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Stage equipment for flying scenery control  
 
ABSTRACT: Gallus hall is the best and 

biggest hall in Cankarjev dom, which is the 
central Slovene cultural and congress center. 
We installed new control system for driving all 
hydraulic flying equipment on the grid. Stage 
equipment like "scenery battens" and "point 
hoists” are now connected to the new computer 
controlled system. 

 

 
Slika 1: Oder Gallusove dvorane 

1. Uvod 
 
 
Kulturno – kongresni center Cankarjev dom 

v Ljubljani je v marcu 2002 objavil javni razpis 
za posodobitev odrske tehnike v Gallusovi 
dvorani.  Kot najugodnejšega ponudnika so 
izbrali Liko – Pris d.o.o. Pogoji razpisa so bili 
za izvajalce dokaj zahtevni in tudi terminski 
plani so bili strogo omejeni. Liko-Pris je dela 
posodobitve uspešno dokončal do začetka 
obratovanja dvorane, ko so bili vsi sistemi v 
polni funkciji.  

 
Projekt je zajemal obsežna dela na zgornjih 

linijskih in točkovnih vlekih, glavni cilj in 
namen posodobitve pa je bil zadostitev pogojem 
četrtega varnostnega razreda za odrske pogone. 

 
2. Opis dobavljene opreme in storitev 

 
Liko Pris je na projektu nastopal z 

naslednjimi postavkami:  
 projektiranje sistema vodenja in 

nizkonapetostne opreme,  
 dobava nizkonapetostnih in krmilniške 

omare,  
 odstranitev starih kablov, kabliranje ter 

priklop pripadajoče opreme, 
 dobava GE Fanuc krmilniške opreme s 

“hot standby” procesno enoto, 
 dobava, montaža in priklop dodatnih 

zavor za 23 linijskih in 6 točkovni 
vlekov,  
 zamenjava stikal in mehanizmov za 

kontrolo obremenitev,  
 zamenjava pilotnih hidravličnih ventilov 

z ventili novejše generacije,  
 dobava mobilnega upravljalnega pulta,  
 aplikativna programska oprema za PLC 

in za SCADA nadzorni sistem za vodenje 
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in prikaz delovanja zgornjih odrskih 
pogonov ter 
 testiranje in zagon sistema. 

 
Krmiljenje sistema je izvedeno s pomočjo 

krmilnika GE Fanuc 90-030, upravljanje 
sistema pa se izvaja s pomočjo SCADA sistema 
Intellution iFIX. 

 
 

3. Hidravlični vleki 
 
Hidravlični vleki imajo 23 m hoda v navpični 

smeri, najvišja hitrost vlekov je 1,5 m/s, ki pa je 
med predstavami omejena na 1,2 m/s. Nosilnost 
linijskih vlekov je 500 kg, točkovnih vlekov pa 
po 100 kg. Na vseh hidravličnih vlekih skupaj je 
teoretično lahko obešeno skoraj 15 ton opreme 
naenkrat. 

 
 

Slika 2: Hidravlični linijski vleki 
 
 

4. Sistem vodenja 
 
Vsi pogoni, so opremljeni s proporcionalnimi 

hidravličnimi ventili za zvezno spreminjanje 
hitrosti. Položaj in hitrost vlekov se določa s 
pomočjo absolutnih enkoderjev. Zaradi zelo 
različnih karakteristik sicer enakih hidravličnih 
motorjev ima vsak hidravlični motor svoj 
regulator hitrosti, ki regulira hitrost 
hidravličnega vleka glede na trenutno željeno 
hitrost. 

 

Zahteva investitorja je bila, da ima vgrajen 
sistem dve procesni enoti, ki sta v vroči 
pripravljenosti (“hot standby”). 

Slika 3: Okno za izbiro upravljanja 
 
Vgrajena programska oprema omogoča 

operaterju 4 načine upravljanja: 
 ročno, 
 polavtomatsko, 
 avtomatsko in  
 uporabo receptov v avtomatskem načinu 

ter 6 različnih režimov delovanja v 
polavtomatskem in avtomatskem načinu: 
 (pol)avtomatski sinhroni režim, 
 (pol)avtomatski asinhroni režim, 
 (pol)avtomatski sočasni režim, 
 (pol)avtomatski pobiralni režim in 
 avtomatski prosti režim. 

 
Aplikativna programska oprema krmilnika je 

zelo zahtevna, saj nastopa pri na videz preprosti 
skupinski manipulaciji cel kup spremenljivk. Pri 
polavtomatskem pobiralnem režimu na primer 
se poljubno število izbranih vlekov vozi pri 
enakih (ne pa konstantnih) hitrostih ob različnih 
časih vklopa, tako da izbrani vleki hkrati 
dosežejo cilj. Pri premiku krmilne palice se 
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vključi pogon, ki je od cilja najbolj oddaljen, 
kasneje se mu pridružujejo pogoni, mimo 
katerih se “pelje” prvi pogon. Razen tega, da 
moramo pri startu vsakega naslednjega pogona 
upoštevati prehitevanje vklopa zaradi zagona po 
rampi do želene hitrosti, je treba upoštevati tudi 
spremembe želene hitrosti cele skupine, ker 
operater med vožnjo lahko premika krmilno 
palico. 

 
 

5. Rok za izvedbo 
 
Najtežja zahteva pri izvedbi posodobitve 

odrske tehnike je bil rok za izvedbo. Liko Pris je 
k posameznim fazam organizacije in del na odru 
Gallusove dvorane pristopil takoj, ko je bilo 
mogoče. Kljub temu pa terminski plan ni 
dopuščal nobenih zamud.  

 
Vsa dela so potekala ob sprotnem nadzoru 

naročnika, sam oder pa je imel v času izvajanja 
del status gradbišča. Zaradi zelo kratkega roka 
izvedbe in velike zahtevnosti del je bila 
potrebna natančna koordinacija. Tako tuji kot 
domači dobavitelji so se morali strogo držati 
dogovorjenih rokov, sicer bi lahko prišlo do 
prevelike akumulacije zamud v zaključni fazi 
projekta. Vzporedno z deli na strojni opremi 
odrske tehnike je potekalo programiranje in 
postavitev SCADA sistema.  

 
Zaradi predpisanega izbora opreme in 

nejasnosti v razpisnih zahtevah smo imeli nekaj 
težav, ki pa smo jih uspešno premostili. 

 
 

6. Upravljanje pogonov 
 
Operater upravlja sistem s pomočjo 

mobilnega pulta, ki je s kablom priključen na 
stacionarno opremo. Pult združuje naslednjo 
opremo: 

 dva osebna računalnika z zaslonoma, 
občutljivima na dotik, 
 tipkovnici in miški, 
 štiri krmilne palice, 

 interni telefon, 
 priključek za govorno napravo. 

 
Vnosi vseh podatkov in ukazov so 

omogočeni že z uporabo na dotik občutljivih 
zaslonov, miška in tipkovnica pa sta lahko 
uporabljeni kot opcija. 

 

 
Slika 4: Pult za upravljanje 

 
Pri ročnem in polavtomatskem režimu se 

hitrost vožnje hidravličnih vlekov določa s 
premikanjem krmilne palice, ki ima nastavljive 
parametre. 

 
S posodobljeno elektroniko so sedaj 

omogočeni v splošnem štirje načini voženj s 
tem, da so omogočene tudi vožnje skupin 
vlekov in vožnja po vnaprej pripravljenih 
programih.  
 

 
7. Povzetek 

 
Glavni razlog za posodobitev zgornjih 

hidravličnih pogonov je doseganje višjega 
standarda v varnosti odrske tehnike. Poleg tega  
po so z novim sistemom vodenja izboljšali tudi 
tehnične parametre posameznih pogonov in 
razširili možnosti uporabe gornjih hidravličnih 
vlekov pri izvedbi tehnično zahtevnih odrskih 
predstav.

 


