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Information & communications technologies for automation and control of infrastructural 
objects 

The purpose of this paper is presentation and comparisment of classical and advanced control 
components and information and communications technologies for automation and control of 
infrastructural objects. There will be shown and described some popular concepts which are often 
currently in use and on the other side possible updates and upgrades and newer concepts of 
designing of automation and control of infrastructural object with use of modern information and 
communications technologies. 

 

Kratek pregled prispevka 

Cilj prispevka je primerjava in predstavitev klasičnih in naprednih gradnikov in informacijsko – 
komunikacijskih tehnologij za nadzor in avtomatizacijo infrastrukturnih objektov. Prikazani in 
opisani bodo koncepti, ki so pogosto trenutno v uporabi in so najbolj razširjeni in na drugi strani 
možne posodobitve in nadgradnje in novejši koncepti zasnove avtomatizacije in nadzora 
infrastrukturnih objektov z uporabo sodobnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Uvod 

Če primerjamo današnjo klasično zasnovo 
nekega avtomatiziranega sistema z začetki 
avtomatizacije sistemov v preteklosti, 
vidimo, da se je na tem področju zgodil 
velik napredek. Zdi se nam, da se zadnja 
leta razvoj le še stopnjuje in tako imamo na 
trgu najrazličnejše možne produkte in 
načine, s katerimi lahko izvedemo 
avtomatizacijo in nadzor določenega 
sistema. Seveda to zahteva, da smo 
venomer v koraku s časom in imamo vedno 
na voljo najnovejše informacije o dogajanju 
na trgu. Zaradi tega moramo biti na 
tekočem z najnovejšimi tehnologijami in jih 
znati tudi pravilno in učinkovito uporabiti. 
Pri tem se moramo zavedati, kaj so 
poglavitni razlogi in namen uvajanja 
naprednih informacijsko – komunikacijskih 
tehnologij za avtomatizacijo in nadzor  
sistemov. Seveda je to v prvi vrsti 
zmanjševanje investicijskih in obratovalnih 
stroškov kot tudi višanje zanesljivosti, 
učinkovitosti, fleksibilnosti in nadzora 
postavljenega sistema. 

Na področju avtomatizacije se kaže 
napredek pri stikalni opremi in senzoriki, 
kjer je bil do sedaj največji problem 
ožičevanje, v prihodnosti pa vse kaže na to, 
da se bodo elementi le povezovali med 
seboj na dosti bolj enostaven način. Na 
nivoju krmilne opreme prihaja do 
združevanja posamezne opreme, kot na 
primer upravljalnih panelov, ki imajo že 
vgrajeno krmilno funkcionalnost, različne 
komunikacijske vmesnike, spletne 
tehnologije, kar v celoti zelo poenostavlja 
celoten sistem. Zaradi vseveč različnih 
možnih načinov komuniciranja prihaja do 
opuščanja klasičnih centraliziranih 
sistemov in vsebolj prihajajo v ospredje 
porazdeljeni oziroma distribuirani sistemi. 
Pri infrastrukturnih sistemih, ki so 
velikokrat distribuirani, je tako potrebno 
upoštevati, da so rešitve avtomatizacije in 
vodenja decentralizirane in neodvisne od 
centra vodenja. Med seboj naj komunicirajo 

brez centra vodenja in tudi v primeru izpada 
le-tega naj bodo sposobni samostojnega 
delovanja. Za učinkovit nadzor 
distribuiranih sistemov so potrebne tudi 
standardne funkcionalnosti centralno 
nadzornih sistemov (CNS), kot so naprimer 
zajem podatkov iz objektov in posredovanje 
parametrov iz centra vodenja na objekte 
prek različnih komunikacijskih medijev in 
protokolov. Ključno je tudi arhiviranje 
podatkov in uporaba le-teh za izboljšanje 
sistema, ter učinkovito alarmiranje ob 
pojavu napak, kjer so operaterji takoj 
obveščeni o možni napaki in lahko tako 
ukrepajo v najkrajšem času. 

Nadzorno vodenje distribuiranih sistemov 
se postavlja z distribuirano arhitekturo, kjer 
je omogočeno hierarhično upravljanje s 
sistemom. Posamezni operaterji lahko 
dostopajo v sistem vodenja prek različnih 
komunikacijskih dostopov (LAN, UMTS, 
GPRS, ipd) in z uporabo spletnih tehnologij 
in standardnih spletnih brskalnikov. Pri tem 
ni potrebe, da imamo nameščeno SCADA 
programsko opremo za nadzor, saj lahko 
nadzor in upravljanje poteka preko spletne 
vizualizacije, ki jo nek proizvajalec lahko 
ponuja že na krmilni opremi oziroma 
upravljalnem panelu.  

2 Klasičen centraliziran sistem in njegovi 
gradniki 

Klasična centralizirana arhitektura, se 
praktično še danes uporablja v večini sistemov 
avtomatizacije v zgradbah in industriji (glej 
sliko 1). Pri klasičnih sistemih procesnega 
vodenja vodi tehnološki proces eden ali več 
krmilnikov, ki predstavljajo možgane sistema za 
procesno vodenje. Krmilnik pridobiva podatke 
prek vhodnih modulov, na katere so povezani 
senzorji, prek izhodnih modulov pa posreduje 
ukaze do aktuatorjev. S celotnim sistemom 
lahko tako upravljamo  prek lokalnega 
upravljalnega panela ali prek centra vodenja. 



 

Slika 1: Klasična zasnova sistema 

2.1 Senzorika in aktuatorji 

Senzorji so elementi, ki nam dajejo informacije 
iz procesa. Izvršni členi ali aktuatorji pa so 
elementi, s katerimi vplivamo na proces. 
Senzorje lahko delimo na digitalne, kamor lahko 
uvrstimo razna stikala (mehanska, foto, 
induktivna, itd) in na analogne, s katerimi 
merimo vrednost procesne veličine v določenem 
razponu. Za industrijo so značilne meritve 
premika, tlaka, temperature, pretoka, pospeška, 
svetlobe. Največja problematika v tem 
segmentu je vsekakor ožičenje vsakega 
elementa posebej, kar nastane velik strošek 
predvsem pri velikih sistemih.  

2.2 Programabilni logični krmilniki 

Programabilni logični krmilnik je 
mikroračunalnik, prirejen za delovanje v 
industrijskem okolju. Krmilniki so se pojavili 
kot mikroračunalniški nadomestki za uporabo 
relejske logike, zaradi svoje univerzalnosti, 
fleksibilnosti, modularnosti pa so danes 
univerzalno uporabljani na nivoju vodenja 
procesov.  Značilna zanje je modularna zgradba, 
kar omogoča prilagodljivost glede števila 
vhodov, izhodov, pomnilnika in centralne 
procesne enote na zahteve. Glavni krmilniki 
lahko med seboj komunicirajo tudi preko 
razpoložljivih komunikacijskih vmesnikov. Če 
pride do okvare krmilnika, se ustavi celoten 
sistem, ki ga ta krmilnik vodi. Krmilnik preko 
vhodno/izhodnih modulov pridobiva in pošilja 

parametre napravam v procesu. Moduli se 
razlikujejo glede na fizikalno veličino, s katero 
se posreduje informacija (tok, napetost). To 
pomeni, da mora biti vsaka naprava (vsi senzorji 
in aktuatorji), ki sodeluje v sistemu procesnega 
vodenja, fizično povezana s krmilnikom 
oziroma njegovimi vhodno/izhodnimi  enotami. 
Senzorji in izvršilni elementi so klasični 
elementi brez integriranih komunikacijskih 
vmesnikov. Ožičenja je torej veliko in tako 
pogojuje poti pretoka informacij. 

2.3 Nivo nadzora in vodenja procesov 

Zbiranje procesnih podatkov v realnem času 
je temelj delovanja nadzornega sistema. 
Celovito obvladovanje avtomatiziranega sistema 
zahteva sprotno spremljanje procesa in 
posredovanje v realnem času. Za izpolnjevanje 
takih zahtev se sedaj večinoma uporablja 
SCADA (Supervisory Control And Data 
Acquisition) programska oprema. Glavne 
lastnosti SCADA aplikacij so zbiranje procesnih 
podatkov v realnem času, prikazi in nadzorno 
vodenje, zaprtozančno vodenje, alarmiranje, 
arhiviranje podatkov, dogodkovno delovanje, 
statistično spremljanje procesa, generiranje 
poročil, porazdeljeno delovanje, odprtost in 
povezljivost, integriran sistem zaščite, glavne 
lastnosti orodij za razvoj SCADA aplikacij pa 
so uporaba objektno-orientirane paradigme, 
modularna zgradba, on-line ali brezprekinitvena 
konfiguracija, standardnost in povezljivost. Za 
zbiranje procesnih podatkov potrebujemo tudi 
komunikacijske programske vmesnike, 
sposobne komunikacije s podrejenimi 
napravami, ki zbirajo podatke in vodijo proces. 

3 Uvajanje naprednih gradnikov in 
informacijsko – komunikacijskih 
tehnologij v distribuirane sisteme 

Namen uvajanja naprednih gradnikov in 
rešitev vodenja in nadzora posameznih 
infrastrukturnih objektov je tako zmanjševanje 
investicijskih in obratovalnih stroškov kot 
višanje zanesljivosti, učinkovitosti in 
fleksibilnosti (glej sliko 2).  



Slika 2: Napredni distribuirani sistem vodenja  

Pri snovanju distribuiranih sistemov in vodenju 
le-teh je tako potrebno upoštevati sledeče 
smernice: 

 Rešitev naj bo čimbolj decentralizirana in 
naj sestoji iz krajevno samostojnih 
podsestavov, ki so komunikacijsko 
povezani s soodvisnimi objekti in centrom 
vodenja. 

 Podsestavi naj bodo, v kolikor to dopušča 
struktura sistema, sposobni samostojnega 
delovanja in zagotavljanja zahtevanih 
funkcionalnosti tudi ob izpadu 
komunikacijske povezave  s soodvisnimi 
objekti in centrom vodenja.  

 Usklajevanje delovanja in komunikacija 
med soodvisnimi objekti naj poteka 
direktno, brez posredovanja centra vodenja, 
Na tak način v primeru izpada centra 
vodenja delovanje lokalnih soodvisnih 
podsestavov poteka nemoteno naprej. 

 Za učinkovit nadzor so potrebne standardne 
funkcionalnosti centralno nadzornih 
sistemov (CNS) ali pa nadzor in vodenje 
sistema prek spletnih tehnologij z uporabo 
spletnih brskalnikov. 

3.1 Stikalna oprema in senzorika 

Če se osredotočimo na napredek pri 
gradnikih najnižjega nivoja nekega 
avtomatiziranega sistema, je to zagotovo premik 
v smeri odprave signalnega ožičevanja stikalne 
opreme, senzorike in tipk, ter s tem povezanih 
stroškov. Takšni sistemi, kjer gre v bistvu za 
povezovanje elementov med seboj in ne več 
ožičevanjem teh, so se začeli v zadnjem času 
pogosteje pojavljati.  

Zasnova takšnega komunikacijskega sistema 
je v osnovi izvedena iz klasičnih komponent 
(kontaktorji, motorski zaganjalniki, tipke,..) pri 
katerih so dodani komunikacijski elementi. Ti 
elementi so med seboj povezani s posebnim 
komunikacijskim vodilom, prek katerega se 
prenašajo podatki, napajalna napetost za 
komunikacijske elemente in krmilna napetost za 
stikalne elemente, za katere je potrebno 
zagotoviti samo samostojno močnostno 
napajanje. Vsi komunikacijski elementi so nato 
preko komunikacijskega vmesnika povezani še 
na standardni krmilni sistem (glej sliko 4). 
Komunikacijski vmesnik je obenem tudi 
napajalnik, na katerega lahko povežemo do 
petnajst komunikacijskih enot. Za večje število 
modulov pa v verigo po možnosti vključimo še 
dodaten napajalni modul. 

Pri nekem močnostnem stikalnem bloku, z 
vgrajeno distribuirano vhodno izhodno enoto 
imamo sicer modularno izgradnjo postrojenj, 
vendar je potrebno več vodnikov za ožičenje 
elementov (glej sliko 3). Potrebujemo ločene 
vodnike npr. za vklop kontaktorja, signalizacijo 
motorskega zaščitnega stikala in pomožni 
kontakt kontaktorja. Pri povezavi vsakega 
izmed omenjenih vodnikov pa obstaja možnost 
napačne povezave. S tem izgubimo na višji ceni, 
omejeni fleksibilnosti in diagnostiki napak, ter 
nadgradnje zahtevajo tudi širitev vhodno 
izhodnih kanalov, če ni bilo predvidene rezerve.  



 

Slika 3: Klasično ožičenje v primerjavi z 
naprednim komunikacijskim sistemom 

Pri izvedbi inteligentnega stikalnega bloka pa 
imamo tako: 

 minimalni nivo fiksnega ožičenja na 
strani krmilnih tokokrogov 

 ni možnosti napak in zamenjav med 
močnostnimi in krmilnimi tokokrogi 

 izvedba sistema je bistveno hitrejša 

 fleksibilnost pri dograditvah 

 komunikacijski vmesnik za povezavo s 
PLC krmilnim sistemom 

 izboljšano diagnostiko 

 cenejšo izvedbo 

 vsak komunikacijski modul nadomesti 
en digitalni izhod in dva digitalna vhoda 
na krmilniku 

 povezovanje s komunikacijskim 
sistemom, ki se izplača že pri desetih 
priklopljenih elementih prek 
komunikacije v primerjavi s klasičnim 
ožičenjem. 

Prihranek in poenostavitve so vidne že v 
vsakem posameznem koraku, od načrtovanja do 
montaže in zagona določenega sistema.  

Primer takega sistema lahko vidimo pri 
podjetju Eaton, ki so eni prvih proizvajalcev 
takega sistema. Sistem z imenom SmartWire 
nam tako omogoča elegantno rešitev priklopa 
posameznih elementov na krmilje brez 
odvečnega ožičenja, kar je sploh dobrodošlo pri 
večjih sistemih. 

 

 

Slika 4: Sistem povezovanja elementov 

Z razvojem industrijskih mrež, pa so se 
razvili tudi inteligentni senzorji in merilniki, ki 
jih na krmilni sistem priključimo prek 
komunikacijskih vmesnikov, sposobni pa so 
tudi komunikacije z drugimi   napravami v 
omrežju, tako da jim nastavitve  lahko 
spreminjamo na daljavo. 

3.2 Nivo krmilne opreme 

Na krmilnem delu sistema prihaja predvsem 
do združevanja lastnosti večih komponent. 
Namesto krmilnika na katerega je povezan 
upravljalni panel, postaja to npr. ena izmed 
funkcij upravljalnega panela. Poleg tega krmilne 
enote nudijo vedno številčnejše možnosti 
uporabe in povezovanja z različnimi 
razširitvami preko komunikacijskih vmesnikov 
(CAN, Profibus, RS232, RS485, 
Ethernet10/100). Poleg upravljalnega panela 
tako potrebujemo samo vhodno-izhodne module 
za priklop senzorike. Omogočajo nam tudi 
postavitev spletnih nadzornih aplikacij, ki nam 
omogočajo internetno dostopanje do spletnih 
strani na enoti, pošiljanje SMS in elektronskih 
sporočil. Prek spletne vizualizacije (glej sliko 5) 
tako vidimo različne podatke, oziroma izvajamo 
kontrolo nad procesi, s katerimi upravlja 
krmilna enota. Z uporabo spletnega brskalnika 



lahko tako dostopamo do spletne aplikacije z 
osebnim računalnikom ali pametnimi mobilnimi 
napravami in nadziramo procese takorekoč od 
kjerkoli.   

 

Slika 5: Spletna vizualizacija 

3.3 Nivo nadzora in vodenja sistema 

Za učinkovit nadzor so potrebne standardne 
funkcionalnosti centralno nadzornih sistemov 
(CNS),  integrirane v centru vodenja: 

o Zajem procesnih podatkov, stanj, 
alarmov z vključenih  podsestavov prek 
različnih razpoložljivih 
komunikacijskih medijev (optika, 
RS485, GPRS, xDSL, ipd)   in 
protokolov. 

o Posredovanje parametrov in ukazov 
operaterjev oziroma optimizacijskih 
algoritmov na podsestave za stanja 
naprav, režime delovanja. 

o Arhiviranje procesnih veličin za 
preglede poteka vrednosti procesnih 
veličin v obliki časovnih potekov 
(trendov) ali poročil v tabelarični obliki 
za  analizo in optimizacijo delovanja 
podsestavov in celotnega sistema. 

o Sistem alarmiranja  in potrjevanja 
alarmov za takojšnje obveščanje osebja 
ob pojavu napake, za skrajšanje 
odzivnega časa in zmanjšanja nastale 
škode. 

o Možnost uvajanja ekspertnih 
algoritmov optimizacije za delovanje 
podsestavov in celotnega sistema na 
podlagi zbranih meritev, algoritmov in 
modelov vodenja.  

o Distribuirana arhitektura  za hkratno, 
krajevno porazdeljeno večuporabniško 
upravljanje  s sistemom, z 
vključevanjem operaterjev prek 
različnih komunikacijskih dostopov 
(LAN, UMTS, GPRS, ipd) in z 
uporabo spletnih tehnologij in 
standardnih spletnih brskalnikov.  

o Večnivojski nivo dostopa uporabnikov 
omogoča kontrolo dostopa do 
posameznih funkcij CNS-a po 
pristojnostih. 

Pri nadzoru in vodenju nekega sistema se 
tako vse bolj uveljavljajo spletne vizualizacije v 
povezavi s spletni strežniki, ki jih ponujajo 
proizvajalci že kot storitev integrirano v krmilno 
opremo. S tem lahko govorimo o novih 
konceptih nadzornega vodenja distribuiranih 
sistemov, kot naprimer postavitev sistema na 
dislociranem strežniku za več različnih 
naročnikov in nadzor prek internetnega dostopa 
z uporabo različnih mobilnih naprav. To pomeni 
za naročnika tudi manjše stroške, saj tako ne 
potrebuje nakupa lastne strojne in programske 
opreme za nadzorno vodenje nekega sistema.  

4 Zaključek 

Na opisu klasičnih centraliziranih in 
distribuiranih sistemov, ter primerjavi med 
klasičnimi in naprednimi tehnologijami, so bile 
predstavljene številne pridobitve in prednosti 
uvajanja naprednih gradnikov in informacijsko 
– komunikacijskih tehnologij v avtomatizirane 
sisteme infrastrukturnih objektov. Prav tako se 
na področju krmilne opreme pojavlja 
združevanje lastnosti posameznih krmilnih 
komponent kot na primer krmilnik in upravljalni 
panel, ki kot celota ponujajo bistveno več 
možnosti uporabe. Na nivoju nadzora in vodenja 
pa prihajajo v ospredje spletni strežniki s 
spletnimi vizualizacijami, ki so lahko 



omogočene že na nivoju krmilne opreme. 
Uporaba vgrajenih naprednih gradnikov in 
informacijsko – komunikacijskih tehnologij 
uporabniku prinesejo številne prednosti: 

 Manjšanje investicijskih stroškov 
vzpostavitve in obratovalnih stroškov 
delovanja avtomatiziranega sistema.  

 Manjšanje stroškov ožičenja in 
izdelave stikalnih blokov. 

 Povečan obseg informacij 
pridobljenih z vključenih naprav in 
sistemov. 

 Večjo zanesljivost, učinkovitost, 
fleksibilnost in nadzor postavljenih 
sistemov. 

 


