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Spoštovani,

Prvo majski prazniki napovedujejo prihod poletja, čeprav bi po tempe-
raturah to težko napovedovali. No pa kaj, saj je vreme aprilsko, mi pa 
tudi imamo kaj početi. V začetku maja En.Grid konferenca, pa koncem 
maja Mednarodni obrtno podjetniški Primorski sejem, kjer bomo pred-
stavljali revijo in naše ostale programe, potem pa se že bliža junijski 
OTS, ki se tradicionalno odvija v Mariboru na FERI. 

Malce smo se tokrat zadržali na elektroniki, predvsem iz praktičnih 
razlogov - ARM procesorje se uspešno uporablja tudi v Industrijskem 
internetu stvari (IIoT), kapacitivne senzorje pa lahko uspešno upora-
bljamo v avtomatizaciji... principi delovanja in uporabe pa tudi prav 
pridejo...

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
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A+E INFO

SEZNAM OGLAŠEVALCEV

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

 2 SIEMENS

 3 VIDEO SISTEMI 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 6 ALKATRON

 8 FBS ELEKTRONIK

12 ELEKTROSPOJI

17 HAMTECH IDAS

19 ICM

19 HENNLICH

21 ENERGETIKA.NET

24 DATALAB

25 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

28 VRD DANKON

29 HAMTECH ICOM

30 ČIP

30 TIPTEH

36 MURR ELEKTRONIK

37 RAGA

38 MIEL

39 LSO

41 PS LOGATEC

43 PS LOGATEC

44 TEHNA

45 BLUE POINT

45 YASKAWA SLOVENIJA

46 EMORO

48 4WEB

49 WAGO

50 AIPE

50 HAMTECH RIGOL

51 METRONIK

52 PRIMORSKI SEJEM

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+E na naš naslov. 
Celoletno naročnino (11 številk) z 10%-nim popustom v višini 
41.28 €/kpl* bom/o poravnal/i v 8. dneh po prejemu ponudbe. V 
ceno je vštet DDV in poštnina za Slovenijo.

  Kot član DAS prosim za 40% popust       (27,52 €)!  (odkljukajte)

Podpis:         M.P.
Izjavljam(o), da sem(smo) seznanjeni s pogoji prodaje!

* kpl je 11 zaporednih številk!                        Vse cene vsebujejo DDV!

POŠTNINA PLAČANA PO 
POGODBI ŠT. 183/1/S

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

1261 Ljubljana Dobrunje
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NOVE TEHNOLOGIJE

Naravni toksin deževnikov Naravni toksin deževnikov 
za razvoj nanosenzorjevza razvoj nanosenzorjev

Raziskovalci Kemijskega inštituta so koordinirali mednarodno 
raziskavo, ki je pojasnila zgradbo naravnega toksina iz vrste 
deževnika, ki bo pomembno vplivala na razvoj nanosenzorjev. 
Odkritje so objavili v prestižni reviji iz skupine Nature.

Ljubljana, 12. maj 2016 – V prestižni reviji Nature 
Communications je bil danes objavljen članek raziskovalcev 
Kemijskega inštituta, ki je rezultat dela in koordinacije 
vrhunske mednarodne znanstvene ekipe, ki je pojasnila 
zgradbo naravnega toksina iz deževnika. Predstavitev tega 
uspeha je potekala danes v veliki predavalnici Kemijskega 
inštituta.

Raziskovalcem Kemijskega inštituta je uspelo opisati zgradbo toksina 
deževnika s katero so lahko končno pojasnili tudi delovanje nekaterih 
pomembnih bakterijskih toksinov. Toksin lizenin deževnik uporablja 
v borbi proti parazitskim mikroorganizmom, raziskovalci pa ga zaradi 
njegovih lastnosti uporabljajo kot molekulsko orodje v raziskavah in v 
nanotehnoloških aplikacijah v sodobnih senzorskih napravah. Toksin 
deževnika je po zgradbi in delovanju podoben nekaterim bakterijskim 
toksinom, predvsem tistim, ki povzročajo zastrupitve s hrano. Kljub 
temu, da nekatere od teh toksinov poznamo že več kot dvajset let, še 
zdaj ne razumemo na kakšen način poškodujejo celične membrane. 
To ovira tudi razvoj novih antibiotikov in drugih terapij usmerjenih v 
preprečevanje bakterijskih okužb. 

Pore igrajo pomembno vlogo pri napadu 
patogenov in na drugi strani pri obrambi 
pred njimi. Hkrati jih v vedno večjem 
merilu uporabljamo v nanobiotehnologiji 
za zaznavanje različnih snovi. Na sliki so 
štiri umetno obarvane toksinske pore, 
kot bi jih videli na površini biološke 
membrane.

Pripravila: Polona Strnad, IJS
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NARAVNI TOKSIN ZA RAZVOJ NANOSENZORJEV

prof. dr Gregor Anderluh z vzorcem odkritja

Raziskava je pokazala, da toksin lizenin na površini 
celic tvori izjemno stabilno poro nanometrskih 
velikosti. Raziskovalcem Kemijskega inštituta, doc. 
dr. Marjetki Podobnik, dr. Nejcu Rojku in mlademu 
raziskovalcu Maticu Kisovcu je pod vodstvom prof. 
Gregorja Anderluha, sicer direktorja inštituta a tokrat 
v vlogi vodje raziskovalne skupine, uspelo opisati 
zgradbo nanopore v obliki majhne gobice. “Uspelo 
nam je tudi razložiti, kako se proteinska nanopora 
sestavi iz devetih enakih molekul. V tem procesu pride 
do obsežnih sprememb v zgradbi molekule toksina, 
kar pomeni, da bo poznavanje zgradbe nanopore 
in njenega sestavljanja sedaj vodilo v razvoj novih 
pristopov za borbo proti bakterijam, ki uporabljajo 
podobne toksine pri okužbah ljudi in živali”, je ob 
odkritju povedal prof. dr Gregor Anderluh.

Predstavitve se je udeležila tudi veleposlanica Združenega 
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Sophie Honey, ki 
si je po predstavitvi pobliže ogledala modele por

Študijo je koordinirala ljubljanska skupina, v njej pa 
so sodelovale še štiri prestižne raziskovalne skupine 
Univerze v Oxfordu, japonskega državnega inštituta 
Riken in britanskega nanobiotehnološkega podjetja 
Oxford Nanopore Technologies. Britansko podjetje 
podobne nanopore uporablja za določanje zaporedij 
DNA v najbolj sodobnih aparatih velikosti USB ključka. 
Zaradi oblike in izjemne stabilnosti bo opisano 
nanoporo vključilo v nadaljen razvoj nanosenzorjev 
za določanje zaporedij genomov in detekcijo snovi. 
Zaporedje DNA predstavlja temelj vsega življenja na 
zemlji in poznavanje zaporedij genomov omogoča 
nove pristope v medicine za spremljanje in zdravljenju 
različnih bolezni. Biološke pore trenutno omogočajo 
enega izmed najcenejših in najhitrejših načinov 
za določanje celotnih genomov kar tudi dokazuje 
uspešno podjetje Oxford Nanopore Technologies. 
Odkritje dodatno potrjuje vodilno vlogo  slovenskih 
toksinoloških raziskav v svetovnem merilu.
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»Z novo ponudbo družba Schneider Electric rešuje 
težave kot so odzivni čas, varnostna zaščita, prepustnost 
mreže ter hitra obdelava podatkov. Poleg tega se 
uporabniki srečujejo tudi s hitro rastjo povezanih 
naprav in podatkovnih aplikacij,« je povedal Kevin 
Brown, podpredsednik Poslovne enote za razvoj 
rešitev za podatkovne centre pri družbi Schneider 
Electric in dodal: »Že sedaj se srečujemo s precejšnjim 
naraščanjem  visokotehnoloških aplikacij v industriji. 
Verjamemo, da se bo potreba po naprednih tehnologijah 
z rastjo Industrijskega Interneta stvari (IioT) zgolj še 
povečevala.«

Rešitve Schneider Electric za mikro podatkovne centre 
so sestavljene iz ohišja, naprave za neprekinjeno 
napajanje (UPS), Sistema za distribucijo električne 
energije, programske opreme za upravljanje (DCIM), 
Sistema za nadzor okolja, naprave za hlajenje in 
varnostne zaščite. Vse sestavne dele se testira, sestavi 
in zapakira ter nato preda neposredno uporabniku. 

Rešitve:
• SmartBunker SX: tradicionalno se uporablja 

v IT sobah,
•  SmartBunker CX: prirejen za uporabo v pisarnah,
•  SmartBunker FX: prilagojen za vsa okolja, 
•  SmartShelter : sistem z več omarami, ki je 

prilagojen za vse vrste okolja. 

Ključne prednosti rešitev so: 
•  enostavno upravljanje,
•  visoka stopnja varnosti,
•  optimizirana namestitev in operativni stroški,
•  konfi gurira, namesti in dostavi se v najkrajšem 

možnem času,

•  zanesljivost je zajamčena s standardiziranimi 
deli, ki so testirani v tovarni.

Industrijski analitiki se strinjajo, da bo pristop k 
oblikovanju mikro podatkovnih centrov kot enkratnih 
in kompaktnih rešitev, omogočila njihovo enostavnejšo 
namestitev in uporabo v celotnem podjetju.

»Lokalizirani ali mikro podatkovni centri so resničnost, 
toda z uporabo samozadostne, prilagodljive rešitve, s 
katero je mogoče upravljati na daljavo, lahko upravljavci 
informacijskih sistemov zmanjšajo stroške, izboljšajo 
poslovno prilagodljivost in zagotavljajo povsem novo 
raven skladnosti in neprekinjenosti storitev,« je povedal 
David Cappuccio, izkušen analitik, podpredsednik 
analitske hiše Garnter ter vodja ekipe za izvajanje 
tržnih raziskav na področju infrastrukturnih tehnologij.

Novi mikro podatkovni centri so dostopni v Severni 
Ameriki, v Evropi, pa jih lahko pričakujemo med 
letošnjim letom. Vsaka od teh rešitev ima lahko več 
različnih opcij, ki se prilagajajo zahtevam naročnika. 

EXPRESS NOVICE

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Nove rešitve za mikro podatkovne centre v visoko 
informatiziranih industrijskih podjetjih

Ljubljana, 30. maj 2016 – Družba Schneider Electric, globalni specialist za upravljanje energije in 
avtomatizacijo, je predstavila nov portfelj rešitev za mikro podatkovne centre. Rešitve so idealne za 
uporabnike, ki želijo zmanjšati odzivni čas ter zahtevajo hitro nadgradnjo zmogljivosti, ob varnem 
in enostavnem načinu upravljanja. Rešitev za mikro podatkovne centre dostavijo v enem samem 
ohišju. Ta združuje napravo za napajanje in hlajenje ter tudi upraviteljsko programsko opremo, ki 
omogoča samostojno in zanesljivo računalniško okolje.
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NOVE IKT TEHNOLOGIJE

“Presegli smo točko, v kateri smo se spraševali, kakšna bo vrednost 
interneta stvari. Podjetja morajo že sedaj sprejemati pomembne odločitve 
o načinih, s katerimi bodo maksimizirali vrednost teh tehnologij v svojih 
organizacijah,” je povedal dr. Prith Banerjee, tehnološki direktor 
družbe Schneider Electric. “Naša raziskava, IoT 2020 Business Report, 
je zamišljena kot smernica za uveljavitev tehnologij interneta stvari ter 
hkrati kot vodič, s pomočjo katerega bodo podjetja lahko izkoristila vse 
prednosti, ki se bodo na trgu pojavile v prihodnjih petih letih. Raziskava 
je še eden izmed dokazov naše predanosti ustvarjanju tehnologije, ki bo 
uresničila vizijo Life Is On – povsod, za vse in v vsakem trenutku.”

Raziskava temelji na globalnem raziskovanju percepcije razvoja 
tehnologije interneta stvari (IoT), pri katerem je bilo anketiranih skoraj 
3000 direktorjev iz 12 držav, na strokovnemu znanju družbe Schneider 
Electric na področju vključevanja rešitev temelječih na tehnologiji 
interneta stvari ter na razmišljanjih Schneiderjevih partnerjev in 

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Globalna raziskava: Internet stvari 
do leta 2020 v vsakem podjetju

Ljubljana 9. maj 2016. – Družba Schneider Electric, globalni 
specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo, je predstavila 
svojo najnovejšo raziskavo - IoT 2020 Business Report, v kateri 
napovedujejo razvoj tržišča tehnologij interneta stvari. Ugotovitve 
raziskave kažejo, da bodo do leta 2020 velika podjetja kot 
pomembno poslovno orodje v veliki meri uporabljala internet 
stvari.
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IOT DO 2020 V VSAKEM PODJETJU

uporabnikov. Rezultati raziskave kažejo, kako bodo 
tehnologije interneta stvari takoj prinašale nove 
vrednosti – tako organizacijam v javnem kot tudi v 
zasebnem sektorju. 

Kar 75 odstotkov podjetij je optimističnih glede 
možnosti, ki jim jih internet stvari prinaša že letos. 
Med temi so: 
• Izboljšan odnos z uporabniki: 63 % organizacij 

načrtuje uporabo tehnologij interneta stvari za 
analiziranje uporabniških navad. Upajo, da bodo 
na ta način hitreje reševali težave, boljše ustregli 
uporabnikom in tako dosegli višjo stopnjo zadovoljstva 
potrošnikov. Boljši odnosi z uporabniki spadajo 
med prvih pet potencialnih prednosti tehnologije 
interneta stvari, uporabljenih v poslovanju. 

• Znižanje stroškov avtomatizacije poslovanja: 
Avtomatizacija zgradb in industrijskih objektov 
ima največji potencial za prihranke pri uporabi 
tehnologij interneta stvari (meni 63 odstotkov 
vprašanih). Skoraj polovica anketiranih (42 
odstotkov) je izjavilo, da načrtujejo uvedbo sistemov 

za avtomatizacijo zgradb v sledečih dveh letih. 
• Prenosne tehnologije so temelj vrednosti 

internet stvari: Dve od treh podjetij (67 odstotkov) 
načrtuje uvedbo interneta stvari za prenosne 
naprave že v letošnjem letu. Nekoliko več kot 
ena tretjina (32 odstotkov) vprašanih, pa načrtuje 
uporabo tehnologij interneta stvari v aplikacijah 
za prenosne naprave v manj kot šestih mesecih. 
Kod glavni razlog navajajo prihranke, ki lahko 
dosežejo tudi do 60 %. 

Več kot 80 % vprašanih meni, da bodo nova spoznanja 
in znanja, do katerih bo prišlo z obdelavo podatkov, 
pridobljenih z uporabo tehnologije interneta stvari, 
enakomerno in učinkovito izmenjana med vsemi 
zaposlenimi v organizaciji.

Več podrobnosti o družbi Schneider Electric in 
o raziskavi IoT 2020 Business Report ter Global 
IoT Survey lahko najdete na povezavi: http://www.
schneider-electric.com/b2b/en/campaign/internet-
of-things/overview.jsp.

Pripravil: Dragan Selan, vir: Linear Technology

20A LED gonilnik z natančnostjo ± 3% obsega skale 
zaznavanja toka uporaben v številnih aplikacijah

Danes so popularne vse vrste LED raz-
svetljav, zato je potreba po gonilnikih, 
ki omogočajo regulacijo tokov v širokem 
razponu vhodnih in izhodnih napetosti, 
tudi velika. Linear Technology seveda 
sledi trendom in njihov LT3744 je že 
en od takšnih gonilnikov.

Da bi zadovoljili visoke zahteve učinko-
vi tosti, je lahko LT®3744 konfi guriran kot 
sinhroni step-down ali invertiran buck-
boost krmilnik za poganjanje LED bremen 
pri stalnih tokovih nad 20A. Vhodno 
napajanje za LT®3744 je lahko od 3,3 do 
36V. Kot step-down pretvornik, regulira 
LED tokove pri izhodnih napetostih od 
0V do napajalne napetosti. Kot invertiran 
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L1: IHLP-5050FD-ER1R2M01
RS: WSL28163L000D
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M2: SiR438DP
M3, M4, M5, M6, M7, M8: Si7234DP
D1, D2. D3, D4: BAT54A
C1, C2, C3: 10T4B330M

buck-boost pretvornik lahko LT®3744 natančno re gu lira 
LED tokove z izhodnimi napetostmi od 0V  do -20V.
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60V Buck-Boost LED gonilnik

Ostanimo še malo pri LED gonilnikih in 
Linear Technology. LT8391 je 4-stikalni 
buck-boost LED kontroler, ki krmili tok 
pri izhodnih napetostih nad, pod ali 
enakih vhodni napetosti. 

Peak-buck peak-boost current mode vezje 
omogoča nastavljanje in sinhronizacijo 
fi ksne frekvence delovanja v področju 
150 - 650 kHz ali interno ±15% trikotno 
spread spectrum delovanje za znižanje 
EMI. Z vhodno napetostjo 4 - 60V, iz-
hodno napetostjo 0 - 60V in gladkim 
niz košumnim prekodom med področji, 
je LT8391 idealen za LED gonilnike in 
ba terijske polnilnike v avtomobilih, in-
dustriji in baterijsko  napajanih sistemih. 

LT 8391 predvideva tako interno (do 128:1) kot zunanje (do 
2000:1) LED tokovno PWM zatemnjevanje s PMOS stikali. Dva 
CTRL pina omogočata zelo prožno analogno zatemnjevanje 

98% Efficient 50W (25V, 2A) Buck-Boost LED Driver

221k

100k

0.1μF

4.7μF
100V
x2

0.1μF

0.004Ω

0.1μF

8391 TA01a

10μH

5.1Ω

33μF
63V

499k

4.7μF100k

0.47μF

100k

10nF

2.2k

1M

34.8k
0.05Ω

10μF
50V

x2

EN/UVLO

VREF

CTRL2

CTRL1

FAULT

GND
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TG1

LT8391
LSN
LSP

SW1

BG2
SW2
TG2

BST1

BST2

VIN

INTVCC

PWM

FB
VOUT

ISP
ISN

PWMTG

SYNC/SPRD
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RT
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25V
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LED

VIN

400kHz
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ANALOG DIM
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Efficiency vs VIN
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8391 TA01b

30

BOOST
BUCK

BUCK-BOOST

z razmerjem 20:1 s ±3% 
LED natančnostjo toka 
pri polnem dose gu 100 
mV. Zaščita predvideva 
detek cijo napake odprtih 
ali kratko vezanih LED, 
vsled katere ponavlja, 
zaskoči ali LT8391 pusti 
teči.

• 4-Stikalna arhitektura z enojno tuljavo 
dopušča VIN nad, pod ali enako VOUT

• Sinhrono preklapljanje: Učinkovitost 
do 98%

• Lasten Peak-Buck Peak-Boost Current 
Mode

• Široko področje VIN: 4V do 60V
• Široko področje VOUT: 0V do 60V 

(51V LED)
• ±3% natačnost LED toka
• 2000:1 zunanje in 128:1 notranje PWM 

zatemnjevanje

• PMOS PWM stikala
• Integrane Bootstrap diode
• Brez MOSFET šuma osveževanja v Buck 

ali Boost načinu
• Nastavljivost in sinhronizacija: 150kHz 

do 650kHz
• Spread Spectrum brez utripanja za 

nizek EMI
• Open in Short LED zaščita z javljanjem 

napke
• Na voljo v 28-Lead TSSOP z Exposed 

Pad-i in 28-Lead QFN (4mm × 5mm)

Tipična aplikacija LT8391
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TEKOČI KRISTALI V BOJU PROTI PONAREJANJU

Ljubljana, 8. junij 2016 - Mednarodna ekipa raziskovalcev iz Univerz v Luksemburgu, Ljubljani in na Dunaju, 
v kateri je sodelovala tudi prof. Irena Drevenšek-Olenik z Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za matematiko 
in fi ziko Univerze v Ljubljani, je razvila novo metodo za izdelavo unikatnih optičnih refl eksijskih vzorcev, ki 
jih je mogoče uporabiti za označevanje in identifi kacijo vrednih predmetov ter posledično za njihovo zaščito 
pred ponarejanjem. Gre za naključne vzorce na osnovi kapljic oz. lupin iz holesteričnih tekočih kristalov, ki 
jih ni mogoče kopirati ali razmnoževati, ne da bi jih pri tem uničili ali trajno poškodovali.

V sodobnem globaliziranem svetu postaja možnost 
zanesljive identifi kacije ljudi in predmetov kritična 
prednost na različnih nivojih varnostnih sistemov in 
postopkov: osebnem, nacionalnem in mednarodnem. 
Zanesljiva overovitev originalnosti je denimo izjemno 
pomembna v trgovini z dragocenimi predmeti. Oboji, 
tako proizvajalci kot kupci si zelo želijo, da je izdelek, 
ki ga je kupec naročil in plačal res original in ne kopija 
oz. ponaredek. V kategorijo najbolj ogroženih izdelkov s 
stališča ponarejanja trenutno spadajo mobilni telefoni, 
SIM-kartice, bančne kartice in podobna oprema. Pogosto 
lastnika naprave identifi ciramo osebno, denimo s pomočjo 
osebne izkaznice, potnega lista ali specialne kartice. V 
zadnjem obdobju se močno povečuje trend biometrične 
identifi kacije, kot je prepoznavanje prstnega odtisa ali 
vzorca očesne šarenice.  Identifi kacijske kartice se po 
navadi uporabljajo za kontrolo dostopa do varovanih 
območij, medtem ko je identifi kacija s prstnim odtisom 
zelo popularna na pametnih telefonih in prenosnih 
računalnikih.

Vendar pa praktično nobena od zgoraj omenjenih strategij 
ni 100% varna: potne liste ali kartice je možno ponarediti 
in prstne odtise je možno skopirati oz. ukrasti. Še zlasti 
slednji aspekt je zelo problematičen, saj prizadeta oseba 
svojega prstnega odtisa ne more razveljaviti in tudi 
ne naročiti novega, zato posledice tovrstnega dejanja 
za posameznika predstavljajo vseživljenjsko grožnjo. 
V zadnjem času se zato močno povečuje zanimanje 
za umetno izdelane identifi kacijske objekte, ki bi 
imeli lastnosti biometričnih sistemov. Tovrstni objekti 
pa so lahko komercialno zanimivi le, če je njihova 
proizvodna cena relativno nizka. Opisane zahteve so 
vodile do vpeljave pojma t.i. »fi zično neponovljivih 
funkcij« (angleško Physical Unclonable Functions oz. 
PUFs). To so objekti, ki se na unikaten način odzivajo 

na izbrane zunanje pogoje. Tovrstne identifi katorje, 
temeljiječe na elektromagnetnem odzivu, danes 
najdemo na primer na mikročipih, kjer zagotavljajo, da 
elektronske komponente, ki se nahajajo v čipu, izvirajo 
od avtoriziranega proizvajalca.  Mnogo bolj redko pa v 
praksi srečamo optične identifi katorje. To so taki, ki jih 
odčitavamo s pomočjo video-kamere ob predpisanih 
pogojih osvetljevanja in s tem overovimo izdelek, v 
katerega so vgrajeni.

V interdisciplinarni raziskavi, ki je potekala v sodelovanju 
med Oddelkom za fi ziko in raziskave materialov 
ter Centrom za varnost in zaupanje na Univerzi v 
Luksemburgu, sta dr. Gabriele Lenzini in skupina pod 
vodstvom prof. Jana Lagerwalla predlagala povsem 
novo vrsto identifi katorjev v kategoriji PUF, ki slonijo 
na nenavadnih optičnih lastnostih kapljic holesteričnih 
tekočih kristalov. To so tekočekristalni materiali, ki so 
zelo podobni tistim v LCD napravah, le da povzročajo 
bleščeče odboje svetlobe, podobno kot krila nekaterih 
metuljev ali pavje perje. 

V raziskavi je sodelovala tudi slovenska raziskovalka, 
prof. Irena Drevenšek-Olenik z Univerze v Ljubljani in 
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Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani. Kot specialistka za področje optičnih lastnosti tekočih kristalov je skupaj s 
prof. Romanom Ruppom iz Univerze na Dunaju pojasnila eksperimentalne rezultate sistematične študije optičnih 
lastnosti velike množice holesteričnih kapljic oz. lupin. Njena analiza je pokazala, da svetloba potuje od kapljice 
do kapljice na zelo zapletene načine, na katere je mogoče vplivati s številnimi zunanjimi dejavniki. Na osnovi 
večkratnih odbojev svetlobe nastanejo unikatni barvni vzorci, ki jih lahko uporabimo za identifi kacijske »nalepke«. 
Ker je kapljice tekočega kristala možno sestaviti v različne naključne razporeditve, so posledično naključni tudi  
barvni vzorci, ki jih te razporeditve ustvarjajo, zato jih je praktično nemogoče kopirati.

V skupnem članku, ki so ga omenjeni raziskovalci objavili v ugledni mednarodni reviji Scientifi c Reports http://
www.nature.com/articles/srep26840, so poleg omenjenega opisali tudi razvoj metode, ki zagotavlja ustrezno 
robustnost sistema, tako da ga je po eni strani dokaj enostavno uvesti v zaščitno nalepko, po drugi strani pa je 
še vedno dovolj krhek, da se pri poskusu kopiranja poškoduje in postane neuporaben. Poleg tega, so razvili tudi 
novo tehniko, ki omogoča znatno skrajšanje postopka in tudi znižanje cene izdelave omenjenih barvnih vzorcev. 
V diskusiji članka avtorji razpravljajo o tem, kako bi bilo njihov pristop možno uporabiti v različnih segmentih 
varnostnih sistemov in s tem odpirajo nove perspektive na tako družbeno kot ekonomsko zelo aktualnem področju 
zaznamovanja in identifi kacije predmetov in oseb.
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Robusten elektromotorni pogon za 
hidravlične ventile

A heavy-duty electromotor-driven actuator for hydraulic valves 

A heavy-duty electromotor-driven actuator for hydraulic valves, that is used in heat, ventilation and air-
conditioning (HVAC) systems, is presented in this paper. The main development goals were achieving accurate 
and repetitive force on the actuator's shaft, without measurements with load cell, smooth and accurate 
positioning, reduced speed oscillations at linear movement of the shaft, reduced wear of mechanical parts, 
increased reliability of operation, and reduced production price. The ”hard stop” algorithm is developed 
and tested under real situation when the moving part of the valve hits into the rigid wall. The results show 
that the algorithm allows accurate adjustment of the force. The ”soft stop” algorithm is implemented and 
used to gradually reduce the speed of the shaft as it is aproaching to the desired position. The mechanical 
wear should be reduced since the forces are reduced during the deceleration. The ”speed smoothing” 
algorithm is used at nominal positioning speed to reduce speed oscillations. All the presented algorithms 
contribute that brushless direct current (BLDC) motor runs smoothly and silently, and also, the wear of the 
other mechanical parts of the actuator is reduced.

Kratek pregled prispevka

V prispevku je predstavljen robusten elektromotorni pogon za hidravlične ventile, ki se uporabljajo v 
sistemih za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje (HVAC - heating, ventilation and air conditioning). Glavni 
cilji razvoja so bili doseganje točne in ponovljive sile na gredi pogona brez merjenja sile z merilno celico, 
gladko in natančno pozicioniranje, zmanjšanje oscilacij hitrosti pri lineanem pomikanju gredi, zmanjšanje 
obrabe mehanskih delov, povečanje zanesljivosti delovanja, in znižanje proizvodne cene pogona. Razvit 
algoritem ”hard stop” je bil preizkušen pri togem nasedu ventila. Rezultati kažejo, da je mogoče z njim 
natančno nastaviti želeno silo na gredi. Implementiran je tudi algoritem ”soft stop”, ki postopoma zmanjšuje 
hitrost pomikanja, ko se gred približuje želeni poziciji, s čimer se bistveno zmanjšajo pojemki pri zaustavitvi, 
in s tem obraba mehanskih delov. Algoritem za glajenje izmerjene hitrosti se uporablja pri nazivni hitrosti
pozicioniranja, s čimer se zmanjšajo oscilacije hitrosti. Vsi predstavljeni algoritmi prispevajo k tišjemu teku 
brezkrtačnega enosmernega motorja in manjši obrabi ostalih mehanskih delov pogona.
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1 Uvod

V sodobnem svetu imajo že preproste naprave 
vgrajeno regulacijo delovanja [1-3]. Glavni izziv 
za načrtovalce je izdelati robustne in cenovno 
ugodne naprave, ki so namenjene določeni uporabi 
v industriji, pisarnah, ali doma. Ena izmed takšnih 
naprav je elektromotorni pogon za ventil, ki uravnava
pretok tekočine ali plina skozi cev z odpiranjem ali 
zapiranjem lopute. Takšen pogon je sestavljen iz 
mehanskih in elektronskih komponent. Elektronika 
običajno sestoji iz mikrokrmilniškega sistema, na 
katerem se izvaja programska koda, in poskrbi za 
optimalno in predvsem varno delovanje pod različnimi 
pogoji. Do sedaj je bilo izvedenih že veliko raziskav, 
ki so se osredotočale predvsem na modeliranje in 
brezsenzorsko nadziranje elektromagnetnih pogonov 
ventilov [1, 2].

Modeli upoštevajo nelinearnosti, kot so npr. 
histereza, nasičenje in medsebojna induktivnost, 
in se uporabljajo namesto senzorjev hitrosti in 
položaja [2]. Ideja takšnega vodenja je povsem 
drugačna od predstavljene v tem prispevku. 
Premik gredi elektromotornega pogona mora biti 
zelo natančen, ne glede na njen položaj, zato se 
uporablja brezkrtačni enosmerni (brushless direct 
current - BLDC) elektromotor. V njem so vgrajeni 
Hallovi sensorji za zaznavanje zasuka rotorja, zato 
ni potrebno imeti dodatnih senzorjev položaja in 
hitrosti gredi. V našem primeru je potrebno pozicijo 
gredi nastavljati na nekaj deset mikrometrov (μm) 
natančno, kar znaša približno 0.1% njenega celotnega 
hoda, saj mora biti pretok skozi ventil natančno 
nastavljiv. Poleg natančnosti mora biti pogon tudi 
dovolj robusten, da njegov nadzorni sistem zazna 
preobremenitev na gredi, ki se pojavi ob trčenju čepa 
ventila v njegovo skrajno lego ali v nepredvideno 
oviro. Nadzorni algoritem mora zaznati porast sile 
posredno prek merjenja toka skozi motor BLDC, 
brez senzorja sile, in zaustaviti pogon preden bi se 
zgodila poškodba ventila ali pogona samega.

Neposredni pogon ventila z ultrazvočnim motorjem 
je bil že razvit, optimiziran in uspešno preizkušen 
[3]. Natančnost položaja gredi je dobra, vendar je 
potisk opisanega pogona premajhen za zastavljeni 
cilj, saj je sila na gredi znašala vsega 140 N, kar je 

odločno premalo za robusten elektromotorni pogon. 
Sila mora biti tudi povsem neodvisna od položaja 
gredi, zato je uporaba pogona z elektromotorjem 
BLDC neizogibna. Pred kratkim je podjetje Danfoss
Trata d.o.o. razvilo serijo robustnih elektromotornih 
pogonov za hidravlične ventile [4]. Pogoni morajo 
zadostiti vsem prej opisanim zahtevam, vključno 
z doseganjem sile 5000 N na gredi pri hitrosti 
premikanja 0.5 mm/s. 

Razvitih je bilo kar nekaj inovativnih algoritmov 
za vzdrževanje konstantne hitrosti, točnih končnih 
sil in zanesljivega premika ter zaustavitve pogona. 
Najzanimivejši med njimi bodo predstavljeni v 
nadaljevanju prispevka.

2 Opis elektromotornega pogona

Obstoječi robusten elektromotorni pogon sestoji iz 
treh sklopov različnih komponent:

• mehanskih,
• elektronskih in
• programskih.

Mehanske komponente pogona so: brezkrtačni 
enosmerni motor (BLDC), zobniški prenos, vreteno, 
varnostna vzmet (ni prisotna v vseh pogonih), gibljiva 
gred in dve nosilni nepremični gredi za pritrditev 
pogona na ventil, kot je nazorno prikazano na Sliki 1. 
Elektronske komponente so: napajalnik, napetostni
regulator, potenciometri, vezje za merjenje in 
omejevanje toka, gonilnik motorja BLDC s tranzistorji 
MOS-FET, in mikrokrmilnik, ki sestoji iz mikroprocesorja, 
analogno-digitalnega (A/D) in digitalno-analognega 
(D/A) pretvornika, univerzalnega serijskega asinhronega 
vmesnika (UART) in digitalnih vhodno-izhodnih (I/O) 
priključkov, kot lahko vidimo na Sliki 2.
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Slika 1: Robusten elektromotorni pogon za hidravlične 
ventile s prototipno elektroniko.

Slika 2: Shematski prikaz električnih vezij in komponent 
povezanih z mehanskimi deli pogona.

Napajalnik pretvori vhodno izmenično napetost 
(AC 100-240 V, 50-60 Hz) v enosmerno (DC 16 
V), ki je potrebna za napajanje motorja BLDC. 
Napetostni regulator zniža in dodatno stabilizira 
enosmerno napetost za napajanje elektronike (5 V) 
in mikrokrmilnika (3.3 V). 

Mikrokrmilnik predstavlja jedro elektronike. Uporablja 
se za zajemanje, fi ltriranje in obdelavo vhodnih 
signalov (npr. vhodnega signala Y1, katerega predvideni 
napetostni obseg je med 0 V in 10 V, in predstavlja 
referenčni položaj gredi pogona), ter za generiranje 
izhodnih signalov za krmiljenje gonilnika motorja 
BLDC (npr. signali P1-P3 in N1-N3 za preklapljanje 
tranzistorjev MOS-FET, pulzno-širinsko moduliran 
(PWM) signal za nastavitev hitrosti vrtenja motorja 
BLDC in signal tokove omejitve (CL) za nastavitev 
največjega toka). Vhodni in izhodni signali so 

prenapetostno zaščiteni in digitalno fi ltrirani. Za 
pretvorbo analognih vrednosti napetosti ali toka 
na vhodih v digitalne poskrbi analogno-digitalni 
pretvornik, za generiranje analognih signalov (npr.
napetosti za nastavitev reference tokove omejitve) 
iz digitalnih vrednosti pa poskrbi digitalno-analogni 
pretvornik mikrokrmilnika.

Digitalna povezava z osebnim računalnikom je lahko 
vzpostavljena prek serijskega protokola RS232, 
RS422 ali RS485.

Programska koda, ki se izvaja na mikrokrmilniku, in je 
shematično prikazana na Sliki 3, sestoji iz neskončne 
zanke za komunikacijo s pogonom (za nastavljanje
parametrov in prikazovanje povratnih informacij 
pogona prek UART) in treh prekinitvenih opravil:

1. Hitro opravilo se izvaja vsakih 25 μs za zaznavanje 
prehodov signalov iz Hallovih senzorjev, ki so vgrajeni 
v motor BLDC, in za generiranje krmilnih signalov 
tranzistorjev MOS-FET v primernem vrstnem redu, 
da se motor zavrti v želeno smer.

2. Sistemsko opravilo se izvaja na vsako milisekundo 
za izračun referenčne in izmerjene rotacijske hitrosti 
iz časa med spremembami nivojev signalov iz 
Hallovih senzorjev. Izračuna se tudi izhodni signal 
regulatorja PID, ki se pretvori v razmerje PWM, in 
tokova omejitev. Glavna kontrolna logika se prav 
tako izvaja v tem opravilu.

3. Opravilo analogno-digitalne pretvorbe se sproži 
znotraj sistemskega opravila. Namenjeno je zajemanju 
in fi ltriranju analognih vhodov. Poleg algoritmov za 
natančno pozicioniranje, regulacijo hitrosti, varnostne 
funkcije in javljanje napak pri delovanju pogona, smo
vgradili še nekaj naprednih algoritmov. Glavni cilj pri 
razvoju teh je bil zmanjšati obremenitev mehanskih 
komponent med delovanjem v industrijskem okolju in 
s tem podaljšati življenjsko dobo pogonov. Algoritem 
toge zaustavitve ali »hard stop« zmanjšuje silo na 
gredi, če se ta trenutno zaustavi, npr. zaradi ovire 
znotraj ventila. Algoritem mehke zaustavitve ali »soft 
stop« postopoma zmanjšuje hitrost premikanja, ko 
se gred približuje želenemu položaju. Algoritem 
glajenja hitrosti ali »speed smoothing« zmanjšuje 
oscilacije izmerjene hitrosti vrtenja in posledično s 
tem tudi krmilnega signala PWM iz regulatorja PID.

Mikroprocesor
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Slika 3: Blokovna shema programske kode.

Nadzorni algoritem za pozicioniranje nastavi način 
delovanja in smer vrtenja motorja BLDC glede na 
razliko med referenčnim in dejanskim položajem 
gredi. Regulacijo hitrosti izvaja algoritem regulatorja 
PID, katerega podrobnosti lahko najdemo opisane 
v različnih virih [5, 6].

Kot je bilo že omenjeno, se algoritem regulacije PID 
izvaja vsako milisekundo. Izhodni signal regulatorja PID 
se pretvori v pulzno-širinsko moduliran (PWM) signal. 
Frekvenca signala PWM znaša 20 kHz z razločljivostjo 
1200 nivojev. Digitalni signal PWM se lahko shrani v 
16-bitni register in njegova razločljivost je ustrezna 
za stabilno regulacijo hitrosti. Izhodni signal PWM 
je torej omejen na 1200 nivojev.

Omejitev izhodnega signala regulatorja zahteva, da 
uporabimo ustrezno zaščito v regulacijski zanki. V ta 
namen je uporabljena tako imenovana zaščita pred 
integralskim pobegom (anti-windup) [7]. Parametri 
regulatorja PID so bili izbrani ročno za optimalen 
odziv pogona pri določeni obremenitvi na gredi (F 
= 2000 N).

Parametri, ki se uporabljajo pri vseh nadaljnjih 
poskusih, so: KP = 1.5 (proporcionalno ojačenje), 
KI = 10 (integrirno ojačenje), KD = 0 (diferencirno 
ojačenje). Slika 4 prikazuje blokovno shemo hitrostne
regulacijske zanke PID. Preklapljanje tranzistorjev 
MOS-FET se nastavi glede na kontrolne signale: 
način ali »mode« (vrtenje ali ustavljeno), smer ali 
»direction« (naprej ali nazaj) in »pwm« (poganjanje ali 
zaviranje, odvisno od predznaka izhodnega signala iz
regulatorja PID). Motor BLDC mora biti sposoben 
poganjati ali zavirati premično gred v smeri naprej 

ali nazaj, ali jo držati na mestu, zato so vgrajeni štirje 
načini za premikanje in en način za držanje gredi.

Slika 4: Blokovna shema hitrostne regulacijske zanke.

3 Algoritem »hard stop«

Namen algoritma je, da se pogon v trenutku zaustavi, 
če sila na gredi preseže predpisano. Hitra reakcija 
je pomembna, da se preprečijo preobremenitve 
mehanske konstrukcije, saj se trk, ko gibajoči se del 
zadane ob steno ventila, zgodi v trenutku. Velik izziv 
je namreč doseči v naprej predpisano in ponovljivo 
silo na gredi brez uporabe senzorjev sile. Sila mora biti
čimbolj točna ne glede na različno trdoto materialov, ki 
se uporabljajo za izdelavo sestavnih delov za ventile. 
Navor motorja BLDC, in posledično sila na gredi, je
premosorazmeren srednji vrednosti toka skozi 
navitja statorja. Ideja pri reševanju omenjenega 
izziva je bila dodati električno vezje, ki omeji tok 
motorja. Tokova omejitev je nastavljena tako, da je 
navor motorja zadosten za premagovanje največje 
želene sile na gredi pri nazivni hitrosti premikanja.

Težava nastane takrat, ko se premični del ventila 
zaleti v togo oviro, saj zaradi vztrajnosti lahko sila 
pri trku naraste precej nad nastavljeno silo. Edini 
način za zmanjšanje sile pri trku je zmanjšati tokovo 
omejitev. Algoritem »hard stop« izračunava spremembo 
izmerjenega toka skozi motor po času in jo hkrati 
fi ltrira z digitalnim nizkoprepustnim fi ltrom prvega 
reda s časovno konstanto 100 ms. Dejanska tokova
omejitev se nato določi kot razlika med nastavljeno 
omejitvijo za nazivno hitrost premikanja in trenutno 
izhodno vrednostjo filtra, ki je pomnožena z 
ustreznim faktorjem, tako imenovanim »speed 
compensation factor« (SCF), katerega vrednost se 
nastavi eksperimentalno:

        (1)

pri čemer je iv fi ltrirana sprememba toka skozi motor 
BLDC, iLIM in iLIM 2 sta nastavljena in dejanska tokova 
omejitev.

Inicializacija AD-/DA-
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3.1 Meritev sile pri togem nasedu
Sile so bile izmerjene z merilno celico TENSO T1/SK, 
ki je bila nameščena na trdni jekleni plošči. Plošča je 
bila pritrjena na dveh jeklenih gredeh za pritrditev 
pogona na ventil, kot je prikazano na Sliki 5.

Slika 5: Merilna celica na jekleni plošči.

Poskus je bil sledeč: tokova omejitev (iLIM) je bila 
nastavljena na pet različnih vrednosti, da bi dosegli 
pet rezličnih sil na gredi pogona. Parameter SCF je 
bil v vseh primerih nastavljen na 0.1. Motor BLDC je 
poganjal gred s hitrostjo približno 0.5 mm/s, kar je 
ekvivalentno hitrosti vrtenja motorja 925 min-1, nakar 
je gred trčila v trden kovinski čep, ki je bil nameščen 
na merilni celici. Pet ponovitev enakega poskusa je 
bilo izvedenih za vsako izmed petih nastavitev iLIM.
Slika 6 prikazuje relativno silo (Fnast/Fmax) kot funkcijo 
tokove omejitve (iLIM). Fnast/Fmax je bila znotraj tolerance 
±5%, s čimer smo dosegli zastavljeni cilj.

Slika 6: Relativna sila (Fnast/Fmax) kot funkcija tokove 
omejitve (iLIM).

Hitrost motorja BLDC in signal PWM iz regulatorja PID 
sta bila izmerjena, ko je gred trčila v trdno oviro (trden 
kovinski čep, nameščen na merilni celici). Digitalni 

vrednosti hitrosti in PWM sta bili pridobljeni prek 
serijske povezave RS232. Vzorci so se generirali vsako 
milisekundo in shranjevali v tekstovno datoteko na 
osebnem računalniku.

Slika 7: Referenčna hitrost (vref), izmerjena hitrost (vizm), 
razmerje PWM in tokova omejitev (iLIM 2) kot funkcija časa 

t pri trku gredi v togo oviro.

Slika 7 prikazuje referenčno hitrost (vref), izmerjeno 
hitrost (vizm), razmerje pulznoširinske modulacije 
(PWM) in tokovo omejitev (iLIM 2) kot funkcijo časa t. 
Referenčna hitrost je bila nastavljena na 925 min-1. 
Največji tok motorja je določen z iLIM 2 pri iLIM = 1000 
(1). Tokova omejitev iLIM 2 pade na približno dve tretjini 
nastavljene vrednosti, ko razmerje PWM doseže svoj 
vrh pri t = 1.1 s. Upad tokove omejitve zmanjša silo, 
ko gred trči v togo oviro, saj je navor motorja BLDC 
sorazmeren srednji vrednosti toka skozi motor.

Sedaj razumemo, zakaj je potreben algoritem 
»hard stop«. Signal PWM iz regulatorja PID doseže 
največjo vrednost, ko se hitrost zmanjša, in gre v 
območje nasičenja (PWM = 100%). Ker je hitrost 
vrtenja manjša od referenčne hitrosti (vref), je lahko 
srednja vrednost toka skozi motor BLDC precej 
večja (zaradi zmanjšane inducirane napetosti Vemf, 
ki je enaka produktu neke konstante motorja BLDC, 
kBLDC, in dejanske hitrosti vrtenja, v) kot bi bila, če bi 
bila dejanska hitrost blizu referenčne. To pomeni, 
da bi motor BLDC deloval z večjim navorom (z večjo 
silo na gred), kot je nastavljen s tokovo omejitvijo 
(iLIM) za razmere pri nazivni hitrosti, če ne bi bilo 
kompenzacije tokove omejitve z algoritmom »hard 
stop«. Na Sliki 7 lahko opazimo, da hitrost pade od 
90% nazivne vrednosti na nekaj več kot 0% v le 0.3 
s, zato je časovni interval od 1.0 s do 1.3 s ključen 
za zmanj ševanje tokove omejitve na 65% do 75% 
njene nazivne vrednosti. Padec tokove omejitve je 
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eksperimentalno določen, da ostane največja sila 
pri trku v togo telo znotraj tolerance ±5%, tako kot 
je bilo prikazano na Sliki 6. Tolikšna toleranca je še 
sprejemljiva za praktično uporabo z upoštevanjem 
varnostnih zahtev. 

4 Algoritem »soft stop«

Algoritem mehke zaustavitve ali »soft stop« postopoma 
zmanjšuje referenčno hitrost, ko se gred približuje 
želenemu položaju. Referenčna hitrost (vref) se 
izračuna po enačbi (2):

           (2)

pri čemer je smer (direction) odvisna od smeri vrtenja 
motorja BLDC, Yref je referenčni položaj, pos je dejanska 
pozicija, vmax/vmin je največja/najmanjša hitrost vrtenja 
(925 min-1/150 min-1) motorja, in parameter BRAKING 
STEPS MAX = 360 je izbran eksperimentalno, da 
dosežemo mehko zaustavitev pogona. Na Sliki 8 
se začne referenčna hitrost vref zmanjševati, ko je 
razlika med želeno in dejansko pozicijo manjša od 
nastavljenega parametra BRAKING STEPS MAX. V 
primeru, da bi se vrtenje motorja BLDC zaustavilo v 
enem samem koraku motorja BLDC, bi se pojemek 
pri zaustavitvi povečal za približno 40-krat (kvadrat 
razmerja med hitrostjo zaustavitve 925 min-1 in 150 
min-1). Sile, ki delujejo na mehanske komponente, so 
zmanjšane sorazmerno z zmanjšanjem pojemka pri 
uporabi algoritma mehke zaustavitve. Pričakujemo, da 
se z omenjenim algoritmom življenjska doba mehanskih 
komponent elektromotornega pogona podaljša.

Slika 8: Referenčna hitrost (vref), izmerjena hitrost (vizm) in 
razmerje PWM kot funkcija časa t pri preizkušanju algoritma 

mehke zaustavitve.

Prednost uporabe algoritma mehke zaustavitve 
se izkaže še posebej v primeru, ko pogon deluje 
v tritočkovnem režimu (naprej, nazaj, ustavljen). 
Premikanje gredi krmilita dva digitalna vhodna 
signala (DI). Referenčni položaj (Yref) se povečuje ali 
zmanjšuje sorazmerno z integralom skaliranih pulzov 
z amplitudo, ki je enaka nazivni hitrosti vrtenja (vpulz), 
če je prisoten eden izmed signalov DI (naprej - DI1, 
nazaj - DI3). Slika 9 prikazuje skalirane pulze (vpulz), 
referenčno hitrost (vref) in izmerjeno hitrost vrtenja 
(vizm) pri dveh različnih periodah pulzov: a) 0.6 s in 
b) 0.2 s.

Trajanje pulza je približno 0.1 s v obeh primerih. Pulz 
se skalira in integrira po času, tako da se referenčna 
pozicija Yref povečuje (zmanjšuje) linearno s časom, 
če je DI1 (DI3) na visokem nivoju. Referenčna hitrost 
vref se prav tako postopoma povečuje do nazivne 
hitrosti vrtenja vref,max = 925 min-1.

Slika 9: Skalirani pulzi (vpulz), referenčna (vref) in izmerjena 
hitrost vrtenja (vizm) pri dveh periodah pulzov: a) 0.6 s 

in b) 0.2 s. Čas pulza (tpulz) je približno 0.1 s.

Če je signal DI1 (in DI3) na nizkem nivoju, ostane 
referenčna pozicija Yref konstantna, in dejanski 
položaj gredi se približuje Yref. Zato se referenčna 
hitrost vref postopoma zmanjšuje premosorazmerno 
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z razliko med referenčno (Yref) in dejansko pozicijo 
(pos). Kot lahko vidimo na Sliki 9a, je površina pod 
signalom vizm enaka površini pod signalom vpulz, ker 
je dejanski položaj gredi po vsakem pulzu dosegel 
referenčni položaj. Na Sliki 9b je ponavljanje pulzov 
tako hitro, da vedno obstaja majhna napaka položaja. 
Izmerjena hitrost vrtenja vizm se počasi spreminja 
okoli povprečne vrednosti vpulz, namesto neprestanih 
zagonov in zaustavitev motorja BLDC, kar je dobro za 
zmanjševanje mehanske obremenitve in podaljšanje 
življenjske dobe pogona.

5 Algoritem »speed smoothing«

Na Sliki 7 se krmilni signal PWM spreminja, tudi 
če je referenčna hitrost konstantna (t = 0 - 0.7 s). 
Glavni vzrok za spreminjajoči se signal PWM je šum 
v izmerjeni hitrosti (vizm). Šum pri meritvi hitrosti 
vrtenja nastane zaradi nehomogenega magnetnega 
polja trajnega magneta v rotorju in nenatančne 
postavitve Hallovih senzorjev na statorju motorja. 
Slika 10 prikazuje izmerjeno hitrost vrtenja vizm 
in signal PWM v ustaljenem stanju, ko je dosežena 
nazivna hitrost vrtenja v ≈ 925 min-1. 

Opazimo lahko zaporedje 18 vzorcev hitrosti (in 
PWM), ki se ponavlja periodično. Način za zmanjšanje 
šuma v krmilnem signalu (PWM) je očitno zmanjšanje 
šuma v izmerjenem signalu, zato je  bil v programski 
kodi implementiran poseben fi lter, katerega izhod 
je tekoča povprečna vrednost 18 vzorcev izmerjene 
hitrosti vrtenja. Filter deluje tako, da je vrednost 
izhoda nič, če je vhod nič. Če je hitrost različna 
od nič, je prvih 17 vzorcev izhod enak vhodu. Po 
zajetem 18. vzorcu se izhod iz fi ltra izračuna kot 
tekoča povprečna vrednost hitrosti po enačbi (3):

      (3)

pri čemer sta vmeas[i] in va[n] izmerjena in povprečna 
hitrost.

Za ohranitev hitre reakcije pri nenadnih spremembah 
hitrosti postane izhod fi ltra enak vhodu, če se izmerjena 
hitrost razlikuje od povprečne za več kot približno 
10% nazivne hitrosti vrtenja. To razliko defi niramo s 
konstanto DIFFmax in uporabimo v programski kodi 
kot dodaten pogoj pri fi ltriranju (4):

      (4)

Slika 10 prikazuje PWM signala iz regulatorja PID pri 
uporabi nefi ltriranih in fi ltriranih vrednosti izmerjene 
hitrosti. Šum signala PWM iz regulatorja PID se močno
zmanjša, če uporabimo fi ltrirano hitrost. Oscilacije 
se zmanjšajo za faktor 10, iz približno 5% na 0.5%. 
Oscilacije izmerjene hitrosti vrtenja ostanejo na 
približno enakem nivoju, medtem ko je vrednost 
fi ltrirane hitrosti praktično konstantna. Oscilacije so 
lahko posledica netočne postavitve Hallovih senzorjev, 
ne pa dejanske oscilacije hitrosti, saj motor BLDC teče 
precej bolj mirno in tiho pri uporabi fi ltrirane hitrosti 
kot pri uporabi izmerjene hitrosti. Lahko zaključimo, 
da je uporaba fi ltrirane hitrosti namesto izmerjene 
hitrosti smiselna in koristna pri zmanjševanju oscilacij 
krmilnega signala. Najpomembnejše je, da zmanjšamo 
mehanske obremenitve zaradi zmanjšanih pospeškov 
in pojemkov, saj je krmilni signal precej bolj gladek.

Slika 10: Izmerjena (vizm) in fi ltrirana hitrost (vfi lt) s pripadajočim 
razmerjem PWMizm in PWMfi lt kot funkcija časa t v ustaljenem 

stanju.

6 Povzetek

Predstavljen je robusten elektromotorni pogon 
za hidravlične ventile. Opisani so algoritmi za 
preprečevanje preobremenive pri togem nasedu 
ventila, mehko zaustavitev in glajenje hitrosti. Meritve 
sile na gredi z uporabo algoritma »hard stop«, ko 
gred pogona trči v togo oviro, so pokazale dobro 
ponovljivost in majhna odstopanja od nastavljene sile 
kljub posrednemu merjenju sile prek toka motorja. 
Algoritem »soft stop« postopoma zmanjšuje hitrost 
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vrtenja motorja, ko se dejanski položaj gredi približa 
želenemu, in s tem prispeva k manjši obremenitvi 
mehanskih delov pogona.

Algoritem »speed smoothing« učinkovito zmanjšuje 
oscilacije hitrosti v ustaljenem stanju, kar pomeni 
zmanjšanje pospeškov in pojemkov pri delovanju 
pogona z nazivno hitrostjo. Posledično se motor BLDC 
vrti enakomernejše in tišje, po pričakovanjih pa sta 
zmanjšana tudi obremenitev in obraba mehanskih 
delov pogona.
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Serija računalnikov/krmilnikov CX8000 ima vgrajen 32-bitni 
400 MHz ARM9 procesor, 64 MB delovnega pomnilnika ter 
microSD kar  co, na kateri je nameščen operacijski sistem 
Windows CE, krmilniško funkcijo pa opravlja programska 
oprema TwinCAT 2 PLC, za katero je na voljo je tudi širok 
nabor dodatnih knjižnic. Vgrajen je tudi kratkotrajni 
kapaci  vni UPS, ki ob izpadu napajanja zagotavlja, da se 
na microSD kar  co shrani do 1 MB podatkov. Na microSD 
kar  ci je shranjen celoten sistem skupaj s podatki in 
nastavitvami, zato je menjava naprave ter varnostna 

kopija podatkov zelo enostavna. Serija CX8000 ima poleg 
izbranega komunikacijskega vmesnika tudi Ethernet priključek 
za povezavo v mrežo, programiranje ter konfi guracijo 
naprave preko posebnega spletnega vmesnika. Vgrajena 
s  kala omogočajo enostavno nastavljanje in spreminjanje 
naslova naprave.  Serija CX8000 omogoča priključitev KL 
(K-Bus) ali EL (E-Bus - EtherCAT) modulov.

Računalnike/krmilnike serije CX8000 odlikujejo kompaktnost, 
zmogljivost, majhna poraba in odlično razmerje cena 

Sedaj na voljo celotna družina 
računalnikov/krmilnikov CX8000
Informacije: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff  sedaj ponuja celoten nabor kompaktnih vgradnih (Embedded) računalnikov/
krmilnikov CX8000, ki imajo poleg Ethernet vmesnika vgrajen dodaten komunikacijski vmesnik, 
ki je na voljo v kar 10 različnih izvedbah. Tako lahko izbirate med različnimi modeli iz serije 
CX8000 s sledečimi komunikacijskimi vmesniki: EtherCAT slave, PROFIBUS master, PROFIBUS 
slave, CANopen master, CANopen slave, RS232/RS485, Ethernet, BACnet/OPC UA, PROFINET RT 
Device in Ethernet/IP slave.

Serijo CX8000 odlikujejo kompaktnost, zmogljivost, majhna poraba in 
odlično razmerje cena - zmogljivost
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- zmogljivost. Več podatkov je na voljo na spletni 
strani www.beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  
Avtoma  zacija d.o.o.

Oznaka modela Komunikacijski vmesnik

CX8010                         EtherCAT slave
CX8030                         PROFIBUS master
CX8031 PROFIBUS slave 
CX8050 CANopen master
CX8051 CANopen slave
CX8080 RS232/RS485
CX8090 Ethernet
CX8091 BACnet ali OPC UA
CX8093 PROFINET RT Device
CX8095 Ethernet/IP slave

Tehnična izobraževanja 
podjetja Beckhoff  

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

Za več informacij o izobraževanju ali 
rezervacijo termina kontak  rajte 
info@beckhoff .si. 

Tehnični podatki CX80xx

Procesor 32 bit, 400 MHz, ARM9

Delovni pomnilnik 
(RAM)

64 MB

Flash pomnilnik 512 MB microSD (opcijsko 1, 2 ali 4 GB)

Operacijski sistem Microso   Windows CE 6.0

Vmesniki 1 x RJ45 Ethernet, 10/100 MBit/s
1 x komunikacijski vmesnik (odvisno od 
modela)

1 x USB (pod pokrovom)

I/O povezava E-bus (EtherCAT moduli) ali K-bus (Bus 
moduli), avtomatska prepoznava

LED diagnos  ka 1 x napajanje, 1 x TwinCAT status, 2 x 
status komunikacijskega vodila

Ura Interna ura realnega časa, baterijsko na-
pajanje (zamenljiva baterija)

Krm. program TwinCAT 2 PLC ‘run  me’

Podpr   programski 
jeziki

IEC 61131-3

Nastavljanje preko 
spetnega vmesnika

da

Napajanje 24 VDC (-15 %/+20 %)

UPS kratkotrajni  UPS (za zapis do 1 MB ‘persis-
tent’ podatkov)

Maks. tok napajanja 
I/O modulov

2 A

Maks. poraba 3 W

Dimenzije (Š x V x G) 64 mm x 100 mm x 73 mm

Temperatura ob-
ratovanja/shran-
jevanja

0 °C … +55 °C / -25 °C … +85 °C

Razred zaščite IP 20

Cer  fi ka  CE, UL



75
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Vgrajen ima tudi serijski port 232/422/485, za povezavo na nekatere 
starejše krmilnike, ki mrežnega vmesnika nimajo.

Podpira prenos podatkov na vseh različnih mobilnih omrežjih po svetu. 
Seveda podpira tudi zadnje tehnologije kot je 4G/LTE in ostale kot so  
GSM, UMTS/HSPA+, in GPRS.

Slika 2: Shema oddaljenega povezovanja s pomočjo naprave ProSoft ICX35-HWC

PROCESNE KOMUNIKACIJE

VARNA, OBLAČNA PLATFORMA VARNA, OBLAČNA PLATFORMA 
ZA IoTZA IoT

Avtor: Andrej Kolmanič, TEHNA, d.o.o.

Podjetje Prosoft Technology je predstavilo novo napravo za oddaljen 
dostop do industrijske mreže oz. krmilnika. Oddaljen dostop je možen 
preko mobilnega omrežja, preko katerega se preko varne VPN 
povezave (tunela) v oblaku poveže do krmilnika, na katerega je fi zično 
priključen. Glavni namen je oddaljeno programiranje ali vzdrževanje, 
lahko pa je tudi zbiranje podatkov za oddaljen podatkovni strežnik, 
Scada sistem ali M2M (stroj z strojem) aplikacijo.

Slika 1: Naprava 
ProSoft ICX35-HWC
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Glavne značilnosti in prednosti so:

Za oddaljeno povezavo uporablja VPN 2 nivo 
(layer), kar pomeni,  da se na oddaljene naprave 
(Allen Bradley, Siemens, Schneider Electric, B&R, 
Beckhoff , WAGO …) povežemo, kot bi bili povezani 
na lokalno mrežno stikalo. Kar seveda pomeni, da 
delujejo tudi programi za avtomatsko odkrivanje 
priključenih naprav (ProSoft dicovery service, 
RSLinx, RSWho…). Ne rabimo poznati IP naslova 
naprave, na katero se želimo priključiti, ampak 
enostavno z za to primernim programom (ProSoft 
dicovery service, RSWho…) »preskeniramo« 
lokalno mrežo in napravo (z njenim IP naslovom) 
najdemo. Kar pa ne velja pri ostalih konkurenčnih 
napravah, ki delujejo na VPN 3 nivoju (layerju).

Za vzpostavitev povezave, ni potrebnega 
nalaganja posebnih programov, ampak so delo 
z napravo ProSoft ICX35-HWC uporabljene 
vgrajene funkcije Windows, Linux.. okolja. S tem 
se izognemo dodatnim varnostnim težavam in 
obveznim nadgradnjam. Dodatna je potrebno 
izpostaviti prednost spreminjanja IP naslova 
naprave preko oblačnega dostopa. Celo novi 

Firmware lahko nadgradimo oddaljeno časovno 
zakasnjeno. Torej nastavimo termin za katerega 
vemo, da naprave ne bomo potrebovali.

Do naprave lahko dostopajo tudi ostali, vsak 
s svojim uporabniškim računom, kar prinaša 
dodatno varnost, ker odpade deljenje svojega 
gesla z drugimi. 

Za delovanje ne potrebujemo hitrega interneta, 
ker se prenašajo samo podatki z naprave, brez 
slike, zvoka...

Pri napravi do katere dostopamo torej ne po tre-
bujemo računalnika, razvojnega programskega 
paketa, TeamViewer licence. In kar je najbolj 
pomembno svojega računalnika ne priključujemo 
na produkcijsko mrežo.

Povezave:

www.prosoft-technology.com
www.rockwellautomation.com
www.tehna.si
Vir: Tehna, d.o.o., Andrej Kolmanič
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Hranilniki električne energije z 
izboljšano dinamiko
Marijan Španer, marijan.spaner@um.si
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informa  ko, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija

Electrical energy storage system with improved dynamics

The paper presents energy storage systems of electric and hybrid vehicles and approaches how to improve 
dynamic properties of the energy storage. The key element of the vehicles with electric propulsion is 
effi  cient energy storage system. The properties of the battery depend on its type/manufacturing technology, 
operation temperature, type of load, age and some other factors. Very important property of energy storage 
is its ability to receive and store signifi cant amounts of energy is short term. The effi  ciency should be also 
at such operation the best possible. Commonly used batteries (especially lead batteries) hardly meet this 
requirement. Therefore the elements that can effi  ciently handle peaks of energy and, by this, signifi cantly 
improve dynamics and life time of the battery, are added into the energy storage. In the paper described 
elements are super-capacitor and mechanical storage-fl ywheel. Further it is presented how these additional 
components are integrated into hybrid energy storage system of the vehicle.

Kratek pregled prispevka

Prispevek obravnava sisteme za hranjenje energije pri električnih in hibridnih vozilih ter različne možnosti 
izboljšav njihovih dinamičnih lastnosti. Ključni element vozil z električnim pogonom je učinkovit hranilnik 
električne energije. Lastnosti akumulatorske baterije so odvisne od izbrane tehnologije, delovne temperature, 
tipa obremenitve, življenjske dobe / starosti in še nekaterih drugih okoliščin. Zelo pomembna lastnost 
hranilnika električne energije je zmožnost oddajanja in sprejemanja velike količine energije v kratkem 
času. Ob tem naj bi bil izkoristek hranilnika čim boljši. Običajne akumulatorske baterije (še zlasti svinčene) 
te zahteve le težko izpolnijo. Zato lahko dodamo sklope, ki so sposobni učinkovito prevzeti konice moči 
in na ta način bistveno izboljšajo dinamične lastnosti ter podaljšajo življensko dobo baterije. V prispevku
sta opisana superkondenzator in mehanski vztrajnik kot elementa za hranjenje energije, prav tako pa način 
njune integracije v »hibridni« hranilnik električne energije.

1 Uvod

Učinkovit hranilnik električne energije je ključni 
element pogonskega sistema pri vozilih z električnim 
pogonom. Lastnosti akumulatorske baterije so odvisne 
od izbrane tehnologije, tipa obremenitve, življenjske 
dobe, oziroma starosti, delovne temperature, in še 
mnogih drugih okoliščin. Pomembna zahteva pri 
hranilniku električne energije je zmožnost oddajanja 
in sprejemanja velike količine energije v kratkem 
času. Ob tem naj bi bil izkoristek hranilnika čim boljši.

Običajne akumulatorske baterije (še zlasti svinčene) 
te zahteve le težko izpolnijo. 

Kapaciteta akumulatorske baterije, oziroma količina 
razpoložljive električne energije, je odvisna od pogojev 
pri praznjenju in od zgodovine uporabe baterije, 
ki bistveno vpliva na dejansko kapaciteto baterije. 
Glede na nelinearno odvisnost pri pretvorbi kemične 
energije v električno in velikega števila dejavnikov 
ki vplivajo na dejansko kapaciteto baterije (tok pri 
praznjenju, število opravljenih ciklov praznjenja-



Full-duplex komunikacija*, ki deluje preko obstoje h brez i nih
omre ij LAN in IP. 

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

Wireless LAN sistem povečuje komunikacijsko pokritost
Komunikacija med posamezniki,

skupinami in obmo ji na širšem podro ju, kot je npr. hotel, lahko sedaj 
poteka neopazno.

Prostoročna Full-duplex komunikacija 
Z opcijsko slušalko, lahko uporabnik IP100H govori in posluša so asno, 

enako kot telefonski klic. Prostor no delovanje omogo a, da lahko 
osebje opravlja druge naloge med komunikacijo. 

Izgradnja omre ja 
Z razporeditvijo dostopnih to k po IP omre ju, lahko z IP naprednim 

komunikacijskim sistemom komunicirate vse od kleti do zgornjega nadstropja. 
IP100H lahko dostopa do najbl je dostopne to ke in lahko gostuje med 

dostopnimi to kami (enaki SSIDji so potrebni za uporabo gostovanja.) 

Visoka varnost 
Brez i ni varnostni protokoli šifrirajo vaše zasebne pogovore. 

Status in kratka sporočila 
IP100H/IP100FS lahko pošlje status in kratka podatkovna sporo ila 
drugim uporabnikom. 
Enostaven sistem za namestitev in uporabo 
IP1000C omogo a programiranje vseh terminalov terminale preko 
brez i nega omre ja. Individualno programiranje preko r nalniškega 
kabla ni potrebno. (Razen za etna nastavitvitev)
Komunikacija med razpršenimi lokacijami 

e je IP100H/IP100FS povezan prek internetna VPN, lahko komunicirate 
med razpršenimi lokacijami, kot so pisarne ali trgovine v razli nih mestih. 

Inteligentna komunikacija
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»IMATE TEŽAVO – 
IMAMO REŠITEV«Z nami je strojni vid 

enostaven!
Celovita ponudba opreme in rešitev 
za optično kontrolo izdelkov

Varnost in svoboda hkrati!
Novi varnostni skener LEUZE ELETRONIC 
RSL400 v robotizirano proizvodnjo 
prinaša bistvene prednosti.

razdalje 8,25 m.

mestih.

polnjenja, globina praznjenja, SOC, obratovalna 
temperatura in obremenitve) [2],  je modeliranje 
tega procesa zelo zahtevno.

2 Omejitve akumulatorskih baterij

Za analizo energijske izkoriščenosti baterije je potrebno 
izvesti simulacijo vožnje vozila z električnim pogonom. 
Za to je potreben model vozila in elektromotornega 
pogona z močnostnim pretvornikom, pri čemer se za
obravnavo delovanja vira energije uporabi ustrezen 
model akumulatorske baterije. Ob simulaciji vožnje 
po dinamičnem voznem ciklu se zaradi visoke 
obremenitve pokažejo slabosti akumulatorske 
baterije: znižanje napetosti, kar ima za posledico 
povečanje izhodnega toka ter padec izkoriščenosti 
shranjene energije. Jasno se pokaže, da akumulatorska 
baterija najučinkoviteje deluje pri nizki in čim bolj 
konstantni obremenitvi. 
Pri vseh akumulatorskih baterijah, ne glede na 
tip (svinčene, Ni-Mh ali litijeve), s povečevanjem 
obremenitve upade izkoristek pretvorbe razpoložljive 
kemične energije v električno. Pri vozilu nastopajo 

takšne obremenitve ob delovanju pogonskega 
motorja s polno močjo, to je predvsem ob močnem
pospeševanju pri višjih hitrostih. V tem režimu 
akumulatorski bateriji zaradi njene notranje upornosti 
napetost pade in izkoristek hranilnika energije se 
drastično zmanjša. Dejansko kapaciteto baterije v 
odvisnosti od praznilnega toka (v primeru konstantnega 
bremena) je moč zadovoljivo opisati z empiričnim 
Peukert-ovim pravilom [2]:

 Cp = Ik t

kjer je:
Cp - nazivna kapaciteta baterije [Ah],
I - aktualni praznilni tok [A],
t - čas praznjenja baterije [h] in
k - Peukertova konstanta.

Ker je realna obremenitev dinamično spremenljiva, 
je za učinkovito analizo priporočljivo uporabiti 
kompleksnejši model baterije. Za simulacijo delovanja 
svinčene baterije je zelo primeren »kinetični model
baterije«, KiBaM [5], ki upošteva tudi regeneracijski 
efekt med posameznimi intervali obremenitve. 
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3 Hibridni hranilnik električne energije

Predpostavimo, da je hranilnik električne energije 
sestavljen iz dveh komponent, od katerih ena 
pokriva le dinamični del, druga pa srednjo vrednost 
obremenitve. 

S stališča učinkovitosti izrabe akumulirane energije pri 
vozilu, bi bili idealni pogoji delovanja baterije takšni, 
da bi pokrivala le srednjo vrednosti potrebne moči. 
Na ta način je akumulatorska baterija razbremenjena
visokih koničnih vrednosti moči in pokriva le relativno 
majhno srednjo vrednost porabe energije. Posledica je 
izboljšanje izkoriščenosti hranilnika energije, manjše
termične izgube in, predvidoma, tudi podaljšanje 
življenjske dobe. 

Akumulatorski bateriji je dodan »dinamični« sklop, 
ki prevzema dinamično komponento, oziroma konice 
moči pri pospeševanju in zaviranju vozila.

Slika 1: Hibridni hranilnik energije (kombinacija baterije in 
superkondenzatorja) v vozilu.

V laboratoriju smo zgradili »preizkuševališče hibridnih 
pogonov«, slika 2. Testno merilno mesto se uporablja 
za preizkušanje posameznih pogonskih komponent pri 
vozilih, hranilnikov energije in različnih konfi guracij 
vodenja posameznih sklopov. V prispevku sta opisani 
dve različni izvedbi kombiniranega (hibridnega) 
hranilnika električne energije, sestavljenega iz 
kemičnega hranilnika (akumulatorske baterije) z 
dodanim dinamičnim sklopom:
a) superkondenzatorja s pretvornikom ali

b) vztrajnika z elektromotornim pogonom.

V vsakem primeru sta obe enoti sta na skupno 
enosmerno vodilo povezani preko ustreznih 
močnostnih pretvornikov.

Slika 2: Preizkuševališče hibridnih pogonov.

V hibridnem hranilniku energije je uporabljena 
akumulatorska baterija iz električnega vozila Estrima 
Biro. Gre za set 8 serijsko vezanih trakcijskih svinčenih 
baterij Leoch DJM1245 s skupno napetostjo 96 V in
kapaciteto 45 Ah [6].

4 Hranilnik električne energije s   
    superkondenzatorjem

Superkondenzatorji (SC) ali ultrakondenzatorji so kon-
denzatorji, ki se zaradi svojih posebnih lastnosti (nove 
tehnologije, ki omogočajo zelo velike kapacitivnosti, 
majhne notranje upornosti in posledično visoke 
tokovne obremenljivosti) uporabljajo za shranjevanje 
električne energije.

Kondenzatorska baterija je sestavljena iz šestih serijsko 
priključenih kondenzatorjev s kapacitivnostjo po 250 
F / 16 V proizvajalca Maxwell, tip BMOD0250-16.2V. 
SC je na skupno enosmerno vodilo povezan preko,
posebej za ta namen, razvitega dvosmernega 
stikalnega DC/DC pretvornika, slika 3.

Dvosmerni močnostni pretvornik prenaša moč med 
skupnim enosmernim vodilom z napetostjo 250 V 
in SC, ki deluje v napetostnem območju od 50 V do 
100 V. Sestavljeno vezje združuje pretvornika dveh
različnih konfi guracij, tipa Buck in Boost, sestavljena 
v en sklop. Sklop je voden z mikrokrmilnikom in 

 2( )
( )

2
SC

Cu tW t =  
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uporablja pulznoširinsko modulacijo (PWM, Pulse 
Width Modulation). Modulator z dvema izhodoma 
skrbi za preklop med dvema različnima strukturama 
vodenja.

Slika 3: Dvosmerni močnostni DC/DC pretvornik.

Za vodenje celotnega kombiniranega hibridnega 
hranilnika električne energije je uporabljena 
kompleksna shema vodenja (slika 4).

Slika 4: Shema vodenja kombiniranega hranilnika 
energije.

Strategija vodenja je naslednja: enota s super-
kondenzatorjem zagotavlja hiter, dinamičen pretok 
energije na skupno enosmerno vodilo. Linearni PI 
regulator kontrolira količino energije na enosmernem 
vodilu, posredno pa zagotavlja stabilno napetost za 
delovanje glavnega pogona. Zunanja, dinamično 
počasnejša zanka vodi pretok energije iz baterije 
na enosmerno vodilo, kar ustreza srednji vrednosti 
moči pogonskega motorja. Podroben opis delovanja 
sklopa je podan v [4].

5 Hranilnik električne energije z
    mehanskim vztrajnikom

Kot alternativa hranilniku električne energije s 
superkondenzatorjem je, trenutno še v fazi gradnje, 
predviden tudi hranilnik električne energije z 
mehanskim vztrajnikom.

Slika 5: Kombinirani hranilnik energije (baterija in 
električni motor/generator z mehanskim vztrajnikom).

Električni motor (z vodenim pretvornikom) pretvarja 
električno moč na sponkah motorja (U.I) v mehansko 
moč na izhodni gredi (M.� ), energija pa se akumulira 
kot kinetična energija vrtečega se telesa (rotorja). 
Pretok moči je dvosmeren, pri tem lahko naprava 
deluje v motorskem ali generatorskem režimu. 

Tudi ta enota je v električni sistem vozila priključena 
na podoben način kot enota s superkondenzatorjem. 
Za pogon motorja je uporabljen standardni trifazni 
mostični pretvornik za pogon izmeničnih motorjev,
slika 5.

5.1 Načrtovanju enote z vztrajnikom

Shranjena kinetična energija vrtečega se telesa je 
podana z izrazom:

Glede na zakonitost, da je shranjena energija pro-
porcionalna kvadratu vrednosti vrtilne hitrosti, je za 
shranjevanje potrebne količine energije smiselno 
uporabljati čim višje vrtilne hitrosti. Slika 6 prikazuje 
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količino shranjene energije vrtečega se vztrajnika v
odvisnosti od vrtilne hitrosti.

Slika 6: Količina shranjene energije vztrajnika v 
odvisnosti od vrtilne hitrosti.

5.1.1 Izbira oblike in materiala vztrajnika
Mehanski del predvidene konstrukcije sklopa 
prikazuje slika 7. Na gred vodenega elektromotornega 
pogona je pritrjen vztrajnik, v katerem se akumulira 
kinetična energija. 

Izbira dimenzij, vrtilne hitrosti in ostalih lastnosti sklopa 
so odvisne predvsem od razpoložljive tehnologije. V 
današnjem času se za izdelavo vztrajnikov uporabljata 
predvsem dva različna materiala, jeklo in kompoziti iz
ogljikovih vlaken. 

Glavno omejitev za visoke hitrosti vrtenja predstavljajo 
visoke vrednosti centrifugalnih sil, pri katerih obre-
menitve materiala dosežejo vrednost (natezne) 
trdnosti materiala. Čeprav ima jeklo višjo specifi čno 
maso materiala kot ogljik (večji vztrajnostni moment), 
omogočajo ogljikovi kompoziti zaradi bistveno višjih 
trdnosti višje vrtilne hitrosti in posledično so mnogo 
višje tudi specifi čne količine shranjene energije na 
enoto teže. Kljub temu smo se zaradi enostavnejše 
izdelave in cenejše izvedbe laboratorijske naprave 
odločili za izdelavo jeklenega vztrajnika.

Oblika vztrajnika, ali je ploščat, oziroma dolg in 
ozek, določa vrednost vztrajnostnega momenta. Ob 
tem pa je potrebno upoštevati tudi omejitve vrtilne 
hitrosti glede na dovoljene obremenitve materiala.
Matematično se da dokazati, da je količina shranjene 
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energije pri izbranem materialu odvisna le od mase 
vztrajnika, ne glede na obliko [3].

Za dano konstrukcijo je masa vztrajnika m=22 kg, 
skupni vztrajnostni moment vseh vrtečih se delov 
J=0.14 kgm2. Pri vrtilni hitrosti do n=20.000 min-1 
to ustreza najvišji vrednosti shranjene energije v 
razredu 300.000 Ws.

5.1.2 Električni motor/generator za pogon vztrajnika
Električni motor ima funkcijo pretvornika električne 
energije v mehansko. Glede na današnjo tehnologijo 
električnih motorjev bi bila najbolj smiselna izbira 
motorja s trajnimi magneti (PM motor), saj je manjši, 
omogoča večje preobremenitve in ima boljši izkoristek
od ostalih tipov motorjev.

A glede na pretežno impulzno, nizko intermitenčno 
delovanje električnega motorja, so zelo pomemben 
dejavnik tudi izgube v prostem teku. PM motorji imajo 
pri visokih vrtilnih hitrostih primerljivo visoke izgube
magnetenja (histerezne in vrtinčne) v primerjavi z 
motorji brez trajnih magnetov. Zato smo, kljub slabšemu 
izkoristku, odločili za uporabo asinhronskega (AM) 
motorja. Zaradi zahtevane visoke hitrosti obratovanja 
do 20.000 vrt/min je izbran standardni 2-polni motor. 
Predvidena predelava obsega obdelavo in natančno 
centriranje rotorja, zamenjavo ležajev, izdelavo novih 
ležajnih pokrovov kot tudi previjanje navitja statorja 
na ustrezno napetost.

Pri visokih vrtilnih hitrostih, še zlasti pri aplikaciji, 
kjer so zahtevane čim manjše izgube, je potrebno 
zagotoviti minimalno trenje. V ta namen je predvidena 
vgradnja motorja v zaprto ohišje, kjer bo deloval v
helijevi atmosferi. Helij zaradi nižje viskoznosti 
zagotavlja tudi nižji viskozni zračni upor vrtečega 
se rotorja. Ob tem je glede hlajenja zelo ugodna 
tudi bistveno boljša toplotna prevodnost helija (He: 
0.14 W/(m.K), zrak: 0.025 W/(m.K), oboje velja pri
temperaturi T=293 K in tlaku p=1 bar).

5.1.3 Ležaji
Uporabljeni ležaji morajo zadostiti mnogim zahtevam. 
Zagotavljati morajo vrtenje rotorja v širokem območju 
vrtilne hitrosti in radialnih osnih obremenitev, pri 

tem pa ne sme biti prevelikih izgub zaradi trenja. 
Vsem tem zahtevam ustrezajo precizni kotalni ležaji s
keramičnimi kroglicami. Ležaj na strani vztrajnika 
je večji, da zagotavlja zadostno togost in nosilnost.

Pri vležajenju celotnega sklopa je potrebno upoštevati 
tudi možnost vgradnje v vozilo. Pri vodoravno 
vgrajenem sklopu se med vožnjo ob zavijanju vozila 
v vrtečem rotorju pojavi žiroskopski efekt, oziroma 
Coriolisova sila. Navor, ki deluje na vrteči rotor, znaša:

kjer je:
J – vztrajnostni moment rotorja,
 – kotna hitrost zavijanja vozila in
r – vrtilna hitrost rotorja.

Pri največjih kotnih zasukih vozila (1 rad/s) je 
največja sila na ležaje pri predvideni konstrukciji 
Fmax=1600 N, kar pa je le okrog 15% dovoljene 
radialne dinamične obremenitve ležajev.

Slika 7: Predvidena konstrukcija elektromotornega 
pogona z vztrajnikom.

. . rM J ω ω=  
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5.1.4 Trifazni močnostni pretvornik za pogon 
           motorja/generatorja
Električni motor/generator je na skupno enosmerno 
vodilo vozila priključen preko trifaznega tranzistorskega 
mostiča z vektorskim PWM vodenjem, ki omogoča
neodvisno nastavljanje magnetilne in delovne 
komponente. Na ta način je omogočeno optimalno 
delovanje v različnih režimih, tako z najvišjo stopnjo 
magnetenja do nazivne delovne točke (10.000 vrt/
min), v območju slabljenja polja (med 10.000 vrt/min 
in 20.000 vrt/min), kot tudi možnost delovanja brez 
magnetnih izgub takrat, ko ni potrebno obremenjevanje 
motorja, oziroma v prostem teku.

6 Sklep

Na osnovi do sedaj narejenih simulacij in na 
laboratorijskem preizkuševališču izvedenih 
eksperimentov je bila potrjena upravičenost uporabe 
hranilnika s superkondenzatorjem. Prednost je 
predvsem v izboljšanju dinamičnih lastnosti glede na 
samo akumulatorsko baterijo. Zaradi razbremenitve 
baterije z dinamično komponento toka je pričakovati
tudi znatno podaljšanje njene življenjske dobe.

Identičen poskus kot s superkondenzatorjem je 
predviden tudi pri hranilniku energije z vztrajnikom. 
Cilj je natančno izmeriti in ovrednotiti vse lastnosti,

vključno z izkoristkom in dinamičnimi odzivi. 
Zlasti zanimiva bo primerjava lastnosti med čistim 
električnim sistemom s superkondenzatorjem in 
elektromehanskim sistemom z vztrajnikom.
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Modular Li-Ion battery management systems

Li-Ion rechargeable battery technology is becoming increasingly popular in applications where traditionally 
less demanding and more proven types of batteries are employed. Due to the properties of the technology, 
diff erent levels of state-of-charge among individual cells occur within a battery, which results in a reduction 
of the accessible capacity. In order to prevent this from occurring and to ensure the safety of operation, 
a battery management system is an indispensable component of any multi-cell Li-Ion battery. This paper 
presents a modular battery management system, which can be applied to a Li-Ion battery of variety of 
sizes. The system ensures safety of operation, which is based on measurements of temperature, current and 
voltage of all individual Li-Ion cells and detection of critical errors. In addition, the system also performs 
charge balancing, thereby ensuring effi  cient exploitation of a Li-Ion battery.

Kratek pregled prispevka

Tehnologija polnilnih baterij Li-Ion je vedno bolj zanimiva za uporabo v aplikacijah, v katere se tradicionalno 
vgrajuje manj zahtevne in bolj preizkušene vrste baterij. Zaradi lastnosti tehnologije se v Li-Ion baterijah 
pojavlja divergenca napolnjenosti posameznih celic, kar povzroča zmanjševanje trenutno uporabne 
kapacitete. Z namenom preprečevanje tega in zagotavljanja varnega delovanja je sistem za upravljanje 
baterije nepogrešljiv sestavni del vsake Li-Ion baterije. V tem prispevku je predstavljen tovrstni vgrajeni 
sistem, ki je zasnovan modularno, kar omogoča njegovo prilagoditev za upravljanje Li-Ion baterij različnih 
velikosti. Sistem skrbi za varno delovanje baterije s tem, da nadzoruje temperaturo, spremlja električni 
tok in napetost vsake posamezne Li-Ion celice ter zaznava kritične napake. Poleg tega sistem izvaja tudi 
izravnavanje napolnjenosti posameznih celic baterije, s čimer zagotavlja učinkovito izkoriščenost le-te.

1 Uvod

Tehnologija polnilnih baterij Li-Ion je vedno bolj 
zanimiva za uporabo tudi v aplikacijah, v katere 
se tradicionalno vgrajuje manj zahtevne in bolj 
preizkušene vrste baterij [1]. Večinoma so to sistemi 
večjih moči in kapacitet, pri katerih je zanesljivost in 
varnost delovanja izjemnega pomena. Mednje spadajo 
različna električna orodja, sistemi brezprekinitvenega 
napajanja, električna kolesa in avtomobili ter letala.

Dve najpomembnejši lastnosti Li-Ion baterij, ki 
vzpodbujata k prehodu na Li-Ion tehnologijo, 

sta visoka energijska gostota [Wh/kg] (ugodno 
razmerje med uskladiščeno energijo in maso) in 
velik dovoljeni polnilni tok (kar omogoča kratek 
čas polnjenja). Poleg tega imajo Li-Ion celice visoko 
nominalno napetost in izjemno majhen praznilni tok, 
nimajo spominskega efekta in so izdelane iz okolju 
prijaznejših materialov. Ob vseh dobrih lastnostih 
pa imajo Li-Ion celice tudi nekaj slabosti [2]:

• občutljivost na izpraznjenje pod določeno 
napetostjo celic, kar povzroča degradacijo,

• občutljivost na polnjenje nad določeno napetostjo, 
kar ravno tako povzroča degradacijo in lahko v 
določenih primerih vodi v termični pobeg in 
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samovžig, ter 
• ozek temperaturni pas delovanja.

Običajno je zahtevana nazivna napetost baterije (na 
primer 24 V) višja od napetosti posamezne Li-Ion 
celice (med 2,8 in 4,3 V). Zaradi tega je za doseganje 
višjih napetosti baterije potrebno serijsko vezati 
več celic. Takšen sestav se polni in prazni preko 
priključnih sponk baterije (negativna sponka – katoda 
prve celice, pozitivna sponka – anoda zadnje celice v 
seriji), kar pomeni, da skozi vsako izmed celic vedno 
teče isti tok. Zaradi občutljivosti Li-Ion tehnologije 
na delovanje pri previsoki ali prenizki napetosti je 
potrebno polnjenje ali praznjenje prekiniti takoj, ko
katerakoli izmed celic doseže zgornjo oziroma 
spodnjo mejno napetost. Isti tok vsake izmed celic 
in neizogibne variacije v kapaciteti posameznih 
celic povzročajo divergenco stanja napolnjenosti 
celic, vezanih v serijo. 

V primeru manj občutljivih tehnologij (Pb, Ni-Cd, 
Ni-MH) se je divergenci moč izogniti z blagim 
prekomernim polnjenem, s katerim se doseže, da 
manj napolnjene celice dohitijo ostale, pri čemer 
se presežna energija, dovedena že napolnjenim 
celicam, sprošča kot toplota. Zaradi vseh prej naštetih 
slabosti Li-Ion tehnologije je nepogrešljiv sestavni 
del vsake Li-Ion baterije sistem za upravljanje, ki 
skrbi za ustrezno delovanje celotnega baterijskega
paketa [3].

Ta prispevek podaja vpogled v snovanje sistema za 
upravljanje prototipa Li-Ion baterije (slika 1), ki je bil 
razvit in izdelan na Odseku za sisteme in vodenje, 
Institut Jožef Stefan. Razviti sistem v prvi vrsti skrbi 
za varno delovanje celotnega baterijskega paketa. To 
doseže s tem, da v več točkah nadzoruje temperaturo 
sklada celic, spremlja tok vseh vzporednih vej in
napetost vsake posamezne Li-Ion celice baterijskega 
paketa. S tem tudi preprečuje nastanek trajnih 
poškodb, ki so jim izpostavljene Li-Ion celice v primeru 
neustreznih delovnih pogojev. Poleg navedenega 
sistem skrbi tudi za izravnavanje napolnjenosti celic 
znotraj posameznih vej serijsko vezanih celic, s čimer 
omogoča maksimalno izrabo kapacitete baterijskega
paketa.

Slika 1: Li-Ion baterijski paket.

Programske in strojne rešitve, ki so bile uporabljene 
pri snovanju sistema, so nastajale kot kompromis med 
željami, zahtevami, kompleksnostjo, izvedljivostjo in 
ceno. Možnih rešitev je bilo več. Razlogi in utemeljitve, 
zakaj so bile izbrane točno določene ter kako so te
rešitve izvedene v interakciji strojne in programske 
opreme, so podane v nadaljevanju tega prispevka.

V tem prispevku se besedne zveze celica, baterija 
in baterijski paket uporabljajo tako, kot je podano 
z naslednjimi defi nicijami:
celica – naprava, ki je preko elektrokemične reakcije 
sposobna pretvarjati kemično energijo v električno 
in obratno (npr. Li-Ion celica) baterija – več serijsko 
in/ali vzporedno vezanih celic, ki tvorijo baterijo 
z namenom doseganja višje napetosti, toka, ali 
kapacitete baterijski paket – baterija, ki je opremljena 
s sistemom za upravljanje

2 Sistem za upravljanje Li-Ion baterije

Skladno z zastavljenimi izhodišči je prototip sistema 
za upravljanje Li-Ion baterije razširljiv na več ali 
manj celic. Izveden je tako, da je tudi energijsko 
učinkovit. Poleg tega sistem omogoča naslednje 
funkcionalnosti:

• meritev napetosti vsake posamezne celice baterije,
• meritev toka posameznih vzporedno vezanih 

vej in celotne baterije,
• meritev temperature baterije v večjem številu točk,
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• izravnavanje napolnjenosti vseh posameznih 
celic baterije, 

• komunikacijo preko CAN komunikacijskega 
vmesnik za upravljanje baterijskega paketa in

• komunikacijo po standardu RS-422 za povezovanje 
z industrijskimi prikazovalniki.

Zaradi zahteve po razširljivosti sistema na manjše 
ali večje baterije je sistem zasnovan modularno. 
Sestavljajo ga centralni modul in poljubno število 
podrejenih modulov. Blokovna shema celotnega 
sistema je podana na sliki 2. 

Centralni modul skrbi za višjenivojsko upravljanje 
podrejenih modulov, zbiranje podatkov iz le-teh, ter 
za komunikacijo z zunanjimi napravami. Vsak izmed 
podrejenih modulov upravlja z osmimi serijsko 
vezanimi Li-Ion celicami in pri tem skrbi za:

• izvajanje vseh zahtevanih meritev njemu 
dodeljenih celic,

• izravnavanje napolnjenosti celic, 
• izvajanje varnostno-nadzornega algoritma in ko-

mu nikacijo s centralnim modulom ter izvrševanje 
ukazov le-tega.

2.1 Centralni modul
Centralni modul je sestavljen iz naslednjih
strojnih podsklopov (slika 2):

• večkanalnega izoliranega napajalnika,
• mikrokrmilniškega vezja,
• komunikacijskih vmesnikov,
• vezja za pripravo in zajem signalov in
• digitalnih vhodov/izhodov.

Večkanalni napajalnik ima sedem napetostnih izhodov. 
Šest izmed njih napaja vezje centralnega modula 
in vezja vseh podrejenih modulov. Sedmi, izolirani 
izhod, pa je uporabljen za napajanje komunikacijskih
vmesnikov. Na centralnem modulu in na podrejenih 
modulih so vgrajeni mikrokrmilniki z ARM Cortex-M3 
procesorskim jedrom, na katerih se izvaja vsa programska, 
ki je zasnovana brez uporabe operacijskega sistema
in se zato izvaja na podlagi prekinitvenih dogodkov.

Komunikacijski vmesnik CAN
Spremljanju in upravljanju delovanja celotnega sistema 

za upravljanje Li-Ion baterije je namenjen izoliran 
komunikacijski vmesnik CAN. Zunanja naprava preko 
vmesnika sprejema vse parametre celotnega sistema 
(napetosti posameznih celic, napetost celotne baterije, 
tokovi posameznih vzporednih vej, tok baterije, 
temperature, stanje napolnjenosti celic, status izravnavanja 
napolnjenosti in status posameznega podrejenega 
modula). V nasprotni smeri pa zunanja naprava z ustreznimi 
CAN sporočili upravlja sistem baterije, pri čemer lahko 
zahteva vklop ali izklop glavnega močnostnega stikala, 
priklop ali odklop posameznega podrejenega modula 
na močnostno vodilo in ponovni zagon sistema.

CAN vmesnik je zasnovan tako, da v največji možni 
meri za njegovo delovanje skrbi strojna oprema. 
Ta funkcionalnost je močno pogojevala izbiro tipa 
mikrokrmilnika centralnega modula. Na centralnem 
modulu je zato vgrajen mikrokrmilnik STM32F103 
[4]. Za fi zični nivo komunikacijskega kanala CAN skrbi 
izolirani gonilnik Texas Instruments ISO1050. Pri 
oddajanju na vodilo CAN programska oprema poskrbi 
le za pripravo podatkov in želenega identifi kacijskega 
naslova sporočila. Le-te posreduje CAN periferni enoti v 
t.i. izhodni nabiralnik. Enota nato prevzame vse potrebne 
nadaljnje korake, ki so po standardu CAN potrebni, da 
se sporočilo prenese na vodilo [5]. To vključuje izračun 
CRC kode za odkrivanje napak, sestavljanje celotnega 
CAN sporočila in nadzorovano oddajanje in potrditev.

Tudi sprejemanje sporočil je v največji meri prepuščeno 
strojni opremi. Sistemu za upravljanje Li-Ion 
baterije je namenjenih le nekaj vnaprej določenih 
identifi kacijskih naslovov sporočil, pri čemer vsak 
naslov pomeni določen ukaz, ki ga mora sistem 
izvesti. Zaradi tega je na periferiji CAN mikrokrmilnika 
nastavljen in aktiviran strojni fi lter identifi kacijskih 
naslovov. S pomočjo tega fi ltra so programski opremi 
centralnega modula posredovana le sporočila, ki so 
le-temu tudi zares namenjena. S tem je dosežena 
precejšnja razbremenitev procesorskega jedra, saj 
večina sporočil, ki so na vodilu, ni namenjena sistemu
za upravljanje baterije.

Komunikacijski vmesnik RS-422
Komunikacijski vmesnik RS-422 je namenjen 
povezovanju baterijskega paketa z industrijskimi 
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prikazovalniki za namen spremljanja delovanja baterije. 
Vmesnik deluje po komunikacijskem protokolu za 
povezovanje PLC–HMI podjetja Mitsubishi.

Gonilni del vmesnika je periferna enota USART 
mikrokrmilnika. Za pretvorbo 3,3 V digitalnih USART 
signalov v signale po standardu RS-422 skrbi zunanji 
izolirani vmesnik Texas Instruments ISO3080.

Za izvajanje komunikacijskega protokola PLC–HMI 
skrbi programska oprema, saj strojne rešitve ni na 
voljo. Razbremenitev procesorskega jedra je bila 
mogoča le pri predajanju oddajnih nizov iz pomnilnika 
v periferno enoto USART. V ta namen je bil uporabljen 
vmesnik za neposredni dostop do pomnilnika 
DMA, ki omogoča precejšnjo razbremenitev jedra 
med oddajanjem. Na ta način ni potrebne nobene 
programske intervencije med samim oddajanjem, 
ampak le pred in po zaključku oddajanja. V primeru
sprejemanja je uporaba vmesnika DMA nekoliko 
manj učinkovita. Komunikacijski protokol PLC–HMI ne 

predvideva podatkovnih nizov konstantne dolžine in 
je zato potrebno obravnavati vsak sprejeti zlog (byte) 
posebej. Kljub temu je bil tudi v ta namen uporabljen 
vmesnik DMA s cikličnim medpomnilnikom. S tem je 
bilo zagotovljeno, da programska oprema ne zgreši 
nobenega zloga, kar bi bilo brez uporabe vmesnika 
DMA nemogoče zagotoviti. 

Lokalni komunikacijski vmesnik 
Lokalna komunikacija med centralnim in podrejenim 
moduli poteka po prirejenem vodilu po standardu 
RS-485. To vodilo je bilo izbrano zato, ker zahteva 
minimalno število povezovalnih linij in je izključevanje 
ali vključevanje dodatnih modulov nezahtevno. Enako 
kot pri komunikacijskem vmesniku po standardu 
RS-422 je tudi tu uporabljena periferija enota 
USART mikrokrmilnika in izolirani gonilnik Texas 
Instruments ISO3080. 

Zaradi poldupleks (angl. half-duplex) topologije 
izvedenega komunikacijskega vodila RS-485 in 

 

Slika 2: Blokovna shema sistema za upravljanje Li-Ion baterije.
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upoštevajoč postavljene zahteve, je bil zasnovan 
komunikacijski protokol tipa nadrejeni-podrejeni 
(angl. master-slave). Pri tem protokolu je arbiter 
komunikacijskega vodila centralni modul, vsi 
podrejeni moduli pa imajo unikaten identifi kacijski 
naslov. Arbiter lahko posameznemu modulu kadarkoli 
pošlje ukaz in mu dodeli pravico za oddajanje na 
komunikacijski kanal.

Komunikacijski protokol je zasnovan tako, da v 
največji možni meri izkorišča zmožnosti strojne 
opreme. S tem je bila dosežena visoka hitrost prenosa 
ob minimalni obremenjenosti procesorskega jedra 
tako na centralnem, kot tudi na podrejenih modulih. 
Posledično sta bila defi nirana nadrejeni in podrejeni 
okvir nespremenljive dolžine, ki ob ustrezni zasnovi 
protokola in uporabi vmesnika DMA omogočata 
minimiziranje potrebnega procesorskega časa. Ob 
skrbi za pripravo in inicializacijo prenosa podatkov 
mora strojna oprema poskrbeti tudi za ustrezno 
upravljanje signala za vklop ali izklop gonilnika tipa 
RS-485. Časovno ustrezno upravljanje tega gonilnika, 
tako na centralnem, kot tudi podrejenih modulih, je 
bistvenega pomena za pravilno delovanje lokalne
komunikacije, saj neustrezno upravljanje vodi do 
“trčenja” in izgube podatkov.

Zajem meritev
Na centralnem modulu se izvajata meritvi napetosti 
in toka celotne baterije. A/D pretvorba se izvaja z 
uporabo vgrajenega pretvornika A/D mikrokrmilnika. 
Merilni postopek je v celoti prepuščen strojni opremi, 
ki se izvaja v naslednjih korakih:
1. periferni časovnik mikrokrmilnika vsako milisekundo 

sproži začetek A/D pretvorbe,
2.  periferna enota z A/D pretvornikom poskrbi za 

sekvenčno pretvorbo vseh merilnih kanalov in ob 
vsaki A/D pretvorbi sproži zahtevo za neposredni 
prenos rezultatov v pomnilnik RAM, 

3. vmesnik DMA prenese digitalno vrednost 
pretvorbe na pred-nastavljeno lokacijo v cikličnem 
medpomnilniku,

4.  v primeru, da se je izvršil zadnji prenos v sekvenci 
pretvorbe (ki je določen z velikostjo cikličnega 
medpomnilnika), sproži izvajanje prekinitvene 
programske rutine vmesnika DMA.

Prekinitvena programska rutina za obdelavo zajetih 
meritev se začne izvajati, ko se zaključi zadnji DMA 
prenos iz sekvence meritev. Rutina najprej izvede 
fi ltriranje digitalnih meritev z Butterworthovim 
fi ltrom drugega reda. V naslednjem koraku pa 
izvede skaliranje meritev na podlagi kalibracijskih 
konstant. Filtriranje predstavlja večino potrebnega 
časa obdelave, saj procesorsko jedro uporabljenega 
mikrokrmilnika ne vsebuje enote s plavajočo vejico.

V iskanju kompromisa je bila izbrana izvedba fi ltra s 
celimi števili ob uporabi 64-bitne aritmetike. S tem 
je zagotovljena ustrezna natančnost izračuna, hkrati 
pa je časovna zahtevnost precej manjša kot v primeru 
uporabe emulacije aritmetike s plavajočo vejico.

2.2 Podrejeni modul
Električno vezje podrejenega modula sestavljajo 
naslednji podsklopi (slika 2):

• mikrokrmilniško vezje z mikrokrmilnikom 
STM32L152 podjetja STM [6],

• lokalni komunikacijski vmesnik,
• vezje za pripravo in zajem signalov, in
• vezje za izravnavanje napolnjenosti celic.

Lokalni komunikacijski vmesnik
Okostje strojne in programske zasnove komunikacijskega 
vmesnika na mikrokrmilniku podrejenega modula 
je podobno kot na centralnem modulu. Programska 
oprema se razlikuje le v protokolarnem delu, saj vsak
podrejeni modul neprestano spremlja, kaj se na 
komunikacijskem kanalu dogaja in na komunikacijski 
kanal odda podatke le, ko je k temu pozvan. 

Poleg lokalnega komunikacijskega vmesnika tipa 
RS-485 je za hitro sporočanje kritičnih napak iz 
podrejenega modula na centralni modul namenjena 
posebna prekinitvena povezava. To povezavo si delijo 
vsi podrejeni moduli in omogoča, da podrejeni modul 
sproži prekinitveno rutino na centralnemu modulu. 
Na ta način je mogoče hitro opozoriti centralni modul, 
da je nekje v sistemu prišlo do kritične napake. Za 
kakršno koli nadaljnjo lokalizacijo in identifi kacijo 
napake pa je potreben lokalni komunikacijski 
vmesnik. V trenutni izvedbi programske opreme se ta 
prekinitvena komunikacijska povezava ne uporablja, 
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saj je že sama komunikacija preko komunikacijskega
vmesnika RS-485 dovolj učinkovita za ustrezno hitro 
sporočanje napak centralnemu modulu. Uporabnost 
in bistvena prednost te povezave pred lokalnim 
komunikacijskem vmesnikom RS-485 se izkaže 
v primeru večjega števila podrejenih modulov 
v sistemu, saj postane v tem primeru pogostost 
osveževanja podatkov nizka in zato nezadovoljiva 
za varno delovanje.

Zajem meritev
Podrejeni modul omogoča opravljanje meritev 
napetosti vseh osmih posameznih celic veje, toka 
veje in temperature veje. 

Napetosti posameznih celic so potencialno “naložene” 
ena nad drugo. To onemogoča neposredno izvajanje 
meritev z A/D pretvornikom mikrokrmilnika, ampak 
zahteva predhodno analogno obdelavo. Potrebna je
pretvorba diferencialnih signalov, ki so naloženi na 
precejšnji sofazni napetosti, v nesimetrične (angl. 
single-ended) signale, primerne za povezavo na 
A-D pretvornik mikrokrmilnika [7]. Ta pretvorba je 
izvedena z diferencialni ojačevalnikom z razširjenim 
vhodnim obsegom. Ker podrejeni modul meri osem 
takšnim napetosti, je merilno vezje sestavljeno iz 
enega diferencialnega ojačevalnika INA-148 podjetja 
Texas Instruments in osem-kanalnega diferencialnega 
multiplekserja DG407 podjetja Vishay. 

Električni tok celotne veje celic podrejeni modul meri 
preko merilnega upora in analognega ojačevalnika. 
Ker lahko tok teče v obe smeri, je merilno vezje 
zasnovano tako, da ima dva merilna izhoda. Prvi 
izhod je namenjen odčitavanju referenčne vrednosti, 
ki označuje ničelni tok. Drugi izhod pa predstavlja 
ojačani padec napetosti na merilnem uporu nizke
upornosti. Tok veje je proporcionalen razliki med 
prvim in drugim izhodom. Ob uporabi vgrajene 
kalibracijske procedure omogoča takšen način 
merjenja zelo dobro izločitev ničelne napetosti 
analognega ojačevalnega vezja.

Temperaturo veje celic meri temperaturni merilni 
upor z negativnim temperaturnim koefi cientom.
Izravnavanje napolnjenosti celic Zaradi občutljivosti 

Li-Ion celic na preizpraznjenost in prenapolnjenost 
je potrebno aktivno upravljanje polnilnega toka 
posameznih serijsko vezanih celic. S tem se doseže 
čim boljša izravnanost napolnjenosti celic znotraj 
veje. Za to je na eni strani potrebno natančno meriti 
napetosti vsake posamezne celice, na drugi pa 
upravljati izravnalna tokovna vezja. 

Pri snovanju sistema za upravljanje baterije se je pri 
izvedbi funkcionalnosti izravnavanja napolnjenosti 
tehtalo med celostnimi komercialnimi rešitvami na 
čipu in lastno rešitvijo. Preučena je bila ponudba 
integriranih vezij družine BQ podjetja Texas 
Instruments, ki omogočajo preprosto izdelavo 
sistema za izravnavanje napolnjenosti celic [8]. V 
primeru uporabe teh vezij ni potrebno načrtovanje 
merilnega vezja in vezja za odjem toka, saj je vse to 
izvedeno na čipu. Kljub temu je bila izbrana lastna 
rešitev, saj le ta omogoča precej večjo fl eksibilnost 
v smislu različnih funkcionalnosti in natančnosti. 

Uporaba lastne rešitve tako omogoča:

• natančno merjenje in sprotno spremljanje 
napetosti in toka celic, 

• izvajanje različnih algoritmov ocenjevanja 
nemerljivih stanj celic (stanje napolnjenosti, 
preostala življenjska doba) in 

• snovanja ter preizkušanja različnih strategij 
izravnavanja napolnjenosti celic.

V tabeli 1 so predstavljene prednosti in slabosti 
v primeru snovanja sistem za upravljanje Li-Ion 
baterije z namenskimi BMS integriranimi vezji in 
med lastno rešitvijo.

Bistvena sestavna dela posameznega odjemnega vezja 
za izravnavanje napolnjenosti sta stikalo MOSFET in 
močnostni upor. Z vklopom stikala se del polnilnega 
toka preusmeri s celice na močnostni upor, kjer 
se odvečna energija pretvori v toploto. Zato, da je 
izravnavanje čimbolj učinkovito, je potreben algoritem 
strategije za izravnavanje napolnjenosti celic. Le-ta 
zaradi precej položne polarizacijske krivulje Li-Ion 
celic zahteva zelo natančne meritve napetosti, saj v 
vmesnem področju napolnjenosti le nekaj mV lahko
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pomeni razliko v napolnjenosti celic tudi za nekaj 
10%.

Precejšnjo napako meritve je povzročala fi zična izvedba 
električnih povezav med celicami in podrejenimi 
moduli. Ker se žice hkrati uporabljajo za prevajanje 
izravnalnih tokov kot tudi za tipanje napetosti, so 
meritve napetosti izpostavljene napakam zaradi 
padcev napetosti zaradi prisotnega izravnalnega toka.
Napake so bile v velikostnem razredu nekaj mV. 
Ker bi bila strojna rešitev tega problema z uporabo 
Kelvinovih kontaktov precej nepraktična in draga, za 
kompenzacijo skrbi programska oprema, s katero je 
doseženo zmanjšanje napake meritve precej pod 1 mV.

Pri razvoju sistema za izravnavanje napolnjenosti 
posameznih celic je bilo preizkušenih več različnih 
strategij vodenja, s katerimi bi bilo mogoče ob čim 
manjši uporabi izravnalnih tokov in s tem čim višjim
izkoristkom doseči čim hitrejše uravnoteženje 
napolnjenosti.

Tabela 1: Primerjava med rešitvijo z namenskimi BMS vezji 
in lastno rešitvijo.

Simulacija različnih strategij je bila izvedena s 
programskim paketom Matlab, nato pa so bile le-te 

preizkušene tudi s prenosom na programsko opremo 
podrejenih modulov. Na ta način razviti sistem za 
upravljanje Li-Ion baterije omogoča veliko večjo 
fl eksibilnost in prostor za lastne rešitve v primerjavi 
z uporabo komercialno dosegljivih integriranih vezij.

3 Zakjuček

Zasnovani in izdelani sistem za upravljanje Li-Ion 
baterije sestavljajo centralni modul in načeloma 
poljubno število podrejenih modulov. Na ta način 
je mogoča poljubna razširljivost na različne velikosti 
baterijskega paketa. Podrejeni moduli lahko nadzorujejo 
do osem serijsko vezanih celic, kar omogoča gradnjo 
baterijskih paketov nominalne napetosti do 24 V.

Sistem za upravljanje skrbi za varno in pravilno 
delovanje baterijskega paketa. V ta namen meri vse 
vplivne veličine in v primeru neustreznih pogojev 
skrbi, da le-te ne vodijo v neželene okvare ali nevarne 
situacije. Sistem med polnjenjem baterije aktivno 
upravlja tudi z napolnjenostjo celic in s tem skrbi 
za čim boljšo izkoriščenost kapacitete baterijskega 
paketa. 

Izdelani prototipni sistem omogoča povezljivost 
baterijskega paketa z zunanjimi napravami. V ta 
namen ima vgrajena komunikacijska vmesnika CAN 
in RS-422. Vmesnik CAN je zasnovan kot glavni 
komunikacijski kanal za spremljanje in upravljanje 
delovanja baterijskega paketa. Vmesnik RS-422 pa 
omogoča priključitev industrijskih prikazovalnikov za 
namen spremljanja parametrov baterijskega paketa.
Pri razvoju sistema za upravljanje Li-Ion baterije je 
bil ključni kompromis med funkcionalnostjo sistema 
in njegovimi stroški. V postopek so-načrtovanja je 
bila vključena programska oprema, periferne enote 
mikrokrmilnika in elektronska vezja modulov. Z 
namenom doseganja čim nižje cene je bilo potrebno 
čim več funkcij izvesti v programski opremi in pri tem 
uporabiti čim manj dragih elektronskih komponent. 

S skrbnim sonačrtovanjem strojne in programske 
opreme je bilo potrebno poskrbeti za učinkovito 
izkoriščenost vezij in ostalih sklopov, ki so na voljo. 
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Na ta način je mogoče izpolniti zahtevane cilje, 
realizirati večje število koristnih funkcij in s postopki 
avtokalibracije doseči visoko natančnost.
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OSNOVE OTDR-ja
Informacije: EZŽ d.o.o.

Poenostavljeno je optični refl ektometer sestavljen iz laserja in 
detektorja (slika 1). 

Laserski vir pošlje svetlobni impulz v optično vlakno, detektor pa 
zazna svetlobo, ki se odbije od različnih nezveznosti na optični 
trasi. Poslani signal je kratek svetlobni impulz z visoko količino 
energije. Le majhen del te energije se zaradi odboja na spojih ali 
zaradi vlakna samega vrne in jo zazna detektor. OTDR izmeri čas 
potreben za opravljeno pot impulza in ga preračuna v razdaljo. Za 
natančnejši rezultat meritve laser pošlje večje število zaporednih 
impulzov. Ko se prvi impulz vrne, je na poti že naslednji in tako 
dalje, dokler postopek ni zaključen. Po obdelavi podatkov dobimo: 
dolžino vlakna, razdalje do nezveznosti, izgubo signala in velikost 
odboja za vsak dogodek, skupno izgubo signala v vlaknu, velikost 
povratnega odboja (Return Loss), skupno slabljenje in tudi grafi čni 
prikaz z vsemi dogodki (slika 4).

Pri raziskavi odbojev v vlaknu izstopata dva pojava. Prvi je 
Rayleighovo sipanje (slika 2), ki svetlobo potujočo po vlaknu 
siplje. Del sipane svetlobe se odbije nazaj, del pa izhaja iz vlakna. 
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Drugi pojav je Fresnelov odboj (slika 3), ki nastane na zvarih, 
konektorskih spojih in koncu vlakna. Prvi pojav se uporablja za 
merjenje slabljenja na vlaknu in ga izražamo v enotah dB/km. 

Pri nekaterih valovnih dolžinah je slabljenje optičnega vlakna 
manjše, zato takim področjem pravimo spektralna okna. Dolžina 
uporabljenega svetlobnega impulza je povezana z dvema 
lastnostima OTDR merilnika, to je slepo področje pri zaznavanju 
dogodka (Event Dead Zone) in slepo področje pri zaznavanju 
slabljenja (Attenuation Dead Zone). Obe slepi področji izražamo v 
metrih. Slepo področje je določeno z dolžino časa, pretvorjenega 
v razdaljo, ko je detektor začasno slep zaradi trajanja odbitega 
impulza.

Slepo področje pri zaznavanju dogodkov (Event dead zone) je 
minimalna razdalja med dogodki, ko OTDR še zazna nov dogodek, 
ne zmore pa ga ovrednotiti (slika 5), zato združi zaporedne 
dogodke in ne vrednoti posameznega odboja, temveč celoto. 
Ne-zaznavanje dogodka oziroma slepo področje pri zaznavanju 
dogodkov je določeno z razdaljo med točkami na vrhu odboja 
v višini -1,5 dB. Kratko slepo področje pri zaznavanju dogodkov 
omogoča OTDR-ju, da zazna blizu postavljene dogodbe nezveznosti 
v vlaknu.

Slepo področje pri zaznavanju slabljenja (Attenuation Dead Zone) 
je minimalna razdalja po odboju, ko OTDR še lahko natančno 
izmeri slabljenje naslednjega dogodka. Določa ga razdalja med 
točko na začetku krivulje odboja in točko v višini 0,5 dB nad 
Rayleighovo črto sipanja (slika 6).
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  - konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
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  - regulacije vrtenja motorjev

  - krmiljenje strojev
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  - merilne sisteme s prikazovalniki

  - pozicijske krmilnike

  - planetne reduktorje in sklopke

  - svetlobne zavese in varnostne module

  - visokoturne motorje

  - robote

Zastopamo:

  - EMERSON - Contol Techniques

  - Trio Motion Technology

  - ELGO Electronics

  - ReeR 

  - Motor Power Company

  - Ringfeder - GERWAH

  - Tecnoingranaggi Riduttori

  - Fairford Electronics

  - Giordano Colombo

  - Motrona

  - B&R

  - Comau

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

T: 01 750 85 10, F: 01 750 85 29

E: ps-log@ps-log.si, W: www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

- CPE Intel ATOM, hitrosti do 1.6 GHz

- Integriran RS232 ter Ethernet POWERLINK vmesnik

- Program, vizualizacija in parametri shranjeni na 

  compact flash (CF) kartici

- Reža za dograditev omrežnega modula

- Velika izbira omrežnih modulov v master 

  in slave izvedbi

- Velika izbira klasiènih in varnostnih V/I enot

- Možnost izbire zašèitenih (coated) modulov

- Enostavna izvedb redundantnega sistema

Programirljivi logièni krmilnik 

X20CP158X
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Dinamično področje (Dynamic range) določa dolžino vlakna, ki ga 
svetlobni impulz še lahko doseže oziroma je OTDR še sposoben 
tako šibak odboj zaznati. Dinamično področje je izraženo v 
dB. Priporočljivo je, da ima OTDR merilnik od 5 do 8 dB več 
dinamičnega področja kot je pričakovano slabljenje na merjeni 
trasi. Na primer OTDR z dinamičnim področjem 35 dB (uporabnim 
30 dB) lahko enorodovno vlakno s slabljenjem 0,2 dB/km pri 1550 
nm, zvarom z izgubo 0,1 dB na vsaka 2 km, natančno pregleda 
do 120 km daleč. V grobem določimo razdaljo dosega tako, da 
delimo dinamično področje s slabljenjem optičnega vlakna.

Za pravilno delovanje 
merilnika je potrebno 
nastaviti širino impulza 
(Pulse width). To je čas, 
ko je laser vključen in 
oddaja svetlobnim impulz. 
Krajši kot je svetlobni 
impulz, manj energije ima, 
posledično ima meritev 
manjši doseg (slika 7). 
Izbor širine svetlobnega 
impulza bistveno vpliva 
na meritev.

Na določanje natančnih 
razdalj in na sposobnost 
odkrivanja napak (slika 
8) zelo vpliva resolucija vzorčenja (Sampling Resolution and 
Sampling Points). To je razdalja med dvema vzorčnima točkama. 
V odvisnosti od izbrane širine impulza in dolžinskega področja 
merjenja, se vrednost resolucije vzorčenja giblje od 4 cm do 
nekaj metrov.

KAKO DELUJE OTDR

Izvajamo:
- konstrukcije in izvedbe specialnih strojev
- predelav strojev
- regulacij vrtenja motorjev
- krmiljenje strojev
- tehni n podpor in servis

Dobavljamo:
- servo pogone
- frekven ne in vektorske regulatorje
- mehke zagone
- merilne sisteme s prikazovalniki
- pozicijske krmilnike
- planetne reduktorje in sklopke
- svetlobne zavese in varnostne module
- visokoturne motorje

Zastopamo:
- EMERSON - Contol Techniques
- Trio Motion Technology
- ELGO Electronics
- ReeR
- Motor Power Company
- Ringfeder - GERWAH
- Tecnoingranaggi Riduttori
- Fairford Electronics
- Giordano Colombo
- Motrona

e
e

o o

- B&R

č

č

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o.

T: F:
E: W:

Kalce 30 b, SI-1370 Logatec

01 750 85 10, 01 750 85 29

ps-log@ps-log.si, www.ps-log.si

Prihodnost je v naših rokah

AC odprtozančni regulator

Unidrive M100
- Za moči od 0,25kW do 7,5kW
- Potenciometer na regulatorju (opcija)
- Vgrajen RFI filter in zaviralni modul
- LED prikazovalnik
- Možnost montaže na DIN letev
- IP 21 stopnja zaščite
- Enostavna vgradnja, priključitev in zagon
- Na zalogi
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OPREMA ZA AVTOMATIZACIJO

Informacije: Ambrož Podkoritnik, MIEL d.o.o.

A22N
Strojegraditelji in načrtovalci panelnih plošč imajo radi izbiro pri komponentah čelne plošče, da jih 
lažje umestijo k celotni zasnovi in izgledu stroja oz. naprave. Omronova serija A22N ponuja izbiro 
videza, enostavno vgradnjo in visoko IP66 zaščito, z različnimi preklopnimi funkcijami. Vključuje 
tipke, izbirna stikala s ključem ali brez in indikatorje premera 22 mm. Na voljo so standardne 
ploščate tipke z zaščito oz. odprte in tipke gobaste oblike. Preklopna stikala so na voljo v črni 
barvi, vse ostale tipke in indikatorji, pa so na voljo v prosojni ali neprosojni izvedbi v zeleni, rdeči, 
modri, beli, rumeni in oranžni barvi. Okrasni obroči so lahko plastični, kovinski ali brušeni kovinski. 

Kratko ohišje in enostavna namestitev
Komponente so zasnovane tako, da zmanjšajo velikost čelne plošče, saj lahko uporabimo do šest 
kontaktnih blokov na posamezno tipko oz. stikalo (to velja za neosvetljene modele). Globina oz 
dolžina tipke tako znaša samo 46,8 mm.

Zagotavljajo varno namestitev kontaktnih blokov, ki so 
simetrični od leve proti desni, za enostavno namestitev, 
brez uporabe orodja. Prav tako je možno žičiti kontakte v 
zgornji vrsti, brez potrebe po odstranitvi kontaktov spodnje 
vrste, ki jo prekrivajo. Tudi kasnejše dodajanje preklopnih 
kontaktov za razširitev preklopnih funkcij je enostavno.
         
       Slika 1: Serija A22N 

A3U
Tudi tipke serije A3U imajo nizko vgradno globino, ki znaša 50 mm s stikalnim 
delom, ki zagotavlja hitro sestavo in žičenje. Del tipke, ki gleda iz panela 
ima nizek profi l in pripomore k diskretnemu izgledu. Na voljo so osvetljeni 
in neosvetljeni modeli v različnih barvah, kot so črna, bela, zelena, rdeča, 
modra in rumena, z IP40 ali IP65 zaščito. 

Slika 2: Serija A3U

Posodobljena serija OMRON-ovih Posodobljena serija OMRON-ovih 
22 mm tipk, stikal in indikatorjev  22 mm tipk, stikal in indikatorjev  

serije A22N in A3Userije A22N in A3U
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MERILNA OPREMA ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Nove tehnologije, izdelki 
in storitve

Informacije: EZŽ d.o.o.

V zadnjih novicah EZŽ d.o.o. predstavlja nove 
varilnike optičnih kablov, ki omogočajo zanesljive 

zvare z nizkimi izgubami. 

Swift K11

Omogoča trajne in zanesljive spoje z dosledno nizkimi 
izgubami! Samodejno prepozna vlakno na eni in 
drugi strani, obe vlakni uravna po jedru in zvari v 6 
sekundah! Swift K11 deluje tudi v najtežjih pogojih 
in se sam prilagaja okoljskim razmeram. Akumulator 
zmore 200 zvarov in gretij ščitnika. Možno je spajanje 
vlakna neposredno na splice-on vtiče.

V kompletu je varilnik Swift K11, rezalnik CI-03B z 
samodejnim pobiralcem za odpadna vlakna, polnilec z 
mrežnim napajalnikom F1-1, nastavek za ščitnik S312, 
nadomestni elektrodi EI-23, akumulator K11-4700, 
delovna posoda za čistilo, plošča za ohlajevanje CT-
01, snemalec zaščite CF-2, škatla za orodje, prenosni 
kovček in navodila.
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Honeywell CentraLine

Avtomatizacija in nadzor:

•  klimatske naprave,

•  toplotne postaje,

•  hladilne postaje,

•  individualna sobna regulacija,

•  priprava sanitarne vode,

•  razsvetljava

Prednosti:

•  energetsko optimalno delovanje,

•  popoln nadzor nad delovanjem naprav,

•  hitro odkrivanje napak in ukrepanje,

•  odprtost (Ethernet, Lonworks, 

industrijski protokoli),

•  enostavna uporaba

Uporabniki: 

•  poslovne zgradbe,

•  hoteli, šole, bolnišnice,

•  kulturne ustanove (muzeji, gledališča),

•  sistemi daljinskega ogrevanja

Celovita rešitev za avtomatizacijo zgradb

www.metronik .s i

SymmetrE/iFix
SCADA sistem, namenjen nadzoru in vodenju energetskih naprav v zgradbah.  
Zagotavlja funkcije vizualizacije, alarmiranja, delovanja po urniku, nastavitve 
parametrov, arhiviranja in priprave poročil.

Programabilni krmilniki
Hawk – modularni krmilnik, konverter protokolov, spletni strežnik
Lion – modularni krmilnik
Eagle, Panther, Tiger – kompaktni krmilniki
Serval, Lynx – individualna sobna regulacija

Celovit program senzorike in izvršilnih organov
Ventili, pogoni, tipala

SymmetrE/iFix Eagle Panther

LionHawk

Lynx Serval Periferni elementi Produkti drugih proizvajalcev

Ethernet

Metronik d. o. o.
Stegne 9a
1000 Ljubljana

Tel.: 01 514 08 00
Faks: 01 511 16 35
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