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Апстракт—У овом раду анализирана је израда интелигентног фрижидера. Пре пројектовања и конструисања било је 

потребно анализирати већ постојеће фрижидере у које је уграђен неки вид интелигенције. Задатак је био направити 

преносиви интелигентни фрижидер коришћењем термоелектричног модула. Овај фрижидер има функцију да греје или 

хлади до задате температуре. Флексибилност му се огледа у томе да може да се користи и на површинама које нису равне и 

стабилне као што је аутомобил, преког којег се уједно фриждер напаја. Уколико дође до прекида напајања, изолација треба 

да обезбеди одржавање температуре неколико сати. Интелигенција фрижидера се огледа у даљинском управљању његовим 

функцијама, аларму који сигнализира уколико врата фрижидера остану отворена и брави за закључавање уз помоћ шифре.  

Кључне речи – преносиви фрижидер, Peltier модул, термоелектрични модул, интелигенција, одржавање температуре 

1 УВОД  

Расхладна техника је грана технике која се бави појавама и поступцима хлађења тела. У том смислу, 

хладити значи неком телу смањивати унутрашњу енерегију одвођењем енергије [1], што се манифестује 

снижењем његове температуре. Фрижидери и уређаји за хлађење успоравају развој бактерија које узрокују 

кварење прехрамбрених производа као и хемијским реакцијама које се догађају у нормалној атмосфери. 

Фрижидери су нашли примену, не само у домаћинствима, већ и у многим индустријама. Неке од њих су 

прехрамбрена и хемијска индустрија. Ови расхладни уређаји, осим за складиштење хране и пића, користе се за 

чување лекова, хемикалија, итд. Напредак технологије условљава употребу „паметних елемената“ где год може 

да им се нађе примена.  

Задатак овог рада представља израду интелигентног, преносивог фрижидера, чији је рад заснован на 

принципу термоелектричног ефекта. Режим напајања је осмишљен тако да у случају потребе може да користи 

напајање од 12 VDC, које се налази у аутомобилу. Такође, у случају недостатка напајања, фрижидер треба да 

одржава температуру неколико сати, што је задатак његове конструкције. Потребно је омогућити да се 

температуром унутар фрижидера управља произвољно, од стране корисника.  

Као главни елемент хлађења/грејања користиће се термоелектрични модул. Са аспекта флексибилности, овај 

фрижидер не мора да стоји на равној површини, што би била његова предност у односу на друге уређаје овог 

типа. Такође уколико је то потребно, радна комора може да служи као расхладна или као грејна комора, у 

зависности од потребе корисника. Управљачка јединица би била микроконтролер, а управљање функцијама 

фрижидера би се изводило преко даљинског управљача. Пошто је сам систем осмишљен тако да се добије 

максимална енергетска ефикасност, потребно је обезбедити информације о томе да ли су врата фрижидера 

отворена или затворена. У случају да врата остану отворена након употребе, огласио би се аларм који би 

обавестито корисника да су врата случајно остала отворена. Такође, што се тиче безведности ствари који се 

налазе у фрижидеру, потребно је обезбедити аутоматско закључавање након затварања врата и откључавање 

након унете шифре корисника. 

2 МОГУЋНОСТ УГРАДЊЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ У ФУНКЦИОНИСАЊЕ ФРИЖИДЕРА 

Напредак технологије условљава употребу „паметних елемената“ где год може да им се нађе примена. Сем 

индустријских погона где аутоматизација олакшава производњу, интелигенција се примењује у изради 

медицинске и друге опреме. Доступност интелигентних елемената условила је њихову примену и у 

свакодневном животу. Људи желе да им се олакшају проблеми са којима се свакодневно сусрећу. Одсуство 

људи из домова док су на послу или путу условљава да у сваком тренутку имају приступ дешавањима у кући. 

Тако се прво јављају видео надзори над кућама, а данас људи желе да имају надзор и над уређајима у кући. Тако 

се данас и ван куће може контролисати многи апарати у њој, те се може проверити да ли је шпорет искључен, 

или пак укључити шпорет да се ручак скува пре доласка са посла. Све су чешћи примери управљања кућним 

апаратима преко телефона. 



3 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИНТЕЛИГЕНТНОГ ФРИЖИДЕРА 

Да би се што боље дефинисало идејно решење, потребно је размотрити примену интелигенције у већ 

постојећим фрижидерима. Пре пројектовања система потребно је дефинисати критеријуме које тај систем треба 

да задовољи. У овом раду ти критеријуми су: 

• Пројектовање и израда интелигентног фрижидера, 

• Преносивост фрижидера, 

• Напајање од 12 VDC, које се налази у аутомобилу, 

• Одржавање температуре у комори без напајања до неколико сати, 

• Управљање преко даљинског управљача, 

• Обезбедити аларм за сигнализацију у случају да врата фрижидера остану отворена, 

• Ручно задавање произвољне температуре, 

• Аутоматско закључавање након затварања врата и откључавање након унете шифре корисника,  

4 ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКАТ 

Ефекат којим се помоћу разлике у температурама директно добија електрични напон и обрнуто, се назива 

термоелектрични ефекат. Термоелектрични уређај ствара напон када између његових страна постоји 

температурна разлика. Такође, уколико постоји одређени напон на крајевима модула, као последица настаје 

разлика у температурама између топле и хладне стране модула. До тога долази јер, када се појави разлика у 

температурама, носиоци наелектрисања у материјалу се распростиру те одлазе од топле стране према хладној 

страни. Наведено распростирање носиоца наелектрисања назива се дифузија. Пошто носиоци наелектрисања 

иду с топле стране ка хладној, тиме је одређен и поларитет напона. Позитивнии крај ће бити на месту више 

температуре, а негативнији крај на месту ниже температуре. Уређаји који користе термоелектрични ефекат се 

називају термоелектрични модули.  

Пелтиеров ефекат представља успостављање различите температуре на споју [3] два различита метала, 

легура метала или полупроводника, ако електрична струја протиче кроз њих. Када струја пролази кроз 

термоелемент, једна страна постаје хладнија, а друга топлија. Хладнија страна је на оном крају  на ком се 

налази  позитиван поларитет напона (позитиван потенцијал) а топлија страна, на крају негативног поларитета. 

Ако се поларитет напона промени, тј. струја протекне на супротну страну, онда ће топлија и хладнија страна 

заменити места. 

 

Слика 1. Пелтиеров ефекат 

 

5 ПРИКАЗ ПРАКТИЧНОГ РЕШЕЊА 

Приступање изради пројектног задатка врши се из неколико целина: 

• конструкција, 

• напајање, 

• Пелтиеров модул, 

• Управљање и програмирање 



5.1 Конструкција 

Приликом практичне израде фрижидера коришћени су сендвич панели, са дебљином термоизалационе 

испуне од 60 милиметара и тежином од 16,3 kg /m
2

. 

 

5.2 Напајање 

Елементи који се користе у фрижидеру користе напон од 12 VDC. Максимална препоручена струја која 

се може користити са прикључка за ауто-упаљач је 10 А, тако да фрижидер са максималном потрошњом од 6 

ампера је апсолутно прилагођен извору напајања 

5.3 Пелтиеров модул 

Овај модул ствара температурну разлику на својим странама. Једна страна се греје, а [2] друга хлади. Због тога 

реализација фрижидера уз помоћ овом модула може да загреје или да расхлади нешто у зависности од тога која 

се страна користи. Термоелектрични модули због своје конструкције спадају у високо поуздане компоненте . 

 
Слика 2. Изглед Пелтиеровог модула 

 
ТАБЕЛА 1. Предности и недостаци Пелтиеровог модула 

Пелтиеров модул 

Предности Недостаци 

Дуг век трајања Нижа енергетска ефикасност 

Мале димензије Оштећење прегревањем 

Флексибилан облик Потребан вентилатор и алуминијусми радијатор за хлађење 

топле стране 

Непостојање циркулишуће течности  

Неповредљивост од цурења течности  

Ефикасност  

Флексибилност  

Економичност  

Водоотпорност  

 

5.4 Управљање и програмирање 

Управљачки елемент који прикупља информације од сензора и шаље обрађене информације кориснику 

на дисплеј је Ардуино (eng. Arduino). Ардуно представља микроконтролер помоћу кога се фрижидер стартује на 

одређеној температури, прелази из редног у паралелни режим и обрнуто, укључује аларм за отворена врата идр. 

Уписивањем одређеног програма који прати рад фрижидера, Ардуино посматра и испуњава задатке који су му 

програмски донешени. Такође коришћењем Ардуина, оставља се могућност за измену програмског циклуса 

приликом реинжењеринга. 

6 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Приликом пројектовања самог фрижидера највише се пажње посвећује термалној изолацији, јер она 

представља основ за ефикасан рад фрижидера са минималним губицима. Затим, код израде интелигнетних 

фрижидера, потребно је испланрати уградњу одређених елемената који ће тај фрижидер заиста чинити 

интелигентним. Сам изглед фрижидера је такође битан, јер је то производ који треба да привлачи пажњу 



будућим корисницима. Што се тиче управљачког дела, он треба да буде прилагођен просечном кориснику, док 

са друге стране начин рада фрижидера може да одговара и захтевнијим корисницима.  

Kроз овај рад, добијено је практично решење фрижидера који не користи компресорски принцип рада, 

већ термоелектрични ефекат. Као расхладни уређаји искоришћена су два Пелтиерова модула, на које су са 

спољње и унутрашње стране намонтирани алуминијумски радијатори са вентилаторима. Спољни служе за 

одвођење топлоте са фрижидера, а унутрашњи за бољу циркулацију расхлађеног ваздуха између предмета у 

расхладној комори.  

Управљање радом фрижидера је веома једноставно изведено коришћењем даљинског управљача. 

Тастери на даљинском управљачу служе кориснику за одабир температуре коју фрижидер треба да достигне, 

начин рада – бржи или економичнији начин рада, откључавање фрижидера и др. 

Кроз неколико слика приказан је изглед датог фрижидера са одређеним начином управљања. 

 
Слика 3 - Финални изглед фрижидера 

 

 
Слика 4 - Контролни дисплеји 

Пошто пројектни задатак налаже да фрижидер поседује аутоматско закључавање са унутрашње стране, 

направљена је брава са погоном преко мотора једносмерне струје. Након што се врата затворе, клип се извлачи 

и закључава врата. Откључавање се врши притиском на тастер за откључавање. 

 
Слика 5 - Унутрашњост фрижидера и врата са аутоматском бравом 



7 ЗАКЉУЧАК 

За овај мастер рад пројектован је и конструисан интелигентни преносиви фрижидер, чији је рад заснован на 

принципу термоелектричног ефекта.  Режим напајања за овај фрижидер је направљен да се у случају потребе 

може користити напајање од 12 VDC, које се налази у аутомобилу.  Омогућено је да се температуром унутар 

фрижидера управља произвољно, од стране корисника.  На LCD екрану је исписан сваки битан податак и 

изабрани режим, а на помоћном LCD екранима приказана је спољна температура и напон као и струја главног 

напајања, односно потрошња фрижидера. Као главни елеменат хлађења/грејања коришћен је термоелектрични 

модул. Овај фрижидер је јако флексибилан, направљен је тако да не мора да стоји на равној површини, у односу 

на неке друге уређаје овог типа, што је уједно његова предност.  

Фрижидер је функционалан што се огледа у томе да радна комора може да служи као расхладна или као 

грејна, све у зависности од потребе корисника.  

Управљачка јединица овог уређаја је микроконтролер, а управљање функцијама фрижидера се изводи преко 

даљинског управљача, што кориснику олакшава манипулацију истим. Систем фрижидера је конципиран тако да 

се добије максимална енергетска ефикасност. Због тога су обезбеђене повратне информације о томе да ли су 

врата фрижидера отворена или затворена. Да би било степен интелигенције био што већи, омогућено је и то, да 

у случају да врата остану отворена након употребе, огласи се аларм који обавештава корисника да су врата 

случајно остала отворена. Што се тиче безбедности ствари које се налазе у фрижидеру, обезбеђено је 

аутоматско закључавање након затварања врата као и откључавање након унете шифре корисника.  

Даљи рад везан за овај фрижидер састојао би се првенствено од повећања његовог степена аутоматизације 

употребом интелигентних елемената. Оно што је могуће извести са постојећом конструкцијом јесте управљање 

и манипулација путем мобилног телефона и апликација које би то омогућиле. Што се тиче реинжењеринга 

постојеће конструкције, могуће је проширити комору за хлађење и тако обезбедити већу запремину. 
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