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Spoštovani,

Novo leto je pred nami, zaključujemo staro... Težki časi so za nami in 

upam, da se bo v naslednjem letu obrnilo navzgor. Vsaj statistike in go-

spodarski kazalci tako kažejo. No, vsekakor je treba z optimizmom zreti 

v prihodnost...

Naslednje leto nas čaka tudi kar nekaj zanimivih in pomembnih dogod-

kov v naši panogi. Že v januarju in februarju sta dva taka - IFAM/IN-

TRONIKA - Sejem avtomatizacje in profesionalne elektronike in nato SOK, 

Seminar optične komunikacije. Prisrčno vabljeni k sodelovanju in obisku!

Naj vam na koncu zaželim še veliko zdravja, osebnih in poslovnih uspe-

hov ter poln lonec sreče v letu 2017!

            Dragan Selan, odg. urednik

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

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

 3 HAMTECH

 5 HAMTECH VIDEONADZOR

 6 ALKATRON

 7 ELEKTROSPOJI 

 9 AIG2017

11 HAMTECH COMMUNI.

12 WAGO

15 HAMTECH COMM.

17 SCHNEIDER ELECTRIC

17 INTRONIKA

19 INTRONIKA

21 KOTNIKOVI DNEVI

22 HAMTECH IDAS

23 BECKHOFF

24 DATALAB

25 LSO

26 SOK2017

29 HAMTECH VIDEO

31 TIPTEH

33 TIPTEH

37 PS LOGATEC

39 PS LOGATC

41 FBS ELEKTRONIK

41 TEHNA

43 YASKAWA SLOVENIJA

49 MIEL

50 4WEB

51 IFAM

52 HAMTECH ICOM

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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EXPRESS NOVICE

DOSEŽEK INSTITUTA DOSEŽEK INSTITUTA 
»JOŽEF STEFAN« 2016:»JOŽEF STEFAN« 2016:
OSEBNI MERILNIK EKG ZA OSEBNI MERILNIK EKG ZA 
DOLGOTRAJNO SPREMLJANJE DOLGOTRAJNO SPREMLJANJE 
SRČNE AKTIVNOSTISRČNE AKTIVNOSTI

Ljubljana, 20. december 2016 - Raziskovalci Instituta »Jožef 
Stefan« so razvili miniaturno mobilno medicinsko napravo za 
merjenje EKG, ki v povezavi z vašim osebnim telefonom omogoča 
nemoteče, večdnevno merjenje delovanja srca med vsakodnevnimi 
aktivnostmi. Osebni merilnik EKG je v svetovnem merilu pomembna 
tehnološka inovacija za dolgotrajno spremljanje delovanja srca. S 
partnerjem iz gospodarstva so inovacijo izvedli v obliki medicinsko 
certifi ciranega tržnega izdelka SAVVY EKG. 

Enokanalni merilnik je z dvema EKG 
elektrodama nameščen na telo, čim 
bližje srcu. Izmerjeni EKG se prikazuje in 
shranjuje v vašem pametnem telefonu 
za kasnejšo natančnejšo obdelavo. 
Merilnik EKG je večfunkcijski; meri tudi 
intenzivnost gibanja in temperaturo 
uporabnika, kar omogoča bolj zanesljive 
napovedi in ambientalno inteligenco. 
Visokokakovostna EKG meritev je 
namenjena kroničnim bolnikom, tistim, 
ki opravljajo nevarne poklice, in vsem, 
ki trajno skrbijo za svoje zdravstveno 
stanje. Njegove kakovostne meritve so primerne za uporabo v medicini, 

Informacije: Prof. dr. Roman Trobec, 01 477 3497, roman.trobec@ijs.si, IJS

Slika 1: Prof. dr. Roman Trobec in dr. Viktor Avbelj, Institut 
”Jožef Stefan”
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OSEBNI EKG MERILNIK

zato lahko pomembno prispeva k reševanju vsakodnevnih 
problemov, s katerimi se srečuje medicinsko osebje v 
bolnišnicah, zdravstvenih domovih, v domovih starejših 
občanov in v zdraviliščih. 
 
SAVVY EKG ima velik potencial za znižanje stroškov 
zdravstvene oskrbe. Zasnovan je kot zanesljiva osebna 
medicinska naprava. Zaradi brezžičnega delovanja, 
majhnosti in oblikovne zasnove je nemoteč tudi med 
delom, gibanjem, športom in počitkom. Ob posvetu z 
zdravnikom omogoča spremljanje delovanja srca ter 
s tem zgodnje odkrivanje težav in uvajanje ustreznih 
preventivnih ukrepov.

Jedro sistema SAVVY EKG je majhna, lahka naprava, dolžine 
10 cm in teže 22 g, ki se pritrdi na telo s pomočjo standardnih 
samolepljivih EKG elektrod. Z visoko ločljivostjo meri EKG 

uporabnika, zato je primerna tudi za klinično uporabo. Z 
enim polnjenjem vgrajene baterije lahko merilnik EKG 
neprekinjeno deluje več kot sedem dni. Je izjemno preprost 
za uporabo, ne potrebuje nobenih nastavitev, kablov 
ali stikal, zato je enostaven za vzdrževanje in čiščenje. 
Merilnik EKG je brezžično povezan z mobilno aplikacijo 
MobECG, ki shranjuje meritve in prikazuje EKG signal. 

Aplikacija, ki je brezplačno na voljo na Internetu, omogoča 
uporabniku, da označi trenutke meritve, ko je npr. občutil 
spremembe v bitju srca ali v svojem počutju. Uporabnik 
lahko nemudoma sam izdela poročilo v obliki izpisa EKG 
v času tik pred in po označenem dogodku. Ker je poročilo 
zapisano v obliki, ki je čitljiva na vseh računalnikih, ga 
lahko pošlje svojemu zdravniku ali skrbnikom. Zdravnik 
ali pa tudi sam uporabnik, lahko s programom VisECG za 
prikaz in analizo EKG podrobno pregleduje datoteko s 

posneto meritvijo ter opravi osnovne obdelave in analize. 
Program je bil izdelan na IJS v sodelovanju z medicinskimi 
strokovnjaki in je zato prosto dostopen.  

Sistem SAVVY EKG je namenjen široki individualni uporabi 
kot osebna medicinska naprava, kot npr. merilnik krvnega 
tlaka, in cenovno dostopen večini uporabnikov. Zato lahko 
postane pomemben gradnik mobilnega medicinskega 
omrežja v Sloveniji in v drugih regijah EU ter tako 
prispeva k zgodnjem odkrivanju motenj v delovanju srca, 
k učinkovitejšim preventivnim ukrepom in k razbremenitvi 
zdravstvenega osebja.
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Srednja šola za strojništvo, 
meha troniko in medije na poti k 
odlično sti sledi 

VIZIJI, POSLANSTVU, VREDNOTAM.

VIZIJA: 

Želimo postati šola, ki jo na poti k 
odličnosti ženejo ambicioznost, 
inovativnost, ustvarjalnost in 
etičnost. 

POSLANSTVO: 

V sinergiji z internim, strokovnim 
in širšim družbenim okoljem 
pripravljamo za življenje, učenje in 
delo odlično usposobljene, družbeno 
in etično odgovorne posameznike. 

VREDNOTE, ki jih gojimo: 

strokovnost in profesionalnost 
odgovornost 
poštenost 
samostojnost 
doslednost 
strpnost in drugačnost 
inovativnost 
pripadnost in partnerstva 
etičnost. 

Uvajanje sistema odličnosti temelji na 
evropskem modelu odličnosti EFQM (European 
Fondation for Quality management).

PRIPRAVE NA SVETOVNO PRVENSTVO PRIPRAVE NA SVETOVNO PRVENSTVO 
V ROBOTIKIV ROBOTIKI  

mag. Matej Veber univ. dipl. inž, Robert Ojsteršek mag. inž. meh.
ŠC Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Pot na Lavo 2, 3000 Celje
matej.veber@sc-celje.si

Na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije skrbimo za inovativne 
in kakovostne pristope pri rednem pouku, vajah in projektnem delu. Dijake 
želimo pripraviti na strokovno delo v realnem okolju, pri tem pa bistveno 
vplivati na odnos do dela, delovne navade, komunikacijo, samoiniciativnost 
pri delu ter podjetnost. V ta namen izvajamo Projektno delo v stroki, v 
okviru katerega dijaki spoznajo proces od ideje do izdelka, pri tem pa se 
po zmožnostih približamo realnim problematikam in rešitvam. 

Poleg omenjenega so dijaki aktivno prisotni na regionalnih in državnih 
tekmovanjih iz mobilne robotike. Namen tekmovanja je razvoj avtonomnih 
mobilnih robotov, ki se premikajo v prostoru in rešujejo zadane probleme. 
Dijaki s svojim entuziazmom in inovativnostjo izdelajo konstrukcijo robota 
z vsemi pomembnimi mehanskimi sklopi. Pomembno pri tem je, da je 
robot zelo gibljiv v prostoru, čim manjši, rešitve pa so čim bolj preproste 
in učinkovite. 

Zelo pomemben je tudi programski del. V tem segmentu morajo udeleženci 
napisati čim bolj učinkovit program in ga implementirati v okolju tekmovalnega 
labirinta. Zmaga pripada ekipi, ki združi interdisciplinarna znanja in se 
posledično robot v  okolju pomika najhitreje in zadane naloge opravi v 
najhitrejšem času. Med drugim je ekipa dijakov M-2.C, program srednjega 
strokovnega izobraževanja Tehnik mehatronike, marca 2016 osvojila 3. 
mesto na tekmovanju Lego Masters, ki ga organizira FRI Ljubljana.

Slika 1: Tekmovalci na Lego Masters; 
Žan Ocvirk, David Žuraj, Žan Sotošek

Na ŠC Celje organiziramo regijsko predtekmovanje RoboAs za OŠ in SŠ. 
Ekipa dijakov razreda M-3.C, v  programu Tehnik mehatronike, je v zahtevni 
konkurenci, osvojila 1. mesto in si tako prisvojila vstopnico na državno 
tekmovanje RoboCup Junior v mesecu maju 2016, ki je bilo izvedeno na 
FERI UM Maribor.
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AIG'17

Slika 2: Tekmovalci na RoboCup Junior (Matija Laznik, Rok 
Černec, Žan Gornik, Žan Kramžar, Mitja Tomšič, Dominik 

Hratnik, Rok Žnidarič, SSI TEHNIK MEHATRONIKE

S svojim entuziazmom, neutrudnim in timskim delom 
smo na omenjenem tekmovanju v zahtevni konkurenci 
slovenskih in hrvaških srednjih šol osvojili 1. mesto v 
kategoriji Reševanje. Slika 3: Utrinek s tekmovanja



10 AVTOMATIKA 149/2016

EXPRESS NOVICE

Na ta način smo si priborili vstopnice za Robotics camp, 
ki je potekal junija 2016 v Rijeki v organizaciji Ameriške 
ambasade v Zagrebu in je bil med drugim namenjen širitvi 
znanja robotike in spodbujanju inovacij. Med drugim so 
dijaki osvojili dodatna znanja programiranja in načrtovanja 
mobilnih robotskih sistemov. Zanimiva pa so bila tudi 
predavanja in anekdote g. Chucka Bergh-a iz NASE (Jet 
Propulsion Lab). Predaval je o snovanju, konstruiranju 
in anekdotah pri izvedbi plovila Mars Rover, ki je bilo 
poslano na planet Mars. 

Slika 4: Ekipa na Robotic Camp Rijeka in Charles Bergh 
(NASA, JPL Robotics)

Naš najpomembnejši dosežek pa je posledično udeležba 
na svetovnem prvenstvu RoboCup Junior, ki bo julija 2017 
v Nagoyi na Japonskem. 

Slika 5: Več info: http://www.robocup2017.org

Priprave na svetovno prvenstvo v robotiki so trenutno v polnem 
teku. Razdelimo jih lahko v dva sklopa; organizacijskega 
in strokovnega. V okviru strokovnega segmenta dijaki 
konstruirajo, programirajo in testirajo samogradnega 
robota. Testirajo različne opcije programskih algoritmov, 
zelo pomemben sklop pa je tudi senzorika, kjer preizkušajo 
različne opcije zaznavanja poti, ovir, barv in objektov. Ker 
so dijaki zelo aktivni pri pripravah na svetovno prvenstvo, 
jim je šola omogočila status dijakov tekmovalcev, kar jim 
omogoča določene ugodnosti pri pouku.

V organizacijskem segmentu se posvečamo organizaciji 
poti in bivanja na Japonsko ter pridobivanju fi nančnih 
sredstev. Rezervirati je potrebno letalske karte, nočitev 
v hotelu, prijaviti tekmovalce in plačati kotizacijo ter 
upoštevati vse možne scenarije pred in na tekmovanju. 
Tekmovanje bo velik fi nančni zalogaj, zato se posvečamo 
zbiranju fi nančnih sredstev. 

Slika 6: Programiranje mobilnega robota

Slika 7: Testiranje mobilnega robota

V kolikor želite podpreti inovativnost, samoiniciativnost, 
timsko delo in entuziazem dijakov, vas prosimo za 
sponzorstvo, donacijo, materialna sredstva, pomoč pri 
organizaciji, dobrodošli pa so tudi nasveti, vaši cenjeni 
prispevki pa bi med drugim pomenili tudi vašo promocijo 
v svetu. 

PRISPEVEK LAHKO NAKAŽETE NA NAŠ TRR: 
IBAN SI56 0110 0603 0696 740 
REFERENCA SI00 291036  (obvezno)

HVALA

Mladi so polni zagona in energije, ki jo je potrebno 
pravilno usmeriti. Zagotoviti jim je potrebno učno okolje 
v katerem bodo razvijali svoj potencial, inovativnost, 
konstruktivnost in splošne vrednote in norme. Mentorji 
imamo pri tem veliko vlogo. V današnjem času hitrega 
razvoja in modernih komunikacijskih ter informacijskih 
tehnologij, so informacije in znanje na dosegu, problem 
se pojavi pri vrednotah, normah in pravilni uporabi 
informacij ter znanj. Pravilna in notranja motivacija je 
ključ do uspeha. Naj zaključimo z znanim rekom: 

Z vizijo do znanja, skupaj sodelujmo in zmagujmo!

Mentorja: Matej Veber in Robert Ojsteršek ter ekipa KKČH.
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YASKAWA V SLOVENIJI

Frankfurt, 23. november 2016 – »Japonska 
korporacija Yaskawa bo do leta 2022 ustvarila 
najmanj 200 novih delovnih mest«, sta na 
današnji tiskovni konferenci v Frankfurtu 
napovedala Hiroshi Ogasawara (direktor ter 
predsednik Yaskawa Electric Corporation) in 
Manfred Stern (predsednik in izvršni direktor 
Yaskawa Europe ter podpredsednik korporacije 
Yaskawa Electric Corporation).

Hubert Kosler -direktor YASKAWA Ristro d.o.o. in Yaskawa Slovenija d.o.o., 
Aleš Cantarutti - državni sekretar Ministrstvo za gospodarstvo in tehnologijo, 
Bruno Schenkenburger - predsednik Yaskawa Robotics Europe, Masahiro 
Ogawa - podpredsednik korporacije Yaskawa Electric Corporation, nj. eksc. 
Marta Kos Marko - slovenska veleposlanica v Nemčiji, Hiroshi Ogasawara 
- direktor ter predsednik Yaskawa Electric Corporation, Manfred Stern - 
predsednik in izvršni direktor Yaskawa Europe ter podpredsednik korporacije 
Yaskawa Electric Corporation, Jukka-Pekka Mäkinen - predsednik in izvršni 

direktor The Switch-a Yaskawa Company.

Yaskawa bo v Sloveniji odprla novo proizvodno podjetje 
za izdelavo robotov, ki so jih doslej izdelovali le v 
proizvodnih centrih na Kitajskem in Japonskem. Potreba 
po razširitvi produkcijskih kapacitet bo Sloveniji do leta 
2022 predvidoma prinesla 200 novih delovnih mest.

Prve Yaskawine robote iz evropske linije proizvodnje naj bi 
dobili leta 2018. Novo proizvodno podjetje v Sloveniji bo 
zadostilo okoli 80 % evropskih potreb po robotih. Celotna 
investicija je ocenjena na približno 25 milijonov evrov.

Kot eden največjih globalnih akterjev v sektorju industrijskih 
robotov, z več kot 350.000 prodanimi vgrajenimi roboti in 
kot vodilni mednarodni dobavitelj pogonske tehnologije ter 
sistemov za avtomatizacijo, Yaskawa zasleduje ambiciozno 
zastavljeno strategijo širitve v Evropo. Korporacija s stoletno 
tradicijo postavlja nove tehnološke trende, saj v nasprotju 
z mednarodnimi usmeritvami svetovnih korporacij, ki svoje 
tehnološko znanje in proizvodnjo selijo iz Evrope v Azijo, 
Yaskawa ubira prav nasprotno, sebi lastno poslovno pot.

Yaskawa z investicijami v obstoječe robotske posle in 
tehnologijo električnih pogonov širi svoje evropske 
aktivnosti. Podjetje je razširilo svoj poslovni model z 
nedavnimi strateškimi priključitvami podjetij s področij 
industrijske krmilne tehnologije in »zelene energije«, ki 
se osredotočata na energetske rešitve z vetrno energijo 
in elektrifi kacijo ladijskih pogonov.

Prva evropska proizvodn ja Prva evropska proizvodn ja 
robotov japonske korporacijerobotov japonske korporacije 
Yaskawa bo v Sloveniji!Yaskawa bo v Sloveniji!
Informacije: Yaskawa Slovenija d.o.o.
Lepovče 23, 1310 Ribnica
www.yaskawa.eu.com



High performance and flexibility for HVAC applications.

WAGO BACnet Building Controller (B-BC)

• Freely programmable with integrated Web server

• SD card slot and 2port switch

• Compact and modular I/O level

• Interfaces for LON, MPBus and more.

www.wago.com

BACnet/IP Controller

Fast Control Solution for Complex Applications!
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Ljubljana, 2. december 2016 – Schneider Electric, globalni 
specialist za upravljanje energije in avtomatizacijo, je 
predstavil napravo NetBotz™ 250, za enostavno fi zično 
zaščito podatkovnih centrov. Nova, cenovno dostopna 
naprava, omogoča prilagodljiv dostop do strežnika in 
proaktiven nadzor IT okolja v realnem času. Naprava ščiti 
opremo pred fi zičnimi poškodbami, morebitnimi tveganji 
okolice, kot tudi človeškimi napakami. Ščiti torej opremo pred 
vsem tistim, kar lahko zmoti podatkovni center in zmanjša 
njegovo zanesljivost. NetBotz 250 se lahko uporablja na 
več načinov. V preprostem kontrolnem okolju, za nadzor 
dostopa strežniške omare ali kot kombinirana zaščita.

Znižanje poslovnih tveganj in trajanja zastojev

Niz naprednih funkcij in sodoben uporabniški vmesnik  
omogočajo skoraj intuitivno podporo NetzBotz in takojšnjo 
prilagoditev temperaturam senzorja ter vlažnosti. Hkrati 
omogoča tudi zaznavanje tekočine, tresljajev in dima. Tako 
znižuje možnost nastanka škodljivih dogodkov, s čimer se 
prepreči ali vsaj zmanjša potencialne zastoje. NetBotz 250 
je uskladljiv z APC rešitvami za serverske omare in rešitve 
StruxureWare™ Data Center Expert. Naprava NetBotz 
250 se lahko brez težav integrira v obstoječe naprave in 
na ta način takoj po namestitvi olajša implementacijo, 
konfi guracijo, upravljanje in zaščito. 

Nadzor dostopa do strežniških omar je na voljo v dveh 
različicah: s 125 kHz in 13.56 MHz frekvencijskim čitalcem. 
Dostop do serverskih omar je omogočen zgolj akreditiranim 
osebam, lahko pa se ga konfi gurira na način, da v primeru 
zlorabe opozori IT osebje. 

Z integracijo naprave NetBotz in rešitvijo StruxureWare 
Data Center Expert se učinkovitost delovanja podatkovnega 
centra povečuje na vseh ravneh. Omogočen je centraliziran 
nadzor nad fi zično infrastrukturo in povezanimi napravami. 
Na ta način se znižuje tudi poraba energije, podaljšuje 
obdobja kontinuiranega delovanja naprave, izboljšuje 
načrtovanje delovnih nalog in doseže boljše delovanje 
naprave.  

“Varnost, zanesljivost in dostopnost so imperativi vse 
pomembne infrastrukture. Podatkovni centri so strateška 
lastnina vsake organizacije – neprestano morajo delovati, da 
se zagotovi kontinuiteto poslovanja. Tu je vidna sprememba 
v pristopu – sprememba od reaktivnega proti proaktivnemu 
nadzoru. Cilj  tega pa je predvidevanje tveganj in njihova 
zaustavitev, še preden se dejansko zgodijo,” pojasnjuje 
Hajrudin Džananović, direktor prodaje Director IT Business 
pri Schneider Electric, odgovoren za tržišče Slovenije, 
Hrvaške ter  Bosne in Hercegovine. 

APC rešitev Schneider Electric je vodila blagovna znamka 
za integrirano IT infrastrukturo in programsko opremo. S 
portfeljem proizvodov, ki zagotavljajo zanesljivo oskrbo 
z električno energijo informacijskih in komunikacijskih 
sistemov, zagotavlja APC varnost v omrežnem svetu. V 
sodelovanju z največjo skupnostjo partnerjev, ki proizvajajo 
specializirane rešitve za domače in poslovne mreže, APC 
varuje informacije in podatke za posameznike in podjetja.

NetBotz 250 je že dostopen za prodajo. Več podrobnosti 
o proizvodu Schneider Electric APC NetBotz lahko najdete 
na NetBotz.com.

NADZOR PODATKOVNIH CENTROV

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

NetBotz™ 250: poenostavlja varnost in nadzor okolij 
podatkovnih centrov vseh velikosti

• Kombinacija nadzora okolice in pristopa k programskim opremam v napravi, za večjo zanesljivost podatkovnih 
centrov

• Nova naprava podpira do 47 brezžičnih, povezanih senzorjev v napravah in omogoča hitrejšo namestitev 
• Najbolj ekonomična rešitev za fi zično zaščito občutljive IT opreme
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EXPRESS NOVICE

“Ker poraba energije in rast cene energentov predstavljajo 
znaten del stroškov vsakega podjetja, je potrebno z energijo  
varčevati. Prvi korak bi morala biti samoocena: vsako podjetje 
mora oceniti koliko energije lahko privarčuje. Ugotoviti mora 
na katerih mestih in v katerih procesih lahko porabi manj 
energije. Elektronska oprema, ki jo podjetja uporabljajo 
pri svojem poslovanju (računalniki, podatkovni centri, itd.) 
porabijo veliko energije, zato bi se bilo pri razmišljanju o 
prihrankih potrebno osredotočiti na dosledno uporabo 
energetsko učinkovitih naprav,” meni Darko Lopotar iz 
družbe Schneider Electric. 

Med napravami, ki porabijo veliko energije, so vsekakor 
podatkovni centri, kjer podjetja shranjujejo svoje podatke, 

zato morajo biti podatkovni centri neprestano zavarovani 
in stalno na razpolago. Energija ki se porablja za napajanje 
in hlajenje podatkovnih centrov predstavlja kar 50 % 
celotne porabe energije. Toda tudi pri podatkovnih centrih 
je mogoče varčevati. Dobro oblikovan prostor s strežniki, 
ki uporabljajo energetsko učinkovite rešitve lahko porabi 
do 30 odstotkov manj energije.

Nekaj nasvetov o tem kako privarčevati 
energijo v vašem podjetju

Poleg vlaganja v nove, energetsko učinkovite rešitve, si 
lahko pri prihrankih energije pomagamo s spodnjimi nasveti:

Informacije: Schneider Electric d.o.o.

Kako znižati stroške energije v vašem 
podjetju?

Ljubljana, 21 december 2016. – Položnice za plačilo energije predstavljajo  v vsakem podjetju večji del 
poslovnih stroškov. Ta del pa bi lahko postal še večji, saj cene energentov neprestano naraščajo. Po ocenah 
Svetovne banke bo cena električne energije do leta 2020 narasla kar za 20 %. Zato so rešitve, ki pripomorejo 
k prihrankom pri razsvetljavi, porabi računalnikov in drugih naprav, recikliranju in hlajenju ali ogrevanju 
prostorov več kot dobrodošle.
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VARČNA RABA EL. ENERGIJE

1. Razsvetljava - ugašajte luči v praznih prostorih ter 
ponoči in med odmorom za kosilo.

2. Računalniki - preko noči izklapljajte računalnike. 
Zaslone nastavite na takšen način, da se sami izključijo 
po določenem obdobju neaktivnosti. Zasloni namreč 
porabijo tudi do dve tretjini energije, ki jo porabijo 
osebni računalniki.

3. Recikliranje - uporabljajte samo to, kar lahko reciklirate: 
papir, steklo, plastiko, baterije, itd. 

4. Ogrevanje in hlajenje - upoštevajte osnovno pravilo 
za varčno rabo: nastavite termostat za ogrevanje in 
hlajenje, tako da dosežete optimalno temperaturo.

5. Napajanje – preverite ali obstajajo postopki, ki 
preprečujejo prekomerno napajanje opreme.

6. Izklapljanje – preverite kaj lahko poleg računalnika 
še izključite. Na primer fotokopirni stroj, ki ostane 
vključen preko noči, porabi toliko energije, kolikor je 
porabi za 1500 kopij. 

 
O Schneider Electric 

Schneider Electric je globalni strokovnjak za upravljanje 
energije. S prihodki v višini ~ 27 milijard EUR leta 2015 
in več kot 160.000 zaposlenimi služi našim partnerjem 
in uporabnikom v več kot 100 državah sveta. Pomaga jim 
pri upravljanju energije na varen, zanesljiv, učinkovit in 
trajnosten način. Od najenostavnejših stikal do kompleksnih 
operacijskih sistemov. Naša tehnologija, programska 
oprema in storitve izboljšujejo način na katerega uporabniki 
poslujejo. Povezane tehnologije preoblikujejo industrije, 

transformirajo mesta in obogatijo življenja. V Schneider 
Electric temu pravimo Life is On. 
www.schneider-electric.si 
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

Optične komunikacije so v zelo kratkem času, zadnjih štirih desetletij, doživele izredno buren razvoj. Vidikov tega 
razvoja je več, izstopa pa enormno povečevanje bitne hitrosti. V zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
je izum optičnega ojačevalnika privedel do široke uvedbe tehnologije valovnodolžinskega multipleksiranja 
(angl. Wavelength Division Multiplexing – WDM). Razvrščanje valovnih dolžin omogoča dodatna povečanja 
prenosne kapacitete posameznega optičnega vlakna čez meje časovnega multipleksiranja. Tehnologija 
WDM izkorišča lastnosti razpršitve (disperzije) svetlobe za združevanje in ločevanje optičnih signalov na 
osnovi njihovih valovnih dolžin znotraj optičnega spektra, kjer ima optično vlakno najnižje slabljenje. Glavna 
ekonomska prednost, ki jo je tehnologija WDM prinesla, pa je bila uporaba enega optičnega vlakna z več 
vzporedno potekajočimi barvnimi kanali, namesto večjega števila vzporednih optičnih vlaken. Varčevanje z 
optičnimi vlakni je prineslo tudi lažje upravljanje in nadzor sistemov z valovnodolžinskim multipleksiranjem. 
Pri povezavah z optičnimi ojačevalniki se je bilo mogoče povsem izogniti električnim regeneracijam, pri čemer 
se stroški dragega optičnega ojačevalnika delijo na večjo število uporabnikov.

Slika 1: Primer razvrščanja železniškega prometa znotraj koridorja s tehniko, ki poleg časovnega multipleksiranja omogoča tudi 
(vzporedno) multipleksiranje prometa. Tehnika vzporednega multipleksiranja omogoča tudi istočasno regeneracijo in enostavno 

dodajanje ter odvzemanje prometnih tokov. (Vir: Slika iz zbornika Optične komunikacije 2017)   

Razvoj gre naprej

Današnji, v praksi uporabljeni optični sistemi s tehnologijo gostega valovnodolžinskega multipleksiranja (angl. 
Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM) omogočajo večkratno izkoriščanje prenosnega optičnega vlakna in 
nudijo tudi preko 80 kanalov s posamezno zmogljivostjo 10 Gbit/s na kanal. Pri tej terabitni zmogljivosti sistemov 
se upravičeno zastavlja vprašanje po razlogih za razvoj in vpeljavo prenosnih sistemov z zmogljivostjo 100 Gbit/s na 
kanal. Vsem, ki poznajo potrebe po prenosnih zmogljivostih v hrbtenici optičnega omrežja, je takoj jasno, da glavni 
razlog ni povezan s potrebo po čim večji prenosni hitrosti, čeprav tudi te ne smemo zanemariti, saj svetovni internetni 
promet predstavlja nekaj sto Tbit/s.  

Glavni vzrok za uvedbo sistemov, ki omogočajo optični prenos z zmogljivostjo 100 Gbit/s, je predvsem čim večji 
izkoristek prenosnih telekomunikacijskih sistemov preko optičnega vlakna. Pri tem se kot ključno kaže zmanjšanje 
števila uporabljenih valovnodolžinskih kanalov, ki so uporabljeni za prenos skupnega telekomunikacijskega prometa. 

Sodobni optični prenosni sistem z Sodobni optični prenosni sistem z 
zmogljivostjo 100 Gbit/s zmogljivostjo 100 Gbit/s 

doc. dr. Boštjan Batagelj
Laboratorij za sevanje in op  ko, Katedra za informacijske in komunikacijske tehnologije

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Tržaška  25, 1000 Ljubljana

e-pošta: bostjan.batagelj@fe.uni-lj.si
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SODOBNI OPTIČNI 100GB PRENOSNI SISTEMI

Uporabljeno maksimalno število kanalov v enem vlaknu lahko hitro privede 
do potrebe po montaži ali najemu novega optičnega vlakna. Kljub temu, da so 
rešitve s prenosnimi zmogljivostmi 40 Gbit/s že razvite, vse kaže na to, da se 
ne bodo uveljavile, ker so predrage in zahtevajo dodatne posege na optičnih 
trasah. Bodoči optični prenosni sistemi se bodo nadgrajevali neposredno iz 
10 Gbit/s na koherentni prenos z zmogljivostjo 100 Gbit/s in več. 

Manjše število valovnodolžinskih kanalov v optičnih sistemih omogoča 
enostavnejše in cenejše upravljanje s prometom v vozliščih, kjer so nameščeni 
optični multiplekserji za dodajanje in odvzemanje (angl. Optical Add/Drop 
Multiplexer – OADM) ali celo optični prevezovalniki (angl. Optical Crossconnect 
– OXC), ki imajo funkcijo preusmerjanja valovnih dolžin iz enega vlakna na 
drugo vlakno.

Raziskave in preizkusi v praksi s prenosnimi sistemi z zmogljivostjo 100 Gbit/s so 
pokazali, da ima vse tehnične pogoje za prenos podatkov štirifazna modulacija 
z dvojno polarizacijo DP-QPSK (angl. Dual-Polarization Quadrature Phase Shift 
Keying). S tovrstno modulacijo je mogoče povečati prenos za faktor dva v 
primerjavi z modulacijo QPSK, saj pri štirifazni modulaciji z dvojno polarizacijo 
dejansko prenašamo dve modulaciji QPSK, vsako v svoji polarizaciji. Za prenos 
se uporabljata ortogonalni polarizaciji enega samega laserskega izvora, ki je 
po valovni dolžini nastavljiv po celotnem območju optičnega ojačevalnika. 
Kljub temu, da se prenos odvija istočasno na obeh polarizacijah, se vsaka od 
polarizacij ločeno modulira za prenos polovice prometa. Pred oddajo se obe 
modulirani polarizaciji združi in pošlje v optično vlakno. 

Glavni namen za uvedbo polarizacijskega multipleksa je njegova relativno 
enostavna uporaba v praksi in dejstvo, da se z ločitvijo signala na dve ločeni 
polarizaciji zmanjša potrebna pasovna širina za prenos signala. Prenosne 
hitrosti na linijskem delu so zaradi enkapsulacije podatkov za prenos, nadzora 
prenosa in vnaprejšnjega popravljanja napak (angl. Forward Error Correction – 
FEC) v resnici nekoliko večje od dejanskega uporabniškega prometa. Uporaba 
polarizacijskega multipleksa je pripomoglo k temu, da je pasovna širina 
posebno oblikovanega spektra prenosnega prometa 100 Gbit/s ožja od 50 
GHz in se lahko uporablja v aktualnih sistemih DWDM. 

Poleg dveh polarizacij se pri prenosu s pomočjo DP-QPSK uporablja tudi fazna 
modulacija. Pri tem se na sprejemu ne opazuje intenziteta svetlobe, kot se to 
počne pri standardni detekciji, ampak se opazuje spremembo faze nosilca, 
saj se intenziteta svetlobe ne spreminja. V primeru prenosnih kanalov 100 
Gbit/s je na sprejemu zahtevan koherentni detektor. Koherentni sprejemnik 
deluje podobno kot vsem dobro znani radijski sprejemnik. Sprejeti signal se 
na vhodu zmeša z lokalnim oscilatorjem in tako dobimo mešalni produkt, ki 
ima frekvenco enako razliki frekvenc med sprejetim signalom in lokalnim 
oscilatorjem.

Ker imajo optični sprejemniki zelo visoko frekvenco nosilca, je frekvenca 
lokalnega oscilatorja izbrana tako, da je razlika med vhodnim signalom in 
lokalnim oscilatorjem dovolj majhna, da se lahko mešalni produkt zaznava 
elektronsko. Koherentni sprejem ima dve bistveni prednosti v primerjavi 
s klasičnim detektorjem na intenzitetno modulacijo. Prva je izboljšano 
razmerje signal/šum detektiranega signala, druga pa možnost digitalne 
obdelave. Pri digitalni obdelavi detektiranega signala se lahko odšteje vplive 
nekaterih škodljivih pojavov, ki so nastali na optični prenosni poti. Ker se 
pri koherentnem sprejemu pridobi tudi fazna informacija prejetega signala, 
se lahko z elektronskim izenačevalnikom povrne obe polarizaciji signala in 
kompenzira kromatsko disperzijo ter polarizacijsko rodovno disperzijo. Obe 
povrnjeni polarizaciji signala se vodita na analogno digitalne pretvornike 
(ADC) in nato na procesor digitalnih signalov (angl. Digital Signal Processor – 
DSP). Poleg elektronske kompenzacije kromatske in polarizacijske disperzije 
je posredno mogoče tudi zmanjšanje nelinearnih pojavov, kjer v sistemih
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OPTIČNE KOMUNIKACIJE

DWDM še posebno izstopa štirivalovno mešanje (angl. 
Four-Wave Mixing – FWM) s svojimi novo nastalimi 
intermodulacijskimi produkti, ki povečujejo nivo sistemskega 
šuma. Nelinearne mešalne produkte je mogoče zmanjšati z 
uporabo vlakna z večjo disperzijo, na primer standardnega 
enorodovnega vlakna, ki ima koefi cient disperzije 17 ps/
(nm*km).

Čeprav so se raziskave o možnostih uporabe koherentnih 
sprejemnikov začele že v devetdesetih letih 20. stoletja, 
so koherentni sprejemniki z dostopnostjo zelo hitrih 
ADC pretvornikov, tehnično izvedljivostjo zelo hitrih in 
kompleksnih DSP ter izvedljivostjo kompleksnih fotoničnih 
integriranih vezij, postali ekonomsko smiselni in praktično 
izvedljivi šele v obdobju zadnjih let.

Pri koherentnem sprejemu se obravnava kompleksne 
signale. Izhodni signal je sorazmeren amplitudi vhodnega 
signala in ohranja njegovo fazo. Detektiran signal je 
kompleksno število – ima realni del I in imaginarni del 
Q. Koherentna detekcija pa prinaša večjo selektivnost in 
občutljivost sprejemnika, neobčutljivost na polarizacijo 
ter večji spektralni izkoristek.

Koherentna detekcija omogoča najvišjo možno selektivnost 
sprejema, saj je selekcija izvedena v osnovnem frekvenčnem 
pasu. Omogoča najvišjo možno občutljivost sprejema, ki 
bi po teoriji lahko bila na kvantni meji sprejema. Poleg 
tega je koherentna detekcija prilagojena za sprejem 
večnivojske kompleksne modulacije, ki je ena od stopenj 
bodočega razvoja. 

Pomembna prednost koherentnega prenosa je zelo 
velika toleranca na kromatsko disperzijo, ki je bila glavni 
omejujoči dejavnik pri sistemih 10 Gbit/s in 40 Gbit/s z 
intenzitetno modulacijo. Z vidika trenutno obratujočih 
omrežij je toleranca na kromatsko disperzijo največkrat 
nepomembna prednost, ker je disperzija v optičnih prenosnih 
sistemih, v katerih so že vzpostavljeni prenosni kanali z 
zmogljivostjo 10 Gbit/s, v veliki meri že kompenzirana. 
Vendar se lahko pričakuje, da bodo v prihodnjih sistemih 
disperzijski kompenzatorji odstranjeni.

Slika 2: Koherentni QPSK sprejemnik. (Vir: Slika iz zbornika 
Optične komunikacije 2014; Matjaž Vidmar)

Kaj pa pomanjkljivosti?
Vsekakor sistemi s 100 Gbit/s ne prinašajo zgolj pred-
nosti, temveč imajo tudi nekaj pomanjkljivosti. Večja 
pomanjkljivost je frekvenčna odvisnost večine vmesnikov 
DWDM z zmogljivostjo 100 Gbit/s, ki na sprejemu za 
lokalni oscilator uporabljajo oddajni laser. To omejuje 
uporabo tovrstnih vmesnikov na enovlakenskih optičnih 
prenosnih sistemih, pri katerih se za sprejem in oddajo 
ne more uporabiti iste valovne dolžine.

Druga pomanjkljivost koherentnih sistemov je v bistvu 
njihova prednost, ki se odraža v zelo veliki toleranci na 
kromatsko disperzijo. Do praktičnih težav pride, kadar je 
optični prenosni sistem vzpostavljen samo za povezave z 
zmogljivostjo 100 Gbit/s in je zaradi nekega razloga med 
dvema ojačevalnima mestoma potrebna tudi povezava z 
zmogljivostjo 10 Gbit/s. V takem primeru je treba dodati 
modul za kompenzacijo disperzije, ki je pogoj za delovanje 
povezave z zmogljivostjo 10 Gbit/s. Pri tem največkrat 
pride do posega v optično pot in s tem do prekinitve 
aktivne optične povezave.

Prihodnost 

Kakorkoli pogledamo so koherentni sistemi s prenosnimi 
zmogljivosti 100 Gbit/s na kanal ali celo več prihodnost 
optičnih komunikacij. V bodoče obstaja več možnosti za 
povečevanje prenosnih zmogljivosti optičnih transportnih 
sistemov. Prenosni sistemi imajo mnogo tehnoloških 
možnosti za izboljšave, ki bodo prinesle hitrost 150 Gbit/s 
z modulacijo DP-8QAM, hitrost 200 Gbit/s z modulacijo 
DP-16QAM in še mnogo več. Pri načrtovanju bodočih 
optičnih prenosnih sistemov pa moramo imeti raziskovalci 
pred očmi, da se nove tehnologije med seboj podpirajo 
in dopolnjujejo.

 Slika 2: Načini večanja zmogljivosti optične zveze. (Vir: Slika iz 
zbornika Optične komunikacije 2017)
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Literatura
• Boštjan Batagelj, »WDM – tehnologije«, zbornik seminarja 

optične komunikacije, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 
1999.

• Jožko Budin, Boštjan Batagelj, »Zdaj prihaja še WDM PON: 
nadaljnji razvoj optičnega dostopovnega omrežja«, Delo, 
15. jan. 2009, leto 51, št. 11, str. 19.

• Jožko Budin, »Omejitve in tehnologije transportnega 
omrežja«, zbornik seminarja optične komunikacije, 
Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 2013.

• Matjaž Vidmar, »Svetlobni sprejemnik«, zbornik seminarja 
optične komunikacije, Ljubljana, Fakulteta za elektrotehniko, 
2014.

• B. Batagelj, V. Janyani, S. Tomažič, »Raziskovalni izzivi 
optičnih komunikacij do in preko leta 2020«, Informacije 
MIDEM, sep. 2014, letn. 44, št. 3, str. 177-184.

• Edi Bagar, »Optični prenosni sistemi z zmogljivostjo 100 
Gbit/s«, diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija. 
Ljubljana, 2016.

O avtorju 
Boštjan Batagelj je doktoriral leta 
2003 na Univerzi v Ljubljani s 
področja optičnih tehnologij. Od 
leta 1997 je zaposlen na Fakulteti 
za elektrotehniko, Katedri za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije v Laboratoriju za sevanje 
in optiko (http://lso.fe.uni-lj.si). Kot 
predavatelj in asistent predava 
ter vodi laboratorijske vaje pri 

nekaterih telekomunikacijskih predmetih. Je avtor preko 400 
objavljenih člankov, osmih patentov in sodeluje v domačih in 
mednarodnih raziskovalnih projektih s področja optičnih in 
radijskih komunikacij. Njegovo raziskovalno delo je povezano 
z optičnim dostopovnim omrežjem, optičnim transportnim 
omrežjem in nelinearnimi optičnimi pojavi. V slovenskem 
prostoru je strokovni javnosti najbolj poznan kot soorganizator 
rednih strokovnih seminarjev s področja optičnih komunikacij. 

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani bo v dneh od 1. do 3. februarja 2017 izvedla 23. 
strokovni seminar Optične komunikacije (sok.fe.uni-lj.si), na katerem bodo svoje prispevke predstavili 
priznani domači in tuji predavatelji z univerz, inštitutov in korporacij. Poleg aktualnih vprašanj iz 
Slovenije bo seminar obravnaval tudi smeri razvoja optičnih sistemov, ki se bodo v Sloveniji uvajali 
v naslednjih letih.
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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. 





Manufacturing

Obvladujte zaloge in  
obvladovali boste denar!

Pokličite
01 25 28 950  

ali pišite na 
prodaja@datalab.si

Povečajte 
učinkovitost

Izboljšajte
načrtovanje

Zmanjšajte 
stroške 

poslovanja

Postanite
še bolj

konkurenčni

Zaupa nam že 
več kot 48.000 
uporabnikov.

Eno od glavnih orodij, s katerim lahko dosežete kon -
kurenčno prednost na vedno bolj zahtevnem trgu, je 
poslovna programska oprema PANTHEON, s katero 
spremljate poslovanje svojega podjetja. 

PANTHEON vam omogoča slednje od vhoda materiala do iz-
hoda izdelkov ter spremljanje zaloge po serijskih številkah in 
lokacijah na skladišču. Predvsem pa vam zagotavlja uspešno 
podporo materialni oskrbi proizvodnje ter povezavo med pro-
dajo in proizvodnjo. Z vsemi temi mehanizmi boste izboljšali 
obvladovanje svojih zalog ter s tem neposredno vplivali na svoj 
denarni tok.

S številnimi prednostmi za enostavno in zahtevno proizvodnjo 
predstavlja optimalno rešitev za modernizacijo vašega poslo -
vanja, zagotavlja pa vam tudi tudi najširšo mrežo podpore. 

www.datalab.si/pantheon/manufacture

Z odločitvijo, da naše poslovanje zaupamo celoviti poslovno-infor-
macijski rešitvi PANTHEON, smo zelo zadovoljni. Omogoča nam, 
da obvladujemo zaloge materiala in gotovih izdelkov, kalkulacije, 
naročila, delovne dokumentacije, poleg tega pa smo izboljšali pod-
poro do kupcev ter uspeli doseči pregled nad skladiščem. Močno pa 
nam je poenostavil tudi procese med blagovnim delom in računo-
vodstvom, tako da se lahko ekipa v večji meri posveča nadzoru ter 
manj operativnemu delu.

g. Mitja Kostanjevec, Finakos d.o.o.
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MOBILNO POVEZOVANJE
V zadnjem desetletju smo priča neslutenem razmahu 
mobilnih komunikacij. Širokopasovna mobilna omrežja so 
postala izjemno prilagodljiva in zanesljiva tako, da lahko 
učinkovito dopolnjujejo ter nadomeščajo standardne 
žične mrežne povezave. Kot taka omogočajo tudi hitro 
in zanesljivo povezovanje prostorsko razpršenih naprav 
na globalno internetno omrežje z namenom njihovega 
centralnega nadzora in upravljanja v M2M - Machine to 
Machine oz. IoT - Internet of Things aplikacijah. V prihodnjih 
letih je predvidena enormna rast števila naprav, povezanih 
prek mobilnih in ostalih brezžičnih omrežij. Analitična 
skupina Yankee Group recimo ocenjuje, da bo v letu 2020 
globalno v splet povezanih že 50.000.000.000 naprav. 

V podjetju Telos d.o.o. so vodilni regionalni ponudnik in 
pionir rešitev za mobilno povezovanje naprav (M2M). V 

sodelovanju s principali, ki predstavljajo vrh ponudbe 
mobilne komunikacijske opreme, lahko ponudijo 
mobilne M2M rešitve, ki so popolnoma prilagojene 
zahtevam vaših aplikacij. Najpogostejših primeri teh so: 
centraliziran oddaljen nadzor in upravljanje dislociranih 
naprav, povezovanje prodajnih točk (POS), bankomatov in 
kioskov, nadzor in upravljanje vozil (Fleet manangement), 
telemetrija, vzpostavitev redundančnih (backup) povezav 
in Digital Signage. Rešitev mobilnega povezovanja naprav 
prinaša uporabnikom neposreden nadzor nad dislociranimi 
napravami in s tem zagotavlja veliko zanesljivost delovanja, 
ter občutno zniža operativne stroške.

Referenčni primeri implementacij TELOS-ovih rešitev:
 Mobilno digitalno oglaševanje v Ljubljanskih mestnih 

avtobusih (LPP)
 Oddaljen nadzor oddajnikov nacionalne radio-

televizije (RTV)
 Daljinsko odčitavanje števcev v Elektro Gorenjska
 Zunajne digitalno oglaševanje Toja
 Nadzor sončnih elektrarn na številih lokacijah po 

Sloveniji

Predstavitev rešitve:
Odčitavanje električnih števcev prek mobilnega 
omrežja

Rešitev oddaljenega odčitavanje električnih števcev prek 
mobilnega omrežja je mogoče izvesti na več načinov. 
Prva možnost je uporaba števcev z vgrajenim mobilnim 
modemom, ki skrbi za povezavo do centrale dobavitelja 
električne energije. Ta pristop je zelo drag, saj zahteva 
zamenjavo vseh obstoječih števcev pri odjemalcih in prinaša 

Informacije: TELOS d.o.o.
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bistveno višji strošek prenosa podatkov. Pri tej rešitvi je 
zajem podatkov izveden centralizirano, iz obstoječih števcev, 
vezanih na posamezno transformatorsko postajo. V njej je 
nameščen koncentrator, v katerem se zbirajo podatki vseh 
priključenih uporabnikov. Nanj povežemo usmerjevalnik, 
ki prek mobilnega omrežja prenaša vse zbrane podatke 
v nadzorni center v centrali dobavitelja. Velika prednost 
te rešitve je tudi možnost nadzora perifernih naprav in 

okolja v sami transformatorski postaji. Na usmerjevalnik 
namreč lahko priključimo varnostne kamere, senzorje in 
sorodne naprave in na ta način spremljamo dogajanje na 
lokaciji. Rešitev je skladna z EU uredbo o odčitavanju in 
zaračunavanju porabe električne energije, ki od distributer-
jev zahteva odčitavanje porabe v 15 min. intervalih.

Predstavitev rešitve:
Mobilno digitalno oglaševanje na javnih prevoznih sredstvih

S povečevanjem hitrosti podatkovnih prenosov, so mobilna omrežja postala zrela tudi za zanesljivo distribucijo 
multimedijskih vsebin. V TELOS-ovem programu so denimo na voljo tudi Dual 4G/LTE mobilni usmerjevalniki (vgrajena 
dva mobilna modema), ki prinašajo izjemno hitre mobilne prenosne hitrosti - DL 300Mb/s in UL: 100Mb/s. Tako je 
omogočena vzpostavitev atraktivne rešitve Mobilnega digitalnega oglaševanja (Digital Signage) na javnih prevoznih 
sredstvih (avtobusi, vlaki). V vozila  vgradimo LCD zaslone, ki jih povežemo s predvajalnikom vsebin, tega pa priključimo 
na 4G/LTE mobilni usmerjevalnik, ki skrbi za povezavo med predvajalnikom in multimedijskim strežnikom. Ta se nahaja 
v nadzornem centru, kjer se pripravljajo vsebine in vrši nazdor nad delovanjem sistema. 

Vsebine se prek mobilnega omrežja prenašajo do predvajalnikov, ki jih ti prikazujejo na zaslonih. Vgrajen GPS sprejemnik 
neprestano pošilja lokacijo vozila v nadzorni center. Vezano na lokacijo centralni multimedijski strežnik pošilja na 
predvajalnike specifi čno lokalizirano multimedijsko oglaševalsko ali informativno vsebino. Na usmerjevalnik lahko 
priključimo varnostne kamere in senzorje ter tako prek njih izvajamo tudi varnostni nadzor v vozilu. Prek vgrajene 
WiFi dostopne točke lahko potnikom omogočimo dostop do spleta - Mobile HotStop. 

Rešitev je bila uspešno implementirana v sistemu Ljubljanskega mestnega prometa (LPP).
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Robustel R2000 Dual
Robustel R2000 Dual je visoko zmogljiv industrijski 
Dual 4G/LTE mobilni VPN usmerjevalnik nove generacije, 
namenjen uporabi v širokem spektru M2M/IoT aplikacij. 
R2000 Dual ima lahko vgrajena dva 4G/LTE mobilna 
modema ter tako zagotavlja zelo velike agregirane mobilne 
prenosne hitrosti (do 300 Mb/s DL in 100 Mb/s UL). 
Obenem prinaša občutno boljšo uporabniško izkušnjo, 
popolno mobilno redundanco in izjemno hitro izbiro oz. 
menjavo omrežja. 

Unikatna lastnost usmerjevalnika R2000 Dual je vgrajeno 
4 portno PoE (Power over Ethernet) stikalo. Prek stikala 
na splet povežemo mrežne naprave na lokacijah in jih 
obenem tudi napajamo! S tem se izognemo zapletom pri 
vzpostavitvi samostojnega napajanja naprav na lokacijah, 
idealna rešitev za postavitev oddaljnega video nadzora. 

Kljub kopici naprednih lastnosti, se R2000 Dual lahko 
pohvali tudi z dobrim razmerjem med ceno in kvaliteto. 

Glavne prednosti mobilnega usmerjevalnika R2000 Dual so:

 Vgrajena en oz. dva HSPA+ ali 4G LTE (Cat.4 download 
do 300 Mb/s | upload 100 Mb/s) mobilna modema. 
Menjava mobilnega omrežja je izvedena v vsega 3 
sekundah, kar je ogromna razlika napram 30 sek, 
ki jih za prekop potrebujejo standardni mobilni 
routerji. To je ključnega pomena za aplikacije, kjer 
je zanesljivost in hitrost prenosov nujna za tekoče 

poslovanje, recimo pri bankomatih in kioskih.
 Na usmerjevalniku so prisotni sledeči vhodi: 

-  4 x 10/100 Power over Ethernet (PoE 802.11af) LAN 
stikalo, prek katerega lahko izvedemo napajanje 
naprav na lokacijah 

- 1 x 10/100 WAN vhod (static, PPPOE in DHCP client) 
za prikljućitev žičnega modema (xDSL, optika)

- 1 x digitalni input (DI) za Ignition Control
 Izredno robustno industrijsko kovinsko ohišje omo-

goča uporabo v najzahtevnejših okoljskih pogojih, 
temperaturni razpon delovanja je od -40 do 85°C.

 Varno povezovanje z oddaljnimi lokacijami prek VPN 
tunelov s podporo za standarde IPSec, OpenVPN, 
PPTP, L2TP, DMVPN in GRE.

 Napreden požarni zid (fi rewall) za preprečevanje 
neavtoriziranih dostopov in vdorov. Filtriranje 
prometa, port mapping in DMZ.

 Vgrajena 2 x SIM slota za vzpostavitev redundančne 
mobilne povezave prek dveh operaterjev.

 802.11 b/g/n brezžična WiFi dostopna točka (opcija), 
prek katere vzpostavimo mobilni HotSpot in tako 
omogočimo povezavo na splet za 64 brezžičnih 
kli entov (mobilni telefoni in tablice). Deluje kot 
do stopna točka ali kot klient.

 Širok razpon napajanja od 9 do 48 VDC, Terminal 
block z varnostnimi vijaki.

 Antenski konektorji: 4 x SMA za zmogljive mobilne 
povezave, 1 x RP-SMA za WiFi

 Upravljanje, nadzor in nad gradnja programske 
opreme prek preglednega grafi čnega uporabniškega 
vmesnika, CLI, SNMP ali sistema za centralizirano 
upravljanje Robustlink.

 Oddaljeno upravljanje prek SMS sporočil (remote 
reboot).

 Podpora za DDNS in VRRP. SNMP poročila o sistem 
 skih dogodkih. Vgrajen Watchdog in timer
 Pridobljeni certifi kati: CE, R&TTE, RoHS, WEEE, RCM 

- EMI: EN 55022 (2006 / A1: 2007) Class B
-  EMC,EN 61000-4-2 (ESD) Level 3, EN 61000-4-

3 (RS) Level 4, EN 61000-4-4 (EFT) Level 3, EN 
61000-4-5 (Surge) Level 3, EN 61000-4-6 (CS) 
Level 3, EN 61000-4-8 Level 4

 Možnost namestitve na DIN Rail in steno, ter 
standardna namizna uporaba.

 Garancijska doba eno leto, mogoč nakup dodatnih 
dveh let.

 Tipične M2M aplikacije za R2000 Dual so: povezava 
oddaljenih naprav in celotnih lokacij; recimo vodnih 
zajetij, krmilnikov, restavracij, mobilni IP video nadzor, 
povezovanje POS terminalov, kioskov in bankomatov, 
telemetrija, digitalno oglaševanje itd.

Informacije: TELOS d.o.o.
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Nova družina Allen Bradley I/O Nova družina Allen Bradley I/O 
modulov za Ex okolje serije 1719 Exmodulov za Ex okolje serije 1719 Ex

Andrej Kolmanič, TEHNA d.o.o.

Na trg prihaja nova serija oddaljenih I/O enot Allen-Bradley 1719 EX za montažo v nevarna okolja 
Zone 2 (Class I, Div 2). Nadomešča starejšo serijo FLEX Ex.

Nova serija oddaljenih I/O 1719 Ex enot se ponaša z pomembnimi lastnostmi:
 Ethernet/IP vodilo in možnost redundančne povezave (DLR) 
 Napajanje je integrirano v šasiji
 Zelo kompaktna in enostavno razširljiva izvedba (50% manj prostora kot FLEX Ex)
 Podpora HART 7 standarda pri vseh analognih modulih, NAMUR digitalni vhodi
 Redundančno napajanje (N+1) opcijsko   

Slika 1: 1719 Ex moduli

Slika 2: Primeri uporabe I/O modulov 1719 Ex
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Oddaljene I/O enote se preko komunikacijskega modula 1719-AENTR 
povezuje na krmilnik družine ControlLogix ali CompactLogix preko 
industrijskega Ethernet/IP vodila. Največje število uporabljenih I/O 
modulov na en komunikacijski modul je 46 (22 ter dodatnih 24 z 
razširitvijo. Na voljo je tudi v 8-modulni izvedbi. 1719-AENTR modul 
omogoča povezavo s krmilnikom direktno, kot končna naprava ali 
integracija več naprav v redundančno obročno topologijo (DLR – Device 
Level Ring). Ima vgrajen tudi LCD ekran na katerem lahko preverimo 
stanje modula, IP naslov, verzijo strojne opreme..., diagnostiko 
priključenih modulov in omogočeno je osnovno parametriranje samega 
komunikacijskega modula.

Kot vse ostale napave, ki so vključene v t.i. integrirano arhitekturo 
Rockwell Automation, tudi za to velja, da jo v programsko orodje 
vključujemo preko AOP (Add-On-Profi le), s čemer se z eno potezo 
v krmilnik pridobimo logično poimenovane spremenljivke (tag-e), 
konfi guracijski meni in diagnostika uporabljenih I/O modulov. 

I/O moduli so na voljo v enojni ali dvojni širini (16 ali 32,5 mm). S 
snemljivimi sponkami, ki so vijačne ali vzmetne. Moduli podpirajo 
menjavo v živo-brez izklopa napajanja (angl. hot swapping). Seveda 
ne ob prisotnosti nevarnih eksplozivnih medijev.

Tehnične značilnosti:
 temperatura okolice: -20˚C do 60 ˚C
 vlažnost okolice: 95% po standardu EN 60068-2-78:2001
 podpora HART 7, NAMUR

Certifi kati:
 Zone 2 ali Class 1,Div 2
 ATEX, IECEx, UL/c-UL, CE, C-Tick/RCM, Marine, Custom Union (EAC)

Povezave:
www.rockwellautomation.com
www.tehna.si

Slika 3: Komunikacijski I/O modul 
1719-AENTR z vgrajenim LCD ekranom in DLR 

portom
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Mrežna stikala Spider III-PL za 
stabilen PROFINET

Vodilni proizvajalec industrijske komunikacijske opreme 
Hirschmann, z modeli družine Spider III, predstavlja 
cenovno ugodna industrijska mrežna stikala, zasnovana 
za zanesljivo delovanje v ekstremnih okoljih, skladna 
z zahtevami specifi čnih standardov in certifi katov, ter 
primerna za zanesljivo PROFINET komunikacijo.

Standard Line serija mrežnih stikal je namenjena za 
zanesljivo delovanje v težkih pogojih in aplikacijah, kjer 
upravljivost mrežnih stikal ni potrebna. Visoke hitrosti 
delovanja so dosežene z opcijo Gigabitne povezave, 
dolgoročna prilagodljivost pa z različnimi priključki (RJ45, 
DSC, ST, SFP). Majhne fi zične dimenzije ter sistem Plug and 
Play omogočata enostavno vgradnjo in namestitev, ter z 
majhno porabo, nizke obratovalne stroške.

SPIDER III Premium Line mrežna stikala so nadgradnja Standard 
Line, z implementiranimi rešitvami strojne in programske 
opreme, katere najdemo v upravljivih (managed) stikalih. 

Naprava tako izpolnjuje širši nabor specifi čnih certifi katov, 
standardov in odobritev, za delovanje v širokem industrijskem 
področju, transportnih in ladijskih aplikacijah. Stikala med 
drugim izpolnjujejo zahteve PROFINET skladnosti razreda 
A ter delovanje v coni 2 po ATEX direktivi.

Prednosti Spider III-PL (Premium Line):
 z uporabo funkcije Quality of Service (QoS) se razpoložljiva 

pasovna širina prioritetno nameni protokolom oz. uporabnikom, 
ki so ključni za delovanje sistema. S slednjo funkcijo je 
stikalo primerno za aplikacije, skladne s PROFINET CC-A.
 mehanizem za preprečevanje zank v omrežju (Broadcast 

Storm); pri preobremenitvi sistema s kontinuiranim 
prevelikim prometom, naprava promet omeji in tako 
onemogoči sesutje sistema,
 samodejna nastavitev ujemajočih Ethernet para metrov 

povezanih naprav (Auto-Negotiation, Speed, Duplex 
Mode), v izogib nedelovanja pod napačnimi nastavitvami 
(duplex mismatch),

 posamezni neaktivni vhodi se lahko izključijo, za preprečitev 
nezaželenega prometa,
 redundantno napajanje in nadzor statusa posameznih 

vhodov,
 upravljanje velikih paketov (jumbo frames) za povečanje 

zmogljivosti,
 zaščita pred preobremenitvijo, pri velikem prometu le 

tega zadrži in tako prepreči izgubo paketov,
 varčevanje z energijo fi zičnega sloja (model OSI), kadar 

ni prenosa podatkov,
 izboljšana možnost enostavnega upravljanja in konfi guriranja 

preko USB vmesnika.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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IP67 PROGRAMIRLJIV KRMILNIK

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
e-mail: info@tipteh.si 

Vizija 
avtomatizacije

»IMATE PROBLEM –  
IMAMO REŠITEV«

ENERGETSKO VARČNI SPRiPM PAKET
 presega energetski razred IE4
 enostavna in hitra vgradnja
 hitra povrnitev investicije
 okolju prijazen
 manjši in lažji

SPRiPM 
Energetsko varčni 
SPRiPM paket

EEEEEENENENENENERGRGRGRRGETETETETETE SKSKKSKSSKOOOOOO VARARARRRRČNV II SPRiPMPMM PAKKET

M
o varčni 
ket

Turck IP67 krmilnik 
programirljiv s CoDeSys 3
Robustni in kompaktni krmilnik TBEN-L-PLC, priznane znamke 
Turck, omogoča izvedbo konceptov modularnih naprav za 
industrijo 4.0, brez potrebe po uporabi električnih omar.

Turck predstavlja TBEN-PLC krmilnik z IP67 zaščito in 
programskim razvojnim sistemom CoDeSys 3 za krmiljenje 
majhnih in modularnih naprav. Zahvaljujoč robustnemu 
ohišju in visoki stopnji zaščite, lahko TBEN-PLC obratuje 
neposredno v delovnem okolju in je fi zično nameščen na 
napravo, brez potrebe po električni omari. Krmilnik lahko 
obratuje v širokem temperaturnem območju od -40°C 
do +70°C ter zahtevnih delovnih okoljih, kjer je običajna 
prisotnost prahu, vlage in različnih vrst umazanije. Koncept 
avtomatizacije strojev z uporabo vnaprej sestavljenih 
kablov zmanjšuje stroške ožičenja in poenostavi zagon. 
Decentralizirane rešitve postavitve krmilnikov in I/O 
modulov, brez uporabe varnostne omare hkrati prihranijo 
čas in stroške izvedbe.

Prilagodljivost novega krmilnika TBEN-PLC se kaže z velikim 
številom komunikacijskih vmesnikov. Kadar je krmilnik 
priključen kot primarna naprava (master), podpira Modbus 
RTU, CANopen in SAE J1939, poleg protokolov industrijskega 
Etherneta: Profi net, EtherNet/IP in Modbus TCP. Serijska 

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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vmesnika RS232 in RS485 se lahko uporabljata skladno 
s programskim okoljem CoDeSys 3. Kontroler vsebuje 
osem univerzalnih V/I kanalov za neposredno povezavo 
senzorjev in aktuatorjev.

TBEN-PLC lahko deluje kot sekundarna naprava (slave), v 
Ethernet omrežjih Profi net, EtherNet/IP in Modbus TCP, kot 
tudi v Modbus RTU in v CANopen mreži, kar nam omogoči 
uporabo krmilnika kot pretvornika protokolov. Krmilnik lahko 
npr. deluje kot upravitelj naprave omrežene v CANopen in 
hkrati komunicira z modulom, ki uporablja Profi net protokol. 
V trendu digitalizacije industrije, nam tovrstni krmilnik 
omogoča, da že obstoječe strojne koncepte prilagodimo 
zahtevam omrežene ter prilagodljive produkcije.

V kombinaciji z varnostnim V/I modulom in drugimi V/I 

tehnologijami znamke Turck v zaščiti IP67, lahko celovito 
krmiljenje stroja, vključno z varnostno tehnologijo, izvedemo 
brez uporabe električnih omar.

Induktivni senzorji M8 – še večja izbira

Barvni slikovni senzor In-Sight 2000

Modularna izvedba prinaša širok nabor Turckovih induktivnih 
senzorjev s podaljšanimi preklopnimi razdaljami od 15 
do 40 mm.

Na letošnjemu sejmu SPS IPC Drives je Turck predstavil 
nove induktivne senzorje v M8 ohišju. Tehnologija feritnih 
jeder je popolnoma nadgrajena, kar omogoča povečanje 
preklopnih razdalj tudi do 50%. Kot rezultat lahko 
ponudimo oplaščene M8 senzorje s preklopno razdaljo 
do 3 mm in neoplaščene z razdaljo do 5 mm. Zahvaljujoč 
novi tehnologiji je Turck razvil tudi ultra kratek senzor 
dolžine 15 mm.

Modularni razvoj senzorjev je prinesel veliko izbiro, ki 
uporabniku omogoča izbiro optimalnega M8 senzorja za 
njegovo aplikacijo, brez dodatnega poseganja v napravo. 
Senzorji so na voljo v dolžinah 15, 22, 30 in 40 mm. Lahko 
jih priključimo preko M8 ali M12 konektorja, obstajajo tudi 
variante s kablom. Na voljo je izbira 3 ali 4 žične vezave 
kot NC ali NO/NC.

Senzorji s kablom so primerni za uporabo na premičnih 
verigah, na voljo so tudi z LED indikatorji.

Serija enostavnih, zanesljivih in ugodnih slikovnih senzorjev 
proizvajalca Cognex, je posodobljena z dvema barvnima 
modeloma, 120C in 130C. 

Modeli senzorjev serije In-Sight 2000, predstavljajo celoten 
osvetlitveni, zaznavalni in procesni del slikovnega sistema. 
Sestavlja jih vgrajena kamera, procesor ter visoko zmogljiva 
krožna LED luč, ki oddaja difuzno svetlobo, za enakomerno 
osvetlitev po celotni sliki in odpravlja potrebo po zunanji 
osvetlitvi. Senzor odlikuje modularna zasnova, ki omogoča 
različne kombinacije osvetlitev, objektivov in priključkov.

Obdelava zajete slike je izvedena v programskem okolju 
In-Sight in zajema vrsto lokacijskih, kontrolnih, merskih 

in števnih orodij ter algoritmov. Preko vmesnika In-Sight 
Explorer EasyBuilder je mogoče enostavno in hitro grafi čno 
programiranje. Senzor je poleg zanesljivega programskega 

Informacije: TIPTEH d.o.o.

Informacije: TIPTEH d.o.o.
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paketa in modularne zasnove ter fl eksi bilno-
sti komunikacijskih protokolov, enostaven 
za namestitev in konfi guracijo, ter tako 
idealen za optično kontrolo preprostih 
aplikacij.

Barvna modela poleg algoritmov za 
zaznavanje prisotnosti, lokacije ter kontrolo 
merskih veličin, vključujeta zaznavanje barv. 
Strojna oprema senzorja z resolucijo slike 
do 800*600,  2x povečavo in zajemom 
55 slik/sekundo, v povezavi z zmogljivim 
programskim paketom, zagotavlja zanesljiv, 
hiter in preprost nadzor aplikacij. Vsi 
modeli so kompatibilni s programsko 
opremo Cognex VisionView in ekranom na 
dotik VisionView 900 HMI, za enostavno 
preverjanje rezultatov in prilagajanje 
nastavitev.

Lastnosti modelov Cognex slikovnih 
senzorjev serije In-Sight 2000:
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Varnostni krmilnik MOSAIC

MOSAIC je novi modularni in programirljiv varnostni krmilnik podjetja ReeR za zaščito strojev in naprav. MOSAIC 
varnostni krmilnik omogoča istočasno kontrolo več varnostnih elementov in izvajanje ukazov za popolno zaščito. 
Na varnostni  krmilnik MOSAIC lahko priklopimo varnostne zavese, izklop v sili,  dvoročne vklope, laserske 
skenerje, fotocelice, varnostne zaklepe in ostale varnostne komponente. 

MOSAIC krmilnik ima modularno zasnovo, ki nudi možnost uporabe razširitvenih modulov, kar omogoča popolno 
prilagodljivost in integracijo v sam varnostni del aplikacije.  Na voljo je tudi novi MCT interface modul , ki omogoča 
povezovanje vhodno/izhodnih razširitev preko MSC povezave. Ta rešitev omogoča povezovanje več varnostnih 
funkcij na različnih strojih v eno proizvodnjo linijo.

Programiranje varnostnega krmilnika MOSAIC poteka s pomočjo Mosaic Safety Designer (MSD) programa, ki je  
dobavljiv z vsakim varnostnim krmilnikom in omogoča enostavno nastavitev krmilnika v nekaj preprostih korakih. 
Uporaba funkcije »povleci in izpusti« je s svojo funkcionalnostjo zelo olajšala delo na samem krmilniku, saj ji 

Informacije: PS LOGATEC, ps-log@ps-log.si
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lahko izberete in nastavite različne funkcije varnosti, ki so prikazane z ustreznim simbolom. Med programiranjem 
vas že sam program opozori na morebitne napake in nelogične povezave, kar omogoča visoko stopnjo varnosti  
in preprečevanje napak pri programiranju.  Mosaic Safety Designer (MSD) omogoča nastavitev različnih nivojev 
zaščite z gesli za dostop pooblaščenih oseb v sam krmilnik, kar pripomore k dodatni varnosti.

Za programiranje in nastavitve varnostnega krmilnika MOSAIC se uporablja priloženi USB kabel. Vse aplikacije 
narejene na varnostnem krmilniku se lahko dodatno shranjujejo na MCM spominsko kartico, ki omogoča 
shranjevanje in prenos shranjenega programa na druge varnostne krmilnike MOSAIC.

STANDARDNE LASTNOSTI:
• Stopnja varnosti: SIL 3 PL e, Cat. 4
• Brezplačna programska oprema za nastavitev krmilnika (Mosaic Safety Designer)
• Majhne dimenzije (posamezne dimenzije modulov so 22,5 x 99 x 114,5 mm)
• Možnost  128 vhodov in 16 OSSD parov
• Možnost priklopa največ  14 razširitvenih modulov na en krmilnik (master unit)
• Komunikacija med moduli preko hitre MSC komunikacije (MSC-Mosaic Safety Communication)
• Enostavna diagnostika preko vgrajenih LED diod ali programa MSD
• Odstranljiva spominska kartica za prenos in shranjevanje.

MODULI:
• M1 Master enota – 8 varnostnih vhodov in 2 ločena programirljiva dvokanalna »solid state« izhoda
• MI8O2 razširitveni modul z 8 varnostnih vhodov in 2 OSSD pari
• MI8 in MI16 razširitvene enote z 8 in 16 varnostnimi vhodi
• MI12T8 razširitvena enota z 12 varnostnimi vhodi
• MO2 in MO4 razširitvene enote  z 2 ali 4 OSSD pari z ločenim EDM in Start/Restart programirljivim statusnim 

izhodom
• MR2 in MR4 relejska enota z 2 ali 4 varnostnimi releji 
• MO-R4 razširitvena enota z relejskim izhodom
• MB razširitvena enota za priklop na najpopularnejše komunikacijske protokole: BP-PROFIBUS DP,  MBEI-

Ethernet IP, MBEC-EtherCAT, MBEP-Profi net, MBD-DeviceNet, MBC-CANopen MBU (Universal Serial Bus)

Več informacij: http://www.ps-log.si/produkti/Varnostni-elementi

Družba za projektiranje in izdelavo strojev, d.o.o. 
Kalce 30b, 1370 Logatec 
tel.: 01/750-85-10, fax: 01/750-85-29
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Skok v Internet stvari - ESP8266
Avtor: Wechtersbach Drago, lj@weko.si

Internet stvari (angl. Internet of 
Things, IoT) je poleg računalništva v 
oblaku (angl. Cloud Computing) eden 
izmed najbolj uporabljanih pojmov v 
računalništvu v zadnjem času. Pojem 
internet stvari opisuje povezavo 
(velike) množice naprav preko spleta. 
Te naprave zajemajo podatke, si jih 
izmenjujejo in na podlagi teh lahko 
določajo izhodne količine v nadzornih 
enotah. Velika količina takih enot 
naj bi omogočila boljše razumevanje 
delovanja fi zičnega sveta in s tem tudi 
primernejši odziv. Od takih naprav se 
zato zahteva predvsem povezljivost 
v splet, majhno porabo energije ter 
nizko ceno. 

V našem primeru je bila zahteva 
razviti napravo, ki bo zbirala 
temperaturo v vsaj desetih točkah 
in nato meritve pošiljala po lastnem 
protokolu s HTTP POST zahtevo na 
strežnik v oblaku. V fazi evaluacije 
smo preizkusili dvoje vezij, ki sta bili 
razviti prav za namen uporabe v IoT - 
Texas Intruments CC3200 ter Espressif 
ESP8266. Za ta projekt smo zaradi 
nizke cene, dobavljivosti že izdelanih 
modulov in kratkega razvojnega cikla 
odločili za uporabo vezja ESP8266.

INTERNET STVARI

Internet stvari je pojem, ki opisuje večjo množico 
med seboj preko spleta povezanih naprav namenjen 
zajemanju podatkov in njihovi obdelavi, lahko pa 
tudi izhodni akciji na podlagi teh podatkov.

Danes na prvi pogled internet stvari izgleda kot 
novo skupno poimenovanje za že stare tehnologije 
kot so meritev količin v okolju (temperatura, vlaga, 
valovanje,...), pametna hiša (nadzor ogrevanja, 
osvetljenosti, zaščita pred vlomilci,...), meritev 
biometričnih podatkov (v zdravstvi ali rekreaciji) in 
podobno. Vendar se pričakuje, da bo pojav novih metod 
ter standardov pri prenosu in procesiranju ogromne 
količine podatkov povečal točnost, zanesljivost in s 
tem doprinesel k večji ekonomski koristi tehnologije.

Slika 1 - IoT povezuje med seboj različne tipe naprav

Veliko količino naprav ne nazadnje omogoča tudi 
IP6 standard s svojo ogromno količino IP naslovov. 
Vendar je potrebno biti pri tem pazljiv, kajti milijone 
enakih naprav se brez dodane zaščite lahko prav hitro 
spremeni v izredno močno orožje. Letos 21. oktobra 
je prišlo do porazdeljene ohromitve storitev (angl. 
Distribuited Denial of Service, DDoS) na ponudnika 
DNS storitev Dyn, ki zaradi velikega števila lažnih 
zahtevkov ni uspel več servisirati legalnih in je bilo 
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tako kar nekaj zelo obiskanih spletnih strani nedostopnih. Predpostavlja 
se, da je za napadi stalo škodljivo programje Mirai, ki se je naselilo 
na tisočih IoT napravah, največ spletnih kamerah [1]. Kot primer je 
največkrat citiran kitajski proizvajalec kamer XiongMai Technologies, 
ki na svojih izdelkih sploh ne omogoča spremembe gesla [2], tako da 
je okužba izredno enostavna (in tudi javno objavljena).

Občutljiva tema pri taki količini podatkov je tudi zasebnost, kajti 
zainteresirane službe s tem kar naenkrat pridobijo nov tip za njih 
izredno zanimive podatke. Naj omenimo samo pametne električne 
števce, ki redno pošiljajo porabo prav vsakega gospodinjstva. Lahko 
si predstavljamo, da lahko s temi podatki vlomilec hitro določi, katero 
stanovanje je katerem času prazno.

Texas Instruments CC3200

Kot prvo vezje za uporabo v naši rešitvi smo preizkusili CC3200 proizvajalca 
Texas Instruments [3].  Vezje vsebuje kar dva ARM procesorja, mrežnega 
in aplikacijskega ter še ločen podsistem za upravljanje s porabo.

Mrežni procesor skrbi za celotno področje WiFi, mrežne protokole in 
kodiranje. Podpira 802.11 b/g/n standarde, celoten IP sklad z UDP, TCP 
SSL in TLS podporo. Izredno močno ima podprto šifriranje, tudi AES 
256. Vsa programska oprema se nahaja v ROM mrežnega procesorja, 
tako da se aplikaciji s podrobnostmi ni več potrebno ukvarjati.

Aplikacijski procesor predstavlja ARM Cortex M4 jedro s taktom 80MHz. 
Ponuja vso mogočo periferijo od klasičnega GPIO, ADC, SPI, UART tja 
do paralelnega vmesnika za kamero.

Ko se vezje nahaja v ne-
aktivnem stanju in teče 
le ura realnega časa, ima 
porabo 4μA, precej bolje 
od drugega izdelka.

V fazi evaluacije smo upo-
rabljali CC3200 Launchpad 
SDK skupaj s Code Composer 
Studio. ki temelji na Eclipse 
razvojnem orodju. Aplikacijo 
se tu programira v C je-
ziku. Na razpolago je  še 
okolje Energia, kjer je slog 
programiranja bližje načinu, 
kot ga pozna Arduino.

Razvoj aplikacije je zaradi 
same kompleksnosti vezja zahtevnejši in s tem počasnejši in dražji. 
Poleg tega je za produkcijo potrebno razviti lastno tiskano vezje. Na 
podlagi tega smo se odločili uporabiti  drugi izdelek. 

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
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- B&R

č
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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

Slika 2 - CC3200 Launchpad
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Vezje je sicer ustrezalo vsem zahtevam, vendar je 
enostavno premočno za uporabo v našem projektu. 
Uporabiti pa ga mislimo v kakem projektu, kjer je 
važen faktor močno šifriranje.

Espressif ESP8266

Kitajsko podjetje Espessif je leta 2014 poslalo na trg 
vezje ESP8266 [4], ki zelo dobro ustreza osnovnim 
zahtevam IoT:
 mrežna povezljivost s pomočjo WiFi standarda 

802.11 b/g/n/e/i. Vezje lahko deluje kot dostopna 
točka (angl. Access Point, AP), klient ali celo oboje 
hkrati.
 majhna poraba je v načinu globokega spanca 

tipično 20uA, pri oddaji na WiFi seveda ni kaj 
varčevati in je takrat poraba čez 100mA. Daljšo 
energetsko neodvisnost  naprave zagotovimo 
tako, da čim redkeje preide iz stanja globokega 
spanca v aktivno stanje, pohitrimo prijavo na AP 
in uporabimo nezahteven prenosni protokol.

 nizka cena je za samo vezje že v manjših količinah 
okoli 1€, za nas je bolj pomembna cena za modul 
(opisan kasneje) skupaj z dostavo za en kos že 
od slabih 5€ navzgor.
 32-bitni RISC CPU z 80MHz taktom.
 512kB do 4MB FLASH, 64kB programski ter 

96kB podatkovni RAM.
 16x GPIO, SPI, I2C, 10-bitni ADC, UART (nekatere 

nogice so večfunkcijske).

Slika 3 - Vezje ESP8266

Bolj kot vezje samo so zanimivi moduli, na trgu jih je 
cela množica različnih proizvajalcev. Espressif sam 
ima svoj modul, najbolj znani so moduli proizvajalca 
Ai Thinker, potem so tu še Adafruit, Olimex.

Moduli se med seboj zlasti razlikujejo po količini RAM 
ter FLASH, izvedbi WiFi antene (na tiskancu, zunanja, 

keramična), izvedbi in količini GPIO nogic. Nekateri 
moduli imajo nogice izvedene za lažjo priključitev 
na prototipne plošče, spet druge imajo konektor za 
lastna vodila (npr. Arduino). Odločitev, kateri modul 
izbrati, pa je seveda odvisna od ciljne aplikacije.

Slika 4 - Moduli proizvajalca AI Thinker

NodeMCU in Lua

Ob času predstavitve vezja ESP8266 je bila edina 
možnost uporabe preko serijskega kanala s pomočjo 
AT ukazov, torej je vezje za kakršnokoli resno uporabo 
potrebovalo zunanji mikrokontroler. Espressif je konec 
leta 2014 objavil brezplačen SDK za razvoj aplikacij 
na ESP8266, kar izredno poenostavilo uporabo. 
Espressif ponuja dva tipa SDK, prvi kot dogodkovno 
gnan OS, drugi pa kot sistem v realnem času. Takih 
SDK za ESP8266, ki uporabljajo programski jezik C, je 
sedaj na razpolago kar nekaj, nekaj jih je dostopnih 
že kar v obliki virtualnih naprav VirtualBox, kar zares 
poenostavi uporabo. Od višjih programskih jezikov 
sta na razpolago distribuciji za Python ter Lua.

Programski jezik Lua je bil v tej reviji že opisan 
[5]. Lua je moderen skriptni programski jezik sicer 
z majhnim spominskim odtisom, vendar z mnogo 
lastnostmi visokih  jezikov: funkcije prvega razreda, 
dinamično spreminjanje kode, avtomatsko sproščanje 
pomnilnika, korutine in še kaj. Pisan je v ANSI C in 
se zato lahko priredi različni strojni opremi. Možna 
je razširljivost v pomočjo modulov, ki so pisani v C, 
Lua ali kombinaciji obeh.

Za uporabo v ESP8266 so izbrali eLua inačico, ki je 
še bolj prilagojena napravam z malo sredstvi (FLASH, 
RAM,...). Distribucija se imenuje NodeMCU in razen 
podobnosti imena in uporabe povratnih klicev nima 
nič skupnega z JavaScript NodeJS.
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Za NodeMCU je na razpolago okoli 50 različnih modulov, kar je seveda 
preveč za sredstva s katerimi razpolaga ESP8266. Zato je dostopna 
posebna stran [6], kjer se uporabnik odloči za module, ki jih potrebuje 
za delo ciljne aplikacije. Generirata se dve distribuciji, z aritmetiko v 
plavajoči vejici in s celoštevilčno aritmetiko, slednja seveda potrebuje 
manj sredstev.

Za nalaganje tako generirane distribucije v ESP8266 je potrebno 
stakniti GPIO0 ter GND nogici ter nato na PC ki je vezan na serijski 
vhod ESP8266 zagnati Python program esptool.py. Uporabimo lahko 
vsak PC, kjer je možna inštalacija Python in nato pip install esptool. 
Tipičen ukaz izgleda nekako takole:

>c:\python27\scripts\esptool.py -p COM3 write_fl ash –fm dio –fs 8m 0x00000
bin\nodemcu-integer.bin

Po razklenitvi GPIO0 ter GND nogic in resetu vezja se na serijskem 
UART ESP8266 pojavi Lua jedro s svojim promptom >.

Na podlagi vsega napisanega smo se odločili uporabiti to vezje, 
zlasti zaradi dobavljivosti modula, ki potrebuje le še napajanje in je 
pripravljen za uporabo.

APLIKACIJA

Kot preizkusno aplikacijo smo imeli enostavne zahteve, periodično 
odčitavanje večjega števila temperaturnih senzorjev in prenos teh 
vrednosti po znanem, na HTTP POST slonečem protokolu na strežnik 
v oblaku.

Za meritev temperature smo izbrali 1-wire DS18B20 senzorje, kajti 
NodeMCU podpira 1-wire senzorje v ow modulu. Uporabljeni so bili 
naslednji NodeMCU moduli:

 node - podpira osnovne funkcije sistema (način dela, razne 
informacije in ID).

 tmr - podpora za časovnike, podprto do 7 statičnih časovnikov.
 fi le - delo z datotekami, hkrati je lahko odprta le ena.
 gpio - podpora za digitalne vhode / izhode.
 uart - omogoča uporabo serijskega kanala.
 ow - podpira 1-wire protokol.
 wifi  - delo z WiFi podsistemom.
 net - podpora za osnovno delo z vtiči (socket).
 http - podpora za http protokol (GET, PUT, POST in ostali).

NodeMCU API je zastavljen intuitivno, tako da je programiranje hitro 
in kompaktno, celotna aplikacija ima manj kot 300 vrstic Lua kode.

Za nalaganje Lua kode v ESP8266  lahko uporabimo Python program 
nodemcu-uploader. Uporabimo lahko vsak PC, kjer je možna inštalacija 
Python in nato pip install nodemcu-uploader. Orodje poleg nalaganja 

Izvajamo:

  - konstrukcije in izvedbe specialnih strojev

  - predelave strojev

  - regulacije vrtenja motorjev

  - krmiljenje strojev

  - tehnièno podporo in servis
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  - servo pogone

  - frekvenène in vektorske regulatorje

  - mehke zagone

  - merilne sisteme s prikazovalniki
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datotek v FLASH omogoča čitanje iz FLASH, delo z datotekami v NodeMCU, izvajanje kode v Lua jedru ter 
terminal za uporabo Lua jedra.

Slika 5 - Primer kode HTTP POST zahteve

V času testa aplikacije se je modul obnašal kot je opisano v specifi kacijah, tudi aplikacija je tekla stabilno. 
WiFi antena, ki je nanesena na tiskanem vezju ima kvalitete temu primerne in se za resno delo priporoča 
uporaba zunanje antene. Opazili smo tudi, da v času intenzivnega ukvarjanja z WiFi omrežjem, modul 
občasno pozabi dodeljevati procesorski čas tudi Lua aplikaciji.

SKLEP

Za splet stvari v računalništvu trenutno obstaja dokaj veliko zanimanje. Za naš prvi izdelek smo se odločili 
za vezje ESP8266. Modul in pripadajoče programje NodeMCU nam je omogočilo hitro in cenovno izredno 
ugodno izdelavo produkta, ki odčitava kakih deset temperatur in jih po zahtevanem protokolu ob uporabi 
HTTP POST preko WiFi pošilja na strežnik. Delovanje je po prvih testih zanesljivo.

Proizvajalec za vezje garantira proizvodnjo vezja vsaj še 10 let, tako ga nameravamo uporabiti še v kakem 
proizvodu. Želeli bi testirati njegovo uporabo v načinu nizke porabe energije in takrat tudi uporabiti CoAP 
(Constrained Application Protocol).

Viri in dodatne informacije:

[1]  https://krebsonsecurity.com/2016/10/hacked-cameras-dvrs-powered-todays-massive-internet-outage/
[2]  https://www.theguardian.com/technology/2016/oct/24/chinese-webcam-maker-recalls-devices-cyberattack-

ddos-internet-of-things-xiongmai 
[3]  CC3200 domača stran http://www.ti.com/product/CC3200
[4]  ESP8266 domača stran https://espressif.com/en/products/hardware/esp8266ex/overview
[5]  Drago Wechtersbach, Programski jezik LUA in uporaba v M2M KOMUNIKACIJAH, Avtomatika 114, 2012
[6]  Gradnja NodeMCU distribucije: https://nodemcu-build.com/
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Modeliranje hladilnih elementov v nakupovalnih središčih 
za namene optimizacije energijskih stroškov

Miha Glavan, Dejan Gradišar, Damir Vrančić
Odsek za sisteme in vodenje, Ins  tut ”Jožef Stefan”, Jamova 39, Ljubljana

miha.glavan@ijs.si, dejan.gradisar@ijs.si, damir.vrancic@ijs.si

Modeling of refrigeration system in shopping centers to optimize the energy costs 

The development of alternative energy sources and demands to minimize energy costs are opening new optimization 
opportunities for all society members (industry, services, domestic consumers). The fl exible prices of electrical energy 
are becoming the key drivers for developing new optimization strategies. Such an approach can be potentially applied 
also in shopping centers, where one of the main consumers is refrigeration system. Such a system is able to store the 
energy in form of frost and consequently it can provide some freedom to temporarily manipulate current consumption. 
The use of physical models represents one way to develop and validate new cost optimization strategies in the fi eld 
of refrigeration. The article introduces the design of physical model which describes the temperature and energy 
dynamics of the refrigeration cabinets and frozen food. Model parameters are identifi ed on the basis of the data 
measured in the selected shopping center.

Kratek pregled prispevka

Z razvojem alternativnih virov energije in z zahtevami po zmanjševanju stroškov energije se za vse družbene 
segmente (industrija, trgovina, domača poraba) odpirajo možnosti optimizacije, ki izkoriščajo dinamično gibanje cen 
električne energije. Takšen pristop je potencialno zanimiv tudi za nakupovalna središča, kjer enega izmed energijsko 
bolj potratnih sistemov predstavlja hladilna tehnika, ki zaradi svoje sposobnosti hranjenja energije v obliki hladu 
omogoča določeno svobodo pri upravljanju s porabo električne energije. Uporaba fi zikalnega modela hladilnih 
elementov predstavlja enega izmed možnih pristopov za iskanje novih pristopov za optimizacijo energijskih stroškov, 
potrebnih za hlajenje živilskih izdelkov. V okviru prispevka je predstavljena zasnova fi zikalnega modela temperaturne 
in energijske dinamike hladilnih elementov ter hrane. Prosti parametri modela so ocenjeni na podlagi izmerjenih 
podatkov v izbranem nakupovalnem središču.

1  Uvod

Z vključevanjem alternativnih virov električne energije 
v redna distribucijska omrežja se je močno povečala 
problematika neuravnovešene proizvodnje in porabe 
energije. Togost takšnega sistema spodbuja ponudnike 
električne energije k uvajanju novih poslovnih modelov, 
ki bi aktivneje spodbudili porabnike k dinamičnemu 
usklajevanju bremen v skladu s proizvodnimi kapacitetami. 
Takšen pristop tudi proizvodnim/storitvenim podjetjem 
odpira nove možnosti za dodatno stroškovno optimizacijo 
njihovih sistemov oz. procesov, kar lahko znatno izboljša 
njihovo učinkovitost in konkurenčnost.

Nakupovalna središča so velik porabnik električne 
energije in po nekaterih podatkih naj bi se v takšnih 
centrih porabilo celo do 3-4% procentov svetovne 
električne energije [1]. Energijska potratnost velikokrat 

izvira iz cenenih in nedodelanih obratovalnih prostorov in 
sistemov, kar je posledica hitrega širjenja poslovalnic ter 
osredotočenosti na prodajo. Enega izmed bolj potratnih 
sistemov v nakupovalnih središčih predstavlja hladilna 
tehnika, ki porabi nekje od 40-60% procentov celotne 
električne energije središč [2]. Hladilni sistemi zaradi svoje 
sposobnosti hranjenja energije v obliki hladu omogočajo 
določeno svobodo pri upravljanju s porabo električne 
energije, kar lahko predstavlja zanimiv potencial za 
zmanjševanje energijskih stroškov.

V prispevku bo predstavljena zasnova in identifi kacija 
parametrov modela hladilne tehnike. Razviti model bo 
omogočal preverjanje smiselnosti nekaterih optimizacijskih 
strategij in pomagal pri zasnovi optimizacijskega sistema. 
V naslednjem poglavju so najprej predstavljene osnovne 
strategije za stroškovno optimizacijo hladilne tehnike v 
nakupovalnih središčih. V 3. poglavju bo opisana zasnova 
poenostavljenega fi zikalnega modela hrane in hladilnih 
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skrinj, kateri bo v poglavju 4 identifi ciran in verifi ciran na 
podatkih izmerjenih neposredno v zamrzovalnem hladilnem 
elementu iz enega od slovenskih nakupovalnih središč.

2  Pristopi za optimizacijo energijskih stroškov 
hladilne tehnike v nakupovalnih središčih

Pristope za optimizacijo hladilne tehnike lahko v grobem 
razdelimo v dva sklopa: (i) neposredna energijska 
optimizacija in (ii) zmanjševanje energijskih stroškov. 
Pristopi za zmanjševanje celotne energijske porabe so 
večinoma dosegljivi preko konkretnih fi zičnih izboljšav v 
hladilnem sistemu (namestitev vrat, izboljšanje zasteklitve, 
uporaba varčnih svetil itd. [3]). Dinamično gibanje cene 
električne energije pa omogoča vpeljavo novih metod, kjer
lahko zgolj s pametnim upravljanjem hladilnega sistema 
dosežemo zmanjšanje stroškov porabljene energije. Takšne 
prihranke omogočajo aktivnosti upravljanja s porabo (ang.
Demand Side Management) in aktivnosti prilagajanja bremena 
(ang. Demand Response), kjer se teži k zmanjševanju porabe, 
bolj enakomerni porazdelitvi odjema in večji prožnosti pri 
porabi električne energije [3]. Za sodelovanje pri takšnih 
aktivnostih pa so odjemalci neposredno fi nančno nagrajeni.

V kontekstu prilagajanja bremena ima hladilna tehnika 
zanimiv potencial, saj omogoča akumuliranje energije v 

obliki hladu. Na račun shranjene energije je mogoče s 
pametnim upravljanjem in upoštevanjem cene električne
energije porabo prerazporediti in celostno prispevati k 
prihrankom. S skupnim upravljanjem razpršenih sistemov 
(trgovskih centrov) pa postane takšna ideja še toliko bolj
zanimiva. Enega izmed takšnih pristopov pametnega 
upravljanja z električno energijo predstavlja ideja pri-
lagajanja energijskega profi la s pomočjo prilagajanja 
lokalnih temperaturnih referenc posameznih hladilnih 
elementov (zamrzovalne in hladilne skrinje) [4], kot je 
to predstavljeno na sliki 1.

Akumuliranje električne energije pa ne predstavlja edini 
način za doseganje prihrankov. Enega od energijsko 
bolj potratnih procesov v hladilni tehniki predstavlja 
odtaljevanje ledu, ki se nabere na rešetu uparjalnika. Za 
odtaljevanje se tipično uporabljajo električni grelniki, ki po
vnaprej določenem urniku nekajkrat dnevno odtalijo 
led. Po končanem odtaljevanju sledi faza ponovnega 
ohlajevanja, kjer je potrebno odvesti dovedeno energijo 
grelnika, kot je to predstavljeno na sliki 2. Glavni izziv pri
odtaljevanju ledu je ugotoviti ali je odtaljevanje v določenem 
trenutku sploh potrebno, za kar so že bili predlagani različni 
pristopi [5]. S takšnim znanjem bi lahko zmanjšali število 
potrebnih odtaljevalnih ciklov in nekritična odtaljevanja 
prestavili v cenovno ugodnejša obdobja električne ener-
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gije. Prav tako bi lahko z enakomernejšo razporeditvijo 
od taljevalnih urnikov zmanjšali tokovne viške.

Slika 2: Energijska bilanca odtaljevanja.

Neposredno preizkušanje smiselnosti posameznih 
optimizacijskih strategij je na dejanskih hladilnih sistemih 
v nakupovalnih središčih zelo oteženo. Eden izmed načinov 
za razvoj in vrednotenje novih pristopov za optimizacijo 
tako predstavlja razvoj poenostavljenega fi zikalnega 
modela, ki bi podal podrobnejše odgovore o energijski 
dinamiki in razmerjih v dejanskem hladilnem sistemu. 
Takšen celosten model pa bi bilo mogoče tudi neposredno 
vključiti v sklop novih optimizacijskih strategij.

3   Model hladilnih sistemov v nakupovalnem 
 središču

Osnovo hladilnega sistema predstavlja parnokompresijski 
proces, za katerega velja, da hladilno sredstvo kroži znotraj 
zaključene zanke, sestavljene iz kompresorja, kondenzatorja, 
ekspanzijskega ventila in uparjalnika (slika 3). Uparjalnik 
je nameščen v hladilnih elementih in okoliškemu mediju 
odvzema toploto, kondenzator (nameščen zunaj) pa 
toploto okoliškemu mediju oddaja. Ekspanzijski ventil 
in kompresor skrbita za pretok hladilnega sredstva ter 
za zagotavljanje potrebne tlačne razlike.

Slika 3: Shema obravnavanega hladilnega sistema.

Prispevek je osredotočen na opis energijske dinamike 
hladilnega elementa, ki poleg hladilne komore vsebuje 
tudi ekspanzijski ventil in uparjalnik. Strukturo modela 
povzemamo iz različnih virov v literaturi [1][6][7]. Pri tem 
pa predpostavljamo, da sta kompresor in kondenzator 
sposobna konstantno zagotavljati hladilno sredstvo pri 
zahtevanem tlaku in temperaturi.

Pri vpeljavi modelov je uporabljen naslednji sistem ozna-
čevanja parametrov in spremenljivk. Oznake T, m, cp, A,  
in  označujejo temperaturo, maso, specifi čno toplotno 
kapaciteto, površino, toplotno prestopnost in toplotni 
tok. Z indeksi posameznih parametrov in spremenljivk 
pa je podana navezava na ustrezen gradnik hladilnega 
sist ema na katerega se določen parameter nanaša: f – 
hrana (ang. food), a – zrak (ang. air), w – stena (ang. wall), 
s – trgovina (ang. store), e – uparjalnik (ang. evaporator), 
h – grelnik (ang. heater), c – sredica (ang. core), r – hladilni 
medij (ang. refrigerant).

3.1 Model živilskih izdelkov

Živilski izdelki pomembno vplivajo na dinamiko hladilnih 
elementov,  saj ravno hrana predstavlja enega večjih 

Slika 1: Prilagajanje energijskega profi la s prilagajanjem temperaturnih referenc
posameznih hladilnih elementov.
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akumulatorjev energije v obliki hladu. Vidik dinamike hrane 
je potrebno upoštevati tudi pri manipuliranju temperature 
hladilnih elementov, kjer je potrebno upoštevati varnostni 
vidik – upoštevanje HACCP temperaturnih standardov.

Za model živilskih izdelkov predpostavimo dvotočkovni 
model z dvema temperaturnima stanjema Tf  (temperatura 
površine) in Tc (temperatura sredice), kot je to predstavljeno 
na sliki 4.

Slika 4: Shema modela živilskih izdelkov.

Dinamiko temperature izdelkov opišemo z naslednjima 
diferencialnima enačbama:

         (1)

                (2)

kjer sta toplotna tokova defi nirana kot:

      (3)

         (4)

3.2 Model hladilnega elementa

Pri poenostavljenemu modelu hladilnega elementa 
upoštevamo osnovne energijske tokove. Obravnavamo 
zaprto skrinjo minus nivoja, zato predpostavimo zgolj 
toplotne izgube preko stene hladilnega elementa in 
enotno temperaturo zraka znotraj celotnega hladilnega 
elementa. Shema modela in uporabljene oznake so 
predstavljene na sliki 5.

Upoštevamo naslednjo dinamiko temperatur hladil nega 
elementa:

               (5)

       (6)

  
 

    
(7)

ter defi nicijo toplotnih tokov:

                (8)

                  (9)

          ∙         (10)

Slika 5: Shema modela hladilnega elementa.

3.3 Model faze odtaljevanja

Obravnavan hladilni element je voden z Danfoss-ovim 
regulatorjem iz družine AKC 11x. Glede na možne nastavitve 
regulatorja [8] predpostavimo naslednji postopek odtaljevanja. 
V času faze odtaljevanja je ekspanzijski ventil popolnoma 
zaprt. Ob začetku odtaljevanja se vklopi grelnik, zato je 
toplotni tok uparjalnika enak dovedenemu toplotnemu 
toku grelnika . Ob zaključku faze odtaljevanja sledi 
še krajša faza, kjer je grelnik izključen, zaprt pa ostaja tudi 
ekspanzijski ventil. V zadnji fazi odtaljevanja sprostimo 
ekspanzijski ventil, kar se odraža v začetnem popolnem 
odprtju ekspanzijskega ventila in nato ustrezni regulaciji 
odprtosti ventila.

Predpostavimo tudi, da so v fazi odtaljevanja ven-
tilatorji izklopljeni. Vpliv vklopa in izklopa ventilatorjev 
pa upoštevamo z vpeljavo dveh različnih toplotnih 
prestopnosti med uparjalnikom in zrakom v hladilnem 
elementu (  - vklopljen ventilator,  - izklopljen 
ventilator). Prehod med različnimi vrednostmi toplotnih 
prestopnosti fi ltriramo z naslednjo prenosno funkcijo:

                                                           (11)

3.4 Model uparjalnika

Uparjalno fazo hladilnega sistema izvajata ekspanzijski ventil 
in uparjalna cev. Dodatni ventilatorji pri tem pospešujejo 
kroženje zunanjega zraka preko hladilnih cevi in s tem 
omogočajo boljši prenos energije med hladilno komoro 



46 AVTOMATIKA 149/2016

SISTEMI AVTOMATIZACIJE

in uparjalnikom. Ekspanzijski ventil zniža pritisk hladilne 
tekočine, zaradi česar se v uparjalni cevi hladilni medij 
postopoma uplini.

V prvem delu uparjalne cevi je hladilni medij večinoma še 
v tekočem agregatnem stanju. S postopnim segrevanjem 
hladilnega medija le-ta na točki nasičenja popolnoma preide 
v plinasto agregatno stanje. Temperaturna razlika med 
točko nasičenja in izhodno točko se imenuje temperatura 
»super-heat« (Tsh), za katero želimo, da ima čim manjšo 
vrednost, saj se s tem izboljša energijski prenos med 
hladilnim medijem in steno uparjalnika (temperaturna 
prevodnost je večja pri tekočem plinastem mediju). V praksi 
pa se zaradi varnostnih zahtev zahteva, da temperatura 
Tsh dosega določeno minimalno vrednost.

Skupni koefi cient toplotne prevodnosti med steno upar jal-
nika in hladilnim medijem se spreminja glede na vrednost 
temperature Tsh. Skupno toplotno prevodnost opišemo z 
odvisnostjo od mase utekočinjenega hladilnega medija, 
ki je trenutno prisoten v uparjalniku (mr):

 ∙  (12)

Ko je uparjalnik popolnoma napolnjen s tekočim hladilnim 
medijem (Tsh = 0), velja mr = mr,max in takrat dosegamo 
največji koefi cient toplotne prevodnosti UAr,max. Akumulacijo 
tekočega hladilnega medija v uparjalniku opišemo kot:

   (12)

Kjer je ∆hlg specifi čna latentna toplota (ang. specifi c latent 
heat) preostale tekoče hladilne tekočine v uparjalniku, ko je 
ekspanzijski ventil zaprt. Karakteristika ∆hlg pa je nelinearna 
karakteristika odvisna od izhodnega sesalnega pritiska 
Psuc in je specifi čna glede na uporabljen hladilni medij. V 
obravnavanem sistemu je uporabljena hladilna tekočina 
R404A [9]. Nelinearno karakteristiko le-te poenostavimo 
okoli predpostavljenega delovnega območja sesalnega 
tlaka (Psuc,min = 1.2bar in Psuc,max = 3.4bar) z naslednjo 
enačbo (14):

∆h

 pa predstavlja hladilno kapaciteto posameznega 
hladilnega elementa, ki jo ovrednotimo kot:

                                (15)

Temperatura hladilne tekočine Tr je odvisna od uporabljene 
hladilne tekočine. Iz njene nelinearne karakteristike 

ovrednotimo naslednjo poenostavljeno razmerje med 
temperaturo hladilne tekočine v uparjalniku v odvisnosti 
od sesalnega tlaka v območju Psuc,min = 1.2bar in Psuc,max 

= 3.4bar:

       (16)

Vodenje hladilnega elementa je izvedeno preko dvonivojske 
histerezne regulacije ekspanzijskega ventila (zgornja 
temp. meja  in spodnja temp. meja 

):

,

,     (17)

4 Identifi kacija parametrov modela

Podatke za identifi kacijo prostih parametrov smo pridobili 
iz arhivske podatkovne baze iz enega izmed slovenskih 
nakupovalnih središč ter iz neposrednega merjenja 
temperatur v hladilni komori (temperatura vpiha in izpiha, 
temperatura površine izdelka, temperatura sredice izdelka, 
temperatura trgovine). Več o uporabljenih podatkih je 
predstavljeno v [3].

4.1 Ovrednotenje razmer v ustaljenem stanju

Ob poznavanju nominalnih temperatur zraka in trgovine lahko 
ustaljene temperature stene in uparjalnika ovrednotimo 
preko naslednjih  ravnotežnih enačb:

                   (18)

 ∙     (19)

                                               (20)

Ovrednotimo lahko tudi relacijo med parametrom   in . 
Le-ta je odvisna od dovedene hladilne moči v ustaljenem 
stanju in temperatur zraka in nakupovalnega središča. 
Preko relacij, ki veljajo v ustaljenem stanju ( , 

, ), jo lahko izrazimo v obliki naslednje 
enačbe:

                  
∙

          (21)

Ko hladilni element ni v fazi odtaljevanja, lahko rečemo, 
da se hladilnik nahaja v ustaljenem stanju, kjer pa zaradi 
dvostopenjskega vodenja ekspanzijskega ventila temperatura 
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še vedno nekoliko niha. Na podlagi povprečja vseh podatkov, 
izmerjenih izven faze odtaljevanja, pa lahko pridobimo 
vpogled v razmere dejanskega ustaljenega stanja.

Preko opazovanja povprečnega časa odprtosti ventila 
tako predpostavimo, da hladilni element v ustaljenem 
stanju deluje z 48.28 % deležem svoje nazivne hladilne 
moči ( ):

                    (22)

Ker želimo, da ob nominalnih razmerah ( , ) hladilnik 
deluje z ovrednoteno hladilno močjo , lahko relacijo 
med  in opišemo preko naslednje enačbe:

 
∙

    (23)

Na podlagi nominalne moči ocenimo tudi maksimalni 
koefi cient toplotne prevodnosti uparjalnika. Določimo 
ga za najbolj neugodne razmere, kjer je za zagotavljanje 
želene temperature  potreben maksimalni razpoložljivi 
toplotni tok hladilne teko čine ( ). Takšne razmere 
so prisotne, ko pri nominalni (želeni) temperaturi zraka 
v hladilniku ( ) temperatura stene uparjalnika doseže 
minimalno vrednost .

          (24)

kjer velja:

         (25)

4.2  Identifi kacija prostih parametrov modela

Na podlagi referenčnega gibanja temperature vpihanega 
zraka in temperature v izdelku ovrednotimo vrednosti 
konstrukcijskih parametrov hladilnega elementa. Pri
optimizaciji prostih parametrov modela prilagajamo 
naslednje parametre: 1, 4on, 4off  , ma, mc, me.

Pri optimizaciji parametrov težimo k zmanjševanju razlike 
med simulirano vrednostjo temperature zraka (Tas) in 
temperaturo vpiha (Tam), ki je bila izmerjena v opazovanem 
hladilnem elementu. Kot kriterij ujemanja obeh signalov 
uporabimo kriterij srednje kvadratne napake (MSE):

              
 MSE= ∑

          
(26)

Pri tem pa predpostavimo še dodatni optimizacijski pogoj:

                                          (27)

in potreben pogoj, da velja 3 > 0:

                      ∙          (28)

Kot prosti parameter modela prilagajamo tudi maso sredice 
izdelkov (mc). V vsakem koraku iteracije poiščemo tudi 
proste parametre modela izdelkov, kjer identifi ciramo 
naslednje parametre: mf, f1 in f2. Pri identifi kaciji težimo k 
zmanjševanju razlike obeh izhodov modela (Tfs - simulirana 
temperatura površine izdelka in Tcs - simulirana temperatura 
sredice izdelka) glede na meritve izvedene v trgovskem
centru (Tfm - izmerjena temperatura površine izdelka in 
Tcm - izmerjena temperatura sredice izdelka):

∑       (29)

 ∑     (30)

Identifi cirani parametri modela hrane in hladilnega 
ele menta so predstavljeni v tabeli 1, vnaprej določeni 
fi ksni parametri pa v tabeli 2. Nekateri identifi cirani 
parametri dosegajo sicer fi zikalno nerealne vrednosti, npr. 
masa zraka. Vendar predpostavljamo, da je to posledica 
izbire močno poenostavljenega modela, kjer dinamika 
modeliranega zraka prevzame nalogo opisa dinamike, 
ki ni bila neposredno vključena v model.

Tabela 1: Identifi cirani parametri modela.

Tabela 2: Izbrani parametri modela.

Parameter Vrednost Parameter Vrednost 

 1.25  48.80

 30.18  29.81 

 70.47  9.43 

 0.33  120.79

 197.86  9.50

 56.97  34.55 

Parameter Vrednost Parameter Vrednost

 450  22

 1005  -19.8

 1670  2795 

 3100  -275 

 1000  -132 

 1  2.1

 4  0.5 

 1  0.6

 12  30 
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Simulacijski odzivi hladilnega elementa so prikazani 
na sliki 6. Vidimo lahko, da simulirane vrednosti dobro 
opisujejo dejansko temperaturne spremembe ob nastopu 
odtaljevanja. Na sliki 7 pa je prikazan še odziv modela 
hrane, kjer smo kot vhodno temperaturo zraka (Ta) uporabili 
dejanske izmerjene vrednosti.

Slika 7: Simulirani in izmerjeni temperaturi hrane ob fazi odtaljevanja, 
kjer smo kot vhod uporabili izmerjeno vrednost temperature zraka.

5 Zaključek

Predstavljeni model omogoča podrobnejšo študijo 
energijske bilance hladilnega elementa in analizo gibanja 
temperatur hrane. Tekom nadaljnjega dela je predvidena 
še vključitev modela kompresorjev in kondenzatorjev s 
čimer bomo pridobili še natančnejšo oceno o potrebnem 
vložku električne energije ter upoštevali realnejši 
vpliv zunanje temperature na energijsko učinkovitost 
hladilnega sistema. Takšno razvito modelno okolje bo 
predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj in testiranje 
strategij za optimizacijo energijskih stroškov hladilne 
tehnike v nakupovalnih središčih.

6 Zahvala

Raziskavo je sofi nancirala Agencija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije v okviru projekta L2-5476: 
Optimizacija stroškov porabe energije za hladilno tehniko 
v nakupovalnih središčih.

.

Slika 6: Simulirana in izmerjena temperaturna dinamika hladilnega elementa v fazi odtaljevanja.
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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.

PASSION FOR COMMUNICATION

Ve  na: 
shop.hamtech.eu 

Bolnišnice 

Nakupovalna sredi

Komunikacija v predorih 

Industrija / Gradbiš a 

Hoteli 

Skladiš a

Varnostne slu be

Distribucija 

shop.hamtech.eu

S5TEHNIKA.net d.o.o. • Sostrska cesta 43C • 1261 Ljubljana Dobrunje • Slovenija
HAMtech spletna trgovina za profesionalne in radioamaterske komunikacije
Tel. 040 423 302 • info@hamtech.eu • shop.hamtech.eu
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