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Spoštovani,

Sonce na dan pošilja na Zemljo 20.000 krat več energije, kot jo po-
trebujemo vsi zemljani. Če to ni razlog, da se obrnemu k temu viru 
energije, potem ne vem, kakšen razlog bi še morali imeti. Ja, kmalu bo 
zmanjkalo fosilnih goriv, zemlja je vse bolj ovita v oblake CO2, nara-
va pa kaže zobe z neverjetnimi spremembami vremena, vremenskimi 
ujmami, kakršnih nismo navajeni, višanjem nivoja morja, itd. Morda 
je pa ta razlog še mnogo močneji - strah! Strah, kaj bo, če ne bomo 
nekaj ukrenili. Ta naš Svet je prenaseljen, narava pa bo pač poskrbela 
za ravnovesje, če ne bomo sami... če ni že prepozno...
Ok, pustimo črnogledost in si poglejmo nekaj možnosti izrabe sončne 
energije in potem hranjenje električne energije za čas, ko sončna elek-
trarna ne dela. In ja, smo na Slovenski fotovoltaični konferenci, kjer 
bomo izvedeli marsikaj zanimivega.

Dragan Selan, odg. urednik

Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
e-mail: stik@slotehnika.net

web: http://www.slotehnika.net
tel. 059 010 952 • fax: 059 011 070

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-
ske tehnologije ter URADNO GLASILO Društva AV-

TOMATIKOV SLOVENIJE - DAS

Glavni urednik:
Branko Badrljica • tel. 040 423 303
e-mail: brankob@avtomatika.com

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 059 010 952
dragan.selan@avtomatika.com

Naslov za pošiljanje:
S5tehnika.net d.o.o.,
Revija AVTOMATIKA, 

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: izr. prof.dr. Sašo Blažič

saso.blazic@fe.uni-lj.si

Tisk:
PRESENT D.O.O., Ljubljana

Cena 4,17 €, za celoletno naročnino
priznavamo 10% popust, poštnina za 
SLO in DDV sta vključena v ceno, na-
klada 2.500 izvodov. Vse pravice pri-
držane. Ponatis celote ali posameznih
delov je dovoljen samo z dovoljenjem 
založnika in vedno z navedbo vira. Ne-
podpisane fotografi je so iz fotoarhiva 
uredni štva revije Avtomatika. Revija iz-

haja 11-krat letno.

Proizvodni program:

VODILNI SLOVENSKI PROIZVAJALEC  
INDUSTRIJSKE SENZORIKE 

www.fbselektronik.com
info@fbselektronik.com

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

FBS elektronik d.o.o.
Prešernova cesta 8
3320 Velenje

Storitve :
 razvoj senzorjev po željah kupcev
 razvoj elektronskih sklopov (krmilnikov, regulatorjev ipd)
 merjenje zaustavitvenih asov strojev
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AVTOMATIKA INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

Naročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.comNaročnine na revijo Avtomatika tudi na www.avtomatika.com

 2 SIEMENS

 3 FBS ELEKTRONIK

 3 PIES

 5 GO-TO

 5 RADIO LJUBLJANA

 5 STROJNISTVO.COM

 6 SLO-TECH

 7 DVS

10 ALKATRON

11 SEMINAR RADIJSKE KOM.

15 HAMTECH

17 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

18 HENNLICH

20 MURR ELEKTRONIK

21 TEHNA

25 ELEKTRONABAVA

27 ROBOTINA

28 LPVO FE UNILJ

29 MIEL

31 FBS ELEKTRONIK

31 METRONIK

32 PS LOGATEC

33 YASKAWA SLOVENIJA

37 HAMTECH

38 SLO-PV

39 TIPTEH

40 IFAM

41 EMORO

42 4WEB

43 TELEKOMUNIKACIJE

44 AMITEH KEYSIGHT

Podjetje/pravna oseba/:  
 

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

  Nepreklicno naročam(o) revijo AVTOMATIKA na naš naslov. Ce-
loletno naročnino v višini 37.53 €/kpl* za                izvodov bomo 
poravnali v 8. dneh po prejemu ponudbe.

Podpis:         M.P.

Izjavljamo, da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!
* kpl je 10 zaporednih številk!     Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

AVTOMATIKA
S5tehnika.net d.o.o.
P.P. 5807

1261 Ljubljana Dobrunje
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Projek  ramo in vgrajujemo frekvenčne
pretvornike v aplikacijah:
•   procesnega vodenja (infrastuktura- 
     vodovod, tehnološki procesi)
•   industrijski avtoma  zaciji
•   dvigalih,
•   HVAC (klima  zacija, prezračevanje)

GO TO d.o.o., Ljubljanska cesta 45
1241 Kamnik, SLOVENIJA, www.goto.si
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STROKOVNJAKI SVETUJEJO

VIŠJI NIVOJI VODENJA
mag. Marijan Vidmar, INEA d.o.o.
Stegne 11, 1000 Ljubljana
e-pošta: marijan.vidmar@inea.si

Svetuje: Zahtevnejše rešitve s FactoryLink SCA -
DA paketom. Dvonivojske in trinivojske ap li ka -
cije Komunikacijski proto -
koli za povezavo na SCADA paket. Vprašanja
la h ko pošljete po elektronski pošti ali pa pokli -

te po telefonu: 01/513 81 00.

VARNOSTNI ELEMENTI-SENZORIKA
Damijan Jager, univ. dipl. Tipteh d.o.o.
tel.: 01/200-51-50
e-pošta: damijan.jager @tipteh.si

Svetuje pri izboru in pravilni namestitvi var -
nostnih elementov kot so svetlobne za ve se, svet-
lobne "muting" sistemi, dvo ro vklopi,
izklopi v sili in varnostna sti ka la, senzorika.

-
šanje po e-pošti.

OPTIČNA KONTROLA IZDELKOV IN PROCESOV
dr. Francelj , FDS Research, Compu ter
Vision Group, tel. 01/589-75-81, 
splet: www.fdsresearch.si
e-pošta: francelj.trdic@fdsresearch.com. 

Je vrhunski strokovnjak na -
niškega vida in direktor mednarodno pri -
znanega podjetja. Svetuje pri uvajanju in in -
tegraciji sistemov vida (tudi
termovizije) v industrijske procese. 

AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN STROJEV
Janez Kokalj, direktor
ELSING d.o.o., tel. 01/562-60-44
splet: www.elsing.si
e-pošta: janez.kokalj@elsing.si

Svetuje pri in krmiljenju asinhronskih
elektromotorjev ter pri dimenzioniranju ostale
nizkonapetostne stikalne opreme.

Dosegljiv je na zgornjem telefonu ali po e-pošti.

AVTOMATSKA IDENTIFIKACIJA
mag. Aleš , Špica International d.o.o.,
tel. (01) 5680 884

Strokovnjak za sisteme za avtomatsko identi-
fikacijo, mobilno tehnologijo

kode, RFID in uvajanje sistemov v
proizvodnjo.

Vaša vprašanja lahko pošljete na naslov:
ales.habic@spica.si

EIB INTELIGENTNE INSTALACIJE
Janez univ. dipl. Elsyst d.o.o.,
tel. 01/83-10-425. splet: www.elsyst.si

Ukvarja se s sistemom inteligentnih elektroin-
stalacij (EIB instalacije) v vseh fazah od pro-
jektiranja do iz ve d be.

Po telefonu vam bo svetoval vsak ponedeljek
med 8. in 10. uro.

AVTOMATIZACIJA PROC. - IZVEDBA SISTEMOV
mag. Janez , univ. dipl. teh. direk-
tor, Metronik d.o.o., tel. 01/514-08-00, 

e-pošta: janez.zmuc@metronik.si. 

G. je specialist z bogatimi izkušnjami z
izvedbo sistemov/projektov avtomatizacije.

ga lahko vsak torek med 10. in 12.
uro ali pošljete vprašanje po e-pošti.

AVTOMATIZACIJA STROJEV - SERVO POGONI
Kristan Corn, PS, d.o.o., Logatec, 
tel: 01-750-85-10, e-mail: ps-log@ps-log.si
Splet: www.ps-log.si

Svetuje s uporabe servo pogonov, fre -
k pretvornikov in pozicijskih kr milni -
kov.

ga lahko na telefon 01-750-85-10
ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.

INFORMATIZACIJA PROIZVODNJE
Maks Tuta, univ. dipl. ing., Sinabit d.o.o. 
Tel. 041 765 785, e-pošta: maks.tuta@sina -
bit.si, splet: www.sinabit.si

Svetuje pri avtomatizaciji zajemanja po da t kov
v pro izvodnji, posredovanju podatkov v poslo -
v  ne informacij ske sisteme in pri posredovanju
podatkov za krmiljenje proizvodnje iz poslov -
nega informacijskega sistema v proizvodnjo
ter pri avtomatizaciji strojev in naprav.

ENERGIJSKO VARČNE ZGRADBE
Marjan Strnad, univ. dipl. el., vodja odd-
elka Energijsko inteligentne in prijazne
zgradbe v Robotina d.o.o.
Tel. 040 191 441 ali 
e-mail: marjan.strnad@robotina.si

Svetuje glede pravilne izbire, vgradnje in zago-
na sistemov toplotnih in

kolektorjev.

SENZORJI ZA AVTOMATIZACIJO
Alojz Vipavc, FBS Elektronik d.o.o., tel.
03/89-83-713 ali 

e-mail: alojz.vipavc@fbselektronik.com

Svetuje s področja uporabe induktivnih, 
kapacitivnih in opto senzorjev za uporabo v 
avtomatizaciji industrijskih procesov.

  

ELEKTROMOTORNI POGONI
Slavko Senica, univ. dipl. ing. el., 
Sistemi IN ES d.o.o., tel: 07 81 62 070, 

e-pošta: slavko.senica@sis-ines.si

Svetuje pri in izvedbi avtomatiza -
cij na krmiljenih in reguliranih elek-
tromotorskih pogonov poljubnih iz vedb.

AVTOMATIZACIJA ZGRADB - ODPRTI•SISTEMI
Vito Koprivnikar, ing, direktor 
SILON d.o.o., tel.: 01/42-33-796, e-pošta: 
vito.koprivnikar@silon.si

g. Koprivnikar je specialist za in
iz vedbo odprtih sistemov avtomatizacije
zgradb in procesov.

Svetuje vsak ponedeljek med 8. in 10. uro ali po
elektronski pošti.

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
Branko , ing., SINABIT d.o.o., tel. 
01 56-36-300, branko.nikolic@sinabit.si

Svetuje na uporabe: PLC in DCS kr mi -
l  niških sistemov v in proce-
sih; recepturni sistemi po standardu  ISA S88-
01; OPC tehnologije za prenos podatkov na vi -
š je nivoje vodenja in v MES; izvedba, kvalifi ka -
ci je in dokumentiranje programskih rešitev po
standardih za farmacevtsko industrijo (GAMP).

REGULACIJSKI VENTILI IN ARMATURA
Anton Zupan, univ. dipl. ing., vodja prodaje
procesnih in parnih armatur v GIA-S d.o.o.
Tel: 01 7865 301, e-mail: industrija@gia.si

Svetuje pri izbiri izvršilnih oz.regu-
lacijskih ventilov z ali brez ener -
gije za Vaš kemijski proces, energetsko apli -
ka cijo, kmiljenje pare ali preprost ogrevno-

sistem. Na podlagi dolgolet-
nih izkušenj s profesionalnimi armaturami
lahko pomaga z ustrezno strojno rešitvijo.

INTELIGENTNI SISTEMI ZA ZGRADBE
Goran d.i.e., Robotina d.o.o.
vodja programa avtomatizacije stavb
Tel: 05 689 20 28, goran.kocjancic@robotina.si

Svetuje pri projektiranju inteligentnih sistemov
za upravljanje in nadzor sodobnih zgradb
(GSM nadzor, WEB nadzor, daljinsko upravl-
janje, HVAC sistemi, razsvetljava, kontrola
pristopa, ...).

VODENJE INDUSTRIJSKIH PROCESOV
mag. David , direktor poslovne enote
vodenje procesov v INEA d.o.o.
e-pošta: david.cuk@inea.

Se dlje ukvarja z vodenjem industrij -
skih zveznih in procesov. Svetoval
vam bo s regulacij vsak ponedeljek od
11. do 12. ure na telefonu: 01/513-81-91,
041/694-742 ali pošljete vprašanje po e-pošti.

NADZORNI SISTEMI - SCADA

dr. Saša Sokoli , univ. dipl. direktor
marketinga in prodaje, Metronik d.o.o., tel.
01/514-08-14
e-pošta: sasa.sokolic@metronik.si

Je specialist za sisteme za upravljanje in nad-
zor (SCADA sistemi - programska oprema).

lahko vsak torek med 10. in 12. uro
ali pošljete vprašanje po e-pošti.

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
Damijan Smonkar, dipl. ing. el., FBS ELEKTRONIK d.o.o.
tel. 03/89-83-712 ali e-pošta: 
damijan.smonkar@fbselektronik.com

Svetuje na področju varovanja in zaščite z optičnimi
sistemi varnostnih kategorij SIL1, SIL2 in SIL3 za 
industrijsko avtomatizacijo, industrijo dvigal ter za 
industrijo avtomatskih vrat in prehodov. Je strokov-
njak na področju komunikacij. Izvaja meritve zaus-
tavitvenih časov nevarnih delov strojev z napravo 
Safety Man Delta T.

  

ELEKTRONSKA REGULACIJA ELEKTROMOTORJEV

Ivan Morano, univ. dipl. ing. el., vodja projek-
tov v Robotina d.o.o.

Tel: 05 689 20 24
E-pošta: ivan.morano@robotina.si

Svetuje glede uporabe regulatorjev,
mehkih zagonov, motorjev, meritev ni -
vo jev.

oglas
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POSLOVNE INFORMACIJE

Slovenija čedalje bolj zanimiva Slovenija čedalje bolj zanimiva 
za tuje podjetniške talente za tuje podjetniške talente 

Ljubljana, 13. avgust 2014 - Inicia  va Start:up Slovenia, katero predstavljajo subjek   podpornega in 
inova  vnega podjetniškega okolja, nadgrajuje nacionalne programe za ak  vacijo talentov, za pospešen 
zagon ter za globalno rast, s programom za privabljanje tujih inova  vnih, raziskovalnih in podjetniških 
talentov v slovensko okolje – Go:Global Slovenia za mlade podjetniške talente in start-up ekipe. Tehnološki 
park Ljubljana, član Inicia  ve, bo še dodatno oboga  l ponudbo, saj bo v sodelovanju z Javnim stanovanjskim 
skladom Mestne občine Ljubljana, izpopolnil podobo Ljubljane kot privlačnega mesta za preverjanje in zagon 
podjetniških pobud.

Program ERASMUS za mlade podjetnike

Tehnološki park Ljubljana pri naslavljanju ter pri privabljanju 
tujih podjetniških ekip ni novinec, saj z zagotavljanjem statusa 
posredniške organizacije za izvajanje programa ERASMUS za 
mlade podjetnike zagotavlja povezljivost tujih podjetnikov s 
slovenskimi podjetniki. »V tri letnem obdobju izvajanja izmenjav 
podjetnikov smo vložili veliko napora za promocijo programa 
med slovenskimi podjetniki. V tujini pa smo se osredotočili 
na postavitev Slovenije na zemljevid privlačnih podpornih 
podjetniških in inova  vnih okolij«, je povedala Kris  na Ober, 
strokovna sodelavka specialistka za vodenje projektov, odnosov 
z javnostmi in marke  ng. 
V omenjenem obdobju so izvedli sedem podjetniških izmenjav. 
Mladi slovenski podjetniki so dodatne podjetniške izkušnje 
pridobivali pri uspešnih španskih, portugalskih, italijanskih in 
ciprskih podjetnikih. Njihova prizadevanja za privabljanje tujih 
podjetnikov so pripoznali tudi na ravni Evropske komisije v okviru 
SME portala, kjer je Tehnološki park Ljubljana izpostavljen kot 
zaupanja vredna organizacija za izvajaje podpornih podjetniških 
storitev.

Ljubljana – privlačno, inova  vno in podjetniško okolje

Vodstvo Tehnološkega parka Ljubljana je v sodelovanju z Javnim 
stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana naredilo 

nadaljnji korak za vzpostavljanje privlačnega inova  vnega in 
podjetniškega okolja za tuje mlade talente ter start-up ekipe, 
ki želijo preveri   podjetniško idejo v slovenskem okolju. »Na 
osnovi naših strateških usmeritev vzpostavlja mednarodno 
prepoznavnega podpornega podjetniškega okolja in glede na 
pozi  vne izkušnje sorodnih organizacij v tujini, smo z Javnim 
stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana sklenili izves   
pilotni projekt – upravljanja  z manjšo skupino stanovanjskih 
enot. Le-te bodo namenjene tujim talentom ter start-up ekipam, 
ki želijo delova   oz. vzpostavi   podjetniški podjem v okviru 
našega podpornega podjetniškega okolja«, je izpostavil mag. 
Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana.

VZDR EVANJE 2014 | 24. sejem in posvet

Ot ec, 16. in 17. oktober 2014 | www.tpvs.si

     VZDR EVANJE JE IN...VESTICIJA!

Informacije: Kris  na Ober, TPLJ
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START:UP SLOVENIA

Nabor storitev za tuje talente ter start-up ekipe, 
ki jih zagotavlja Tehnološki park Ljubljana v 
sodelovanju s člani Inicia  ve Start:up Slovenia, 
obsega:
· koriščenje delovnega mesta z dostopom 

do interneta v Start:up Geek House-u 
Tehnološkega parka Ljubljana,

· svetovanje in pomoč pri pridobitvi do šest 
mesečne š  pendije (do višine 720,00 EUR 
/ mesečno) v okviru projekta ERASMUS za 
mlade podjetnike,

· sodelovanje z izbranim, uspešnim slovenskim 
podjetnikom za pomoč pri realizaciji 
podjetniškega projekta,

· specializirano podjetniško svetovanje s 
po dročja »vitkega in agilnega« razvoja pod-

  jetniške ideje, katerega poučujejo na najbolj-
 ših svetovnih poslovnih šolah,
· pomoč ekipe tehnološkega parka pri razvoju 

podjetniške ideje in preverjanju slovenskega 
trga,

· sodelovanje in ustvarjanje s krea  vci v »co-
 working« prostoru,
· vključitev v skupnost podjetnikov Tehnološkega 

parka Ljubljana in Inicia  ve Start:up Slovenija.

Tehnološki park Ljubljana bo v prihodnjih tednih 
okrepil ozaveščanje in obveščanje mednarodnih 
partnerjeve in mladih podjetnikov o priložnos  h, 
ki jih nudi Ljubljana za spodbujanje razmaha 
podjetniške dejavnos   v prestolnici. »Nadejamo 
se mul  plika  vnih učinkov vpetos   Tehnološkega 
parka Ljubljana v mednarodne mreže, ki se 
bodo udejanjila v večji prepoznavnos  h našega 
programa in večjega zanimanja tujih talentov 
za preverjanje poslovnih idej v naši skupnos  . 
V našo ponudbo smo pilotno vključili tudi 
možnost koriščenja stanovanjske enote, tako 
za krajše kot daljše obdobje. Ob povečanem 
zanimanju se bomo z Javnim stanovanjskim 
skladom Mestne občine Ljubljana dogovorili za 
najem dodatnih stanovanjskih zmogljivos  «, je 
dodal mag. Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega 
parka Ljubljana.     

Prvi tuji podjetnik prihaja iz Grčije
Prihodnji teden bo Tehnološki park Ljubljana 
sprejel prvega tujega uspešnega podjetnika 
v okviru nastajajočega programa Prijazne 
umes  tve – So  landing, ki ga razvija v okviru 
transnacionalnega projekta ACCELMED - 
Accelera  on for Mediterranean Companies, 
sofi nanciranega s strani evropskega programa 

Mediteran. Namen programa je privabljanje 
tujih uveljavljenih podjetnikov v Slovenijo 
z namenom širitve poslovanja, preverjanja 
poslovnih priložnos   ter preverjanje možnos   
ustanovitve podjetja v Sloveniji.

Nikos Kopsias, direktor razvoja poslovanja in 
marke  nga v podjetju Oxygen Broadband s.a. 
iz Aten, bo v tednu dni, pod okriljem strokovne 
ekipe Tehnološkega parka Ljubljana, pridobil 
informacije o značilnos  h slovenskega trga, 
davčni in pravni zakonodaji, ustanovitve 
podjetja kot poslovanja na slovenskem trgu.

Slovenija – hub za preverjanje poslovnih 
idej in širjenje poslovanja

Člani Inicia  ve Start:up Slovenia so v preteklih 
dveh le  h z usklajenim sodelovanjem pri 
pripravi in izvajanju nacionalnih programov za 
oblikovanje poslovne ideje, zagona podjetja 
ter globalnemu prodoru in ras   podjetja 
pomagali več kot 800 podjetniškim ekipam 
in podjetjem. Inicia  va je v sodelovanju s 
Slovenskim podjetniškim skladom programom 
Startup Geek House pospeševalnik za inova  vna 
start-up podjetja s potencialom globalne ras  , 
Go:Global pospeševalnik za uspešen začetek 
hitre globalne ras  , največji mednarodni 
podjetniški konferenci PODIM v JV Evropi 
in izboru Start:up Leta dodala še možnost 
dostopa start-up podje  j do novih fi nančnih 
mehanizmov in sicer semenskega kapitala v 
višini 50.000 in 200.000 EUR.

S širitvijo nabora storitev in ustvarjanja ugodnih 
ter privlačnih pogojev za poslovanje podje  j v 
Sloveniji želijo člani Inicia  ve, ne samo zadrža   
slovenski podjetniški potencial, ampak privabi   
tuje podjetniške talente, start-up ekipe ter 
uspešne tuje podjetnike, s čimer bi dodatno 
spodbudili dotok novih podjetniških idej in 
zagon podjetniške dejavnos   v Sloveniji.
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Ali sončne elektrarne na kme  jah niso več zaželene?Ali sončne elektrarne na kme  jah niso več zaželene?  
13. avgust 2014 – Ta teden je v veljavo stopila nova Uredba o dopolnilnih dejavnos  h na kme  ji, ki ukinja 
proizvodnjo električne energije iz sončnega vira kot eno izmed dovoljenih dopolnilnih dejavnos   na kme  ji!

Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

Na Ministrstvu za kme  jstvo in okolje so se odločili, da prevetrijo 
nabor dovoljenih dopolnilnih dejavnos   na kme  ji, s katerimi 
se lahko ukvarjajo kmetje. Tako so črtali možnost proizvodnje 
električne energije iz vseh obnovljivih virov razen lesne biomase, 
gnoja, gnojevke in rastlinskega substrata. Z uveljavitvijo navedenih 
sprememb niso imeli namena doseči kakšen konkreten cilj, 
ni   izvaja   vnaprej zastavljeno poli  ko razvoja kme  jstva, 
obnovljivih virov ali kakršnokoli drugo poli  ko. Želeli so le, da 
bodo dopolnilne dejavnos   neposredno povezane z osnovno 
dejavnostjo kme  je. Kakor da kme  je ne potrebujejo sonca ali 
vsaj električne energije.
 
In rezultat? Kmetje, ki imajo na površinah objektov za kme  jsko 
dejavnost postavljene sončne elektrarne, se bodo morali, 
po preteku prehodnega obdobja, registrira   kot proizvajalci 
električne energije ali ime   status samostojnega podjetnika ali 
nemara celo odpre   lasten d.o.o. In potem? Je kdorkoli poleg 

gore administra  vnih ovir, dodatnih stroškov in raznovrstnih 
zakonskih obveznos  h razmišljal tudi o dodatnih prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje? Ali pa druga skrajnost. 
Bodo starejši kmetje zaradi vpisa v register proizvajalcev 
električne energije po že znanem scenariju, ki so ga pripravili 
na Ministrstvu za delo, družino socialne zadeve in enake 
možnos   izgubili pokojnino? No, to ni več problem, s katerim 
bi se ukvarjali na kme  jskem ministrstvu.
 
Nedavno sprejeta uredba je žal le ena od serije podzakonskih 
aktov, ki sistema  čno krnijo zmožnost Slovenije za doseganje 
okoljskih ciljev, katerim smo se zavezali na evropskem nivoju. Prav 
tako se z njimi veča možnost energetske in posledično fi nančne 
odvisnost. Pričujoča uredba povzroča ciljnim deležnikom škodo, 
ki močno presega morebitne koris   na drugih področjih, zato 
ocenjujemo uredbo za družbeno škodljivo.

Net-meteringNet-metering
29. julij 2014 - Net-metering oziroma neto meritev in obračun električne energije je alterna  va sedanjemu 
sistemu podpor proizvajalcem električne energije iz malih sončnih elektrarn. Gre za sistem samopreskrbe 
gospodinjstev (lahko tudi podje  j) z električno energijo, s katerim razbremenimo podporno shemo in kljub 
temu omogočimo postavljanje novih, predvsem malih sončnih elektrarn na stanovanjskih objek  h.

Informacije: Združenje slovenske fotovoltaike GIZ

V praksi net-metering deluje na osnovi števca električne energije, 
ki se vr   v obe smeri. Tako je objekt, na katerem je sončna 
elektrarna čez dan proizvajalec električne energije (več kot je 
sposoben sam porabi  ), zato viške oddaja v omrežje in tako 
znižuje prejeto količino električne energije, ki je navedena na 
števcu. Ponoči pa, tako kot vsi ostali objek  , troši električno 
energijo iz omrežja. Zadeva je ugodna tudi za elektrodistributerje 
na katere so priključeni stanovanjski objek   oz. sončne 

elektrarne, ki delujejo na osnovi net-meteringa. Podnevi, ko 
so tako imenovane špice porabe električne energije,   objek   
iz omrežja ne porabljajo nič električne energije, še več, njihove 
sončne elektrarne jo v omrežje celo izdatno dovajajo. Ponoči, ko 
je poraba električne energije minimalna in je zaradi nezmožnos   
ustavitve energetskih virov na fosilne in nuklearne vire potrebno 
zagotovi   vsaj minimalno porabo, pa poraba objektov z malimi 
sončnimi elektrarnami ostaja nespremenjena, enaka kot sedaj. 
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Prav tako se razbremenjuje omrežje, saj 
se električna energija porablja na mestu 
nastanka oz. v neposredni bližini. Poudari   
je potrebno tudi fi nančno spodbudo 
za elektrodistributerje, saj čez dan, ko 
je cena električne energije najvišja, od 
objektov s sončnimi elektrarnami, ki so 
vključene v net-metering, prejemajo 
elektriko po nočni tarifi  – v bistvu je sploh 
ne plačujejo, ampak jim jo samo vrnejo 
z nočno elektriko, ki je bistveno cenejša.
Ker je količina električne energije pro-
izvedene v sončnih elektrarnah v poletnih 
mesecih očitno večja kot pozimi, mora 
obračunsko obdobje neto meritev in 
obračuna električne energije oz. net-
meteringa zajema   celotno koledarsko leto. 
Na ta način je tudi zagotovljeno, da bodo 
na objek  h postavljene sončne elektrar-
ne, katerih zmogljivost bo op  mizirana 
glede na porabo objekta.
 
Net-metering je oblika zagotavljanja širitve 
fotovoltaike, ne da bi za to obremenjevali 
proračun oz. kateri koli drugi javni fi nančni 
vir. Prav tako omogoča fi zičnim osebam 

postavitev sončne elektrarne na lastni hiši, 
ne da bi bili siljeni ustanavlja   d.o.o. ali 
registrira   status samostojnega podjetnika. 
Inves  cija v postavitev sončne elektrarne 
se tako povrne s prihrankom pri plačilu 
porabljene električne energije gospodinj-
stva. V kolikor je sončna elektrarna na 
sta no  vanj skem objektu op  mizirana gle de 
na porabo objekta se lahko njen lastnik 
tudi odpove prejemu plačila morebitnega 
presežka proizvodnje oz. oddane električne 
energije v obdobju neto meritve – torej v 
le tu dni več proizvedene kot porabljene 
elek trične energije. S tem odpadejo vsi 
možni problemi, ki nastanejo s fi nančnimi 
transakcijami – obračunavanje in plačevanje 
DDV-ja, ki si ga fi zične osebe tako in tako 
ne morejo poračuna  , vplivanje na socialni 
status gospodinjstva (izračun skupnih 
prejemkov gospodinjstva) oz. vplivanje 
na višino plačevanja vrtca, prejemanja 
š  pendij ter ne nazadnje na morebitne 
odvzeme pokojnin imetnikom sončnih 
elektrarn kot se dogaja sedaj v trenutno 
veljavni podporni shemi proizvajalcev 
električne energije iz sončnih elektrarn.

Keysight Technologies in Amiteh - vaša Keysight Technologies in Amiteh - vaša 
partnerja za meritve v elektroniki!partnerja za meritve v elektroniki!

Celotna skupina, ki se ukvarja s področjem merilno-preizkuševalne opreme 
za meritve v elektroniki Agilent Technologies, je 1. avgusta 2014 postala 
Keysight Technologies.

Informacije: AMITEH d.o.o.

Del Agilenta, ki se ukvarja z meritvami v 
elektroniki, je z avgustom začel delova   
pod imenom Keysight. Podjetje bo 
v celoti v lasti Agilenta do začetka 
novembra 2014, ko se bo odcepilo in 
začelo ko  ra   na Newyorški borzi (NYSE).

Ob ločitvi dela Agilenta za elektronske 
meritve je Ron Nersesian, predsednik 
uprave in izvršni direktor podjetja, izrazil 
zavedanje novega podjetja o odgovornos  

 in zavezah do 
strank, del ni čar-
jev in delavcev 
podjetja. Podjetje 
bo svojim stran-
kam in partnerjem 
tudi v bodoče za-

gotavljalo enako vrhunske in inova  vne 
izdelke in rešitve, kot so jih v preteklos   
pod imenoma Hewle  -Packard in Agilent 
Technologies.

Poiščite več na www.amiteh.com in 
spo znajte Keysight na novi spletni strani 
www.keysight.com.
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Ukrepi proti motilnikom 
GPS signala 
Aleksandra Doroteja Re   nger in Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op  ko, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Blokiranje delovanja GPS sprejemnikov s pomočjo motenja in onemogočanje pravilnega delovanja s pomočjo 
potvarjanja GPS signalov sta vedno večji grožnji sodobnemu načinu življenja, saj si dandanes potovanja, 
poslovanja, raznih znanstvenih meritev ali določanja točnega časa ne znamo več predstavlja   brez uporabe 
globalnega sistema za določanje položaja. Kakšni pa so ukrepi pro   takemu motenju? Poglejmo!

Globalni navigacijski satelitski sistemi 
(angl. Global Naviga  on Satellite System 
– GNNS) vključno z GPS (angl. Global 
Posi  oning System – GPS) so zaradi 
nezaščitenos   sistema rela  vno občutljivi 
na motenje in s tem zelo ranljivi. Za 
motenje se uporabljajo elektronske 
naprave, imenovane mo  lniki, ki v 
okolici svojega delovanja hote ali 
nehote mo  jo pravilno delovanje GPS 
sprejemnikov. Največkrat jih ljudje 
uporabljajo za zaščito svoje zasebnos   
pa tudi razni nepridipravi, ki želijo 
izves   manjša ali večja kriminalna 
dejanja (npr. kraja avtomobila ipd). 

Klasifi kacija motenja GPS sprejemni-
kov na osnovi blokiranja ali prevare 
je bila podrobneje opisana že v 118. 
številki revije Avtoma  ka. Pod namerne 
mo  lnike na osnovi blokiranja (angl. 
Jammer) prištevamo elektronske 
naprave, ki na GPS frekvenci (največ-
krat zgolj na L1 1,575 GHz) oddajajo 
poljuben radijski signal in na lokaciji 
GPS sprejemnika preglasijo signale iz 
GPS satelitov. S preglasitvijo preprečijo 
GPS sprejemnikom, da bi sprejemali 
rela  vno šibke satelitske signale in jih 
uporabljali za izračun lokacije in/ali 
časa. Mo  lniki na osnovi prevare (angl. 
Spoofer) uporabljajo bolj prikrito mote-
nje in skušajo prelisiči   GPS sprejemnik 

tako, da pošiljajo malo močnejši GPS 
signal, ki vsebuje lažne podatke in je 
malo močnejši od dejanskih signalov, ki 
prihajajo iz satelitov. S tem delovanje 
GPS sprejemnika ni onemogočeno; 
na videz deluje normalno, dejansko 
pa izračuna napačen položaj, ki je 
največkrat tak, kot ga je vnaprej 
določil upravljalec mo  lnika. Medtem 
ko so mo  lniki na osnovi blokiranja 
prepros   za izgradnjo in uporabo, so 
mo  lniki na osnovi prevare mnogo 
bolj prefi njeni ter zahtevajo mnogo 
več tehničnega znanja, zaradi tega 
se tudi redko uporabljajo. Zanimivo 
je, da mo  lniki na osnovi blokiranja, 
naprave, ki stanejo nekaj deset evrov, 
lahko lokalno onemogočijo delovanje 
globalnega navigacijskega sistema; 
potrebni pa so veliki tehnični napori 
in zajetna fi nančna sredstva, da se 
jih odkrije ter onesposobi. Proti 
uporabi vseh vrst mo  lcev se različne 
organizacije in države borijo že od 
njihovih začetkov. 

Projektne skupine v borbi Projektne skupine v borbi 
pro   motenjupro   motenju

Prvi odmevnejši projekt na področju 
odziva na GPS mo  lnike na osnovi 
blokade je bil britanski projekt GAARDIAN 
(angl. GNSS Availability Accuracy 

Reliability and Integrity Assessment 
for Timing and Naviga  on). Delovna 
skupina pri projektu GAARDIAN je v 
le  h od 2008 do 2010 razvila orodja 
(tako imenovane sonde), ki v realnem 
času pridobivajo podatke o zaneslji vo s   
GPS-ov na letališčih in ostalih ključnih 
lokacijah. Vsaka sonda vsebuje malo 
atomsko uro in zaznava signale GPS-a in 
eLORAN-a. S primerjavo atomske ure s 
pridobljenimi signali loči verodostojne 
signale od motnje ter razlikuje med 
namernim in nenamernim motenjem.

Delo projekta GAARDIAN se je nadaljo 
v konzorciju SENTINEL (angl. GNSS 
SErvices Needing Trust In Naviga  on, 
Electronics, Loca  on &  ming), ki je 
naredil korak naprej, saj se ne ukvarja 
le z zaznavanjem mo  lnikov, temveč 
tudi z določanjem njihovega položaja. 
Pri tem uporabljajo podobne sonde kot 
pri GAARDIAN-u, vendar s to razliko, 
da so med seboj povezane tako, da je 
mogoče mo  lnik zazna   s pomočjo 
triangulacije. Dvajset sprejemnih postaj, 
ki so nameščene ob robu ces  šč in v 
bližini letališč po celotni Veliki Britaniji, 
je ugotovilo, da se mo  lnike največ 
uporablja v velikih mes  h; na mirnih 
lokacijah, stran od mestnega vrveža 
pa mo  lnikov niso zaznali. 
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Ameriški vojaški sistem za zaznavanje GPS mo  lnikov se 
imenuje JLOC (angl. GPS Jammer Detec  on and Loca  on). 
Deluje na sistemu mreže GPS sprejemnikov, ki zaznavajo 
področja z večjimi močmi signala in področja z nizkim 
razmerjem med signalom in šumom; oboje je namreč 
znamenje mo  lnika ali interference. 

Zakonodaja in drugi vladni ukrepi pro   
mo  lnikom

Veliko držav se pro   mo  lnikom že število let bori s 
pomočjo zakonodaje, ki preganja njihove prodajalce, 
kupce in uporabnike. V Sloveniji in v Evropski uniji so GPS 
mo  lniki prepovedani, Velika Britanija pa ima na tem 
področju najbolj zanimive predpise. Tam je dovoljeno 
kupi   in ime   GPS mo  lnik, nelegalno pa ga je proda   
in uporabi  . 

V Ameriki so zaradi dokaj neuspešnega lova kršiteljev 
zakona na tem področju že dali predlog, da bi z zakonom 
omogočili uporabo pametnih mobilnih telefonov z GPS 
sprejemnikom za zaznavanje mo  lnikov. Tako bi mobilni 
telefoni delovali kot mreža JLOC. Ker pa se zakonodaja 
spreminja počasi in je vedno korak za tehničnimi potrebami, 
so razvijalci sistema JLOC prišli do ideje, da bi lahko prehiteli 
zakonodajni predlog s preprosto brezplačno aplikacijo za 
pametne telefone. Ko bo aplikacija enkrat razvita, bodo 
uporabnike pametnih telefonov prosili, da si to aplikacijo 
naložijo na svoj telefon in jo pus  jo delova  . Tako bi vsak 
pametni telefon s to aplikacijo postal mobilni JLOC senzor 

ter del goste mreže, ki bi zmogla zaznava   tudi najšibkejše 
mo  lnike v svoji neposredni okolici.

Kljub vsemu trudu za zaščito najranljivejšega radijskega 
sistema so strokovnjaki ugotovili, da brez podpornih sistemov 
ne bodo mogli zagotovi   brezhibnega delovanja navigacije, 
še posebej v primeru, če GPS sistem nenapovedano 
odpove. Čeprav so sistem LORAN-C leta 2010 v Ameriki 
in Kanadi ugasnili, se, še posebej v Angliji, zanimanje za 
zemeljski podporni sistem sve  lnikov eLORAN povečuje. 

V Združenih državah Amerike je zgodba drugačna. Radijska 
navigacija in sistemi za nadzor zračnega prometa, ki temeljijo 
na zemeljskih sve  lnikih, naj bi se do leta 2018 zamenjali 
z naprednim satelitskim sistemom, imenovanim NextGen. 
Kljub temu pa Zvezna letalska administracija Združenih 
držav Amerike (angl. Federal Avia  on Administra  on) 
išče tudi druge rešitve, pri čemer se omenjajo izboljšave 
starih zemeljskih podpornih sistemov, ki bi delovali kot 
rezerva za primer odpovedi GPS sistema.

Tehnične rešitve pro   mo  lnikom

Različni razvijalci GPS sprejemnikov so se vsak na svoj način 
soočili z grožnjo mo  lnikov. Eni so se posve  li razvoju 
novih, boljših anten, drugi pa nadgradnji obstoječih GPS 
sprejemnikov. 

Podjetje Thales je, na primer, razvilo rešitev, imenovano 
TopShield, ki naj bi bila odporna pro   mo  lnikom vseh 

Slika 1 - Prikaz delovanja antene z nadzorovanim smernim diagramom v obliki š  rih snopov.
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vrst. Od leta 2003 nadgrajujejo razvoj digitalnih anten, 
ki naj bi prekašale dosedanje rešitve (dokaj) uspešnega 
delovanja pro   mo  lnikom. To naj bi dosegli s kombinacijo 
digitalne antenske enote in š  ri-elementno anteno z 
nadzorovanim smernim diagramom (angl. Digital Antenna 
Unit combined with Four-Element Controlled Radia  on 
Pa  ern Antenna). Namesto običajne izotropne antene se 
uporablja več anten, ki so lahko povezane tudi v antensko 
polje. Smerni diagram ima izrazite snope, kot je prikazano 
na spodnji sliki 1. Napredni antenski sistem poleg prevelike 
moči mo  lnika zazna tudi njegovo nepravilno lokacijo v 
prostoru. Adap  vni smerni diagram pa se je sposoben 
tako prilagodi  , da pro   mo  lniku postavi ničlo smernega 
diagrama. 

Druga omembe vredna tehnična rešitev je slepi sistem za 
izločanje mo  lnih signalov (angl. Blind Jammer Suppression 
System), ki na osnovi modifi ciranega sprejemnika z 
razširjenim spektrom (angl. Modifi ed Despreader) 'izvleče' 
več GPS signalov. Ta sistem se ne ozira na nizko razmerje 
med signalom in šumom ter na visoko razmerje med 
mo  lnikom in signalom; prav tako ni občutljiv na ocene 
napak kota prihoda signala in ima, po besedah snovalcev, 
nizko računsko kompleksnost.

Poleg razvoja dodatnih funkcij na sprejemniku je že 
vrsto let v ospredju tudi višanje odpornos   samega GPS 
sistema pro   mo  lnikom. Odgovorni zagotavljajo, da so 
v GPS zasnovo vgradili dostopnost GPS signala na vojnih 
območjih. Podrobnos   niso znane, dostopnost signala pa 
naj bi v območju motenja zagotovili z razvojem konstalacije 
satelitov, zemeljskim segmentom ter z izboljšavo vojaške 
sprejemne opreme.

Bistven korak pro   popolni tehnični rešitvi pa predstavljajo 
tudi kriptografski in ne-kriptografski ukrepi, ki so bili razvi   
zaradi mo  lnikov na osnovi prevare. Kriptografske lahko 
delimo na: varnostne kode z razširjenim spektrom (angl. 
Spread-Spectrum Security Codes – SSSC) in preverjanje 
pristnos   navigacijskih sporočil (angl. Naviga  on Message 
Authen  ca  on – NMA). Ti kriptografski 'podpisi' bi lahko 
postali del zračne navigacije, razvite za pomoč GPS-u, ter 
tako zagotovili pristnost vira signalov. S tem bi sprejemnik z 
lahkoto ugotovil, kateri signali niso 'pravi', in jih enostavno 
ne bi upošteval. Žal pa so   predlogi daleč od uresničitve, ker 
so sredstva za njihov razvoj in implementacijo zelo omejena.

Ne-kriptografski ukrepi so usmerjeni v odkrivanje mo  lni-
kov na osnovi prevare. Ti na žalost le redko omogočajo 

delovanje sistema ob prisotnos   mo  lnika - mo  lnik 
namreč le zaznajo, posledic pa ne znajo odpravi  . Mednje 
spadajo detektorji razmerja moči med mo  lnikom in 
šumom (angl. Jamming-to-Noise Power Detector), ukrepi 
na podlagi zaznavanja nepravilnos   korelacijskega profi la 
(angl. Correla  on Profi le Anomaly Defenses) in ukrepi na 
podlagi anten (angl. Antenna-Based Defenses). 

Detektorji razmerja moči med mo  lnikom in šumom so 
prepros   in se jih da z lahkoto naredi  . Z njihovo uporabo 
bi se dalo prepreči   istočasno motenje na podlagi blokade 
in prevare, vendar pa   detektorji niso najbolj zanesljivi, 
kadar so mo  lni signali mo  lnika na osnovi prevare samo 
za nekaj decibelov močnejši od pravih GPS signalov. Prav 
tako težko razlikujejo med uporabo mo  lnika in večpotnimi 
pojavi (angl. Mul  path Eff ect), ki jih povzročajo odboji, 
lomi ter ukloni verodostojnih signalov.

Pestra prihodnost 

Trenutno je pravilno delovanje GPS sprejemnikov še vedno 
rela  vno lahko in poceni onemogoči  . Kljub naporom 
različnih projektnih skupin, vladnih organizacij in kopici 
tehničnih rešitev, se motenje še vedno dogaja in pričako-
va   je, da mu nikoli ne bo konca; večina uporabnikov 
GNSS sistemov je še vedno brez možnos   za zaščito pred 
motenjem.
  
Kot pro  ukrepi so morda najbolj zanimive tehnične rešitve, 
ki segajo od izboljšav samih anten, preko programske 
opreme sprejemnikov, ter samega satelitskega sistema, 
do razvoja podpornih globalnih sistemov. Ne-kriptografski 
ukrepi na podlagi anten znajo bi   dokaj učinkovi  , vendar 
zahtevajo več strojne opreme – več anten – in posledično 
višje stroške, ali pa temeljijo na tehniki korelacije GPS 
signalov (angl. Signal Spa  al Correla  on Technique). 
Kriptografski sistemi zahtevajo poseg v delovanje celotnega 
sistema in so še precej v povojih ter dražji od njihovih 
'nasprotnikov'. Podobno je s podpornimi sistemi, ki bodo 
zahtevali nove sprejemnike, v katere bo ta nova tehnika 
tudi implemen  rana. 

V bodoče lahko torej pričakujemo, da bo dogajanje na 
področju globalnih navigacijskih sistemov še naprej precej 
burno in vedno bolj tekmovalno. Pri tem tekmovalnost ne 
bo zgolj med različnimi sistemi temveč tudi med uporabniki 
GNSS sistemov in uporabniki mo  lnikov. 
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UKREPI PROTI GPS MOTILNIKOM

Avtorja prispevka sodelujeta na 21. Strokovnem seminarju Radijske komunikacije (SRK 2014), ki bo 
potekla na Fakulte   za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, 24. do 26. septembra, 2014. V okviru 
seminarja bo tekla tudi razprava o delovanju in uporabi sistemov za navigacijo.

Aleksandra Doroteja Rettinger je 
diplomirala leta 2008 na Fakulteti za 
družbene vede v Ljubljani z di plom  sko 
na logo Elektronski nad zor zaposlenih: 
sociološko-pravni vidik. Leta 2013 je 
diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko 
v Ljubljani z diplomsko nalogo Motilniki 
globalnega navigacijskega satelit skega 
sistema.

Boštjan Batagelj je doktoriral leta 2003 na smeri telekomunikacije na 
Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Na isti fakulteti je od leta 1997  
zaposlen na Katedra za telekomunikacije v Laboratoriju za sevanje in 
optiko. Kot docent predava ter vodi laboratorijske vaje pri nekaterih 
telekomunikacijskih predmetih. Je avtor in soavtor preko 300 objavljenih 
člankov in sodeluje v domačih in mednarod nih projektih s področja 
telekomuni ka cij. Med drugim je pri projektu COST – Satellite Positioning 
Performance Assessment for Road Transport (SaPPART) je namestnik 
slovenskega zastopnika v upravnem odboru.
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Modul je na voljo v dveh izvedbah: 
EP3744-0041 meri 4 različne tlake 
kot diferenčni tlak napram petemu 
priključku z merilnim območjem 
-1 do 1 bar (od -15 do 15 psi).

EP3744-1041 meri 4 različne 
tlake kot absolutni ali diferenčni 
tlak napram petemu priključku 
z merilnim območjem 0 do 7 bar 
(0 do 100 psi).

 Info: Bogdan Rojc, BECKHOFF AVTOMATIZACIJA d.o.o.

Podjetje Beckhoff  predstavlja modul EP3744 v EtherCAT Box izvedbi, ki je opremljen s šes  mi digitalnimi 
vhodi, dvema digitalnima izhodoma ter š  rimi vhodi za merjenje tlaka.

Beckhoff  EP3744: novi modul za 
diferenčno merjenje tlaka v IP 67 zašči  

Obe izvedbi imata še šest 
digitalnih vhodov 24 V DC 
in dva digitalna izhoda 24 V 
DC z izhodnim tokom 0,5 A. 
Delovno temperaturno območje 
je -25…+60 °C, stopnja zaščite 
je IP 65/66/67. Modul je mogoče 
nastavljati s CoE parametri 
(CAN-over-EtherCAT) neposredno 
iz EtherCAT mastra. Vgrajeno 
je tudi zaznavanje pre nizke 
napajalne napetosti - ko napetost 
pade pod 18,5 V, se postavi 
diagnostični bit.
Ena od možnosti je uporaba 
modula na robotski roki, kjer se 
na modul lahko poveže pribli-
ževalna stikala in aktuatorje za 
vklop vakuumskih prijemal. 
Preko modula se lahko obenem 
nadzira držanje vakuumskih 
prijemal.
Modul EP3744 je izdelan za 
modularne sisteme s hitrim 
vodilom EtherCAT, ki ga odlikuje 
visoka zmogljivost ter prijaznost 
uporabniku. Izredno širok nabor 
vhodno izhodnih modulov za 
sistem EtherCAT, ki jih ponuja 
podjetje Beckhoff, v kombinaciji 
z ugnezdenimi in PC krmilniki/
računalniki omogoča optimalne 
rešitve in  predstavlja odlično 
razmerje cena/zmogljivost na 
številnih področjih uporabe.
Več podatkov o novem modulu 
dobite na www.beckhoff.si ali pri 
podjetju Beckhoff Avtomatizacija 
d.o.o.

Tehnični podatki EP3744-0041, EP3744-1041
Število kanalov 6 dig. vhodov, à 2 dig. izhoda, 4 priklopi za merjenje tlaka
Način povezave Dig. signali: 4-pinski M8; merjenje tlaka: 6 mm priključek
Protokol EtherCAT
Tip senzorja Zračni tlak
Merilno območje (EP3744-0041) -1…1 bar (-15…15 psi)
Merilno območje (EP3744-1041) 0…7 bar (0…100 psi)
Merilna napaka 3 %
Ločljivost 1 mbar
Čas pretvorbe Pribl. 3,5 ms
Nazivna napetost 24 V DC (-15 %/+20 %)
“Distributed clocks” funkcionalnost da
Vhodni fi lter 10 μs (dig. vhodi)
Specifi kacija za dig. vhode EN 61131-2,  p 1/3
Maks. izhodni tok 0,5 A na posamezen dig. izhod, kratkos  čna zaščita
Tip bremena Omsko, induk  vno 
Kratkos  čni tok  pično 1,5 A
Električna izolacija 500 V
Temperatura obratovanja / shranjevanja -25…+60 °C / -40…+85 °C
Razred zaščite / mesto montaže IP 65/66/67 (v skladu z EN 60529) / poljubno
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Fotovoltaični »MPPT« algoritem za 
napajanje elektronskih bremen
Avtor: Neil Forcier - Prevod: Branko Badrljica

Mnogi fotovoltaični sklopi, kot so denimo fotovoltaični paneli in koncentrirani fotovoltaični moduli 
zahtevajo verifi kacijo designa in preizkus varnos   in vzdržljivos  . Ekonomičen način preizkusa 

fotovoltaičnih naprav je z uporabo elektronskega enosmernega bremena, ki lahko upravlja z velikimi 
močmi ob nizki ceni.

MPPT (»Maximum Power Point Track-
ing«) je ena glavnih točk testiranja v 
od  prtem okolju. Ker pa so elektronska 
bre mena namenjena splošni uporabi, 
je implementacija MPPT algoritma 
naloga testnega inženirja, ki mora pač 
napisati ustrezno programje.

Na srečo je razpoložljivih veliko MPPT 
algoritmov, ki jih trenutno opisuje 19 
objavljenih dokumentov ([1]). Problem 
je v tem, da so bili ti algoritmi zasnovani 
za inverterski pretvornik. Elektronsko 
breme se po svoji naravi bistveno raz-
likuje od inverterskega pretvornika 
in zato algoritem, ki deluje dobro na 
njem, ne deluje nujno enako dobro 
na elektronskem bremenu. Ravno 
te ga opisujemo v tem članku, kjer se 
bomo poukvarjali tudi z vzrokom za 

njegovo dobro delo tudi v zunanjih 
testnih fotovoltaičnih sistemih.

Glavna razlika med MPPT implemen-
tacijo za inverter in implementacijo za 
elektronsko breme je v I/O latencah. Pri 
inverterjih teče ustrezen MPPT pro gram 
v mikrokrmilniku, ki zajema podatke in 
izračunava potrebne popravke v časov-
nih območjih reda nekaj mikrosekund. 

Enak algoritem bi na namenskem pro-
gramju merilnega sistema v sklopu 
elektronskega bremena zlahka lahko 
porabil na desetine milisekund zaradi 
neizogibne I/O latence med računalni-
kom in elektronskim bremenom. I/O 
latenca je tudi glavni vzrok spremem be 
hitrosti prilagajanja algoritma. S tem v 
mislih smo izbrali in modi fi cirali MPPT 

algoritem za zadovoljitev omenjenih 
potreb testnega fotovoltaičnega sistema 
ob naslednjih kriterijiih:
1.  Manj I/O transakcij. Ker imajo le-te 

največji vpliv na odzivnost MPPT 
al goritma, mora biti njihovo število 
čim manjše za ustrezen odziv pod 
spremenljivimi pogoji okolja.

2.  Enostavnost implementacije. Če 
upoštevamo tipične časovne in 
denarne omejitve v procesu  testiranja 
fotovoltaičnega sistema, potem je 
nezaželena poraba odvečnega časa 
za implementacijo MPPT algoritma 
ker ta predstavlja le majhen del 
testnega načrta.

3.  Merilna natačnost MPP algorit ma. 
Testni podatki morajo biti na tančni in 
zanesljivi za korektno oce no učinka 
testiranega fotovoltaičnega designa.
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Preden predstavimo algoritem, ki ustre za zgoraj omenjenim 
kriterijem, se na kratko lotimo elektronskih bremen. Elektronsko 
breme je instrument, ki lahko porablja (pretvarja v kako 
drugo vrsto energije, ponavadi toplotno) in hkrati meri 
električno moč nekega vira, kot je denimo napajalnik ali 
fotovoltaični sklop. Ravno tako kot spremenljivemu uporu 
tudi elektronskemu bremenu lahko nastavimo količino moči, 
ki jo želimo porabljati. Na elektronskem bremenu lahko 
merimo napetost na sponkah kot tudi tok, ki teče skozi njega. 
Elektronsko breme ima tipično tri načine dela: konstantna 
napetost, konstanten tok in konstantna upornost in lahko 
drži svoje parametre tudi, ko se parametri vira spreminjajo. 
Če je denimo elektronsko breme spojeno na fotovoltaični 
panel v načinu konstantne napetosti na vrednosti 25 V, 
bo stalno prilagajalo svojo notranjo upornost tako, da bo 
nje gova napetost na sponkah 25 V kljub spremembam v 
I-U karakteristiki panela. Če napetost panela pade pod 25 
V, se bo elektronsko breme obnašalo kot povsem odprte 
sponke. Elektronsko breme je v fotovoltaičnih testih tipično 
postavljeno v režim KN (konstanta napetost), zato bomo 
tega uporabili tu pri defi niciji algoritma.

MPPT algoritem za elektronsko breme

Algoritem, ki ga bomo uporabili za MPPT na elektronskem 
bremenu, je spremenjena verzija algoritma po ve čevane 
prevodnosti »PP«, kateremu bomo sedaj rekli »povečevana 
prevodnost na elektronskem bremenu« oziroma skrajšano 
PPEB. Tisti, ki jih zanima podroben opis PP algoritma, si 
oglejte dokument »http://electronicdesign.com/article/
test-and-measurement/a_photovoltaic_mppt_algorithm_
for_dc_electronic_loads-60148 ([2])«

PPEB algoritem deluje s pomočjo primerjanja povečanja 
prevodnosti s trenutno prevodnostjo fotovoltaičnega sklopa. 
Te vrednosti nam dajejo izmerjeno spremembo v I-U krivulji, 
preko katere lahko določimo če smo že v MPP točki oziroma 
če se moramo premakniti in v katero smer.
Matematična razmerja napetosti in toka, ki jih PPEB uprablja 
pri zasledovanju MPP lahko izrazimo z :

Pri MPP:   dP/dV = 0
desno od MPP:  dP/dV < 0
levo od MPP:  dP/dV > 0

V predstavljenih izrazih je dP sprememba moči in je 
ekvivalentna d(IU).

Seveda ne moremo vedno točno določiti  dI, dU ali dP. 
Lahko pa jih aproksimiramo z uporabo ∆P=Pn-Pp, ∆V=Vn-
Vp in ∆I=In-Ip, kjer »p« označuje prejšnjo meritev, »n« pa 
novo izmerjeno vrednost.

Ob uporabi zgornjih razmerij lahko določimo ali smo pri 
MPP, na levi strani (pri nižji napetosti kot v točki MPP = 
Vmp) ali pa na desni (pri višji napetosti kot v točki MPP 
=Vmp) v I-U krivulji (glej sliko 1).

Za PPEB s slike 1 uporabljamo MPPT na elektronskem 
bremenu s tremi I-U krivuljami, nastavljenem na režim 
konstantne napetosti. Obarvana točka na vsaki krivulji 
predstavlja MPPT točko na tej krivulji. Naša startna točka 
je torej MPP na krivulji 1 (modra pika). Nastavitev našega 
elektronskega bremena v režimu konstantne napetosti je 
Vmp in v tej točki imamo izmerjeni in shranjeni vrednosti 
toka in napetosti.

Predpostavimo sedaj, da pride do spremembe in da 
gremo od krivulje 1 na krivuljo 2. Če sedaj pomerimo tok 
in napetost, bo napetost ostala enaka (preprosto zato, 
ker elektronsko breme deluje v režimu KN - konstantne 
napetosti) ampak tok bo drugačen, zato bomo vedeli, da 
nismo več v točki MPP. Ker je elektronsko breme v režimu 
konstantne napetosti, smo sedaj na točki krivulje 2, na 
katero kaže siva puščica #1. Sedaj lahko določimo potrebno 
smer spremembe za pot proti novi MPP točki po novih Slika 1 - I-U krivulje fotovoltaične naprave
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naslednjih razmerjih; če je dI (aproksimiran skozi dI ~  ∆I = In – Ip) negativen, 
potem vemo da smo na desni strani od MPP točke in se moramo pomakniti 
v levo (zmanjšati natavitev konstantne napetosti); če je dI pozitiven, potem 
moramo narediti nasprotno.

Ko se v našem primeru premikamo s krivulje 1 na krivuljo 2, bo dI negativen, 
zato moramo zmanjšati nastavitev konstantne napetosti, da bi našli novo MPP 
točko. Ko jo zmanjšamo za nek napetostni korak, recimo mu Vinc, se bomo 
znašli na neki drugi tako napetostni kot tokovni točki, za določitev katere 
potrebujemo nova odčitka tako napetosti kot toka. Ko smo se tako sedaj 
pomaknili bližje točki MPP na krivulji 2, bo dP pozitiven in dU negativen in 
tako  vemo, da smo še vedno na desni strani točke MPP. Tako nadaljujemo z 
zmenjševanjem nastavitve konstantne napetosti, dokler dP ne postane nič, 
kar pomeni, da njegova krivulja več nima naklona (pravzaprav je nemogoče 
doseči točko, kjer je dP dejansko nič, a tega se bomo lotili pozneje). Tako 
dosežemo MPP na krivulji 2 in ta se spremeni v krivuljo 3.

Sedaj smo na krivulji 3 v točki, na katero kaže puščica #2. Ker se naša napetost 
ni spremenila, bomo spremembo zaznali v spremenjenem toku. Tokrat bo 
dI pozitiven in tako vemo, da smo na levi strani MPP in moramo povečati 
nastavitev konstantne napetosti (pomakniti se na desno stran krivulje) preko 
napetostne spremembe Vinc, da bi našli novo točko MPP.

Vhodi, P , U , In n n

d =P -P

dU=U -U

dI=I -I

P n p

n p

n p

NE

NE

NE

NE

NE

DA

DADA

DADA
dI<0?

DI=0 ?

dP/dV<0?

dP=0 ?

Zmanjšaj KN na-
stavitev za Uinc

Povečaj KN na-
stavitev za Uinc

Povečaj KN na-
stavitev za Uinc

Se je U spremenila
v zadnji iteraciji?

P =P

U =U

I =I

p n

p n

p n

VRNI SE

Zmanjšaj KN na-
stavitev za Uinc

Slika 2 - Modifi ciran diagram poteka algoritma povečevanja prevodnos  
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Kot ste morda že opazili, ker sta ∆P 
in ∆U samo približka dP in dU, ne 
morete dejanjsko doseči dP/dU = 0 
(deltaP/deltaU = 0). Pravzaprav, ker 
spreminjamo napetost v korakih gor 
ali dol pri iskanju MPP točke, bo dU 
vedno velikosti Vinc, kar nam samo 
zase ne pove, kdaj smo v točki MPP. 
Tako nas v bistvu zanima samo dP. 
Zato moramo določiti nek pogrešek 
E, kjer je E>= dP >= -E, algoritem pa 
določi, kdaj je elektronsko breme v točki 
MPP. Če je pogrešek E premajhen, bo 
algoritem osciliral okrog točke MPP.

Diagram poteka nam kaže implementa-
cijo takega PPEB algoritma (slika 2).  
V tem diagramu je blok z napisom 
»na petost U spremenjena v zadnji 
ite raciji?« točka, v kateri določamo 
ali je nastavitev vrednosti konstantne 
napetosti spremenjena v zadnji itera-
ciji algoritma. Če ni bila, pomeni da 
smo bili v prejšnji iteraciji v MPP točki 
in tako vemo, da med to in prejšnjo 
iteracijo ne bo spremembe v napetosti. 
Potrebujemo le meritev toka, da bi določili 
ali smo še vedno v točki MPP ali ne. Če 
nismo, nam le-ta pove tudi, v katero 
smer moramo spremeniti nastavitev 
konstantne napetosti pri iskanju nove 
točke. Na ta način zmanjšamo število 
potrebnih I/O transakcij, ki so, kot smo 
že omenili, glavno ozko grlo pri MPPT 
v testnem sistemu.

Štartno točko PPEB algoritma  lahko 
določimo na več načinov. Lahko opravimo 
I-U skeniranje v korakih Vinc od 0 do Voc 
in v vsakem koraku pomerimo tok in 
napetost na elektronskem bremenu 
in te vrednosti shranimo v svoji polji. 
Če v vsaki točki pomnožimo vrednost  
odčitane napetosti z odčitanim tokom, 
dobimo moč, ki jo tudi lahko shranimo v 
posebno polje. Tako nastalo polje moči 
lahko preiščemo in poiščemo največjo 
vrednost. To je točka MPP začetne I-U
kri vulje. Uporabimo izmerjeno napeto-
stno vrednost v točki MPP (ki je Ump) za 
začetno vrednost konstantne na pe tosti 
elektronskega bremena in PPEB algoritma.

Malo lažji, a nekoliko manj natančen 
način bi bil meritev Voc in nastavitev 
začetne točke na Voc*0,75. Ta izračunana 
točka najverjetneje ne bo MPP točka 
začetne krivulje, vendar bo blizu. Ko 
pride do spremembe krivulje, bo PPEB 
algoritem sam prišel do dejanske MPP 
vrednosti na novi krivulji.

Izbrana Uinc vrednost naj bi bila zasno-
vana na dejavnikih, kot so močnostni 
raz pon fotovoltaične naprave, variabilnost 
vremenskih pogojev, zaželena hitrost 
sledenja in zaželena natančnost MPP. 

Večja vrednost Uinc korelira z večjo 
hitrostjo MPP, manjša pa z bolj natan-
čnim merjenjem MPP. Velikost dI nam 
tudi nudi informacijo o tem, kako 
daleč smo od točke MPP. Pri hitrejšem 
MPP bi lahko uporabili informacijo o 
spremembi za določitev večih vrednosti 
Uinc in tako dobili bolj učinkovit MPPT. 
Pri večjih vrednostih dI bi bila najbolj-
ša večja vrednosti Uinc, ker smo takrat 
da leč od MPPT.

Seveda je res tudi nasprotno. Pri maj h-
nih vrednostih dI je ustreznejši majhen 
Uinc, ker je prišlo do majhne spremembe.

Osnova za primerjavo

Preden se spustimo v testiranje samih 
algoritmov in analizo rezultatov si 
oglejmo še en algoritem. Ta algoritem 
za primerjavo se imenuje »spremeni 
in odčitaj« (S&O). Slednji je verjetno 
najbolj intuitiven MPPT algoritem; lahko 
ga smatramo kot pristop reševanja 
problema z uporabo grobe sile. S&O 
v osnovi uporablja nameren rahel od-
mik iz tekoče pozicije na I-U krivulji in 
primerja temu ustrezno spremembo 
moči ter naslednji odmik iz pozicije ki je 
sedaj tekoča. S&O algoritem je pogosto 
uporabljen kot primerjalni standard pri 
oceni sposobnosti novih MPPT algoritmov. 
Več informacij o njegovi implementaciji 
in njenih pomankljivostih je na voljo v 
priloženi referenci »Comparative Study 
of Maximum Power Point-Tracking 
Algorithms. ([1])«

Rezultati PPEB algoritma

Opravili smo hitrostni test z omenjenima 
dvema algoritmoma. Dva glavna te-
st na kriterija sta bila hitrost MPPT in 
točnost. Hitrost smo izračunali preko 
števila potrebnih I/O transakcij (meritev 
in sprememb KN nastavitve) potrebnih 
za dosego točke MPP. To poenostavitev 
smo si dovolili, ker je čas latence I/O 
operacije v praksi veliko večji od časa 
za vse ostale operacije, ki so v tej zan ki 
potrebne. Test je oprav ljen z Agi lentovim 
oz. Keysightovm DC3300A v vlogi 
elektronske  ga bremena. Za simulacijo 
fotovoltaične ga modularnega polja je 
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bil uporabljen Agilentov oz. 
Keysight-ov E4360A (SAS 
- »Solar Array Simulator«). 
SAS je bil nastavljen tako, da 
je generiral izhodni signal z 
I-U karakteristiko, ki je simu-
lacija fotovoltaičnega panela 
naslednjih specifi ka cij pod 
osvetlitvijo intenzitete 1000 
W/m2 in pri temperaturi 25 °C:

MPP = 130,6 W
Voc = 25 V
Isc = 7,9 A
Vmp = 19.2V
Imp = 6,8A

Ob navedenih I-U specifi kacijah smo 
ustvarili 17 I-U krivulj, zasnovanih na 
različnih intenzitetah osvetlitve in 
temperature in te smo shranili v SAS. 
Za implementacijo obeh algoritmov 
smo uporabili Agilentov programski 
jezik »VEE«. Pred zagonom obeh 
programov smo izmerili čas, potreben 
za izvedbo I/O operacije in čas, potreben 
za nastavitev nove vrednosti napetosti 
elektronskega bremena v KN režimu 
delovanja.

Za zagotovitev ustrezne natančnosti 
meritev napetosti in toka smo meritve 
integrirali skozi 16,67 ms interval in 
tako tudi izničili vplive šuma in bruma, 
ki ga tako in drugače povzročajo linije 
napajalnega omrežja. Povprečen čas 
meritve je bil 43 ms. Čas potreben za 
nastavitev nove napetosti elektronskega 
bremena v režimu KN je bil 3,4 ms. Po 
vsaki spremembi obremenitve smo 
dodali 10 ms za umiritev sistema, tako 
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da je vsaka spremeba napetosti vzela v 
povprečju torej 13,4 ms. V cilju povečanja 
hitrosti je PPEB algoritem uporabljal 
dve velikosti napetostnih korakov: 100 
mV in 800 mV. Velikost uporabljenega 
koraka je bila odvisna od velikosti ∆P ali 
∆I. Napetostni korak, uporabljen v S&O 
algoritmu, je bil. Opravili smo torej test 
z obema algoritmoma in izmerili čas, 
ki sta ga porabila za dosego MPP točke 
na vsaki od 17 I-U krivulj in doseženo 
natančnost MPP točke.

PPEB je pokazal veliko točnost in samo 
80 mW napake. Seveda lahko pogrešek 
zmanjšamo z manjšim napetostnim 
korakom, vendar bo tedaj trpela 
hitrost algoritma. PPEB je pokazal 39% 
večjo hitrost od S&O. Za potrebe tega 
testa smo v PPEB uporabili samo dva 
napetostna koraka, vendar bi lahko 
njegove rezultate še izboljšali z uvedbo 
dodatnih diskretnih veličin napetostnih 
korakov. Cena, ki bi jo za to plačali v 
hitrosti algoritma in velikosti programa, 
bi bila zanemarljiva.

Zaključek

Na voljo je veliko informacij o imple-
mentaciji in učinku posameznih MPPT 
algoritmov za inverterske pretvornike, 
vendar je njihova uprorabnost pri 
testiranju omejena, ker se testerji 

obnašajo v praksi drugače zaradi večjih 
I/O latenc. S temi razlikami v mislih 
smo zasnovali in demonstrirali MPPT 
algoritem, ki dobro ustreza potrebam 
testiranja na elektronskem bremenu. 
PPEB je enostaven, vendar je njegova 
glavna prednost v fl eksibilnosti, ki jo 
ponuja pri določanju uporabljenih 
velikosti napetostnih korakov in številu 
različnih velikosti korakov. Za nadaljnje 
podatke o različnih MPPT algoritmih se 
lahko obrnete na reference [1] in [3].

Reference:

1. Trishan Esram and Patrick L. Chapman, 
“Comparison of Photovoltaic Array Maxi-
mum Power Point Tracking Techniques” 
http://www.simosolar.com/uploadfi le/

 learn/uploadfi le/200904/20090417030
 623524.pdf
2. K. H. Hussein, I. Muta, T. Hoshino, M. 

Osakada, “Maximum Photovoltaic Power 
Tracking: an Algorithm for Rapidly Changing 
Atmospheric Conditions” - http://ieeexplore.
ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=

 342237&tag=1
3.  D. P. Hohm and M. E. Ropp, “Compa ra tive 

Study of Maximum Power Point Tracking 
Algorithms” - http://www3.interscience.
wiley.com/journal/100519851/abstract. 
2002          
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Informacije: Simon Čretnik, Siemens d.o.o.

Demografski trendi tudi v Sloveniji kažejo na vse večjo preseljevanje ljudi v mesta. V vseh slovenskih mes  h je 
bilo v obdobju zadnjih dese  h let zgrajenih veliko večstanovanjskih objektov, ki so opremljena tako s kletnimi 
prostori kot tudi z garažami. Seveda so tudi v teh prostorih na voljo električni priključki, težava je le v tem, 
da so števci električne energije del skupnih prostorov. Pri tem se pojavlja vprašanje kako pravično razdeli   
stroške porabljene energije na stanovalce. Tukaj lahko uporaba SIEMENS LOGO! modula v kombinaciji s 
sistemov prepoznavanja kovancev znatno pripomore k stroškovno izredno ugodni rešitvi.  

Siemens LOGO! kot mini distributer 
električne energije v kleteh in garažah 
večstanovanjskih stavb

Električna energija ob dejstvu, da se 
lahko tudi 100% pridobiva iz obnovljivih 
virov predstavlja velik delež rešitve pri 
zmanjšanju onesnaženja okolja s škod-
ljivimi izpus   (ogrevanje, industrijski 
procesi, vožnja,…). Ker pa omenjen delež 
v kratkem obdobju še ne bo dosežen 
je vsekakor potrebno razmišlja   o 

racionalni porabi energije. K temu lahko 
pripomore tudi zavedanje širokega kroga 
javnos  , da proizvodnja, distribucija in 
vzdrževanje elektroenergetskega sis-
tema na visokokvalitetnem nivoju kot 
ga imamo v Sloveniji ni poceni (ali celo 
brezplačno). Kljub temu, da gospodinjstva 
pri nas plačujejo eno najnižjih cen za 

porabljen kWh (0,1 do 0,15 EUR/kWh) 
v EU, lahko pričakujemo, da se bodo 
te cene v prihodnos   dvignile (npr. 
Nemčija 0,2 do 0,3 EUR/kWh) – pri 
tem pa hitro pridemo do ugotovitve, 
da enakomerna razdelitev stroškov 
električne energije v skupnih prostorih 
ne bo več vzdržen poslovni model. 
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Dva primera, ki lahko zaradi večje količine porabljene električne energije v skupnih prostorih ustvarijo povišan račun za 
električno energijo:
Ustvarjalna žilica marsikoga kljub selitvi v mesto ne zapus   – ker pa so stanovanja v večini primerov neprimerna za bolj 
umazana rokodelska opravila (sestava jeklenih konstrukcij, obdelava lesa, vrtanje, brušenje,…) lahko ustvarjalci delajo v 
kletnih ali garažnih prostorih. Električni stroji in osvetlitev v daljšem obdobju porabijo nezanemarljivo količino električne 
energije.

Za mestno vožnjo so zelo primerna električna kolesa ali električni skuterji in motorna kolesa. Le teh seveda ni možno 
pušča   zunaj (varnost), hkra   pa jim je potrebno tudi napolni   baterije – v večini primerov so pretežka in prevelika za 
nošnjo do stanovanj. Zmogljivejši primeri takšnih vozil vsebujejo tudi baterije z nad 10kWh kapacitete. Ob vsakodnev-
nem polnjenju ob trenutno veljavnih cenah električne energije lahko strošek na mesec znaša tudi 30 EUR.

Rešitev.
Ena najelegantnejših in stroškovno najugodnejših rešitev za takšne prostore je uvedba razdelilnega sistema z vklopom 
na kovance. Sistemi za prepoznavo kovancev so na voljo v različnih zmogljivos   in prepoznavajo od enega do pe  h 
različnih kovancev, med drugim imajo tudi izhode, ki z digitalnim kodiranjem (utripanjem v različnih frekvencah) 
nadrejenemu sistemu sporočajo kakšen kovanec je bil vstavljen.

Slika 1- Večstanovanjski objek  

Slika 2 - Kletni prostori, delavnice in garaže

Slika 3 - Dvo sledna električna vozila
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Zelo pomembno je da uporabnik dobi informacijo o »za-
kupljenem času« in tudi o številki izbrane v  čnice - kar 
pogojuje prikazovalnik informacij. Izbira želene v  čnice 
lahko poteka preko običajnega s  kala. Velika večina 
navedenih primerov ne zahteva trenutnih moči nad 2 
kW (10 A varovalka).  

V vseh navedenih primerih je idealna izbira LOGO! logični 
modul, ki vsebuje tako prikazovalnik kot tudi relejske izho-
de sposobne obremenitve z 10A. V teh primerih torej tudi 
ni potrebe po dodaja   v sistem dodatnih kontaktorjev.  
Samo z uporabo izhodov in vhodov integriranih na LOGO! 
modulu se lahko naredi sistem 4 v  čnic. Z uporabo 
razširitvenih modulov pa se lahko naredi tudi sistem z 
vklo pom do 16 v  čnic.

Slika 4 - Model razdelilca z integriranim čitalcem kovancev 

Programski del je dokaj enostaven, potrebnih je zgolj nekaj 
števnih in časovnih blokov. Osnutek vsebuje vklop želene 

v  čnice z ustrezno  pko, dolžino ak  vacije pa se določi 
na osnovi prešte  h signalov na prvem vhodu. Informacije 
na prikazovalniku prikazujejo zakupljeni čas delovanja 
izbrane v  čnice in preostali čas. V primeru izbranih več 
v  čnic hkra   se lahko nastavi kroženje časovnih informacij 

za posamezno v  čnico. 

Za dodatno lažjo ločljivost 
posamezne izbire omogoča 
Siemens LOGO! 8 tudi 
na stavitev barve ozadja 
osvetlitve.  

Več informacij: 
h  p://w3.siemens.com/
mcms/programmable-logic-
controller/en/logic-module-
logo/Pages/Default.aspx

Slika 5 - Osnutek programske kode

Elektronabava d.o.o.
Cesta 24 junija 3
1231 Ljubljana

www.elektronabava.si

Nudimo elemente in rešitve s 
področja industrije in energe  ke:
• Avtoma  zacije
• Pogonske tehnike
• Merilnih sistemov
• S  kalne tehnike

Več informacij:
Mail: patrik.grbac@elektronabava.si
Telefon: 01 / 58 99 361

Ponudba proizvodov proizvajalca Lovato je razširjena z novima mul  metroma 
DMG600 in DMG610.      
Osnovne električne karakteris  ke omogočajo uporabo v različnih aplikacijah:

• Pomožno napajanje: 100...440VAC - 120...250VDC;
• 3f+N meritve v napetostnem območju: 50...720VAC (600VAC nazivna 

napetost);
• Primerno za merjenje v 3 faznih  sistemih z ali brez nevtralnega vodnika, 

3f sistemih s simetrično obremenitvijo, 2f in enofaznih sistemih. Omogoča 
meritev z Aronovo vezavo (meritev 3f sistema z dvema tokovnima 
transformatorjema).

• Možna uporaba s SN napetostnimi merilnimi transformatorji.
• napetostna in tokovna točnost: 0.5% 
• meritve v 4 kvadran  h; uporabno v kogeneracijskih sistemih
• stopnja zaščite IP54
• LCD zaslon z belo osvetlitvijo
• Vgrajen RS485 serijski port ( DMG610 )
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BISOL Group na sejmu Solarexpo v Milanu predstavlja novo ekskluzivno serijo fotonapetostnih 
modulov PeakPerformance z vršnimi močmi do 290 W 

BISOL moduli PeakPerformance z 
vršnimi močmi do 290 W 
Informacije:  Polona Peunik, BISOL d.o.o.

PREBOLD, 9. maj 2014 – BISOL Group je za svojo serijo BISOL PeakPerformance fotonapetostnih modulov 
oblikoval povsem nov koncept in jih tako povzdignil v pres  žni razred visoko učinkovi  h modulov. Vrhunsko 
serijo monokristalnih fotonapetostnih modulov z an  -refl eksnim steklom in vršnimi močmi, ki segajo od 280 
W do 290 W je skupina lansirala na sejmu Solarexpo, ki poteka od 7. do 9. maja v Milanu v Italiji. 

60-celične module odli-
kuje skoraj 18-odstot ni 
izkoristek pri vršni mo-
či 290 W in odlična učin-
kovitost pretvorbe tudi 
v slabših svetlobnih po-

gojih. Visoko prosojno antirefleksno steklo zagotavlja 
boljšo absorpcijo svetlobe in s tem od 2 do 3 % višje 
energijske izplene. Glavna prednost serije BISOL 
PeakPerformance je odlično razmerje med močjo in 

površino, zato so ti visoko učinkoviti moduli še posebej 
primerni za namestitev na objektih z omejeno strešno 
površino. Namestitev več kilovatov inštalirane moči 
na manjšo površino omogoča krajši čas montaže in 
relativno manjšo količino nosilne konstrukcije  ter tako 
tudi nižje skupne stroške namestitve fotonapetostnega 
sistema na en vat moči.

Visoko učinkoviti fotonapetostni moduli BISOL Peak-
Performance so proizvedeni v Sloveniji iz izključno 
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najkakovostnejših materialov v 
skrbno nadzorovanem proizvod-
nem pro cesu, ki se osredotoča na 
zagotavljanje dolge življenjske 
dobe modulov in zanemarljive 
degradacije skozi dolga časovna 
obdobja. 

Moduli so oprem lje ni s priključki TE 
Connectivity PV4, ki so združljivi z 
MC4, prenesejo snežne obremenitve 
do 5400 Pa in navpični padec toče 
s premerom 25 mm in hitrostjo 
83 km/h. BISOL-ov inovativen 
sistem razvrščanja modulov, ki 
za do 70 % zmanjšuje izgube v 
sistemu in strogo pozitivne tolerance 
izhodne moči še povečujejo njihovo 
dodano vrednost. Moduli BISOL 
PeakPerformance imajo 10-letno 

garancijo na proizvod, 12-letno 
garancijo za doseganje 90 % 
izhodne moči in 25-letno garancijo 
za doseganje 80 % izhodne moči.
Na razstavnem prostoru L18 v hali 
6 na sejmu Solarexpo skupina BISOL 
Group predstavlja tudi pred kratkim 
lansirano stroškovno učinkovito in 
do okolja prijazno solarno ulično 
svetilko BISOL SSL-30, serijo barvnih 
fotonapetostnih modulov BISOL 
Spectrum ter ostale serije mono-
in polikristalni fotonapetostnih 
modulov, inovativne nosilne 
konstrukcije BISOL EasyMount ter 
široko paleto otočnih in hibridnih 
sistemov BISOL.

BISOL Group, d.o.o.

BISOL Group je edini slovenski 
proizvajalec fotonapetostnih 
modulov najvišje kakovosti, ki je 
prisoten v več kot 40 državah in 
je vodilni domači izvajalec sončnih 
elektrarn na ključ. Vodilni svetovni 
strokovnjaki v skupini nenehno 
dvigajo industrijske standarde, zato 
je z njihovimi inovativnimi rešitvami, 
ki zagotavljajo najvišje dolgoročne 
energijske izplene, zelena energija 
postala privlačnejša ter v primerjavi 
s konvencionalnimi viri energije 
stroškovno učinkovitejša kot kadar 
koli prej. Svoje mednarodno poslovanje 
skupina vodi iz predstavništev v 
Belgiji, Franciji, Italiji, Združenem 
Kraljestvu in Nemčiji. 

V vseh korakih proizvodnega pro-
cesa skupina BISOL Group deluje v 
skladu s pridobljenimi mednarod-
nimi stan dardi kakovosti ISO 9001, 
ISO 14001 in OHSAS 18001. Z 
letno proizvodno zmogljivostjo 
v idealnih razmerah pripomorejo 
k zmanjšanju več kot 79.000 ton 
emisij CO2 na leto. Vizija skupine je s 
stalnim investiranjem v tehnologijo, 
razvojem inovativnih proizvodov 
in povečevanjem donos nosti naložb 
v fotovoltaiko ustvariti čistejše 
okolje in v prihodnosti zagotoviti 
energetsko neodvisnost.
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Učinkovita raba 
obnovljivih 
virov energije 
Informacije:  Frauenhofer - Inš  tut za kemične tehnologije

Proizvedene električne energije iz sončnih in vetrnih 
elektrarn pogosto ne dosegajo zahtevanih količin. 
Največji izziv predstavlja ravno shranjevanje proizve -dene 
električne energije, še zlas   pri velikih količinah. Ravno 
naraščajoče izkoriščanje energije pridoblje ne iz obnovljivih virov sončne in vetrne energije predstavlja največji 
problem zaradi velike nihanja. Za kompenzacijo nihanj in razhajanj med trenutno potrebo in proizvodnjo so 
potrebne inova  vne rešitve na področju uravnavanja zalog energije. Največjo stopnjo prilagajanja zagotovimo 
z decenralizirani enotami za shranjevanje energije.

PRILAGODLJIVO SHRANJEVANJE ENERGIJE
V prihodnos   bodo enote za shranjevanje moči med 100 
kW in 5 MW nujno potrebne, zgrajene decentralizirano ter 
integrirano v omrežje na način, da ne bodo predstavljale 
ozkega grla, ko bo potreba po večji količini energije narasla. 
Upoštevajoč predvidene podatke izhodne moči, imajo  
vanadium redox baterije močan razvojni potencial, saj imajo 
najboljše razmerje med močjo, prilagodljivostjo in ceno.

TEHNOLOGIJA
Vanadium redox baterije so osnovane klasično kot hranilnik 
energije v kemični kopeli v zunanjih hranilnikih. Elekrična 
energija se proizvaja v ločenem modulu. Med uporabo 
shranjene elek  čne energije se priključne elektrode 

nahajajo v kemični kopeli. Iztrošena kemikalija se vrne v 
hranilnik. Kapaciteta hranilnika je v glavnem odvisna od 
količine elektrolita v kopeli in njegov izkoristek je večji 
od 75%. Tak  p zalogovnika je primeren za hranjenje 
velikih količin energije. Vanadium redox fl ow baterije 
imajo podobno energijsko gostoto kot svinčene, vendar 
je njihova življenjska doba skoraj desetkrat daljša.

TRENUTNE RAZISKAVE
Razvit je bil Fraunhoferjev ICT proto  p vanadijeve redox  
fl ow baterije na katerem so razvijali in preizkušali  različne 
materiale za elektrode, membrane in elektrolite. Različni 
 pi redox fl ow baterij se lahko primerja in tes  ra in določi 

njene prednos   in slabos  .
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Varnostna tehnika
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Varnostni senzorji
-Varnostne svetlobne zavese

-Laserski skenerji

Varnostni krmilniki

Varnostne relejske enote

-V/I enote

-Ozke varnostne enota

-Blokirna stikala
-Brezkontaktna varnostna stikala

Ostala varnostna tehnika
-Varnostni releji

SISTEM
Razvi   koncept predvsem cilja na prak  čno integracijo vanadijevih redox 
fl ow baterij v obstoječa električna omrežja kot hranilnik električne energije 
proizvedene iz obnovljivih virov vetrnih in fotovoltaičnih elektrarn. 

Kot primer; hranilnik kapacitete 2 MW se nahaja v obliki osmih enot, vsaka od 
njih pa vsebuje sedem sklopov. Vsak sklop je izgrajen iz sto posamičnih celic z 
nazivno električno močjo 35 kW pri tokovni gosto   80 mA/cm2. Površina ak  vne 
elektrode meri 3600 cm2 na celico. Kot elektrolit je uporabljena 2M vanadijeva 
raztopina in 3M žveplova 
kislina. 

Tehnologija omogoča 
preklapljanje med pol-
njenjem baterij ter 
nje no rabo. To izvede 
namenska elektronska 
oprema, katera omogo-
ča preklop v časih ran ga 
mikro do mili sekund.

Naprava je sestavljena 
modularno; kontrolne 
enote, ven  li, črpalke, 
kar omogoča ločitev posameznih sestavov pri vzdrževanlih posegih. Skupna 
zmogljivost še vedno presega 70%.

PRESEŽEN NAPREDEK
Govora je op  mizaciji gostote energije in moči zavoljo zmanjševanja stoškov, 
kompleksnos   naprave in ustvarjanju naprave, ki je primerna za takojšno 
integracijo v obstoječe energetsko omrežje.

• na novo razvita modularna zasnova, ki obljublja hranjenje energije na 
dol rok

• moč in količina energije je poljubno določljiva iz potreb
• Op  malno delovanje s pomočjo predvidevanja in upravljanje obremenitve
• učinkovita in stroškovno op  mizirana pretvorba električne energije
• neprekinjeno napajanje z nizkim samopraznilnim tokom.

KAJ PONUJAMO
V celo   podpiramo tako uporabnike, razvojnike, proizvajalce kot tudi dobavitelje 
redox baterij z načrtovanjem in specifi kacijami.
Še zlas   pa ponujamo:

• razvoj, proizvodnjo in tes  ranja elektrolitov
• proizvodnjo in karekterizacijo adi  vov za elektrolite
• projek  ranje in izdelava proto  pov

Poleg celovitega elektro-kemičnega laboratorija imamo na voljo tudi široko 
znanje s področja elektrokemije.

Shematski prikaz procesov v redox fl ow sistemu
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ZELENE ENERGIJE

GORIVNE CELICE 
Informacije:  Frauenhofer - Inš  tut za kemične tehnologije

Ko govorimo o zelenih energijah, ne smemo pozabi   na zelo obetajoč vir energije, ki že žene nekaj modelov 
osebnih vozil. To so gorivne celice, žal pa so kapacitete in življenjska doba takšnih virov še rela  vno majhne 
in kratke. V Frauenhofer inš  tutu se z razvojem materialov in tehnologij gorivnih celic intenzivno ukvarjajo 
in aplicirajo v vsakdanje življenje.

V primerjavi z drugimi tehnologijami za oskrbo z električno 
energijo, kot so motorji z notranjim izgorevanjem ali 
primarne baterije, kažejo gorivne celice številne pozi  vne 

lastnos  . Te vključujejo zelo visoke izkoristke pretvorbe, 
zelo nizke emisije hrupa in onesnaževanja in visoke 
gostote shranjevanja energije uporabljenih goriv. Te 
lastnos   pomenijo, da so gorivne celice zelo primeren za 
številne aplikacije. Vendarle so v večini primerov gorivne 
celice še vedno predrage in v nekaterih primerih je njihova 
življenjska doba prekratka. Zaradi tega Fraunhofer IKT 
deluje na izboljšavah na naslednjih področjih:

- elektrokemija gorivnih celic 
- materiali in sestavni deli gorivnih celic
- nizi gorivnih celic in sistemska integracija 

Elektrokemija gorivnih celic

Fraunhofer IKT poseduje veliko strokovnega znanja na 
področju elektrokemijskih procesov gorivnih celic. Imajo 
pa tudi potrebno opremo za izvajanje vseh standardnih 
testov na gorivnih celicah in njihovih sestavnih delih. 
Poleg tega so sposobni opravlja   zahtevnejše teste, ki 
kombinirajo elektrokemične pojave z anali  čnimi meto-
dami  kot so masna spektrometrija, infrardeča spektrosko-

Preiskava obnašanja adsorpcije etanola pri pla  ni z uporabo diferencialne elektrokemijske masne spektrometrije (DEMS).
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pija ali laser-Raman mikroskopija, 
ki omogočajo neposredno  sledenje 
želenih ali neželenih reakcij v celici. 
Poleg uporabe teh metod za lastni 
razvoj materialov za gorivne celice in 
komponente, lahko izvajajo te teste tudi 
na materialih ali sistemih naročnikov, 
na primer za ugotavljanje možnih 
degradacij procesov in mehanizmov.

RAZVOJ MATERIALOV IN 
KOMPONENT ZA GORIVNE 
CELICE

Fraunhofer IKT razvija materiale na 
nasled njih področjih: 

- elektro katalizatorji
- elektrolitske membrane 
- bipolarne plošče

S spoštovanjem do ele ktro kata-
lizator jev so se najprej osredotočili 
za razvoj anodnih kata li zatorjev 
za direktne alkoholne gorivne 
celi ce bodisi s kislimi ali al kalnimi 
elektrolitskimi membranami. 
Drugi fo kus njihovega de lovanja 
je razvoj elek tro katalizatorjev za 
redukcijo reakcije kisika v vseh 
vrstah elektrokemičnih virov 
energije. Na področju elektrolit-
skih membran de lajo na predelavi 

znane membran ske kemije in pripravo 
proizvodnih pro ce sov. Delo se osre do-
toča na membrane z uporabo poly-
ben zimidazolov (PBI), kot osnovnim 
materialom. Ven dar pa se lahko prav 
tako uporablja tudi druge polimere. Na 
področju materialov bipolarnih plošč, 
Fraunhofer IKT de luje prvenstveno na 
obdelavah povr šin za kovinske bipo-
larne plošče z namenom, da postanejo 
stabilne za uporabo v PEMFC in HT-
PEMFC skla dih. Kot drugo, delajo na 
novih grafi tnih spojinah za bipolarne 
plo šče. Tukaj nabor njihovih dejavno-
s   se ga od elastomernih zmesi, ki 

… Poslujte v realnem času … odločajte se 
na podlagi pravih informacij …

Preglednost nad procesi in informacije 
ob pravem času vam bodo omogočile 
zmanjšanje stroškov, dvig kakovosti, 
zvišanje prihodkov in izboljšalo učinkovitost 
vaših sredstev. Uporabite rešitve vodilnega 
svetovnega proizvajalca GE Intelligent 
Platforms, ki vam poleg tehnološke 
inovativnosti zagotavljajo tudi dolgoročno 
varnost in hitro povrnitev investicije.

www.metronik .s i

Ročni vroči postopek brizganja za hitro 
presejanje novih materialov za gorivne celice.

omogočajo oblikovanje breztesnil nih 
skladov do grafi tnih spojin bipolarnih 
plošč narejenih iz obnovljivih startnih 
materialov. 
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Za ocenjevanje novih materialov za bi polarne plošče in njihove površinske obdelave, 
ima Fraunhofer IKT dostop do op  čnih in elektronskih mikroskopov, prav tako 
pa lahko izvajajo meritve elek trokemijske korozije pod pogoji, ki so pomembni 
za delovanje gorivnih celic. 

Glavni sestavni deli gorivne celice, razvi  h na Fraunhofer IKT so sklopi 
membranskih elektrod (MEA), s pou darkom na MEA za kislie ali alkalne 
direktne alkoholne gorivne celice in bipolarne plošče s poudarkom na področje 
pretoka in razvoja tesnil.

I/U - krivulja DEFC posameznih celic bodisi s standardno ali mešano anodo 
katalizatorja [DE 10 2007 032 526 B4].

Zgradba gorivne celice

RAZVOJ SKLADOV GORIVNIH CELIC IN SISTEMSKA INTEGRACIJA

Na njihovi podružnici Wolfsburg, odgovorni za ”trajnostno mobilnost”, imajo 
izkušnje pri gradnji vodikovih PEMFC skladov na osnovi bodisi grafi tnih ali kovinskih 
bipolarnih plošč z močjo do okoli 1 kW. Skonstruirani so bili številni skladi. Skupina 
za razvoj gorivnih celic v Pfi nztal dela na svežnjih za direktne alkoholne gorivne 
celice za prenosno rabo. Pred kratkim so zaključili razvoj za prenosne alkalne 

M DC

AC

Air Supply

H2-Supply

Cooling

Electrical System

Prihodnost je v naših rokah



33AVTOMATIKA 125/2014

GORIVNE CELICE

direktne alkoholne gorivne celice, v katerih bi lahko znatno 
zmanjšali težo z uporabo posebej strukturiranih aluminijas  h 
zaključnih plošč.

Demonstracija e-golfcaddx-ja z imi celicami

Poleg tega Fraunhofer IKT v sodelovanju z nemško vojsko 
in pomorskimi silami, kot tudi z industrijskimi partnerji, 
deluje na razvoju in gradnji sistemov gorivnih celic za 
vojaško uporabo. 

Primer zmogljivos   so vključevanje gorivnih celic v kopensko 
vozilo brez posadke, gradnja tak  čnega generatorja, ki 
temelji na sistemu gorivnih celic za 2 kW in vključevanje 
gorivnih celic v podvodno vozilo brez posadke.

Fraunhofer IKT ima tudi izkušnje pri gradnji sistemov 
gorivnih celic, in je že delal na integraciji nizov gorivnih 
celic do 80 kW v avtomobilskih pogonskih aplikacijah.

Fraunhofer IKT ima zelo močno ozadje v hibridizaciji 
gorivnih celic-baterije. Zavod ima tudi dolgoletne izkušnje 
pri ocenjevanju varnos   vodikovih sistemov.

YASKAWA Slovenija d.o.o. 
T: + 386 (0)1 83 72 410  
www.yaskawa.eu.com
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Nova UHF bralno/zapisovalna naprava sedaj tudi z napajanjem prek etherneta

RFU620: KOMPAKTNA REŠITEV 
ZA KRAJŠE RAZDALJE
Informacije:  David Vidmar, SICK d.o.o.

Z novo op  mizirano bralno/zapisovalno enoto RFU 620 SICK dopolnjuje UHF por  elj z napravo, primerno za srednje 
razdalje in vgradnjo v utesnjene prostore. Omogoča vsestransko rešitev  iden  fi kacije s številnimi funkcijami za fi ltriranje 
in različnimi načini povezave.

Tako kot večji brat RFU630, tudi RFU620 deluje v frek-
venčnem območju od 860 do 960 MHz. Vendar je RFU620, 
nasprotno od RFU630 op  miziran za aplikacije kjer UHF 
transponderji izpolnjujejo mednarodni standard ISO/
IEC in se zahteva njihovo zanesljivo zaznavo na srednjih 
razdaljah tudi, ko jih je več v neposrednji bližini. Programsko 
okolje SOPAS zagotavlja orodja za hitro, prilagodljivo in 
enostavno integracijo.

Op  mizirana geometrija polja, veliko funkcij 
za fi ltriranje

Enota RFU620 ponuja možnost nastavljanja moči od-
dajnika za razdalje do enega metra, s tem se zagotovi 
ustrezno branje v vsaki situaciji. Vgrajena antena ustvarja 
homogeno in simetrično komunikacijsko polje v katerem 
je lahko vsak transponder posamezno prebran in posebej 
obdelan. Z uporabo funkcije za prilagodljiv nadzor moči 
antene lahko RFU620 neodvisno poveča moč oddajne 
moči do točke, kjer je določen transponder še prebran in 
tako izloča sočasno detekcijo več transponderjev hkra  . 
Ostale funkcije fi ltriranja temeljijo na komunikaciji in 

prebranih podatkih iz transponderjev s točno določeno 
strukturo podatkov ali izločanjem večkratno prebranih 
transponderjev v določenem časovnem intervalu.

Nova integracija z uporabo napajanja prek 
etherneta

RFU620 se uporablja med drugim tudi v avtomobilski 
proizvodnji, kot tudi v intralogis  ki za iden  fi kacijo 
kontejnerjev, zabojev in prostora za skladiščenje. Posebno 
prednost, zaradi kompaktnih dimenzij ohišja, predstavlja 
pri vgradnji na viličar spredaj med vilice. Poleg standardnih 
električnih vmesnikov, kot so RS232/RS422, EtherNet TCP 
/IP, EtherNet IP, CANopen, PROFI-BUS DP, PROFINET IO, ki 
so značilni za te industrije, je prvič dopolnjen z vgrajenim 
vmesnikom z uporabo napajanja prek etherneta - Power 
over Ethernet (PoE). Novi RFU620 zagotavlja visoko stopnjo 
zanesljivos   za prihodnost z vidika informacijske tehnologije 
in tudi še posebno, ker je nova bralno/zapisovalna enota 
povsem kompa  bilna z IDpro načinom povezovanja, s 
SICK-ovo skupno pla  ormo IDpro, ki omogoča povezovanje 
različnih naprav za avtoiden  fi kacijo.
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Varnost preko EtherCAT omrežja

Varnostni krmilnik NX in oddaljeni varnostni V/I moduli se 
lahko dodajo v že obstoječo EtherCAT mrežo s pomočjo 
programske opreme (Sysmac Studio), ki zelo poenostavi 
začetno sistemsko oblikovanje, postavitev in vzdrževanje 
aplikacije. Tako se lahko graditelji stroja in programerji 
osredotočijo na izboljšanje učinkovitos   in varnos   svojega 
stroja in izgubijo manj časa s konfi guracijo sistema.

Sysmac integrirana varnost

Integrirana varnost pla  orme Sysmac je primerna za 
najvišje zahteve izgradnje aplikacij in je v skladu s SIL3 
ISO-13849-1, IEC61508 in programskim standardom IEC 
61131-3.

Kombinacija Omronovega integriranega sistema varnos   in 
komponent varnostne tehnike (varnostnih s  kal, varnostne 
senzorike, …) ima veliko prednost za graditelje strojev, saj 
Omron kot dobavitelj ponuja ne le komponente, temveč 
tudi rešitve in storitve, vključno z varnostjo za manjše in 
velike stroje ter naprave.

Povečana varnost in izboljšana produk  vnost

Sysmac arhitektura in novi varnostni krmilnik NX, v 
kombinaciji z novim sistemom NX V/I modulov in krmilnikom 
stroja Sysmac NJ, bo pomagal poveča   varnost stroja in 
bo prispeval k izboljšanju produk  vnos  .

NX varnost: Naslednji korak k popolni inte-
graciji varnostne tehnike v avtomatizacijo
Avtor: Ambrož Podkoritnik, ambroz.podkoritnik@miel.si, MIEL d.o.o.

Z nadzornimi V/I varnostnimi moduli serije NX, v kombinaciji s krmilniki strojev Sysmac NJ, je OMRON postavil nov 
mejnik in napravil odločilen korak k popolni integraciji varnostne tehnike v avtoma  zacijo. Poleg že integrirane logike, 
nadzora gibanja in sistemov strojnega vida, je v eno programsko orodje (Sysmac Studio), omrežje (EtherCAT) in v enoten 
nadzorni sistem (Krmilnik stroja Sysmac NJ), sedaj integrirana tudi varnost. 
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Novost na slovenskem trgu varnostnih 
svetlobnih zaves s konceptom SAFEasy
Informacije:  Damijan Smonkar, dipl.ing.el., FBS elektronik d.o.o.

• aplikacija z vgrajeno MUTING 
funkcijo ter priklopom »mu  ng« 
snezorjev;

• aplikacija z vgrajeno BLANKING 
funkcijo; 

• ter kot CASCADA z možnostjo 
vključitve do treh zaporednih 
varnostnih svetlobnih zaves. 

Prednost pred konkurenco s TOTALLY 
ZERO DEAD ZONE omogoča modelu 
varnostno op  čno polje po celotni 
dolžini letve od 300 mm do 1800 mm.

Slika 1 - CASCADA Master+Slave+Slave

Splošne lastnos   modela SG EXTENDED:
• varnostna kategorija type 2 (EN 61496-1) in type 4 

(EN 61496-1)
• 14 mm in 30 mm resolucija varnostnega op  čnega polja
• Zero Dead Zone

• delovanje do 20 m
• varnostna višina op  čnega polja od 300 mm do 

1800 mm
• konfi guriranje osnovnih funkcij (BCM) preko s  kal 

na sprejemniku in oddajniku
• konfi guriranje naprednejših funkcij (ACM) preko 

programskega vmesnika iz računalnika
• CASCADA (ni razlik med modeli master in slave)
• vgrajena MUTING funkcija
• vgrajena BLANKING funkcija
• dodatni Dongle konektor za namen: konfi guracije 

kloniranja, povezave na ethernet TCP/IP, oddaljen 
nadzor in programiranje.

S pomočjo indikatorjev na oddajniku in sprejemniku 
lahko uporabnik neposredno spremlja in kontrolira stanje 
delovanja varnostne svetlobne zavese SG EXTENDED 
npr.: poravnanost oddajnika in sprejemnika, normalno 
delovanje, za primere troubleshoo  ng-a ugotavljanja 
in odpravljanja vzroka napak, ter možnost nastavitve 
osnovne konfi guracije BCM delovanja.

Slika 3: indikatorji sprejemnika 

Slika 4: indikatorji oddajnika

Podjetje FBS elektronik d.o.o. predstavlja nov 
model varnostnih svetlobnih zaves proizvajalca 
DATALOGIC iz družine SG, ki delujejo po konceptu 
SAFEasy. Namen koncepta SAFEasy omogoča, 
da se SG EXTENDED lahko uporablja v različnih 
aplikacijah: 
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Dongle konektor se uporablja v apli kacijah, kjer je potreben 
oddaljen nad zor in programiranje preko ethernet TCP/IP 
omrežja ter za napredne kon fi  guracije ACM delovanja. 
Proizvajalec je za ta na men dodal še uporabniku 
prijazno programsko opremo, ki upo rabniku omogoča 
še enostavnejši nadzor in konfi guracijo sistemov preko 
grafi čnega vmesnika GUI.

Fleksibilnost SAFEasy skupaj z mode lom SG EXTENDED 
je idealna rešitev za:

• segment v avtomobilski in-dustriji;
• segment v pakirni industriji;
• segmentu strojegradnje pri op  mizaciji varnos   in 

ergo-nomične ga delovanja strojev;
• segment zagotovitve varnos   robotskih celic ipd…

Slika 5 - Dongle konektor za priklop na TCP/IP

Slika 7 - Uporaba varnostnih komponent v avtoma  zaciji

Slika 6 - GUI nadzor delovanja
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5. SLOVENSKA FOTOVOLTAI NA KONFERENCA 

 
SLO-PV 2014 

 

 
 

torek, 2. september 2014 
 

UL, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 
 
 
 
Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujo a proizvodnja elektri ne 
energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na podro ju raziskav in 
razvoja son nih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? Želite 
podrobne informacije o upravljanju in vzdževanju fotonapetostnih sistemov? Vas zanima 
razvoj slovenskega fotovoltai nega trga? Bi radi postavili son no elektrarno? Bi radi 
ogrevali sanitarno vodo s fotovoltaiko? 
 
Vabimo Vas, da se v torek, 2. 9. 2014, udeležite 5. Slovenske fotovoltai ne konference, 
ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška cesta 25, 
Ljubljana. Vzporedno konferenci bosta potekala tudi dva dogodka: enodnevna sejemska 
prireditev (2. 9.), kjer bo mo  videti ponudbo slovenskega trga ter tridnevna (1. – 3. 9.) 
mednarodna delavnica Euroregional Workshop on Photovoltaics, kjer boste lahko 
spoznali delo raziskovalcev na podro ju fotovoltaike širom Evrope. 
 

 
Vse dodatne informacije in prijavni obrazec najdete na konferen nih spletnih straneh: 

http://slo-pv.fe.uni-lj.si
 
 

   Organizatorja: 
 

Zlati sponzor: 
 

 
 

Srebrni  sponzor: 
 

 

 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko 

Tržaška cesta 25, Ljubljana

 

 
 
 

Slovenska tehnološka 
platforma za fotovoltaiko 
 







IGRAJ SE
Ne prekinjaj svoje kreativnosti v igranju zaradi 
učenja, ampak se igraj in uči. Program EMoRo 
RC ti omogoča, da skozi igro razvijaš svoje 
motorične sposobnosti in na enostaven način 
spoznaš računalnik in upravljaš s svojim prvim 
mobilnim robotom EMoRo.

Več informacij na:

EMoRo.hamtech.eu

SPOZNAJ 
MIKRORAČUNALNIKE

Mikroračunalniki so osnova skoraj vsake elektronske 
naprave v našem okolju. Pravi izziv je dojeti, kako 

delujejo in kako se jih programira. Z robotki EMoRo 
tudi programski jezik BASCOM-AVR,  ki je zapleten 

izziv, postane igra. 

NAPIŠI
PRVI PROGRAM
Pisanje programov se vse zdi zahteven in zelo 
kompliciran proces. S pripravljenimi FreeBasic 
knjižnicami in veliko program-skimi primeri, 
lahko z malo truda samo-stojno napišete svoj 
prvi program.

RAZMIŠLJAJ LOGIČNO
Preko FlowDraw programa spoznajte osnove logike 

in razvijajte logično razmišljanje. S kreiranjem 
diagramov poteka ustvarjate vaš program za 

upravljanje EMoRo robotka. Pripravljeni 
programski primeri dodatno poenostavljajo 

samostojno učenje.

POSTANI INŽENIR
Programski jezik C večini dela probleme,
vendar lahko z raznimi že pripravljenimi 
primeri razvijate inženirski duh ustvarjajoč nove 
ideje in se s tem intelektualno razvijate
tako skozi srednjo šolo, kot tudi 
na fakulteti.





Teme konference
•  Trendi v mobilni industriji  

•  

•  Storitve v oblaku

•  

•  

•  Varnost

•  

•  Sodobne IKT rešitve in inovativne tehnologije 

IZZIVI PRIHODNOSTI
15. izvedba konference Telekomunikacije vodilni 

dogodek iz panoge
telekomunikacijske panoge.

spremljali trende 
informacije iz prve roke strokovnjakov
predavatelji predstavniki slovenskih tujih telekomunikacijskih podjetij, 

Vljudno vabimo 
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Prijavite se lahko preko naše spletne strani www.telekomunikacije.org, po faksu +386 1 429 33 03,
pokličete +386 1 429 33 02 ali pa nam pošljete elektronsko sporočilo na  
info@telekomunikacije.org ali info@mobinet.si

Mobinet, d. o. o., Kovačičeva cesta 10, 1290 Grosuplje, Slovenija 
tel.: +386 (0)1 429 33 02, fax: +386 (0)1 429 33 03

www.telekomunikacije.org / info@telekomunikacije.org

TELEKOMUNIKACIJE
 TELECOMMUNICATIONS

15. konferenca

12. 11. 2014, Plaza Hotel Ljubljana



Del Agilenta, ki se ukvarja z meritvami v 
elektroniki – skupaj s svojimi 9.500 
zaposlenimi in 12.000 izdelki – je postal 
Keysight Technologies.

Več na www.keysight.com 

Poiščite naše rešitve na:

www.amiteh.com   

Amiteh d.o.o., Brnčičeva ul. 13 
1231 Ljubljana-Črnuče 
tel.: 0590 17571
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