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Honeywell CentraLine
Celovita rešitev za avtomatizacijo zgradb

Avtomatizacija in nadzor:

Prednosti:

Uporabniki:

• klimatske naprave,
• toplotne postaje,
• hladilne postaje,
• individualna sobna regulacija,
• priprava sanitarne vode,
• razsvetljava

• energetsko optimalno delovanje,
• popoln nadzor nad delovanjem naprav,
• hitro odkrivanje napak in ukrepanje,
• odprtost (Ethernet, Lonworks,
industrijski protokoli),
• enostavna uporaba

• poslovne zgradbe,
• hoteli, šole, bolnišnice,
• kulturne ustanove (muzeji, gledališča),
• sistemi daljinskega ogrevanja

SymmetrE/iFix

Hawk

Lion

Eagle

Panther

Ethernet

Lynx

Serval

Periferni elementi

Produkti drugih proizvajalcev

SymmetrE/iFix
SCADA sistem, namenjen nadzoru in vodenju energetskih naprav v zgradbah.
Zagotavlja funkcije vizualizacije, alarmiranja, delovanja po urniku, nastavitve
parametrov, arhiviranja in priprave poročil.
Programabilni krmilniki
Hawk – modularni krmilnik, konverter protokolov, spletni strežnik
Lion – modularni krmilnik
Eagle, Panther, Tiger – kompaktni krmilniki
Serval, Lynx – individualna sobna regulacija
Celovit program senzorike in izvršilnih organov
Ventili, pogoni, tipala

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

S5TEHNIKA.net, vizualne
komunikacije in založba d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net
web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070
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kot lahko vidite, IoT-ja in povezanih komunikacijskih tematik nam ne
bo kmalu zmanjkalo ;o)
V naporih izkoristiti vse specifike danih pogojev nastajajo novi protokoli in standardi, zahteve po interoperativnosti pa vzdržujejo pritisk
pretvorb med protokoli, tako da bo teh, tako problemov kot rešitev,
vedno veliko.
Kako razložiti laiku, kaj je bolje: velika hitrost in količina podatkov z
manjšo porabo energije, ali udobje prenosnega terminala, kjer so nam
vsi podatki pri roki? In to kljub potratnosti radijskih komunikacij. Kot
ugotavlja dr. Batagelj v članku „Mobilna radijska ali fiksna optična
komunikacija?“, zelo težko... kljub temu pa Digitalna agenda 2020
pravi, da mora v vsako vas in v vsako gospodinjstvo optično vlakno...
pa če to potrebuješ ali ne! No, mi bi bili vlakna zelo veseli, saj že leta
moledujmo pri naših znanih operaterjih. Pa ne, nismo ravno neka oddaljena vas... pač, mestna občina Ljubljana :(
Spet smo zašli v vode področnih meritev na veliko točkah, tokrat preko
ZigBee protokola in sicer skozi izkušnje strokovnjakov iz Mariborske
Univerze, ki so delali na rešitvi področnega zajema kakovosti napajanja preko brezžične senzorske mreže.
To je, poleg občasnih skokov v prikaze posameznih programov domačih
in tujih ponudnikov, zaenkrat to.
Ekipa revije Avtomatika+Elektronika vam želimo srečno in uspešno
novo leto 2019 in lepe praznike, ki vam bodo tako „napolnili baterije“,
da se bomo videli na Seminarju Optične komunikacije in sejmu IFAM-u
polni zagona :)
Branko Badrljica, glavni urednik

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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ELEKTRONIKA IN SENZORIKA
MICROCHIPOVA AC164160 AVR-IOT WG
EVALUACIJSKA PLOŠČA
INTEL FOVEROS
PLESSEY-VUZIX VR OČALA
NOVI STM-OVI 600V MOSFETI ZA APLIKACIJE
SREDNJIH MOČI
VICORJEVA SERIJA BUCK-BOOST STIKALNIH
NAPAJALNIKOV COOLPOWER
VICORJEVI NOVI MCM MODULI
YOKOGAWA DLM-4000 SERIJA MIXED DIGITALNIH
OSCILOSKOPOV
NOVI FOCALSPEC-OVI SENZORJI ZA ZAJEM SLIKE

SISTEMI AVTOMATIZACIJE
PAMETEN VIKEND
PKSPERIMENTALNI SISTEM UPORABE BREZŽIČNIH
SENZORSKIH OMREŽIJ PRI MERJENJU KVALITETE
ELEKTRIČNE ENERGIJE
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Inteligentna komunikacija
za vse namene.

IFAM
METRONIK
ČIP

Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstojeÿLh brezæiÿnih
omreæij LAN in IP.

HAMTECH

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

ALKATRON
SOK2019

Bolnišnice

FBS ELEKTRONIK
LSO

Nakupovalna srediäÿD

HAMTECH IDAS
POLITRIM
TIPTEH

Varnostne sluæbe

S5TEHNIKA
MIEL
Industrija / Gradbišÿa

RITTAL
BECKHOFF

Skladišÿa

LINGVA
RAGA

Hoteli
Komunikacija v predorih

ROBOTINA

Veÿ na:
shop.hamtech.eu

ELEKTROSPOJI
ELGOLINE
RADOG

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

YASKAWA SLOVENIJA

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.)

INTRONIKA
SOK2019

Visoka varnost

BrezæiĀni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore.

4WEB

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

67(+1,.$QHWGRR6RVWUVNDFHVWD&/MXEOMDQD'REUXQMH6ORYHQLMD
S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
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

SMART INDUSTRY
AIG’19
WAGO
DANFOSS

Kontaktna oseba:
Ime:
Priimek:
Ulica:
Številka in ime pošte:
Tel.:
Ident. št. za DDV:
E-mail:
Domača stran podjetja:



IP1000C omogoĀa programiranje vseh terminalov terminale preko
brezæiĀnega omreæja. Individualno programiranje preko rDĀXnalniškega
kabla ni potrebno. (Razen zaĀetna nastavitvitev)

Distribucija

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

Podjetje/pravna oseba/:



IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporoĀila
drugim uporabnikom.

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 DAS ali ZRS uveljavljam 40% popust
(27,52 €)!
(odkljukajte)

Podpis:

M.P.

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

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

Vse cene vsebujejo DDV!
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OBISK DELEGATOV BRITANSKEGA
VELEPOSLANIŠTVA ZA ZNANOST
IN INOVACIJE NA REAKTORSKEM
CENTRU INSTITUTA »JOŽEF
STEFAN«
Informacije: Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, polona.strnad@ijs.si

Ljubljana, 7. december 2018 – Predstavniki britanskega veleposlaništva
so obiskali Reaktorski center Instituta “Jožef Stefan”. Srečali so se
s strokovnjaki s področja jedrskih tehnologij in v pogovorih ocenili
sedanje in nadaljnje možnosti za sodelovanje med državama. V
prijetnem in konstruktivnem pogovoru so sklenili, da si bodo v
prihodnje prizadevali za še boljše sodelovanje med državama.

Predstavniki britanskega veleposlaništva na Reaktorskem centru Inštituta
Jožef Stefan
G. Otakar Fojt, vodja mreže atašejev za
znanost in inovacije v centralnoevropski
regiji na britanskem veleposlaništvu
v Pragi, ga. Viera Mockerova, atašejka
za znanost in inovacije za Slovenijo
in Slovaško v Bratislavi ter ga. Maja
Badovinac, svetovalka v političnem
oddelku v Ljubljani so obiskali
Reaktorski center Instituta “Jožef
Stefan”. V srečanju so jim prof. dr.
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Primož Pelicon, vodja Odseka za fiziko
nizkih in srednjih energij, prof. dr.
Borut Smodiš, predstavnik Odseka za
znanost o okolju, prof. dr. Leon Cizelj,
vodja Odseka za reaktorsko tehniko
in doc. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za
reaktorsko fiziko, predstavili raziskave
in spremljajoče dejavnosti Instituta na
področju jedrskih tehnologij. Posebno
pozornost so namenili možnostim za

ZNANOST/RAZVOJ/PODJETNIŠTVO
nadaljnjo krepitev odličnega raziskovalnega sodelovanja
IJS z institucijami iz Združenega kraljestva.

V okviru obiska so si ogledali tudi najpomembnejšo
raziskovalno infrastrukturo, ki deluje v okviru Reaktorskega
centra, to sta raziskovalni reaktor TRIGA ter pospeševalnik
Tandetron, ki sta oba tesno vpeta v mednarodne raziskave,
tudi z britanskimi raziskovalci.
Predstavniki britanskega veleposlaništva so z zanimanjem
spoznavali raziskovalne dejavnosti odsekov Reaktorskega
centra IJS in v medsebojnih pogovorih izpostavili, da si
bodo v prihodnje prizadevali za povečanje sodelovanja
med Slovenijo in Veliko Britanijo. Prav vzpostavitev
uradnega okvira sodelovanja, v sklopu katerega bi bila
možna prijava skupnih raziskovalnih projektov, dostop
britanskih raziskovalcev do slovenske raziskovalne
infrastrukture in obratno ter okrepitev sodelovanja na
znanstveno raziskovalnem področju med Slovenijo in
Britanijo, je bil tudi glavni namen obiska.

Dnevi podjetništva – dvodnevni dogodek s
pozitivno energijo, dobrimi podjetniškimi
zgodbami in uporabnimi nasveti
Informacije: Tehnološki park Ljubljana, www.tp-lj.si

13. in 14. novembra 2018 smo s podjetjem Data
d.o.o. organizirali že 11. Dneve podjetništva. Prvi
dan, ko smo se pogovarjali o zakonih, pravilnikih,
dobičkih in davkih, je bil bolj “zakonsko naravnan”,
drugi dan pa smo, kot je že ob otvoritvi dejala Jožka
Hegler, v.d. direktorja Tehnološkega parka Ljubljana,
prisluhnili “bolj ležernim temam.”
9 brezplačnih predavanj, okrogla miza in
neprecenljivo mreženje
Na letošnjih Dnevih podjetništva smo izvedli 9 brezplačnih
predavanj, okroglo mizo o državni podpori pri prodoru v tujino ter neprecenljivo mreženje med podjetniki, predavatelji
in ostalimi udeleženci.
Zakonodaja, davki, internacionalizacija, talenti in blockchain tehnologija
Popeljali smo se v svet zakonov, pravilnikov in evidenc ter predstavili obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, pregledali
davčne obveznosti in spregovorili o internacionalizaciji slovenskih podjetij. Posvetili smo se tudi aktualni temi –
obdavčitvi kriptovalut. Jure Filip, davčni svetovalec iz podjetja Data d.o.o., je opozoril, da poslovanje s kriptovalutami
z računovodskega vidika ni zadovoljivo urejeno in napovedal je, kakšne bodo obdavčitve s strani FURS. Irena Meterc
iz Javne agencije Spirit je spregovorila o padcih in neuspehih, ki so sestavni del podjetniške zgodbe o uspehu.
Internacionalizacija slovenskih podjetij
Predstavniki Ministrstva RS za zunanje zadeve, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenske
izvozne banke so na okrogli mizi predstavili, kje najti podporo, ko se odločite, da boste svoje poslovanje razširili v
tujino. Mag. Alenka Suhadolnik iz Ministrstva RS za zunanje zadeve je uvodoma predstavila akterje internacionalizacije
slovenskega gospodarstva, v nadaljevanju pa zbranim podjetnikom predstavila instrumente gospodarske diplomacije, vlogo
AVTOMATIKA 169/2018
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ekonomskih svetovalcev oz. celotne
mreže DKP. Osvetlila je tudi vlogo častnih
konzulov RS ter izpostavila pomembnost
oblikovanja močne blagovne znamke
države. Poleg generalne direktorice
Alenke Suhadolnik sta na okrogli
mizi sodelovala tudi predstavnica
SID, Nadja Cvek ter ustanovitelj in

direktor podjetja Doctrina, Jure Pučko.
Suhadolnik je opozorila tudi na slovensko
odličnost v sektorju visokih tehnologij,
ki v mednarodnem okolju potrebuje
večjo prepoznavnost. Izpostavila
je, da bo MZZ v okviru gospodarske
diplomacije in znotraj DKP mreže še
naprej pozornost namenjalo malim in
srednjim podjetjem ter nadaljevalo s
podporo visoko tehnološkim podjetjem,
področjem digitalizacije, zelenih
tehnologij, e-mobilnosti in krožnega
gospodarstva.
Blagovna znamka ustvarja odnos
med nami in našim kupcem
Drugi dan se je začel v sproščenem
vzdušju. Darja Brečko Poženel je
predstavila blagovne znamke. »Prav
blagovna znamka s svojo zgodbo,
empatijo in rešitvijo, ki jo ponuja
kupcem, nosi direktno in jasno ter
emotivno sporočilo do kupca,« je
povedala. In kako pridobiti več strank?
»Sporočilo naj bo jasno in kratko in
naj odgovarja potrebam kupcev!«
Predavateljica nam je za konec
predstavila še primere dobrih praks –
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blagovne znamke: TORK, MERCEDES,
ROLEX, APPLE, NIKE, STARBUCKS in
slovenski primer FINES.
Kako ustvariti uspešno podjetje?

napitka BeLife Kombucha. »Izbirali smo
po kriteriju, kdo je v najkrajšem času
največ dosegel in kdo ima največji
potencial za rast,« je povedala članica
komisije Vera Nunić iz Tehnološkega
parka Ljubljana.

»Nedvomno s prodajo! Prodajajte,
preden boste imeli produkt in prodajajte
jasno, na način, ki bi ga razumela
vsaka babica,« je poudaril Igor Panjan
iz podjetja SmartPA, člana skupnosti
Tehnološkega parka Ljubljana. Panjan
je predstavil lastno izkušnjo in razlike
v načinu prodaje v različnih državah
in kontinentih. Ključen dejavnik za
Ameriškega kupca je točnost pri roku
dobave, pri Kitajcih je pomemben faktor
neformalno druženje, Nizozemce in
Belgijce označuje kot tolerantne kupce,
Švicarje pa za razliko od Američanov
kot kupce, ki ne zahtevajo popustov,
ampak točnost in vrhunski produkt!

Tudi letos so Dnevi podjetništva v
Tehnološki park Ljubljana privabili
več kot 300 podjetnikov, bodočih
podjetnikov in študentov, željnih novih
znanj in izkušenj, ki so prisluhnili
aktualnim vsebinam in konkretnim
nasvetom z dodano vrednostjo.

Na »Pitching cornerju« so se
predstavili mladi podjetniki

Se vidimo na 12. Dnevih podjetništva
v novembru 2019!

Na letošnjih Dnevih podjetništva smo
organizirali tudi predstavitev najbolj
perspektivnih udeležencev programa
Mladi podjetniki 2017-2019. Slišali
smo predstavitev programov oziroma
produktov Self Center Tenerife, NetX,
BeLife Kombucha, ActionLace in Yorefy.
Strokovna žirija je med vsemi izbrala
zmagovalca. Zmagal je mladenič Mirza
Ljubljankič s predstavitvijo zdravilnega

Za več informacij smo vam na voljo!

Dneve podjetništva smo že enajstič v
partnerstvu organizirali Tehnološki park
Ljubljana in podjetje Data, finančno pa
nas podpirata Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo Republike Slovenije
ter javna agencija SPIRIT Slovenija.

PROGRAM SEMINARJA OPTIČNE KOMUNIKACIJE
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ϵϬϬͲϵϭϱ

KĚƉƌƚũĞƐĞŵŝŶĂƌũĂŝŶƉŽǌĚƌĂǀŶŝŶĂŐŽǀŽƌ
hǀŽĚŶŝŶĂŐŽǀŽƌŝŶƉƌĞĚƐƚĂǀŝƚĞǀƉƌŽŐƌĂŵĂ

'ƌĞŐŽƌŽůŝŶĂƌ͕ĚĞŬĂŶ&ĂŬƵůƚĞƚĞǌĂ
ĞůĞŬƚƌŽƚĞŚŶŝŬŽǀ>ũƵďůũĂŶŝ
dŽŵŝDůŝŶĂƌ͕h>&

ϵϭϱͲϭϬϬϬ

EŽǀŽƐƚŝŶĂƉŽĚƌŽēũƵŽƉƚŝēŶŝŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũ

ŽƓƚũĂŶĂƚĂŐĞůũ͕h>&

ϭϬϭϱͲϭϭϬϬ
ϭϭϭϱͲϭϭϯϱ

<ĂũƐŽŶĂŵƉƌŝŶĞƐůĞŽƉƚŝēŶĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĞǀǌĂĚŶũĞŵēĞƚƌƚƐƚŽůĞƚũƵ
ZĞŐƵůĂĐŝũĂŽƉƚŝēŶŝŚŽŵƌĞǎŝũǀůƵēŝĚŝŐŝƚĂůŝǌĂĐŝũĞ

DĂƚũĂǎsŝĚŵĂƌ͕h>&
dĂŶũĂDƵŚĂ͕<K^

ϭϭϯϱͲϭϮϬϬ

KƐŶŽǀĞƚĞŚŶŽůŽŐŝũĞ'WKEŝŶƚĞŚŶŽůŽŐŝũŶĂƐůĞĚŶũĞŐĞŶĞƌĂĐŝũĞy'^ͲWKEŝŶ
E'WKE

'ŽƌĂǌĚWĞŶŬŽ͕dͲϮ

ϭϮϭϱͲϭϯϬϬ
ϭϯϬϬͲϭϰϭϱ

ZhE

'ŽƌĂŶŝǀĞĐ͕sĂŚƚĂĚ͘Ž͘Ž͘

ϭϰϭϱͲϭϱϬϬ

ŝŝƌƌƵƐͲŬŽŶǀĞƌŐĞŶēŶŽŽƉƚŝēŶŽŝŶƌĂĚŝũƐŬŽŽŵƌĞǎũĞ

WĂƚƌŝŬZŝƚŽƓĂ͕dĞůĞŬŽŵ^ůŽǀĞŶŝũĞ

ϭϱϭϱͲϭϲϬϬ

sůŽŐĂƉƌŽŐƌĂŵƐŬĞŐĂĚĞĨŝŶŝƌĂŶũĂŽŵƌĞǎŝũ;^EͿŝŶĚŝŶĂŵŝēŶĞŬŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝũĞ
ƉĂƌĂŵĞƚƌŽǀŽƉƚŽĞůĞŬƚƌŝēŶŝŚĞůĞŵĞŶƚŽǀƉƌŝƉŽŶƵũĂŶũƵŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũƐŬŝŚ
ƐƚŽƌŝƚĞǀǀŽƉƚŝēŶŝŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚŶŝŚŽŵƌĞǎũŝŚ;EĂĂ^Ϳ

<ůĂƵƐ^ĂŵĂƌĚǎŝđ͕^ŵĂƌƚKD

ϭϲϭϱͲϭϳϬϬ

DŝŬƌŽͲŽƉƚŝēŶŝƐĞŶǌŽƌũŝŝǌĚĞůĂŶŝŶĂŽƐŶŽǀŝŵŝŬƌŽŽďĚĞůĂǀĞŽƉƚŝēŶŝŚǀůĂŬĞŶ

<ŽƐŝůŽнŽŐůĞĚƉůĂŬĂƚŽǀǀĂǀůŝĨĂŬƵůƚĞƚĞ

ϭϳϭϱͲϭϴϬϬ

WůĂƐĞƌƐŬŝƐŝƐƚĞŵŝͲŽĚEŽďĞůŽǀĞŶĂŐƌĂĚĞĚŽ/ŶĚƵƐƚƌŝũĞϰ͘Ϭ

ϭϴϭϱͲϭϴϯϱ

>ŽǁͲĐŽƐƚs/^ͲE/ZZĂŵĂŶƐƉĞĐƚƌŽŵĞƚĞƌ

^ŝŵŽŶWĞǀĞĐ͕hED
ZŽŬWĞƚŬŽǀƓĞŬ͕:ĂŬĂWĞƚĞůŝŶ͕sŝĚŐƌĞǎ͕>ƵŬĂ
ĞƌŶĞ͕WĞƚĞƌaƵƓŶũĂƌ͕&K>^Ͳ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝũǌĂ
ĨŽƚŽŶŝŬŽŝŶůĂƐĞƌƐŬĞƐŝƐƚĞŵĞ͕hŶŝǀĞƌǌĂǀ
>ũƵďůũĂŶŝ͕&ĂŬƵůƚĞƚĂǌĂƐƚƌŽũŶŝƓƚǀŽ
DĂƌŬŽsƵĐŬŽǀŝĐ͕/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ

ĞƚƌƚĞŬ͕ϯϭ͘ũĂŶƵĂƌũĂϮϬϭϵ
ϴϭϱͲϵϬϬ

ϭϬϬ'ďŝƚͬƐ

ϵϭϱͲϭϬϬϬ

&dd,ŶĞƚǁŽƌŬŽǀĞƌǀŝĞǁ

ϭϬϭϱͲϭϭϬϬ

&ŝďĞƌĞĞƉΘZĞŵŽƚĞW,zƚĞƐƚŝŶŐ͗>ĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚĂŶĚďĞƐƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ

ϭϭϭϱͲϭϮϬϬ

KƉƚŝĐĂůůŝŶŬƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐĨŽƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶŽĨƉƌĞĐŝƐŝŽŶƚŝŵĞĂŶĚ
ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ

:ŝƌŝ^ƚĞĨů͕KWdK<KE'ƌŽƵƉ͕ĞƓŬĂZĞƉƵďůŝŬĂ

ϭϮϭϱͲϭϯϬϬ

ůůKƉƚŝĐĂů^ǁŝƚĐŚŝŶŐ

ĞƌŶĚ^ĐŚůŝƉ͕,hZн^h,EZWŽůĂƚŝƐ͕
ĂŵďƌŝĚŐĞ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ

ϭϯϬϬͲϭϰϭϱ
ϭϰϭϱͲϭϱϬϬ
ϭϱ

ϬϬ

ϭϱ Ͳϭϲ
ϭϲϭϱͲϭϳϬϬ
ϭϲϭϱͲϭϴϬϬ

yE/͕Ě͘Ž͘Ž͘
&ĞƌĞŶĐŽŵŽŬĂ͕ŽŵŵƐĐŽƉĞΘWĂŶŶĂƉůƵƐ
Ě͘Ž͘Ž͘
ŚƌŝƐƚŝĂŶdŝůů͕y&K

<ŽƐŝůŽнŽŐůĞĚƉůĂŬĂƚŽǀǀĂǀůŝĨĂŬƵůƚĞƚĞ
hƉŐƌĂĚĞŽĨĂŚǇďƌŝĚĨŝďĞƌͬĐŽĂǆďƌŽĂĚďĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝŶ<ŽƐŽǀŽ

:ĂŬƵďZĂƚŬŽĐĞƌŝ͕/W<K͕<ŽƐŽǀŽ

KKŝŶƌĂĚŝŽĂĐĐĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐ

DĞŚŵĞƚůƉ/ůŐĂǌ͕h>&

WƌŝŵĞƌŝƌĞƓŝƚĞǀŝŶƚĞŐƌŝƌĂŶĞŵŝŬƌŽǀĂůŽǀŶĞĨŽƚŽŶŝŬĞǀƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũĂŚ
EĞͲƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝũƐŬŝƉƌŝŵĞƌŝŝŶƚĞŐƌŝƌĂŶĞŵŝŬƌŽǀĂůŽǀŶĞĨŽƚŽŶŝŬĞ

<ƌĂƚŬŝƉƌŝƐƉĞǀŬŝƚƵũŝŚƉƌĞĚĂǀĂƚĞůũĞǀ
<ƌĂƚŬŝƉƌŝƐƉĞǀŬŝƚƵũŝŚƉƌĞĚĂǀĂƚĞůũĞǀ

WĞƚĞŬ͕ϭ͘ĨĞďƌƵĂƌũĂϮϬϭϵ
ϴϭϱͲϵϬϬ

WĂƐƐŝǀĞŽƉƚŝĐĂůŶĞƚǁŽƌŬƐĚĞƉůŽǇŵĞŶƚŝŶhĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌŽŐƌĞƐƐ

ϵϭϱͲϭϬϬϬ

sŝƐŝďůĞͲ>ŝŐŚƚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĨŽƌ/ŶĚŽŽƌĂŶĚKƵƚĚŽŽƌƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ

ϭϬϭϱͲϭϭϬϬ

^EdͲǌĞĐŚĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐEdǁŽƌŬ

ϭϭϭϱͲϭϮϬϬ

>ŝŐŚƚͲŵŝƚƚŝŶŐŝŽĚĞƐĨŽƌ^ŚŽƌƚͲZĞĂĐŚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ>ŝŶŬƐ

ϭϮϭϱͲϭϯϬϬ

^ƉĂƚŝĂůŵŽĚĞͲĚŝǀŝƐŝŽŶŵƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐŝŶŽƉƚŝĐĂůĨŝďĞƌƐĂŶĚKDĨŝďĞƌŵŽĚĞƐ

ϭϯϭϱͲϭϰϬϬ

KƉƚŝĐĂůdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌϱ'ŵŽďŝůĞŶĞƚǁŽƌŬƐ

ϭϰϬϬͲϭϰϭϱ

ĂŬůũƵēĞŬƐĞŵŝŶĂƌũĂ

ϭϰϭϱͲϭϱϬϬ

<ŽƐŝůŽ

dŽŵĂƐ,ŽƌǀĂƚŚ͕&ĂĐƵůƚǇŽĨůĞĐƚƌŝĐĂů
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ
ŽĨdĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƌŶŽ͕ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ
ŚƌŝƐƚŝĂŶͲůĞǆ͘ƵŶŐĞ͕,ĨdͲ>ĞŝƉǌŝŐ
WĞƚƌDƺŶƐƚĞƌ͕&ĂĐƵůƚǇŽĨůĞĐƚƌŝĐĂůŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ
ĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ
dĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ƌŶŽ͕ĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂ
ŚƌŝƐƚŝĂŶͲůĞǆ͘ƵŶŐĞ͕,ĨdͲ>ĞŝƉǌŝŐ
ŶƚŽŶŝŽƐƚŽƌŝŶŽ͕dh͕dĞĐŚŶŝĐĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ĞŶŵĂƌŬ
ƐǌƚĞƌhĚǀĂƌǇ'ĞƌŚĄƚŶĠ͕ĂǀŝĚ<ŽďŽƌ͕DZ͕
,ƵŶŐĂƌǇ
dŽŵŝDůŝŶĂƌ͕h>&
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TELEKOMUNIKACIJE

Mobilna radijska ali fiksna optična
omrežja?
Kristjan Vuk Baliž, Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op ko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije,
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

V zadnjem času smo nemalokrat priča bolj ali manj resnim primerjavam med aktualno generacijo mobilne
tehnologije 4G (LTE), ki prehaja v prihajajočo peto generacijo omrežja 5G, in vrvičnim optičnimi omrežji,
zasnovanimi na optičnih vlaknih. Razprave gredo v smeri, ali bodo mobilna omrežja izpodrinila in popolnoma
nadomestila obstoječa optična omrežja, ki v zadnjem desetletju prihajajo do slehernega gospodinjstva; tudi
slovenskega po zaslugi telekomunikacijskih operaterjev Telekoma Slovenije, T-2 in Telemach. Le-ti vlagajo
tako v razvoj mobilnega kot fiksnega omrežja do končne stranke in pri tem vsaj zaenkrat ne delajo razlik.
Konkurenčnost na trgu jih sili v razvoj celovite ponudbe. Drug akter v tej zgodbi so seveda uporabniki, ki pa
so začeli tehtati med uporabo mobilne naprave in stacionarnega računalnika oziroma med mobilnim ter
stacionarnim omrežjem. Pristopimo k dilemi z inženirskega stališča.
V obeh primerih gre za telekomunikacijsko zvezo, ki pa poteka po dveh povsem
različnih komunikacijskih kanalih. V
osnovi vsako komunikacijsko zvezo
vrednotita dva parametra; domet in
zmogljivost. Domet telekomunikacijske
zveze, ki ga podajamo v dolžinskih
enotah, postavlja zgornjo mejo oddaljenosti uporabnika od centrale
oziroma bazne postaje. Količino
prenesene informacije v časovni
enoti (tudi bitna hitrost) pa ovrednoti
parameter zmogljivosti zveze, ki je
v primeru številskega (digitalnega)
prenosa informacij podan kot število
bitov, prenesenih v enoti časa [bit/s].
Za telekomunikacijske inženirje sta
v praksi pomembna tako domet kot
zmogljivost zveze.

cilj, kar je ravno tako, oziroma včasih
še bolj pomembno.

Pravzaprav je za telekomunikacijskega
inženirja pravi izziv narediti zvezo, ki bo
na velike razdalje, v čim krajšem času,
prenesla čim večjo količino informacije,
torej zvezo, kjer je pomemben čim večji
produkt obeh parametrov. V resnici se
omenjenima parametroma pridružuje
še tretji parameter, namreč zakasnitev ali latenca. Ta je ob upoštevanju
relativiskike seveda strogo večja
od nič in je neposredno odvisna
od dolžine prenosne poti in za njo
značilne hitrosti razširjanja, nima pa
ta parameter neposrednega vpliva na
prenos količine informacije. Ima pa
vpliv na ažurnost njene dostavitve na

Čeprav danes prenašamo digitalne
(številske) podatke, so signali, ki se
razširjajo po komunikacijskih kanalih v
svoji osnovi analogni. To pomeni, da so
prenašani signali ne glede na teoretično
diskretno naravo informacijskih
kvantov – bitov – v resnici predstavljeni
z zveznim spreminjanjem fizikalne
veličine (napetost, tok, poljska jakost).
Ker fizikalno ozadje ne dopušča hipnih
sprememb teh veličin, se postavi
vprašanje, kakšna je omejitev časovne
intenzitete njihovega spreminjanja in
od česa je odvisna. Izkaže se, da je leta omejena z razpoložljivo pasovno
širino, ki pa neposredno (navzdol)
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Primerjava zmogljivosti vrvične in
brezvrvične komunikacijske zveze
Najpomembnejše vprašanje v vsaki
komunikacijski zvezi je maksimalna
hitrost, s katero zmore le-ta prenašati
informacije. Zmogljivost komunikacijske zveze se skozi človeško zgodovino povečuje že od samega začetka
prenosa informacije na daljavo. Za
telekomunikacijski prenos se danes
uporabljajo elektromagnetni signali, ki
se raztezajo od radijskega, mikrovalovnega in celo milimetrskega področja
vse tja do vidnega svetlobnega ali
celo nevidnega infrardečega spektra.

omejuje čas trajanja posameznega
bita, in sicer:

kjer je T čas trajanja posameznega
znaka in R pripadajoča bitna hitrost.
Za signal, ki se spreminja med dvema
energijskima nivojema, je Shannon leta
1948 zapisal definicijo informacije, ki
se podaja v shannonih (sh) ali bitih
(dvojiška številka).

WS in WN predstavljata energijo koristnega signala ter energijo šuma v
džulih (angl. joule), pri čemer je slednja
tista, ki moti delovanje zveze.
Zmogljivost zveze v bit/s podaja maksimalno količino prenesenih informacij
v časovni enoti:

Po Nyquistu je obratna vrednost dvakratnika časa trajanja znaka definirana
kot frekvenčna pasovna širina B. Kvocient energij signala in šuma se zaradi

OPTIČNE VS MOBILNE KOMUNIKACIJE
enakega trajanja t lahko nadomesti s
kvocientom moči koristnega signala PS
in moči šuma PN. To zmogljivost zveze
s tujko imenujemo tudi kapaciteta
prenosne poti (angl. channel capacity),
ki predstavlja teoretično zgornjo mejo
prenosnega kanala. Pogovorno pa ji
mnogokrat rečemo tudi hitrost.
Moč šuma se izračuna kot produkt
frekvenčne pasovne širine B in
spektralne gostote šuma N0.

Za nas, ki sedaj primerjamo radijske
in optične zveze, je pomembno ločiti
med pripadajočimi definicijami šuma.
Spektralna gostota šuma je v radijskih
komunikacijah definira s termičnim
šumom, ki je produkt Boltzmanove
konstante (kB=1,38.10-23 J/K) in temperature. V optičnih komunikacijah pa
pride do izraza zrnati šum, ki je produkt
Plankove konstante (h=6,625.10-34 Js)
in frekvence. Ločnico med radijskimi in
optičnimi komunikacijami pravzaprav
definirata omenjeni konstanti.

Pri večanju pasovne širine se zmogljivost približuje strogi gornji meji, ki
je sorazmerna kvocientu med močjo
signala in močjo šuma v komunikacijskem kanalu. V primeru, da je na
razpolago le določena pasovna širina,
se s povečevanjem moči signala, tj.
z naraščanjem razmerja signal-šum
(angl. Signal-to-noise ratio – SNR) zmogljivost povečuje z logaritmom, ki
ima z večanjem moči signala čedalje
manjši prirastek. V teoriji sicer logaritemska funkcija ne konvergira,
praktično pa logaritemsko naraščanje
pomeni, da potrebna moč oddajnika
narašča eksponentno z zahtevo po
večji zmogljivosti. Eksponentno naraščanje moči oddajnika hitro doseže
nesprejemljivo visoko ceno oddajnika
in količino energije, potrebne za njegovo delovanje.
V praksi je moč škodljivega signala
seštevek šuma, motenj in popačenj.
Lastna popačenja omejujejo spektralno
učinkovitost zvez na praktično vrednost
okrog 10 bit/s/Hz.

je del elektromagnetnega spektra, tako
kot radijski valovi, le da ima mnogo
višjo (10.000–krat in več) frekvenco
in s tem mnogo širši spekter. Prav ta je
potreben pri prenosu velike količine
govorne, slikovne in podatkovne
informacije, ki je na velike razdalje ni
mogoče prenašati v radijskem spektru.
Brezvrvične radijske zveze so naravno
omejene s propustnostjo zemeljskega
ozračja na 100 GHz, pri čemer je kvaliteta
zveze odvisna tudi od vremenskih
pogojev. Radijsko področje je zakonsko
določeno s frekvenčnim pasom od 9
kHz do 400 GHz. Tega si med seboj
delijo različni uporabniki, upravljanje
radijskega spektra pa vodi država s
predpisi. Ker so predpisi zelo strogo
določeni in so določena področja
rezervirana zgolj za nekatere službe
in organizacije, je posledično v praksi
izkoriščenost radijskega spektra zelo
slaba (zgolj 10%).
Prednost vrvičnih komunikacij je v
tem, da njihove lastnosti niso odvisne
od vremenskih pogojev in zaradi
svoje izoliranosti od okolice niso
podvržene državni regulativi. Lepa
lastnost vrvičnih zvez je tudi možnost
umetnega povečanja pasovne širine
z vzporednim polaganjem večjega
števila posameznih vrvic, ki so lahko
združene znotraj enega kabla.

Primerjava dometa vrvične in brezvrvične komunikacijske zveze

Slika 1: Meja med radijskimi in optičnimi komunikacijami je definirana glede
na spektralno gostoto šuma, ki jo določata Boltzmanova in Plankova konstanta in se nahaja pri 6 THz. V teoriji torej radijske komunikacije omejuje
termični šum, optične pa zrnati (kvantni) šum.
Zmogljivost zveze se povečuje z večanjem pasovne širine in/ali z večanjem
moči oddajnika, kar da večjo moč v
sprejemniku. Vendar v obeh primerih
naraščanje zmogljivosti ni enakomerno,
zato načrtovanje telekomunikacijske
zveze zahteva skrbno izbiro pasovne
širine in moči oddajnika.

Za doseganje visokih kapacitet kanala
je nedvomno zaželena čim večja
frekvenčna pasovna širina. V tem
primeru ima svetloba, ki se nahaja
v frekvenčnem pasu od 200 THz do
1000 THz prednost pred radijskimi
valovi, ki praktično razpolagajo le z
nekaj 10 GHz pasovne širine. Svetloba

Pri vseh vrvičnih zvezah vrvica poskrbi
za vodenje valovanja v smeri od oddajnika do sprejemnika. Zmotno je
prepričanje, da so vse telekomunikacijske vrvice električne žice, saj so le te
po definiciji dolg, tanek kovinski vodnik
električnega signala. V resnici se tem
kovinskim vodnikom pridružujejo še
votel kovinski valovod ter različni dielektrični valovodi in skupaj tvorijo skupino telekomunikacijskih vrvic. Tipični
predstavniki vrvičnih zvez so: sukan
par (parica), koaksialni kabel, kovinski
valovod in dielektrično optično vlakno.
Pri vodenju valovanja po katerikoli
vrvici, se vsa energija oziroma moč
valovanja širi zgolj po vrvici oziroma
v njeni neposredni bližini. V vrvici
prihaja do izgub, ki jih pojmujemo
kot slabljenje vrvice, kar je omejujoč
dejavnik dometa vrvične zveze.
AVTOMATIKA 169/2018
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Ob predpostavki, da slabljenje vrvice na enoto dolžine
podaja močnostna konstanta slabljenja v dB/m, moč
prenašanega valovanja upada z eksponentom razdalje
med oddajnikom in sprejemnikom. Čeprav bi propustnost
vrvice lahko izražati tudi v procentih med izhodno in
vhodno vrednostjo moči signala, se slabljenja moči največkrat podaja v decibelih. Te, inženirjem bolj praktične
enote so desetkratne vrednosti desetiškega logaritma iz
razmerja izhodne proti vhodni vrednosti moči. Praktičnost
decibelov se izkaže pri enostavnem računanju z operacijami
seštevanja in odštevanja, ki nadomeščata operaciji
množenja in deljenja v primeru uporabe procentov.
Slabljenje kovinskih vrvic znaša tudi preko 50 dB/km,
medtem ko se optično vlakno ponaša z nič več kot 0,2
dB/km. V praksi to pomeni, da je potrebno pri kovinskih
vodnikih telekomunikacijski signal ojačiti na vsakih nekaj
kilometrov, medtem ko se pri optičnem vlaknu signalu
razpolovi moč šele vsakih 30 km in lahko brez vsakršnega
ojačenja naredimo zvezo dolžine preko sto kilometrov.
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Pri brezvrvičnih zvezah se valovanje razširja po tridimenzionalnem prostoru stran od oddajnika valovanja. Pri
usmerjenih radijskih zvezah se valovanje razširi skozi stožec
prostorskega kota, ki je manjši od polnega prostorskega
kota 4. Predstavniki brezvrvičnih zvez so radijske zveze,
mikrovalovne zveze, satelitske zveze in nenazadnje tudi
prostozračne svetlobne zveze (angl. Free Space Optics).
Valovanje, ki se razširja v prostor s signalom pokriva
večja geografska področja. Moč sprejetega signala je
v okolju brez ovir premosorazmerna moči oddanega
signala in upada s kvadratom razdalje med oddajnikom
in sprejemnikom. Zavedati se je potrebno, da v okolju z
ovirami, ki povzročajo lom, odboj, sipanje, uklon in še
kakšen drugi valovni pojav, slabljenje radijske zveze upada
s četrto ali celo peto potenco oddaljenosti. To intenzivno
upadanje je osnova za izdelavo celičnih mobilnih omrežij,
kjer lahko načrtovalci radijskega omrežja isto frekvenco
ponovijo v eni od naslednjih celic.

OPTIČNE VS MOBILNE KOMUNIKACIJE

mobilna tehnologija

optično vlakno

prenosne izgube

(-) velike

(+) majhne

frekvenčni pas (pasovna širina)

(-) majhen

(+) velik

kompleksnost komunikacijske
opreme

(-) kompleksnejša

(+) enostavnejša

cena

(+) cenejša

(+) ni več dražja

(-) mogoče

(+) mogoče, vendar
oteženo

(-) velika

( + ) majhna

varnost (prisluškovanje)
energetska potratnost

Slika 2: Primerjalna tabela med mobilnimi omrežji in omrežji, ki za prenosni
medij uporabljajo optično vlakno.

Slabljenje optične telekomunikacijske zveze
Komunikacije po optičnem vlaknu so mnogo zmogljivejše od radijskih zvez. Povrhu
vsega pa jih odlikuje še zavidljivo nizko slabljenje optičnega vlakna. Osnovni
sestavni material enorodovnega in mnogorodovnega telekomunikacijskega
optičnega vlakna (v transportnem in dostopovnem omrežju) je kremenovo
steklo SiO2 s primesmi. Z vrsto in koncentracijo le-teh namreč zagotovimo
želeno vrednost lomnega količnika, ki pa je eden od bistvenih parametrov,
vplivajoč na lastnosti optičnega vlakna kot svetlovodnega kanala. Pravo
revolucijo v optičnih komunikacijah je povzročil izum steklenega optičnega
vlakna, ki predstavlja optični valovod, po katerem vodimo svetlobo. Njegova
največja prednost so majhne izgube, ki so v nekaterih primerih tudi samo 0,2
dB/km. Nobenega dvoma ni, da gre pri izumu optičnega vlakna za enkraten
tehnološki prelom zgodovinskega pomena, ki je v petih desetletjih po
tehnološkem dosežku privedel do komunikacijsko-informacijske revolucije
z vsemi posledicami za prihodnost.
V 60-tih letih prejšnjega stoletja, potem ko sta Townes in Schawlow odkrila
laser kot vir koherentne svetlobe, so le redki znanstveniki zaslutili velikanske
prednosti svetlobe kot novega komunikacijskega medija. Pionirsko delo Charles
Kuen Kao-a, britansko-ameriškega državljana kitajskega rodu, ki zaradi svojih
zaslug pri razvoju nove komunikacijske tehnologije za potrebe vzhajajoče
informacijske družbe nosi vzdevek »oče vlakenske optike«, je predvidelo
uporabo svetlobnih signalov ob predpogoju izuma ustrezno transparentnega
optičnega materiala.

V 70-tih letih se je odvijala ostra tekma
med zamislijo, da bi za premoščanje
velikih (npr. medmestnih) razdalj
uporabljali radijske valove najvišjih
frekvenc (mikrovalove), in zamislijo,
da bi zaradi prednosti, ki jih nudi
svetlobni spekter, prešli na optične
komunikacije. Kmalu po doktoratu je
Kao proučil uporabnost dielektričnega
valovoda kot iskanega svetlobnega
vodnika in v letu 1966 s sodelavci
ugotovil, da je najprimernejši svetlovod, ki je oblikovan kot dielektrična
sredica, obdana z oblogo iz dielektrika
nekoliko nižjega lomnega količnika. Kao
je ugotovil, da je taljeno kremenovo
steklo, že 4500 let človeku znan material iz časa Mezopotanije in Egipta,
primerna surovina in da bi bilo od
nečistoč očiščeno steklo tista cenena
surovina, ki bi lahko omogočila za
takratne predstave še dopustno
slabljenje 20 dB/km (1% svetlobe
na koncu vlakna dolžine 1 km). Že
ob samem začetku je Kao predvidel
veliko zmogljivost vlakna (1 Gbit/s).
Kaovi ugotovitvi so prisluhnili mnogi,
ne pa tudi tedaj najpomembnejši.
V ameriškem Corning Glass Works,
podjetju s stoletnimi izkušnjami v obdelovanju stekla za vsakdanje potrebe,
so štiri leta kasneje izdelali vlakno, ki
je ustrezalo tedanjim predstavam. Od
tod dalje se plazovito odprejo raziskave
v svetovnem obsegu, ki privedejo do
vlakna visoke kakovosti. To je po Kao-vi
začetni spodbudi končno postalo visoko
prozorno (npr. 95% svetlobe po 1 km
vlakna, primerjajmo to s prozornostjo,
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doseženo na začetku). Tekma med mikrovalovi in optiko je
bila odločena. Prevladalo je optično vlakno. Kaova vizija
optičnega vodnika se je uresničila.
Danes skupaj z radijskimi komunikacijami, ki zasedajo
področje mobilnih komunikacij nastaja »komunikacijsko
omrežena« družba. Brez Kaovega dela bi bil svet drugačen,
kot danes je.

Energijska učinkovitost
Oprema za mobilna omrežja je tehnično bolj zahtevna in
posledično dražja za nakup, nameščanje in vzdrževanje.
Pomemben delež pa predstavljajo tudi operativni stroški,
ki poleg vzdrževanja zajemajo tudi stroške električne
energije, ki je potrebna za delovanje mobilnega omrežja.
Ker se valovanje od anten bazne postaje širi v skorajda
vse smeri okoliškega prostora (tudi tam, kjer trenutno
ni nobenega uporabnika), je ogromno energije vržene
stran. Operaterji si vsekakor prizadevajo za zmanjševanje
električne porabe mobilnega omrežja in vedno vzdržujejo
oddajno moč bazne postaje na meji, ko pri prenosu
nastane ravno tolikšno število napak, da jih algoritmi za
popravljanje napak še lahko popravijo. V primerjavi z
optičnimi komunikacijami, kjer ima optično vlakno zelo
nizko slabljenje, so radijska omrežja energijsko tisočkrat
bolj potratna od optičnih omrežij.
Za primer vzemimo anteno, ki oddaja z močjo 100 W in jo
primerjajmo s polprevodniškim laserjem, ki za delovanje
optičnega omrežja do končnega uporabnika potrebuje
zgolj 1 mW oddajne moči. Ta sto tisočkrat večja poraba
moči, ki je potrebna za prenos enake količine informacij,
je v mobilnem omrežju naravnost zastrahujoča.
Vsakdo, ki razpolaga s podatkom o okolijskih prednostih
optičnih komunikacij, zahvaljujoč varčnim optičnim
tehnologijam za prenos informacij, lahko prepozna njihov
ključni pomen za nadaljnji razvoj informacijske družbe.
V primerjavi z ostalimi informacijsko komunikacijskimi
tehnologijami so optične tehnologije, ki omogočajo prenos
podatkovnih signalov po optičnem vlaknu in prostozračno,
energetsko daleč najučinkovitejše.
Za prenos podatkovnega bita so tudi do 1000-krat bolj
učinkovite od kovinskih vodnikov in še dodatnih 100krat bolj učinkovite od brezžičnih radijskih nomadskih in
mobilnih sistemov. Glede na to, da so danes informacijsko
komunikacijske tehnologije eden glavnih porabnikov
električne energije je vzgoja in izobraževanje v smeri
optičnih tehnologij nujna za doseg trajnostnega razvoja.
Prednost optičnih komunikacijskih tehnologij izvira pred
vsem iz minimalnih izgub in ogromne širokopasovnosti.
Razvoj optičnih komunikacijskih tehnologij bo bistveno
vplival na razvoj podeželja in mest, kjer bodo imeli vsi
enak dostop do informacij, posledično zmanjšal energetsko
potratno mobilnost.
Razumnež bi najverjetneje rekel, da je prepir med radijem in
optiko brezpredmeten, saj navzlic mobilnosti, ki jo omogoča
radijska tehnologija, zaradi omejitev v radijskem spektru
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najverjetneje z njo nima smisla povezovati stvari, ki se ne
premikajo. Stacionarne uporabnike naj se torej priključi
na optično vlakno, medtem ko premičnim uporabnikom
preostane mobilna radijska tehnologija.
Vsak radijski inženir tudi ve, da je večina baznih postaj, ki
zagotavljajo pokritost z mobilnim internetom, že priključena
na optično vlakno. Zmogljivejše mobilno omrežje torej
pomeni tudi večje optično omrežje.

Pokritost
Pokritost z mobilnim omrežjem še zdaleč ni 100%.
Popotnik vedno najde kakšen odročen kraj, kjer povezava
do mobilnega interneta odpove. Vendar tu ni nobene
razlike z vrvičnim omrežjem, saj je trenutno v Sloveniji
šele malo manj kot 40% gospodinjstev priključenih na
optično vlakno. Investicije v omrežje so pomembne na eni
in drugi strani. Za boljšo pokritost z mobilnim omrežjem,
bo potrebno postaviti več baznih postaj, za tehnologijo
»vlakno do doma«, pa skopati še veliko novih jaškov in
jarkov.
Slabost vrvičnih komunikacij, ki predstavljajo fiksne zveze,
je relativno visoka cena pri polaganju kablov. Ta strošek
odpade pri brezvrvičnih zvezah, ki omogočajo tudi zelo
priljubljeno mobilnost uporabnikov. Omejitveni dejavniki pri
brezvrvičnih zvezah so ovire, slabljenje ozračja in zasičenost
omejene naravne dobrine radiofrekvenčnega spektra, ki ga
je potrebno razdeliti med različne uporabnike. Pri vrvičnih
komunikacijah je frekvenčni spekter mogoče ponovno
uporabljati na dodatni (sosedni) vrvici. Pasovna širina
zveze se torej enostavno množi s številom uporabljenih
vrvic. Prednosti in slabosti ene ali druge tehnologije so
vedno znova vredne temeljitega razmisleka pri uvajanju
novih sistemov v prakso. Vsekakor so najbolj uspešne
rešitve, ki najdejo pravo razmerje uporabe med vrvično
in brezvrvično zvezo.

Narobe svet
Noben uporabnik ne želi za seboj vleči električnega kabla
ali optične vrvice, temveč želi biti mobilen in se neomejeno
gibati po zunanjih in notranjih prostorih. Mobilne govorne
storitve, prenosi slikovnih in video vsebin ter mobilni
internet so v tem smislu uspešno osvobodili uporabnika.
Starejši uporabniki se bodo še spomnili časov, ko je bil
prenos govora mogoč še izključno po fiksnem telefonu.
Vprašanje »S kom govorim oziroma kdo je na drugi strani
žice?« se je s personalizacijo mobilnih telefonov spremenilo
v vprašanje »Kje si?«. Uporabnik, ki ni več vezan na lokacijo,
za nobeno ceno ne želi zamenjati svojega mobilnega
udobja tudi takrat, ko se usede za pisalno mizo, čeprav
ima tam na vrvico priključen računalnik, ki mu bolj ali
manj omogoča enake storitve, kot jih ima na svoji pametni
mobilni napravici.
Na Japonskem, kjer so tehnološko vedno nekaj let pred
ostalim svetom, mladi pravzaprav ne znajo več upravljati s
stacionarnim računalnikom, saj jim je mobilni aparat zaradi
priročnosti postal nepogrešljiv pripomoček tudi doma, v

OPTIČNE VS MOBILNE KOMUNIKACIJE
šoli, na univerzi in nenazadnje tudi na delovnem mestu.
Naivno je torej razmišljati, da se bo uporabnik spremenil
in ponovno priključil na vrvico. Celo nasprotno, pojavili so
se že uporabniki, ki operaterjem vračajo fiksne priključke,
ker jih več ne uporabljajo. Tudi strah pred izpostavljenostjo
elektromagnetnemu polju oziroma sevanju jih ne odvrne
od tega, da bi odložili napravo ali izklopili radijski vmesnik,
ko ga ne potrebujejo. Pravzaprav mobilnega telefona ne
izključijo niti takrat, ko tako rekoč izključijo sebe – ležejo
k zasluženemu počitku.

V dneh od 30. januarja do 1. februarja 2019 bo na
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani potekal strokovni
seminar Optične komunikacije – po vrsti že štiriindvajseti
– z udeležbo slovenskih in tujih predavateljev (http://
sok.fe.uni-lj.si/2019).
Domači predavatelji bodo predstavili stanje in razvojna
vprašanja optičnega omrežja v Sloveniji. Tuji strokovnjaki
pa bodo predstavili novejše razvojne težnje in prihodnja
predvidevanja, vključno z zlivanjem mobilnih radijskih
in fiksnih optičnih omrežij.

Boštjan Batagelj je docent na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kjer predava predmete
satelitske komunikacije in navigacija, optične komunikacije in radijske komunikacije. Raziskovalno
delo opravlja v Laboratoriju za sevanje in optiko, kjer se med drugim ukvarja s fizičnim nivojem
prenosnih in dostopovnih telekomunikacijskih omrežjih, zasnovanih na radijski in optični tehnologiji.
Je avtor več kot 300 člankov, osmih patentov in sodeluje v domačih ter mednarodnih raziskovalnih
projektih s področja optičnih in radijskih komunikacij.

Kristjan Vuk Baliž je absolvent podiplomskega študija na Fakulteti za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani. Njegovo dosedanje raziskovalno delo zajema področja sevanja in razširjanja valov,
mikrovalovne fotonike ter numeričnih metod v elektromagnetiki; vse skupaj v smislu fizikalnotehniških orodij širšega področja telekomunikacij. S svojimi raziskovalnimi aktivnostmi gostuje v
Laboratoriju za sevanje in optiko. V prostem času neodvisno raziskuje še na področju mehanskih
nihanj in valovanj, s poudarkom na razširjanju akustičnih valov, po navdihu svojega strastnega
hobija – glasbe, v sklopu katerega se udejstvuje kot glasbeni avtor, izvajalec, producent in kot
instrumentalist sodeluje pri večih glasbenih zasedbah.
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Novi Basler ace U modeli
kamer z ločljivostjo
20 MP
Informacije: TIPTEH d.o.o., www.tipteh.si

Basler razširja portfelj svoje najuspešnejše serije kamer ace U s štirimi
visoko-resolucijskimi modeli. Nove kamere s CMOS senzorjem Sony
IMX183 serije Exmor R ponujajo ločljivost kar 20 MP s hitrostmi do 17
slik na sekundo.

Novi modeli z visoko ločljivostjo so še posebej primerni za izvedbo različnih
aplikacij strojnega vida, tako na področju industrije in industrijske avtomatizacije
kot tudi v medicini ter znanosti.
V kompaktnem in robustnem ohišju dimenzij 29 x 29 mm ponujajo senzor
velikosti 1”. S senzorjem z velikostjo slikovne točke 2,4 μm so kamere idealne
za pregled najbolj finih struktur.
Senzor z inovativno tehnologijo BI (back-illuminated) nudi izjemno svetlobno
občutljivost in je idealen za uporabo v slabših pogojih osvetlitve. Baslerjeva
tehnologija PGI pa zagotavlja odpravljanje neželenih slikovnih artefaktov,
tako pri barvnih kot tudi monokromatskih modelih.
Z nastavkom za objektiv C-mount je na voljo širok nabor različnih objektivov.
Vsi štirje modeli so na voljo s preizkušenima vodiloma GigE in USB 3.0. Modela
z vodilom GigE pa nudita tudi lastnosti protokola GigE Vision 2.0, kot je recimo
PTP, ki omogoča sinhronizacijo več kamer v Ethernet omrežju.
Kot pri vseh Basler kamerah je uporaba in integracija izjemno enostavna s
pomočjo prosto dostopnega programskega okolja Pylon Camera Software Suite.
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OPREMA ZA VAROVANJE LJUDI

Radarski varnosti sistem
za vrhunske rešitve pri
varovanju ljudi
Informacije: TIPTEH d.o.o., www.tipteh.si

Radarski varnosti sistem LBK je volumetrična varnostna naprava, zasnovana
na tehnologiji radarjev. Radarski sistem sestavljajo prostorski radarski
senzorji LBK-S01 in LBK kontrolni modul. Z njihovo pomočjo boste lahko
enostavno razvili inovativne varnostne rešitve za zahtevna okolja.

radarskih senzorjev.

Povežite do 6 radarskih varnostnih
senzorjev
LBK radarski varnostni sistem sestavlja
do 6 LBK-S01 senzorjev, ki jih lahko
povežete s kontrolnim modulom
LBK-C22. Sistem ustreza varnostnim
standardom Pld in SIL2 ter je skladen
z normo IEC 61508.

Napredne funkcije
• Senzorju lahko nastavite dve
dolžini dometa: opozorilno in
zaustavitveno cono
• Nastavljivi funkciji EDM in restart
• Integrirana MUTING funkcija
• Dodaten izhod za opozorilno cono,
muting ali stanje pripravljenosti
• Montažni pribor je vključen

Enostaven programski paket za
konfiguracijo
Varnostni sistem vam omogoča
nastavitev velikosti stop cone in
opozorilne cone. Spreminjate lahko tudi
občutljivost Sistema. S programskim
paketom lahko nastavite tudi MUTING
funkcijo in določimo namen opozorilnim
izhodom

Primeri uporabe varnostnega
radarskega sistema
LBK sistem je ustvarjen za uporabo v težkih pogojih delovanja in v umazanih
okoljih, kjer laserski varnostni skenerji in ostale optične varnostne naprave
odpovedo. Radarski senzorji so namreč neobčutljivi na prah, opilke, ostružke,
žaganje, dim in tudi na zmerne količine vode.
Radarski varnostni sistem INXPECT BLK zazna ko oseba vstopi v predhodno
določene varnostne cone in avtomatično prilagodi delovanje stroja oziroma
robota.

Dosezite najvišji nivo varnosti

Ko bodo radarski senzorji zaznali osebo
v prvi “pred-alarmni zoni”, bo aktivni
radarski varnostni sistem upočasnil
delovanje stroja oziroma robota ter
ga prestavil v varni način (Safe mode).
Ko pa bodo senzorji zaznali osebo v
“alarmni zoni”, pa bo sistem varno
zaustavil delovanje avtomatizirane
naprave.

Radarski varnostni sistem INXPECT BLK omogoča vezavo do 6 varnostnih

AVTOMATIKA 169/2018

17

PAMETEN VIKEND
Avtor: Drago Wechtersbach, lj@weko.si

Pametna hiša je že dokaj znan pojem, pomeni pa avtomatizacijo bivališča, sestoji se iz različnih senzorjev ter
pogonov, pametnih naprav in videa, vse to povezuje centralna procesna enota, ki skrbi za distribucijo zbranih
podatkov in krmiljenje. Potem, ko je pametna hiša priključena na medmrežje, postane del Interneta stvari. To
omogoča nadzor ter upravljanje iz poljubne oddaljene lokacije. Največji prihranki, ki jih pametna hiša nudi, so
na področju ogrevanja ter hlajenja, vendar je namen tudi povečanje udobja. Pameten vikend je v zasnovi enak
pametni hiši, vendar ima ponavadi zahtevnejši dostop do medmrežja in potrebuje višjo stopnjo zanesljivosti
delovanja. Prvi del članka bo opisal gradnjo osnovne infrastrukture ter nekaj zgodnjih rezultatov.

Uvod
Del Interneta stvari (Internet of Things - IOT) je tudi pametna
hiša. Sistem pamentne hiše sestavljajo različni senzorji
(temperatura, vlaga, osvetljenost, itd.), video, pametne
naprave (hladilnik, pralni stroj), pogone za vklop ter izklop
raznih naprav (peč, črpalka, luč, zagrinjala, ipd.), vse to
povezuje centralna procesna enota, ki skrbi za distribucijo
zbranih podatkov in krmiljenje. Povezanost na medmrežje
omogoča na eni smeri distribucijo meritev, v drugi pa
nadzor sistema in spremembo režima delovanja.
Pameten vikend ima v osnovi enako funkcionalnost,
zahteva pa drugačen pristop pri povezovanju v medmrežje
ter višjo stopnjo zanesljivosti delovanja.
Počitniške hiše v veliki meri niso povezane na bakreno žico
klasičnega telefonskega ali kabelskega omrežja, kaj šele na
optično vlakno. Tako preostane brezžična povezava GSM
(obstajajo še različni WiFi tipi povezav, trenutno najbolj
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aktualen je LoRaWAN, ki pa so zaradi nižjih prenosnih
hitrosti primernejši za rezervne povezave), kjer je cena
prenešenih GB v zadnjem času padla na razumen nivo.
To pa ne pomeni, da varčevanje pri količini prenesenih
podatkov ni potrebno Pri povezavi s pomočjo GSM
podatkovnih tehnologij prihaja do težave z dostopom od
zunaj. Operaterji neradi dodeljujejo statične IP na mobilnem
omrežju, poleg tega javni IP omogoča nekontroliran
promet preko povezave (PING, DOS napad, ipd.) in s tem
hitro trošenje zakupljenih GB, tako neuporabljenih za
prenos koristnih podatkov. Rešitev problema se ponuja
sama, uporabili smo navidezno zasebno omrežje (Virtual
Private Network – VPN) do domačega strežnika, ki je stalno
priklopljen na medmrežje preko optičnega kabla.
Obljudenost počitniških hiš ni stalna in včasih lahko tudi
mesece stojijo prazne. To zahteva višjo stopnjo zanesljivosti
in avtonomnosti sistema. Zaželjena je podvojitev kritične
aparaturne opreme ter prenosne poti in samonadzor
pravilnosti delovanja programske opreme.

PAMETEN VIKEND
V prvi fazi smo želeli doseči naslednje funkcionalnosti
pametnega vikenda:
• postavitev centralne procesne enote, povezane na
GSM ter WiFi omrežje,
• priključitev video kamere, shranjevanje ter prikaz slike
okolice v realnem času,
• meritev temperature in drugih količin, shranjevanje ter
možnost predstavitev v realnem času,
• nadzor ogrevanja, z avtonomnim avtomatskim vklopom
in spremembo režima na daljavo,
• domači kino

Osnovna infrastruktura
Pri izboru centralne procesne enote smo želeli imeti
zanesljiv sistem z manjšo porabo energije (24–urno
delovanje), z več jedri, dovolj Ethernet ter USB vmesniki za
priključitev različnih zunanjih naprav ter z več SATA vrati
za priključitev trdih diskov (hranjenje videa in meritev ter
knjižnica domačega kina).
V osnovi sta tu na razpolago dve arhitekturi ARM ter Intel
X86, vsaka z množico procesorjev, vsak s svojo prednostjo.
Odločili smo se za Supermicro A2SDi-8C-HLN4F matično
ploščo z Intel Atom C3758 procesorjem [1], 16GB RAM

Slika 1 - Gradniki ter povezave pametnega vikenda
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ter 4TB diskom. Na razpolago ima dovolj vmesnikov za
priključitev zahtevanih ter tudi predvidenih zunanjih
naprav in diskov. Na kratko smo ga poimenovali ATOM.
Za priključitev na GSM ter vzpostavitev WiFi dostopne
točke so na razpolago naprave, ki omogočajo obe funkciji,
poleg tega pa imajo dodano še funkcijo usmerjevalnika.
V ciljnem cenovnem razredu smo testirali izdelke dveh
proizvajalcev, odločili smo se za TPLink TL-MR6400 WiFi
N 4G LTE Router [2], zaradi, po naših meritvah, malenkost
boljšega dometa, zanesljivejšega delovanja ter nenazadnje
avtomatske detekcije zamenjave SIM. Poleg naštete
funkcionalnosti, smo pridobili še 4 dodatna Ethernet vrata.
Za osnovne meritve temperature ter vlage smo uporabili
sistem Telehum, ki je bil v tej reviji že obširno opisan. Deluje
na ISM 433 MHz območju s precej večjo penetracijo v
objektu v primerjavi z WiFi omrežjem, ki deluje na 2.4MHz.
Malenkostno smo ga modificirali, tako da ne potrebuje
posebnega sprejemnika in najbližjo senzorsko enoto
priključili kot prehod na ATOM USB vhod.

Programska oprema
V osnovi je za strežniški tip aplikacije z zahtevano visoko
stopnjo zanesljivosti ter z vgrajeno podporo različnim
perifernim enotam najbolj primeren operacijski sistem na
osnovi Linux jedra. Odločali smo med Debian ter Ubuntu
distribucijama. Prva, s precej bolj konzervativno politiko
vključevanja novejših različic orodij v distribucijo s ciljem
povečane zanesljivosti, je pravzaprav osnova druge, ki
hitreje sledi novostim. Odločili smo se za Ubuntu 18.04
LTS, ki pa ga navkljub vsemu še nismo uspeli prepričati,
da ne bi občasno telefoniral domov in porabil kak kilobajt.
Za vzpostavitev VPN smo najprej namestili OpenVPN, s
katerim nismo bili najbolj zadovoljni zaradi zahtevnejše

20

AVTOMATIKA 169/2018

konfiguracije in prenosa podatkov tudi v praznem teku.
Zato smo preizkusili še novo zvezdo na področju VPN,
WireGuard [5], ki je tik pred tem, da bo vključen v Linux
jedro. Namestitev ter konfiguriranje sta potekala tekoče,
v prostem teku na GSM podatkovni povezavi ni prometa.
Stabilnost WireGuard VPN je odlična in ne potrebuje
nobenih dodatnih varovalk.
Celotna aplikacija, poimenovana Sapica, je spisana v
programskem jeziku Python3, z intenzivno uporabo asyncio
modula [4]. Ta omogoča asinhrono, dogodkovno gnano
zasnovo aplikacije. V eni niti so tako izvedene funkcije
sprejema meritev ter oddaja ukazov preko WiFi in ISM,
SMS funkcionalnost ter podpora spletnemu vmesniku.
Vsaka svojo nit pa imajo naslednje funkcije: komunikacija
z GSM / WiFi usmerjevalnikom, sprejem videa ter nadzor
pravilnosti delovanja aplikacije same.

Komunikacija z GSM / WiFi usmerjevalnikom
GSM / WiFi usmerjevalnik ne ponuja API za programsko
nastavljanje parametrov in dostop do podatkov. Sicer ima
SNMP strežnik, vendar je slabo dokumentiran in ne nudi
popolnega nadzora nad napravo.
Vendar ima na srečo urejen spletni vmesnik, do katerega
lahko dostopamo s Selenium WebDriver [6, 7] gonilnikom,
ki je v fazi osnutka standarda pri W3C (World Wide
Web Consortium). Tehnologija je zrela, namenjena sicer
avtomatskemu testiranju spletnih strani, uporabljajo pa
jo tudi spletni boti ter pajki. WebDriver podpira vse tri
glavne brskalnike (Firefox, Chrome ter Edge) do katerih
se programsko dostopa na enak način. Ustreza tudi zato,
ker izvaja Javascript ter podpira piškotke v okolju samega
brskalnika.

PAMETEN VIKEND
Sapica najprej zažene Firefox brskalnik v slepem načinu
(headless, brez grafičnega uporabniškega vmesnika). Nato s
pomočjo WebDriver gonilnika naloži želeno spletno stran.
API omogoča izbiro vsake kontrole na strani, poizvedbo o
njeni vrednosti ali spremembo, pritisk na gumb ali padajoči
seznam, skratka, vse kar je možno storiti s tipkovnico ali
miško v grafičnem okolju brskalnika. Enkrat na minuto
aplikacija na ta način preveri/shrani stanje GSM podatkovne
povezave, preveri morebitni dohodni SMS ter odda SMSe,
ki čakajo v oddajni vrsti.

InfluxDB, Grafana in spletni vmesnik
Zbrane merilne podatke o okolici ter delovanju sistema
seveda želimo shraniti za prikaz ter kasnejšo obdelavo.
Tu smo se odločili za dokaj standardno navezo, InfluxDB
[11] kot podatkovno bazo ter Grafano [12] za prikaz.
V IoT okolju se za hranjenje pogosto uporablja podatkovno
bazo s časovno vrsto (Time Series Database, TSDB), ki so
optimizirane za primer, da so njeni podatki indeksirani
zlasti po času. InfluxDB sicer omogoča neke vrste SQL,
a je pri postavitvi strukture baze potrebno upoštevati
kakšne poizvedbe se bodo izvajale nad njo.
S ciljem, da zmanjšamo prenos podatkov preko Wireguard
VPN, smo spletni strežnik postavili na domači strežnik ter
vanj postavili dva Docker zabojnika z InfluxDB ter Grafano.
Sapica zbrane meritve občasno pošilja na domači strežnik
v InfluxDB preko WiregGuard v http linijskem protokolu.
Spletni vmesnik pametnega vikenda ima trenutno dve
strani, eno za prikaz slike okolice, druga prikazuje nekaj
merilnih količin, oboje v realnem času. Pri obeh straneh

je v zgornjem področju ekrana prisotna statusna vrstica.
Vmesnik za osveževanje uporablja WebSocket tehnologijo,
ki v nasprotju z AJAX omogoča dvosmerno komunikacijo
med brkljalnikom ter strežnikom. Brskalnik vzpostavi
WebSocket preko WebSocket domačega namestniškega
(proxy) strežnika z Sapica aplikacijo na ATOM in se naroči
na osveževanje statusa ter slike. Sapica redno generira
statusno vrstico in ko se ta dovolj spremeni, o tem obvesti
vse naročnike skupaj s statusno vrstico. Pri osvežitvi slike
pa je postopek, zaradi minimizacije količine podatkov preko
WireGuard, drugačen. Sapica osveži sliko vsake pol ure,
oziroma, ko se prijavi nov naročnik. Takrat sliko prenese
na domači strežnik in o tem le obvesti naročnike. Ti potem
vsak posebej prenesejo sliko od domačega strežnika.

SMS podsistem
Spletni vmesnik je uporaben pri podajanju podatkov
v grafični ali tabelarični obliki, vendar ima SMS svoje
prednosti zaradi nujne jedrnatosti informacije, uporabe
na območju, kjer podatkovni GSM signal ni prisoten ali
je slabe kvalitete ter zlasti zaradi enolične avtentikacije s
pomočjo CLIP informacije. Primeren je tudi za pošiljanje
alarmnih sporočil.
Sprejeti SMS mora imeti naslednjo obliko @ukaz #tip
parameter(i), kjer ima ukaz lahko naslednje vrednosti:
• par – poizvedba o parametru ali statusu. Uporabnik
lahko zahteva statusni SMS, lahko se naroči na redni
dnevni statusni SMS ob določeni uri. Prav tako se lahko
naroči na alarmni SMS, ki se pošlje, ko temperatura na
izbranem senzorju pade pod določeno mejo.
• cmd – ukaz. Gre zlasti za nastavitev parametrov delovanja
aplikacije in vklop/izklop ogrevanja.

Slika 2 - Grafana prikaz meritev temperature
AVTOMATIKA 169/2018
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• sms – zahteva za pošiljanje sms. Nekateri ponudniki ne
omogočajo polnjenje računa ali avtomatske aktivacije
/ponovitve tarife preko spletnega vmesnika ali z druge
telefonske številke. Tako pošljemo Sapici SMS z zahtevo
naj pošlje SMS na ponudnikovo številko s podano
vsebino.
SMS se sprejme le, če prihaja od avtorizirane GSM številke.
Poleg tega so številke razporejene v več razredov, tako
lahko neka številka pošlje le zahtevo o statusu naprave,
druga pa lahko tudi spremeni določeno nastavitev.

Video podsistem
Glede na to, da vikend običajno ni stalno obljuden, lastnika
pa pogosto zanima optično stanje okolice (dostopnost,
snežne razmere, stanje po neurju in ne nazadnje tudi
sproščujoč pogled na okolico), je v sistem vgrajena video
kamera. Ta naj bo za zunanjo uporabo, cenovno primerna
ter z WiFi in Ethernet priključkom. Prenos videa namreč
tipično zahteva 2Mbs prenosa in pri večjem številu kamer
to nepotrebno obremenjuje brezžićno omrežje, tako da
je kamere, kjer je to možno, bolje povezati z žico.

ELBACOMP d.o.o., Stegne 35,
1000 Ljubljana, www.elbacomp.si
T. +386 1 583 79 30 F +386 1 583 79 35
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Pri kamerah je lahko problem tudi samostojna povezljivost,
torej direkten dostop do videa. Proizvajalci namreč tok videa
usmerjajo na svoj oblak, sam uporabnik torej dostopa do
svojega videa preko tega oblaka s pomočjo aplikacije, ki je
na razpolago za pametni telefon. To, za vikend s plačljivo

PAMETEN VIKEND
GSM povezavo, nikakor ni ustrezno. Odločili smo se za
kamero Sricam SP007 [3], ki omogoča direkten dostop po
RTSP protokolu [8] in s tem zadostuje zahtevam.
Kot vmesnik do kamer smo uporabili ﬀmpeg [9] knjižnico,
ki vsebuje ogromno množico orodij ter programov za
sprejem, obdelavo ter oddajo avdio ter video vsebin.
Uporablja ga precej, tudi komercialnih multimedijskih
aplikacij (npr. VLC, YouTube).

WiFi anteno narisano na tiskano vezje in s tem omejen
doseg. Z dodano zunanjo anteno smo ta problem rešili.
Tovarniško dobavljeno vezje omogoča nadzor nad
relejem samo s pomočjo aplikacije v pametnem telefonu
preko oblaka. Tega seveda nismo želeli, zato smo vezje
preprogramirali tako kot klasično vezje ESP8266 s pomočjo
NodeMCU [14]. V nekaj deset vrsticah smo za nadzor nad
relejem napisali lastno aplikacijo v Lua programskem jeziku.
Vklop ogrevanja je sedaj mogoče sprožiti preko SMS, določiti
temperaturni senzor in temperaturne vrednosti vklopa in
izklopa.

Domači kino

Slika 3 - ﬀmpeg ukazna vrstica
Knjižnica s pomočjo RTSP sprejema H.264 tok video
podatkov ter iz njega vsako minuto generira jpg sliko,
vsakih 10 minut pa segment mp4 videa. Originalna slika
v levem zgornjem robu prikazuje trenuten čas, vendar je
točno uro v kameri možno nastaviti le s pomočjo aplikacije
v pametnem telefonu, ki se ji želimo izogniti. Zatorej
uporabljamo ﬀmpeg tudi zato, da prepiše časovno kodo
z novo generirano. Vse te funkcije ﬀmpeg nastavimo v
eni ukazni vrstici.
Generirane datoteke se shranjujejo na lokalni disk za
morebitno kasnejšo obdelavo. Posebej se shranita najbolj
sveža slika ter video segment kot latest.jpg ter latest.mp4
za uporabo v spletnem vmesniku. Proces teče v svoji niti
in občasno potrebuje celotno procesno moč enega jedra.
Navkljub neuporabi proizvajačeve aplikacije, kamera še
vedno poizkuša telefonirati domov (in seveda nehote
uporablja dragocene kilobajte). To smo preprečili z
nastavitvami v usmerjevalniku.

Nadzor ogrevanja
V prvi fazi smo želeli usposobiti nadzor nad ogrevanjem.
Zatečen sistem je sicer vseboval klasičen termostat za
vklop ogrevanja, vendar je bil postavljen na nesrečnem
mestu blizu kamina in ko je le-ta segrel prostor, je
termostat izklopil ogrevanje ter tako prenehal ogrevati
vse ostale postore.
Vzporedno z obstoječim smo tako želeli postaviti dodaten
rele. Sistem Telehum sicer ima relejsko enoto, vedar z
drugo funkcionalnostjo in bi njena uporaba zahtevala
precejšen poseg v kodo.
Uporabili smo Sonoﬀ Basic [13] pametno stikalo, ki je
modificirano vezje ESP8266, dostopno preko WiFi ter z
10A relejem. Potrebni sta bili dve spremebi. Vezje ima

Pamentna hiša po nekaterih definicijah vsebuje tudi
domači kino. Tu smo se odločili za Plex aplikacijo [15], ki
jo lahko naložimo tudi lokalno in tako deluje brez oblaka.
Pisana je v php programskem jeziku ter ob instalaciji postavi
svoj spletni strežnik ter podatkovno bazo. Podprti mediji
so video, avdio ter fotografije. Na računalniku ustvarimo
imenik in nato opozorimo nanj Plex in opcijsko določimo
zvrst, ki se bo nahajala v njem. Plex nato občasno sam ali
na zahtevo preleti imenik in iz imena datoteke poskuša
določiti naslov filma in z medmrežja naloži meta podatke
o filmu. To mu kar dobro uspeva in sčasoma lahko izbiramo
film po žanru, igralcu/igralki in še čem.
Predvajanje je možno na vsaj dva načina. Prvi je preko
spletnega vmesnika oziroma brkljalnika, tu spozna tudi
datoteko s podnapisi. Kot možnost pa se Plex lahko pojavi
kot DLNA strežnik, ki ga razpozna vsak pameten televizor.
Podnapise je v tem primeru potrebno s kakim primernim
programom (npr. Handbrake) zapeči v video.

Zanesljivost
Težave pri delovanju se lahko pojavijo na področju
programske ali na področju strojne opreme, vključno s
prenosnimi potmi.
V tej fazi smo posvetili več pozornosti zanesljivosti
programske opreme in sicer v treh stopnjah:
• na nivoju aplikacije – v posebni niti se preverja, če
ostali moduli dajejo izhodni rezultat v predvidenem
časovnem intervalu. Če rezultat ni prisoten, se modul
ponovno zažene. Poleg tega se občasno ustvari heartbeat
datoteka.
• na nivoju OS – uporabljeno je cron orodje, ki preverja
prisotnost heartbeat datoteke. Če datoteke ni, zapre
morebitne ostanke aplikacije ter jo ponovno zažene.
• na nivoju matične plošče – matična plošča vsebuje
IPMI (Intelligent Platform Management Interface) [10]
modul z lastnim kontrolerjem. Ta omogoča konfiguriranje
ter nadzor nad delovanjem aparaturne opreme na
matični plošči po drugi poti (out of band). Med drugim
omogoča uporabo časovnika, ki ga mora OS (Linux)
redno osveževati, v nasprotnem se glavni procesor
ponastavi.
Na področju strojne opreme smo poskrbeli za:
• meritev temperature je podvojena, v primeru izpada
AVTOMATIKA 169/2018
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2. izdaja Terminološkega slovarja avtomatike
Informacije: Božo Bra na

Obveščamo vas, da je na spletišču Termninologišče na voljo 2., dopolnjena in pregledana izdaja
Terminološkega slovarja avtomatike. Po slovarju je mogoče iskati tudi preko portala Fran.
Terminološki slovar avtomatike je bil izdan leta 2014
v tiskani obliki in leta 2015 tudi v elektronski obliki
na spletišču Terminologišče. V začetku leta 2017 so
se avtorji slovarja odločili, da začnejo s pripravo 2.,
dopolnjene in pregledane izdaje slovarja. Za prenovo
so najbolj zaslužni Rihard Karba, Gorazd Karer, Juš
Kocijan, Tadej Bajd in Mojca Žagar Karer (Inštitut
za slovenski jezik Frana Ramovša). Po dveh letih
intenzivnega dela, ki je potekalo v okviru rednih sej, so
pregledali, popravili in dopolnili celoten slovar. Tako
kot pri 1. izdaji slovarja, so tudi tokrat zapisnike sej
sproti pregledovali in komentirali trije strokovnjaki
s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru, in sicer izr. prof. dr.
Peter Planinšič, doc. dr. Nenad Muškinja in izr. prof.
dr. Rajko Svečko.
Zasnova in zgradba slovarja je ostala enaka kot v 1.
izdaji. Upoštevani so bili tudi predlogi in pripombe
uporabnikov, ki so jih poslali na e-naslov avtomatika@
zrc-sazu.si. Popravljenih je 317 iztočnic, pri čemer
je večinoma šlo za manjše popravke ali uskladitve z dodanimi iztočnicami. Dodanih je tudi 275
povsem novih iztočnic. 2., dopolnjena in pregledana izdaja slovarja tako vsebuje 2020 iztočnic in
2306 angleških ustreznikov. Knjižna izdaja še vedno ostaja relevantna, 2. izdaja (ki je namenoma
le elektronska) pa potrjuje dejstvo, da je terminologija živa stvar, ki se spreminja in razvija.
Novo izdajo Terminološkega slovarja avtomatike najdete na že znani povezavi:
https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika#v
Kot doslej bomo hvaležni za pripombe, predloge in popravke, ki jih lahko pošljete na e-naslov
avtomatika@zrc-sazu.si..
Društvo avtomatikov Slovenije
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PAMETNI VIKEND
Telehum merilcev, je na razpolago še zasilna, trenutno
le ena meritev temperature v Sonoﬀ modulu.
• vklop ogrevanja s pomočjo aplikacije je vzporedno
priključen klasičen termostat, ki ima nastavljeno
nižjo temperaturo vklopa.

Sklep
V prvi fazi smo postavili osnovno infrastrukturo s
centralno procesno enoto, lokalnim WiFi omrežjem z
video kamero, izvedli priključitev na medmrežje preko
podatkovnega GSM omrežja, postavili mrežo merilcev
temperature in vlage na 433 ISM področju, katerih
meritve se shranjujejo v InfluxDB podatkovni bazi ter
postavili spletno stran, ki prikazuje sliko okolice ter
grafičen prikaz meritev. Vklop gretja je avtomatiziran,
vendar je možno tudi ročno upravljanje s pomočjo SMS.
Pri tem smo poskušali zmanjšati število prenesenih
podatkov preko GSM podatkovnega omrežja ter povečati
zanesljivost delovanja.

EDINSTVENA SIMETRIJA.
NESKONČNE
MOŽNOSTI.

Zanesljivost želimo povečati z rezervnim napajanjem
(klasični UPS ali fotovoltaika) ter dodatne prenosne
poti do medmrežja (LoRaWAN ali kak drugo omrežje
z daljšim dosegom). To pa je tema za nadaljnji razvoj,
kjer bomo uporabili še druge pametne tehnologije in
naprave.

Reference in dodatne informacije:
[1] Matična plošča: https://www.supermicro.com/
products/motherboard/atom/A2SDi-8C-HLN4F.cfm
[2] WiFi GSM usmerjevalnik: https://www.tp-link.com/
uk/products/details/cat-4691_TL-MR6400.html
[3] Sricam SP007: http://www.sricam.com/product/id/
a5bf7aa958024ede8aac785e7abd9189.html
[4] Python asyncio: https://docs.python.org/3.6/library/
asyncio.html
[5] WireGuard VPN: https://www.wireguard.com
[6] WebDriver standard: https://www.w3.org/TR/
webdriver1
[7] Avtomatizacija brskalnika: https://www.seleniumhq.
org
[8] RTSP protokol: https://tools.ietf.org/html/rfc2326
[9] ﬀmpeg knjižnica: https://www.ﬀmpeg.org
[10] IPMI vmesnik: https://www.intel.com/content/www/
us/en/servers/ipmi/ipmi-home.html
[11] InfluxDB TSDB: https://www.influxdata.com
[12] Grafana prikaz ter analiza: https://grafana.com
[13] Sonoﬀ Basic: https://sonoﬀ.itead.cc/en/products/
sonoﬀ/sonoﬀ-basic
[14] Drago Wechtersbach, Skok v Internet stvari - ESP8266,
Avtomatika 149, 2016 http://www.avtomatika.com/
ARHIV-AVTOMATIKA/A149.pdf
[15] Plex medijski strežnik: https://www.plex.tv

VX25. SISTEMSKA PERFEKCIJA.
Več možnosti, večja učinkovitost, manj
napora:
zahvaljujoč simetriji proﬁla okvirja, ki je
simetričen na vseh ravneh in 25 mm rastru lukenj. VX25 sistem je tudi neskončno
razširljiv in dostopen iz vseh strani - celo
od zunaj.

Rittal d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, +386(0)1/5466370, www.rittal.si
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C6030 – izjemno kompakten in
zmogljiv industrijski računalnik
Informacije: BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o., www.beckhoﬀ.si

Podjetje Beckhoﬀ predstavlja nov računalnik C6030, ki spada v skupino ultra-kompaktnih računalnikov. Glavne
prednosti novega računalnika so majhne prostorske zahteve, fleksibilnost montaže ter visoka procesna moč,
ki pokriva potrebe zahtevnih industrijskih aplikacij.

Slika 1: Montaža računalnika C6030 je zelo fleksibilna, saj je mogoče priključke obrniti v različne smeri, računalnik pa
je lahko montiran pokončno ali ležeče.
V ohišju z dimenzijami 129 x 132 x 76 mm se skriva do
štirijedrni Intel® Core™ procesor 6. ali 7. generacije z
najvišjo frekvenco do 3.6 GHz na jedro procesorja.
Računalnik C6030 poleg zmogljivega procesorja ponuja
tudi do 32 GB RAM pomnilnika in M.2 SSD disk velikosti
do 2x 160 GB. Možna je tudi konfiguracija obeh SSD
diskov v RAID 1 načinu.
Poleg procesne zmogljivosti je industrijski računalnik
C6030 bogato opremljen tudi z različnimi vmesniki:
• 2 DisplayPort priključka za priklop zaslonov,
• 4 USB 3.0 in
• 4 Gigabitni Ethernet vmesniki, ki podpirajo tudi
EtherCAT.

V skladu s smernicami podjetja Beckhoﬀ je računalnik izdelan
v Nemčiji, robustno ohišje pa je narejeno iz aluminija in
cinka. Vgrajen, temperaturno reguliran ventilator, omogoča
optimalno delovanje v industrijskih pogojih.
Računalnik C6030 je tako primeren za mnoge aplikacije
v industriji, še posebej za bolj zahtevne, kot so na primer
kompleksno krmiljenje mnogih servo osi, prikaz zahtevnih
vizualizacij, obdelava velike količine podatkov in aplikacije
z zelo kratkimi časi krmilnega cikla.
Več informacij o računalniku C6030 najdete na spletni strani
www.beckhoﬀ.si ali pri podjetju Beckhoﬀ Avtomatizacija
d.o.o.

Tehnična izobraževanja podjetja Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o.
Podjetje Beckhoﬀ Avtoma zacija d.o.o. nudi različna izobraževanja za uporabnike Beckhoﬀ opreme. Izobraževanje se
izvaja na sedežu podjetja v Sloveniji (Medvode) ali pa na sedežu ma čnega podjetja Beckhoﬀ GmbH v Nemčiji (Verl), po
dogovoru pa tudi pri stranki.
Tehnična izobraževanja ponujajo kupcem možnost, da iz prve roke spoznajo opremo Beckhoﬀ in preizkusijo njeno delovanje.
Izobraževanje je prilagojeno vrs uporabnika (programer, projektant, serviser, itd.)
Za več informacij o izobraževanju ali rezervacijo termina kontak rajte info@beckhoﬀ.si.

26

AVTOMATIKA 169/2018

| PC11-48SI |

Manjše dimezije –
več možnosti uporabe.
Ultrakompaktni industrijski računalnik C6015.

www.beckhoff.si/C6015
Z novim, ultrakompaktnim industrijskim računalnikom C6015 podjetje Beckhoff premika meje
PC-krmiljenja. Nova generacija industrijskih računalnikov odpravlja prostorske in cenovne
omejitve PC-krmiljenja, saj ponuja odlično razmerje med zmogljivostjo in ceno v kombinaciji z
izjemno kompaktnim ohišjem. Z do štirijedrnim procesorjem, majhno težo in ﬂeksibilno montažo
je C6015 uporaben za mnoge aplikacije s področja avtomatizacije, vizualizacije in komunikacije.
Idealen je tudi kot IoT prehod (angl. gateway).
Procesor: Intel® Atom™, 1, 2 ali 4 jedrni
Vmesniki: 2x Ethernet, 1x DisplayPort, 2x USB
Pomnilnik: do 4 GB DDR3L RAM
Ohišje: aluminij in cink
Dimenzije (Š x V x G): 82 x 82 x 40 mm

Možnost montaže na dva različna načina.

OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Tako pozno kot možno, vendar
tako zgodaj kot je potrebno
Informacije: MURRELEKTRONIK

Ukrepi prediktivnega vzdrževanja se pogosto amortizirajo s komponentami
podjetja Murrelektronik že ob prvem izpadu, ki ste se mu izognili.

Odločilen dejavnik za ekonomičnost strojev in naprav je izkoristek
učinkovitosti komponent v obliki maksimalnega uporabnega
delovanja. Pri komponentah za oskrbo z električno energijo je za
podjetje Murrelektronik zato zelo pomembno, da so le te zamenjane
ob optimalnem času, to pomeni »tako pozno kot možno, vendar tako
zgodaj kot je potrebno«.
Kdor neko komponento uporablja vse do »grenkega« konca, tvega nenačrtovane
zaustavitve strojev. Takšna oseba je lahko vsaj prepričana, da je sestavno
komponento maksimalno izrabila. Po drugi strani pa poraba, bodisi časovna
bodisi denarna, ki je potrebna za nadaljevanje proizvodnje, ne ponuja razloga
za veselje. Kot bolj defenziven pristop velja zgodnja zamenjava komponent
neke naprave, in sicer v času, ko delujejo z absolutno gotovostjo. Ta pristop
se lahko dobro organizira, vendar se kot njegova pomanjkljivost smatra to,
da se zapravljajo viri.
Namen koncepta »prediktivno vzdrževanje« je najti srednjo pot med tema
izrazitima variantama. Po eni strani poskuša izčrpati življenjsko dobo, hkrati pa

ne povzročiti nobenih nenačrtovanih
izpadov stroja - in tako je v končni fazi
najbolj ekonomičen način uporabe
komponent.
Primer dobre prakse je stikalni napajalnik Emparro67 Hybrid za uporabo
v industrijskem polju (stopnja zaščite
IP67). Naprava ponuja zajetne diagnostične podatke, ki jih je mogoče
brez težav razbirati prek vmesnika IOLink. Naprava nadzira tok in napetost,
preobremenitev, temperaturo, kratke
stike kakor tudi število zagonov. Na
tej podlagi pripravi napoved o svojem
preostalem času delovanja.
Pri stikalnem napajalniku Emparro 3
~ 40A se prav tako stalno spremljajo
podatki, kot so temperatura, število
zagonov, obremenitev in življenjska
doba komponent. Če je prekoračena
ena mejna vrednost, naprava to opozori prek signalnega kontakta. To
omogoča, da se zamenjava načrtuje
v naslednjem servisnem intervalu.
Še ena zanimiva rešitev je UPS modul
Emparro ACCUcontrol, ki zagotavlja
neprekinjeno napajanje z električno
energijo (in je tako samo po sebi
naprava za prediktivno vzdrževanje).
Vgrajen je v posebej občutljive instalacije strojev in naprav ter skrbi za
delovanje strojev in procesov, kadar
pride do izpada električne energije.
Modul nadzira delovanje priključenih
svinčenih gel akumulatorjev kakor
tudi njihovo uporabno obdobje in
koordinira strukturirano polnjenje,
ko je dosežena spodnja meja neke
določene količine. Ta postopek polnjenja je temperaturno voden, z namenom, da se doseže najvišja življenjska doba baterij. Ampak to še ni
vse: informacije lahko razberete prek
signalnega kontakta ali vmesnika USB.
Medtem ko se je preventivno diagnostična funkcija v zgoraj omenjenih
komponentah večinoma uporabljala
kot vrsta samonadzora, je inteligentni
sistem za spremljanje električne energije
Mico Pro osredotočen na potrošnike v
instalaciji strojev in naprav. Mico Pro
nadzira posamezne kanale in prikaže
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PREDIKTIVNO VZDRŽEVANJE

v obliki svetleče LED (kot tudi preko signala skozi izhod), če porabi več kot 90 odstotkov obremenitve, določene za
ta kanal. Tako se lahko poseže v procese še preden pride do mirovanja, ki ga sproži varovalka. Klasične indikacije
so »plazeči se procesi«; na primer, ker poraba električne energije motorjev ali ventilov med obratovanjem narašča.
Podjetje Murrelektronik v svojih izdelkih pripisuje velik pomen možnosti »prediktivnega vzdrževanja«, saj to podpira
trend do 100-odstotne varnosti procesa. Izpadi se bodo hitro zmanjšali ali hitro rešili. V številnih primerih se bodo
finančni stroški, naloženi v »prediktivno vzdrževanje« amortizirali že ob prvem izpadu, ki ste se mu izognili. Podjetja,
ki se že zgodaj zavedajo takega pristopa, povečajo svojo konkurenčnost oziroma jo prenesejo na svoje končne kupce.
Prav podjetja s procesi, pri katerih prekinitve povzročajo visoke stroške ali v najslabšem primeru celo nevarnost, so za
take inovacije zelo odprta. Naraščajoč trend, da strojegradnja podjetja ne prodajajo samo strojev ali opreme, ampak
prek določenih modelov financiranja tudi njihovo razpoložljivost, bo poglobil senzibilnost za to tematiko.

AVTOMATIKA 169/2018
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Microchipova AC164160 AVR-IoT WG
evaluacijska plošča
Novice zbira in ureja: Branko Badrljica, Avtoma ka + Elektronika
AC164160 je namenjen demnstraciji uporabnosti AVR in PIC mikrokrmilnikov v
vlogah IoT senzorjev, pri čemer so vloge različnih podsklopov razdeljene med
pametnimi moduli, ki si delijo breme izvajanja kompleksnih algoritmov. Med
uporabljenimi modulu je tudi ATECC608A kripto koprocesor, ATMEGA4808MCU
in ATWINC1500 SmartConnect IoT modul. ATECC608A je uporabljen za

shranjevanje zasebnih kljčev, validacijo
firmwarea in zagotovitev varnega
zagona. ATECC608A lahko generira tako
zasebne kot javne ključe z uporabo
generatorja naključnih števil. Javne
ključe potem prenese na Googleov
Cloud račun in varno shrani na Cloud
IoT Core upravitelja naprav. ATECC608A
na plošči dovoljuje vzpostavitev varne
povezave na Google Cloud IoT in sicer
z uporabo JWT ( JSON Web Token)
namesto vzajemne avtentikacije preko
TLS stack-a.

vir: https://eu.mouser.com/new/
microchip/microchip-ac164160-avr-ioteval-board/?utm_source=electronicsweekly-uk&utm_medium=display&utm_
campaign=microchip-technologyac164160-avr-iot-wg-evaluationboard&utm_content=300x250
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Intel Foveros
Intel je napovedal Foveros program – prvi pravi 3D sistem za kombiniranje
čipov v različnih tehnologijah, ki dovoljuje uporabo visoko performančnih
komponent in ustrezno odvajanje toplote.
Sedaj smo, kot kaže, v obdobju drobljenja računalniških sklopov v komponente
in spajanje le-teh v veliko število kombinacij glede na potrebe na različnih
ravneh. En takih prijemov je kombinacija več silicijevih rezin v eni komponenti.
To so predstavili že mnogi in na trgu je kar nekaj izdelkov s to tehnologijo.
A doslej se je uporabljala v t.i.m. 2.5D izvedbi- imeli smo silicijeve rezine, ki
so bile sestavljene v celoto preko povezovalnega dela, t.i.m. »interposerja«.
To je nenazadnje prijem, ki ga je predstavil tudi AMD relativno nedavno ob
svojem Epyc programu, pa tudi mnogi drugi, denimo Xilinx ipd.

Slika 1: Primerjava konvencionalne, 2D in 3 rešitve
A 2.5D predstavlja še vedno kompromis. Potreben je interposer, poleg tega
pa so komponente še vedno razporejene v ravnini. To pomeni, da signali
med njimi potujejo še vedno znatne poti in morajo za prehod v in iz čipa biti
ustrezno ojačani in obdelani ipd. To zahteva dodatne kompleksnosti, vnaša
zakasnitve in povečuje porabo končnega sklopa.
Intel je, po svojih trditvah, prvi, ki je uspel narediti korak naprej in povezati
vse te sestavne dele v navpično strukturo s pomočjo TSV (Through Silicon
Vias) za sisteme s profilom energijske porabe današnjega PC-ja.
Če je pri 2.5D izvedenki dominanten problem zakasnitev, je pri 3D zasnovi to
odvajanje toplote, saj je lahko samo najvišji sloj v stiku s hladilnikom. Toplota
v notranjosti se mora prebiti skozi vmesne sloje do tega.
A tudi ta problem je baje rešen in pri Intelu pravijo, da ima taka rešitev bistvene
prednosti pred konkurenčnimi in da rešitev ne vnaša praktično nobenih
dodatnih zakasnitev.
3D design elektronskih komponent še zdaleč ni samo prostorska rešitev,
temveč prinaša tudi fundamentalne prednosti. Tako lahko z njim kombiniramo
več različnih komponent, od katerih je lahko vsaka narejena v procesu, ki je
optimalen zanjo in skozi katerega dosega optimalne učinke v danih energijskih,
cenovnih in okoljskih pogojih.
AVTOMATIKA 169/2018
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Tipična aplikacija bi bil denimo SoC za pametni telefonček, ki na eni rezini
vsebuje FLASH, na drugi RAM, na tretji mikro krmilnike, na četrti recimo grafični
3D pospeševalnik, na peti pa analogni in fizični radijski del za 5G komunikacijo.
Ali kaj podobnega z energijskim profilom za uporabo v notesniku ali celo v
namiznem računalniku. Ali spoj CPU + FPGA pospeševalnika v strežnikih ipd.
Tako naj bi vsaj za nekaj časa upadel pritisk za gonjo po čedalje manjših
geometrijah, saj se odpira nova, vertikalna dimenzija. Problemi pa še vedno
ostajajo. Učinkovito odvajanje toplote s take strukture je samo eden od mnogih.
Drugi je recimo učinkovita električna in EMI izolacija med plastmi, ki pa bi
toploto prevajala dobro. Naslednji je problem izmeta. Pri tako kompleksnih
strukturah pomeni defekt v katerikoli plasti izredno boleč strošek.
Po eni strani bi to lahko prineslo rešitve, ki jih ne 2.5D ne konvencionalne
rešitve ne zmoreta, po drugi strani je vse odvisno od tega, kako dobro stvar
dela v praksi in kolikšen pribitek v ceni prinese.
To naj bi se razpletlo dokaj kmalu, saj so napovedani prvi izdelki za drugo
polovico 2019, ki bodo kombinacija naprednega 10nm procesa in LLP 22nm....
Viri:
https://www.intel.com/content/www/us/en/foundry/emib.html
https://newsroom.intel.com/articles/new-intel-architectures-technologies-targetexpanded-market-opportunities/#gs.D6gZ9og

Plessey-VuZix VR očala
Informacije: www.plesseysemiconductors.com

Plessey napovedal novo generacijo microLED displejev, ki naj bi zabredla
globoko v potrošniške vode, na podlagi te nove generacije produktov pa v
sodelovanju z znanim proizvajalcem AR/VR opreme Vuzix pa tudi prva očala z
novo generacijo mikroled displejev, ki naj bi prinesla daleč večjo osvetljenost
in kontrast kot doslej, ob veliko manjši masi, volumnu in porabi energije. VR
očala bodo predstavljena na CES 2019 kot prvi komercialni izdelek, narejen
na osnovi Plessey MicroLED serije, ki bo demonstriral prihodnost MicroLED
tehnologije v tem segmentu izdelkov.

Nekako v prvi polovici 2019 naj bi bili dosegljive tudi same komponente in
takrat bo znanega več tudi o konkretnih tehničnih specifikacijah. Koliko bo
zadeva uporabna v industriji, prometu itd, bo pokazal čas.
Vir: http://www.plesseysemiconductors.com/products/microled-emissive-display/
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NOVE KOMPONENTE IN NAPAJALNI MODULI

Novi STM-ovi 600V
MOSFETi za aplikacije
srednjih moči
Informacije: www.st.com

Gre za 600-Voltne modele serije MDmesh™ M6 »superjunction« tranzistorje, ki so optimizirani za doseganje
visokih izkoristkov v aplikacijah srednjih moči, tipično
v rezonančnih napajalnikih.

Deklarirani izkoristki se lahko gibljejo (odvisno od kombinacij vhodnih in vodnih parametrov) celo do 98%.
Modeli PI37xx serije potrebujejo samo zunanjo tuljavo
in minimalni set kondenzatorjev za filtriranje.
ZVS omogoča delo pri visokih frekvencah in visokem
izkoristku, posledično tudi hitrejšem odzivu na spremembe
na vplive napajalne linije in bremena. PI37xx dosega
visoke frekvence vse do deklarirane obremenitve brez
žrtvovanja izkoristka, obenem pa omogoča visoka
pretvorbena razmerja.

Vicor PI37xx
Napetost praga preklopa je posebej prilagojena LLC
pretvornikom in pa boost-PFC stopnji za korekcijo faznega
zamika, čeprav se modeli obnesejo tudi v »hard-switching«
vlogah in pri visokih frekvencah, saj imajo naboj vrat
(gate charge) lahko tudi samo 16 nC, Rds pa gre lahko
navzdol do 0,036 Ohm.

vir: http://www.vicorpower.com/dc-dc_converters_
board_mount/cool-power_zvs_buck-boost?utm_
source=ElectronicsWeekly&utm_medium=display_
website&utm_campaign=product&utm_term=PI3740&utm_
content=300x25

Dobavljivi so tako v novem TO-LL ohišju (nizka termična
upornost), kot v popularnih D2PAK, DPAK, TO-220 ipd.
MDmesh M6 serijo trenutno tvori 37 izdelkov za tokove
od 13 do 72A.

Vicorjevi novi MCM
moduli

vir: https://www.st.com/content/st_com/en/about/mediacenter/press-item.html/n4118.html

Vicorjeva serija
buck-boost stikalnih
napajalnikov
CoolPower
Informacije: www.vicorpower.com

Ime serije je PI37xx in njeni modeli združujejo integracijsko
krmilje, močnostna stikala in podporne komponente
v okvirih kompaktnega SIP (System In Package) ohišja.
Serija uporablja ZVS koncept (Zero Voltage Switching),
ki je značilen za resonančne topologije in prinaša nižje
preklopne izgube in s tem višji izkoristek.

Informacije: www.vicorpower.com

Vicor je razvil nove MCM module za zagotovitev delovnih
napetosti modernih komponent pri visokih izkoristkih.
Kdorkoli ima opravka s klasičnimi PC-ji in sorodnimi
komponentami, ve, da je v trenutno obstoječem standardu
napajanja še veliko prostora za izboljšave. Ponavadi
dobimo okoli 1V napajanje pri visokih tokovih skozi
multifazno step-down pretvorbo iz 12V veje v običajno
diskretni rešitvi, kar prinaša precej problemov:
• Prvič, taka rešitev zaseda prostor na tiskanini, kjer se
pretakajo tako visoke kot nizke napetosti pri visokih
frekvencah in tokovih, kar pomeni precej EMI motenj,
zasedenega prostora ipd.
• Drugič, izgube niso ravno nizke in so posledica visokega
pretvorbenega količnika (12V/1V).
• Tretjič, pri tej pretvorbi trpijo kondenzatorji, ki imajo že
tako omejeno življenjsko dobo. In četrtič, taka pretvorba
prinese ponavadi precej motenj v napajalni liniji.
Vse to je bilo mogoče še dovolj dobro v preteklosti za
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33

ELEKTRONIKA
domače mlinčke, a sedaj so spremembe, ki so se začele
v velikih podatkovnih centrih, segle tudi v nižje dele trga
in prihajajo nazaj.

Tokrat predstavljamo serijo DLM-4000, ki je v tem
cenovnem razredu posebna, ker ponuja kar do osem
kanalov in modele s pasovno širino do 500MHz.

Vicor je eden tistih, ki se je odzval s svojimi MCM moduli,
ki so tako kompaktni, da omogočajo integracijo v samo
komponento, dosegajo visoke tokove (do 600A trajno in
do 1000A trenutno pri napetosti 1V) in visoke izkoristke.
Rešitev je sestavljena iz dveh MCM modulov – t.i.m. »current
multiplayer« močnostnega modula in modula za njegovo
krmiljenje. Tej obliki Vicor pravi PoP - »Power-On-Package«.
Imena so dolga in kriptična, zato ne bi izgubljali časa tu
z njimi. Gre za zasnovo, pri kateri delamo s sistemskim
napajanjem 48Vdc, ki jih pripeljemo do posameznih
komponent, te pa vsebujejo omenjene MCMje, ki iz te
sistemske napetosti generira potrebne nizke napetosti
pri visokih tokovih za delo posameznih komponent.

Serija je je še posebej zanimiva pri delu z večfaznimi
močnostnimi sistemi in mehatroniko nasploh, kjer 4 kanali,
kot jih ponujajo ponavadi drugi, enostavno niso dovolj.

Nova rešitev bo uporabna v aplikacijah, ki zahtevajo
veliko gostoto in ekonomijo, tipično podatkovni centri ipd.

Yokogawa DLM-4000
Ob 2.5Gs/s zajemu in osmih vhodnih kanalih je na voljo
tudi »Flex MSO«, ki lahko pretvori osmi analogni vhod
v osemkanalni digitalni vhod in tako dobimo omejeno
funkcijo digitalnega zajema, je pa možno to opcijo razširiti
za dodatnih 16 kanalov v 24-kanalni zajem.
Vicorjev »Power On Package« MCM napajalni sistem

Yokogawa DLM-4000
serija mixed digitalnih osciloskopov
Informacije: www.yokogawa.com

Yokogawa je že dolgo znan kot zelo soliden ponudnik
merilne in testnee opreme z zanimivimi modeli, ki ne
nosijo cenovnih bremen blagovne znamke in dajo solidno
vrednost za svoj vložek.
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Tako dobimo ob vdelani programski opremi tudi možnost
zajema in analize signalov različnih vodil (I2C in podobni),
digitalnega filtriranja in analize, izvedbe uporabniško
definiranih funkcij ipd kompaktno napravo s širokim
področjem uporabe. Smo omenili globino pomnilnika? Do
250 M točk, če je koga zanimalo. Ob 12 inčnem zaslonu je
tako DLM-4000 univerzalno orodje za marsikateri problem
s solidnim frekvenčnim dosegom za svoj cenovni razred.
Vir: https://tmi.yokogawa.com/solutions/products/
oscilloscopes/digital-and-mixed-signal-oscilloscopes/
dlm4000-mso-series/

OPREMA ZA INDUSTRIJO

Dislocirane profinet I/O enote
Informacije: ELEKTROSPOJi d.o.o.

I/O enote u-remote proizvajalca Weidmüler omogočajo prihranek prostora in izjemne zmogljivosti. V Elektrospojih
zagotavljamo hitro dobavo modulov iz zalog.

”u-remote” je inovativen modularen IP20 I/O sistem
proizvajalca Weidmüller. Pomembne prednosti za uporabnika
so plug-in priključki, izredno ozka modularna oblika,
odlične tehnične lastnosti in visoka učinkovitost. Poleg
tega u-remote I/O sistem omogoča enostavno namestitev,
hitrejši zagon aplikacije ter najhitrejše odkrivanje napak
in ponovni zagon v primeru izpada. Integriran spletni
strežnik poenostavlja zagon in kasnejša vzdrževalna dela.

vitki modularni zasnovi (širina modula je le 11,5 mm),
majhnemu številu napajalnih modulov in velikemu številu
(oz. koncentraciji) priključkov na enem samem modulu,
so stikalne omare lahko bistveno manjših dimenzij. Poleg
tega u-remote I/O sistem omogoča veliko fleksibilnost
konfiguracij modulov. Samo komponento je možno zamenjati
brez izklopa napajanja in brez prekinitve signalnih vodov.
Prihranek časa in zmanjšanje števila napak

Prihranek prostora in večja fleksibilnost

u-remote I/O sistem zagotavlja preprosto vgradnjo, hiter
zagon in kratke čase izpadov delovanja. Možnost vgradnje
brez uporabe orodja in vnaprej pripravljeno ožičenje s
konektorji omogočata zanesljivo in hitro izvedbo namestitve
v stikalni omari, namestitve na strani samega sistema in
namestitve na strani krmiljenega postrojenja. Plug-in
priključki in vnaprej pripravljeno ožičenje omogočajo hiter
in zanesljiv priklop senzorjev in aktuatorjev, obenem pa
zmanjšujejo verjetnost napak.
Ločeno napajanje vhodov in izhodov

Sistem omogoča varčevanje s prostorom tako v fazi
načrtovanja, kot tudi pri izvedbi aplikacij. Zahvaljujoč

Pomembna značilnost u-remote I/O sistema je ločeno
napajanje vhodov in izhodov – z ločenima 10 A vodiloma za
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vodniki). Deluje lahko v temperaturnem območju od
-20°C do +60°C. Hitro sistemsko vodilo nudi izjemne
zmogljivosti, deluje z do 256 digitalnimi vhodi/izhodi v
20 μs. LED diode na modulu in pri vsakem posameznem
priključku omogočajo izjemno preglednost statusov in
enostavno diagnostiko. Celoten dobro uglašen sistem I/O
u-remote dopolnjujejo še 64+4 kodiranje za zaščito pred
napačnim priključevanjem, oz. pred neželeno medsebojno
zamenjavo modulov, široka paleta možnosti označevanja,
profesionalno programsko orodje za načrtovanje in
preverjanje vhodov in izhodov ter še vrsta drugih izboljšav.

napajanje visoko tokovnih bremen. To omogoča zmanjšanje
števila potrebnih napajalnih modulov, prihranek prostora
ter poenostavljeno načrtovanje in vzdrževanje.
Odlične tehnične lastnosti
Sistem I/O u-remote vključuje interno robustno visoko
tokovno napajalno vodilo, kar omogoča priklop do 64
modulov na le en napajalni modul. Omogočena je prosta
izbira vrste senzorskega priklopa (tehnologije z 2, 3, 4
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Komponente Weidmüller v Sloveniji zastopajo in prodajajo
v podjetju Elektrospoji d.o.o, kjer zagotavljajo hitro dobavo
modulov iz zalog. Njihovi svetovalci vam bodo z veseljem
pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe.

OGLASNO SPOROČILO
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BREZŽIČNI SISTEM ZA MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Eksperimentalni sistem uporabe brezžičnih
senzorskih omrežij pri merjenju kvalitete
električne energije
Peter Planinšič1, Marko Malajner1, Dušan Gleich1, Dragan Denić2, Milan Simić2
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa ko1,
University of Niš, Faculty of Electronic Engineering2
Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija1, Aleksandra Medveda 14, 18000 Niš, Serbia2
peter.planinsic@um.si, marko.malajner@um.si, dusan.gleich@um.si,
dragan.denic@elfak.ni.ac.rs, milan.simic@elfak.ni.ac.rs

Experimental system of using wireless sensor networks for power quality measurements
Experimental system of using wireless sensor network (WSN) for measurement standard electric power
quality (PQ) parameters in low voltage electric power distribution networks, is presented in this paper.
Experimental system consists of LabVIEW-virtual instrument with generator of standard three-phase
voltage waveforms and disturbances and LabVIEW-measurement station with personal computer (PC).
Power quality parameters are transmitted over transmitting WSN- module to receiving WSN-base station
module. When the distance between measurement and base station is greater than radio range of WSNmodules, additional receiving/transmitting WSN-modules must be used. Transmission of measurement data
between PC and WSN-modules on transmitter and receiver side of experimental system is provided by USB
interface. WSN-modules communicate according to standard IEEE 802.15.4 (Zigbee). Our own developed
WSN-modules called SPaRCMosquito v.2, based on microcontroller with Cortex M3 architecture, are used.
Data from diﬀerent measurements-stations can be collected and locally processed on base-station and
further transferred over world web to central station. The goal of building experimental system is to study
the possibility of transmission power quality data or measured signals between measurement stations and
base station in original or compressed form using wireless sensor networks.

Kratek pregled prispevka
V prispevku opisujemo eksperimentalni (poskusni) sistem uporabe brezžičnih senzorskih omrežij (WSN) za
merjenje standardnih parametrov kvalitete električne energije v nizkonapetostnem električnem distribucijskem
omrežju. Eksperimentalni sistem je zasnovan na LabVIEWnavideznem instrumentu z generatorjem tri-faznih
napetostnih signalov z motnjami ter LabVIEWPC merilnika (navideznega instrumenta) parametrov kvalitete
električne energije. Izmerjeni parametri kvalitete električne energije se prenašajo preko oddajnega WSNmodula do sprejemnega baznega WSN-modula bazne postaje. Kadar je razdalja med merilno postajo in
bazno postaja daljša od dometa WSN-modula, se uporabijo vmesni oddajno-sprejemni WSN-moduli. Prenos
merilnih podatkov med PC-računalnikom in WSN modulom na merilni oddajni in sprejemni bazni postaji
je izveden z USB-vmesnikom. WSN-moduli komunicirajo po standardu IEEE 802.15.4 (Zigbee). Uporabljen
je lastno razvit WSN-modul, imenovan SPaRCMosquito v.2, na osnovi mikrokrmilnika z arhitekturo Cortex
M3. Podatki se lahko v bazni postaji zbirajo z različnih merilnih postaj in na njej lokalno obdelajo ali pa
pošljejo preko svetovnega spleta v centralno postajo. Namen izgradnje eksperimentalnega sistema je
študija možnosti prenosa parametrov kvalitete ali izmerjenih signalov od merilnih postaj do bazne postaje
v zgoščeni ali originalni izvorni obliki, z uporabo brezžičnega senzorskega omrežja.
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1 Uvod
Z rastočim številom nelinearnih elektronskih komponent
in alternativnih ter obnovljivih virov električne energije,
postaja problem zagotavljanja kvalitete in zanesljivosti
dobave električne energije vse večji. Motnje kvalitete
električne energije se kažejo v nedovoljenih spremembah
efektivne vrednosti napetosti in pojavom njenih višjih
harmonskih komponent [1]. Kvaliteta električne energije v
javnem distribucijskem omrežju je regulirana z ustreznimi
standardi. Evropski standard EN 50160 [2] predpisuje
napetostne karakteristike javnega električnega distribucijskega
omrežja pri normalnih obratovalnih pogojih. Standard
definira referenčne vrednosti, dopustne meje, intervale
meritev in periode nadzora za tipične oziroma standardne
parametre signalov in motnje omrežja, kot so: spreminjanje
frekvence, počasne spremembe napetosti, napetostni
upadi, začasne in prehodne prenapetosti, kratkotrajne
in dolgotrajne napetostne prekinitve, neuravnoteženosti
trifaznih signalov in nivoje posameznih višje harmonskih
komponent.
Trajni nadzor kvalitete energije PQ (Power Quality) v
distribucijskem omrežju, kar vključuje distribuirano
zajemanje motenih signalov in lokalno ter centralizirano
statistično obdelavo izmerjenih parametrov, omogoča
dobavitelju električne energije potrditev skladnosti z
ustreznim standardom. Za takšno distribuirano merjenje
in nadzor je potrebno ustrezno brezžično omrežje in
povezava s svetovnim spletom.
Brezžična lokalna omrežja WiFi in brezžična senzorska
omrežja WSN (Wireless Sensor Networks) po standardu
IEEE 802.15.4 (Zigbee) sta dve možni izbiri za brezžične
komunikacije v nizkonapetostnem distribucijskem omrežju
[3,4]. Trenutno je glavna prednost Zigbeekomunikacij
nasproti komunikacijam Wifi manjša poraba energije in
velika množica distribuiranih merilnih mest. Energijsko
učinkovite komunikacije so pomembne zaradi množice
brezžičnih senzorskih enot in njihovega baterijskega
napajanja. Zato smo se odločili za preučitev možnosti
in omejitev pri uporabi brezžičnih senzorskih omrežij za
nizkonivojske brezžične komunikacije, za prenos merilnih
podatkov in parametrov kvalitete električne energije od
merilnih mest do bazne postaje in naprej v svetovni splet.

2 Pregled komunikacij v pametnih omrežjih
Trenutno je veliko prizadevanj za uvedbo koncepta
pametnih električnih omrežij-SG (Smart Grids) na vseh
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nivojih elektroenergetskega sistema (omrežja), od proizvodnje električne energije, distribucije in porabe električne energije, da bi povečali energijsko učinkovitost,
zanesljivost in stabilnost oskrbe porabnikov z električno
energijo.
Kvaliteta električne energije je zelo pomembna v modernih
električnih omrežjih, posebno pri uporabnikih v nizko
napetostnem distribucijskem omrežju. Komunikacijska
arhitektura v pametnem omrežju je zasnovana hierarhično.
Razprostranjena omrežja pametnih omrežij-SG-WAN (Smart
Grid-Wide Area Networks) pokrivajo razdalje do 100 km.
Sosedska omrežja pametnih omrežij –SG-NAN (Smart
Grid – Neighbordhood Area Networks) pokrivajo razdalje
do 10 km, domača omrežja pametnih omrežij – SG-HAN
(Smart Grid-Home Area Networks) pa pokrivajo razdalje do
100 m. Funkcije, ki naj jih upravljajo pametna omrežja so:
napredni nadzor in vodenje – AMC (Advanced Monitoring
and Control), menedžment povpraševanja – DSM (Demand
Side Management), menedžment proizvodnje in shranjevanja – GSM (Generation and Storage Manegement) in zaščita
sistema – SP (System Protection). Kvaliteta električne energije
spada pod napredni nadzor in vodenje, pa tudi zaščito.
Brezžične komunikacije in komunikacije preko električnega
omrežja - PLC (Power Line Communication) sta primerni
tehnologiji za nizkonivojsko komunikacijsko omrežje
HAN. PLC – komunikacije uporabljajo električne linije,
žice za prenos podatkov (standardi IEEE 901, ITU-T in
G9960/61). Frekvenčni področji sta 3 do 500 kHz za
ozkopasovne PLC in 1 do 30 MHz za širokopasovne PLC.
Ozkopasovne komunikacije pokrivajo razdalje do 100 km,
vendar omogočajo hitrosti le do 100 b/s, širokopasovne
pa omogočajo razdalje le do 100 m, dosegajo pa hitrosti
do 1 Mb/s.
Brezžična lokalna omrežja - WLAN (Wireless Local Area
Networks) ali WiFi instandardu IEEE 802.15.4 (Zigbee)
sta dve primerni rešitvi za brezžične komunikacije v HAN.
Uporabljata 2,4 GHz- prosti industrijski, znanstveni in
medicinski frekvenčni pas -ISM (Inudstrial, Scientific, Medical)
in pokrivata razdalje od 30 do 100 m. Wifi omogočata do
255 dostopnih točk in prenosne zmogljivosti od 11 do 600
Mb/s ter še večje pri novejših verzijah. IEEE 802.15.4
(Zigbee) je standard komunikacij s kratkim dosegom,
majhno porabo energije in majhno bitno hitrostjo. Domet
oddajanja znaša do 75 m, z do 65000 povezanimi mrežnimi
napravami (enotami). Prenosna pasovna širina (hitrost) je od
20 do 250 kb/s, odvisno od uporabljenega ISM-frekvenčnega
pasa (864 MHz, 915 MHz ali 2,4 GHz) ter okolja.

BREZŽIČNI SISTEM ZA MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Kot smo že omenili, je trenutno glavna prednost Zigbeekomunikacij nasproti Wifikomunikacijam, manjša poraba
energije, ki je zelo pomembna pri velikem številu porabnikov
in komunikacijskih enot. Zato smo se odločili zgraditi
eksperimentalni sistem porazdeljenega merjena parametrov
kvalitete električne energije z Zigbee-brezžičnim
senzorskim omrežjem (WSN). Omrežje služi komunikaciji
na nizkonivojskem električnem distribucijskem omrežju,
za prenašanje merilnih podatkov od oddaljene merilne
postaje do bazne postaje. Bazna postaja je preko interneta
povezana s centralno postajo, podatkovnim centrom. Kadar
je razdalja med bazno in merilno postajo večja od dometa
posamezne WSN-enote (modula), uporabimo dodatne
oddajno-sprejemne WSN-module, vozlišča (nodes) in tako
povečamo domet WSNomrežja. Pri manjšem prometu,
lahko več merilnih postaj uporablja skupni vmesni modul.
Kot sprejemno-oddajna enota lahko služi že sam
SPaRCMosquito v.2-osnovni modul, medtem ko WSNmodul v oddajni merilni postaji vsebuje razširitveni
modul z USB-povezavo, WSN-modul v sprejemni bazni
postaji pa razširitveni modul z USB in Ethernet portom
(priključkom). Bazni modul se preko USB lahko poveže z
baznim računalnikom, lahko pa preko lastnega serverja
neposredno na svetovni splet. Število merilnih postaj je
pri povezavi na bazni PC omejeno z zmogljivostjo USBrazdelilnika na sprejemni bazni postaji. V primeru manjšega
števila merilnih mest in/ali manjšem podatkovnem
prometu, lahko tudi na sprejemni postaji povezavo s
PC računalnikom ali neposredno s spletom vrši en sam
sprejemni WSN-modul.

3 Zasnova eksperimentalnega sistema

tri-faznih napetostnih signalov ter z LabVIEWmerilnikom
standardnih parametrov kvalitete električne energije [5].
Izmerjeni podatki se po WSN-omrežju prenašajo do bazne
postaje in baznega računalnika (PC) in po potrebi naprej
v svetovni splet oziroma centralno postajo.

4 Sestavne enote eksperimentalnega sistema
Podrobneje bomo opisali posamezne sestavne dele
eksperimentalnega sistema.
4.1 LabVIEW-generator testnih signalov.
Slika 2 prikazuje čelno ploščo ene faze LabVIEW-generatorja
tri-faznih napetostnih signalov in sicer za primer popačenega
napetostnega signala. Nastavljamo lahko različne tipične
popačitve napetosti in njihove kombinacije ter amplitude
harmonskih komponent do desetega harmonika. Signali
so normirani na efektivno vrednost 1V.

Slika 2: Čelna plošča ene faze LabVIEWnapetostnega
generatorja, popačen signal.

4.2 LabVIEW-merilnik parametrov kvalitete
Slika 3 prikazuje čelno ploščo ene faze LabVIEW-virtualnega
instrumenta za merjenje parametrov kvalitete električne
energije.

Slika 1: Zasnova eksperimentalnega sistema.

Poleg parametrov, kot so efektivna vrednost napetosti,
faktor celotnega harmonskega popačenja THD (Total
Harmonic Distortion), vrednosti efektivnih vrednost
harmonskih komponent, do desetega harmonika, je na
čelni plošči še grafični potek petih period izmerjenega
signala in vzorčene vrednosti signala.

Slika 1 prikazuje zasnovo eksperimentalnega sistema. Sistem
sestavljajo merilna postaja z LabVIEW-generatorjem testnih
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Ta modul lahko nadgradimo z razširitvenim hčerinskim
modulom, katerega shemo prikazuje slika 5. Pripadajoči
fotografiji fizičnih modulov sta na slikah 6 in 7. Na osnovnem
modulu je mikrokrmilnik z ARM Cortex M3-arhitekturo.
Na njem je integriran tudi radijski modul z radijskim
čipom MRF24J40, ki podpira komunikacijski standard
IEEE 802.15.4 (ZigBee). Uporablja proste radio frekvenčne
(RF)-pasove pri 2.4 GHz. Na RF-modulu je kompaktna
''microstrip'' antena na tiskanem vezju.

Slika 3: Čelna plošča LabVIEW- merilnika parametrov
kvalitete električne energije.
4.3 WSN-moduli

Slika 6: Fotografija osnovnega modula
SPaRCMosquito v.2.

2.4 V

SPI

Uporabili smo lastno razvite WSN-module SPaRCMosquito
v.2 [4]. Slika 4 prikazuje shemo osnovnega modul.

Slika 4: Blokovna shema osnovnega modula
SPaRCMosquito v.2.

Slika 7: Fotografija razširitvenega modula
SPaRCMosquito v.2.

Razširitveni modul vsebuje različne komunikacijske
vmesnike, ki omogočajo komunikacijo preko različnih
komunikacijskih mrež, po komunikacijskih standardih TCP/IP,
CAN in USB.

Slika 5: Blokovna shema razširitvenega (hčerinskega)
modula SPaRCMosquito v.2.
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Hitri (''bliskovni'') pomnilnik Flash-RAM na osnovnem
modulu lahko sprogramiramo preko USB komunikacije.
Uporabljeni Cortex M3 procesor je dovolj zmogljiv, da
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lahko emulira spletni strežnik. Tako lahko modul komunicira
preko interneta, če mu dodelimo prosti IPnaslov.
Razširitveni modul lahko priredimo za potrebe različnih
aplikacij, kot WSN-bazni modul (bazna postaja) ali WSNsenzorska enota ali WSN-enota, ki služi le podaljšanju
dometa brezžičnega senzorskega omrežja (brezžični
sprejemnik/oddajnik).

5 Opis komunikacij za brezžični prenos merilnih
podatkov
V tem poglavju bomo podrobneje opisali komunikacije
in komunikacijske enote za brezžični prenos merilnih
podatkov. Blokovno shema komunikacijskega sistema za
prenos podatkov od merilne postaje do bazne postaje
prikazuje slika 8. Za komunikacijo med osebnim računalnikom
in WSN-modulom je vzpostavljen navidezni USB-priključek
(USB virtual COM port) na strani WSN-modula in USB komunikacija z LabVIEW-VISA softverskim gonilnikom
na strani PCračunalnika.
ARM-mikrokrmilnilk komunicira z brezžičnim modulom
MRF24J40MA preko vmesnika SPI. USB-navidezni COM-port
komunicira z uporabo 10-bitnega okvira, ki ga sestavlja:
1 začetni (start) bit, 1 zaključni (stop) bit in podatkovno
polje z 8 biti. Zaradi te omejitve pretvorimo izmerjene
parametre v formatu s plavajočo vejico (64-bitov) v
zaporedja bajtov.
RF link

USB-VCP

USB-VCP

Labview

Labview

USB-VCP Cortex M3
LPC1758

SPI

RF link

MRF24J40

Slika 8: Shema izvedbe komunikacije.

6 Študija scenarijev prenosa podatkov
Možna sta dva glavna scenarija prenosa merilnih podatkov.
V prvem scenariju prenašamo parametre, v drugem pa
kar vzorčene vrednosti signalov. V drugem scenariju se
parametri kvalitete računajo v bazni ali centralni postaji.

Slika 9: LabVIEW-program USB-komunikacije.

Slika 10: LabVIEW- čelna plošča USBkomunikacije.
6.1 Prenos parametrov kvalitete
Parametre kvalitete električne energije računamo iz
otipanih signalov napetosti in tokov trifaznega sistema,
z uporabo 16-bitnih A/Dpretvornikov.
Prvi primer
V prvem primeru smo izbrali frekvenco vzorčenja
(sempliranja) fs=1 kHz (kartica za zajemanje omogoča
100 kHz). V vsaki programski zanki LabVIEW-programa za
zajemanje signalov in merjenje parametrov s trajanjem 1
sekunde, zajamemo 5 period sinusnega signala s frekvenco
f0=50 Hz. Tako zajamemo N0=fs/f0=20 vzorcev (semplov)
na periodo signala in 100 vzorcev, iz katerih izračunamo
12 različnih parametrov kvalitete (PQ) vsako sekundo. Po
zahtevi Shannonovega teorema vzorčenja (fs>2f0) lahko
s frekvenco vzorčenja 1 kHz računamo amplitude (ali
efektivne vrednosti) do 10 višjih harmonikov.
Program LabVIEW za zajemanje signalov pridobi iz
16-bitnega A/D pretvornika vzorčene vrednosti Fs v
formatun plavajoče vejice. Da bi predstavili vzorčene
vrednost v 16-bitnem celoštevilčnem formatu Is, izvedemo
sofversko kvantizacijo in kodiranje, ki vključuje deljenje
in zaokrožanje (round) ter kodiranje:
Is=round(Fs/qs)

(1)

kjer kvantizacijsko stopinco določimo na osnovi območja
signala Fs_obm po enačbi,
qs=Fs_obm/216

(2)
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Iz 100 vzorcev signala (v petih periodah) v eno-sekundni
zanki izračunamo naslednje parametre kvalitete: efektivno
vrednost – RMS (Root Mean Square), Skupno harmopnsko
popačenje –THD (Total Harmonic Distortion), frekvenco
signala in vrednosti harmonskih komponent od druge do
desete. Osnovno harmonsko kmponento lahko računamo
iz efektivne vrednosti in efektivnih vrednosti višjih
harmonski komponent. Tako dobimo 12 parametrov za
vsak merilni signal napetosti ali toka.
V prvem primeru tako pošljemo 12 izračunanih parametrov
za vsak zajeti signal v sekundi od PC-merilne postaje do
WSNmodula. Program za komunikacijo preko USBvmesnika
med računalnikom PC in WSNmodulom je na strani
računalnika napisan v LabVIEW-programu z uporabo VISA
programskih vmesnikov. Z ozirom, da signale zajemamo
s 16-bitnim A/D-pretvornikom, je smiselno pošiljati
parametre s 16-biti (dvema bajtoma). Vendar pa, da bi se
izognili numeričnim pogreškom, parametre Fp računamo
v formatu plavajoče vejice. Za prenos jih pretvorimo v
16-bitne celoštevilčne vrednosti Ip po izrazu:
Ip=round(Fp/qp)

(3)

kjer kvantizacijsko stopnico določimo iz območja vrednosti
parametra Fp_obm, z uporabo naslednje enačbe:
qp=Fp_obm/2

16

(4)

Za USB-serijsko komunikacijo tvorimo pakete (okvire), ki
vsebujejo dodatna polja za zanesljiv prenos: 3 bajti tvorijo
sinhronizacijsko glavo, 1 bajt nosi informacijo o številu
prenesenih bajtov, 2 bajta služita identifikaciji okvira, 2
bajta sta ''tovor'', 1 bajt je namenjen za zaščitno kodiranje
– vsoto bitov (check sum). Tako je celotna (velikost) dolžina
prenesenega okvira 9 bajtov za vsak izmerjeni (izračunani)
16-bitni parameter. Format okvira prikazuje slika 10. Za
potrebe raziskave smo v prikazanem primeru simulirali
sinusoido z dodanim Gausovim šumom. LabVIEWblokovni
diagram za USB-komunikacijo prikazuje slika 9. ZigBee
brezžična komunikacija uporablja Zigbee-format v skladu s
standardom IEEE 802.15, kjer se za odkrivanje morebitnih
pogreškov pri prenosu uporablja CRC-zaščitno kodiranje.
Skupno število parametrov za tri-fazne napetosti in trifazne tokove v tem primeru v eni sekundi je:
št _ parameterov .12.6=72,
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RF=dolžina_okvira . okvirna_hitrost=
(6)
(15 bajtov) . (72/ s) 1080 bajtov/s 1,08 kB/s
Pri prenosu parametrov v celoštevilčnem formatu pa je
zahtevana bitna hitrost RI enaka:
RF=dolžina_okvira . okvirna_hitrost=
(9 bajtov) (72/ s) 648 bajtov/s 0,648 kB/s

(7)

Teoretična hitrost prenašanja podatkov pri Zigbee-standardu
je omejena na 250 kb/s=31,25 kB/s. V naši aplikaciji pa
smo dosegli maksimalno hitrost C (kapaciteto kanala) 150
kb/s, to pomeni 150/8=18,75 kB/s, izmerjeno znotraj
laboratorija z ovirami in pri komuniciranju na krajših
razdaljah nekaj metrov. Dejanska dosežena zmogljivost
(kapaciteta) kanala je odvisna od vrste okolja in razdalje
prenašanja ter razmerja moči signala in šum SNR (Signal
to Noise Ratio). Pri frekvenci vzorčenja 1 kHz imamo za
doseženo kapaciteto dovolj rezerve pri bitni hitrosti, v
obeh primerih, pri prenašanju parametrov v plavajoči
vejici in v celoštevilčnem formatu.
Drugi primer
V drugem primeru, ko povečamo hitrost vzorčenja na 3
kHz, lahko merimo do 30 harmonskih komponent signala.
V tem primeru število parametrov na sekundo naraste
na 3+29=32, za vsak merilni signal. Za tri napetostne
in tri tokovne signale trifaznega sistema imamo potem
naslednje število parametrov v vsaki 1-sekundni zanki
LabVIEWprograma:
št _ parametrov = 32 . 6 = 192

(8)

Pripadajoča bitna hitrost prenosa 16-bitnih celoštevilčnih
parametrov potem naraste na:
R = Frame_size . Frame_rate =
(9)
(9 bajtov) (192/ s) 1728 bajtov/s 1,728 kB/s
Ta podatkovna hitrost je še vedno zelo majhna v primerjavi
z dosegljivo prenosno zmogljivostjo kanala 18,75 kB/s.
6.2 Prenos vzorčenih vrednosti signalov

(5)

oziroma hitrost (stopnja prenašanja) okvirov 72 okvirov/s.
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Če bi prenašali parametre v formatu s plavajočo vejico
(okvir dolžine 15 bajtov za vsakega), bi potrebna bitna
hitrost RF znašala:

V drugem scenariju namesto merjenih parametrov kvalitete
prenašamo kot koristne podatke (parametre) kar same
vzorčene vrednosti signalov napetosti in tokov trifaznega
sistema.

BREZŽIČNI SISTEM ZA MERJENJE KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Prvi primer
V prvem primeru, pri frekvenci vzorčenja 1 kHz, imamo
20 otipov (vzorcev) na periodo 50 Hz. Pri zajetju 5 period
v vsaki sekundni zanki, dobimo 100 celoštevilčnih
16-bitnih podatkov (2 bajta) na sekundo za vsak signal.
Za tri napetostne in tri tokovne signale moramo prenesti
naslednje število otipanih vrednosti (parametrov) na
sekundo:
št _ parametrov=100 . 6 = 600

(10)

Velikost okvira je 2 bajta za podatke (data) in 7 dodatnih
bajtov (overhead). Zahtevana prenosna hitrost je tedaj
enaka:
R1=dolžina_okvira . okvirna hitrost=
(11)
(9 bajtov) (600/ s) 5400 bajtov/s 5,4 kB/s
Ta podatkovna hitrost je tudi še zelo daleč od maksimalne
prenosne hitrosti (kapacitete) kanala 18,75 kB/s.
Drugi primer
Pri frekvenci vzorčenja 3 kHz (kar omogoča računanje do
30 harmonskih komponent) moramo prenašati 3-krat več
otipanih vrednosti kot pri 1 kHz, torej:

R1=3 . 5,4 kB/s = 16,2 kB/s

(12)

Ta vrednost pa je zelo blizu meje, to je kapacitete kanala
18,75 kB/s.

7 Uporaba zgoščevanja podatkov
V primeru, ko smo blizu meje prenosne zmogljivosti kanala,
lahko s tehnikami zgoščevanja podatkov prenesemo več
parametrov (parametrov kvalitete ali vzorčenih vrednosti).
Zgoščevanje zmanjša tudi porabo energije pri radiofrekvenčnem (RF) prenosu in izboljša energijsko učinkovitost in porabo baterij WSN-modulov. Namreč RF-prenos
porabi največ energije, zato je zgoščevanje priporočljivo
tudi, ko kapaciteta prenosnega kanala ni kritična.
Če zahtevamo prenos podatkov brez izgube informacije,
so najprimernejše tehnike brezizgubnega zgoščevanja
podatkov. Najpreprostejša tehnika je tvorjenje razlike dveh
sosednjih parametrov. Če razlike ne preseže neke predpisane
majhne vrednosti (na primer nekaj procentov), novega
parametra ne pošljemo. Na ta način lahko dosežemo
znatne prihranke. Ta preprosta tehnika ni učinkovita pri
zgoščevanju (stiskanju) podatkov signalnih otipov. V tem
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primeru so potrebne bolj prefinjene in učinkovite
tehnike brez-izgubnega zgoščevanja, kot je diferencialno prediktivno kodiranje (DPCM), ki mu sledi
brez-izgubno entropijsko kodiranje (kot Huﬀmanovo
kodiranje, Lempel-Ziv kodiranje ali druge metode).

8 Zaključek
V članku opisujemo raziskavo možnosti uporabe
brezžičnih senzorskih omrežij na nizkonapetostnem
distribucijskem električnem omrežju za distribuirano
merjenje parametrov kvalitete električne energije
v več merilnih postajah. V ta namen smo zgradili
eksperimentalni model. Preučili smo dva glavna
scenarija prenosa parametrov, prenos parametrov
kvalitete ali samih vzorčenih vrednosti signalov, pri
dveh frekvencah vzorčenja, 1 kHz in 3 kHz. Rezultati
študije in eksperimentov so pokazali, da pri lokalnem
izračunu in prenosu parametrov kvalitete nismo presegli
kapacitete kanala, pri prenosu vzorcev pa pri višji
frekvenci približamo kapaciteti, kar zahteva uvedbo
kompresijskih tehnik. V nadaljevanju bo potrebno
še preučiti uporabo različnih tehnik zgoščevanja
ter topologij omrežij WSN in protokolov usmerjanja
prometa.

9 Literatura
[1] E. F. Fuchs, M.A.S. Masoum, “Power Quality in Power
Systems and Electrical Machines,” Academic Press,
USA, February 2008.
[2] Power quality application guide, Voltage disturbances,
Standard EN 50160, Copper Development Association,
2004.
[3] Y. Lim, H.M. Kim, S. Kang, “A Design of Wireless
Sensor Networks for a Power Quality Monitoring
System,” Sensors, Vol. 10, No. 11, pp. 9712-9725,
November 2010.
[4] K. Benkič, P. Planinšič, Ž. Čučej, “Custom Wireless
Sensor Network based on ZigBee,” In Proceeding of
International Symposium ELMAR 2007, pp. 259262, Zadar, Croatia, September 2007.
[5] M. Simić, D. Denić, D. Živanović, D. Taskovski, V.
Dimcev, “Development of a Data Acquisition System
for the Testing and Verification of Electrical Power
Quality Meters,” JPE – Journal of Power Electronics,
Vol. 12, No. 5, pp. 813-820, September 2012.
Članek je bil objavljen v Zborniku konference AIG'17

46

AVTOMATIKA 169/2018

Comau Mate – prvi
komercialni eksoskelet
za manualne delavcei
Informacije: www.comau.com

Ker je osnova tega modela pasivna (hrani energijo v vzmeti),
mu Comaou pravi »Wearable Ergonomic Support« in je
verjetno prva lastovka v seriji tovrstnih izdelkov, ki še prihaja.
Pri Comau pravijo, da je bil eksoskelet razvit v sodelovanju
med ortopedskim in podjetjem za biorobotiko in je namenjen
lajšanju ramenskih naporov.
EN

MATE
Muscular Aiding Tech Exoskeleton

Comau Mate eksoskelet
Zaradi pasivne zasnove je relativno lahek in ne potrebuje
znatnega notranjega energijskega vira ter nima podanega
časa avtonomije. Osnovni namen je lajšanje naporov pri lažjih
manipulativnih delih in s tem doseganje večjega delovnega
udobja, natančnejših rezultatov in zniževanju kroničnih okvar
pri tovrstnem dolgotrajnem delu.
Vir: https://www.comau.com/EN/MATE

Advantech EKI-1751 za
Ethernet povezovanje
preko VDSL2 »Long
Reach«
Informacije: www.advantech.com

EKI-17651I je namenjen povezovanju
Ethernet segmentov, na razdaljah, večjih
od 100m in preko ene parice, ko nam
FTP kabel enostavno ni dosegljiv ali ga
je prezahtevno postaviti med danima
lokacijama. Enota je v IP-30 ustreznem

TEHNOLOGIJE/SENZORIKA
ohišju, za temperaturno območje od 45° do +75°C, uporablja
pa VDSL preko frekvenčnih planov 997 in 998 ustrezno
ITUT G.993.2 standardu. Za prenos lahko uporablja Cat3
ali pa koaksialni kabel.
Vir: http://www.advantech.com/products/3a812bf9-8c794177-b469-d5fe73036d3d/eki-1751i/mod_83b3d7b3d0dd-4b29-a472-f5ee2149704b

TDK-jev kompaktni
generator hladne
plazme – CeraPlasTM HF
Informacije: www.tdk-electronics.tdk.com

CeraPlasTM HF je kompaktni generator hladne plazme,
zasnovan na PZT (svinec cirkonat titanat) keramiki in
vdelan v plastično ohišje. CeraPlasTM HF meri samo 47.3
mm x 20 mm x 20 mm in je namenjen spajkanju v vezje.
Lahko ga integriramo enostavno in brez posebnih zaščit
pred visokimi napetostmi. Novi generator lahko ionizira
različne pline in tudi zrak pod normalnimi pritiski, izhodna
temperatura pa je pod 50°C in tako lahko z njo obdelujemo
tudi toplotno občutljive materiale. Generator ima majhno
porabo in je tako primeren tudi za baterijsko napajane
prenosne sisteme.
CeraPlasTM HF ima široko področje uporabe.
Lahko ga uporabimo za obdelavo plastičnih
površin, na katere potem lažje tiskamo ali
pišemo. Uporaben je tudi za dezinfekcijo
ran ali sterilizacijo naprav in hrane. Ozon,
ki ga generira, pa je lahko uporaben tudi
za nevtralizacijo neprijetnih vonjav.

Novi FocalSpec-ovi
senzorji za zajem slike
Informacije: www.focalspec.com

FocalSPec je proizvajalec, znan po svojih slikovnih senzorjih
za premočrtni konfokalni zajem, ki so lahko idealna izbira
za hiter zajem površinskih detajlov. Senzorji omogočajo
zelo veliko meritev v sekundi, v omejenem volumnu žarka
in v skladu s svojo tehnologijo zajem izredno natančnih
detajlov. FocalSpec v demonstracijskem videu kaže
merjenje debeline črnila na podlagi po nanosu z ink-jet
brizgalnikom. Sorodna področja uporabe bi bila denimo
analiza kakovosti površinskih detajlov tiskanega vezja,
meritev hrapavosti površine ipd.
Osnovni princip dela LCI (Line Confocal Imaging) senzorjev
je ločitev bele svetlobe v posamezne komponente in
fokusiranje le teh na različnih točkah svoje poti proti
merjeni podlagi. Razpored barv odbite svetlobe bo tako
odvisen od točke, v kateri je ta zadela podlago. Z ozkim
razponom fokusiranega področja tako lahko dosežemo
zelo visoko natančnost, poleg tega pa lahko merimo relief
celega področja v enem zajemu in ne samo določene točke.
Enake osnovne lastnosti tehnologije so:
- do 10 milijonov izmerjenih točk v sekundi
- do 5000 zajemov v sekundi
- 2048 hkratno zajetih točk v eni meritvi
- optična dolžina profila od 4,4 mm do 16,4 mm
- razmik med merilnimi točkami od 2,1 do 8,0μm

TDK ponuja tudi evaluacijski kit, ki vsebuje
neko osnovno krmilje, ki omogoča upravljanje
generatorja pri različnih intenzitetah.
Nadaljnje informacije: www.tdk-electronics.
tdk.com/plasma.
Vir: https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/373388/
company/press-center/press-releases/press-releases/
plasma-generators--compact-ceraplas--hf-element-forcold-plasma/2435688

www.avtomatika.com

Princip dela LCI zajema
Nova modela serije sta LCI401 in LCI1201. Glede na stare
modele sta dvakrat manjša, imata boljše optične lastnosti
in sta bolje utrjena za delo v zahtevnem okolju.
Z obema lahko merimo:
- grobost površine
- 3D izmere
- celovitost tesnil
- višina igel na površini
LCI401 je natančnejši LCI1201 pa univerzalnejši, hitrejši
model, bolj naklonjen aplikacijam v elektroniki in medicini.
Več informacij na:
https://www.focalspec.com/technology/
https://us18.campaign-archive.com/?u=c611bddfa6a5f9
04ed5f4b234&id=be2d3c8365
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