko boljšo
mobilno izkušnjo. Na primer, novi visoko
zmogljivi eUFS omogoča shranjevanje
približno 130 4K Ultra HD (3840x2160)
video posnetkov z 10-minutnim trajanjem*, kar je približno desetkrat
več kot pri 64-gigabajtnem eUFS, ki
omogoča shranjevanje le približno
13 video posnetkov enake velikosti.
Samsung je za povečanje zmogljivosti
in energetske učinkovitost novega
512-gigabajtnega eUFS uvedel nov
sklop lastnih tehnologij. 64-plastna
512-gigabajtna V-NAND oblika za
napredno vezje in nova tehnologija
za upravljanje porabe v krmilniku
512-gigabajtnega eUFS zmanjšata
neizogibno povečanje porabe energije.
To je pomembno izpostaviti, saj novi
512-gigabajtni eUFS vsebuje dvakrat
več celic v primerjavi z 256-gigabajtnim
eUFS. Poleg tega 512-gigabitni
eUFS krmilniški čip pospeši proces
razporejanja, saj naslove logičnih
blokov spremeni v naslove fizičnih
blokov.
Samsung 512-gigabitni eUFS ima
tudi močno zmogljivost branja in
pisanja. S svojim zaporednim branjem
in pisanjem doseže do 860 in 255
megabajtov na sekundo. 512 gigabajtov
vgradljivega pomnilnika omogoča
prenos HD video posnetka velikosti
5 gigabajtov v približno 6 sekundah,
kar je osemkrat hitreje kot je to pri
običajni kartici microSD.
Za naključne operacije lahko novi eUFS
bere 42.000 IOPS in piše 40.000 IOPS.
Novi eUFS z novimi hitrimi naključnimi

zapisi, ki so približno 400-krat hitrejši
od 100-kratne hitrosti IOPS običajne
kartice microSD, uporabnikom omogoča
brezskrbno uživanje v brezhibnih
multimedijskih izkušnjah, kot so
snemanje v visoki ločljivosti, iskanje
datotek in prenos video posnetkov.
Samsung, poleg razširitve proizvodnje
256-gigabajtnih V-NAND čipov,
namerava dolgoročno povečevati
obseg proizvodnje svojih 64-plastnih
512-gigabajtnih V-NAND čipov.
To bi moralo ustrezati povečanju
povpraševanja po naprednem
vgradljivem mobilnem pomnilniku,
hkrati tudi za premijske SSD in snemljive
pomnilniške kartice z veliko gostoto
zapisa in zmogljivostjo.
* Izračun prikazuje interne preizkuse,
pri katerih je povprečno dejansko
shranjevanje približno 93 % označene
zmogljivosti in kjer prednapeti mobilni
operacijski sistem uporablja približno 13
GB zmogljivosti na pametnem telefonu.

O družbi Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co. navdihuje
svet in oblikuje prihodnost s svojimi
prodornimi zamislimi in tehnologijami.
S stalnim razvojem in inovacijami spreminjamo svet televizorjev, pametnih
telefonov, tabličnih računalnikov, digitalnih naprav, omrežnih sistemov,
pomnilnikov, sistemov LSI, elektronskih komponent in LED rešitev. Za
več informacij obiščite Samsungovo
medijsko središče na http://news.
samsung.com.
Kontakt za medije:
Samsung Electronics Austria GmbH
(SEAD Business Unit), Ljubljana
Branch Oﬃce, Letališka cesta 29a,
1000 Ljubljana, Slovenija, Marketing
Manager SI & Corporate Marketing,
Tomaž Semič, t.semic@samsung.com
ali Iris Horvat, Grayling d.o.o., +386 (0)40
16 88 51, iris.horvat@grayling.com.
AVTOMATIKA 158/2017
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STROKOVNI DOGODKI - VABILO SRK 2018

Seminar Radijske komunikacije
SRK 2017
31.1. - 2.2.2018
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo v dneh od 31. januarja do 2. februarja 2018 izvedla 23. strokovni seminar radijske komunikacije (http://srk.fe.uni-lj.si), na katerem bodo svoje prispevke
predstavili priznani domači in tuji predavatelji z univerz, inštitutov
in podjetij. Poleg aktualnih novosti iz sveta bo seminar obravnaval
tudi smeri razvoja radijskih sistemov, ki se bodo v Sloveniji uvajali
v naslednjih letih.

V O D I L N I S L O V E N S K I P R O I Z VA J A L E C
INDUSTRIJSKE SENZORIKE

Proizvodnji program:
- induktivni senzorji
- kapacitivni senzorji

- REED senzorji

- temperaturna tipala

- elektronski sklopi in krmilniki

Distribucijski program:
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂĚǀŝŐĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝǌĂ
avtomatska vrata
in prehode

Storitve :

- ǀĂƌŶŽƐƚŶŝŽƉƚŝēŶŝƐŝƐƚĞŵŝ
SIL1, SIL2, SIL3
-varnostni pohodni tepihi
- ŵƵƚŝŶŐ sistemi …

- ŬŽŶēŶĂƐƚŝŬĂůĂ
- ŽƉƚŝēŶŝƐĞŶǌŽƌũŝ - industrijski
- ďƌĞǌǎŝēŶĂƐƚŝŬĂůĂ - ŽƉƚŝēŶŝƐŬĞŶĞƌũŝ GSM vmesniki
- varnostna stikala
- komunikacijske
ŶĂƉƌĂǀĞǌĂĚǀŝŐĂůĂ

- razvoj ƐĞŶǌŽƌũĞǀƉŽǎĞůũĂŚŬƵƉĐĞǀ
- ƌĂǌǀŽũĞůĞŬƚƌŽŶƐŬŝŚƐŬůŽƉŽǀ;ŬƌŵŝůŶŝŬŽǀ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌũĞǀŝƉĚͿ
- ŵĞƌũĞŶũĞǌĂƵƐƚĂǀŝƚǀĞŶŝŚēĂƐŽǀƐƚƌŽũĞǀ

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje
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- industrijski
konektorji
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www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

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

PROGRAM SRK

23. seminar radijske komunikacije (SRK 2018)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, 31. januarja – 2. februarja 2018
http://srk.fe.uni-lj.si

PRELIMINARNI PROGRAM*
Sreda, 31. januarja 2018, predavalnica P02
Odprtje seminarja in pozdravni nagovor

Gregor Dolinar, dekan Fakultete za elektrotehniko

Uvodni nagovor in povabilo na razstavo

Tomi Mlinar, Fakulteta za elektrotehniko

09 -10

15

00

Piezoelektrični rezonatorji v radijski tehniki, 1. del

Matjaž Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko

15

00

Piezoelektrični rezonatorji v radijski tehniki, 2. del

Matjaž Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko

15

00

Pregled standardov z radijskega področja

Drago Majcen, TC MOC, SIST

15

00

Aktivnosti na področju upravljanja z RF spektrom

Meta Pavšek Taškov, Janja Varšek, AKOS

15

15

Kosilo + ogled plakatov in razstave

15

35

Sodobne metode načrtovanja anten

Peter Miklavčič, Fakulteta za elektrotehniko

35

00

Sledenje izvora RF signala

Peter Miklavčič,
Fakulteta za elektrotehniko

15

35

Fazni šum v radijskih sistemih

Aljaž Blatnik, Fakulteta za elektrotehniko

35

00

Amaterska radioastronomija kot inženirski izziv

Tadeja Saje, ARNES

15

00

Obvladovanje zakasnitev v omrežjih

Neil Hobbs, EXFO

15

00

Ogled filma Crystals go to war

Matjaž Vidmar, komentar filma

00

15

09 -09

10 -11
11 -12
12 -13
13 -14
14 -14
14 -15
15 -15
15 -16
16 -17
17 -18

Četrtek, 1. februarja 2018, predavalnica P02
15

00

Samogradnja antenske merilnice

Matjaž Vidmar, Fakulteta za elektrotehniko

15

45

Planiranje heterogenega mobilnega omrežja

Žiga Kavkler, A1 Slovenija

45

15

Planiranje radijskih omrežij v stavbah

Rok Kejžar, Subnet

30

00

Planiranje radijskih sistemov v predorih

Predrag Pantelič, Kompas Telekomunikacije

00

30

3D načrtovanje omrežja Wi-Fi

Peter Zalar, Advant

45

15

Planiranje profesionalnih radijskih sistemov

Jože Štuflek, IT-100

15

45

Izračun radijskega pokrivanja s Fresnelovimi conami za
decimeterske radijske valove na vhodnih podatkih LIDAR

Andrej Osterman, Telekom Slovenije

00

00

Kosilo + ogled plakatov in razstave

15

00

Pot do 5G

Iztok Saje, Telekom Slovenije

15

00

Testni postopki za IoT

Arno Holl, Rohde & Schwarz

15

00

Proces optimizacije GSM-R

Primož Štupica, Tele-SOS

15

00

Komunikacija med vozili in okolico (V2X)

Božo Mišovič, Projekt IP

08 -09
09 -09
09 -10
10 -11
11 -11
11 -12
12 -12
13 -14
14 -15
15 -16
16 -17
17 -18

Petek, 2. februarja 2018, predavalnica P02
00

Pregled MIMO radarskih sistemov ter njihovih prednosti

Leon Kocjančič, Univerza Cranfield, UK

15

00

Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosferic Sounding
(MARSIS) after twelve years of operation

Roberto Orosei, Instituto di Radioastronomia, Instituto Nazionale
di Astrofisica, Italija

15

00

LTE Advanced Pro

Ivan Lesić, Nokia

15

00

Nove radijske tehnologije

Adnan Dibra, Huawei

15

00

Novi radio za 5G

Nataša Malić, Ericsson

15

00

Kooperativna lokalizacija v brezžičnih senzorskih omrežjih

Tomaž Javornik, Andrej Hrovat, Institut Jožef Stefan

15

08 -09
09 -10
10 -11
11 -12
12 -13
13 -14

00
30
Zaključek seminarja
14 -14
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BACnet/IP Controller
Fast Control Solution for Complex Applications!

High performance and flexibility for HVAC applications.
WAGO BACnet Building Controller (B-BC)
t'SFFMZQSPHSBNNBCMFXJUIJOUFHSBUFE8FCTFSWFS
t4%DBSETMPUBOE-QPSUTXJUDI
t$PNQBDUBOENPEVMBS*0MFWFM
t*OUFSGBDFTGPS-0/® .1-#VTBOENPSF


www.wago.com

STROKOVNI DOGODKI

39. KOTNIKOVI DNEVI
Radenci, 29. marec 2018

POVABILO AVTORJEM REFERATOV ZA
SODELOVANJE NA KOTNIKOVIH DNEVIH 2018
Vse zainteresirane avtorje, ki želijo sodelovati s svojim prispevkom na
39. KOTNIKOVIH DNEVIH 2018 v Radencih, vabimo k sodelovanju.
Do 22. decembra 2017 sprejemamo predloge referatov na spodaj razpisane
teme. Vse avtorje, ki bodo poslali naslov teme s kratkim povzetkom referata,
bomo še v decembru obvestili o izbiri referata in uvrstitvi v program
posvetovanja, kamor bomo uvrstili največ devet referatov.
Z izbranim avtorjem bomo sklenili avtorsko pogodbo za izdelavo in
predstavitev referata. Vsi izbrani referati bodo izdani na CD-ju, ki bo priložen
zborniku povzetkov posvetovanja. Povzetki referatov bodo objavljeni na naši
spletni strani. Vsak avtor svoj prispevek predstavi na posvetovanju sam.

Referenčne teme za leto 2018:
x
x
x
x
x
x
x

Alternativni viri električne energije in njihovo vključevanje v
elektroenergetske sisteme
Nova tehniška zakonodaja in standardi SIST na področju električnih
inštalacij in njihova uporaba v praksi
Problematika, izkušnje, pomanjkljivosti pri uporabi obstoječih veljavnih
standardov
Predstavitev velikih tehnoloških projektov in novosti s področja
električnih inštalacij
Vpliv porabnikov na kakovost napetosti in toka v električnih inštalacijah
Delo pod napetostjo na nizkonapetostnih inštalacijah in vzdrževanje
Ekologija na področju elektroenergetike, vplivi na okolje

Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Organizacijski odbor
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Bionski sistemi v industriji
za večjo konkurenčnost
Janez Škrlec inž. mehatronike
Član Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in ustanovitelj Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS.

Spreminjanje proizvodnega okolja, za katerega je značilna agresivna konkurenca na svetovni ravni
in hitre spremembe procesnih tehnologij, zahteva ustvarjanje novih proizvodnih sistemov, ki jih bo
mogoče enostavno nadgraditi in v katere se lahko nove tehnologije in nove funkcije tudi zlahka vključijo.
Na te zahteve bi lahko odgovorili z novim razvojnim konceptom BAS - Bionic Assembly System. BAS
temelji na konceptih avtonomije, sodelovanja in inteligence svojih enot. Sistem predlaga uporabo
avtonomnih mobilnih robotov direktno v proizvodnem okolju. .

Bionski sistem kot nov koncept samoreguliranja multirobotskih sistemov ponuja predvsem drugačne rešitve
Da bi se danes lahko odzvali na povpraševanje kupcev in ostali konkurenčni v 21. stoletju, morajo imeti
proizvodna podjetja novo vrsto proizvodnega sistema, ki se lahko hitro odziva na svetovni trg. Današnji
sistemi imenovani FMS (Flexible Manufacturing Systems), žal nimajo takih značilnosti. Današnji globalni
svetovni trg zahteva spremembo obstoječih proizvodnih sistemov in stroškovno učinkovite, rekonfigurabilne
proizvodne sisteme. Razvoj BAS rešuje pomanjkanje prožnosti pri raznovrstnih izdelkih in njihovi uporabi,
nadalje pomanjkanje fleksibilnosti pri zamenjavi opreme upoštevajoč vedno večjo kompleksnost proizvodnih
sistemov. Glavni elementi predlaganega sistema so avtonomni mobilni roboti, ki morajo delovati samostojno,
prilagodljivo in v močni povezavi med seboj in okoljem.

Koncept zasnove prvega bionskega sistema
Prioriteta prihodnjih montažnih sistemov je iskanje prožnejših, učinkovitejših sistemov, ki omogočajo veliko
večjo stopnjo ponovne uporabe montažnih enot. Za izpolnitev te potrebe je bil predlagan koncept BAS
in to na podlagi resničnih industrijskih zahtev. BAS je sestavljen iz dveh podsistemov, tako imenovanega
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podsistema Core in dodatnega podsistema. Mobilni roboti v bioničnem montažnem sistemu so posebej
zahtevno področje, ki se sicer razvija v okviru drugih področji (nadzor, humanoidnost sistemov, nevarno
okolje in drugo). Prevlada sedanjih raziskav mobilnosti vključuje uporabo avtomatskih vodenih vozil
(AGV). Najsodobnejša tehnologija mobilnih robotov in napovedi prihodnjega razvoja dajejo jasen pregled,
da bodo v prihodnje mobilni roboti bistveni del vsakega proizvodnega procesa in to ne v tako oddaljeni
prihodnosti. Roboti se lahko že danes inteligentno pomikajo s kraja na kraj, zbirajo dele in jih odpeljejo v
ustrezno delovno celico, ki odpira nov, drugačen način strukturiranja proizvodnega okolja.
Glavna prednost mobilnih robotov je njihova fleksibilnost. Ob upoštevanju teh dejstev je BAS popolnoma
strukturiran za mobilne robote. Za uresničitev BAS so za enkrat predstavljeni trije mobilni robotski tipi.
Obravnavani roboti v BAS morajo biti sposobni samostojnega nemotenega delovanja, da se lahko spopadejo
z nestrukturiranimi in zelo zapletenimi delovnimi okolji BAS, med te pa sodijo razni viri negotovosti in
dinamični dogodki. Obnašanje avtonomnih mobilnih robotov in sistema kot celote, daje popoln bionski
navdih. Biološki organizmi se na primer v naravi v popolnosti prilagajajo okoljskim spremembam in težnji
po samoohranitvi. BAS je prav to, neprestano prilagajanje okoljskim spremembam, novim situacijam in
iskanjem rešitev z razvojem umetne inteligence. BAS bo imel torej vse značilnosti bioloških organizmov,
ki navdihujejo proizvodne sisteme. Eden najpomembnejših vidikov BAS je uporaba prednostnih nalog.
Bionski sistem sestavlja torej nov koncept samoreguliranja multirobotskih sistemov. Ker se število mobilnih
robotov v sistemu povečuje, načrtuje in nadzoruje, sistem postaja vedno bolj zapleten.
Današnji obstoječi proizvodni sistemi se žal ne morejo soočiti z globalizacijo industrije in z visokimi
zahtevami naročil strank. Ker se podjetja premikajo k bolj prilagodljivim linijam za zmanjšanje količine
serij in krajše cikle izdelkov so potrebni veliko bolj napredni sistemi. Glavna pomanjkljivost obstoječih
sistemov je njihova nefleksibilnost. S hitrim razvojem avtonomne tehnologije mobilnih robotov pa je takšne
robote mogoče vključiti v proizvodno okolje. Mobilni roboti dajejo nove dimenzije fleksibilnosti sistema in
dinamiki celotnega procesa. BAS bi se torej lahko hitro odzval na zahteve kupcev, ter bi se lahko prilagodil
vsem spremembam delovnega okolja in lahko bi na hitro vključil tudi nove dele sistema, ne da bi pri tem
ustavil proces produkcije. Z vključitvijo prednostnih ravni, za različne vrste izdelkov se lahko uresniči ta
napreden proces. Z uporabo mobilnih robotov, se lahko celoten montažni postopek kdajkoli rekonfigurira.
V reorganizaciji sistema je torej odgovor, zakaj je Bionski sistem sestavljanja nov koncept samourejanja
multirobotskega sistema. Obstaja tudi interes, da bi se BAS razvijal pri nas v Sloveniji v povezavi z različnimi
inštitucijami, ki izobražujejo bioniko, mehatroniko in druga področja. Kot idejni projekt pa se bo predstavil
v okviru naslednjega »Stičišča znanosti in gospodarstva«, ki je projekt MIZŠ.
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Profesionalni testerji: odlična pomoč pri električnih
instalacijah

Informacije:
Info
In
form
rm
mac
acijijje:
e: ELEKTROSPOJI
ELE
ELEKT
KTRO
ROSP
SPOJ
OJII d.o.o.
OJ
d.o
o.o
o.

Varne operacije in tekoči procesi električnih sistemov ter naprav so osnovne zahteve vsake industrijske
aplikacije. Za zagotovitev le-tega je potrebno med inštalacijami in vzdrževanjem vse relevantne funkcije
previdno preveriti. Profesionalni instrumenti za testiranje so zato osnovna oprema vsakega elektroinštalaterja.
Weidmüllerjevi testerji združujejo vrsto uveljavljenih funkcij z dodatnimi koristmi. Nudijo hitro in zanesljivo
podporo v primeru odpravljanja težav, testiranja varnosti in funkcij. Vsi testerji ustrezajo relevantnim
standardom in VDE zahtevam.
Poleg ustreznosti z vsemi novejšimi standardi in zahtevami glede funkcionalnosti so novi testerji izjemno
kakovostno oblikovani in zelo enostavni za uporabo.

Glavne prednosti
Večfunkcijski testerji
Weidmüllerjevi večfunkcijski testerji prikažejo merjene vrednosti vizualno
in zvočno. To pomeni, da lahko napake ožičenja in prekinitve kablov ter
omrežij hitro in enostavno prepoznamo. Priročen dodatek predstavlja še
vgrajena LED svetilka.

14
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Enostavni testerji napetosti
Testerji napetosti zagotavljajo odlično delovanje v priročni
velikosti in omogočajo širok nabor uporabe tako v industriji
kot tudi drugje.

Brezkontaktni testerji napetosti in magnetnega polja
Brezkontaktni testerji napetosti in magnetnega polja so
hitri in enostavni za uporabo, saj snemanje izolacije iz
vodnika ni več potrebno. Zato so še posebej primerni za
preizkušanje v težko dostopnih prostorih.

Za več informacij o testerjih se obrnite na slovenskega
zastopnika za Weidmüller, Elektrospoji d.o.o.
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3D strojni vid za vse robote
Informacije: TIPTEH d.o.o.

3D strojni vid Photoneo
Photoneo je slovaški proizvajalec opreme za 3D
strojni vid. S svojimi produkti so se uvrstili med 50
najboljših podjetij, ki narekujejo razvoj tehnologije v
Evropski Uniji. Prepričali so tudi podjetja iz znamenite
Silicijeve doline v Kaliforniji.
Sodelovanje pri integraciji 3D strojnega vida
S ponosom sporočamo, da je podjetje Photoneo za
implementacijo njihovih naprednih rešitev za 3D
strojni vid na področju Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine in Makedonije odločilo za sodelovanje
s podjetjem Tipteh d.o.o.. Prepričali smo jih s svojim
znanjem na področju strojnega vida in številnimi
uspešno zaključenimi projekti. Z veseljem Vam
bomo pomagali pri integraciji opreme za 3D strojni
vid na kompatibilne robote vodilnih proizvajalcev.
Napredna tehnologija za Vaš uspeh
V svojih rešitvah za 3D strojni vid so uporabili 3D
območne senzorje, ki zajemajo visoko resolucijskih
posnetke v resoluciji 3,2 MP. Absolutna natančnost
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posnetka znaša manj kot 25 μm, kar govori v prid
preciznosti zajetih posnetkov.
Skenerji Photoneo temeljijo na NVIDIA Maxwell
grafičnem procesorju z 256 NVIDIA CUDA jedri. Ti
izvajajo algoritme za zaznavanje 3D predmetov, s
katerimi boste lahko manipulirali z zaznanimi predmeti
ter zagotavljali višjo raven kakovosti. S temi podatki
pa boste lahko robote naučili natančnega lociranja
predmetov in navigacije v prostoru.
Lastnosti Photoneo 3D PhoXi skenerjev, ki vas bodo
navdušile:
• Na voljo je 5 modelov, specifično oblikovanih
za različne razdalje skeniranja,
• Vodilna senzorična tehnologija za natančnost
in zmogljivost,
• Manjša občutljivost na osvetlitev prostora,
• Večja globina zajetih posnetkov,
• Togo ohišje iz karbonskih vlaken, za stabilno
kalibracijo skenerja,
• NVIDIA grafični procesor, za zmogljivo izvajanje
algoritmov,
• 3D skener z najboljšim razmerjem med ceno in
zmogljivostjo na trgu,

3D STROJNI VID ZA ROBOTE

• Napredna API programska oprema,
• Kompatibilen z vodilnimi proizvajalci robotov Yaskawa, Mitsubishi Electric, Universal Robots, Omron,
Staubi, Fanuc, Kuka in ABB
3D strojni vid – naučimo robote videti!
Eden izmed najbolj tipičnih primerov uporabe Photoneo PhoXi 3D skenerja je integracija z robotom v
procesu sekvenčnega pobiranja naključno pozicioniranih predmetov iz zabojnika. Posnetek prikazuje
delovanje robota in Photoneo 3D skenerja.
s Photoneo 3D skenerji pa je mogoče ustvariti tudi druge rešitve po meri, kot na primer aplikacije za
zagotavljanje kakovosti.

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme.
Izobraževanje se izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja
Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji (Verl), po dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in
preizkusijo njeno delovanje. Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant,
serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte info@beckhoﬀ.si.
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Inteligentna komunikacija
za vse namene.
Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstojeÿLh brezæiÿnih
omreæij LAN in IP.
*Deluje le ob uporabi opcijskih slušalk za polno delovanje full-duplex.

Bolnišnice

Nakupovalna srediäÿD

Varnostne sluæbe

Industrija / Gradbišÿa

Skladišÿa

Hoteli
Komunikacija v predorih
Veÿ na:
shop.hamtech.eu

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost

Status in kratka sporočila

Komunikacija med posamezniki,
skupinami in obmoĀji na širšem podroĀju, kot je npr. hotel, lahko sedaj
poteka neopazno.

Enostaven sistem za namestitev in uporabo

Prostoročna Full-duplex komunikacija

Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša soĀasno,
enako kot telefonski klic. ProstorRĀno delovanje omogoĀa, da lahko
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo.

Izgradnja omreæja

Z razporeditvijo dostopnih toĀk po IP omreæju, lahko z IP naprednim
komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja.
IP100H lahko dostopa do najblLæje dostopne toĀke in lahko gostuje med
dostopnimi toĀkami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.)

Visoka varnost

BrezæiĀni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore.

IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporoĀila
drugim uporabnikom.
IP1000C omogoĀa programiranje vseh terminalov terminale preko
brezæiĀnega omreæja. Individualno programiranje preko rDĀXnalniškega
kabla ni potrebno. (Razen zaĀetna nastavitvitev)

Komunikacija med razpršenimi lokacijami

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

PASSION FOR COMMUNICATION

Distribucija

S5TEHNIKA.net
d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
67(+1,.$QHWGRR6RVWUVNDFHVWD&/MXEOMDQD'REUXQMH6ORYHQLMD
7HO)D[LQIR#KDPWHFKHX
HAMtech
spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
shop.hamtech.eu
Tel.
040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

YASKAWA GA700 - Frekvenčni pretvornik
z lažjim dostopom
Informacije: TIPTEH d.o.o.

Frekvenčni pretvornik GA700 je Yaskawa posodobila z dvema Android aplikacijama, s katerima je
upravljanje frekvenčnika sedaj še lažje. Ponujajo Vam aplikaciji Yaskawa DriveWizard Mobile in
Yaskawa Manuals.

S tem so inženirji Yaskawa-e še dodatno razširili
funkcionalnosti storitve Yaskawa Drive Cloud. Ta je že
prej omogočala enostavno izdelavo varnostnih kopij
podatkov na frekvenčniku GA700 ter obnavljanje
podatkov v primeru okvar. Hkrati pa je olajšala dostop
do spletne dokumentacije frekvenčnika.

Z aplikacijo boste lahko upravljali s parametri
frekvenčnega pretvornika ter v realnem času nadzirali
njegovo delovanje. Tudi brez dostopa do interneta!

Yaskawa DriveWizard Mobile - še hitreje nastavite
frekvenčni pretvornik!

Aplikacija Vam bo javila tudi podrobne opise alarmov
in napak ter vam posredovala proti ukrepe. Na voljo
je tudi funkcija iskanja, s katero boste enostavno
našli parametre, napake in alarme.

Aplikacija omogoča povezovanje vašega pametnega
telefona ali prenosnika s frekvenčnikom preko
Bluetooth povezave. Na napravo se boste lahko
povezali tudi preko USB kabla.
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Na voljo je tudi Auto-tuning funkcija, s katero boste
avtomatično nastavili parametre pretvornika.

Navdušeni boste tudi nad izdelavo varnostnih kopij
parametrov frekvenčnega pretvornika. Te podatke

EXPRESS NOVICE
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Obvladujte zaloge in
obvladovali boste denar!
Zmanjšajte
stroške
poslovanja
Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero
spremljate poslovanje svojega podjetja.
PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do izhoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med prodajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj
denarni tok.
S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore.

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam,
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije,
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali-pod
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter
manj operativnemu delu.
g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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Izboljšajte
načrtovanje

Postanite
še bolj
konkurenčni
Pokličite

01 25 28 950

Povečajte
učinkovitost

ali pišite na

prodaja@datalab.si
Zaupa nam že
več kot 48.000
uporabnikov.

Manufacturing
www.datalab.si/pantheon/manufacture

UPRAVLJANJE VOZNEGA PARKA

lahko kopirate v Yaskawa Drive Cloud ali jih kopirate
lokalno. Ta funkcija Vam bo prišla še kako prav takrat,
ko boste morali ponovno nastavljati napravo.

pogone Yaskawa. Aplikacijo le naložite na vaš Android
pametni telefon in na voljo so vam vse informacije
o njihovih motornih pogonih.

Ostale lastnosti…
• Brezplačna aplikacija Yaskawa DriveWizard Mobile
• Brezplačne storitve v spletni aplikaciji Yaskawa
Drive Cloud
• Na voljo na Android operacijskem sistemu (od
verzije 5.0 do 7.1.1, podpora v 8.0 še ni potrjena)
• Aplikacija za iOS operacijski sistem načrtovana
v letu 2018

S skeniranjem QR kode pretvornika boste takoj
pridobili dostop do navodil za uporabo.

Yaskawa Manuals - lažje dostopajte do tehničnih
dokumentov!
Aplikacija Manuals vam omogoča povsem enostaven
dostop do vseh navodil za uporabo za vse motorne

Navodila se avtomatično posodabljajo in vam tako
ponujajo dostop do ažurnih informacij.
Znotraj aplikacije lahko v navodilih za uporabo
pretvornikov tudi dodajate svoje komentarje ter
označite zavihke.
Do navodil lahko dostopate tudi brez internetne
povezave, saj jih lahko prenesete kar na svojo napravo.
Več informacij o frekvenčnih pretvornikih Yaskawa
GA700 lahko najdete na spletni strani www.tipteh.si!

Sistem za upravljanje in nadzor voznega
parka v potniškem prometu
Gregor Felzer, Amor Chowdhury, Dalibor Igrec
Margento R&D d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, Slovenija
gregor.felzer@margento.com, amor.chowdhury@margento.com,
dalibor.igrec@margento.com

Fleet management system for passenger transportation industry
Smart managing of city services becomes more and more important with rising city population and urbanization.
Public transit is just one of the city major sectors where introduction of the smart management system can
improve mobility and eﬀectiveness with the goal to increase quality of live for citizens and visitors. Article
presents such system called fleet management system for passenger transportation industry. Example is based
on managing bus transit services. Main parts of management system are mobile units installed in bus vehicles
and server system acting as backoﬃce processing system. Back-oﬃce system manages communication with
mobile units and performs data processing. It also contains web applications for management and control,
user applications to display driving schedule and web interfaces for third party integration.

Kratek pregled prispevka
Z rastočo urbanizacijo mest je pametno upravljanje mestnih storitev vse bolj ključnega pomena. Eno poglavitnih
področij urbanega okolja je potniški promet, kjer lahko vpeljava sistema za pametno upravljanje drastično
poveča mobilnost in učinkovitost transporta v mestu, s čimer se zvišuje kakovost življenja prebivalcev in
obiskovalcev. V tem članku je predstavljen sistem za upravljanje in nadzor voznega parka v potniškem prometu
na primeru upravljanja avtobusnega prevoznega podjetja. Sistem zajema mobilne procesno-komunikacijske
enote, ki se namestijo v avtobusna vozila, in strežniški sistem kot zaledni procesni sistem, ki skrbi za povezavo
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z mobilnimi enotami in procesiranje podatkov. Zaledni
sistem vsebuje spletne aplikacije za upravljanje in
nadzor, uporabniške portale in aplikacije za prikaz
podatkov o urnikih prevozov in dejanskih prihodih
vozil ter spletne vmesnike za povezovanje z drugimi
zunanjimi sistemi.

[2]. Mobilne enote se namestijo v avtobusna vozila
in preko mobilnega omrežja (GPRS, 3G, LTE, ...)
komunicirajo z zalednim sistemom, ki je nameščen
v ustreznem strežniškem prostoru in dosegljiv preko
interneta.

1 Uvod
Upravljanje in nadzor voznega parka brez informacijskega
sistema je v današnjem času nepredstavljivo. Takšni
sistemi za upravljanje in nadzor voznega parka
omogočajo sledenje vozil in voznikov, beleženje
voženj in delovnega časa voznika, prikaz podatkov o
trenutni lokaciji in preteklih vožnjah na zemljevidu,
omogočajo enostavno komunikacijo med vozniki
in upravljavcem voznega parka, navigacijo voznika,
beleženje dogodkov in telemetrije vozila ter
optimizacijo voženj, stroškov goriva in ostalih stroškov
voznega parka.
Sistemi za upravljanje in nadzor voznega parka v
potniškem prometu zraven navedenih funkcionalnosti
vključujejo še nekaj dodatnih. Te so urejanje postaj
in linij, urejanje urnikov voženj s časi pričetka linije in
časi prihodov na postaje, sledenje avtobusnih vozil
na liniji, beleženje voženj po urnikih z ugotavljanjem
razlik med urnikom in dejanskim prihodom na
postajo ter izračunavanje predvidenega časa prihoda
na naslednjo postajo s pomočjo analize preteklih
podatkov. Takšen sistem vključuje dodatne senzorje za
nadzor avtobusnega vozila, senzorje za nadzor števila
potnikov ter dodatne sisteme za obveščanje potnikov,
kot so mobilne in spletne aplikacije, informacijske
table ter avtomatske in/ali ročne plačilne sisteme za
obračunavanje prevozov.
V članku naprej prikažemo glavne komponente
sistema za upravljanje in nadzor voznega parka v
javnem potniškem prometu, ki jih v nadaljevanju
podrobneje predstavimo na primeru avtobusnega
prevoznega podjetja.

Slika 1: Glavne komponente sistema.
Za zaščito prenosa podatkov med mobilnimi enotami
in zalednim sistemom se uporablja kombinacija
privatni APN in virtualno privatno omrežje VPN.
Privatni APN predstavlja zaprto mobilno omrežje na
relaciji mobilna enota in mobilni operater. Povezava
med mobilnim operaterjem in zalednim sistemom
poteka preko internetne povezave zaščitene z VPN
oz. se uporabi najeta povezava.
Podatki, ki se prenašajo med mobilno enoto in zalednim
sistemom, se sestavljajo v sporočila zapisana v JSON
formatu. Vsako sporočilo se shrani v čakalno vrsto, za
katere prenos v zaledni sistem oz. v mobilno enoto
poskrbi komunikacijski vmesnik. Vsako sporočilo
vsebuje parametra tip in podtip, ki določata strukturo
in vsebino. Na podlagi teh parametrov procesna
logika pravilno obdela sporočilo in nanj ustrezno
odgovori, v kolikor je to potrebno.
Sporočila so lahko tudi binarni podatki, ki se uporabljajo
za nadgradnjo programske opreme mobilne enote oz.
za prenos drugih strnjenih podatkov. Takšen prenos
sporočil omogoča zelo raznolik način komunikacije
na visokem programskem nivoju.

2 Glavne komponente sistema
3 Mobilna enota
Sistem za upravljanje in nadzor voznega parka v
javnem potniškem prometu (slika 1) zajema mobilne
procesno-komunikacijske enote [1] in zaledni sistem

24

AVTOMATIKA 158/2017

Mobilno enoto sestavljajo mobilni računalnik in
ostale komponente združene v ohišje z LCD zaslonom
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občutljivim na dotik. Ostale komponente zajemajo
GPRS vmesnik, GPS vmesnik, pospeškometer, digitalne
vhode in komunikacijske vmesnike (RS232, RS485,
USB).
LCD zaslon občutljiv na dotik služi za prijavo voznika in
vnos podatkov. Omogoča enostavno izbiro menijev za
prikaz in delo z različnimi moduli mobilne enote. GPRS
vmesnik skrbi za mobilno dvosmerno komunikacijo
med mobilno enoto in zalednim sistemom. GPS
vmesnik se uporablja za ugotavljanje lokacije. Na
podlagi lokacije se beležijo prevožene poti, podatek
o lokaciji se uporablja za detekcijo avtobusnih postaj,
obenem pa se podatek o lokaciji beleži tudi na druge
dogodke (npr. podatki senzorjev). Pospeškometer je
uporabljen za beleženje pospeškov in pojemkov,
ki so vir podatkov za ugotavljanje kvalitete vožnje
voznika.

kart ter podatke o lokaciji in trenutni avtobusni
postaji zaradi pravilnega obračuna voženj. Dodatne
naprave na komunikacijskih vmesnikih so obvestilni
notranji in zunanji prikazovalniki vozila namenjeni
prikazu trenutne linije in naslednje postaje. Dodatna
naprava je FMS/TAHO vmesnik za branje podrobnih
podatkov vozila, motorja, kilometrov in delovnega
časa voznika. Dodatna naprava je števec potnikov
namenjen analizi zasedenosti voženj in primerjavo
med validacijami kart ter realnim številom potnikov,
kar omogoča vpoklic kontrolorja za nadzor kršitev.
Dodatna naprava je tudi ZIGBEE modul, ki je namenjen
dodatnemu obveščanju prikazovalnika na avtobusni
postaji o prihodu avtobusa kot tudi podaljševanju
zelenega intervala semaforjev na nekaterih lokacijah
času zamud. Podatki o motorju, kontaktu, vratih, številu
potnikov, validacijah kart in še nekateri drugi so tako
imenovali podatki senzorjev, ki se beležijo ter
prenašajo v zaledni sistem za nadaljnjo obdelavo,
poročila in analizo.

Slika 3: Funkcionalnosti mobilne enote v
avtobusnem vozilu.

Slika 2: Uporaba digitalnih vhodov in komunikacijskih
vmesnikov mobilne enote v avtobusnem vozilu.
Digitalni vhodi (slika 2) so namenjeni detekciji kontakta,
zagona motorja in detekciji odprtosti/zaprtosti
potniških vrat. Na komunikacijske vmesnike (slika 2)
so povezani plačilni terminali, ki si z mobilno enoto
izmenjujejo podatke o številu validacij oz. prodaji

Glavne funkcionalnosti mobilne enote so prijava
voznika, ugotavljanje lokacije vozila, beleženje
in javljanje teh podatkov v zaledni sistem. Zaradi
zmogljive mobilne enote lahko te funkcionalnosti
enostavno razširimo na niz dodatnih funkcionalnosti,
ki služijo namenu v našem primeru. Vse glavne in
dodatne funkcionalnosti so navedene na sliki 3.
Izbira statusa voznika upravljavcu voznega parka
pove ali je voznik na liniji, na poti v garažo oz. drugo.
AVTOMATIKA 158/2017
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Vnos službe voznika služi temu, da mobilna enota s
centra pridobi vse podatke o pričetkih linij, dolžini
linije, postajah, njihovih lokacijah ter razdaljah med
njimi in časih prihoda na posamezno postajo. To
vozniku omogoča enostaven nadzor nad opravljenim
delom, obenem pa s temi podatki mobilna enota izvaja
detekcijo vožnje po liniji in detekcijo avtobusnih
postaj. Te podatke sproti javlja v zaledni sistem,
kjer podatki upravljavcu voznega parka služijo za
nadzor nad opravljenimi vožnjami v realnem času. Ti
podatki se v zalednem sistemu beležijo za nadaljnjo
obdelavo, poročila in analizo, obenem pa se nad
temi podatkih izvaja napovedni izračun prihoda na
naslednje postaje za obveščanje potnikov preko
spletnih portalov, mobilnih aplikacij in prikazovalnikov
na avtobusnih postajah.
Prodaja vozovnic omogoča izbiro števila potnikov,
izbiro tarif, beleženje gotovine in drugih plačil.
Vnos okvar omogoča enostavno sprotno beleženje
morebitnih okvar in opažanj na vozilu. Ti podatki
se prenašajo v zaledni sistem v realnem času, kar
ustreznim službam omogoča vnaprejšnjo pripravo
razporeda popravil in morebitno nabavo rezervnih
delov. Sporočanje predstavlja klasično pošiljanje
sporočil med upravljavcem voznega parka in vozniki
oz. mobilnimi enotami, ki služi za obveščanje o stanju
na cestah, iskanju izgubljenih predmetov, menjavi
služb, vozil, itd.

4 Zaledni sistem
Oprema, ki sestavlja zaledni sistem, zajema strežnike,
diskovno polje, sistem za arhiviranje podatkov in
mrežno opremo. Oprema je postavljena v visoko
razpoložljivo konfiguracijo in je nameščena v ustrezen
strežniški prostor, kjer sta zagotovljena varnost in
nadzor, zagotovljene so hitre in visoko razpoložljive
internetne povezave, visoko razpoložljiv vir električne
energije s sistemom za neprekinjeno napajanje ter
visoko razpoložljiv sistem hlajenja. Celoten sistem
je lahko postavljen tudi v primernem strežniškem
virtualnem okolju oz strežniškem oblaku.
Strežniki zalednega sistema (slika 4) so postavljeni
v več logičnih nivojev med katerimi je zagotovljena
varnost na podlagi seznama dostopa in kontrole
prometa (ang. access lists, intrusion prevention system).
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Podatkovni nivo zajema podatkovno bazo, kamor se
beležijo in hranijo vsi podatki potrebni za upravljanje
in nadzor. Prav tako so v njej shranjeni vsi podatki
mobilnih enot, ki se arhivirajo za kasnejšo analizo
ter izdelavo poročil oz. so potrebni za obdelave v
realnem času.

ADMINISTRACIJA
(SPLETNI PORTAL

)

ZUNANJI PARTNERJI
(SPLETNI VMESNIKI

)

UPORABNIKI
(SPLETNI PORTAL

)

UPORABNIKI
(MOBILNA
APLIKACIJA )

DMZ

SPLETNI NIVO
LOCAL

PROCESNI NIVO

KOMUNIKACIJSKI NIVO

PODATKOVNI NIVO

Slika 4: Struktura zalednega sistema.
Komunikacijski nivo skrbi za povezavo z mobilnimi
enotami in prenose sporočil. Procesni nivo zajema
sistemske servise za obdelavo sporočil mobilnih
enot. Vsako sporočilo se pravilno obdela in sicer
tako, da se podatki ustrezno povežejo in shranijo
po posameznih tabelah podatkovne baze. Obenem
se pripravi odgovor na sporočilo v primeru, da je to
potrebno. Procesni nivo zajema ostalo procesiranje
podatkov kot so izdelava poročil, analize, izračun
napovedi prihodov na postaje na podlagi preteklih
podatkov ter drugo. Komunikacijski in procesni nivo
sta dimenzionirana na način, da lahko obdelata večje
število sporočil in drugih obdelav hkrati. To omogoča,
da je v zaledni sistem lahko povezano večje število
mobilnih enot, kjer vse komunicirajo istočasno in v
realnem času.
Spletni nivo zajema spletne portale za nadzor in
upravljanje ter spletne portale in mobilne aplikacije
za obveščanje oz. prikaz urnikov voženj končnim
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uporabnikom. Ena ključnih komponent spletnega
nivoja so tudi spletni vmesniki, ki se uporabljajo za
prenos podatkov iz oz. v zunanje sisteme. V zunanje
sisteme se prenašajo podatki o prihodih na postaje
(prikazovalne table na postajah), trenutno stanje
vozil za različne obdelave ter linije, postaje in urniki
v druge sisteme, ki se uporabljajo za usmerjanje oz.
navigacijo potnikov (npr. Google Transit). Iz zunanjih
sistemov pa se prenašajo podatki o urnikih, seznami
voznikov, vozil in drugo. Varnost dostopa uporabnikov
do spletnega nivoja je zagotovljena preko varne SSL
povezave oz. zaščitene VPN povezave za določene
dele spletnih vmesnikov.
Funkcionalnosti zalednega sistema povzema slika
5. Osnovne funkcionalnosti zalednega sistema so
komunikacija z mobilnimi enotami, procesiranje
podatkov, ki se generirajo na mobilnih enotah oz. pri
uporabnikih ter priprava in obdelava teh podatkov
za prikaz rezultatov upravljavcem voznega parka kot
tudi končnim uporabnikom.

Administracija vozil, mobilnih enot, voznikov, linij,
postaj in urnikov zajema spletne forme, ki omogočajo
pregled, urejanje, dodajanje in brisanje podatkov.
Pomemben segment za delo upravljavca voznega
parka je pregled trenutnega stanja vozil, kjer se
preverja javljanje vozil, prijava voznika in njegov
status. Preverja se lahko serijska številka mobilne
enote v vozilu in verzija njene programske opreme. Iz
pregleda trenutnega stanja je možem pregled vozila
oz. več vozil na mapi. Za zemljevid se lahko uporabi
GoogleMaps storitev, brezplačna OpenStreetMap
storitev oz. drugi podobni servisi.
Zraven trenutnega stanja vozil je možen pregled poti
vozil, ki zajema podatke o vozniku, podatke o času
prijave in odjave voznika, čas gibanja in mirovanja
vozila, trajanje poti in prevoženi kilometri. Možen je
tudi pregled celotne poti enega ali več vozil na mapi.
Pregled senzorjev omogoča pregled in podrobno
analizo nad podatki, ki se zbirajo preko senzorjev
mobilne enote. Sporočanje omogoča pošiljanje
sporočil, kot je že omenjeno pri mobilni enoti.
Možen je pregled poslanih sporočil, prejetih sporočil
ter pregled združenih sporočil posameznega vozila
(potek pogovora med vozilom in upravljavcem voznega
parka). Pri poslanih sporočilih je na voljo informacija,
kdaj je bilo sporočilo prejeto na mobilni enoti in
kdaj prebrano s strani voznika. Napoved prihodov
zajema algoritem, ki na podlagi povprečnih časov
voženj avtobusov med posameznimi postajami na
liniji, izračuna predviden čas prihoda na naslednje
postaje. Povprečni časi voženj med posameznimi
postajami na liniji se izračunavajo na podlagi preteklih
podatkov. Upoštevajo se primerni časovni intervali,
da se zajamejo prometne konice, delovni dnevi,
vikendi, prazniki in različnimi urniki (poletni, zimski,
šolski, počitnice, …). Napovedni časi izboljšajo točnost
prihodov avtobusov na posamezne postaje in s tem
končnim uporabnikom omogočajo boljše časovno
planiranje ter manj čakanja na avtobusni postaji.

Slika 5: Funkcionalnosti zalednega sistema.

Napovedni časi in urniki voženj so končnim uporabnikom
na voljo preko spletne in mobilne aplikacije, preko
spletnih vmesnikov pa se čas prihoda avtobusa za
posamezno postajo prikazuje na prikazovalnikih,
ki so nameščeni na nadstreške avtobusnih postaj.
Pomembna funkcionalnost zalednega sistema je
izdelava poročil, ki omogočajo izvoz v različnih
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formatih za poročanje in nadaljnjo
obdelavo ter analizo.

5 Zaključek
V članku je predstavljen sistem za upravljanje
in nadzor voznega parka v potniškem
prometu. V uvodu smo na kratko povzeli
razlike med sistemom za upravljanje in
nadzor splošnega voznega parka in sistemom
za upravljanje in nadzor voznega parka v
potniškem prometu. V nadaljevanju smo
prikazali glavne komponente sistema, ki
so mobilne enote in zaledni sistem ter
jih nato podrobneje predstavili. V okviru
poglavja o mobilni enoti smo podrobno
prikazali njene komponente ter predstavili
njeno delovanje in njene funkcionalnosti,
ki služijo delu voznikov in upravljavcem
voznega parka. V poglavju o zalednem
sistemu smo predstavili njegovo strukturo,
na kratko predstavili njegovo delovanje
in opisali vse funkcionalnosti dotičnega
sistema.
Razvoj v prihodnje zajema širitev funkcionalnosti mobilne enote in zalednega
sistema s ciljem poenostaviti naloge in
opravila upravljavcev voznega parka ter
voznikov, izboljšati načine optimizacije
voznega parka in stroškov, kot tudi izboljšati
uporabniško izkušnjo upravljavcem in
končnih uporabnikom. Razvoj se bo
nadaljeval z izdelavo modulov za enostavno
razporejanje voznikov in vozil ter širitvijo
spletnih vmesnikov za integracijo s sistemi
kot so SAP, MobilePlan, Navision in drugi,
ki se že uporabljajo pri upravljavcih
avtobusnih in drugih prevozov.
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Remote production control and management of renewable energy
sources
This article talks about collaboration of program softwear zenon
from company COPA-DATA with Azure cloude from Microsoft. That
give us abillity to work, supervise and control from distance with
zenon program. Users connect on zenon network server which
connect with Scada central unit. In this kind of work the maintance
of device is much easier, the operative cost are lower and we are
able to get quick look into the whole sistem. Below is an example
of Gorenjske elektrarne. This new and technologically advenced
solution gives them abillity to acess information and parameters
from their plants all over Slovenia.
Kratek pregled prispevka
Članek govori o združitvi programske opreme zenon podjetja
COPA-DATA s storitvami v oblaku Azure podjetja Microsoft. Ta
združitev omogoča upravljanje, nadzor in kontrolo oddaljenih
lokacij s programom zenon. Uporabnik se poveže na zenonov
spletni strežnik, ki vzpostavi povezavo s centralno enoto SCADA.
S tem se poenostavi vzdrževanje naprav, zmanjšajo se operativni
stroški ter dobimo hiter vpogled v sam sistem. Prikazan je primer
Gorenjskih elektrarn, ki s to novo ter tehnološko napredno rešitvijo
dostopajo do informacij in parametrov v njihovih elektrarnah
širom Slovenije.

1 Na poti do stanja brez izpadov z zenonom in Microsoftovim
Azurom
Upravljanje oddaljenih lokacij za proizvodnjo električne energije
ima svoje posebne izzive, ne nazadnje tudi z vidika učinkovitega
spremljanja poslovanja. Slovenski proizvajalec obnovljivih virov,
Gorenjske elektrarne, je te izzive rešil z novimi in tehnološko
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naprednimi rešitvami interneta stvari, ki združuje
programsko opremo zenon podjetja COPA-DATA s
storitvami v oblaku Azure podjetja Microsoft.
Gorenjske elektrarne so hčerinsko podjetje Elektra
Gorenjska, enega vodilnih slovenskih energetskih
podjetij. Specializirani so za razvoj energije iz obnovljivih
virov, vključno s sončnimi in hidroelektrarnami. Njihovi
energijski viri so razkropljeni po oddaljenih in težko
dostopnih območjih. To predstavlja izziv v smislu
spremljanja in nadzora oddaljenih lokacij.
Gorenjske elektrarne so začele uporabljati sistem
za nadzor in krmiljenje različnih procesov SCADA
(angl. Supervisory Control And Data Acquisition) s
programsko opremo podjetja COPA-DATA leta 2006,
ko so po rekonstrukciji hidroelektrarne v Soteski
prvič uporabili programsko opremo zenon za lokalni
nadzor sistemov elektrarne. Ekipa Gorenjskih elektrarn
je bila zadovoljna z izboljšano preglednostjo in
zanesljivostjo, ki ga omogoča programski paket
zenon. »zenon je preprosto orodje za uvajanje in
deluje izredno stabilno,« je pojasnil Jurij Čadež, vodja
projektov v Gorenjskih elektrarnah. »Zaupanje in
prepričanje sta dva od številnih razlogov, da smo se
odločili za poenoteno uporabo programske rešitve
zenon.«

2 Izboljšana preglednost je pomagala optimizirati
proizvodnjo
Naslednji projekt je bila obnova 125-kW malih
hidroelektrarn (MHE) na Sorici leta 2007. zenon je
bil nadgrajen kot lokalni sistem SCADA za nadzor
delovanja, za arhiviranje ključnih parametrov elektrarne,
omogočil je vizualizacijo celotnega sistema MHE,
sistem opozarjanja inženirjev z alarmi stanj za dosego
optimalnejšega delovanja ter nadaljnjo operativno
analizo in optimizacijo. Obnova krmilnega sistema
MHE z zenonom je zaradi zmanjšanja zastojev in
izboljšanega delovanja za 30 odstotkov zmanjšala
operativne stroške in za 15 odstotkov povečala
proizvedeno kapaciteto električne energije.
»Z rešitvami podjetja COPA-DATA imamo zelo dobre
izkušnje,« je povedal Aleš Ažman, direktor podjetja
Gorenjske elektrarne. »Za nas je bila pomembna
optimizacija proizvodnih stroškov, pa tudi možnost
kontrole in nadzora vseh pomembnejših operativnih
parametrov. zenon nam je pri tem pomagal. Izboljšali
smo delovanje elektrarn in zmanjšali povezane
obratovalne stroške.«

3 Centralizirani nadzor prinaša prihranke
Pri izvedbi projekta Sorica se je oblikovala pobuda
za izboljšanje centraliziranega in decentraliziranega
spremljanja vseh operacij HE, med letoma 2010 in
2013. Nato je bilo leta 2014 in 2015 v centralni
sistem SCADA vključenih še 23 dodatnih fotovoltaičnih
elektrarn. zenon je bil vključen na vseh področjih,
da lahko spremlja operativne in merljive parametre,
upravlja alarme in žive kamere ter vse to prikazuje
v centralnem nadzornem centru HE v Kranju.

Slika 1: Uporaba Microsoftove storitve Azure RemoteApp
omogoča takojšen oddaljeni dostop do informacij. Uporabniki
preprosto naložijo program Remote App na svoje mobilne
naprave (prenosne računalnike, tablice ali pametne telefone)
in tako dobijo varen dostop do programov zenon.

S spletnim strežnikom in spletnim odjemalcem so
te informacije prek zenona lahko vidna na vsaki
oddaljeni lokaciji z internetno povezavo. zenonov
spletni strežnik Pro omogoča operaterjem, da se
na daljavo povežejo s centralno enoto SCADA in
spremljevalno ter nadzorujejo elektrarne od koder
koli.
»Po vključevanju uporabe sistema zenon je bilo
vedno bistveno izboljšanje rezultatov,« je pojasnil
Ažman. »Vse naše vzdrževanje strojev je bilo tako
poenostavljeno, operativni stroški so se zmanjšali in
se še vedno zmanjšujejo.«
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Slika 2: Gorenjske elektrarne upravljajo 15 hidroelektrarn, 23 fotovoltaičnih elektrarn in tri kogeneracijske elektrarne,
ki so razkropljene po vsej Sloveniji. zenon je vključen v vse dejavnosti elektrarn z branjem podatkov z različnih PLC-jev
ter zagotavlja njihovo varno obratovanje in upravljanje.

4 Komunikacijski izzivi zahtevajo kreativne
rešitve
Gorenjske elektrarne upravljajo 15 hidroelektrarn,
23 fotovoltaičnih elektrarn in tri kogeneracijske
elektrarne, ki so razkropljene po vsej Sloveniji. zenon
je vključen v vse dejavnosti elektrarn z branjem
podatkov z različnih PLC-jev ter zagotavlja njihovo
varno obratovanje in upravljanje.

Slika 3: zenon prikazuje parametre v realnem času in
parametre iz zgodovine procesa za analizo.
Naslednji korak bo povezati manjše in kogeneracijske
elektrarne. Glede na geografske omejitve poslovanja
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Gorenjskih elektrarn je bila potreba po centralnem
nadzoru vseh pomembnejših parametrov z vseh
elektrarn v verigi. Za Gorenjske elektrarne je bil
z vidika stroškov prevelik zalogaj postaviti lastno
komunikacijsko omrežje, zato so zaradi velike
geografske razvejanosti uporabljali zakupljene
vode IP-VPN in na oddaljenih mestih tudi satelitske
povezave.
Satelitske povezave so zelo nezanesljive. zenon
je imel glavno vlogo pri zagotavljanju nadzora
in varnosti komunikacijske opreme. To je vodilo
Gorenjske elektrarne, da raziščejo možnosti uporabe
zenona v kombinaciji z Microsoftovim oblakom in
platformo Azure IoT Suite.
zenon je popolnoma integriran z Microsoftovimi
storitvami v oblaku Azure, vključno z Azure
RemoteApp. Zagotavlja prilagodljivo platformo,
ki je bila zasnovana za pomoč organizacijam, da
koristijo razširljivost, prilagodljivost in stroškovno
učinkovitost oblaka brez potrebe po novi aplikaciji.
Uporabniki lahko koristijo aplikacije take, kot so, na
kateri koli napravi, brez ponovnega nalaganja. Tako
ne nastanejo potrebe po razširitvah, ni dodatnih
stroškov in ni potrebnega dodatnega časa za uporabo
storitev v oblaku.

ZENON IN AZUR TEHNOLOGIJE / ELEKTRONIKA NOVICE

5 Oblak prinaša hitrejše vpoglede
Uporaba Microsoftove storitve Azure RemoteApp
omogoča na mobilnih napravah takojšen oddaljeni
dostop do informacij Gorenjskih elektrarn. Zaposleni
preprosto naložijo program Remote App na svoje
mobilne naprave (prenosne računalnike, tablice ali
pametne telefone) in tako dobijo varen dostop do
programov zenon. Z majhno vnaprejšnjo naložbo in
brez specializirane strojne opreme lahko Gorenjske
elektrarne zagotavljajo vsakemu članu ekipe operativni
pregled vseh 36 nadzorovanih elektrarn.

Qualcomm, Cavium,
Mellanox - Strežniški
procesorji
Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

ARM ekosistem je že dolgo zavladal v najmanjših
napravah, a že nekaj časa se napoveduje njegova
masovna selitev v ”težje kategorije”, kot so strežniške
in podobne vode.
Qualcom je tako predstavil svojo prvo družino
strežniških procesrojev na 10nm pod imenom Centriq
2400. Odlikuje jo veliko število v hiši razvitih ARM
sredic pod imenom ”Falkor”. V največjih modelih je
na voljo 48 ARM jeder, ki lahko delajo na do 2.6 GHz.

Slika 4: zenon nam prav tako omogoča pogled preko kamer,
za učinkovito opazovanje in analiziranje. Na sliki vidimo
celoten pogled hidroelektrarne Soteska ter štiri slike, ki
nam prikazujejo samo določene dele elektrarne.
Uporabniki si z malo napora ogledajo alarme, dogodke,
trende in poročila takrat, ko jih potrebujejo. azure se
po potrebi samodejno odzove – tako, da so občasne
aktivnosti v odzivu na okvaro ali alarm v celoti
podprte brez izgube podatkov. »Eden od razlogov,
da smo se odločili za poenotenje programske opreme
COPA-DATA, je njihovo odlično tehnično znanje,« je
pojasnil Čadež. »To znanje je temelj vsega, saj imajo
pri nas popolno zaupanje v njihove rešitve in njihovo
razvojno pot.«
»Prepričani smo, da bo skupina COPA-DATA vedno
dovolj zgodaj odkrila nove obetajoče tehnologije, jih
preverila in vključila v svoje storitve, in to samo takrat,
ko to prinaša resnični napredek in korist njihovim
strankam. To zagotavlja, da so rešitve zenon zanesljive,
učinkovite in enostavne za uporabo.«
Članek je bil objavljen v zborniku AIG '17

Jedra so optimizirana za čim nižjo porabo in tako tudi
ne podpirajo 32-bitnega ukaznega seta. VSebujejo
Armv8 FP/SIMD, kripto in CRC ukaze. Vsako jedro
ima 64kb L1 ukaznega predpomnilnika in 24kb L0
pomnilnika, ki omogoča dostop v enem ciklu.
Jedra so povezana v parčke, pri čemer ima vsak
parček deljen 512Kb L2 cache z ECC mehanizmom
za popravljanje napak. Vdelan je tudi L2 snoop filter
in cache QoS.
Proti pomnilniku lahko gleda do 6 DDR4 pomnilniških
kanalov, na frekvenci do 2.666MHz in takoo dosežejo
skupno prepustnost 128GB/s. Na vseh kanalih skupaj
imamo tako lahko do 768GB. Kanali so DDR4 64-bitni,
s podporo RDIMM in LRDIMM ter pomnilnikom z do
4 bankami (ranki). Procesorji imajo 32 paric PCIe3,
AVTOMATIKA 158/2017
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s katerimi se lahko povežemo s pomočjo do 6
krmilnikov in do 16 paric na povezavo. Poleg tega
je na voljo 8 paric SATA3, SPU,I2C in pač GPIO.
Prvi javno dostopni strežniški testi kažejo, da nova
ARM jedra niso brez možnosti tudi v boju z najboljšimi
Xeoni, če jih primerjamo z modeli z enakovrednim
številom jeder.

frekvence nad 3GHz in lahko poganjajo do 4 niti po
jedru in da imajo začetni modeli od 8 do 16 jeder.
Pravijo, da naj bi Crayevo ”Grmenje” prihajalo iz te
smeri v obliki CPUjev z 32 jedri, katerih učinek naj
bi bil enakovreden Intlovim Skylakeom. Zeankrat
novih modelov še ni na Cavium-ovih straneh, a tako
očitno ne bo ostalo več dolgo.

Trenutno je edina nam znana alternativa v Mellanoxovi
lasti in sicer znana Tilera serija, katere večji model
GX-72 ponuja 72 ARM jeder, ki pa je že precej ”v
letih” in tako v novih izdelkih najbrž ne pride več
v poštev.
Tako je trenutno edini nam znani antipol Qualcommu
na tem delu trga Cavium, ki je s svojo ThunderX2
serijo očitno naredil velik vtis, saj je denimo Cray
napovedal svoje top-end modele, ki bodo ”oboroženi”
s Caviumovimi ThunderX2. Treba pa je reči, da ima
omenjena serija dve poddružini. Ena je ta, ki je bila
predstavljena že prej in ki ponuja do 56 klasičnih
ARM jeder, optimiziranih za nizko porabo. Druga pa
je podedovala ”Vulkan” jedra, katere IP jim je svojčas
prodal Broadcom. Govori se, da ta jedra dosegajo
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Sedaj je to očitno. ARM-i prihajajo tudi na to področje
in to ne kot neka periferna alternativa ampak ob bok
glavnim igralcem. Le kaj bo v naslednji generaciji?

ELEKTRONIKA ZA TELEKOMUNIKACIJSKO OPREMO

Snapdragon 845
Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

Medtem, ko vsi govorijo o prihajajočem 5G standardu,
je elektronika še krepko v v vodah LTE, a to ne pomeni,
da novosti ni. Qualcomm, Samsung in ostali delajo s
polno paro na novih SoC-ih za telefončke in tablete,
ki se bodo ponašali z njimi v prihodnjih letih.

VAŠ ZANESLJIVI DISTRIBUTOR ELEKTRONSKIH KOMPONENT

Snapdragon 845 ne prinaša le evolucijskih izboljšav,
ki bi jih sicer od malenkost boljšega proizvodnega
procesa pričakovali ampak krepak korak naprej na
mnogo področjih in kar precej novih adutov. Novi
SoC-i so že tako kompleksni, da je prostora za
izboljšave ogromno, tudi če ne gledamo v sama
procesorska jedra.

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35

Novi model ima že znano big.Little konfiguracijo
od prej (4xA75 + 4xA55), vendar sta sedaj obe
skupini neposredno povezani, kar pomeni manj
režijskega dela ob preklopu jeder in večjo energijsko
učinkovitost. Dodanih je tudi nekaj ukazov za
potrebe aplikacij umetnega učenja. Velike sredice
naj bi bile 25-30% hitrejše od prejšnjih generacij,
male pa 15%. L1 predpomnilnik je pričakovani
I64k + D64k, drugonivojskega pa je na velikih
jedrih za 256K in malih za 128K.
Nova jedra podpirajo ”page table” varnostne
bite in pa bus QoS. Prvi so namenjeni uncore
aplikacijam kot dodaten varnostni mehanizem,
QoS pa optimizaciji prometa na internem vodilu.
Varnostni dodatki omogočajo več internih stanj kot
jih ponuja standardni ARM trustzone ob novi SPU
(Secure Processing Unit) enoti, s katero se bomo
poukvarjali pozneje.
AVTOMATIKA 158/2017
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GPU del (Adreno 630) je še temeljiteje ”prevetren”
in tako sedaj ponuja ob 30% večji učinek ob 30%
nižji porabi. Poleg vsega pri Qualcommu pravijo,
da novi model dosega dvainpolkrat večjo pasovno
širino prikaza, kar lahko pomeni nižje latence. Tako
nova GPU kot ISP enoti lahkos edja preklapljata med
opravili z daleč manjšo granularnostjo, kar pomeni
veliko manj izgubljenega časa med čakanjem na
pomnilnik. Nove spretnosti pridejo še posebej pravi
pri tim ”foveated renderingu”, kjer stroj spremlja
usmerjenost oči opazovalca in generira sliko najvišje
kakovsti samo v centralni točki pogleda, na periferiji
pa veliko nižjo. S tem lahko prihrani ogromno dela
in tako tudi energije.
845-tka lahko zajema video v 10bpp v 16Mpix pri
60 Hzin pa 480Hz 720p slow-motion video.

zadoščajo za procesiranja hashev, podpisov ipd.
Hexagon 685 DSP je ključni del za vse numeričnointenzivne aplikacije in tega, kar čedalje pogosteje
označujejo kot AI, karkoli že to v danem primeru
pomeni.
DSPjev ISA podpira INT8 podatkovni format, Adreno
630 podpira Fp32 in FP16, Kryo 385 pa FP32 in
INT8. Qualcomm pravi, da model 845 dosega 3x
višje rezultate v AI kalkulacijah.
To je sicer še vedno le ”številka v oblaku” a z
narastom AI aplikacij bodo prišli relevantni tudi
ustrezni benchmark testi, ki bodo prinesli etalone
tudi na tem področju.

Pripadajoči Neural Network Engine SDK sedaj podpira
TensorFlow Lite in Open Neural Network Exchange
ob prvotnih Tensorflow in Facebook-ovem Caﬀe/
Caﬀe2.
Novi X20 modem prinaša glede na prejšnji X20 le
v v grobem 20% višje downstream hitrosti.

”Security Processor Unit” tako zelo spominja na
Intlov nedavni debakl, a samo po imenu. Qualcomm
pravi,da ne gre za enoto, ki bi imela lovke razpredene
po celotnem sistemu, prav nasprotno. Gre za
enoto, ki je pazljivo ločena od preostanka sistema.
Povezana je prek treh ločenih, namenskih vodil in
sicer z modemsko enoto, DSP enoto in TrustZone
krmiljem. SPu je namenjen samo kriptografskim in
avtentifikacijskim naloge, vse ostalo gre mimo nje.
Prav tako je z denimo biometrično identifikacijo in
avtentifikacijo. DSP enota samo pošlje nek vmesni
rezultat na obdelavo in/ali preverbo v SPU in tako
ni potreben, da bi občutljive informacije kadarkoli
zapustile enoto. SPU enota ima svoja CPU jedra, ki
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Posebej zanimivo je to, da so vse omenjeno dosegli
praktično brez bistvenih procesnih izboljšav, saj je
bil model 835 izdelan na prvi generaciji 10nm LPE,
model 845 pa na drugi generaciji LPP, kjer so razlike
relativno majhne. Zaradi tega je dosežek še toliko
bolj spoštovanja vreden.
Ostane nam da vidimo, kako se bodo novosti odrazile
na trgu telefončkov in drugih prenosnih naprav.
Videti je, da je 845-tka začetek vala, ki bo segel
krepko izven pametne telefonije.

IMT-2020 - OMREŽJA PRIHODNOSTI

IMT-2020 - globalna perspektiva
omrežja prihodnosti
Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

3gpp je poslal na ITU svoje predloge standardov za omrežja prihodnosti, ki so kockice v mozaiku pod
imenom IMT-2020 ali kot je popularno znan v javnosti, ”5G”.
Nedavno so tri komponente dobile odobritev na prvi stopnji in lahko pričakujemo, da se bodo prebile
do statusa polno veljavnega standarda brez veliko poliranja.
Zaenkrat so podane zahteve:
• najmanj 20Gb/s proti uporabniku (vrhnja vrednost)
• najmanj 10Gb/s od uporabnika (vrhnja vrednost)
• ciljna hitrost 100Mb/s, kot naj bi jo izkusil uporabnik,
v smeri proti sebi
• ciljna hitrost 50Mb/s, kot naj bi jo izkusil uporabnik,
v smeri od sebe
• spektralna učinkovitost 30bit/s/Hz v smeri proti
uporabniku ( vrhnja vrednost)
• spektralna učinkovitost 15bit/s/Hz v smeri od
uporabnika (vrhnja vrednost)
• minimalna zahteva za latenco na ravni uporabnika
za eMBB 4ms
• minimalna zahteva za latenco na ravni uporabnika
za URLLC is 1ms
• predlagana latenca na nižji, nadzorni ravni 10ms
• sposobnost zagotoviti priklop v gostoti najmanj
1 milijon naprav na km2
• pasovna širina prenosa vsaj 100MHz
• večje pasovne širine (do 1GHz) so potrebne na
višjih frekvencah (nad 6 GHz)

• definirani štirje razredi mobilnosti:
• stacionaren (0km/h)
• pešec (0 - 10km/h)
• vozilo (10 - 120km/h)
• hitro vozilo (120km/h - 500 km/h)

Evolucija standardov k 5G
Vse skupaj se je začelo v 90-tih letih s prvo generacijo,
ki je služila čistemu glasovnemu prenosu. 2G je
vpeljal dodatne digitalne storitve preko razpoložljivih
kanalov. 3G je resneje razširil prenosne zmogljivosti
kanalov za digitalne vsebine. 4G je prinesel daleč
višje hitrosti prenosa in zasidral IP protokol kot
nosilno sestavino sistema naslavljanja naprav.
Sedaj prihaja 5G, ki meri proti integraciji praktično
celotnega mobilnega ekosistema pod eno streho.
Oziroma več kot to. Teži proti integraciji novega
sistema, ki pomeni brezžično povezavo praktično
vsakega človeškega bitja, stroja in naprave do leta
2020.
Pri tem naj bi omogočil hitrosti prenosa do 10GBps, latenco 1ms, visoko
zanesljivost in daljšo življenjsko
dobo baterije.
A ker se s še tako pametnimi modulacijskimi tehnikami ne moremo
mimo krute realnosti Shannonovega
zakona, skuša 5G uporabiti vse trike,
ki so na voljo.
Razpoložljiv radijski spekter odpira
v milimetersko področje (do 100
GHz), odpira možnosti neposredne
komunikacije naprav (D2D/M2M),
izkorišča Mu-MIMO
AVTOMATIKA 158/2017
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princip do maksimuma, ravno tako radijske sence
na višjih pasovih ipd.
IMT-2020 v svojem aplikacijskem scenariju navaja
tri glavne razrede udeležencev, katere bi morali biti
sposobni zadovoljiti:
- eMMB - Enhanced Mobile BroadBand
- uRLLC - Ultra Reliable Low Latency
- mMTC - massive Machine-Type-Communication
Pri tem so se v začetku osredotočili na prva dva,
mMTC je bolj na začetku.

Hitrost prenosa skozi brezžični kanal je v odvisna od:
- SNR, torej šuma v kanalu
- razpoložljive pasovne širine
- modulacije
- MIMO antene
Industrija se je v začetkih osredotočala na SNR in
večje hitrosti poskušala črpati odtod, kar pa se je
izpelo nekje okrog leta 2000. Po letu 2000 to ni
bilo dovolj in se je šlo v večje pasovne širine in
256Qam, pri 4G pa je vpeljan tudi 8x8 MIMO ter
CA (carrier aggregation). Ob vsem tem smo prišli
do zadnjega vala LTE opreme, ki ponuja do 1.2GBps
prenosa (vrhnja vrednost, proti uporabniku), kar pa
še vedno ni dovolj za 5G.
Potrebni so torej dodatni frekvenčni pasovi. Zato
se je 5G razširil v mm področje. A to, kot rečeno,
prinaša svoje tehnične zahteve. Kanali so lahko
veliko širši, a to pomeni tudi veliko več šuma. To po
drugi strani lahko kompenziramo z uporabo veliko
bolj usmerjenih anten, ki izfiltrirajo več okoliškega
šuma in prinesejo več signala komunikacijske točke.
Ravno tako je na razpolago MIMO.

Zamišljeno je, da bi v začetnih fazah vpeljave 5G
obstoječi LTE (z nekaterimi izboljšavami in pod
imenom LTE Advanced) in NR (New Radio, ki je
predvsem namenjen višjim frekvenčnim obsegom
in širšim pasovom v mm področjih) koeksistirala in
pokrivala različna frekvenčna področja za različne
pogoje in potrebe, potem pa naj bi bil LTE v tej obliki
sčasoma umaknjen.
Vsi s tem povezani problemi iz preteklosti so ravno
tako sedaj samo bolj kompleksni. Širši prenosni
pasovi so povezani z delač višjimi frekvencami,
te pa ssvojimi, tehničnimi, fizičnimi in političnimi
problemi. Tako je treba alocirati več pasov ali pač
zagotoviti koeksistenco te opreme, kljub temu pa
tudi takrat ni ”brezplačnega kosila”.
Shannonov zakon je neizprosen, sama selitev v višja
frekvenčna področja pa prinese svoje probleme.
Doseg tako postane čedalje bolj LOS (line of sight),
šumi v opremi in na prenosnem kanalu narastejo,
premikanje korespondentov pa prinese daleč izrazitejše motilne vplive.

36

AVTOMATIKA 158/2017

Če vzamemo kot primer kanal v 28GHz področju
širine 100MHz (za recimo FWA) , ima ta termični šum
pri -174 dBm/Hz, kar pri 100MHz kanalu prinese 80
-174 = -94 dBm
Če v to vštejemo še 10dB šuma v tipični uporabniški
opremi na obeh straneh, dobimo -84 dBm kot dosegljivo
občutljivost sprejemnika. Navedena dožina linka, ki
bi bila sprejemljiva za komercialno vpeljavo, je vsaj
1km. To pri razpoložljivih modelih pomeni slabljenje
med 133 in 156 dB. Kmalu pridemo do tega, da pri
praktičnih modulacijah, antenah itd, potrebujemo
za 200 Mbitni kanal oddajnik s 17-40 dBm na vsaki
strani. To je precej visoka vrednost, ki pa je danes
težko dosegljiva sploh na strani mobilne opreme.

Zato se industrija pripravlja vgrizniti v to jabolko v
nekaj korakih. V trenutni literaturi in prezentacijah
se tako navajajo velikosti celic 250m ali manj za
prvo generacijo tovrstne opreme.
A tudi Dopplerjevi efekti prinesejo nove probleme.
Ti so pri mm področjih lahko zelo izraziti že pri čisto
nizkih hitrostih, kot jih lahko vidi že denimo pešec.
Dopplerjev pomik je v grobem podan kot fd=fc
*(v/c), kjer je fc frekvenca nosilca. Iz njega lahko
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izpeljemo koherenčni čas, za katerega je navedena empirična
formula 1/2fd. Tako je v primeru,
če se vozimo recimo 130km/h
in vzdržujemo zvezo na 3Ghz
področju, bo koherečni čas 1,3 ms.
V tem času lahko domnevamo, da
so prenosni pogoji konstantni. Po
Nyquistu moramov tem času po
kanalu prenesti vsaj dva referenčna
simbola, da lahko kanal ustrezno
rekonstruiramo.
Iz formule je razvidno, da ta čas
pada s porastom frekvence. Na
milimeterskih valovih je tako
dosežemo stotine Hz pri hitrostih,
ki so značilne za pešce. Tako
zaenkrat ostaja ta del spektra izven
dosega mobilnih aplikacij in bo v
prvih korakih namenjen predvsem
stacionarnim korespondentom.
Poleg tega se govori o adaptivnih
pristopih, kjer se mreže aktivno
prilagajajo naravi podatkov, ki
se skozi njih pretakajo in jih po
potrebi agresivno predpomnijo za
poznejšo in ponovljeno uporabo.
Na nivojih nad nivojem golega
prenosa podatkov so novi protokoli, ki
pazljivo balansirajo med prenosnimi
pasovi, redundanco, latenco in
zanesljivostjo tako, da ti zadovoljijo
potrebe vsakega uporabnika glede
na njegov razred in naravo, ne glede
na to, da so lahko uporabniki z zelo
različnimi lastnostmi praktično
eni ob drugih. Ker se 5G razteza
v povsem nova področja, od
povezave računalniških node-ov
preko telefončkov in tablet ter
vozil do medicinske opreme (!) in
IoT-ja (od ure do mikrovalovke) so
zahteve, čeprav smo jih slišali že pri
4G, daleč višje in kompleksnejše
od katerihkoli doslej.
Skratka, 5G je na poti, a še ni videti,
kako točno bo spremenil svet. Le,
da spremembe prihajajo.

Webassembly sedaj podprt
na vseh brskalnikih
Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

Že dolgo vsi govorijo o oblakih in Webaplikacijah, ki da bodo
nadomestile vse klasične a že od začetka je jasno, da ta pot ne bo
brez ovir in da najbrž na koncu pelje v kako stranpot. Javascript
in podobna orodja nikoli ne bodo dosegla nivoja ”native” orodij.
Implementacija Javascripta je bila že tolikokrat prilagojena in
izmaličena, da to sedaj sploh ni podobno orodju, kot je bilo
zamišljeno v osnovnih ECMASCRIPT specifikacijah - majhen,
rezširljiv interpreterski jezik, namenjen predvsem dinamičnemu
generiranju HTML vsebin. Moderen javascript engine je kompleksno
orodje, ki je v bistvu pravi run-time compiler.
To pa predstavlja mnogo problemov. Klasični C/C++ compiler
je orodje, dokaj tesno prilagojeno
backendu, ki kodo generira. Javascript pa nima mnogih lastnosti, ki bi omogočale učinkovito
optimizacijo orodjem, ki dejanjsko
generirajo kodo za ciljni procesor.
To pomeni dolge čase prevajanja
kode, ki ima potem najpogosteje
bistveno slabše lastnosti od programov, pisanih v C/C++/Rust
etc in prevedenih neposredno
za ciljni procesor.
Resne webaplikacije, ki naj bi
resneje ciljale na nadomestitev
klasičnih izvedenk, bi torej morale
med drugim dati odgovore tudi
na ta vprašanja. Dati programerju
moderno, objektno orientirano
okolje s solidnimi varnostnimi
mehanizmi (strongly typed itd),
ki pa v ozadju ne bi imelo veliko
balasta in bi se lahko približalo
performansam ”native” aplikacij.
Google je že nekaj časa nazaj
delal na projektu NaCl (Native
CLient), kjer bi klasični compiler
(verjetno CLANG/LLVM) pretvoril

bodisi v native obliko za na trgu
najpogosteje prisotne arhitekture
(x86, ARM, MIPS), bodisi v neko
vmesno IIR obliko, ki jo compiler
zna brez veliko dela ukrojiti
konkretnim ukazom za dani
CPU (Portable NaCl = PNaCl). Ta
bi se potem izvajala v posebej
prilagojenem ”sandbox” okolju.
To bi prineslo učinke, dokaj
podobne ”native” aplikacijam,
vendar brez tako obsežnega
bremena Javascript okolja in
dolgega, predvsem pa run-time
prevajanja, hkrati pa prenosljivo
med arhitekturami.
Kot rečeno, NaCl je imel tudi PNaCl
obliko, ki dovoljuje prenosljivost,
za ceno nekaj malega izgube
tako hitrosti izvajanja, kot malo
daljši čas prevajanja na klientu.
Iz neznanih vzrokov so prekinili
delo na NaCl in se usmerili v
Webassembly, ki je rezultat
evolucijskega potovanja skozi
Emscripten, asm.js in Javascript.
Emscripten je bil rezultat prevega
napora pretvoriti C/C++ izvorno
AVTOMATIKA 158/2017
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kodo v Javascript, ki ga potem klientov javascript
engine itak prevede v izvedljivo kodo.
Prvi rezultati so bili presenetljivo pogosto enakovredni
ali boljši od kode, pisane za Javasript. Izkazalo se
je, da tiči vzrok v tem, da orodje pri pretvorbi daje
učinkovite namige javascript prevajalniku o tipu
in naravi spremenljivk, kar odpira nove poti pri
optimizaciji in skrajša prevajanje.

Emscripten ima tako sedaj dva izhoda- za asm.js ali
za webassembly.

To je bilo potem sprejeto kot asm.js - nek osnovni
Javascript subset, ki se ”učinkovito in hitro” (relativno
gledano) prevaja in ki ga Emscripten uporablja za
pretvorbo C/C++ v Javascript, ki ga potem javascript
engine ponavadi prevede v program.
Pri poizkusu standardizacije tega pristopa je nastal
Webassembly. Namesto, da bi kodo prevajali za ciljni
stroj, na katerem teče klient (kot je to počel NaCl) ali
vmesni registrski zapis, ki ga lahko uporabi backend
compiler (pNaCl) ali v javascript assembly obliko
(asm.js), ki jo obdela Javascript Engine (denimo V8 za
Chrome ipd), se tu programje prevede za virtualno
Webassembly platformo (wasm stack machine), ki
potem teče na dejanjskem stroju.
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Tako imamo sedaj dostopno web assembler platformo,
za katero lahko prevedemo in učinkovito zaženemo
obstoječo C++ kodo.
Webassembly je še daleč od neke celote, gre bolj za
delo v razvoju, za katerim pa stoji kar nekaj velikih
imen.
Več na http://webassembly.org
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NR – nova radijska tehnika, ki jo bo
uporabljal 5G
dr. Tomi Mlinar, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana

Prihod nove generacije komunikacij 5G, ki bo zajela dosežke predhodnih generacij in dodala marsikaj
novega, zahteva veliko predvsem od radijskega vmesnika. Slednji je preprosto poimenovan kar ”novi
radio” ali s kratico NR. Pomembnejša lastnost NR je uporaba velikega števila sprejemnih in oddajnih
anten, kjer pridejo do izraza prednosti tehnike, ki ji pravimo MIMO, posebna pozornost pa je namenjena
tudi razvoju ortogonalne frekvenčne modulacije, v 5G imenovane izboljšana OFDM. V 5G se bo
uporabljala tehnika masovnega MIMO, kar bo pomenilo zelo velike skupine anten, tako za sprejem
kot za oddajo. Uporabnost te tehnike je pogojena s porazdelitvijo radijskega dostopovnega omrežja
v oblaku (ang. Cloud Radio Access Network), kar je ena od novosti v 5G. Takšna arhitektura radijskega
dostopa omogoča novemu radiu dovolj inteligence za hitro odločanje in veliko prilagodljivost.
RAZVOJ NOVEGA RADIJSKEGA VMESNIKA
Za novo generacijo brezžičnih komunikacij je
mednarodna organizacija ITU že pred leti postavila
vrsto zahtev, ki jih je združila pod imenom ”IMT
2020 and Beyond”. Nov radijski vmesnik, ki ga je
organizacija 3GPP poimenovala ”New Radio (NR)”, bo
moral pokriti zahteve za tri dokaj različna področja,
kot so izboljšana širokopasovna mobilnost (eMBB),
množične komunikacije med napravami (mMTC)
in izjemno zanesljive komunikacije z majhnimi
zakasnitvami (URLLC). Zato se razvijajo predvsem
štiri glavna področja radijskega vmesnika:
• Nove modulacije in kodirni algoritmi, vključno
z deljenim dostopom, naprednim generiranjem
valovnih oblik in naprednim kodiranjem za
popravo napak;
• Nova struktura omrežja, ki zajema razrez omrežja
na rezine, komunikacije med napravami, radijsko
dostopovno omrežje v oblaku (C-RAN) in ultra
gosto omrežje;
• Nova prostorska obdelava signala, kot je masovni
MIMO, prilagodljivo oblikovanje antenskega snopa
in antenska raznolikost;
• Nova frekvenčna področja, kot je področje
milimetrskih valov in kombinacija licenčnih in
nelicenčnih pasov.
Po načrtih 3GPP naj bi razvili nov radijski vmesnik v
dveh fazah. Prva faza bo zajeta v različici standardov
15 in dokončana v letu 2018. Zajela bo predvsem
najbolj nujne izboljšave, ki bodo omogočile vpeljavo

omrežij 5G do leta 2020. Druga faza, ki bo zajeta
v različici standardov 16, pa bo zaključena do leta
2020 in bo zajela vsa štiri prej našteta področja.
Nekaj od razvijajočih tehnik je opisano v nadaljevanju.
NR navzdol ni združljiv z LTE, vendar z njim tesno
sodeluje in skupaj tvorita radijski dostop 5G (slika
1). Že od začetka razvoja 5G je bilo jasno, da bomo
potrebovali neko novo vrsto radijskega dostopa, ki
bo dovolj prilagodljiv, da bo lahko podpiral širok
razpon frekvenčnih pasov od manj kot 6 GHz do
100 GHz. Frekvenčni spekter LTE sega od približno
1 do 6 GHz, medtem ko radijski spekter NR pokriva
celotno območje od 1 GHz do 100 GHz. Tudi del
med 1 in 6 GHz bo delno spremenjen.

Slika 1: Radijski dostop 5G
Pomembnejši tehnologiji, ki jih bo uporabljal NR sta
ortogonalna frekvenčno porazdeljena modulacija
OFDM in uporaba velikega števila sprejemnih in
oddajnih kanalov MIMO.
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IZBOLJŠANA OFDM
Novi radijski dostop v 5G temelji na že preizkušeni modulacijski tehniki OFDM (ang. Orthogonal Frequency
Division Modulation), ki pa je še v fazi nadaljnjih izboljšav. Pri OFDM imamo veliko število ozkopasovnih
ortogonalnih nosilnikov (kanalov), ki so blizu skupaj (slika 2). Vsak od njih prenaša koristen tok podatkov.

Slika 2: Razlika med širokopasovnim in ozkopasovnim signalom
Tehniko OFDM so izbrali zaradi znanega principa oblikovanja signala – OFDM uporablja za prenos informacije
veliko število vzporednih ozkopasovnih pod-nosilnikov namesto enega širokopasovnega nosilnika. Vsak
pod-nosilnik prenaša informacijo z veliko nižjo prenosno hitrostjo, vsi skupaj pa tvorijo širokopasovni
signal. Pri tem načinu prenosa le na kakšnega od pod-nosilnikov vplivajo motnje ali presih signala. Druga
prednost OFDM pred klasičnim FDM pa je v ortogonalnosti posameznih signalov, pri čemer se izognemo
varovalnim pasovom med frekvenčnimi pod-nosilniki. Sestava klasičnega sprejemnika in oddajnika OFDM
je prikazana na sliki 3.

Slika 3: Zgradba oddajnika in sprejemnika OFDM
Do sedaj to tehniko uporabljajo številni moderni sistemi, kot npr. LTE in Wi-Fi (IEEE 802.11). Razlogov za
izbor OFDM v 5G je več:
• ima razširljivo valovno obliko z možnostjo uporabe relativno preprostih sprejemnikov,
• ima učinkovit okvir za prostorsko razporejanje MIMO, kar posledično pomeni večjo spektralno učinkovitost,
• dopušča razne popravke, kot npr. filtriranje za lažjo lokalizacijo,
• tehniki SC-FDM in SC-FDMA sta zelo primerni za prenose proti bazni postaji in makro postavitve omrežnih
elementov.
Če primerjamo pričakovan OFDM in OFDM v LTE, kot ga poznamo danes, bomo imeli pri novem OFDM večjo
prilagodljivost in precej manjše zakasnitve - za velikostni razred nižji odzivni čas RTT, kot ga ima danes LTE.

MIMO
MIMO (ang. Multiple In Multiple Out) pomeni vsak telekomunikacijski sistem, ki ima več oddajnih in sprejemnih
anten (slika 4). To število se na oddaji in na sprejemu lahko razlikuje, dobitek sistema pa je dobitek odvisen
od najmanjšega člena. Začetki MIMO segajo v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko sta inženirja Foschini
in Ganns izzvala meje Shannovega teorema. Dejansko pa Shannon ni bil nikoli ogrožen, saj tehnika MIMO
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pretvori komunikacijski kanal točka-točka v več vzporednih (ali matričnih)
prostorsko porazdeljenih kanalov, s tem pa se poveča zmogljivost.
Danes najdemo MIMO tako rekoč v vseh komunikacijskih omrežjih, kot
so UMTS, IEEE 802.11xx, IEEE 802.16, LTE, 5G,…

Slika 4: NxN MIMO
Do sedaj se je tehnika MIMO uporabljala predvsem v sestavi dveh
sprejemnih in dveh oddajnih anten (2x2 MIMO). Na splošno je število
anten na eni ali drugi strani lahko neomejeno, vendar je smiselnost
povečevanja omejena. Največji dobitek (1,5) je pri povečanju anten iz
1 v 2. Pri povečanju iz 4 v 5 je dobitek le 1,1.
V digitalnih komunikacijah si želimo čim manj napačno prenesenih
bitov ali čim boljši BER. Signal se lahko razširja po L različnih poteh =
NR x NT (NR je število sprejemnih anten in NT število oddajnih anten).
Povprečen BER lahko izrazimo kot funkcijo povprečnega kanalskega
dobitka oz. povprečnega dobitka vseh kanalov L. Posledica manjše bitne
napake je večja zmogljivost kanala – v eni sekundi lahko prenesemo
več podatkov. Večje kot je razmerje med koristnim signalom in šumom
(SNR), večja bo tudi zmogljivost kanala in če še povečamo število anten
(iz 2x2 na 4x4), se zmogljivost kanala še poveča.
A. MIMO za več uporabnikov
Oznaka MU–MIMO (slika 5) pomeni tehnologijo MIMO za več uporabnikov
(ang. multi user MIMO). Za oddajo je uporabljenih več anten, sprejema pa
več sprejemnikov, vsak s svojo anteno. V tem primeru je oddajnik tisti,
ki pozna lastnosti kanala. Signali, ki ju oddajata obe anteni (x0 in x1),
so kombinacija simbolov obeh uporabnikov (s0 in s1). Za uporabnika 0
bodo komponente s0 iz obeh anten prispele sofazno in se bodo seštele,
medtem ko bodo komponente s1 prispele protifazno in se bodo odštele.
Podobno velja za drugega uporabnika, ko se bodo odšteli signali s0 in
sešteli signali s1. Pri tem postopku je pomembno, kako se oddajnik
nauči stanja v kanalu, ki je potrebno za generiranje matrike W.
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Slika 5: MU-MIMO za več uporabnikov
Potek signala MU-MIMO zapišemo kot:

Prednost tehnike MU-MIMO je v tem, da je velika
procesorska moč potrebna le na strani oddajnika,
sprejemniki pa so lahko relativno enostavni in tako
tudi cenejši. Na oddajni strani se opravi kodiranje
W signala S s poznavanjem lastnosti kanala H, kar
prikazuje naslednji zapis:

Kako deluje masovni MIMO? Koherentni interval
je sestavljen iz treh segmentov. Večino časa je
dodeljenega pošiljanju pilotnih signalov proti
bazni postaji in podatkov proti mobilni postaji. Če
pride v tem času do potrebe za podatkov v smeri
proti BS, se bo ves čas enakomerno razdelil med
čas potreben za pošiljanje podatkov proti BS, čas
potreben za pošiljanje pilotnih podatkov proti BS
in čas potreben za pošiljanje podatkov proti MS.
Kako deluje prenos signala pri uporabi masivnega
MIMO:
• Vsi terminali pošiljajo pilotne signale ob istem času.
Vsak terminal ima enoznačno pilotno zaporedje,
ki omogoča bazni postaji, da razloči posamezne
terminale med seboj.
• Sprejeti pilotski signali na vsaki od anten bazne
postaje dajejo informacije o stanju v komunikacijskem
kanalu vsakega terminala. Te informacije uporabi
bazna postaja za izračun kodirne matrike W.
• Glede na kodirno matriko W pošlje bazna postaja
ustrezne simbole proti terminalom. Vsi simboli se
pošljejo ob istem času. Simboli se utežijo glede
na kodirno matriko.
Prednosti masovnega MIMO so v uporabi poceni
nizkoenergijskih komponent, manjših zakasnitvah,
poenostavitvah MAC ravnine in odpornosti na motnje
in namerno motenje.

B. Masovni MIMO

ZAKLJUČEK
Sistem z več sto ali tisoč antenami, ki delujejo
koherentno in prilagodljivo se imenuje množični
ali masovni MIMO. Klasično pojmovanje tehnologije
MIMO razširimo na skupino anten z velikim številom
nadzorovanih anten. O masovnem MIMO začnemo
govoriti pri številu anten večjem od 8. Sistem je
nadzorovan, ko imajo antene prilagodljive smerne
diagrame. Množični MIMO pomeni tehnologijo
za večje število uporabnikov, kjer je vsaka bazna
postaja opremljena s skupino M-aktivnih antenskih
elementov, ki komunicirajo s K-terminali/antenami
v istem časovnem/frekvenčnem prostoru (M >> K).
Stalno se meri stanje v komunikacijskem kanalu,
da se podatki pred prenosom ustrezno kodirajo.
Masovni MIMO je bil v začetku razvit za način
časovno porazdeljenega dupleksa TDD, lahko pa se
ga uporablja tudi v načinu frekvenčno porazdeljenega
dupleksa FDD.

42

AVTOMATIKA 158/2017

Prvi del razvoj novega radijskega vmesnika za 5G je
v sklepni fazi. Prve standarde bomo dobili naslednje
leto. Nekateri proizvajalci opreme že danes ponujajo
določene elemente omrežij 5G, ki so namenjene
prvim testiranjem operaterjev. Do dokončnih rešitev
bomo morali počakati do leta 2020, ko naj bi bila
zaključena tudi druga faza razvoja. Takrat se bo
dejansko začela prava gradnja omrežij 5G. Tudi v
Sloveniji želimo biti del te zgodbe, zato je konzorcij
organizacij in ustanov že izdelal načrt, kako testirati
določene funkcionalnosti omrežij 5G, predvsem v
segmentu javne varnosti in zaščite.
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Rutronik in Fischer Elektronik
objavila sodelovanje
Branko Badrljica, AVTOMATIKA+Elektronika, urednik

Fischer Elektronik je vodilni proizvajalce hladilnih teles iz ekstrudiranega
aluminija za procesorje in LED, hladilnikov na tiskanem vezju, hladilnih
agregatov, dodatkov elektronskih komponent, ohišij, 19” konstrukcijskih
sistemov, podnožij, PCB konektorjev in dodatkov, IDC konektorjev, D-SUB
konektorjev, nosilcev in optoelektronike.
Fischer Elektronik-ovi ciljni
trgi so industrijske in mobilne
aplikacije, medicinski nadzor
in meritve in pa LED svetila.
Fischer Elektronik je nemško
podjetje, ki zaposluje 400 ljudi
in izvaža več kot 35% svoje
proizvodnje.
Fisher Elektronik pričakuje, da
bo lahko skozi Rutronikovo povezavo z trgi zagotovil strankam optimalno
podporo za njihove aplikacije kot tudi zagotovil dodatni tržni del in s
tem rast.
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Ruckus Unleashed
Prosi WiFi brez kontrolerja
Informacije: TELOS d.o.o.

Ruckus Unleashed je inovativna rešitev za vzpostavitev profesionalnega WLAN omrežja, ki za delovanje
ne zahteva nakupa dragega in zapletenega centralnega kontrolerja. Ruckus Unleashed je idealna izbira
za hotele, podjetja, lokale, trgovine in ostala okolja z velikim številom WiFi klientov, ki želijo svojim
gostom in zaposlenim ponuditi vrhunsko WiFi uporabniško izkušnjo, a imajo omejen proračun in IT
osebje. Dejstvo, da nakup kontrolerja, licenc in podpore ni več potreben, bistveno poceni postavitev
najboljšega WiFi sistema na trgu in ga naredi dosegljivega najširšemu krogu kupcev.

Ruckus Unleashed - profi WIFi omrežje brez kontrolerja
V Unleashed omrežju vlogo kontrolerja prevzame ena od vključenih standardnih WiFi dostopnih točk. V
omrežje lahko dodamo do 25 visoko zmogljivih dostopnih točk Ruckus Wireless ZoneFlex. Na voljo so
modelske izvedbe tako za notranjo kot zunanjo (outdoor) namestitev. Vse prekipevajo od množice vgrajenih
naprednih tehnologij. Za izjemno pokritost z zanesljivim WiFi signalom skrbijo BeamFlex+ prilagodljiva
antena, ChannelFly tehnologija samodejnega upravljanja z RF kanali in dvojna antenska polarizacija
(PD-MRC). Zaradi neprimerjivo boljše zmogljivosti lahko z Ruckus opremo pokrijemo željeno površino s
pol manjšim številom enot kot pri konkurenčnih proizvajalcih. V Unleashed omrežje je lahko vzporedno
povezano do 512 klientov. Ko WLAN omrežje preraste okvire Unleashed sistema, je prehod v sistem s
kontrolerjem povsem preprost.
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OGLASNA SPOROČILA
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NAREKUJEMO

TEMPO

NOVO

Tako kot motoristi tekmujejo na Moto GP, naši roboti tekmujejo v industriji.
Napovedujemo začetek dirke z novima tekmovalcema: MOTOMAN GP7 in
MOTOMAN GP8! Sta izjemno hitra in samozavestno narekujeta tempo.
Večji pospeški, hitrejši takti ter krajši časi zagona. Robota serije MOTOMAN GP
sta pripravljena na »veliko nagrado«. V vašem podjetju bosta zagotovo povečala
učinkovitost in izboljšala gospodarnost.
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Hitra namestitev v treh preprostih korakih
Ruckus Unleashed profesionalno WLAN omrežje vzpostavimo v nekaj minutah s tremi preprostimi koraki. V
prvem v lokalno Ethernet omrežje priključimo vse DT, ki bi jih radi vključili v sistem. V drugem se z običajnim
spletnim brskalnikom povežemo v spletni nadzorni vmesnik, v katerem s pomočjo čarovnika nastavimo
prvo (master) dostopno točko, ki bo delovala kot kontroler. Sistem bo samodejno dodelil eni od DT vlogo
redundančnega (Stand-By) kontrolerja, ki to vlogo prevzame v primeru izpada osnovne kontrolne enote.
Obe DT še naprej opravljata svojo osnovno nalogo povezovanja WiFi klientov. Vse ostale DT v sistemu bodo
samodejno prevzele vse nastavitve in se pridružile enovitemu WLAN omrežju.

Elegantno dodeljevanje pravic dostopa do WLAN omrežja
Velika prednost Ruckus Unleashed sistema je tudi elegantno dodeljevanje pravic dostopa do omrežja. Guest
Pass lahko željenim uporabnikom pošljemo prek elektronske pošte ali SMS sporočila, oz. ga natisnemo.
Izjemno zanimiva je tudi podpora za Social WiFi, pri katerem se uporabniki v naše WLAN omrežje prijavljajo
s pomočjo svojih računov na družabnih omrežjih (Facebook, LinkedIn, Google+). S tem pridobimo zmogljiv
marketinški kanal in odlično možnost za monetizacijo našega omrežja. Vstopno stran v WiFi omrežje (Captive
Portal) lahko prilagodimo našim željam in grafični podobi.

Glavne prednosti sistema Ruckus Unleashed:
• Cenova ugodna rešitev, saj ni stroškov za nakup kontrolerja, licenc in podpore.
• V primeru dodatnih potreb je prehod v sistem s strojnim oz. oblačnim kontrolerjem zelo
preprost.
• Povečajte prepoznavnost svoje blagovne znamke s prilagoditvijo vstopnega (Captive) portala.
• Postavite profesionalno WLAN omrežje z do 25 DT brez dragega in zapletenega centralnega
kontrolerja.
• Pametna redundanca zagotavlja nemoteno delovanje tudi v primeru izpada primarne DT.
• Vgrajene napredne WiFi tehnologije - BeamFlex+, PD-MRC IN ChannelFly.
•
•
•
•

Ponudite svojim uporabnikom hitro in zanesljivo WiFi izkušnjo.
Preprosto dodeljevanje pravic dostopa do omrežja prek SMSa ali e pošte.
Angažirajte goste prek Facebook, LinkedIn, Google+ WLAN dostopa.
Nadgradite vaš WiFi v zmogljivo marketinško orodje..

Unleashed Multi-Site Manager
Unleashed Multi-Site Manager je nova napredna
platforma za centralizirano upravljanje Ruckus
Unleashed WiFi omrežij (NMS). Pomeni idealno
rešitev za uporabnike, ki upravljate z večjim številom
brezžičnih WLAN omrežij na različnih lokacijah. MultiSite Manager omogoča da iz ene same točke, kjerkoli
na svetu pridobimo popoln pregled nad delovanjem,
varno upravljanje in nadzor, ter poglobljeno poročanje
za vsa naša brezžična WiFi omrežja.
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RUCKUS UNLEASHED

Glavne lastnosti Ruckus
Unleashed Multi-Site
Manager
Oddaljen nadzor:
• popoln pregled nad stanjem
vseh naših Unleashed omrežij iz
ene centralne točke oz zaslona.
• znotraj intuitivnega upravljalskega
okna (Dasboard) imamo možnost
vpogleda v vsako posamezno
dostopno točko in klienta v
omrežju. Prikaz geo-lokacije vseh
omrežij na Google zemljevidu.
• natančen vizualen prikaz statistike
delovanja DT in povezovanja
klientov v obliki preglednih
grafov.
• nastavljiva možnost pošiljanja
opozoril in alarmov ob dogodkih
v našem omrežju.
Centralizirano upravljanje:
• preprosto centralizirano upravljanje vseh naših Unleashed WiFi
omrežij in vseh dostopnih točk.
• centralna varnosta kopija vseh
nastavitev za hitro ponastavitev
v primeru napak.
• možnost podvajanja nastavitev
iz obstoječe lokacije bistveno
olajša postavitev novega omrežja.
• več-nivojski dostop do omrežja
za različne uporabnike glede na
njihove vloge.
• nastavljivi urniki nadgradenj
programske opreme za vse komponente Unleashed omrežij z
enim samim klikom.

razpoložljive pasovne širine po
posameznih aplikacijan in klientih,
obremenitev posameznih DT itd.
• nastavljivi izpisi poročil v RSSI
in PCI, podpora za SLA zahteve.

Service level agreement grafični prikazi vljučujejo podatke o
dostopnosti do omrežja, povezanosti v splet, propustnosti,
klientih itd.

Poglobljeno poročanje:
• zelo natančen vpogled v zgodovino
dogodkov v omrežju - pregled
nad klienti in napravami, trendi
v omrežju, seznam dogodkov in
opozoril, grafičen prikaz porabe
AVTOMATIKA 158/2017
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NAJBOLJ MOBILNI PORTAL MOBINETREVIJA.SI
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Koprska 94, Ljubljana • Telefon: 01 429 33 02 • mail: info@mobinet.si

1.
Mednarodni tehnološki sejem
Celjski sejem, 18.-21. april 2018
Energetika
Terote – indurijsko vzdrževanje in čiščenje
Avtomatizacija, mehatronika in
indurijska elektronika
Lesnoobdelovalni roji, orodja in
repromaterial, gozdna tehnologija

Energetika, vzdrževanje, lesna indurija,
avtomatizacija na enem meu.
Brezplačno za vabljene poslovne partnerje.
Logiično najsodobnejše sejmišče v Sloveniji.
www.ce-sejem.si

Naziv sejma
Leto ustanovitve
Frekvenca
Termin sejma
Kraj prireditve
Lokacija prireditve
Delovni čas

Vstop dovoljen
Cene vstopnic
Osnovne info o prireditvi
Profil razstavljavcev

Profil obiskovalcev

Ciljne panoge prireditve

Statistika prireditve za leto
Domači direktni razstavljavci
Tuji direktni razstavljavci
Domača zastopana podjetja
Tuja zastopana podjetja
Zastopana podjetja skupaj
Razstavljavci skupaj
Število sodelujočih držav
Sk. razst. površina (v m2)
Število obiskovalcev
Št. akreditiranih novinarjev
Vzporedne prireditve
Soorganizatorji
Podporni mediji
Organizator

IFAM - Strokovni sejem za avtomatizacijo, mehatroniko,
meritve, senzoriko, računalniški vid …
2005
Letno
13. - 15. 02.2018
Ljubljana, Slovenija
Gospodarsko razstavišče
Torek
13.02.2018
09.00-17.00
Sreda
14.02.2018
09.00-17.00
Četrtek
15.02.2018
09.00-17.00
Strokovna publika
8 EUR odrasli, 5 EUR študentje
Strokovni sejem IFAM je edini B2B sejem v Sloveniji in
regiji za avtomatizacijo, mehatroniko, senzoriko, meritve ..
Proizvajalci, uvozniki in distributerji izdelkov in
storitev, povezanih z avtomatizacijo, mehatroniko,
sistemi meritev, testiranja in kontrole v industriji, montažo
in operativno tehnologijo, računalniškim vidom, sistemi za
pozicioniranje, tehnologijo pogonov (rotacijska in
linearna), senzoriko, sistemi nadzora, sistemi in
napravami za varovanje in opazovanje, napajalnimi
sistemi, software – aplikativnami rešitvami,
Managerji in vodje proizvodnje, tovarn; strokovnjaki
in inženirji za zagotavljanje kakovosti in kvalitete;
vzdrževalci, nabavni inženirji in vodje; tehnični
direktorji/vodje; planerji proizvodnje; projektni
inženirji; podjetniki; managerji, člani uprav; razvijalci
in raziskovalci; inženirji designa.
Avtomobilska industrija in dobavitelji; energetika,
strojnišstvo,
farmacevtska,
kemična,
kozmetična,
prehrambena, lesna in lesno obdelovalna industrija;
industrija proizvodnje pijač in embalaže; strojna,
električna in elektronska industrija; solarna tehnologija;
plastična industrija; obdelava metala, informacijska in
komunikacijska podjetja; grafična in papirna industrija;
gradbena in konstrukcijska industrija ....
2017
61
13
3
35
38
74
9
5,000
2.612
Poslovni forum, okrogla miza, delavnice

AVTOMATIKA+E, IRT3000, Svet elektronike, Ventil
Industrija, Strojništvo.org, Računalniške novice, Mehatronika
ICM d.o.o.
T: +386 (0)3 620 07 03, F: +386 (0)3 620 07 02
email: ifam@icm.si , www.icm.si
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Trnoveljska cesta 56, SI – 3000 Celje, Slovenija
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