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Aktivnosti SIQ
• SIQ deluje že več kot 50 let
• aktivni smo na številnih področjih







varnost proizvodov in sistemov
igralniške tehnologije
ocenjevanje sistemov vodenja
protieksplozijska zaščita
varnost informacijske infrastrukture
izobraževanja

• SIQ je aktiven tudi na področju meroslovja (kalibracije, kontrole,
nosilec nacionalnih etalonov za električne veličine, čas in frekvenco)
• raziskovalnem delo s področja meroslovja





EMC (miha.kokalj@siq.si)
RF področje (borut.pinter@siq.si)
Li-ionske baterije (marko.berginc@siq.si)
pametna omrežja (boštjan.voljc@siq.si, marko.berginc@siq.si)
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2009

2011

2013

2016

Power&Energy

Osnovne naloge projekta:






razvoj merilnikov za vzorčenje omrežnih signalov (3-fazno, prehodni pojavi, pulzi) za delo v
laboratoriju / na terenu
razvoj in karakterizacija merilnih pretvornikov (transducers) za merjenje moči in kvalitete
omrežnega signala
izbira ustrezne tehnike vzorčenja in razvoj algoritmov za analizo vzorčenih signalov
razvoj in karakterizacija visoko tokovnih in napetostnih pretvornikov za ne-invazivno merjenje
na visokonapetostnem omrežju
uporaba vseh teh novih razvitih tehnologij za sledljivo merjenje parametrov kvalitete
omrežja v laboratoriju in na terenu

Razvoj koaksialnih tokovnih souporov




za merjenje tokov od 1 mA do 100 A pri frekvencah do 10 Hz do 100 kHz
posebno primerni za merjenje električne moči in parametrov kvalitete energije
komercialno dobavljivi

Power&Energy
• razvoj algoritma (i)PSFE angl. (interpolated) Phase Sensitive Frequency
Estimation algorithm za analizo vzorčenih signalov
• uporablja se za analizo parametrov pametnih električnih omrežij
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Raziskovalno delo SIQ
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Power&Energy
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Smart grid
metrology
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SmartGrid II

Osnovne naloge projektov:









modeliranje električnega omrežja
vrste motenj, njihov izvor in širjenje po omrežju
razvoj referenčnega PMU merilnika (Phasor Measurement Unit)
razvoj referenčnega kalibratorja PMU merilnikov
razvoj merilne metode za kalibracijo PMU merilnikov v laboratoriju / na terenu
razvoj matematičnih programov / algoritmov za analizo električnih signalov ter analizo
kvalitete omrežja
impedanca omrežja, resonanca sistema
standardizacija

Smart Grid Metrology in SmartGrid II
• Teoretična primerjava (Matlab) osmih algoritmov za merilnike PMU za:




statične signale (Smart grid metrology)
harmonike (Smart Grids II)
dinamične signale (Smart Grids II)
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• PSFE algoritem se je izkazal za najboljšega
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Raziskovalno delo SIQ
2009
Power&Energy
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Smart grid
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2014
SmartGrid II

2016
Trace PQM

Osnovne naloge projekta:
• vzorčenje signalov
• določitev in ovrednotenje parametrov kvalitete omrežja
• razvoj in analiza različnih PQ algoritmov za obdelavo omrežnih signalov
vsi rezultati projekta, vključno z ovrednotenimi negotovostmi ter programi
za vzorčenje in analizo signalov bodo ob koncu projekta preko spletne
strani dostopni širšemu krogu zainteresiranih uporabnikov

Meritve električnih veličin
• osnovni parametri:
 amplituda U in I
 f
 φ
• električna moč

Meritve parametrov kvalitete omrežja
•
•
•
•

popačenje (THD)
harmonske / interharmonske komponente
napetostni padci / porasti (dips / swells)
napetostni skoki (flickers)

Zaključki
• SIQ ima pridobljene akreditacije za izvajanje kalibracij številnih
parametrov kvalitete
• smo raziskovalno aktivni na področju pametnih omrežij





udeležbe na domačih in mednarodnih znanstvenih konferencah
objave znanstvenih člankov
vpetost v štiri mednarodne raziskovalne projekte
želeli bi okrepili delovanje na domačih raziskovalnih projektih

• pametna omrežja potrebujejo podporo meroslovja na področju:
 razvoja novih merilnih in kalibracijskih postopkov
 razvoja nove merilne opreme
 zagotavljanje sledljivosti in izvajanje sledljivih meritev na področju električne moči,
električne energije ter kvalitete energije

Meroslovje za zeleno prihodnost
Hvala za pozornost

