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Spoštovani,

Nekateri bi rekli ”dolgo, vroče poletje”! Res je čas dopustov v polnem raz-

mahu, res je sonce, vročina, morje, gore, res pa je tudi, da v uredništvu 

ne počivamo, čeprav malo kasnimo s tekočo številko... V pripravah na 

vročo jesen, polno strokovnih dogodkov, pripravljamo materiale in razne 

novosti.

No, v tej številki smo se malce dotaknili teme, ki bo vsebina prve jesenske 

konference - SLO PV. Torej sonce, sončna energija na tak in drugačen na-

čin, kaj se dogaja na področju gradnje sončnih elektrarn in drugih virov 

zelene energije... V tej številki bomo torej malce primerjali različne siste-

me zajemanja sončne energije - sončne celice in sončne kolektorje...

             Dragan Selan, odg. urednik

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

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

Revija za avtoma  zacijo procesov, strojev in zgradb,
robo  ko, mehatroniko, komunikacije in informacij-

ske tehnologije ter profesionalno elektroniko.
Revija je URADNO GLASILO Društva AVTOMATIKOV
SLOVENIJE - DAS • Revija je za člane DAS brezplačna!

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

Odgovorni urednik:
Dragan Selan • tel. 040 423 302
dragan.selan@avtomatika.com

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

P.P. 5807, 1261 Ljubljana - Dobrunje

stik@avtomatika.com
studio@avtomatika.com

Naročnine na:
www.avtomatika.com

Rubrika DAS:
Urednik: doc. dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Društvo avtomatikov Slovenije:
Predsednik: dr. Nenad Muškinja

nenad.muskinja@uni-mb.si

Tisk: 
EVROGRAFIS D.O.O., MARIBOR

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

haja 11-krat letno.

Sostrska cesta 43C 1000 Ljubljana

Samo
Samo

€ € 19190,-0,-
+DDV
+DDV
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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 HAMTECH VIDEO 

 5 BLUE POINT

 5 RADIO LJUBLJANA

 6 ALKATRON

 7 ČIP

10 WAGO

12 ELEKTROSPOJI

14 INTRONIKA

14 HAMTECH IDAS

17 TIPTEH

25 BECKHOFF AVTOMATIZACIJA

27 TEHNA

29 HAMTECH ICOM

31 IFAM

33 FBS ELEKTRONIK

35 LSO

36 HAMTECH COMMUNICATIONS

43 YASKAWA SLOVENIJA

44 INTRONIKA

45 PS LOGATEC

46 PS LOGATEC

49 MIEL

50 SLO-PV

51 4WEB

52 METRONIK

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 ZRS 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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IZ NAŠIH PODJETIJ

V CELJU ODPRLI NOV V CELJU ODPRLI NOV 
TEHNOLOŠKI CENTER TEHNOLOŠKI CENTER 
TELEMATIKETELEMATIKE
Celje, 21. junij 2016 - Celjsko podjetje EMA, ki s 25-letno 
tradicijo spada med 3 vodilne svetovne ponudnike telematičnih 
rešitev za pomorstvo, je slovesno odprlo nov tehnološki 
center telematike v Celju, ki velja za najmodernejši tovrstni 
center v vzhodni Evropi in ki bo zagotavljal nova delovna 
mesta, spodbudil razvoj v regiji ter ponudil nove poslovne 
priložnosti. 

Podjetje, ki spada tudi med najboljše gospodarske subjekte v Sloveniji, 
je odprtje danes obeležilo z ustanoviteljem, lastnikom in direktorjem 
Skupine EMA, Zlatkom Mastnakom, županom Mestne občine Celje, 
Bojanom Šrotom in Marlen Skarlovnik, vodjo sektorja v Direktoratu za 
podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo.

Zasnova nove poslovne stavbe je odraz več kot dvajsetletnih izkušenj 
inovativnosti, proizvodnje in globalne prodaje. S tem je podjetje – kot 
eno izmed treh vodilnih svetovnih ponudnikov telematičnih rešitev 
za pomorstvo, smernice razvoja zastavilo še višje. 
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OTVORITEV NOVEGA TEHNOLOŠKEGA CENTRA V CELJU

70 let Kemijskega 70 let Kemijskega 
inštituta v Ljubljani inštituta v Ljubljani 
in podelitev in podelitev 
številnih priznanjštevilnih priznanj
7. junija 2016 je bila v Grand Hotelu Union 
slavnostna akademija ob praznovanju 70. 
obletnice Kemijskega inštituta. Akademija 
je potekala pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta 
Pahorja. Zbrane goste je nagovorila tudi 
prof. dr. Maja Makovec Brenčič, Ministrica za 
znanost, izobraževanje in šport Republike 
Slovenije.  

Tekom svečanega dogodka so se gostje sprehodili 
skozi ključne mejnike in uspehe Kemijskega inštituta, 
ki jih v 70. letih, kolikor inštitut deluje, ni bilo malo. V 
vseh letih znanstvenega raziskovanja, dela in truda, 
so raziskovalke in raziskovalci Kemijskega inštituta 
utirali pot znanosti in sodelovanju z gospodarstvom 
vse do danes, ko lahko s ponosom povedo, da je 

Z investicijo 2,4 milijona evrov, nov tehnološki 
kompleks zagotavlja idealne delovne pogoje za 
številne inženirje in razvojne specialiste, kakor 
tudi prostore za testne laboratorije, proizvodnjo, 
skladiščenje in servisne dejavnosti ter nenazadnje 
tudi odprtje več deset novih visokotehnoloških 
delovnih mest v regiji.
Pred koncem gradnje novega poslovnega objekta 
je ustanovitelj, lastnik in direktor Skupine EMA, 
Zlatko Mastnak povedal: ”To je prelomnica v našem 
poslovanju. Z novo lokacijo se bomo lahko še hitreje 
razvijali, hkrati pa bomo naše storitve svetovanja, 
inženiringa ter sistemske rešitve na področju sledenja 
in nadzora celotnih fl ot plovil, postavili na nov nivo. 
Zelo se veselimo selitve v nove poslovne prostore, 
ki bodo našo trajnostno rast in razvoj še olajšali. To 
sovpada z našim vizionarskim pristopom, saj skupaj 

z ekipo vselej stremimo k razvoju in doseganju 
višjih ciljev.” 
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IZ NAŠIH PODJETIJ

Kemijski inštitut na področju kemije in sorodnih ved ena izmed vodilnih 
raziskovalnih inštitucij v regiji.

Z leve: dr. Gorazd Hribar, podpredsednik Upravnega odbora Kemijskega inš  tuta; dr. 
Robert Dominko, predsednik Znanstvenega sveta Kemijskega inš  tuta, predsednik 
republike Borut Pahor, ministrica prof. Maja Makovec Brenčič in direktor Kemijskega 

inš  tuta prof. Gregor Anderluh 

Prof. dr. Gregor Anderluh, direktor Kemijskega inštituta, je v svojem nagovoru 
zbranim povedal, da inštitut po vseh uspešnih letih delovanja še vedno 
sledi svojim osnovnim poslanstvom, ki so ustvarjanje novih znanj, razvijanje 
slovenske industrije in skrb za vzgojo mladih znanstvenic in znanstvenikov, 
ki bodo svoje kariere nadaljevali na različnih področjih slovenske družbe. 

Poudaril je tudi pomen sodelovanja s 
slovensko industrijo in gospodarstvom, 
ter  vedno boljšo vpetost v evropski 
in mednarodni prostor, kar inštitutu 
dviguje prepoznavnost v svetovnem 
merilu. 

Na svečani akademiji so predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor, 
prof. dr. Gregor Andreluh in dr. Robert 
Dominko, predsednik Znanstvenega 
sveta Kemijskega inštituta, podelili 
dva naziva zaslužnih raziskovalcev 
Kemijskega inštituta – akademiku 
prof. dr. Janezu Levcu in dr. Stanku 
Hočevarju. Oba dobitnika tega 
prestižnega naziva sta s svojim zna - 
njem, izkušnjami in prodornostjo 
pomembno prispevala k delovanju, 
uspehom in prepoznavnosti Ke-
mijskega inštituta, tako doma kot 
v tujini. Prof. dr. Ingrid Milošev 
in izr. prof. dr. Zdenko Časar sta 
prejela Preglovi nagradi za izjemne 
dosežke v zadnjih petih letih, Veliko 
Preglovo nagrado Kemijskega 
inštituta pa je posthumno prejel 
prof. dr. Janko Jamnik. V njegovem 
imenu je nagrado prevzela gospa 
Tatjana Skubic Jamnik. 

9. junija je ob 70 letnici Kemijskega 
inštituta potekala tudi okrogla miza 
na Kemijskem inštitutu na temo 
mediji v znanosti. Tudi tokrat je 
Kemijski inštitut podelil posebna 
priznanja najbolj zaslužnim, med njimi 
je bil tudi Janez Škrlec, dolgoletni 
predsednik odbora za znanost in 
tehnologijo pri OZS in član Sveta za 
znanost in tehnologijo Republike 
Slovenije. Škrlec je priznanje prejel 
za zasluge in neprecenljiv prispevek 
pri predstavitvah Kemijskega 
inštituta na sejmih, konferencah 
in drugih strokovnih dogodkih, ter 
pri promociji znanstvenih dosežkov 
in prebojnih raziskovalnih uspehih 
Kemijskega inštituta.Posebno priznanje je Kemijski inštitut podelil tudi Janez Škrlecu
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1000 IDEJ ZA ZELENO PRIHODNOST

Zelena in čista Zelena in čista 
prihodnost prihodnost 
potrebuje 1.000 potrebuje 1.000 
novih idej!novih idej!

Ljubljana, 29.6.2016  - Tehnološki park 

Lju bljana d.o.o. (TPLJ) tudi letos skupaj 

Ke mijskim inštitutom (Center odličnosti 

nizkoogljične tehnologije - CO NOT) sodeluje 

pri največjem evropskem natečaju poslovnih 

idej na področju čistih tehnologij, Climate 

LaunchPad, katerega namen je spodbujanje 

inovacij na področju podnebnih sprememb.  

Na mednarodnem razpisu ClimateLaunchpad sodeluje 
prek 700 zamisli iz 30 držav. Najboljši trije iz vsake 
države se predstavi na vseevropskem fi nalu, ki 
bo letos 7. in oktobra v estonski prestolnici Tallin. 
Najboljša ekipa prejme denarno nagrado v višini 10 
tisoč evrov ter uvrstitev v Climate-KIC Accelerator, 
poslovno šolo, osredotočeno na razvoj in trženje 
start-up podjetij na področju čistih tehnologij.

Iz Slovenije bodo letos tja odpotovale naslednje 
tri ekipe:

1. Ekipa Hidrosol (Rok Lozej in Matej Lebreht) z 
idejo toplotne črpalke, ki temelji na procesu 
elektrolize vode. Njene prednosti so predvsem 
stroškovna učinkovitost (proizvede šestkrat več 
energije, kot jo druge toplotne črpalke porabijo) 
in prijaznost do okolja, saj omenjena črpalka ne 
proizvaja škodljivih emisij. 

2. Na drugo mesto se je vurstila ekipa Kaki (David 
Kodarin) s komercialno najzanimivejšo idejo 
solarnih suhih javnih stranišč, ki temeljijo na 
posebnem zaprtem sistemu in rastlinski čistilni 
napravi, ki omogoča kontrolirano razgradnjo in 
uničenje patoloških mikroorganizmov. Sistem 
omogoča optimalne pogoje, da se človeški 
odpadki čim hitreje predelajo v naravi prijazno 
snov. Velik poudarek pri teh sanitarijah je na 
zmanjšanju onesnaževanja, saj ta sistem zniža 
porabo CO₂ za kar 99,6% v primerjavi s kemičnimi 
sanitarijami ali sanitarijami na splakovanje. 

3. Tretjeuvrščena pa je Ekipa Cone Energy s 
projektom elektrarne Cone MicroPower Plant. 
Elektrana proizvaja čisto energijo, deluje pa kot 
električni generator, ki ga poganja toplota - ta 
usmerja molekulski tok skozi drobno perforirano 
membrano, narejeno na osnovi nanotehnologije. 
Atomi poganjajo generator energije in se obtem 
ohladijo, v zaprtem krogotok se potem vnovič 
ogrejejo in dobijo energijo za nov zagon. Generator 
proizvaja električno energijo brez proizvodnje 
toplogrednih plinov ali drugih emisij. Deluje 
izključno na toplotno energijo, ki jo pridobi iz 
okolja.

Prva ekipa je za nagrado dobila električni avto CONOT 
v uporabo za 7 dni, brezplačno uporabo coworking 
prostora TPLJ za 3 mesece, 1:1 svetovanje do 3 ure s 
podjetniškim mentorjem TPLJ ter 1 svetovalni dan z 
Matjažem Harmeljem, ZaVita d.o.o. na temo realizacije 
okoljske poslovne ideje. Drugo in tretjeuvrščeni ekipi 
sta prejeli svetovanje s podjetniškim mentorjem 
TPLJ. Vsi trije fi nalisti so dobili še nekaj simboličnih 
nagrad sponzorjev. 
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BACnet/IP Controller
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11AVTOMATIKA 145/2016

Rueil-Malmaison (Francija) / Lju-
bljana (Slovenija) 19. julij 2016. – 
Družba Schneider Electric, globalni 
specialist za upravljane energije 
in avtomatizacijo, je predstavila 
drugo generacijo sistema za hlajenje 
podatkovnih centrov – InRow DX 
(direct expansion) 600 mm. Gre 
za nadgradnjo serije InRow, ki 
dopolnjuje velik portfelj rešitev 

za hlajenje podatkovnih centrov. 
Portfelj sestavljajo tehnološke 
rešitve, ki lahko sledijo stalnim 
spremembam. Te so v sodobnih 
sistemih za shranjevanje podatkov 
že stalnica, zato se vse pogosteje 
dopolnjujejo z informacijsko opremo 
in drugimi inštalacijami. InRow 
DX vodjem podatkovnih centrov 
omogoča vzdrževanje primerne 

temperature ob nižjih stroških 
energije, nov uporabniški vmesnik 
pa omogoča boljši nadzor nad 
sistemom in enostavno upravljanje. 
Zaradi teh funkcionalnosti je InRow 
DX najučinkovitejši sistem hlajenja 
v industriji. 

Druga generacija tehnologije InRow 
DX ima veliko večje zmogljivosti 
hlajenja, kar omogoča učinkovitejše 
hlajenje ob nižji porabi energije. 
Naprave do 42 kW ustvarjajo izpuh 
hladnega zraka maksimalne gostote 
4000 SCFM-a (standardnih kubičnih 
metrov na minute - standard cubic 
feet per minute), ki ni večji od 600 
milimetrov. 

Rešitev Schneider Electric InRow 
DX ustvarja največje prihranke 
energije v razmerah ko se za 
delovanje podatkovnega centra 
uporablja zgolj del zmogljivosti 
(partial-load effi  ciency). InRow DX 
porabi 50 odstotkov manj energije 
v primerjavi z napravami prve 
generacije. Te prihranke omogočajo 
novi EC ventilatorji in kompresorji, 
z zavojnicami brez ščetk. Zaradi te 
tehnologije je InRow DX 600mm 
najučinkovitejši hladilni sistem v 
svoji kategoriji. 

NOVE TEHNOLOGIJE IN REŠITVE

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Nova in izjemno varčna rešitev Schneider 
Electrica za hlajenje podatkovnih centrov

•  InRow DX porabi 50 odstotkov manj energije v primerjavi s prvo generacijo tovrstne tehnologije. 
• Doseže izjemno energetsko učinkovitost pri izvajanju nalog, ki uporabljajo maksimalne zmogljivosti 

sistema.
• Je najučinkovitejši sistem v svoji kategoriji – znižuje stroške, izboljšuje nadzor in ima nov uporabniški 

vmesnik. 
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STROKOVNI DOGODKI

Z izzivom, ki je določil nacionalne fi naliste, so se najuspešneje spopadle 
ekipe v sestavi Jakub Delič, Luka Brodnik in Aljaž Obreza, drugo ekipo 
so sestavljali Grega Jezeršek, Žan Bunič in Jure Brašanac, tretji fi nalisti 
pa so bili Marija Ivanovska, Tilen Pugelj in Matej Peterka. Kot so ob 
prvi preskočeni oviri povedali Marija, Tilen in Matej, so se tekmovanja 
udeležili, »da bi se naučili čim več novega o logičnih krmilnikih in se 
preizkusili, kako dobro se znajdemo in organiziramo pri delu v ekipi. Prav 
tako je to ena od redkih dodatnih možnosti, pri katerih lahko pokažemo 
svoje sposobnosti in znanje.« 

Po mnenju Grege, Žana in Jureta si zmago zaslužijo, »ker smo v projekt 
vložili zelo veliko truda in aktivnih skupinskih delovnih ur, s čimer smo 
dosegli zelo dober končni izdelek. Dodali smo tudi nekaj stvari, ki olajšajo 
in izboljšajo sam izdelek, čeprav tega ni bilo v navodilih. Izdelek smo po 
našem mnenju izdelali zelo kakovostno in uporabniku prijazno, kar je po 

Informacije: SIEMENS d.o.o.

PLC+ Challenge 2016

Mednarodno študentsko društvo EESTEC LC Ljubljana, 
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter 
družba Siemens d.o.o. so 17. maja 2016 v sklopu 
otvoritve zaposlitvenega sejma JobFair razglasili 
najboljše tri ekipe bodočih inženirjev, ki so nato 10. 
junija letos Slovenijo zastopale na regijskem fi nalu 
projekta PLC+ Challenge 2016 ter svoje znanje in 
inovativnost pomerile z najboljšimi študenti iz Hrvaške 
in Srbije. Projekt PLC+ Challenge 2016 je letos v 
Sloveniji potekal prvič, slovenski partnerji pa so si skupaj 
s partnerji iz regije z njim prizadevali perspektivne 
bodoče inženirje čim bolje pripraviti na delo v realnem 
okolju, jim ponuditi nova znanja in jih tako narediti 
konkurenčnejše na trgu dela.
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našem mnenju tudi zelo pomembno.« Sodelujoče ekipe po vrsti navajajo, da so pridobile veliko izkušenj 
s programirljivimi logičnimi krmilniki pa tudi izkušenj sodelovanja in organizacije v ekipi. Jakob, Luka in 
Aljaž izpostavljajo: »Od tekmovanja smo odnesli ogromno izkušenj s programiranjem Siemensovih naprav, 
naučili smo se tudi, kako se lotiti velikega problema in ga razdeliti na manjše podprobleme.«

Finalisti in predstavniki društva EESTEC, ljubljanske Fakultete za elektrotehniko ter Siemensa

Študentje v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji so skozi projekt PLC+ Challenge 2016 imeli priložnost 
teoretične nadgradnje znanja o delu s programirljivimi logičnimi krmilniki (PLC) ter izpopolnjevanja tega 
znanja s pomočjo vodilne PLC programske opreme na praktičnih nalogah, ki odločajo o zmagovalcih. V 
teoretičnem delu so slovenski študentje prisluhnili predavanjem strokovnjakov s Fakultete za elektrotehniko 
in iz različnih slovenskih podjetij – poleg predstavnikov Siemensa so svoje izkušnje dela s PLC-ji delili tudi 
predstavniki Elcona, Gorenje projekta in Sistemov IN ES. V praktičnem delu pa so se spopadli z nalogo, ki 
je bila enaka za vse študente v regiji in skozi katero so pridobili znanje o procesu proizvodnje piva ter ga 
uporabili za programsko upravljanje pivovarne s pomočjo PLC-ja.

Tri najboljše ekipe iz Slovenije 
so se uvrstile v regionalni del 
tekmovanja, kjer so se spopadle 
z novo nalogo ter se neposredno 
pomerile z najboljšimi ekipami 
iz Hrvaške in Srbije. Najboljše tri 
ekipe v regiji, so bile znane 10. 
junija letos, potem ko so v Zagrebu 
potekale javne predstavitve 
njihovih nalog. 

Kakšen je bil končni rezultat, bo 
znano v naslednji številki revije 
Avtomatika.Nadzorna slika procesa ene izmed zmagovalnih ekip



14 AVTOMATIKA 145/2016

OGLASNA SPOROČILA



15AVTOMATIKA 145/2016

SONČNA ENERGIJA

Matej Maver - Mentor: izr. prof. dr. Gregor Klančar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

mavermatej@gmail.com, gregor.klancar@fe.uni-lj.si

Razvoj sledilnika maksimalne moči 
sončnih celic in primerjava

sprejemnikov sončne energije

Development of maximum power point tracker for solar cells and comparison of solar energy receivers. 

The development and implementation of domestic water-heating system using photovoltaic
modules is presented. The standard widely used fl at plate solar collectors are presented alongside so
that the new system can be compared and evaluated. One reason for developing this new system
otherwise mostly used for solar power plants is the recent price drop of photovoltaic modules. The
other reasons are many advantages that photovoltaic modules off er over solar collectors. This work
will compare old and well known system with solar collectors and newly developed system with
photovoltaic modules. For achieving a higher effi  ciency of solar cells an improvement on existing
algorithm was made. A special controller for the system was designed to replace expensive
inverters so that the cost of the complete system can be reduced to a minimum.

Kratek pregled prispevka

Predstavljen je razvoj sistema za ogrevanje sanitarne vode s sončnimi moduli. Poleg
predlaganega sistema so opisani tudi uveljavljeni sistemi za solarno ogrevanje sanitarne vode.
Električni sončni moduli se večinoma uporabljajo za sončne elektrarne. Zaradi vedno nižje cene
električnih sončnih modulov in nekaterih prednosti, ki jih imajo moduli pred kolektorji, pa postajajo
zanimivi tudi za ogrevanje vode. V delu bo obravnavana razlika med obema sistemoma s podanimi
prednostmi in slabostmi enega in drugega. Za višji izkoristek električnih sončnih modulov je bil
razvit regulator, ki s posebnim algoritmom vzdržuje razmerje med napetostjo in tokom na panelih
tako, da proizvajajo maksimalno moč. Hkrati je regulator prilagojen gretju vode v klasičnem
rezervoarju vode za hišne potrebe, kar zniža stroške razvoja in izdelave. Za popolnoma samostojno
delovanje sistema je bil dodan programirljiv logični krmilnik.

1 Uvod

Za energetsko preskrbo človeštva se večinoma 
uporabljajo fosilna goriva. Zaradi zmanjševanja 
zalog in težav, ki jih uporaba fosilnih goriv povzroča, 
je uporaba alternativnih virov energije vedno bolj 
popularna. Energija sonca je dosegljiva vsem in se 
lahko dokaj enostavno izkorišča. Sistem za izkoriščanje
sončeve energije, ki ga poznamo že približno celo 

stoletje, je sistem vodnih sončnih kolektorjev. 
Marsikatero gospodinjstvo za ogrevanje sanitarne 
vode uporablja sončne kolektorje, večinoma iz 
ekonomskih in okoljevarstvenih razlogov. Tak sistem 
ogrevanja vode je enostaven, vendar na našem 
območju dobro deluje le med poznim pomladanskim 
in zgodnjim jesenskim obdobjem in ob dneh, ko ni
veliko oblačnosti. Sončevo energijo lahko izkoriščamo 
tudi s sončnimi celicami. Cene sprejemnikov sončne 
energije se na tržišču stalno spreminjajo. Cena 
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sončnih modulov je v zadnjem času zaradi sprememb 
v gospodarstvu občutno padla. Tako je investicija v 
otočni sistem sončnih modulov z namenom porabe
energije za ogrevanje sanitarne vode primerljiva 
z investicijo v sistem vodnih sončnih kolektorjev. 
Prednosti takega sistema sta predvsem lažja montaža 
in boljše delovanje ob hladnejših in oblačnih dnevih. 
Pri pravilni postavitvi sistema sončnih modulov je
vzdrževanja zelo malo oziroma ga ni.

Sončne celice po svoji karakteristiki proizvajajo 
največ energije pri določeni napetosti in toku. V 
stroki se to imenuje iskanje točke maksimalne moči 
ali po angleško s kratico »MPPT« (maximum power 
point tracking). Načinov iskanja te točke je več. Med
najpogostejšimi sta algoritma S&O (spremeni in 
odčitaj) in inkrementalna prevodnost ali po angleško 
»perturb and observe« in incremental conductance«. 
Vsak algoritem ima svoje pomanjkljivosti. Za boljši 
izkoristek in stabilnejše delovanje je bila razvita 
izboljšana verzija S&O-algoritma, katerega delovanje je
bilo ovrednoteno na simulaciji v programskem okolju 
Matlab in preizkušeno na zgrajenem sistemu.

Sistem ogrevanja sanitarne vode, ki je bil zgrajen, 
ima deset zaporedno vezanih sončnih modulov s 
skupno nazivno močjo 2400 W. Površina modulov je 
16 m2, kar je približno dvainpolkrat več od klasičnega 
sistema vodnih sončnih kolektorjev. Razvita je bila 
namenska elektronika, katere funkcija je iskanje točke
maksimalne moči na sončnih modulih in prenos 
proizvedene energije na električni grelec v rezervoarju. 
S tem se je investicija v celoten sistem zmanjšala, 
vendar še vedno dovoljuje posodobitev in s tem 
porabo električne energije za druge namene. Celoten 
sistem ogrevanja sanitarne vode je nadzorovan z 
industrijskim krmilnikom, in deluje tudi v dneh, ko 
ni dovolj sončne energije tako, da pod določenimi 
pogoji preklopi ogrevanje na električno energijo z
omrežja ali vklopi obtočno črpalko peči na drva v 
primeru uporabe le-te. 

2 Sončne celice

Za izdelavo sončnih celic se najpogosteje uporablja 
silicij, redkeje tudi drugi materiali. Sončne celice so 
neke vrste diode z veliko površino. Delujejo tako, da 
energija svetlobe izbija elektrone, kar v materialu 

ustvarja dodatne vrzeli. Energija, ki jo dobimo iz 
svetlobe, je odvisna od valovne dolžine. Z večanjem 
valovne dolžine se energija zmanjšuje in nad neko 
mejo samo še segreva sončne celice [1]. Občutljivost 
sončnih celic na različne valovne dolžine svetlobe 
je predstavljena na sliki 1.

Slika 1: Spektralna občutljivost posameznih vrst
sončnih celic.

2.1 Nadomestno vezje idealne sončne celice

Idealno sončno celico lahko predstavimo z
diodo in tokovnim virom, vezanim vzporedno
[1]. Tok tokovnega vira sorazmerno predstavlja
nivo sončnega sevanja. Enačba (1) idealne
sončne celice je:

    (1) 

Zaporni tok diode je proti toku kratkega stika relativno 
majhen in je velikostnega reda 10-8A/m2.

2.2 U-I-karakteristika sončne celice

Delovno točko idealne sončne celice določata 
obremenitev celice in jakost sončnega sevanja. Če 
upornost bremena spreminjamo v mejah med 0 in 
neskončno, lahko nastavimo poljubno delovno točko 
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sončne celice. Sončne celice imajo v U-I-karakteristiki 
točko največje moči. To točko je v praksi težko doseči, 
saj pri močnem obsevanju naraste temperatura celice,
kar vpliva na zmanjšanje izhodne moči [1]. Slika 
2 prikazuje graf sončne celice z označeno točko 
maksimalne moči.

Slika 2: Graf U-I sončne celice z označeno
točko maksimalne moči.

3 Algoritmi za iskanje točke maksimalne moči v 
karakteristiki U-I

Zaradi spreminjanja sevanja sončeve energije in 
spreminjanja temperature, so algoritmi za iskanje 
točke maksimalne moči nujno potrebni za učinkovito 
delovanje in čim boljši izkoristek sončnih celic. Namen 
teh algoritmov je čim boljše sledenje točki največje 
moči v karakteristiki U-I. Med najbolj priljubljene
algoritme štejemo S&O (spremeni in odčitaj) in 
inkrementalna prevodnost [2].

3.1 Spremeni in odčitaj

S&O algoritem opravlja majhne spremembe napetosti 
na DC-pretvorniku in opazuje spremembe moči. 
Na podlagi teh podatkov se potem odloči, ali naj 
se napetost na pretvorniku poveča ali zmanjša. V 
primeru, da se moč povečuje, se ohrani tudi smer 
spremembe napetosti, v kolikor pa se moč zmanjša, se 
obrne tudi smer spreminjanja napetosti. Ta proces se
ponavlja, dokler sistem ne pride v točko maksimalne 
moči, ki je na grafu opazna kot točka na vrhu 

Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23 
1000 Ljubljana,  Slovenija  

tel.: +386 1 200 51 50 
fax: +386 1 200 51 51

www.tipteh.si
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navideznega hriba. Ob dosegu maksimalne delovne 
točke začne sistem rahlo nihati okoli le-te [2].

3.2 Inkrementalna prevodnost

Algoritem deluje tako, da iz izmerjenih podatkov izračuna 
naklon krivulje moči proti napetosti. Naklon je lahko 
0, kar pomeni, da je sistem v točki maksimalne moči, 
lahko je tudi pozitiven ali negativen, kar pomeni, da 
je sistem na levi ali desni strani navideznega hriba.
Naklon krivulje izračunamo iz dveh sosednjih vzorcev, 
pridobljenih z meritvami.

Tako pri algoritmu inkrementalne prevodnosti kot 
pri S&O-algoritmu je čas, ki je potreben, da sistem 
pride do maksimalne točke moči, odvisen od velikosti 
spremembe napetosti. Večji kot je korak napetosti, 
hitreje bo dosežena točka maksimalne moči. S 
povečevanjem napetosti se povečuje tudi amplituda 
nihanja okoli točke. Pri programiranju algoritma po 
navadi naredimo kompromis med hitrostjo sledenja 
in amplitudo nihanja okoli točke maksimalne moči [2].

4 Razvoj regulatorja za iskanje točke   
    maksimalne moči

Pred začetkom razvoja algoritma je bil zadan cilj, da 
naj bo algoritem kar se da enostaven in robusten 
ter brez težjih računskih operacij. Algoritem mora 
dobro in zanesljivo slediti točki maksimalne moči pri 
konstantnem sevanju in med spremembami sevanja 
sončne energije. Pomembna lastnost algoritma je tudi 
ta, da pretirano ne oscilira okoli točke maksimalne
moči in da jo ob vklopu sistema hitro doseže.

Za osnovo algoritma je bila izbrana S&O-tehnika 
sledenja. Ta algoritem je enostaven in računsko 
nezahteven. Cilj je temu algoritmu izboljšati njegove 
slabe lastnosti tako, da bo primerljiv z algoritmi, ki 
teh problemov nimajo, hkrati pa obdržati njegove 
glavne prednosti.

4.1 Simulacija v programskem okolju Matlab

Natančne simulacije sončne celice lahko na povprečnem 
osebnem računalniku porabijo veliko časa in delovnega 
pomnilnika. Simulacija v programskem okolju Matlab 
je zato potekala na enačbi idealne sončne celice. 
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Parametri so bili nastavljeni tako, da simulirajo 10 
zaporedno vezanih sončnih modulov moči 240 W.
Teoretična skupna moč pri maksimalnem sevanju je 
torej 2400 W. Algoritem se v simulaciji izvede približno 
petindvajsetkrat na sekundo. Spreminjanje sevanja 
je simulirano s spreminjanjem kratkostičnega toka 
sončne celice. Nastavljene so štiri različne strmine 
spreminjanja sevanja. Strmine so deli sinusnega vala, 
kar zgladi prehode med strminami in konstantnim 
delom sevanja. S tem se simulacija bolj približa 
realnemu prehodu oblaka med soncem in sistemom 
sončnih modulov. 

Pri prvi simulaciji je preverjeno delovanje S&O-
algoritma brez sprememb. Težave so zelo izrazite 
ob spreminjanju sevanja. Na sliki 3 je graf na 
katerem je z rdečo viden potek idealne napetosti 
na sončnem modulu in z modro potek napetosti, ki  
o vrne simulacija S&O algoritma. Izboljšani S&O-
algoritem ima precej boljši potek napetosti. Algoritem 
manj oscilira okoli poteka idealne napetosti in ob 
spremembah sevanja nima problema s sledenjem.

Slika 3: Graf poteka napetosti originalnega S&O-
algoritma v odvisnosti od časa.

Na sliki 4 je graf na katerem je z rdečo označen potek 
idealne napetosti na sončnem modulu in z modro 
potek napetosti, ki jo vrne izboljšan S&O-algoritem.

5 Vezje MPP-sledilnika

Vezje sledilnika povezuje sončne module in grelec 
v rezervoarju, obenem pa poskrbi, da sončne celice 
delujejo v svoji maksimalni točki izkoristka. Vezje je 
sestavljeno iz petih sklopov: napajalnega, merilnega, 

Slika 4: Graf poteka napetosti izboljšanega S&O-
algoritma v odvisnosti od časa.

mikrokrmilniškega, močnostnega in sklop za prikaz  
podatkov. Razen sklopa za prikaz podatkov so vsi ti 
sklopi nujno potrebni za delovanje celotnega vezja.
Grelec v rezervoarju z vodo predstavlja ohmsko breme. 
S tem izgubimo potrebo po sinusnem razsmerniku, 
ker je oblika signala lahko poljubna. Vezje, ki je bilo 
razvito, ima zato na izhodu močnostne tranzistorje 
krmiljene s pulzno širinsko modulacijo. Tak način
krmiljenja poceni in poenostavi celotno vezje [3],[4],[5].

6 Shema celotnega sistema za ogrevanje vode

V dnevih, ko je sončne energije premalo, je potrebno 
vodo v rezervoarju segrevati z drugimi viri energije. 
Sistem omogoča ogrevanje z elektriko iz omrežja ali s 
pečjo na drva. Za avtomatsko delovanje sistema skrbi
programirljiv logični krmilnik. Vsa oprema je zaprta v 
kovinski industrijski omarici, ki jo prikazujeta sliki 5 in 6.

Slika 5: Zunanji izgled kovinske omarice.
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MPP-regulator ima povsem ločeno napajanje od 
omrežja. Napajalnik za regulator je neposredno 
povezan s sončnimi moduli. S tem je zagotovljeno 
delovanje tudi v primeru izpada električne energije 
iz omrežja. Slabost te vezave je, da v primeru 
celodnevnega izpada in sončnega vremena krmilnik 
ne meri temperature v rezervoarju in ne more skleniti 
izhodnega releja za izkop gretja s sončnimi moduli. V
takem primeru izklop izvede termostatsko varnostno 
stikalo, ki odklopi sončne module od regulatorja.

Slika 6: Pogled na krmilni sistem v omarici, zgoraj levo 
je vezje MPP-sledilnika.

7  Primerjava ogrevanja vode s sončnimi moduli 
    in sončnimi kolektorji

Cilj raziskave je poleg razvoja regulatorja tudi 
primerjava sistema sončnih modulov s sončnimi 
kolektorji. Primerjava je osnovana na ogrevanju 
300-litrskega rezervoarja vode za trido štiričlansko 
družino. 

7.1 Primerjava z vidika izvedbe montaže in vzdrževanja

Glavna slabost sončnih modulov je, da imajo na 
kvadratni meter precej manjši izkoristek kot sončni 
kolektorji. Posledica tega je večje število panelov 
in večja površina, potrebna za montažo. Pri montaži 
sončnih modulov tako obremenimo nosilno konstrukcijo 
s približno enako maso kot pri sončnih kolektorjih, le 
da je masa na kvadratni meter pri sončnih kolektorjih 
skoncentrirana na manjši površini, zato je potrebno 
paziti, na kaj jih nameščamo. Pri novogradnjah 

stanovanjskih hiš napeljava cevi med kolektorji in 
rezervoarjem ni problematična, saj jo predvidimo 
vnaprej. Pri že obstoječih hišah je to precej težje, 
če želimo cevi skriti pod omet. Sončni moduli imajo 
tu veliko prednost, saj je kabel mogoče napeljati po 
obstoječih podometnih ceveh, namenjenih hišni 
elektroinštalaciji. Namestitev kablov je lažja tudi 
v primeru, ko podometnih cevi ni. Kabel je lažji, 
upogljiv, ne potrebuje toplotne izolacije in je veliko 
cenejši na tekoči meter.
Tabeli 1 in 2 prikazujeta seznam materiala in razlike 
med vzdrževanjem.

Tabela 1: Dodatna oprema in vzdrževanje za sončne 
module.

Sončni moduli

Površina 16 m2

Masa/ m2 12,5 kg/m2

Dodatna
oprema

MPP-regulator, napajalnik, zaščitne 
varovalke, napajalni kabel med paneli 
in regulatorjem, kabel med regulator-
jem in rezervoarjem, temperaturna 
tipala in kabli za priklop

Vzdrževanje Zanemarljivo, ni vzdrževanja

Tabela 2: Dodatna oprema in vzdrževanje za sončne kolektorje

Ploščati sončni kolektorji

Površina 6 m2

Masa/ m2 20 kg/m2

Dodatna
oprema

Diferenčni termostat, izolirana cev 
med kolektorji in rezervoarjem, ob-
točna črpalka, tekočina za kolektor-
je, ekspanzijska posoda, nepovratni 
ventil, rezervoar za sistem sončnih 
kolektorjev, odzračevalni lonček, 
temperaturna tipala in kabli za priklop

Vzdrževanje Ob pregretju tekočine, zamrznitvi te-
kočine, puščanju napeljave prever-
janje delovanja črpalke, koncentracije 
tekočine in nivoja  tekočine v ekspan-
zijski posodi

7.2 Primerjava z vidika delovanja

Sistem sončnih modulov ima za razliko od sistema 
sončnih kolektorjev zelo malo mehanskih delov, 
razen varovalk, ki imajo relativno malo preklopov oz. 
nič, ostane v sistemu samo še kontaktor za odklop 
sončnih modulov od grelca v rezervoarju. 
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Tabela 3: Delovanje sončnih modulov

Sončni moduli

Pozimi Sistem deluje, vendar zaradi kratkih 
dni in nizkim vpadnim kotom žarkov 
proizvede malo električne energije

Spomladi in 
jeseni

V povprečju proizvedejo 25 % več 
energije kot sončni kolektorji

Poleti V povprečju proizvedejo 10 % več 
energ ije kot sončni kolektorji

Oblačno 
vreme

Sistem deluje in proizvede v povprečju 
80 % manj energije kot ob sončnem 
vremenu

Delno oblač-
no vreme

Sistem deluje in proizvede v povpre-
čju pol manj energije kot ob sončnem 
vremenu

Sončno 
vreme

Sistem deluje dobro, če temperatura 
zraka ni previsoka

Tabela 4: Delovanje sončnih kolektorjev

Ploščati Sončni kolektorji

Pozimi Sistem deluje redko in malo segreje 
vodo v rezervoarju. Nevarnost zam-
rznitve tekočine v kolektorjih

Spomladi in 
jeseni

V povprečju proizvedejo 25 % manj 
energije kot sončni moduli

Poleti V povprečju proizvedejo 10 % manj 
energije kot sončni moduli, nevarnost 
pregretja tekočine v kolektorjih

Oblačno 
vreme

Sistem ne deluje

Delno oblač-
no vreme

Sistem deluje slabo, večinoma se za 
krajši čas vklopi do trikrat dnevno

Sončno 
vreme

Sistem deluje dobro, če temperatura 
zraka ni prenizka

Kontaktor bi lahko nadomestili tudi s solid state 
relejem. S tem bi izločili zadnji mehanski del v 
sistemu in še zmanjšali možnost okvare sistema, ki 
velikokrat nastane prav zaradi obrabe ali utrujenosti 
materiala. Pri sončnih kolektorjih so glavne težave, 
ki nastanejo med obratovanjem, puščanje napeljave 
in okvara črpalke. Večinoma se sistem zaustavi ob 
izpadu električne energije. Takrat črpalka ne deluje 
in tekočina v sistemu ne kroži. To lahko privede do 
zavretja tekočine. Zaradi tega je potreben ročni 
poseg v sistem za ponovni zagon sistema.

Sistem sončnih modulov ima prednosti tudi zaradi 
vremenskih razmer. Sončne celice imajo veliko 
prednost pri nizkih temperaturah, saj jim okoliški 
hladen zrak zaradi njihove karakteristike zvišuje 
izkoristek. Pri sončnih kolektorjih je ravno obratno. 
Okoliški zrak hladi tekočino v kolektorjih in s tem 
znižuje njihovo učinkovitost. Pomladi in jeseni sistem 
sončnih modulov proizvede povprečno 25 % več 
energije kot sistem sončnih kolektorjev. Razlike so 
največje v oblačnem in delno oblačnem vremenu, ko 
se tekočina v kolektorjih ne segreje dovolj za vklop 
obtočne črpalke med kolektorji in rezervoarjem. 
Poleti sistem sončnih modulov proizvede približno 
enako ali do 10 % več energije, kot sistem sončnih 
kolektorjev. Razlika med sistemoma je zelo odvisna 
od vremena. Tabeli 3 in 4 opisujeta delovanje obeh 
sistemov pod različnimi vremenskimi pogoji.

Primerjava delovanja sistemov je prikazana na sliki 
7. Oba sistema sta ob jutru imela razliko temperature 

Slika 7: Graf proizvedene energije sončnih kolektorjev in sončnih modulov za dan 22. 4. 2014
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vode v rezervoarju le 3°C. To je pri primerjavi 
pomembno, saj se izkoristek sončnih kolektorjev 
slabša z višanjem temperature vode v rezervoarju. 
Vidimo, da sončni kolektorji začnejo delovati kasneje, 
s strmim naraščanjem moči. Ta pojav se zgodi zaradi 
temperaturne kapacitivnosti kolektorjev. Sončna 
energija mora tekočino v kolektorjih segreti na višjo
temperaturo od tiste v rezervoarju. Ko se tekočina 
dovolj segreje, se črpalka vklopi in shranjena energija 
v kolektorju se začne prenašati v rezervoar.

Sončni moduli niso odvisni od temperature vode v 
rezervoarju. Začnejo delovati bolj zgodaj in prenehajo 
delovati kasneje. Moč na panelih je povsem odvisna 
od vremenskih vplivov in sončnega sevanja, ter se 
lahko spreminja tudi zelo naglo. Vidimo, da paneli 
ne presežejo 2 kW moči. V praksi redko dosežemo 
nazivno moč sončnih modulov. Visoka temperatura
poleti in majhno sevanje pozimi preprečujeta, da 
bi sistem obratoval s polno močjo.

7.3 Z ekonomskega vidika

Dodatna prednost sistema sončnih modulov je, da 
lahko pridobljeno energijo porabimo tudi za kaj 
drugega in ne zgolj za ogrevanje vode.

V stroki poteka razprava o predlogu zakona, ki bi 
sončnim elektrarnam, z nazivno močjo manj kot 10 
kW, dovolila prodajati električno energijo v omrežje 
po enaki ceni, kot jo gospodinjstvo odkupuje. Hkrati 
ne bi bilo potrebno plačevati prispevka za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, kar bi pomenilo, da se 
dejavnost ne šteje več kot registrirana. V primeru, 
da bi bila proizvedena električna energija večja kot 
porabljena, bi razliko podarili državi.

Tabela 5: Investicija v sončne module.

Sončni moduli

Cena 1800 eur za 10 panelov skupne na-
zivne moči 2400 W

Cena kabli 1,7 eur/m

Cena
ostalega
pribora

12V napajalnik – 60 eur, varnostni ter-
mostat – 16 eur, varovalke – 12 eur, 
MPPregulator – 300 eur, montažni 
material – 400 eur, kontaktor – 50 eur, 
temperaturna tipala in kabli za priklop 
– 50 eur

Skupno: 2713 eur

Tabela 6: Investicija v sončne kolektorje.

Ploščati sončni kolektorji

Cena kolek-
torjev

1350 eur za tri ploščate kolektorje 
površine 6 m2

Cena cevi 25 eur/m

Cena
ostalega
pribora

Diferenčni termostat – 150 eur, ob-
to čna črpalka – 120eur, tekočina za 
kolektorje 15l – 75 eur, ekspanzijska 
posoda 18l – 30 eur, nepovratni ventil 
– 6 eur, odzračevalni lonček – 25 eur, 
temperaturna tipala in kabli za priklop 
– 50 eur, montažni material – 400 eur

Skupno: 2581 eur

V praksi to pomeni, da bi si gospodinjstvo lahko 
zmanjšalo račun za električno energijo in plačevalo le 
omrežnino. V tabelah 5 in 6 je primerjana investicija 
v oba sistema brez cene montaže. Končna okvirna 
cena obeh sistemov je zelo podobna. Cena obeh 
sistemov je brez rezervoarja.

8 Sklep

V okviru dela je bil razvit sistem za ogrevanje vode s 
sončnimi moduli. Tak sistem je redkost. Še vedno velja 
prepričanje, da so za te namene primernejši sončni 
kolektorji. Raziskane so bile razlike med obema sistemoma. 
Ugotovljeno je bilo, da je pri trenutnih cenah materiala 
nov sistem s sončnimi moduli primerljiv ali celo boljši 
od klasičnega sistema z vodnimi sončnimi kolektorji. 
Razlogi za investicijo v sistem sončnih modulov so tudi 
različne prednosti v montaži, delovanju, vzdrževanju in 
prihodnje gospodarske spremembe.
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Novi panelni računalnik, ki ga poganja procesor ARM 
Cortex™ A8 s frekvenco 1 GHz, ima 1 GB DDR3 pomnilnika. 
Prednameščen ima operacijski sistem Microso   Windows 
Embedded Compact 7 (WEC 7), podatki pa se shranjujejo 
na vgrajeno microSD kar  co v velikos   512 MB (opcijsko 
do 4 GB). CP2611-0000 ima en 10/100BASE-T Ethernet 
vmesnik, en EtherCAT vmesnik (potrebno je dokupi   
TwinCAT PLC run  me), dva USB 2.0 in RS232 vmesnik. 

Sprednji del ohišja je izdelan iz aluminija in ima IP 65 
zaščito, zadnji del pa ima zaščito IP 20. Temperaturno 
delovno območje je od 0 do 55°C. Na željo kupca ima 
računalnik lahko vgrajen tudi kapaci  vni 'sekundni' UPS za 
shranjevanje do 1 MB podatkov iz TwinCAT PLK programa 

na microSD kar  co. Posebnost računalnika je tudi odlično 
razmerje med ceno in zmogljivostjo.

S programsko opremo TwinCAT (opcija) postane panelni 
računalnik zmogljiv PC krmilnik, primeren za manjše 
ali srednje aplikacije za kontrolo gibanja ali kot PLK, 
namenjen pa je tudi za uporabo v avtoma  zaciji stavb. 
Visoka ločljivost zaslona ponuja boljši prikaz gradnikov 
v vizualizaciji.

Več informacij o panelnem računalniku Beckhoff  CP2611-
0000 ali o drugih proizvodih Beckhoff  dobite na www.
beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.
- zmogljivost. 

CP2611: Novi 11,6-palčni panelni 
računalnik Beckhoff
Informacije: Simon Gorše, Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

Podjetje Beckhoff predstavlja kompaktni panelni računalnik CP2611-0000 s procesorjem ARM 
Cortex™ A8 in 11,6-palčnim zaslonom z visoko ločljivostjo 1366×768 (16:9). Posebnost panelnega 
računalnika je možnost montaže v pokončni izvedbi.

Panelni računalnik CP2611-0000 je brez gibajočih delov in ima zelo dobro 
razmerje cena/zmogljivost.
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KOMPAKTNI PANELNI RAČUNALNIKI CP2611-0000

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. 

Več podatkov je na voljo na spletni strani www.beckhoff .si ali pri podjetju Beckhoff  Avtoma  zacija d.o.o.

CP2611-0000 Vgradni panelni računalnik
Zaslon 11,6-palčni 

Ločljivost 1366 x 768

Ohišje Aluminijasto ohišje, spredaj steklo 

Vsi priključki zadaj na spodnji strani

1 reža za microSD kartico, dostopna z zadnje strani

Spredaj IP 65 zaščita, zadaj IP 20

Temperaturno območje delovanja 0…55 °C

Lastnosti Procesor ARM Cortex™-A8, 1 GHz (TC3: 30)

3½-palčna matična plošča

1 GB DDR3 RAM

1 vgrajen mrežni priključek 10/100BASE-T, RJ45 priključek

1 vgrajen EtherCAT vmesnik, RJ45 priključek

512 MB microSD kartica

128 KB NOVRAM-a za trajno shranjevanje TwinCAT procesnih podatkov

1 serijski RS232 priključek in 2 USB 2.0 priključka

Napajanje 24 V DC

Microsoft Windows Embedded Compact 7, angleški
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Vsa inteligenca počasi postaja prikladno shranjena 
v podatkovnih zbirkah in uporabna za razvoj višje 
kakovosti življenja. Po mnenju govornikov na 
konferenci, ki je postregla tudi z nekaj zanimivimi 
primeri uporabe IoT koncepta oz. tehnologije v 
industriji in storitvenem sektorju, so podatki vse 
bolj dragoceni, so novo zlato - valuta, v katero se 
bo v prihodnosti največ vlagalo, saj dolgoročno 
prinašajo največjo dodano vrednost. A hkrati 
milijoni podatkov, do katerih dostopamo prek 
različnih virov in naprav, za podjetja, ki uvajajo 
IoT in digitalno transformacijo v poslovne 
procese, predstavljajo tudi velik izziv zaradi 
vprašanj varovanja osebnih podatkov, lastništva 
in pogojrv uporabe posameznih podatkov. 

Na področju industrije IoT ponuja več vprašanj 
kot odgovorov. Kako se lotiti izzivov ter oceniti 
prednosti in slabosti implementacije te tehnologije 
v podjetje? Predvsem se je treba v podjetju o 
tem veliko pogovarjati, se učiti drug od drugega 
ter nenehno skupaj razvijati produkte, rešitve 
in storitve. Vendar tehnologija ni edina tema 
diskusije, oceniti je treba tudi poslovni vidik 
uvajanja novih rešitev, operavitno izvedbo in 
standardizacijo. Da je vse mogoče, nam je pojasnil 
Dave Locke iz računalniškega giganta IBM, ki je 
uspešno implementacijo IoT v še tako arhaične 
sisteme ponazoril na primeru viktorijanske vile 
iz 18. stoletja, ki so jo uspešno spremenili v 
pametno hišo 21. stoletja, v kateri ima seveda 
prostora njihova družba. 

Eden bolj šokantnih podatkov, ki smo jih izvedeli 
na konferenci, je bil ta, da je vsak dan 5,5 milijona 
novih IoT naprav priključenih v omrežje. Ker je 
družba, v kateri živimo, vse bolj preplavljena s 
podatki in informacijami, je ena od nalog IoT 
tudi ta, kako izvedeti vse čim prej ter kako hkrati 
dobiti zgolj tiste informacije, ki nas zanimajo in jih 
potrebujemo, saj za vse ostale nimamo ne časa, 
še manj pa volje, da bi se z njimi obremenjevali.

IoT v velikih podjetjih, SME-jih in start-upih: 
kako sodelovanje - ja ali ne?  

Konferenco je zaključila okrogla miza o IoT 
potencialih in praksi v regiji ter o digitalni 
transformaciji inovativnih ekosistemov. Okrogla 
miza, ki jo je gostila pomočnica direktorja 
Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o (TPLJ), mag. 
Marjana Majerič, se je dotaknila neomejenih 
možnosti, ki jih IoT prinaša visoko-tehnološkim 
podjetjem vseh dimenzij, neverjetnega poslovnega 
potenciala, ki ga ponuja IoT, ter hkrati težav, ki so 
avtomatska posledica tega sodobnega koncepta, 
saj so spremembe tako hitre, da jim podjetja 
pogosto že težko sledijo, še veliko težje pa jih 
monetizirajo.

Gosti okrogle mize so bili:
• Igor Jarc, znani IoT bloger z več kot 70 tisoč 

sledilci, ustanovitelj in lastnik start-up podjetja 
IoTLab7 d.o.o., član Tehnološkega parka 

IOT

IoT konferenca Living Bits and IoT konferenca Living Bits and 
Things 2016 potrdila: Podatki so Things 2016 potrdila: Podatki so 

novo zlato! novo zlato! 
Avtor: Anja Ilc, Tehnološki parkl Ljubljana

Iot (Internet of Thing oz. Internet stvari) v sodobni digitalni prostor vnaša največ sprememb, 
odkar imamo internet, saj je prava revolucija svetovnega spleta. Po zaslugi milijard senzorjev, 
vgrajenih v naprave, se počasi oblikuje nova dimenzija inteligence v praktično vseh gospodarskih 
panogah. S pomočjo IoT vse bolje razumemo naravo, zdravila, medicino… .
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PODATKI SO NOVO ZLATO!

Ljubljana, ki pomaga podjetjem, da hitro in 
enostavno pridejo do pametnega izdelka s 
pomočjo platforme EasyIoT. 

• Miha Bobič iz podjetja Danfoss, ki je med drugim 
razkril, koliko start-upov je njihovo podjetje 
že 'ubilo' in kje so težave pri sodelovanju oz. 
prenosu tehnologij med majhnimi in srednje 
velikimi podjetji ter velikimi multinacionalnimi 
družbami oz. velikimi globalnimi playerji. Razkril 
nam je še, kakšna je razlika med inovacijo 
in invencijo ter kako deluje sistem v velikih 
družbah.

• Damir Čaušević, ki se je po letih dela v visoko-
tehnoloških podjetjih (med drugim tudi v IBM) 

usmeril v delo s start-upi in iskanje možnosti 
sodelovanja med zagonskimi in že uveljavljenimi 
podjetji. 

• Dr. Andrej Kos iz Laboratorija za telekomunikacije 
Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani 
in

• Luka Mali, raziskovalec na katedri za informacijske 
in komunikacijske tehnologije Fakultete za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani.  

Okrogla miza je bila prvi primer, ko so mnenja 
o sodelovanju, prenosu tehnologij in znanj, 
praktični podpori in komercializaciji, izzivih 
in oteževalnih okoliščinah, željah in potrebah, 
ustvarjanju in delovanju v sodobnih ekosistemih, 
izmenjali predstavniki start-upov, podpornega 
podjetniškega okolja, malih in srednje velikih 
podjetih, velikih globalnih družb in znanstvenih 
institucij. Kako najti uspešno pot naprej? Morda 
bomo odgovor dobili na naslednji konferenci. 

Za več informacij sem vam na voljo na naslovu 
anja.ilc@tp-lj.si
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Polprevodniški releji za grelce: OMRON G3PJ

Kompaktna enota za nadzor moči: OMRON KM-N2

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

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

Enota KM-N2 ponuja vse funkcije nadzora moči v 
kompaktni obliki in je namenjena vgradni montaži. Z 
uporabo splošnih tokovnih transformatorjev omogoča 
uporabo v različnih proizvodnih obratih. Primerna je za 
nadzor tako v enofaznih, kot trifaznih sistemih s 4-žično 
vezavo in je kompatibilna z napajalnimi napetostmi po 
vsem svetu. 

Samo ena enota zagotavlja meritve do štirih tokokrogov, 
z veliko natančnostjo meritve (IEC 62053-22 razreda 
natančnosti 0,5S). Enota KM-N2 ima vmesnik za RS-485 
komunikacijo (podpira Modbus RTU in Compoway/F). 
Dodatne prednosti so praktični potisni terminali za 
hitro žičenje, LED indikacija in alarm, ki zazna napačno 
vezavo še pred delovanjem in velik, dobro berljiv prikazovalnik z belimi znaki (LCD).

Na voljo je nova serija polprevodniških relejev Omron 
G3PJ. Odlikuje jih kompaktna in ozka zasnova (širina 
22,5 mm) z že vgrajenim hladilnim telesom, zelo dobre 
temperaturne karakteristike in izboljšana dielektrična moč 
za izhodne tokove.

Do tri releje je možno postaviti tesno skupaj, kar prihrani 
prostor, a kljub temu zagotavljajo bremenske tokove do 25 
A (pri 40°C temperature okolice). Na voljo so za bremena 
z napetostjo od 24 – 240 VAC ali 100 – 480 VAC. Vse to 
velja za obe izvedbi, z vijačnimi in vzmetnimi priključnimi 
terminali. Zaščita terminalov je izdelana tako, da omogoča 
enostavno križno povezovanje treh relejev pri uporabi za 
3-fazne grelce. Releji so UL (CA in US) certifi cirani in nosijo 
RoHS ustreznost. 



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
za vse namene.
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shop.hamtech.eu 
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Avtomatska procedura za prilagoditev 
(kompenzacijo) temperaturnega 
senzorja v mikrokrmilnikih družine 
STM32F10x
Iztok Blazinšek, Saša Klampfer, Amor Chowdhury
Margento R&D d.o.o., Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, Slovenija
iztok.blazinsek@margento.com, sasa.klampfer@margento.com, amor.chowdhury@margento.com

Automatic adjustment for temperature sensor embedded in STM32F10x series microcontroller

Nowadays many of embedded electronic devices need for proper operation the accurately measured 
environmental temperature. The temperature is then being used to ensure proper operation of the devices 
(detection of overheating,) or as a basis for the adjustments or calibrations of various temperature-dependent 
elements. Many embedded devices for this purpose already off er embedded temperature sensor. In this 
paper we examine one such system based on the STM32F103 series microcontroller. The microcontroller 
already features embedded temperature sensor, however the captured temperature readings vary from chip 
to chip. We will analyze the issue and try to develop the adjustment (calibration) procedure to eliminate 
this issue. At the fi nal step we will propose an automatic procedure, which will ensure the sensor is being 
adjusted (calibrated) properly at the production time.

Kratek pregled prispevka

Dandanes vse več elektronskih naprav potrebuje za pravilno delovanje natančno izmerjeno zunanjo 
temperaturo. Vrednost izmerjene temperature se lahko uporablja za zagotavljanje pravilnega delovanja 
naprave (npr. zaznavanje pregrevanja,) ali kot osnova za prilagoditve ali kalibracije različnih temperaturno 
občutljivih sistemov (npr. kalibracija kristalnih oscilatorjev). V tem prispevku je analiziran sistem, katerega 
jedro predstavlja STM32F103 mikrokrmilnik. Slednji že vsebuje notranje temperaturno tipalo, problem 
pa predstavlja nihanje temperature. Ta problem si podrobneje ogledamo, ga analiziramo in razvijemo 
prilagoditveno (kalibracijsko) proceduro za odpravo omenjenega problema. V zaključku dela je še dodatno 
predlagana procedura pravilne prilagoditve tipala tekom postopka produkcije končnega produkta.

1 Uvod

Dandanes veliko naprav potrebuje za pravilno delovanje natančno merjenje temperature. Vrednost meritve 
je uporabljena za krmiljenje in regulacijo različnih delov naprav, preprečevanja delovanja izven defi niranih
parametrov, kot osnova za izvajanje prilagoditev oz. kalibracijo naprav in/ali sistemov ipd. Temperatura 
se pridobi s pomočjo zunanjega ali notranjega temperaturnega tipala. V postopku reševanja omenjene 
problematike se posvetimo eni izmed takšnih naprav, ki ima vgrajeno temperaturno tipalo. Problematika, s
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katero se soočamo, je sledeča; proizvajalec navaja,  
da lahko zaradi postopka produkcije od produkta  do 
produkta prihaja do odstopanj meritev temperature v 
rangu do 45 °C [1]. V tem delu želimo preveriti ali so 
meritve zajete z vgrajenim tipalom lahko uporabne.

V sklopu drugega poglavja je predstavljena naprava, ki 
predstavlja osnovo za izvedbo študije. Tretje poglavje 
kratko predstavlja testno okolje za preverjanje 
natančnosti delovanja vgrajenega temperaturnega 
tipala. Četrto poglavje predstavlja in povzema množico 
izvedenih meritev in njihovo analizo, medtem ko peto 
poglavje zajema predlagano metodo za avtomatično 
prilagajanje vključno s postopkom verifi kacije. Šesto 
poglavje podaja predlog avtomatske procedure 
prilagajanja (kalibracije) temperaturnega tipala v 
procesu produkcije. V sklepnem poglavju pa so 
podane zaključne misli.

2 Naprava - Margento elektronska ključavnica

Naprava, na osnovi katere se izvaja študija, predstavlja 
Margento elektronska ključavnica (v nadaljevanju: 
naprava). Naprava preveri identiteto uporabnika 
in glede na uporabnikov nivo dostopa odobri ali 
zavrne dostop. Uporabnik se lahko identifi cira na 
več različnih načinov - Slika 1:

Slika 1: Shema delovanja Margento elektronske
ključavnice.

Slika 1 prikazuje dva različna načina identifi kacije. 
Prvi temelji na tehnologiji DOV [2], drugi pa na 
brezstični tehnologiji NFC [3, 4]. Tehnologija DOV je 
primarno namenjena lastnikom starejših mobilnih 

telefonov, kjer uporabnik pokliče klicni center, ta pa 
preko zvočnega kanala posreduje kodirano sporočilo, 
ki vsebuje podatke identifi kacije uporabnika. Drugi 
način je z uporabo brezstičnega vmesnika NFC. Ta 
lahko deluje v aktivnem ali v pasivnem načinu. V 
pasivnem načinu se uporabnik identifi cira s pasivno 
napravo npr. kartico oziroma značko ali nalepko NFC. 
V aktivnem načinu pa uporabnik uporabi aktivno 
napravo, ki jo navadno predstavlja pametni mobilni 
telefon ali druga pametna naprava, ki vsebuje brezstični 
vmesnik NFC z lastnim virom energije. Aktivna 
naprava z ustvarjanjem elektromagnetnega polja 
vzbudi napravo in jo postavi v stanje komunikacije. 
Vmesniki NFC ima številne prednosti, med katerimi 
izpostavljamo hitrost, preprosto izmenjavo podatkov 
ter vsestransko uporabnost. Vsestranskost pride do 
izraza predvsem v različnih objektih, kjer se novim 
osebam nenehno dodeljujejo pravice za dostop do 
določenega območja (primer: hotel).

Izmenjanim podatkom se nato preveri pristnost in 
nivo dostopa. Ta se ne glede na način identifi kacije 
vedno preveri na enak način. Naprava najprej preveri, 
ali je uporabnik avtoriziran za dostop do željenega 
območja nato pa še če je za trenutno časovno okno ta 
dostop odobren. Čas, na podlagi katerega se preveri 
časovno okno, naprava pridobi s pomočjo vgrajenega 
modula RTC [5]. Natančnost modula RTC je v največji 
meri odvisna od kristala [5], ki ta modul poganja. 
Frekvenca kristalov se spreminja s temperaturo 
okolja. Z uporabo temperaturne kompenzacije se 
lahko kompenzira drsenje frekvence kristala. Ta pa se
na napravi izvaja na osnovi meritev temperature 
zajete na vgrajenem tipalu (STM32F103 [1, 6]). 
Natančnost merjenja temperature je tako kritičnega 
pomena za pravilno delovanje naprave.

3 Implementacija testnega okolja

Testno okolje je implementirano s temperaturno 
reguliranim okoljem, testnega primerka naprave, 
zunanjega referenčnega temperaturnega tipala 
(DS18S20 [7]) in programa »Temperature Explorer« 
- Slika 2:
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Slika 2: Shema testnega okolja.

Na testni napravi teče program, ki na vsako vnaprej 
določeno časovno periodo zajame trenutno temperaturo 
s pomočjo vgrajenega in zunanjega temperaturnega 
tipala. Vrednost se najprej shrani na trajni spomin 
(eeprom/fram) nato pa se pošlje preko serijskega 
vmesnika RS232 še v pogled operaterju testa. Za 
prikaz rezultatov se uporablja programsko okolje 
[8, 9] »Temperature Explorer« - Slika 3:

Slika 3: »Temperature Explorer«.

»Temperature Explorer« istočasno prikazuje vrednosti 
obeh tipal in njuno medsebojno odstopanje, omogoča 
pa tudi izvoz rezultatov.

4 Meritve in analiza

Meritve so izvedene v dveh korakih. Prvi korak 
je namenjen preverjanju stabilnosti odstopanja 
temperature pri različnih temperaturah, drugi pa 
preverjanju nihanju napake pri naključno izbranih 
vzorcih.
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4.1 Preverjanje stabilnosti odstopanja

Čeprav lahko absolutna vrednost temperature 
odstopa tudi do 45 °C [1] proizvajalec trdi, da 
stabilnost odstopanja naj ne bi presegala območja 
±1 °C (maksimalno ±2 °C) [6]. Dodatno je potrebno 
upoštevati točnost referenčnega tipala ±0,5 °C [7]. 
V prvem koraku s pomočjo meritev preverimo ali je 
odstopanje temperature od referenčne v različnih 
merilnih točkah konstantno. Rezultate podaja slika 4:

Slika 4: Preverjane stabilnosti odstopanja.

Prikazani rezultati na sliki 4 potrjujejo, da je stabilnost 
odstopanja konstantna in v skladu s podanimi 
specifi kacijami proizvajalca. Uporaba referenčnega 
temperaturnega tipala omogoča izračun natančne razlike 
med temperaturo vgrajenega in referenčnega tipala. Ta 
razlika pa je potem lahko uporabljena kot osnova za 
kompenzacijo meritev temperature na vgrajenem tipalu.

4.2 Preverjanje odstopanja med različnimi napravami

Naslednji korak je preverjanje, kako se odstopanje 
temperature spreminja na več naključno izbranih 
napravah. V ta namen se iz serije naključno izbere 
10 naprav, ki služijo kot testiranci. Rezultate testa 
ponazarja Slika 5:

Slika 5: Rezultati preverjanja odstopanja na različnih 
napravah.

Rezultati kažejo, da prihaja do večjih nihanj med 
naključno izbranimi testnimi primerki. Univerzalna 
prilagoditev je tako neuporabna. V takšnem primeru 
mora biti prilagoditev izvedena na vsaki napravi 
posebej.

5 Prilagoditev (kalibracija)

Glede na zadnjo ugotovitev predhodnega poglavja 
je potrebna prilagoditev vsake napravo posebej. 
Da so doseženi boljši rezultati, so trije naključno 
izbrane naprave opremljene z lastnim zunanjim 
temperaturnim tipalom. Ponovno se izvedejo meritve 
odstopanja. Rezultate podaja Tabela 1:

Tabela 1: Rezultati meritev.

T 

[°C] 

ΔT naprava 1 

[°C] 

ΔT naprava 2 

[°C] 

ΔTnaprava 3 

[°C] 

-17,68 8,17 -2,49 -0,37 

-10,47 7,60 -1,60 -0,82 

8,23 7,47 -1,73 -1,09 

19,55 6,76 -0,67 -0,49 

35,07 5,89 -0,53 -0,67 

41,26 5,68 -0,35 -0,77 

52,98 5,17 -0,34 -0,93 

63,84 4,81 -0,06 -0,95 

72,96 4,48 0,03 -1,02 

Prilagoditev 

Tp: 
-6.33 +1,23 +0,73 

Pričakovan 
ΔT: ±1,85 ±1,26 ±0,36 

Vrednost prilagoditve Tp je izračunana po enačbi 1:

 (max( ) min( )) / 2pT T T= Δ  Δ     (1)

Vrednost TP se izračuna za vsako napravo posebej. 
Glede na vrednost prilagoditve TP lahko ocenimo, 
kakšno bo novo maksimalno odstopanje tipala 
temperature. Ta ocena se nato verifi cira z izvedbo 
nove množice meritev. Rezultate verifi kacije prikazuje 
Slika 6.

Rezultati verifi kacije potrjujejo, da je dosežen željeni 
cilj – natančnost, ki jo zagotavlja proizvajalec (±2 
°C). Rezultati se skladajo z meritvami predvidenih 
odstopanj iz tabele 1 (potrebno je upoštevati še 
karakteristike referenčnega tipala), kjer ima naprava 1
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Slika 6: Rezultati verifi kacije algoritma.

največje odstopanje, in sicer ±1,33 °C, sledi ji naprava 
2 z odstopanjem ±0,82 °C, ter naprava 3 z le ±0,22 
°C odstopanja. 

6 Predlog avtomatizacije

V procesu produkcije se naprava generalno testira 
preden je dokončno pripravljena za prodajo 
(montažo). V procesu testiranja se naprava vstavi v 
posebno testno ohišje, ki omogoča preverjanje vseh 
vidikov delovanja naprave. V ohišju se na napravo 
poveže razhroščevalnik/programer »J-link«, ki skrbi 
za programiranje mikrokrmilnika STM32F103 na 
napravi in vmesnik RS232, preko katerega se vodi 
testna procedura. Testno napravo sestavljajo tudi 
različni testni elementi, ki so namenjeni testiranju 

funkcionalnosti. Med njimi najdemo zvočnik in 
mikrofon za test tehnologije DOV, testni element 
NFC (kartica ali značka) za test brezstičnega vmesnika 
NFC... Shemo testnega okolja predstavlja slika 7:

Slika 7: Shema testnega okolja.

Prvi korak izvedbe testa funkcionalnosti je programiranje 
naprave s posebej razvito programsko opremo. Ta 
na zahtevo operaterja preverja delovanje različnih 
sistemov. Ko so vsi sistemi potrjeni, se na napravo 
naloži končna verzija programske opreme. S tem je 
potrjeno brezhibno delovanje naprave. Slednjo pa se
lahko pripravi za montažo.

Naš predlog zajema korak, kjer se v sklop testnih 
elementov doda še referenčno tipalo temperature. 
Test funkcionalnosti se nadgradi tako, da se pred 
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zaključkom celotnega testa pošlje testirancu še podatke o trenutni 
temperaturi okolja. Potrebna je tudi nadgradnja programske opreme, ki 
izvaja testno proceduro na napravi. Ta se nadgradi tako, da mikrokrmilnik 
sam zajame temperaturo z vgrajenim tipalom. Temperatura se zajame 
večkrat s čimer se izniči vpliv naključne napake.

Mikrokrmilnik lahko nato na podlagi povprečne vrednosti temperature, 
zajete z vgrajenim tipalom in temperature, pridobljene v sklopu 
podatkov poslanih v testni proceduri, izračuna razliko. Ta se shrani 
na trajni pomnilnik. Sledi posodobitev končne aplikacije. V njej se 
rezervira lokacija na notranjem pomnilniku, kjer je shranjena vrednost 
odstopanja. Aplikacija ima tako na razpolago natančno odstopanje, ki
ga nato uporabi za kompenzacijo pri vsakem merjenju temperature.

7 Sklep

Prispevek predstavlja raziskavo in njene rezultate na področju stabilizacije
temperaturnega senzorja vgrajenega v mikrokrmilnik STM32F10x. V 
delu smo najprej analizirali delovanje vgrajenega tipala in nato na 
podlagi rezultatov analize razvili postopek, ki omogoča prilagoditev 
(kalibracijo) tipala. Na koncu smo še predlagali proceduro avtomatskega 
zagotavljanja postopka kompenzacije v procesu produkcije.
Rezultati kažejo, da lahko z vgrajenim tipalom dosežemo natančnost 
merjenja temperature, kot jo specifi cira proizvajalec. Glede na končne 
rezultate je odstopanje v okviru ± 1,5 °C. Ali je to dovolj velika preciznost 
pa je odvisno od namena uporabe.
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Avtomatizacija paletizacije in 
transporta posod
Janez Pogorelc1, Robert Cingl2  - janez.pogorelc@um.si, r.cingl@gmail.com
1Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informa  ko, Smetanova 17, 2000 Maribor
2Pakman, d.o.o., Teharje 6, 3000 Celje

Automation of palletizing and transport containers

Presented is a robotic cell, which is designed for stacking PVC containers coming from the fi lling line. 
Stacking on pallets is carried by an industrial robot. Loaded pallets are then transported to the end point. 
Described are main components that make up the line, design, links and communication between them. 
Utility, safe operation, settings and control options are also presented. Robotic cell is designed and produced 
at company Parkman, d.o.o. for the client Belinka Perkemija, d.o.o..

Kratek pregled prispevka

Predstavljena bo robotska celica za avtomatsko zlaganja PVC posod, ki prihajajo iz polnilne linije na palete 
s pomočjo industrijskega robota. Naložene palete se nato transportirajo do končne točke. Opisane bodo 
komponente, ki sestavljajo linijo, načrtovanje, povezave ter komunikacija med njimi. Predstavljena bo 
namembnost in varno upravljanje ter možnosti nastavitev in nadzora robotske celice. PVC posode z barvo 
prihajajo iz že predhodno izvedene polnilne linije v robotsko celico, kjer jih robot zloži na palete, ki se 
nato transportirajo do odvzemnega mesta, kjer jih prevzame viličar. Robotska celica je bila zasnovana in 
izdelana v podjetju Pakman, d. o. o., za naročnika Belinka Perkemija, d. o. o..

1 Uvod

Predstavljena je robotska celica [1], namenjena 
zlaganju posod, ki prihajajo iz polnilne linije, na palete 
s pomočjo industrijskega robota. Naložene palete 
se nato transportirajo do končne točke. Opisane 
so komponente, ki sestavljajo linijo, načrtovanje, 
povezave ter komunikacija med njimi. Predstavljena 
je namembnost in varno upravljanje ter možnosti 
nastavitev in nadzora robotske celice.

Posode z barvo prihajajo iz že predhodno izvedene 
polnilne linije v robotsko celico, kjer jih robot zloži 
na palete, ki se nato transportirajo do odvzemnega 
mesta, kjer jih prevzame viličar. Robotska celica je 
bila zasnovana in izdelana v podjetju Pakman, d. 
o. o. za naročnika Belinka Perkemija, d. o. o.. Glavni 
namen investicije naročnika je bil razbremenitev 
delavcev v podjetju, ki so posode pred tem zlagali 

ročno, hitrejša paletizacija posod ter zagotavljanje 
varnosti delavcev, saj so posode lahko polnjene z 
nevarnimi snovmi.

Na osnovi strojnih načrtov in glede na zahteve 
tehnologov naročnika, smo izbrali elektro opremo 
in izvedli načrtovanje elektronskih delov robotske 
celice. Po končanih testih komponent v podjetju 
Parkman smo robotsko celico prepeljali do naročnika, 
jo zmontirali ter preizkusili delovanje v celoti. 
Robotsko celico smo izdelali v skladu s predpisi in 
standardi ter jo predali v uporabo naročniku.

2 Opis linije z robotsko celico

Robotska celica (RC) je namenjena avtomatskemu
zlaganju posod na palete ter transportu polnih 
palet do odvzema z viličarjem. RC za paletizacijo 
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sestavljajo robot KUKA s pripadajočo krmilno omaro 
KRC2, dovozna proga z mestom odvzema posode, 
transporter polnih palet in zalogovnik praznih palet 
(slika 2).

Robotska celica je obdana z varnostno ograjo, ob 
kateri se nahaja tudi dodatna krmilna omara RO.02.
Posode, napolnjene z barvo (slika 1), ki prihajajo iz 
polnilne linije, so brizgane iz PVC mase in so različnih 
oblik. Napolnjeni kanistri so (glede na velikost) težki 
od 22 do 60 kg, sodi pa imajo težo okrog 225 kg. 
Posode se transportirajo in pozicionirajo na mesto 
odvzema z robotom.

Najpomembnejša komponenta RC (slika 1, slika 2) je 
robot nemškega proizvajalca KUKA KR 360-2. To je 
šest-osni robot z nosilnostjo do 360 kg in dosegom 
2.826 mm [2]. Na roko robota je nameščeno namensko 
prijemalo (slika 4), ki lahko prime različne tipe posod 
in tudi paleto.

Slika 1: Prijem PVC posode na valjčnem transporterju.

Zalogovnik palet je podstavek, na katerem se nahaja 
skladovnica palet, ki jih je potrebno predhodno naložiti 
z viličarjem. Robot nato s prijemalom zagrabi paleto 
ter jo prenese na nalagalni transporter, kjer nanjo 

zloži posode. Zložene posode na paleti potujejo 
po valjčnem transporterju, ki se sicer nahaja izven 
robotske celice. Tako se polne palete transportirajo do
mesta odvzema palete. Skupino posod na polni paleti 
delavec zavije v zaščitno folijo in zatem zapakirano 
paleto prevzame delavec na transportnem viličarju.

Slika 2: Zgradba robotske celice.

Slika 3: Blokovna shema krmilja robotske celice.

Zahteva naročnika je bila, da mora robotska celica 
delovati v ročnem, avtomatskem ali stop režimu 
krmiljenja. Za delovanje RC v avtomatskem režimu 
morajo biti izpolnjeni določeni pogoji kot so: zaprta 
in zaklenjena vrata, izklopljena varnostna stikala, 
izbran program tipa posod, ipd.. 

Avtomatski režim delovanja lahko prekine stop tipka, 
prekinitev varnostne naprave in okvara motorjev 
ali kontaktorjev. Robotska celica mora zagotavljati 
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tudi varnost osebja, zato je delno zavarovana z 
zaščitno ograjo z vrati; v področju, kjer pa ni ograje, 
je zavarovana s svetlobnimi zavesami.

V podjetju Pakman je bilo razvito namensko prijemalo 
za palete in posode (slika 4), ki je pritrjeno na roko 
robota. Sestavljeno je iz dveh kavljev, s katerima 
lahko prime posode za ročaj, ter iz potisne plošče. 
Na prijemalo so nameščene tudi klešče za prijem 
velikih valjastih posod ter palet. Opremljeno je s 
tremi pnevmatskimi cilindri, in sicer za prijem malih 
posod, prijem velikih posod in palet ter cilindrom 
potisne lopute, ki je namenjena preprečevanju nihanja
posod ob transportu do nalagalnega mesta. Prijemalo 
je opremljeno tudi s ploščo za nasedanje, s katero 
se zaznava višina naloženih palet v zalogovniku.

Slika 4: Prijemalo robota.

3 Krmilje robotske celice

Krmilje je vgrajeno v krmilno omaro robota KUKA, ki 
vsebuje poleg robotskega krmilnika tudi PLK krmilnik 
Siemens SIMATIC [3], kontaktorje, frekvenčne pretvornike 
za pogon transporterjev [5] in varnostne module. 
Na sliki 3 je prikazana blok shema z razporeditvijo 
krmilnikov, senzorjev in aktuatorjev.

Na zaščitno ograjo RC je pritrjena tudi krmilna omarica 
RO.02 (slika 5). Le-ta vsebuje tudi operaterski panel 
MP270 Touch ter tipke in stikala, s katerimi upravljamo 
z linijo. Bela tipka na krmilni omarici je namenjena 
vklopu linije ter resetiranju (ponovnemu zagonu) 
varnostnega modula, če je bila pritisnjena katerakoli
tipka STOP. Rdeča tipka je namenjena izklopu linije, 
zelena potrditvi zaprtosti vrat, črna pa je namenjena 

zahtevi za odklepanje vrat. Na desni je rdeča tipka 
STOP, ki jo pritisnemo ob morebitnih napakah 
oziroma nepravilnemu delovanju linije. Stikalo, ki 
je nameščeno v sredini, je preklopno stikalo R-A 
s ključem, s katerim preklapljamo med ročnim in 
avtomatskim režimom delovanja linije.

Slika 5: Krmilna omarica z (OP) operaterskim 
panelom.

Za pravilno delovanje linije morajo naprave med 
seboj komunicirati. Polnilna linija pošlje logični signal 
krmilniku v robotski celici, ko jo posoda zapusti ter 
nadaljuje pot po transporterju [5] do odvzemnega 
mesta.

Komunikacijo krmilnika z robotom poteka preko 
podatkovnega vodila Profi bus, predvsem zaradi 
velikega števila spremenljivk kot so: izbran modul 
zlaganja posod na paleto (odvisno od tipa posod in 
palet), položaj robota in prijemala, hitrost gibanja ter 
različne zahteve in potrditve. Po istem komunikacijskem 
protokolu poteka tudi povezava med krmilnikom 
in operaterskim terminalom, s katerim izbiramo 
programe delovanja ter spreminjamo parametre na
liniji.

Glede na potrebe na liniji in zahteve naročnika smo 
izbrali programirljiv logični krmilnik (PLK) Siemens 
družine SIMATIC S7-300 [3]. Kot procesorski modul 
smo izbrali CPE 313C-2DP, ki ima na voljo 16 digitalnih 
vhodov in 16 digitalnih izhodov. Za potrebe linije 
smo potrebovali 48 vhodnih in 32 izhodnih enot 
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Slika 6: Posode, zložene na paleti.

[1], zato smo krmilnik razširili še z vhodnim modulom
SM 321 (32 optično izoliranih vhodov) in izhodni 
modulom SM 322 (16 optično izoliranih izhodov).
Programska oprema za načrtovanje PLK krmilnika 
obsega Siemens SIMATIC STEP7 in programski paket 
PRO TOOL. Osnovni PLK program je bil kodiran v t.i. 
lestvičnem programskem jeziku (LAD – Ladder Logic), 
saj ta način zelo pripomore k preglednosti programa.

Vmesnik človek-stroj je bil načrtovan s pomočjo 
programa SIMATIC WinCC Flexible [4]. Tako je bil 
realiziran prikaz sistema na operaterskem panelu (OP) 
MP270 Touch (slika 7), ki se dinamično posodablja, 
da lahko operater upravlja s sistemom. Prikaz na 
panelu je grafi čno oblikovan za čim enostavnejše 
razumevanje in upravljanje robotske celice. Na panelu 
se prikazujejo sporočila in alarmi, ki jih lahko tudi 
beležimo. S prikazanimi tipkami na panelu v različnih 
menijih spreminjamo nastavitve in procesne veličine 
ter upravljamo z robotsko celico.

Slika 7: Primer začetnega menija na OP.

V sklopu RC linije deluje robot KUKA kot samostojna 
enota, čigar delovanje je pogojeno s stanjem varnostnega 
sistema. Avtomatsko delovanje robota je usklajeno 
s krmilnim sistemom za vodenja kompletne linije. 
Programska oprema robota KUKA komunicira tako s 
PLK krmilnikom kot tudi z OP panelom [4].

Za programiranje robota KUKA [2] je bil uporabljen 
programski jezik SRLC. Program sestavljajo krmilni 
stavki, vhodno izhodni stavki in ukazi za gibanje. 
Pri kodiranju je bilo potrebno paziti na omejitve 
delovnega prostora, saj je potekalo programiranje 
v zunanjih ali orodnih koordinatah.

Za varnost uporabnikov kot tudi naprav je bilo 
poskrbljeno z uporabo ustreznih senzorjev, tipkal in 
indikatorjev. Vstop v RC skozi vrata je mogoč le ob 
predhodnem odklepanju vrat, kar storimo s pritiskom 
ustrezne tipke na krmilni omarici. Vrata so opremljena 
z varnostnimi ključavnicami, ki onemogočajo vstop 
v RC, ko je linija v procesu delovanja.

Za varnost pred vstopom v RC ob obratovanju v 
delu, kjer ni varnostne ograje, skrbita dve svetlobni 
zavesi. Le-ti ob morebitnem nenadzorovanem vstopu 
v območje delovanja linije nemudoma aktivirata 
varnostni modul, kar povzroči zaustavitev linije. 
Robotska celica je opremljena tudi s t.i. STOP tipkami. 
Nameščene so na predelih, kjer so hitro dostopne 
operaterju ob morebitnih napakah ali nepravilnem 
delovanju linije.

Slika 8: Svetlobni stolp za indikacijo dogodkov.
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Signalizacija delovanja ali prikaz napak na liniji je 
izvedena s svetlobnim stolpom, ki se nahaja na vidnem 
mestu na varnostni ograji. Svetlobni stolp (slika 8) 
signalizira delovanje z rdečo, rumeno ali zeleno 
svetlobo. Opremljen je tudi s hupo za zvočni signal.

Rdeča luč: Sveti v primeru izpada delovanja, če je 
pritisnjena tipka za izklop v sili in stroj ni vklopljen. 
Rdeča utripa v primeru izpada motorske zaščite ali 
izpada napajanja frekvenčnih regulatorjev.

Rumena luč: Sveti, kadar je linija v ročnem načinu 
delovanja in kadar linija prehaja v avtomatski 
režim. Utripa, kadar je linija v avtomatskem režimu 
delovanja in se je pojavilo sporočilo ob dogodku 
(alarmu) na liniji.

Zelena luč: Utripa, kadar linija prehaja v avtomatski 
režim delovanja. Sveti, kadar je linija v avtomatskem 
režimu delovanja.

Hupa: Prekinjeno trobi 5 sekund, kadar linija prehaja 
v avtomatsko delovanje in 10 sekund, kadar pride 
do posebnega dogodka (alarm) na liniji.

4 Zaključek

Predstavljena je robotska linija za avtomatsko zlaganje 
posod na palete in njihov transport. Opisani so nekateri 
pomembnejši sklopi, ki sestavljajo robotsko celico 
ter njihova vloga pri delovanju. Predstavljena je 
pomembnejša elektro oprema ter opisano delovanje 
in varno upravljanje z robotsko celico.

Za robotsko celico smo izrisali elektro načrte [1], 
sodelovali pri sami izdelavi krmilnih omaric in 
programiranju robota KUKA ter PLK krmilnika.  Uredili 
smo tudi tehnično dokumentacije in uporabniška 
navodila za osebje. Izdelava robotske celice je 
potekala tri mesece vse od naročila do predaje. Po 
testiranjih in predaji na robotski celici ni bilo večjih 
težav, tako da linija obratuje že približno dve leti 
brez napak.

Prijemalo, ki se nahaja na robotski roki, smo testirali 
in nadgrajevali že v fazi načrtovanja, saj je šlo za 
unikatno izvedbo, namenjeno prijemu točno določenih 
oblik in tež posod ter palete. 

V podjetju, ki je naročilo robotsko celico, je le-ta 
pripomogla k hitrejši in zanesljivejši paletizaciji 
posod za predajo končnemu kupcu. Dosežen je bil 
poglavitni namen investicije t.j. razbremenitev in 
varnost delavcev v podjetju, ki so pred tem ročno 
zlagali posode na palete. Finančni učinki za zdaj še 
niso znani, vendar se ocenjuje, da se bo investicija 
poplačala v nekaj letih.

5 Literatura

[1]  R. Cingl: Avtomatizacija linije za paletizacijo in 
transport posod, diplomsko delo visokošolskega 
študijskega programa Elektrotehnika, UM-FERI, 
marec 2013.

[2]  KUKA: http://www.robots.com/pdfs/kr60_datasheet.
pdf.

[3]  Siemens SIMATIC: http://www.industry.siemens.
com/topics/global/en/ti a-portal/controller-sw-
tia-portal/simatic-step7-basicv11/screencasts/
Pages/Default.aspx.

[4]  Siemens SIMATIC: http://support.automation.
siemens.com/WW/llisapi.dll/23615705?func=ll
&objId=23615705&objAction=csView&nodeid
0=10805161&lang=en&siteid=cseus&aktprim
=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=co
ntent.

[5]  Lenze: http://www.transdriveonline.co.uk/
products/0000-55kw-single-phase-input-ac-drives/
lenze-smdesmd551x2sfa-ac-inverter-0-55kw-1ph-
240200v.

...



42 AVTOMATIKA 145/2016

NAPAJALNI SISTEMI

FCGEN - razvoj in izvedba sistema vodenja 
za pomožni agregat z gorivnimi celicami na 
dizelsko gorivo
Boštjan Pregelj, Gregor Dolanc, Janko Petrovčič
Ins  tut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana
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FCGEN – development of diesel-powered fuel-cell based auxiliary power unit.

For truck applications the increasing demand for electrical power when the vehicle stands still has lead 
to an increasing need for an onboard electric power generator which operates with high effi  ciency and 
very low emissions. A fuel cell based auxiliary power unit (APU), with a diesel fuel processor is regarded 
as one of the most interesting options since it combines high effi  ciency, low emissions and the use of the 
same fuel as the main engine. The overall objectives of FCGEN are to develop and demonstrate a proof-
of-concept complete fuel cell auxiliary power unit in a real application, possibly onboard a truck. The APU 
system consists of a low-temperature PEM fuel cell, a complex diesel fuel processor and necessary balance 
of plant components designed to meet automotive requirements regarding e.g. size, mechanical tolerances, 
durability etc. The task of JSI group, presented in this paper, comprise both hardware and software work, 
which due to complex system and numerous and versatile inputs and outputs represented ad very interesting 
challenge. The software part represents development of the control system for the entire APU, while the
hardware part is twofold: fi rst the power converter and second the electronic control unit for the APU.

Kratek pregled prispevka

Na tovornjakih, zlasti v ZDA, pa tudi po Evropi narašča povpraševanje po električni energiji v času, ko vozilo 
miruje. To je pripeljalo do večje potrebe po pomožnih generatorjih električne energije, ki bi delovali z visokim 
izkoristkom in zelo nizkimi emisijami. Pomožni agregati, ki temeljijo na gorivnih celicah s procesorjem 
dizelskega goriva, zato štejejo kot ena od bolj zanimivih možnosti, saj združujejo visoko učinkovitost, čiste 
izpuste in uporabljajo enako (dizelsko) gorivo kot glavni motor. Glavni cilji projekta FCGEN so razviti in izdelati 
prototip celotnega pomožnega agregata z omenjeno tehnologijo in ga prikazati njegovo delovanje. Sistem 
sestoji iz nizkotemperaturne PEM gorivne celice, procesorja dizelskega goriva in podpornih komponent
(BoP) in je zasnovan tako, da v veliki meri že izpolnjuje zahteve avtomobilskih standardov. Naloga skupine 
IJS vključuje razvoj in izdelavo strojne in programske opreme, ki zaradi zapletenega sistema ter številnih 
in raznolikih vhodov in izhodov predstavlja velik izziv. Programska oprema obsega nadzorno-regulacijski 
sistem za celotni agregat, medtem ko se strojna oprema deli na dva dela: močnostni pretvornik, ter namenski 
krmilnik za agregat z vgrajenimi vhodno/izhodnimi moduli.
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1 Uvod

Gorivne celice s protonsko prevodno membrano [1], 
[2] se kot čist in učinkovit vir električne energije z 
visoko energijsko gostoto, nizkimi obratovalnimi 
temperaturami in tihim obratovanjem pojavljajo kot 
možen konkurent danes uporabljanim sredstvom. 
Dandanes tehnologije gorivnih celic v nekaterih 
primerih že konkurirajo drugim tehnologijam na trgu
tako pri stacionarnih kot mobilnih aplikacijah. V želji 
po množičnejši zastopanosti in konkurenčnosti pa je 
potrebno znižati ceno ter še izboljšati zanesljivost in 
trajnost delovanja. Zato je naloga proizvajalca celotnih 
sistemov pravilna izbira podpornih komponent, 
dobra uglasitev sistema vodenja [3], [4] ter uporaba
diagnostičnih pristopov [5] za dosego najboljše 
izkoriščenosti vseh komponent in doseganja 
optimalnega delovanja sistema kot celote.

Namen projekta FCGEN [6] je bil razviti, zgraditi in 
prikazati delovanje agregata z gorivnimi celicami na 
dizelsko gorivo, ki bi ga uporabljali na tovornjakih 
kot pomožni vir električne energije v času mirovanja. 

Bistveno pri tem je da bi deloval na enako gorivo, 
uporabljal že obstoječi akumulator, imel mnogo višjo 
učinkovitost, čistejše izpuste ter bi zagotavljal tiho 
delovanje. Oblikovan je tako, da bi bil lahko umeščen 
na mesto enega od rezervoarjev za gorivo.

Kot izhodišče so uporabljeni reaktorji (Raziskovalni 
institut Jülich, institut za mikrotehniko Mainz) in 
katalizatorji (Johnson-Matthey) zadnjih tehnologij 
[7], ter v projektu še nekoliko izboljšani, v celoti pa 
so razviti močnostni DC/DC pretvornik, krmilnik, ter
sistem vodenja, kar je naloga naše skupine.

Integracija celotnega sistema skupaj z gorivno celico 
[8] je naloga partnerja PowerCell, laboratorijski 
končni preizkus bo izveden na Institutu Jožef Stefan. 
Trenutno je projekt v fazi testiranja procesorja 
goriva (Volvo Technology, IJS) in integracije modula 
z gorivno celico. 

V nadaljevanju prispevka so kratko predstavljeni 
gradniki celotnega sistema ter bolj podrobno sistem 
vodenja, njegove funkcije in delovanje.
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2 Agregat z gorivnimi celicami na dizelsko 
gorivo

Agregat sestavljata dva glavna podsklopa:
•  procesor za dizelsko gorivo,
•  močnostni modul z gorivno celico,

njegovo delovanje pa omogočajo
•  podporne (angl. balance of plant - BoP) komponente, 

ter
•  krmilnik, ki skrbi za vodenje celotnega sistema 

in nadzira obratovalne parametre.

Akumulator za zagon, zaustavitev in premostitev 
prehodnih pojavov ob prilagajanju odjemni moči, je 
nujen del, ki pa ga agregat, prikazan na Sliki 1 deli 
z vozilom/tovornjakom.

Slika 1: Prikaz pomembnih gradnikov sistema: a) avtotermni 
reformer, b) razžvepljevalnik, c) reaktor za vodno-plinsko 
pretvorbo, d) PrOx, e) katalitski gorilnik, f) sklad z gorivnimi 

celicami, g) namenski krmilnik in h) DC/DC pretvornik.

2.1 Procesor za dizelsko gorivo

Ta del pretvarja dizel v produktni plin, imenovan 
reformat. Sestavlja ga pet reaktorjev: avtotermni 
reformer, reaktor za čiščenje žvepla, dva reaktorja 
za pretvorbo in čiščenje ogljikovega monoksida, 
ter katalitski gorilnik za končno izgorevanje 
nereagiranih komponent v izpuhu in predgrevanje 
pare. Poenostavljena procesna shema je prikazana 
na Sliki 2.

Slika 2: Poenostavljen shematski prikaz dovajanih reagentov 
brez hladilnih zank 

Bistvo razgradnje dizla je t.i. reforming

CmHn + nH2O → nCO + (n + ½H2)           (1)

endotermna reakcija, pri kateri se molekule dizelskega 
goriva na katalizatorju ob prisotnosti zraka in pare 
razgradijo na vodik, ogljikov monoksid, ter ogljikov 
dioksid. Ker je sama reakcija reforminga endotermna, 
je potrebno energijo zanj dovajati. Glede na način 
dovajanja energije ločimo:

• parne reformerje, kjer potrebno energijo dovedemo 
s predgrevanjem reaktantov (goriva in pare) ter 
segrevanja reaktorja od zunaj, in 

• avtotermne reformerje (ATR, uporabljen v tem 
primeru), kjer energijo za reakcijo zagotovimo 
znotraj reaktorja, z dodajanjem presežka zraka 
in posledično (eksotermno) delno oksidacijo 
dizla. Z uravnavanjem presežka zraka lahko 
zagotovimo optimalno temperaturo za potek 
reforminga v reaktorju. Posledično so ti reaktorji 
lahko precej manjši.

Za reformerjem v reformatu v opzanih količinah 
ostaneta še žveplo (v kolkor gre za navadni dizel), 
ter ogljikov monoksid. Za prvega poskrbi reaktor 
za »lovljenje« žvepla (angl. desulphurisation, DS), 
načrtovan tako da zadrži količino predvideno za 
celotno življenjsko dobo agregata. Drugi, ogljikov 
monoksid, pa najprej v reaktorju za vodnoplinsko 
pretvorbo (angl. water-gas-shift, WGS) v veliki meri 
reagira z vodo in se pretvori v vodik, preostanki 
le-tega pa se oksidirajo do neškodljivih vrednosti 
v reaktorju za preferenčno oksidacijo (PROX), kar 
omogoča njegov selektivni katalizator.
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Izvajamo:

  - konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

  - predelave strojev

  - regulacije vrtenja motorjev

  - krmiljenje strojev

  - tehnièno podporo in servis

Dobavljamo:

  - servo pogone

  - frekvenène in vektorske regulatorje

  - mehke zagone

  - 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

Na koncu verige je katalitski gorilnik (angl. catalitic burner, CAB), 
kamor vstopa izrabljeni reformat iz gorivne celice, ki med normalnim 
obratovanjem vsebuje še cca. 20-30% vodika. Tu izgorijo vse gorljive 
komponente, nastala toplota pa se izkorišča za predgrevanje pare,
pred vstopom v ATR.

Pred proženjem reakcije je potrebno ATR predgreti na vsaj 350°C, ostale 
reaktorje pa za preprečitev kondenzacije nad 100°C. Za predgrevanje je 
uporabljen t.i. zagonski gorilnik, njegov izpuh je speljan prek toplotnih
izmenjevalnikov, prek katerih se z zrakom segreva reaktorje. Za hitrejše 
segrevanje je le-to izvedeno v dveh vejah. V prvi ATR, DS, WGS in PROX, 
v drugi pa CAB.

Slika 3: Prikaz postopka pretvorbe dizla in čiščenja reformata.

2.2 Močnostni modul z gorivno celico

Ta del sestavljajo sklad z gorivnimi celicami, močnostni pretvornik, ter 
napajalnik podpornih komponent.

Sklad ima nazivno moč 5kW, sestavlja pa ga 50 nizkotemperaturnih 
PEM gorivnih celic, ki zagotavljajo delovno napetost med 50 in 30 V.
Med delovanjem se predvideva 70-80% izraba vodika. Stopnja 
kompleksnosti tega dela je precej manjša od procesorja goriva, saj so
dinamike hitrejše in bolj vodljive.

Namenski močnostni pretvornik za sisteme z gorivnimi celicami je »step-
down« tipa z učinkovitostjo 96% in skrbi za pretvorbo spreminjajoče 
se napetosti sklada na napetost akumulatorja, ter njegovo nadzorovano
polnjenje oziroma praznjenje. S krmiljenjem močnostnega pretvornika 
direktno vplivamo na tok in s tem delovno točko sklada, zato je zelo
pomembno, da le-to nastavljamo usklajeno s trenutno proizvodnjo 
vodika.
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Napajalnik podpornih komponent je 
bil zasnovan za napajanje številnih 
BoP komponent z različnimi de-
lovnimi napetostmi in močmi. 
Pri la gojen je tako da je skupna 
poraba energije čim manjša.

2.3 Podporne (BoP) komponente

Stanje prototipnega agregata beleži 
40 temperaturnih senzorjev, 8 
merilnikov pretoka, 7 merilnikov tlaka, 
lambda sonda ter 3 javljalniki vodika 
oziroma ogljikovega monoksida.
Delovanje agregata pa omogoča 
16 kompresorjev, 12 črpalk in 8 
ventilov, ki dovajajo reaktante in 
poganjajo hladilne ali ogrevalne 
kroge.

2.4 Krmilnik

Namensko razviti krmilnik se 
sestoji iz 4 procesorjev. Glavni 
(ARM cortex M4) skrbi za izvajanje 
programa vodenja, trije pomožni pa 
za zajem in fi ltriranje temperaturnih 
senzorjev, za komunikacijo ter 
za dodatne preračune. Vhode in 
izhode predstavlja 9 konektorjev, 
na katerih je preko 120 vhodnih/
izhodnih sponk. Le-te obsegajo

• 10 digitalnih vhodov,
• 64 analognih vhodov,
• 36 digitalnih izhodov manjše 

moči,
• 8 močnostnih digitalnih izhodov 

in
• 22 analognih izhodov.

3 Sistem vodenja

S stališča vodenja gre za proces 
z visoko stopnjo kompleksnosti 
tako po številu merilnih mest, 
aktuatorjev in regulacijskih zank, 
kot tudi po zahtevanem zaporedju 
akcij pri zagonskih in zaustavitvenih 

procedurah. Nekaj njegovih glavnih 
značilnosti je:

• proces z velikim številom 
vhodov / izhodov,

• multivariabilnost – sovpliv 
aktuatorjev,

• več zagonskih in zaustavitvenih 
procedur iz različnih delovnih 
stanj,

• velik razpon časovnih dinamik 
procesov,

• visoka občutljivost nekaterih 
zank,

• težko vodljiva stanja zaradi 
velikih mas reaktorjev in maj-
h nih energij, 

• možne trajne poškodbe re ak-
torjev ob prekoračitvi tempe-
raturnih limit,

• možni nepričakovani vžigi 
ogljikovih usedlin,

• veliko število senzorjev in 
aktuatorjev zgoščenih na maj-
hnem prostoru.

Tak kompleksen proces pri načr-
tovanju vodenja zahteva ce-
losten, sistemski pristop. To pa 
pri delu narekuje modularnost 
hierarhičnost, standardizacijo in 
dobro dokumentacijo. Na razvoj 
sistema vodenja je ključno vplival 
še en dejavnik – prototip agregata je 
bil načrtovan vzporedno s sistemom 
vodenja. Pri izvedbi slednjega tako 
ni bila optimizirana le učinkovi-
tost, temveč tudi prilagodljivosti, 
saj je vzporedno nastajajoči 
pro ces, zahteval mnoge sprotne 
prilagoditve. Zaradi omogočanja 
večje prilagodljivosti je bil v prvi 
fazi sistem vodenja realiziran na 
industrijskem krmilniku Simatic 
(Slika 4) in šele kasneje prenešen 
na namenski krmilnik.

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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Slika 4: Procesor goriva z BoP komponentami v
fazi testiranja s Simatic krmilnikom.

3.1 Struktura sistema vodenja

Sistem vodenja ima 4-nivojsko hierarhično modularno 
strukturo, prikazano tudi v Tabeli 1.

Tabela 1: Štiri nivojska hierarhična struktura.

V zgornjem nivoju je avtomat stanj (Slika 5), ki nastavlja 
delovne točke aktuatorjev in reference regulirnih 
zank. Stanja modelirajo delovanje procesa v različnih 
režimih, prehodi med njimi pa so določeni z zahtevo 
uporabnika, pragovi ali časovniki. V opisanem primeru 
imamo delovanje modeliramo z zagonsko, dvema 
delovnima, tremi zaustavitvenimi procedurami, ter 
stanjem zaustavitve. Za varno zaustavitev brez posledic 

za reaktorje ali uporabnika, morajo biti ustrezne 
procedure pripravljene za vsako stanje delovanja.

Slika 5: Diagram prehajanja stanj avtomata.

Nivo nižje so funkcijski bloki (npr. s preračuni potrebnih 
tokov reaktantov glede na zahtevani bremenski tok, 
Slika 6), PID regulatorji (18 povratnih zank), moduli za
spremljanje določenih stanj procesa in druge funkcije.
Na tretjem nivoju najdemo vmesnike do senzorjev 
in aktuatorjev, s preračuni merilnih količin v fi zikalne 
vrednosti in obratno, na osnovnem, četrtem nivoju, 
pa vhodno/izhodne signale ter komunikacije.

Slika 6: Funkcijski blok za izračun delovnih točk regulacijskih 
zank glede na zahtevan izhodni tok sklada gorivnih celic.

3.2 Vodenje nekaterih reaktorjev in procedur

3.2.1 Zagon in zaustavitev sistema
Za uspešno proženje reakcije v procesorju goriva morajo 
katalizatorji v reaktorji doseči določene temperaturne 
pragove. Pri tem v reformerju (350-400°C) in katalitskem 
gorilniku (100°C) gre za temperaturi vžiga, pri vseh 
reaktorjih kondenzacijsko točko (70-100°C, odvisno 
od relativne vsebnosti vode). Kondenzacija vode in 
predvsem potencialno hitro izparevanje lahko namreč 
trajno poškodujeta katalizator. Zaradi velikih mas 
reaktorjev segrevanje zahteva veliko energije in časa. 
Predvsem zadnji v verigi, PROX se segreva zelo počasi, 
medtem ko je pri DS reaktorju že potrebno preprečevati 
pregrevanje. 
Pri zaustavitvi je pomembno da se ves dizel in reformat 
izplakneta iz sistema s paro.

Nivo Ime in opis 

L4  Avtomat stanj: 
• Stanja (naprej razdeljena v korake) 

• Diagram prehajanja stanj 

• Pogoji prehodov med stanji in sporočila o 

napakah  (ko pogoji preh. niso doseženi) 

• Avtomatski ali ročni prehodi med stanji oz. 

koraki 

L3  Funkcijski bloki: 
• Vodenje podsistemov 

• Zaprtozančni reg.i in odprtozančna krmilja, 

• Različni funkcijski bloki 

• Spremljanje (monitoring) stanj/spremenljivk 

• Diagnostične funkcije 

L2  Vmesniki senzorjev in aktuatorjev: 
• Vmesniki za senzorje (skaliranje enot, 

spremljanje spremenljivk znotraj limit) 

• Vmesniki za aktuatorje (avtomatsko/ročno 

vodenje,spremljanje statusa) 

L1  Signali za senzorje in aktuatorje: 
• Vhodno/izhodni signali (analogni, digitalni),  

• Komunikacije (CAN, Ethernet, up. vmesnik) 
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3.2.2 Avtotermni reformer
Ključna reakcija za uspešnost celotne pretvorbe dizla se 
odvija v avtotermnem reformerju. Reagenti, dizel, zrak 
in vodna para določajo delovne pogoje in neposredno 
vplivajo na učinkovitost pretvorbe. Z uravnavanjem 
faktorja presežka kisika določamo razmerje med 
potekoma vzporednih reakcij delne oksidacije in 
parnega reforminga. ter faktorja presežka pare. Želena 
delovna temperatura je čim bliže limiti 1000°C, ki pa 
je ne smemo preseči. Proces je zelo občutljiv, saj že se 
majhna sprememba v pretokih reaktantov takoj odrazi 
v opazno spremenjeni temperaturi v reaktorju. Zato je 
pomembno natančno in usklajeno dovajanje reaktantov, 
kar ob uporabi industrijskih črpalk in kompresorjev 
predstavlja poseben izziv.

Natančno uglaševanje delovne temperature pri določeni 
delovni točki dosežemo s pripravo pare določene 
temperature, ki jo ustvarimo z mešanjem hladne vode 
in v katalitskem gorilniku predgrete pare. Pri tem mora 
skupni pretok vode ostati konstanten.

3.2.3 Reaktor za vodno-plinsko pretvorbo
V tem reaktorju ogljikov monoksid reagira z vodo v vodik 
in ogljikov dioksid, vendar je ta reakcija reverzibilna, zato 
želimo v prvem delu reaktorja imeti visoko temperaturo, 
da reagira čim večji delež monoksida, v drugem pa precej
nižjo, da preprečimo povratno reakcijo. Zato takoj po 
zagonu procesa nekaj časa vhodni del reaktorja grejemo 
z dodajanjem zraka (oksidacija), izhodni del pa ves čas 
hladimo na konstantno temperaturo.

3.2.4 Reaktor za preferenčno oksidacijo
V PROX reaktorju je selektivni katalizator, ki ob dodajanju 
kisika iz refomata oksidira še preostali ogljikov monoksid, 
hkrati pa preprečuje reakcijo kisika z vodikom. Reaktor
ima tri regulirne veličine: dva kompresorja za dovajanje 
zraka ter črpalko hladilne vode. Pri vodenju se srečamo 
z več izzivi. Prvi je izjemno majhna energija reakcije, 
drugi velika masa reaktorja in tretji izbira primerne 
lege senzorja, saj ima tisti z najhitrejšim odzivom slabo
občutljivost na regulirni signal, tisti z najboljšo občutljivostjo 
pa izjemno počasen odziv – tog sistem.

3.3 Uporabniški vmesnik

Za potrebe testiranj in spremljanja delovanja v razvojnem 
obdobju je bil razvit podroben uporabniški vmesnik. Obsega 
40 zaslonov, ki vključujejo procesne sheme (procesor 

goriva (Slika 7) in katalitski gorilnik, čistilni reaktorji, 
gorivna celica), avtomate stanj, delovanje regulatorjev 
povratnih zank, procesne vrednosti, aktuatorje, varnostna 
opozorila in napake, ter shranjevalnik podatkov.

Slika 7: Primeri zaslonov uporabniškega vmesnika.

Z njim je mogoče spremljati vse merjene veličine, 
delovanje regulacijskih zank in procedur, preklapljati med 
avtomatskimi in ročnimi režimi pro cedur, regulacijskih 
zank in posamez nih aktuatorjev. Poleg tega ima vgrajene 
tudi nadzorne funkcije, opozorila o napakah, ter beleženje 
zgodovine vseh podatkov. Razvit v programskem okolju 
Beijers IX developer in teče na osebnem raču nalniku, ki 
je prek ethernet kabla povezan s Simatic krmilnikom ali 
na menskim krmilnikom (FCGEN ECU) in omogoča tudi 
upravljanje na daljavo.
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4 Zaključek

V prispevku so opisani gradniki agregata, predvsem 
pa značilnosti in koraki, ki jih je bilo potrebno izvesti 
na področju vodenja za dosego delujočega razvojnega 
sistema. Razvoj celotnega sistema je zahteval izjemno 
usklajeno delo in komunikacijo med geografsko oddaljenimi 
partnerji projekta z vse Evrope. Z našega stališča pa je 
poleg delujočega sistema izjemnega pomena izkušnja 
uporabe najnovejših tehnologij na področju reforminga 
in gorivnih celic, ter doseganje zanesljivega, varnega 
in trajnega delovanja le-teh ob uporabi standardnih 
komponent (materialov, senzorjev in aktuatorjev) iz 
avtomobilske ali procesne industrije. Na vseh nivojih 
se je namreč tudi tu zelo jasno pokazalo, kako daleč je 
laboratorijsko okolje od pogojev vsakodnevne uporabe. 

5 Zahvala

Za fi nančno podporo se zahvaljujemo EC, ki v okviru 
FCH-JU fi nancira projekt FCGEN [277844], ter Programu 
[P2-0001] ki ga fi nancira Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo.
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6. SLOVENSKA FOTOVOLTAI NA KONFERENCA 

 
SLO-PV 2016 

 

 
 

etrtek, 22. september 2016 
 

UL, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana 
 
 
 
Vas zanima trajnostno naravnana in okoljsko neobremenjujo a proizvodnja elektri ne 
energije iz sonca? Želite spoznati najnovejše trende fotovoltaike na podro ju raziskav in 
razvoja son nih celic, fotonapetostnih modulov, razsmernikov ali sistemov? Želite 
podrobne informacije o upravljanju in vzdževanju fotonapetostnih sistemov? Vas zanima 
razvoj slovenskega fotovoltai nega trga? Bi radi sami proizvajali svojo elektri no 
energijo? Bi radi ogrevali sanitarno vodo s fotovoltaiko? 
 
Vabimo Vas, da se v etrtek, 22. 9. 2016, udeležite 6. Slovenske fotovoltai ne 
konference, ki bo potekala na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 
cesta 25, Ljubljana. Vzporedno konferenci bosta potekala tudi dva dogodka: enodnevna 
sejemska prireditev (22. 9.), kjer bo mo  videti ponudbo slovenskega trga ter tridnevna 
(21. – 23. 9.) mednarodna delavnica Euroregional Workshop on Photovoltaics & 
Nanophotonics, kjer boste lahko spoznali delo raziskovalcev na podro ju fotovoltaike 
širom Evrope. 
 

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

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

Organizatorja: 
  

 
 
 

Slovenska tehnološka 
platforma za fotovoltaiko
 

 
 

Univerza v Ljubljani 
Fakulteta za elektrotehniko 

Tržaška cesta 25, Ljubljana 

 





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

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

www.metronik .s i

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

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

Proficy Workflow
Orodje za obvladovanje delovnega toka in avtomatiziranje ročnih 
operacij v procesnih sistemih. Prinaša večjo obvladljivost in boljši 
nadzor nad procesi ter zmanjšuje možnost napak operaterjev.

Proficy CSense
Močno analitično orodje, ki preko modeliranja in simulacije 
pomaga uporabnikom ugotoviti možne vzroke za težave in variacije 
v procesu ali vzroke za neustrezno kakovost proizvodov.

Proficy Batch Execution
Orodje za vodenje šaržnih procesov v skladu s standardom S88.

Proficy Plant Application
Rešitev za obvladovanje proizvodnih procesov s poudarkom na 
sledljivosti, kakovosti in učinkovitosti ter analizi ključnih informacij 
iz procesa.

Dream Report for Proficy
Orodje za izdelavo, generiranje in pošiljanje poročil. Poročila 
se lahko generirajo samodejno prek nastavljenega urnika (npr. 
dnevno, tedensko) ali na zahtevo, samodejno pa se lahko tudi 
natisnejo ali pošljejo na izbrane e-mail naslove. 

Proficy GlobalCare Complete
Predstavlja razširjeno garancijo, ki uporabnikom programske 
opreme GE IP nudi najvišji nivo tehnične podpore in možnost 
brezplačne nadgradnje na novo verzijo produktov v času trajanja 
pogodbe. 

Proficy HMI/SCADA iFIX 
Vodilna programska oprema za nadzor in vodenje procesov na 
svetu. Visoka funkcionalnost in odlična tehnologija.

Proficy WebSpace
Proficy WebSpace je zmogljiv spletni odjemalec, ki nudi popoln 
nadzor in vizualizacijo procesa preko lokalnega intraneta ali 
interneta, brez spreminjanja obstoječe iFIX aplikacije. 

Proficy Historian
Učinkovit arhiv procesnih podatkov z visoko zmogljivostjo zbiranja, 
hranjenja in distribuiranja podatkov. Lahko ga uporabljamo kot 
osnovo za poročanja in proizvodne informacijske sisteme.

Proficy Historian Analysis
Orodje za grafično analizo in prikaz procesnih podatkov shranjenih 
v bazi Proficy Historian preko spletnega brskalnika (HTML5 
tehnologija).

Proficy Mobile
Orodje za hiter dostop do ključnih procesnih informacij in alarmnih 
stanj ter prikaz natančnih delovnih navodil. Orodje je namenjeno 
uporabnikom, ki niso stalno v kontrolni sobi, a morajo imeti 
možnost hitrega vpogleda v delovanje procesa preko mobilnih 
naprav (Android, iOS) ali web okolja.
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