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The technologies of the remote and
distributed control
The main objective of the project part « The
technologies of the remote and distributed
control« within the project »The Centre of
Excellence (CE) for modern technology
control« is to perform research and
development activities in the area of new
communication technologies for the purpose
of the remote and distributed control. The
project was finished in December 2006. The
test system of the remote and distributed
control was the laboratory hydraulic object,
which
was
realised
with
different
communication technologies as are CAN,
Profibus, Ethernet and Profinet. The
development of wireless communications
appropriate for the remote and distributed
systems of control and implementation of the
interface for GSM, GPRS and SMS technology
has been done. The implementation of virtual
private network technology for the system
requirements of the remote and distributed
control has been applied. The comparison
between Open source based and commercial
SCADA software has been carried out.

razvoja na področju tehnologije vodenja
procesov (avtomatizacija in informatizacija), ki
ga je pripravila tehnološka mreža »Tehnologija
vodenja procesov (TVP)«.
Motivacija za izvajanje projektnega sklopa
»Tehnologije daljinskega in porazdeljenega
vodenja« je bila povečanje konkurenčne
sposobnosti slovenskega gospodarstva in sicer
tako naročnikov-uporabnikov kot izvajalcevprojektantov
sistemov
vodenja.
Večja
konkurenčna sposobnost je v veliki meri
odvisna tudi od zmožnosti sledenja hitremu
razvoju
komunikacijskih
tehnologij
in
implemetacij le teh v industrijskem okolju.
Cilj projekta je sodelovati pri izvajanju
raziskovalno-razvojne (RR) aktivnosti na
področju razvoja novih komunikacijskih
tehnologij
za
potrebe
daljinskega
in
porazdeljenega vodenja. V nadaljevanju članka
bomo opisali posamezne podprojekte in
dosežene rezultate. Projekt smo zaključili v
decembru 2006.
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Predstavitev projekta »Tehnologije
daljinskega in porazdeljenega vodenja«
Projekt sestavljajo trije RR podprojekti:

1

Uvod

Projektni sklop »Tehnologije daljinskega in
porazdeljenega
vodenja«
so
izvajale
raziskovalne skupine Univerze v Mariboru,
podjetja Inea in podjetja Telem v obdobju od
septembra 2004 do decembra 2006. Projektni
sklop je eden od šestih sklopov znotraj
celovitega projekta »Center odličnosti (CO) za
sodobne tehnologije vodenja«. To je eden od
projektov, katerih cilj je izvajanje strategije

- RR1: Uporaba odprte kode in internetnih
tehnologij v procesih vodenja, katerega
nosilka je Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo
in
informatiko
(FERI)
Univerze v Mariboru,
- RR2: Univerzalni sistem zajemanja podatkov
s pomočjo javnih telekomunikacijskih
procesov, ki ga je izvajalo podjetje TELEM
iz Maribora, in

- RR3: Center vodenja in spletno podprto
vodenje dislociranih procesov, ki ga je
izvajalo podjetje INEA iz Ljubljane.
Pridobljeno znanje in nove tehnologije smo
verificirali pri izvedbi demonstracijskega
podprojekta (DP) za naročnika-sofinancerja RR
projekta, podjetje INEA:
- DP1: Daljinsko
vodenja
energetskih sistemov.

industrijskih

Namen projekta je bil združiti raziskovalne
potenciale pri izvajanju podprojektov in
demonstracijskega projekta. Težišče skupnih
raziskav je bilo na področjih:
- uporabe
najnovejših
komunikacijskih
tehnologij v sistemih daljinskega in
porazdeljenega vodenja,
- razvoja
gradnikov
in
podsistemov
daljinskega in porazdeljenega sistema
vodenja,
- uporabe na odprti kodi (open source)
zasnovanih programskih rešitev za potrebe
daljinskega in porazdeljenega vodenja in
- razširjanju rezultatov in izobraževanju
kadrov z znanji s področja uporabe odprte
kode pri razvoju sodobnih sistemov
daljinskega in porazdeljenega vodenja.
Skupne RR aktivnosti so bile:
1. Raziskava stanja in identifikacija trendov
razvoja na področju komunikacijskih
tehnologij v sodobnih sistemih vodenja
(industrijska omrežja in protokoli, internetne
tehnologije, brezžične povezave, GSM, SMS,
GPRS, …).
2. Raziskava prednosti uporabe na odprti kodi
zasnovanih programskih rešitev za potrebe
daljinskega in distribuiranega vodenja.
3. Izdelava specifikacij lastnosti in izvedbe
temeljnih mrežnih povezav v sodobnih
sistemih vodenja.
4. Razvoj in realizacija osnovnih gradnikov in
podsistemov daljinskega in distribuiranega
sistema vodenja na osnovi tehnologije odprte
kode.
5. Priprava izobraževalnih materialov in izvedba
skupnih izobraževanj s področja uporabe

odprte kode pri razvoju sodobnih sistemov
daljinskega in distribuiranega vodenja.
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Rezultati projekta »Tehnologije
daljinskega in porazdeljenega vodenja«

V okviru skupnih aktivnosti je bila izvedena
študija Raziskava stanja in identifikacija
trendov razvoja na področju komunikacijskih
tehnologij v sodobnih sistemih vodenja, ki je
ugotovila, da so komunikacijske tehnologije
osnova vsakega sistema daljinskega ali
porazdeljenega vodenja.
Razvoj komunikacijskih tehnologij
osredotočen na dve področji [1]:

je

- standardizacijo področja žičnih tehnologij z
namenom poenotenja opreme. Novi standardi
tako omogočajo večje hitrosti, redundanco in
ostalo, kar je pomembno pri industrijskih
komunikacijah.
- razvoj brezžičnih tehnologij prenosa. Te
tehnologije se v industrijsko domeno uvajajo
iz potrošniškega oziroma informacijskega
segmenta (npr. GSM, WLAN, Bluetoth).
Intenzivno poteka razvoj na področju
industrijskega etherneta, kjer je pričakovati, da
bo ta tehnologija začela izpodrinjati druge
klasične standarde. Trenutno se na tem
segmentu bori 5-6 proizvajalcev oziroma
skupin, ki ponujajo različne standarde oziroma
rešitve. Pričakuje se, da bo bližnji prihodnosti to
področje enotno standardizirano.
Brezžične tehnologije se razvijajo predvsem
kot posledica razvoja paketnih omrežij za
brezžično telefonijo (GPRS, UMTS) in WLAN
tehnologije iz računalniških omrežij.
Precej novo je področje naključnih omrežij,
kjer večje število enot avtomatsko tvori
dinamična omrežja. Najbolj znan predstavnik je
ZigBee, ki se že uporablja v hišni
avtomatizaciji. Takšna omrežja ponujajo
možnost dinamičnega preoblikovanja prenosnih
povezav, zaradi česar so izredno zanesljiva.
Pričakovati je, da bo njihov vpliv naraščal
predvsem v senzorskih omrežjih na najnižjem
nivoju komunikacije v industrijskih procesih.

Tabela 1: Ocenitev komunikacijskih tehnologij za prenos podatkov na slovenskem tržišču [2].
Tehnologija

Stroški v
ocena
€

Pokritost

ocena

Hitrosti prenosa
(kbit/s)

ocena

Ocena prednosti / Skupna
slabosti
ocena

CSD

70.940

1

99,8 odstotna

10

9,6 / 9,6

1

1

13

HSCSD

41.729

1,4

99,8 odstotna

10

57,6 / 28,8

1,5

1

13,9

ISDN

4.173

4,2

Telefonski priključek

7

128 / 128

3,7

5

19,9

GPRS

1.043

6,5

99,8 odstotna

10

30 do 80 / 20 do 40

2

5

23,5

UMTS

1.043

6,5

70 odstotna

8

do 384 / do 128

4,4

5

23,9

EDGE

876

7,5

70 odstotna

8

70 do 135 / 50 do 100

3,7

5

24,2

FTTH

351

10

Optični priključek

1

1G / 1G

10

7,8

28,8

VDSL

417

9,2

75% populacije

3

40M / 15M

8,5

8,2

28,9

HFC

876

7,5

Kabelski priključek

5

24M / 2M

7,5

9,3

29,3

ADSL

1.043

6,5

Telefonski priključek

6

8M / 1024

6,8

10

29,3

V študiji Univerzalni sistem zajemanja
podatkov s pomočjo javnih telekomunikacijskih
procesov smo predstavili in analizirali aktualne
tehnologije za prenos podatkov, ki jih ponujajo
ponudniki telekomunikacijskih storitev na
slovenskem trgu. Poseben poudarek se je izvajal
na stroškovni kalkulaciji stroškov posamezne
tehnologije, ki je pripomogla do končne ocene
uporabnosti vsake tehnologije. Narejena je tudi
ocenitev tehnologij po kriterijih za potrebe
daljinskega vodenja v industriji, s katerimi smo
naredili lestvico najugodnejših prenosnih
tehnologij [2]. Rezultati ocenitve so prikazani v
tabeli 1. Posamezne tehnologije smo ovrednotili
glede na štiri različne kriterije. Prva ocena se
sklicuje na kriterij stroškov, torej na stroškovno
analizo pri vsaki posamezni tehnologiji, ki
zajema stroške uporabe tehnologije v obdobju
enega leta. Predvidena količina prenesenih
podatkov na mesec je bila 5 GB, kar naj bi
služilo za nemoteno daljinsko vodenje. Z oceno
1 je označena tehnologija CSD (Circuit
Switched Data), kjer je strošek uporabe v enem
letu 70.940 €. Najugodnejša tehnologija je
FTTH (Fiber to the Home) s 351 € in ima oceno
10. Za tehnologije, ki imajo neomejen dostop
smo izbrali ponudbo s prenosno hitrostjo 1024
kbit/s v smeri proti omrežju.
Naslednji kriterij je pokritost, kjer smo
ocenjevali območja uporabe posamezne
tehnologije. Najvišjo oceno 10 smo pripisali
mobilnim tehnologijam CSD, HSCSD (High

Speed Circuit Switched Data) ter GPRS
(General Packet Radio Service), ki pokrivajo
kar 99,8 odstotka slovenskega poseljenega
območja. Najnižjo oceno je dobila tehnologija
FTTH, saj je šele v fazi izgradnje.
Pomemben podatek pri tehnologijah je tudi
hitrost prenosa. Glede na najpočasnejšo pri CSD
ter najhitrejšo pri FTTH smo ocenili tudi ostale
tehnologije.
Kriterij prednosti/slabosti se navezuje na
lastnosti, ki jih tehnologije nudijo za potrebe
prenašanja
podatkov
pri
industrijski
avtomatizaciji. Tukaj smo se osredotočili na
možne načine daljinskega vodenja. Najvišje
ocene pripadajo tehnologijam, primernim za
konstantno
spremljanje
procesa,
torej
tehnologijam s fiksnim mesečnim stroškom. Pri
oceni slabosti smo upoštevali tudi razne dodatne
ugodnosti, slabljenje signala glede na
oddaljenost od centrale ter slabosti te
tehnologije.
Žične tehnologije prenosa podatkov so
primerne za potrebe industrijske avtomatizacije.
Najugodnejša ostaja tehnologija FTTH, ki je
zbrala maksimalno število točk po kriterijih
hitrosti in ceni, a je glede na trenutne razmere
dobila slabšo oceno na področju pokritosti z
uporabo, saj je šele v stanju izgradnje. Podobno
je z tehnologijo VDSL (Very-high-bit-rate
Digital Subscriber Line). Najvišje na lestvici sta
tehnologiji HFC (Hybrid fiber-coaxial) in

ADSL, ki zadostita potrebam industrije ob
relativno nizkem strošku enoletne uporabe,
zadovoljivi pokritosti uporabe, prenosnimi
hitrostmi ter dobri oceni lastnosti povezave.
Predvidevamo, da se bosta uveljavili tehnologiji
VDSL in FTTH, katerima za preboj v ospredje
manjka le boljša geografska pokritost uporabe.
S kar precejšno razliko za najbolje
ocenjenimi žičnimi povezavami sledijo mobilne
tehnologije GPRS, UMTS ter EDGE. Pozitivna
lastnost teh je zaračunavanje dejanske količine
podatkov in ne trajanja zveze, s čimer so se
precej približale potrebi prenosa podatkov za
potrebe industrijske avtomatizacije. Čeprav je
pri mobilnih tehnologijah trenutno najvišje
tehnologija EDGE, je glede na prihajajočo
tehnologijo HSDPA smotrno razmišljati o
uporabi sistema UMTS, saj HSDPA temelji na
UMTS omrežju in bo tako prehod na novo
omrežje najenostavnejši ter najcenejši.
Tretja študija Odprto kodna tehnologija za
potrebe daljinskega in porazdeljenega vodenja
predstavlja nekatere rešitve SCADA sistemov
na osnovi tehnologij odprte kode (Open
Source). V tabeli 2 so predstavljeni podatki
nekaterih odprtokodnih projektov, ki smo jih
obravnavali v študiji. Odprtokodni sistemi so po
zmogljivostih slabši od plačljivih, kar pa ne
pomeni, da so neuporabni. Na področju nadzora
manjših procesov, ki niso preveč zapleteni in
kritični za delovanje, so odprtokodni sistemi
cenovno ugodna alternativa plačljivim SCADA
sistemom.
Podrobneje smo analizirali prednosti in
slabosti odprtokodnega programa Free SCADA
System. Med prednosti lahko štejemo: ceno odprtokodni SCADA sistemi so stroškovno
ugodnejši; enostavnost uporabe; možnost
nadgradnje in nadaljnjega razvoja sistema.
Slabosti se izražajo predvsem kot: omejena
zmogljivost - predvsem smo pogrešali podporo
za ActiveX, možnost pisanja kratkih funkcij,
knjižnice
standardnih
blokov;
znanje
programiranja in razvoj sistema; omejena
povezljivost in zanesljivost delovanja sistema.

Tabela 2: Preglednica osnovnih podatkov
odprtokodnih SCADA sistemov.
Ime proj.

OpenSCADA, http://openscada.org/

Op. sistem

-

Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost
Ime proj.
Op. sistem
Povezljivost

3.1

Process View,
http://pvbrowser.de/pvbrowser/index.php
Linux/Unix, OpenVMS in Windows
Modbus, SiemensTCP, SiemensPPI, CanOpen,
EIB,Bus, LonWorks, PRIMO-S, Profibus
Sharp SCADA,
http://sharpscada.com/index.php?title=Main_Page
Windows, v prihodnosti tudi Linux
Siemens S5 in S7 krmilniki
Puffin SCADA, http://puffinscada.org/
Linux
VISUAL,
http://visual.sourceforge.net/new/index.php
Linux
Allen Bradley, Alstom/Cegelec, Beckhoff:, GE
Fanuc, matPLC, OMRON, Siemens, WAGO
Free SCADA System,
https://sourceforge.net/projects/free-scada/
MS Windows (2000/XP), v prihodnosti tudi Linux
OPC strežniki
SCADA Honeynet,
https://sourceforge.net/projects/scadahoneynet/
Linux
Open-source .NET SCADA framework,
https://sourceforge.net/projects/scada-tgz/
Neodvisno od operacijskega sistema
SCADA System,
https://sourceforge.net/projects/scilabscada/
MS Windows XP
Serijska povezava, OPC, Modbus, TCP/IP
Open SCADA,
https://sourceforge.net/projects/open-scada/
Neodvisno od operacijskega sistema
OPC (DCOM)

RR1: Uporaba odprte kode in internetnih
tehnologij v procesih vodenja (FERI)

Cilj podprojekta RR1 je bil izvesti in testirati
laboratorijski
sistem
daljinskega
in
porazdeljenega vodenja, prikazan na sliki 1, ki
povezuje različne laboratorijske procese v
centralni sistem vodenja. Pri izvedbi smo
uporabili različne komunikacijske tehnologije
(industrijsko omrežje s standardnimi protokoli
PROFIBUS, CAN, LON, brezžične povezava
GSM in GPRS, internetna komunikacija s
TCP/IP protokolom).

Slika 1: Laboratorijski testni sistem daljinskega in porazdeljenega vodenja,
ki je izveden v Laboratoriju za procesno avtomatizacijo (RR1)
Primerjali smo Free SCADA System, ki je razvit
s tehnologijo odprte kode in SCADA programe
uveljavljenih proizvajalcev. Sistem uporabljamo
za testiranje, kakor tudi za izobraževanje na
področju
tehnologij
daljinskega
in
porazdeljenega vodenja. V okvirju projekta smo
izvedli izobraževanja, predvsem s področja
uporabe odprte kode pri razvoju sodobnih
sistemov daljinskega in distribuiranega vodenja,
ki so se jih udeležili člani projektne skupine,
študenti in širša strokovna javnost.
3.2

RR2: Univerzalni sistem zajemanja
podatkov s pomočjo javnih
telekomunikacijskih procesov (TELEM)

Cilj RR podprojekta, ki ga je izvajalo
podjetje TELEM, je univerzalni sistem
zajemanje podatkov iz oddaljenih vhodno
izhodnih enot. Pri izvedbi takšnega sistema je
največji problem uporabna tehnologija za
prenos podatkov do oddaljenih vhodno izhodnih
enot. Praviloma so lokalne prenosne
zmogljivosti zelo različne in so glavna omejitev

za izvajanje projektov. Rezultat RR2
podprojekta je razvit sistem vodenja, ki
omogoča izvedbo različnih nadzornih sistemov
in
se
prilagaja
lokalnim
prenosnim
zmogljivostim. Tako obstoječe prenosne
zmogljivosti najbolje izkoristimo in posledično
dosežemo nižjo ceno izvedbe centra zajemanja
podatkov in s tem večjo konkurenčnost. Sistem
je zasnovan na tehnologijah prenosa podatkov s
pomočjo javnih povezav (GSM, GPRS, UMTS,
ADSL ali ISDN modema) in tehnologije
virtualnih privatnih omrežij. Odpravljena je
pomanjkljivost uporabe GPRS povezave, ki je
bila predvsem v tem, da nadzorni center ni
mogel vzpostaviti prenosa podatkov, kadar
nadzorni center preko internet komunicira s
sprejemno točko preko GPRS modema. Pri
dosedanjem delu z GPRS tehnologijo je vselej
inicializacijo morala vzpostavljati sprejemna
stran. kar je onemogočalo interventno
posredovanje. Razvita GPRS storitev je celovita
rešitev problema daljinskega vodenja rok, saj se

izkaže kot
dovršena.
3.3

cenovno

ugodna

in

tehnično

RR3: Center vodenja in spletno podprto
vodenje dislociranih procesov (INEA)

Cilj projekta, ki ga je izvajalo podjetje INEA,
je bil postavitev enotne informacijske platforme
za vodenje proizvodnega nivoja porazdeljenih
tehnoloških procesov na področjih ekologije,
energetike, telekomunikacij in drugih področij.
Projekt je zasnovan na integraciji že razvitih
izdelkov, kot so: podatkovni center vodenja z
vmesnikom za poslovne sisteme, spletni
strežnik,
komandni
center,
uporabniški
vmesniki (dlančnik ali GSM aparat) in povezave
z lokalno opremo procesnega nivoja
tehnološkega procesa. Podatkovni center je
realiziran s specializirano procesno podatkovno
bazo PI system proizvajalca OSI soft in je preko
lokalnega omrežja ali VPN povezan z lokalno
opremo procesnega nivoja tehnološkega
procesa. V podatkovnem centru vodenja se
arhivirajo vsi podatki proizvodnega nivoja.
Poleg tega se izvajajo tudi predefinirane
obdelave podatkov v realnem času. Izvedena je
bila
integracija
posameznih
gradnikov
podatkovnega centra vodenja z uporabo sistema
PI in komunikacijskih sistemov ADSL in
GSM/GPRS. Na strani dislocirane enote
(komandni center) smo implemetirali različne
programske module sistema PI (PI Process
Book, PI Data Link, PI Alarm View) in izvedli
ustrezne komunikacijske protokole. Izdelali smo
tudi samostojno GSM/GPRS postajo za dostop
do dislociranih procesnih podatkov.
Opravljeni funkcionalni testi predvsem
centra vodenja, dislociranih enot, kot tudi
celotnega sistema, ter testiranje povezav,
delovanje podatkovnih baz, delovanje in
povezava sistemov strežnik-odjemalec in
delovanje diagnostike so pokazali prednosti
opisanega pristopa. Za naročnike iz področja
javnih služb bi tako zasnovan center za vodenje
proizvodnega nivoja porazdeljenih tehnoloških
procesov lahko postal standardni model
reševanja problemov vodenja in nadzora
dislociranih komunalnih objektov.

3.4

DP1: Daljinsko vodenje industrijskih
energetskih sistemov

Rezultate RR projekta smo uporabili pri
izvedbi demonstracijskega projekta (DP) na
konkretnemu energetskemu objektu, to je
kogeneracijskem postrojenju za sprotno
proizvodnjo električne in toplotne moči (moč
ca. 1 MW). Izdelali smo nadzorne sinoptične
sheme, kreirali baze podatkov, trende merjenih
parametrov in poročila za stranko. Integracija
sistemov se je izvršila tako v centru vodenja kot
pri sami stranki, kjer je lociran dislociran
energetski proces. Vzpostavili smo potrebne
povezave z ADSL komunikacijo. Stranka
dostopa do centra vodenja in zbranih podatkov
preko spleta in spletnih odjemalcev. Izdelana je
bila tudi diagnostična aplikacija za kontrolo
delovanja komunikacijskega sistema ADSL. V
času testiranja in obratovanja sistema so izbrane
komunikacijske tehnologije povsem zadovoljile
potrebe sistema.
4

Zaključek

V članku smo opisali izvajanje in rezultate
RR aktivnosti treh podprojektov projektnega
sklopa
»Tehnologije
daljinskega
in
porazdeljenega vodenja«. Projekt je bil delno
sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije in
Evropske unije.
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