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Merjenje danes – zgodba brez konca

……

bančništvo, telekomunikacije, promet, telefonija,  info rmacijska bančništvo, telekomunikacije, promet, telefonija,  info rmacijska 
družba, javna omrežja, potrošniška elektronika in k ončno  … družba, javna omrežja, potrošniška elektronika in k ončno  … 

MERJENJEMERJENJE
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……

Na svetu sta 10 vrsti ljudi:

Tisti, ki razmišljajo digitalno in tisti ki ne.



Nova vloga distribucije

Liberalizacija trga z elektri čno energijo Liberalizacija trga z elektri čno energijo –– proces v dveh korakihproces v dveh korakih
-- odprtje trgaodprtje trga
-- lastniške spremembelastniške spremembe

vlada

zaposleni konkurenca

davki, agencije, lastništvo
varnost zaposlitve,

visoke plače pritiski s trga
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visoke dividende

pričakovanja:
- nizka cena električne energije
- nove storitve

omrežje:
reguliran monopol → SODO

proizvodnja:
prosti trg → optimizacija 
poslovnega procesa

prodaja/nakup električne energije:
prosti trg → optimizacija poslovnega procesa



Sistem naprednega merjenja 
(AMI – Advanced Metering Infrastructure)

Napredni sistemi za merjenje energije ponujajo:Napredni sistemi za merjenje energije ponujajo:
•• detekcijdetekcijoo izgub, kraj in goljufij v omrežjuizgub, kraj in goljufij v omrežju
•• manjšanje koni čne močimanjšanje koni čne moči
•• upravljanje razpršenih virov (mali proizvajalci ele ktri čne upravljanje razpršenih virov (mali proizvajalci ele ktri čne 

energije)energije)
•• dvosmerno komunikacijo med uporabnikom in dobavitel jem dvosmerno komunikacijo med uporabnikom in dobavitel jem 
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•• dvosmerno komunikacijo med uporabnikom in dobavitel jem dvosmerno komunikacijo med uporabnikom in dobavitel jem 
elektri čne energijeelektri čne energije

•• razvoj inovativnih energetskih storitev (dinami čno razvoj inovativnih energetskih storitev (dinami čno 
tarifiranje, ponudba energetskih paketov, itn.)tarifiranje, ponudba energetskih paketov, itn.)

•• učinkovito rabo energije (hišni prikazovalnik)učinkovito rabo energije (hišni prikazovalnik)
•• delovanje liberaliziranih trgov z energijodelovanje liberaliziranih trgov z energijo
•• energetske sisteme bodo čnosti (smart grids)energetske sisteme bodo čnosti (smart grids)



Arhitektura sistema naprednega merjenja

Arhitekturo AMI sistema lahko razdelimo na tri nivo je:Arhitekturo AMI sistema lahko razdelimo na tri nivo je:

•• merilna mesta opremljena s sistemskimi števcimerilna mesta opremljena s sistemskimi števci

•• komunikacijsko omrežjekomunikacijsko omrežje
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•• komunikacijsko omrežjekomunikacijsko omrežje

•• center za zajem podatkov in upravljanje odjemacenter za zajem podatkov in upravljanje odjema



Arhitektura sistema naprednega merjenja
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AMI sistem omogo ča številne funkcionalnosti:AMI sistem omogo ča številne funkcionalnosti:
•• daljinski zajem podatkov o porabljeni energijidaljinski zajem podatkov o porabljeni energiji
•• sprotno obveš čanje uporabnika (hišni prikazovalnik, spletna sprotno obveš čanje uporabnika (hišni prikazovalnik, spletna 

stran, TV, radio, itn.)stran, TV, radio, itn.)
•• upravljanje s porabo (odklopnik in omejevalnik mo či)upravljanje s porabo (odklopnik in omejevalnik mo či)
•• dvosmerno merjenjedvosmerno merjenje

Funkcionalnosti sistema naprednega merjenja

•• nadzor distribucijskega omrežjanadzor distribucijskega omrežja
•• spremljanje kakovosti dobavespremljanje kakovosti dobave
•• informacijska podpora za hitro in u činkovito menjavo informacijska podpora za hitro in u činkovito menjavo 

dobaviteljadobavitelja
•• vklju čevanje ponudnikov ostalih energentov (plin, voda, vklju čevanje ponudnikov ostalih energentov (plin, voda, 

daljinska toplota)daljinska toplota)
•• predpla čniški sistempredpla čniški sistem
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Večmerjenje (multiutility)

Elektri čni števec kot komunikacijsko vozliš če za zajem Elektri čni števec kot komunikacijsko vozliš če za zajem 
odčitkov števcev drugih energij (plin, toplota) in vod eodčitkov števcev drugih energij (plin, toplota) in vod e

Izzivi:Izzivi:
•• standardizacija protokolovstandardizacija protokolov
•• standardizacija komunikacijestandardizacija komunikacije

9

•• brezži čna povezava med pametnim števcem in števci drugih brezži čna povezava med pametnim števcem in števci drugih 
energentovenergentov

•• NTA specifikacija trenutno edina, ki povzema te zah teveNTA specifikacija trenutno edina, ki povzema te zah teve



“NTA” model

NTA (Netherlands Technical Agreement)
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Energetski ra čun prihodnosti
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ELEKTRIČNA ENERGIJA

ELEKTRI ČNA ENERGIJA

Trenutna cena: 40c/h
Poraba dosedaj: 21 KWh
Cena dosedaj: 11.3 EUR
Izpust CO2: -15 kg
(glede na prejšnji mesec)

Primer hišnega prikazovalnika
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ELEKTRIČNA ENERGIJA

Trenutna cena: 40 c/h
Poraba do sedaj: 21 KWh
Cena do sedaj: 11.3 EUR
Izpust CO2: -15 kg
(glede na prejšnji mesec)



Primer hišnega prikazovalnika

PLIN

PLIN

Trenutna cena: 1c/h
Poraba dosedaj: 1,8 l
Cena dosedaj:3.89 EUR
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PLIN

Trenutna cena: 1c/h
Poraba do sedaj: 1,8 l
Cena do sedaj: 3.89 EUR



Primer hišnega prikazovalnika

VODA

VODA

Trenutna cena: 10 c/h
Poraba dosedaj: 2,3 m3
Cena dosedaj: 6 EUR
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VODA

Trenutna cena: 10 c/h
Poraba do sedaj: 2,3 m
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Cena do sedaj: 6 EUR



Hvala za pozornost! Hvala za pozornost! 
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dimitrij.cernic@iskraemeco.si 


