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Akademija strojništva –
oktober 2014

Z namenom povezovanja in predstavitev na znanju
temelječih inovacij Vas v imenu Zveze strojnih
inženirjev Slovenije vljudno vabim na 4. mednarodno
konferenco - Akademijo strojništva, ki bo 23. oktobra
2014 ob 18. uri v Linhartovi dvorani v Cankarjevem
domu.
Strojniška stroka s svojo v prihodnost usmerjeno
dejavnostjo pomembno prispeva k tehnološkemu
napredku in dvigu dodane vrednosti slovenskega
gospodarstva, učinkovito ustvarja in ohranja delovna
mesta ter pomembno prispeva k trajnostnim ciljem EU
in Slovenije. Zveza strojnih inženirjev Slovenije že 53
let učinkovito povezuje posameznike in organizacije iz
akademskega, industrijskega, upravljavskega področja
ter javne sfere. Hkrati tudi tvorno skrbi za sožitje
med generacijami in promovira vrhunske inženirske
dosežke na domačem in tujem tržišču.
Prisrčno vabljeni na Akademijo strojništva, ki bo
združila slovensko inženirsko moč v prijeten dogodek.
S spoštovanjem,
Iztok Golobič
predsednik ZSIS

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014

AKADEMIJA STROJNIŠTVA 2014
z v e z a

4. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2014

s t r o j n i h

INŽENIRSTVO – Razvoj in inovacije za nova delovna mesta
LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
23. OKTOBER 2014 OB 1800

i n ž e n i r j e v

ZVEZA STROJNIH INŽENIRJEV  SLOVENIJE
WWW.ZVEZA-ZSIS.SI

s l o v e n i j e

Spoštovani,

w w w . z v e z a - z s i s . s i

dovolite mi, da v imenu Zveze strojnih inženirjev Slovenije najavim in vas po treh letih ponovno
povabim na Akademijo strojništva z mednarodno konferenco 2014 z namenom povezovanja in
predstavitve razvoja in inovacij, ki generirajo višjo dodano vrednost in nova delovna mesta.
S povezovanjem akademske, gospodarske in javne sfere bo dogodek nedvomno enkratna
priložnost za strokovno izmenjavo mnenj, seznanitev z dosežki trajnostnega razvoja na slovenskih
tleh ter poklon najuspešnejšim podjetjem in zaslužnim posameznikom.
Še enkrat vas prisrčno vabim na Akademijo strojništva,
ki bo združila inženirsko moč v prijeten dogodek.

prof. dr. Iztok Golobič
predsednik
Zveza strojnih inženirjev Slovenije

Prelistajte Svet strojništva tudi na spletu:
www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva
Povabilo k sodelovanju:

www.zveza-zsis.si/svetstrojnistva/sodelovanje
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Dne 11. septembra 2014 sta Šolski center Novo
mesto in Zveza društev za varilno tehniko Slovenije
organizirala in izvedla letošnji Dan varilne tehnike.
Po mnenju številnih avtorjev strokovnih prispevkov,
razstavljavcev varilne opreme ter kritičnih opazovalcev in poslušalcev je bila izvedba po vseh kriterijih
nadpovprečno uspešna.

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

Najmanj zadovoljni smo bili organizatorji sami in to
zaradi (pre)majhnega števila udeležencev glede na
(ne)realne napovedi. Pri napovedovanju smo namreč
izhajali iz dejstva, da se je domala v istem okolju leta
2005 tega dneva udeležilo prek 150 udeležencev ter
ob dejstvu, da sta bila letos napovedana še ogleda
v podjetju Revoz in v Muzeju IMV. Da je bila letošnja
udeležba bolj skromna od optimističnih pričakovanj
je več razlogov: sočasen potek Obrtnega sejma v
Celju, zamik izvedbe našega Dneva, iz že tradicionalnega meseca maja v mesec september, deževno
vreme, pa tudi skromna angažiranost s strani Instituta
za varilstvo. Ker je ta Institut najstarejša in osrednja
izobraževalno-raziskovalna organizacija za varilsko
področje v RS, ima namreč njen (ne)odziv bistveni
vpliv na potek in uspešnost vsakega večjega dogodka, ki je vezan na varilsko stroko.

z v e z a

s t r o j n i h

Osnovni namen Dneva varilne tehnike je vzdrževanje
osebnih stikov in vzpostavljanje novih znanstev med
ljudmi, ki delamo v tej stroki. Prav s tem namenom so
v okviru možnosti organizirane miniaturne razstave
najpomembnejših domačih proizvajalcev in prodajalcev varilne opreme ter sredstev za zaščito pri delu.
Pomemben segment Dneva varilne tehnike predstavljajo tudi strokovni in znanstveni prispevki, s področja
raziskav in rešitev v okviru varilne stroke, s posebnim
poudarkom promoviranja študentov in mladih raziskovalcev. Že kar tradicionalno pa se v okviru Dneva
varilne tehnike poskuša predstaviti pomembnost
uporabe varilske tehnologije v konkretnem industrijskem okolju. In prav ta segment je dal poseben pečat
letošnjemu Dnevu varilne tehnike.
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Celovit opis pomena varilske stroke za kovinsko
predelovalno industrijo in sploh naše gospodarstvo, je v uvodnem nagovoru podal direktor
Šolskega centra Novo mesto Štefan David, univ.
dipl. inž.

“O najpomembnejših mejnikih pri razvoju
te stroke: od izobraževanja prek konstrukcijskih in tehnoloških rešitev, pa vse
do svetovno prepoznavnih znanstvenih
dosežkov, je spregovoril prof. dr. Viljem
Kralj.”
Kot pronicljiv in svetovno prepoznan znanstvenik
s področja fizike varjenja, dolgoletni raziskovalec
na Zavodu za varjenje (današnji Institut za varilstvo) in (ob pokojnem prof. dr. Viktorju Prosencu)
pionir temeljnih varilskih predmetov in tudi varil-

INFORMATOR
skih usmeritev na dodiplomskem in podiplomskem
študiju, na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, je
pomen in kakovost te stroke osvetlil še z znanstvenoizobraževalnega zornega kota.

s t r o j n i h
i n ž e n i r j e v

Ob treh rednih profesorjih iz Republik bivše Jugoslavije (prof. dr. Kožuh iz Zagreba, prof. dr. Isak
Karabegović iz Bihača in prof. dr. Sveto Cvetkovski iz
Skopja), je še posebej izstopal dr. Tomoyuki Ueyama iz
Japonske, tako z rezultati znanstvenega raziskovanja,
kot tudi s primerom konkretne implementacije tega
znanja v izvor varilnega toka, ki je ključni proizvod
podjetja OTC Daihen. Ta je sedaj tudi lastnik podjetja
Varstroj iz Lendave.

z v e z a

“Pomembna novost letošnjega Dneva
varilne tehnike je bila v tem, da je bila aktivna prisotnost uveljavljenih znanstvenikov
s področja varjenja iz tujine. “

Da pa bo letošnji Dan varilne tehnike
ostal v trajnem spominu domala vsem
udeležencem, pa so poskrbeli kolegi iz
Muzejske zbirke IMV. Z duhovnim očetom
Božom Kočevarjem, dipl. ing. so namreč
uspeli ohraniti zanamcem izjemno zbirko
najpomembnejših izdelkov te tovarne osebnih avtomobilov in bivalnih prikolic, brez katere danes ne bi bilo impozantnega Revoza, z
njegovimi 250.000 proizvedenimi avtomobili
letno.

s l o v e n i j e

Za študente in dijake Šolskega centra, ki so številčno
daleč presegali registrirane udeležence, je bila brez
dvoma največja zanimivost letošnjega Dneva varilne
tehnike razstavljen varilni robot podjetja Yaskawa Slovenija iz Ribnice. Že zato, ker je bil ves čas v gibanju.
Za aktivne udeležence pa je bila krona Dneva obisk
podjetja Revoz in ogled povsem nove linije za proizvodnjo nove generacije osebnega avtomobila Twingo. Na tej liniji, ki so jo vzpostavili komaj en teden
pred našim obiskom in uradno odprli pet dni za našim
obiskom, je namreč vgrajenih 300 robotov, pretežno
ravno varilskih.

w w w . z v e z a - z s i s . s i

Avtorji:
• Ivan Polajnar, predsednik programskega
odbora
• Branko Matešič, predsednik organizacijskega
odbora
• Marjan Suban, urednik Zbornika Dneva
varilne tehnike 2014

DAN
VARILNE
TEHNIKE
2014
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ŠTUDENTSKI POGLEDI: NATANČNO VODENJE
NATANČNO VODENJE
BREZPILOTNIH HELIKOPTERJEV

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v
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Jonas Trojer, jonas.trojer@gmail.com
doc. dr. Viktor Šajn, FS UL
Izvleček:

Abstract:

V diplomskem delu je
predstavljeno delovanje
globalnega satelitskega
navigacijskega sistema
GPS. Predstavljen je
matematični model, ki
opisuje določitev 3D
položaja na podlagi
kodnih in faznih opazovanj na Zemlji ali
njeni bližini. Popisani so
dejavniki, ki vplivajo na
natančnost in točnost
izračunanih koordinat
ter podane so možnosti
za izboljšavo. Opravljena je analiza zmogljivosti nizkocenovnega
GPS sprejemnika. Za ta
sprejemnik je, skupaj
z avto-pilotom in podpornimi sistemi, narejen načrt vgradnje na
radijsko voden model
helikopterja.

In this diploma thesis the functioning of
the global navigation
satellite system GPS is
presented. It focuses on
a mathematical model
describing code and
phase point positioning
on Earth or its vicinity. Factors affecting
precision and accuracy
of the calculated coordinates are listed and
described, along with
different augmentation
possibilities. An analysis of a low-cost GPS
receiver performance
has been made. Feasibility of installation of
this receiver, together
with an autopilot and
augmentation systems,
on a radio-controlled
helicopter model has
been evaluated.

UVOD
Brezpilotni helikopter za letenje ne potrebuje
človeške posadke na krovu. Z njim lahko upravlja
pilot na tleh prek daljinskega vodenja, lahko pa leti
popolnoma avtonomno z uporabo avtopilota. Obstaja veliko okoliščin, kjer bi bilo smiselno uporabiti
brezpilotni helikopter, kot npr. iskanje ponesrečenca
na razgibanem goratem področju. V takšnih primerih
bi bila naloga, z uporabo avtonomnih helikopterjev,
izvedena hitreje (z več manjšimi helikopterji), ceneje
6

(manjši helikopter porabi manj goriva) ter varneje
za vse sodelujoče.
Razvoj brezpilotnih helikopterjev se je začel kot
nadgradnja helikopterja za človeško posadko z
avtopilotom, tako da bi isti helikopter lahko izvajal
naloge brez prisotnosti pilota na krovu. Potekal
je tudi razvoj na področju manjših brezpilotnih
helikopterjev, ki so bili že v osnovi zasnovani kot
brezpilotni in manjši od prej omenjenih, s premerom rotorja okoli 3 m. Helikopter, ki je bil razvit
z namenom prevoza človeške posadke in dodatnega tovora ter naknadno preurejen v brezpilotno
različico, je skonstruiran z upoštevanjem varnostnih faktorjev, ki so potrebni v primeru prevoza
ljudi. To pomeni večjo maso helikopterja, večjo
specifično obremenitev diska glavnega rotorja in
posledično višjo porabo energije ter manjšo avtonomijo. Manjši brezpilotni helikopterji sicer ne
trpijo posledic predimenzioniranja, a zahtevajo
daljinsko voden pristanek, poleg tega pa niso
zmožni zaznavanja in izogibanja nepričakovanim
oviram.

“V prispevku je predstavljen koncept
majhnega, lahkega ter cenovno ugodnega brezpilotnega helikopterja, ki bi bil
zmožen izvedbe samostojnega vzleta, leta
po načrtovani poti, izogibanja oviram in
pristanka.”
Navigacija v prostoru
Brezpilotni helikopter se mora v prostoru znati
orientirati. Za globalno navigacijo smo si izbrali
satelitski navigacijski sistem GPS, za lokalno orientacijo (glede na druge objekte v prostoru) pa
akustične ter radijske zaznavalnike.
GPS sprejemnik določi svoj položaj v prostoru
tako, da meri čas, ki ga signal, poslan iz vsakega od
satelitov, potrebuje, da prepotuje do sprejemnika.
Z izmerjenim časom izračuna razdaljo med seboj
in sateliti, nato pa z uporabo Pitagorovega izreka
izračuna svoje koordinate. Izmerjena razdalja pa
ni geometrična razdalja med satelitom in sprejemnikom, saj vsebuje doprinos vseh dejavnikov,

BREZPILOTNIH HELIKOPTERJEV

Slika 2: Merjenje višine nad tlemi s sonarjem

Meritve zmogljivosti
nizkocenovnega GPS sprejemnika

s l o v e n i j e
w w w . z v e z a - z s i s . s i

Slika 3: Merilno mesto
Slika 1: Zaznavanje in izogibnje oviram med letom

i n ž e n i r j e v

Noben GPS sprejemnik ni zmožen določanja svojega
položaja z absolutno natančnostjo. Izvedli smo meritve zmogljivosti GPS sprejemnika Ublox NEO-6M, da
bi izvedeli, kako natančen je ta sprejemnik v praksi. V
štirih 12-urnih sklopih smo opredelili vpliv uporabe
Evropskega satelitskega DGPS sistema EGNOS in
mokre folije, poveznjene čez sprejemnik, kot simulacijo dežnih kapelj (slika 4). Merilno mesto smo izbrali na
odprtem območju, stran od stavb, dreves in hribov,
da je imel sprejemnik neoviran pogled na nebo proti
satelitom (slika 3).

s t r o j n i h

Med letenjem bo moral helikopter zaznati oviro na
poti, se ji izogniti in se vrniti nazaj na predpisano
pot. Za to nalogo smo izbrali radijski zaznavalnik
oz. radar. Ta oddaja radijsko valovanje, ki se od
ovire odbije nazaj do radarja. Na podlagi časa, ki
je pretekel med oddajo valovanja in prejetjem
odboja, izračuna razdaljo in smer do ovire. Za
izračun hitrosti približevanja oviri izkorišča Dopplerjev pojav. Če se ovira nahaja na poti letenja, jo
prepozna kot nevarno področje in izvrši izogibalni
manever, kar je prikazano na sliki 1. Vsak radar
ima, zaradi narave svojega delovanja, minimalo
dolžino, na kateri še lahko izmeri razdaljo, pod njo
pa ne. Pri avtonomnem pristanku je pomembno,
da poznamo višino helikopterja nad tlemi vse do
dotika podvozja z njimi. Merjenje oddaljenosti od
tal pri pristanku zato prevzame akustični zaznavalnik oz. sonar. Deluje na enak princip kot radar, le
da uporablja akustično valovanje namesto elektromagnetnega (slika 2).

z v e z a

ki vplivajo na čas potovanja signala. Rečemo ji
pseudorazdalja. Nekateri od teh dejavnikov imajo
to lastnost, da vplivajo na vse sprejemnike na
določenem geografskem območju enako. To lahko
izkoristimo za povečanje natančnosti izmerjenih
koordinat z uporabo t. i. diferencialnega GPS
(DGPS) sistema. GPS sprejemnik je postavljen na
referenčno točko znanih koordinat. Koordinata,
ki jo izmeri sprejemnik, se odšteje od koordinate,
na kateri se sprejemnik dejansko nahaja. Tako
dobimo vektor napake, ki se nato posreduje drugim sprejemnikom na neznanih koordinatah. Ti
prištejejo vektor svojim meritvam koordinat in
izračunajo svoj pravi položaj.

Slika 4: Mokra folija,
poveznjena čez GPS
sprejemnik
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Na slikah 5 in 6 so prikazani deleži časa, ko je horizontalna oz. vertikalna meritev odstopala manj od danega
števila. Vidimo, da so se največji zabeleženi odstopki od povprečja vseh meritev horizontalnih koordinat
gibali med 5 in 6 m ter med 6 in 12 m za vertikalne odstopke. Na sliki 5 opazimo, da se krivulji obeh sklopov
z EGNOS-om opazno razlikujeta od krivulj sklopov brez EGNOS-a, medtem ko se oba sklopa s folijo razlikujeta od sklopov brez folije precej manj. To nam pove, da je pozitivni vpliv EGNOS-a precej večji od negativnega
vpliva mokre folije.

Slika 5: Delež časa, ko je horizontalni
odstopek nižji od x metrov

Slika 6: Delež časa, ko je vertikalni odstopek
nižji od x metrov

s l o v e n i j e

Na slikah 7 in 8 vidimo, da se povprečne vrednosti horizontalnih in vertikalnih meritev vseh sklopov nahajajo zelo blizu srednji vrednosti. Iz tega sklepamo, da je natančnost povprečne vrednost izmerjenih koordinat
precej boljša od trenutnih izkazanih nenatančnosti.

i n ž e n i r j e v

Vgradnja komponent na radijsko
voden model helikopterja

z v e z a

s t r o j n i h

Kot platformo za praktično testiranje izbranih
komponent, ki omogočajo avtonomno letenje,
smo izbrali radijsko voden model helikopterja
HK 500GT, s premerom rotorja 970 mm. Z njim bi
upravljal avtopilot HKPilot Mega V2.5, ki združije
merilnike zasuka, 3-osni pospeškomer, barometer
ter magnetometer. Za zaznavanje ovir bi uporabili
avtomobilski radar Continental ARS 300 z dose-

Slika 9 desno: Vgrajene koponente na RV helikopter
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gom 200 m. Vpet bi bil na stabilizirano platformo,
vrtljivo po vseh treh oseh, tako da bi bil vedno
vzporeden z vektorjem zemeljske hitrosti helikopterja, pri pristanku pa bi se lahko obrnil proti tlom.
Višino nad tlemi med zadnjim delom pristanka bi
nadzoroval sonar XL-MaxSonar-EZL0. Prej omenjeni
GPS sprejemnik Ublox NEO-6M bi postavili na rep
helikopterja, da mu rotorska glava ter ohišje ne bi
zastirala pogleda na nebo. Celotno postrojenje je
prikazano na sliki 9.

E BREZPILOTNIH HELIKOPTERJEV

z v e z a
s t r o j n i h
i n ž e n i r j e v

Slika 7: Raztros povprečnih vrednosti horizontalnih koordinat

s l o v e n i j e
w w w . z v e z a - z s i s . s i

Slika 8: Raztros povprečnih višin okoli srednje višine

Sklep
Menimo, da je naš koncept možno uresničiti v praksi.
Zaradi izkazanega nivoja natančnosti satelitske
navigacije bi za pristanek potrebovali raven teren,
premera 10 m. Z uporabo lokalnega DGPS sistema bi lahko natančnost izboljšali. Nadgradnja z
zmogljivejšim 32 bitnim avtopilotom 3DR Pixhawk
bi omogočila izvajanje algoritma za pristajanje v

vetru. Prav tako bi lahko izboljšali zaznavanje ovir z
npr. stereoskopskim vidom, kar bi omogočalo zaznavanje še manjših ovir. Enak koncept naprave bi
lahko vgradili na že obstoječe manjše brezpilotne
helikopterje, opisane v uvodu. Tako bi lahko leteli in
pristajali avtonomno v prostoru, ki je gosto posejan
s kompleksnejšimi ovirami, kot je npr. gozd ali gosto
urbano področje z ozkimi ulicami, česar trenutno
obstoječi brezpilotni helikopterji niso zmožni.
9

ŠTUDENTSKI POGLEDI: ANALIZA POŠKODB U
ANALIZA POŠKODB UDARA
STRELE V KOMPOZITNO OPLATO
LETALA SPLOŠNE KATEGORIJE
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Maja Lovko
izr. prof. dr. Tadej Kosel, FS UL
doc. dr. Aleš Berkopec, FE UL
UVOD:

z v e z a
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med oblakom in tlemi
ali med oblakom in
Nastanek diplomdrugim oblakom, kar
skega dela izhaja iz
lahko privede do udara
zanimanja za področje
strele. Negativne učinke
kompozitnih letal.
udara strele v komTovrstne strukture
pozitno oplato letala
imajo veliko prednosti
delimo na posredne in
v primerjavi s predneposredne. Neposredhodno prevladujočimi
ni učinki vključujejo
aluminijastimi. Imajo
katerokoli fizično
pa tudi eno bistveno
poškodbo letala in
pomanjkljivost, to je
elektronskih naprav,
slabo električno prevod- povzročeno z direktnost. Udar strele v letalo nim udarom strele v
ima različne negativne
letalo prek vhodne
učinke na kompoztočke. Če udari strela v
itne sklope, zato jih je
nezaščiteno strukturo
treba primerno zaščititi. do 200 kA električne
Osredotočili smo se na
energije, išče pot
področje zaščite na lenajmanjšega odpora.
talih splošne kategorije. Tako lahko nastanejo
Sem uvrščamo letala
različne poškodbe na
namenjena civilnemu
letalu in elektronskih
letalstvu, ki niso vojaška, napravah, kot so razpotniška ali tovorna
poke, uparjanje smole
in služijo predvsem
na mestu udara in
osebnim namenom ali
posledično vžig lamišportu.
nata, vžig opreme ali
celo eksplozijo goriva
Udar strele v
v rezervoarjih.  Posredkompozitno
ni učinki so tisti, ki
oplato
povzročijo motnje na
električnih napeljavah
Letalo je med
in sistemih zaradi preletom izpostavljeno
hoda napetosti in toka
električnemu polju
pri udaru strele v letalo.
nasprotnih polarnosti
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Kompozitne strukture
Za učinkovito snovanje potrebne zaščite je osnovno dobro poznavanje temeljnih značilnosti
kompozitnih struktur in udara strele. Pri podajanju
značilnosti kompozitnih struktur smo se omejili
zgolj na tiste strukture, ki so najpogostejše pri
gradnji tovrstnih letal. Pomembna je bila raziskava
področja zaščite v letalski industriji in obravnava
podanih standardov za analizo in preizkušanje, ki
definirajo idealizirane parametre naravnega udara
strele v letalo in določajo manj in bolj kritična
območja, kjer lahko pride do tega. Da bi lahko
določili metodo zaščite, je bila potrebna raziskava
trga in rešitev na tem področju. Z izborom nekaj
zaščitnih metod in s smiselno namestitvijo teh v
kompozitno strukturo smo izdelali vzorce za preizkus. Zaščita proti streli ima tri naloge: zagotoviti
ustrezne prevodne poti, tako da tok strele ostane
zunaj konstrukcije, preprečiti iskrenje na pritrdilnih
točkah in vžig goriva ter ustrezno zaščito napeljav,
kablov in občutljive opreme. Za zaščito naših kompozitnih vzorcev sta bili uporabljeni 2 vrsti zaščite.
Prva je bila iz vrste ogljikovih tkanin z vključki kovinskih nitk oziroma vlaken. V našem primeru so bila
ta aluminijasta. Druga metoda zaščite je bila vrsta
kovinske tkanine oziroma mrežica iz bakra.

Cilj dela
Cilj je bil utemeljiti smisel ali nesmisel uporabe izbranih metod zaščite in oceniti njihovo
učinkovitost. Da bi dosegli želeni namen, smo
vzorce preizkusili na čim bolj realnih pogojih - ko je
kompozitni material izpostavljen udaru strele. Po
temeljiti analizi parametrov in iskanju dosegljivih
možnosti smo izvedli realno simulacijo udara strele
s tokovnim udarnim generatorjem oblike vala,
5/14 µs in 8/20 µs in napetostnim udarnim generatorjem, oblike udarnega toka 1,2/50 µs. V obeh
primerih je bilo pomembno, koliko energije je bilo
v vezju na voljo za povzročitev poškodbe. Smiselno
je bilo primerjanje nastalih poškodb glede na razliko v sestavi vzorcev in dodajanje zaščitnih tkanin.
Za lažjo primerjavo smo preizkusili tako zaščitene
kot nezaščitene vzorce. Da bi lahko realno ocenili,
koliko manj vzdržljiv je poškodovani del vzorca
in pri kakšni obremenitvi bi se ta poškodba na

UDARA STRELE V kompozitno oplato...
letalu razširila, smo iz dela poškodovanih vzorcev
s tokovnim udarnim preizkusom izdelali epruvete
za natezni preizkus. Epruvete smo oblikovali na
način, da smo lahko prišli do vrednosti kritične
obremenitve tako pri poškodovanih kot pri
nepoškodovanih delih.

Rezultati

•
•
•
•
•

38 vzorcev dimenzij 300 × 100 mm
obliki udarnega vala: 8/20 μs in 5/14 μs
vzorci s spojem
površinsko navlaženi vzorci
18 ur v vodi namočeni vzorci
z v e z a
s t r o j n i h
i n ž e n i r j e v

Slika 1: Tokovni udarni preizkus vzorcev

s l o v e n i j e

Čeprav ima oplata letala z dodajanjem prevodnih tkanin nekaj večjo maso, se električne
in posledično mehanske lastnosti izboljšajo.
Poškodbe udara strele na zaščitenih vzorcih so bistveno manjše od tistih na nezaščitenih. Kompozit
je odporen proti vremenskim vplivom in pojavu
vlage v sestavi zaradi dotrajanosti. Spoji tkanin v
oplati ob udaru strele ostanejo nepoškodovani.
Poškodovana zaščitena oplata doseže primerljivo
natezno trdnost z nepoškodovano. Na območju
krila, kjer se nahaja rezervoar, je zaščita dobro
učinkovala in ni nastalo globljih poškodb ob
udaru strele. Rezultati preizkušanja so potrdili
učinkovitost tovrstne zaščite kompozitnih sklopov
in tako le-ta velja za pametno investicijo pri proizvajalcih letal.

TOKOVNI UDARNI PREIZKUS

Zaključek

Slika 2: Poškodba po udarnemu toku oblike vala
5/14 μs, jakosti 31 kA na zunanji strani površinsko
navlaženega nezaščitenega vzorca

Slika 3: Poškodba po udarnemu toku oblike
vala 5/14 μs, jakosti 39,58 kA na zunanji strani
površinsko navlaženega zaščitenega vzorca
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Dosegli smo bistvena dognanja. Čeprav ima
oplata letala z dodajanjem prevodnih tkanin nekaj
večjo maso, se električne in posledično mehanske lastnosti izboljšajo. Poškodbe udara strele
na zaščitenih vzorcih so bistveno manjše od tistih na nezaščitenih. Kompozit je odporen proti
vremenskim vplivom in pojavu vlage v sestavi
zaradi dotrajanosti. Spoji tkanin v oplati ob udaru
strele ostanejo nepoškodovani. Poškodovana
zaščitena oplata doseže primerljivo natezno trdnost z nepoškodovano. Na območju krila, kjer se
nahaja rezervoar, je zaščita dobro učinkovala in ni
nastalo globljih poškodb ob udaru strele. Rezultati preizkušanja so potrdili učinkovitost tovrstne
zaščite kompozitnih sklopov. Področje zaščite proti
streli kompozitnih struktur je v današnjem času
še vedno v razvoju, zato je v tej smeri vsekakor še
veliko odprtih točk raziskovanja in izboljšav.

ŠTUDENTSKI POGLEDI: ANALIZA...
NAPETOSTNI UDARNI PREIZKUS
3 vzorci dimenzije 1000 × 1000 mm
8-stopenjski generator HighVolt 2,4 MV
oblika udarnega vala: 1,2/50 µs
napetost 800 kV
razdalja od preizkušanca 500 mm

•
•
•
•

epruvete iz 6 poškodovanih vzorcev
poseben parameter dimenzij 25 × 100mm
kontrolirano večanje predobremenitve 1N v
Ekipa DBF 2014
območju do 50 kN
hitrost obremenjevanja 10mm/min

Slika 7: natezni preizkus epruvete iz zaščitenega
vzorca
Slika 4: Napetostno udarni preizkus in označeno
mesto preboja vzorca

s t r o j n i h
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•
•
•
•
•

NATEZNI PREIZKUS

z v e z a

Slika 5: poškodba na zunanji (vhodni) strani
nezaščitenega vzorca

Slika 6: poškodba na zunanji (vhodni) strani  
zaščitenega vzorca

12

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

w w w . z v e z a - z s i s . s i

13

14

z v e z a

s t r o j n i h

i n ž e n i r j e v

s l o v e n i j e

w w w . z v e z a - z s i s . s i

V SREDIŠČU: PRESKOK SISTEMA...
PRESKOK SISTEMA PLITKE
DVOSLOJNE DVAKRAT
POVEZANE LUPINE
Doktorsko delo

15
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Bimetalna lupina je toplotno senzitivni konstrukcijski
element, ki pod vplivom temperaturne obremenitve
spreminja svojo geometrijo. V praksi so najpogostejše
rotacijsko-osnosimetrične bimetalne lupine, ki se na
homogeno temperaturno obremenitev v začetni fazi
obremenjevanja odzivajo s spremembo ukrivljenosti,
pri določeni temperaturi pa preidejo v indiferentno

Z raziskavami bimetalnih lupinskih elementov v homogenem temperaturnem polju se je ukvarjalo že več
raziskovalcev. Prvi je enačbo, ki povezuje spremembo
ukrivljenosti bimetalnega traku z mehanskimi in temperaturnimi lastnostmi slojev, sredi 19. stoletja izpeljal
francoski astronom Y. Villarceau. Kasneje (1925) je problem stabilnosti bimetalnih trakov in bimetalnih plošč pri
različnih zunanjih obremenitvah in vpetjih obravnaval
S. Timošenko. W. H. Wittrick (1953) je podal analitično
rešitev problema stabilnosti bimetalne plitke lupine pri
segrevanju. B. Aggarwala in E. Saibel (1968) sta obravnavala stabilnost plitke krogelne lupine. Ugotovila
sta, da preskok lupine ni možen, če je rob lupine togo
vpet. M. F. Henry in L. F. Coffin (1971) sta nadaljevala
Wittrickovo delo do izračuna napetostno deformacijskega stanja, ki se pojavi v bimetalni plitki lupini.  Hu

s l o v e n i j e

Zaščita mora delovati natančno in zanesljivo in ne sme
delovati v primeru normalnega obratovanja naprave.
Zaradi zanesljivosti delovanja so se pri zaščiti pred
toplotno preobremenitvijo naprav uveljavili linijski in
ploskovni bimetalni konstrukcijski elementi, katerih
delovanje bazira na znanem fizikalnem dejstvu, da
se telesa s povečevanjem temperature širijo. Idealno
homogena telesa se širijo in krčijo izotropno. V primeru
bimetalnih teles, ki so izdelana iz dveh materialov z
različnima temperaturnima razteznostnima koeficientoma, pa deformacije zaradi temperaturnih sprememb
ne bodo več izotropne.

i n ž e n i r j e v

Za zagotavljanje kakovostne, zanesljive in nemotene
oskrbe naprav z električno energijo je razvoj tehniških
znanosti pripeljal do izdelave raznih mehanizmov, ki
to omogočajo. Naprave pretvarjajo eno obliko energije v drugo, pri tem pa je pogosto treba poskrbeti, da
jih zaščitimo pred toplotno preobremenitvijo. Prenos
toplote s stroja v okolico je poleg tehnične značilnosti
hlajenja stroja odvisen tudi od značilnosti delovnega
procesa in temperature okolice. Okoliščine lahko privedejo, da stroj preseže maksimalno dovoljeno temperaturno vrednost, pri kateri sme stroj varno delovati.  Za
varovanje stroja pred pregretjem vgrajujemo različne
toplotne releje, varovalke in stikala. Njihova naloga je,
da omogočajo nemoteno, zanesljivo in natančno delovanje ter se v primeru napake ali okvare hitro odzovejo in izklopijo napravo. S tem preprečijo nastanek večjih
okvar in s tem veliko materialno škodo.

Z ustrezno tehnično izvedbo lahko bimetalni element
vežemo z električnimi kontakti v stikalu in premike bimetala izkoristimo za vklapljanje in izklapljanje naprave
v odvisnosti od temperature. Pri tem je pomembno
ugotoviti, kako se bimetal obnaša v odvisnosti od
temperaturne obremenitve. Funkcijske zveze med
mehanskimi veličinami so poleg snovnih odvisne tudi
od geometrijskih karakteristik bimetala, saj se npr.
linijski bimetalni konstrukcijski elementi v primerjavi
s ploskovnimi na temperaturne obremenitve odzivajo
z drugačnim napetostnim in deformacijskim stanjem.
Za prakso so predvsem pomembne razlike v stabilnostnih razmerah. Tanke in plitke bimetalne lupine z
ustreznimi snovnimi in geometrijskimi karakteristikami
imajo lastnost, da pri določeni temperaturi preskočijo v
novo ravnovesno lego. Posledica zelo hitrega preskoka
bimetalne lupine kot preklopnega elementa v temperaturnem stikalu je trenuten izklop električne napetosti
in zaustavitev stroja. Preskok sistema bimetalne lupine je dinamičen pojav, ki traja zelo kratek čas, zato
preprečuje škodljivo iskrenje in taljenje električnih kontaktov ter podaljšuje življenjsko dobo temperaturnega
stikala.

s t r o j n i h

Ključne besede:
bimetal, stabilnost, preskok sistema

“Preskok sistema je dinamičen pojav, ki preprečuje
škodljivo iskrenje in taljenje električnih kontaktov
in s tem podaljša življenjsko dobo temperaturnega
stikala. Temperatura, pri kateri lupina preskoči, je
odvisna tako od snovnih kot tudi od geometrijskih
lastnosti lupine.”

z v e z a

dr. Žiga Gosar, Fakulteta za strojništvo, UL

stanje, zaradi česar lupina preskoči v novo, stabilno
ravnovesno lego, ki ga v literaturi najdemo pod pojmom preskok sistema.

z v e z a
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V SREDIŠČU: PRESKOK SISTEMA...
(1978) je uporabil Wittrickovo teorijo termoelastične
stabilnosti bimetalne lupine, in jo razširil na delovanje
zunanje točkovne obremenitve, ki deluje v temenu.
Nelinearni problem je rešil numerično. Liu Ren-Huai
(1983) je obravnaval stabilnost odprtih plitkih bimetalnih
lupin. F. Kosel in R. Drole (1988) sta analizirala lastnosti
sferičnega bimetalnega elementa. Rezultate teoretičnih
rešitev sta podprla s preizkusi. Analitično in numerično
so stabilnostne razmere pri rotacijsko-osnosimetričnih
lupinah z odprtino v temenu raziskovali F. Kosel, M. Jakomin, M. Batista.
Cilj dela je podati matematični opis napetostnih, deformacijskih, premičnih in stabilnostnih karakteristik plitkih
sferičnih dvoslojnih lupin v odvisnosti od snovnih in
geometrijskih karakteristik lupin, načina njihovega vpetja
in obremenjevanja. Po teoriji tretjega reda, ki upošteva
ravnovesje sil na deformiranem telesu bo treba definirati matematični model z opisom geometrije sistema,
premikov, napetosti in termoelastičnih deformacij.
Model temelji na upoštevanju velikih premikov. Sistem
nelinearnih diferencialnih enačb je rešen numerično
z uporabo metode končnih elementov (MKE). V delu
je pojasnjena tudi funkcijska zveza med temperaturo
preskoka sistema in velikostjo odprtine v temenu plitke
sferične dvoslojne dvakrat povezane lupine. Analizirane
so razmere, ki nastanejo, če plitko dvoslojno lupino z
zvezdasto odprtino v temenu dodatno obremenimo z
vertikalno zvezno porazdeljeno silo, ki deluje na robu
izvrtine. Pravilnost modela je bila preverjena s preizkusi.
Za potrditev izračuna hitrost preskoka lupine iz konkavne v konveksno lego je bila uporabljena hitra kamera, ki
zajame 16000 slik/sekundo. Preskok sistema bimetalne
lupine je trenuten pojav, ki se zgodi v 250 μs.
Razvita je bila metodologija kreiranja novih dvoslojnih
dvakrat povezanih lupin, ki omogoča oblikovanje lupin z
lastnostjo preskoka sistema tako, da dosežemo v naprej
določene lastnosti. Želene lastnosti dobimo z geometrijskimi parametri, kot so premer, debelina sloja lupine
in oblika izvrtine v temenu dvoslojne plitke lupine. Ta
metodologija je bila testirana in je pokazala dobro ujemanje med napovedjo modela in rezultati eksperimenta.
Prosto položene tankostenske plitke dvoslojne lupine
imajo lastnost, da pri določeni temperaturi preskočijo v
novo stabilno ravnovesno lego. Temperatura preskoka
sistema je odvisna od snovno geometrijskih lastnosti
lupin. Kot poseben primer sem analiziral razmere pri
sferičnih lupinah, ki imajo oba sloja enake debeline in
enak Poissonov količnik.
Iz numeričnih rezultatov sledi, da je lega preskoka
16

sistema pri lupinah z enako debelino in Poissonovim
količnikom odvisna samo od začetne višine lupine.
Ukrivljenost lupine in razlika temperaturnih razteznostnih koeficientov vplivata samo na temperaturo preskoka
sistema, ne pa tudi na lego preskoka sistema.
Pri plitkih enoslojnih lupinah s konstantnim koeficientom
linearnega temperaturnega raztezka, z naraščanjem temperature narašča horizontalni premer lupine, medtem
ko ostaja vertikalna komponenta deformacije na robu
lupine ves čas enaka. Enoslojne lupine zato nimajo preskoka sistema.
Da nastopi pri dvoslojnih plitkih lupinah preskok sistema,
je treba poleg dovolj visoke temperature zagotoviti, da
se rob lupine lahko v horizontalni smeri prosto razteza.
Največji horizontalni premik nastane na robu lupine
v trenutku preskoka sistema lupine. Dvoslojne plitke
lupine z večjo začetno višino imajo ob enakih snovno
geometrijskih karakteristikah večji horizontalni premik.
Prispevek k znanosti na področju nelinearne mehanike
je:
1. Formuliran je geometrijsko nelinearni matematičnofizikalni model preskoka sistema plitke dvoslojne dvakrat
povezane lupine v homogenem temperaturnem polju
po teoriji III. reda. Model omogoča izračun geometrijskih
stanj plitke dvoslojne dvakrat povezane lupine kot posledica zunanjih obremenitev.
2. Izdelan je bil preskok sistema za dvakrat povezano
plitko lupino, ki nima rotacijsko simetrične začetne
geometrije.
3. Numerična rešitev modela analiziranega z metodo
končnih elementov omogoča:
• izračun kritične temperature preskoka sistema v
odvisnosti od kritične zunanje obremenitve in oblike plitke rotacijsko nesimetrične dvoslojne dvakrat
povezane lupine,
• določitev plitkosti dvoslojne dvakrat povezane lupine, pri katerem ima temperatura preskoka sistema
maksimalno vrednost,
• določitev parametrov, kjer plitka dvoslojna dvakrat
povezana lupina nima več temperaturnega preskoka
sistema,
• da v naprej izbrani temperaturi preskoka sistema
določimo obliko plitke dvoslojne dvakrat povezane
lupine,
• določitev vpliva načina vpetja lupine enake
geometrije z ozirom na kritične zunanje obremenitve, pri katerem se pojavi preskok sistema.

V SREDIŠČU: NARAVA
Narava, generator
naprednih materialov
Marko Likon, Insol d.o.o., Postojna, Slovenija
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V povprečju vsako topolovo drevo na leto , odvisno
od lokacije, starosti in tipa drevesa, generira 35
litrov svežih cvetov, ki vsebujejo od 280.000 do
14.850.000 semen (cca. 0,9 kg). Topolova drevesa
različnih vrst so ena najbolj razširjenih drevesnih
vrst v naravi. Zaradi njihove hitro rastoče narave
se jih pogosto zasaja za namene pogozdovanja,

Problem pa nastaja, ker se topolova drevesa zaradi
njihove hitro rastoče narave nekontrolirano širijo po
urbanih naseljih, kjer pa niso zaželena zaradi v zraku
lebdečih vlaken, ki nastajajo v času cvetenja. Vsako
leto v maju in juniju pride do cvetenja topolovih
dreves pri tem pa je v zraku in na tleh opaziti velike
količine vlaknatih semen. Vlaknata semena, ki se
ujemajo na vrtovih, ograjah, balkonih in stopniščih
bivališč vzbujajo veliko negodovanja in nejevolje
med prebivalci naselij, ki ležijo ob topolovih nasadih. Vlaknata semena, ki ležijo kot bela prekrivka na
parkirnih in voznih površinah predstavljajo velik
varnostni problem pri vožnji v mokrih razmerah,
odložena na vodnih površinah pa predstavljajo
veliko onesnaženje odprtih vodotokov in priobalnih območij. Topolova vlakna so se vse do
razkritja njihove morfološke strukture obravnavala kot odpadek ali v najboljšem primeru kot
nezaželen cenen material uporaben kot gnojilo.
Že prve raziskave, ki so bile narejene v smeri uporabe vlaken za proizvodnjo naravnih super adsorbentov in ultra lahkih izolacijskih materialov pa so
pokazale na njihovo izjemno sposobnost adsorpcije
hidrofobnih tekočin, kemijsko stabilnost in nekatere lastnosti, ki jih lahko pripišemo tako vlaknatim
kot tudi nano materialom, kar topolova vlakna
uvršča v še precej neraziskano področje med mikro
in nano svetovi. Njihova uporaba za proizvodnjo
adsorpcijskih materialov pa predstavlja prvo izrabo

i n ž e n i r j e v

Slika 1: Slika topolovega vlakna, ki prikazuje
cevasto strukturo.

Slika 2: Topolovo drevo iz družine Populus nigra italica
(levo) in njegova odpadla semena (desno).

s t r o j n i h

Slovenski strokovnjaki so med razvojem adsorpcijskih
materialov opazili nenavadno lahko strukturo topolovih
vlaken in njihovo visoko vpojnost olja, nafte in drugih
hidrofobnih tekočin. Nadaljnje morfološke preiskave
so pokazale, da so topolova vlakna sestavljena iz votlih
lignoceluloznih mikro/nano-cevčic prekritih z naravnimi
voski, premera 8.7 ± 5.7 μm, povprečne dolžine 4 ± 1 mm
in z debelino sten 400 ± 100 nm. Nasipna teža topolovih
vlaken znaša 0.00360 g/cm3 saj 89 % vlaken predstavlja
prazna zev (Slika 1).

z v e z a

V modernem tehnološkem okolju nanomateriali predstavljajo pomembno osnovo pri načrtovanju novih  
produktov. Pomemben delež teh materialov predstavljajo naravni nanomateriali, kar je prepoznala tudi širša
laična in strokovna javnost. Na podlagi priporočila Evropske komisije (Commission Recomendation on the definition of nanomaterial 2011/696/EU) so naravni nanomateriali definirani kot snovi, ki se pojavljajo v naravi in
izkazujejo podobne lastnosti kot umetno proizvedeni
nanomateriali. Med različnimi oblikami materialov, naravna vlakna predstavljajo pomemben segment pri razvoju naprednih materialov, ki se uporabljajo v medicini,
ekologiji, gradbeništvu itd. Nanocelulozna vlakna so tako
danes predmet številnih raziskav in vir razvoja v omenjenih industrijskih panogah.

saniranja zemeljskih erozij, kot zvočno izolacijo ob
hitrih cestah ter zaradi pridobivanja lesne pulpe za
proizvodnjo papirja in cenenega lesa za proizvodnjo
transportne embalaže. Samo v Evropi je registriranih
nad 900.000 nasadov topolovih dreves, ki na leto
tvorijo nad 400.000 ton topolovih semen in kar bi
po grobi oceni zadoščalo za sanacijo 24.000.000 m3
oljnih razlitij.

V SREDIŠČU: Narava, generator naprE
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teh vlaken v tehnološke produkte z visoko dodano
vrednostjo.
LCA analiza je pokazala, da uporaba topolovih
vlaken za proizvodnjo tehnoloških materialov, ki zamenjujejo sintetične materiale, zaradi hitro rastoče
narave topolovih dreves in zmožnosti vezave velikih
količin ogljika med procesom rasti, izkazuje negativen ogljični odtis in predstavlja ponor ogljikovega
dioksida. Tako npr. adsorbenti proizvedeni iz teh
vlaken učinkovito zamenjujejo standardne adsorpcijske materiale za čiščenje oljnih razlitij na vodnih
površinah in izkazujejo celo superiorne adsorpcijske
lastnosti v primerjavi s standardiziranimi adsorpcijskimi materiali, kot je to npr. ekspandiran polipropilen. Predhodna LCA analiza je pokazala, da pri
sanaciji razlitja 1000 kg nafte/olja lahko prihranimo
do 345 kg CO2(eq), 185 l sveže vode in 385kWh
energije, če namesto ekspandiranega polipropilena
za sanacijo razlitja uporabimo topolova vlakna pri
čemer je adsorpcijska moč topolovih vlaken v primerjavi z ekspandiranim polipropilenom večja in sicer
v razmerju 55 g olja/g topolovih vlaken glede na 25
g olja/g ekspandiranega polipropilena (Slika 3).
Pri preverjanju zmožnosti vpijanja mineralnega olja
po ASTM standardu F726-06 je bila ugotovljena
velika moč vpijanja v velikostnem redu 180-200 g
mineralnega olja/g absorbenta, če so bila topolova
vlakna aplicirana v razsutem stanju in 55 – 60 g
mineralnega olja/g absorbenta, če so bila topolova vlakna pakirana z gostoto 0.02 g/cm3, kar je
običajno za vlaknate absorbente. Ker velja pravilo,
da se snovi, ki imajo vpojnost višjo kot znaša 100
kratnik lastne teže definirajo kot super sorbenti
so avtorji definirali topolova vlakna kot super sorbent za hidrofobne tekočine. Po do sedaj znanih
referenčnih podatkih so topolova in kapokova
vlakna edini znani super adsorbenti za čiščenje razlitij na vodnih površinah. V skladu z ASTM standardom F726-06, ki predstavlja standardizirano proceduro primerjave adsorpcijskih sredstev za čiščenje
oljnih razlitij na vodnih površinah je bila preverjena
tudi kemijska obstojnost topolovih vlaken, njihova
plovnost ter obstojnost na vodni površini. Ugotovljeno je bilo in kasneje potrjeno s strani Inštituta za
Gradbeništvo Slovenije (ZAG), da so topolova vlakna
obstojna na nepolarna in pol-polarna topila (dizel,
bencin, heksan, petroleter, kloroform, tetrahidrofu-
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Slika 3: Ogljični odtis (Global Warming Potential
– GWP) pri proizvodnji POSSA in EPP absorbenta
uporabljeni pri sanaciji 1000 kg oljnega razlitja
določen po metodi Impact 2002+.
ran), ter popolnoma obstojna na vodni površini, ker
100 % odbijajo vodo. Poleg tega topolova vlakna ne
prašijo, so nealergena ter nenevarna za zdravje in
okolje.
Ključna lastnost adsorpcijskih materialov je porozna in lahka struktura. Te lastnosti so skupne tudi
izolacijskim materialom. Izolacijske lastnosti topolovih vlaken izhajajo predvsem iz dejstva, da 89
volumskih % predstavlja prazna zev, ki preprečuje
konvekcijske tokove zraka, 11 volumskih % pa
predstavlja nizko prevodna lignoceluloza. Testiranje
termične prevodnosti topolovih vlaken za namene
izdelave toplotne izolacije in ultra lahke transportne
embalaže je pokazalo, da je termična prevodnost
takega materiala odvisna predvsem od gostote pakiranja. Izmerjena termična prevodnost izolacijskega
materiala proizvedenega iz semen drevesa Populus
nigra italica je znašala 0.023 W/mK pri gostoti pakiranja 0.03 g/cm3 do 0.038 W/mK pri gostoti pakiranja 0.01 g/cm3 in predstavlja primerljiv ali boljši
termični izolator kot sintetični materiali (Slika 5).
Sintetična nano celulozna vlakna pridobivajo vse
večjo veljavo tudi v medicini, bodisi kot material
za izdelavo sanitetnega materiala bodisi kot material za medicinske pripomočke. Sintetično proizvedena celuloza se danes že uporablja za izdelavo
implantatov za sanacijo kosti po kirurških posegih.
Sama nano celuloza je hidrofobna izdelava cevaste
vlaknaste strukture pa draga in zahtevna. Topolova
vlakna predstavljajo vir hidrofobnih vlaken narejenih iz lignocelulozne biomase, ki lahko učinkovito
zamenjajo cevasto nano celulozo pri določenih

EDNIH materialov

Slika 6: Delovanje pametnega obliža (levo) in mikroskopska struktura materiala (desno).
Zaključek
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Uporaba odpadlih vlaken iz topolovih semen trenutno predstavlja izpolnitev vseh zahtev, ki jih
pred proizvajalce naprednih materialov postavljajo
zagovorniki eko-industrijske simbioze. Proizvodnja
super naravnih absorbentov (POSSA – Poplar Seed
Super Adsorbents) ali proizvodnja ultra lahke transportne embalaže in izolatorjev (POSTI – Poplar Seed
Thermal Insulation) predstavlja proizvodnjo naravnih naprednih materialov z visoko dodano vrednostjo vendar ob nizkih proizvodnih stroških in ob
praktično neomejenem ter obnovljivim surovinskim
virom. Ob pravilno načrtovanem življenjskem ciklu
uporaba proizvedenih materialov predstavlja ponor
toplogrednih plinov ter ugodno vpliva na trajnostni
razvoj tako proizvajalcev kot uporabnikov tovrstnih
produktov. Zaradi svoje unikatne morfološke strukture vlakna predstavljajo tudi cenen surovinski vir za
proizvodnjo naprednejših materialov, ki slonijo na
vlaknastih strukturah.

s l o v e n i j e

Vlakna so močno vodo odbojna zato zadržujejo
razlivanje krvnega in gnojnega izcedka pri odprtih
poškodbah. Zaradi svoje hidrofobne narave
privlačijo nekatere patogene stafilokokne bakterije
na svojo površino. V sodelovanju s podjetjem Insol
d.o.o. je raziskovalna skupina IJŠ pod vodstvom
prof. dr. Maje Remškar raziskala možnost napare-

i n ž e n i r j e v

Slika 5: Izdelava izolacijskega panela (levo) in meritev
termične prevodnosti materiala (desno).

s t r o j n i h

medicinskih implantatih. Del teh raziskav že poteka v Centru za nano vlakna in nano
materiale, ki deluje v okviru Univerze v
Šanghaju. Topolova vlakna so v nevtralnem in kislem okolju popolnoma stabilna
ter zdravju neškodljiva. Ker izkazujejo
močno afiniteto do vodo odbojnih spojin
in ker zaradi svoje morfološke strukture
učinkovito vpijajo hidrofobne substance,
kot so to npr. trigliceridi in holesteroli,
se jih preučuje kot učinkovito naravno sredstvo za
nižanje holesterola v hrani in prebavnem sistemu.
Glavni problem, ki se pojavlja pri njihovi tovrstni
uporabi pa predstavlja njihova neselektivnost pri
vezavi omenjenih snovi.
Zaradi svoje izjemne hidrofobnosti pa so vlakna
uporabna pri izdelavi sanitetnega materiala oziroma materiala za izdelavo pametnih obližev.

z v e z a

Slika 4: Primerjava adsorptivnosti različnih adsorbentov
v primerjavi s topolovimi vlakni  na podlagi standarda
ASTM F726-6.

vanja nekaterih anorganskih nano materialov na
površino topolovih vlaken, pri tem pa so odkrili
veliko afiniteto površine vlaken do naparjenih
nano kristalov MoO. Ta deluje baktericidno zaradi
sproščanja molibdenove kisline. Pri tem so prišli
do zaključka, da bi bilo mogoče sinergijski učinek
vodo odbojne privlačnosti do patogenih bakterij in
baktericidnega delovanja MoO izkoristiti za izdelavo
pametih obližev, kjer hidrofobni privlak omogoči
nabiranje patogenih bakterij na površini vlaken, kjer
jih pričakuje biocidno delovanje MoO. Vlakna obenem tudi omogočijo vpijanje hidrofobnih komponent izcedka, hkrati pa molibdenova kislina zadrži
koagulacijo krvi in omogoči kontrolirano sproščanje
anorganskega biocidnega koktejla v odprto rano.

V SREDIŠČU: KO JE ADRENALIN V ZRAKU
VOJNO LETALSTVO
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Intervju: Poročnik Tadej Trojner, vojaški pilot Slovenske vojske
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2. Kje se počutite bolje, na zemlji ali v
zraku?

3. Veselje do letenja vas spremlja že od
mladih nog. Kakšni so bili vaši začetki?

Čisti začetki so bili še pred zavedanjem samega
sebe. Imam namreč nekaj slik, ko me je oče posedel v jadralno letalo, še preden sem znal hoditi.
Večkrat me je vzel s sabo na letenje in me tako
»počasi zastrupljal«. Sam sem prvič letel leta 2006,
ko sem se v Letalskem centru Maribor  začel šolati
za pilota jadralnega letala. Naslednje leto sem
pričel tudi z motornim letenjem.

4. Za vstop v Slovensko vojsko, kjer ste
danes zaposleni, ste morali izpolniti
kar nekaj pogojev, med drugim ste tudi

Pot je precej naporna in predvsem dolgotrajna.
Marsikateri stvari se je treba odreči, prav tako
potrebuješ tudi veliko razumevanja bližnjih. Osnovno motorno licenco športnega pilota PPL
(private pilot license) sem pridobil v obdobju
šolanja na fakulteti, saj je bil pogoj priznanja
ATPL predavanj licenca PPL pred 4. semestrom
na fakulteti. Med obvezno 6-mesečno študijsko
prakso, ki sem jo prav tako opravil v Letalski šoli SV,
smo vsebinam PPL licence dodali osnovno figurno
letenje, letenje v formaciji ter nočno letenje, veliko
poudarka je bilo tudi na navigacijskem letenju. Po
končani fakulteti sem moral zaradi vojaških vsebin za skoraj 2 leti »pozabiti« na letenje, nato se
je letalsko usposabljanje nadaljevalo. V letu 2013
sem uspešno opravil s teorijo ATPL, pridobil licenco
komercialnega pilota (CPL), licenco IR/SE za letenje
v instrumentalnih pogojih ter pooblastilo za akrobatsko letenje. Vse letenje v Letalski šoli SV smo
izvajali na šolskih letalih Zlin 242L ter Zlin 143L. V
začetku letošnjega leta pa sem pričel s šolanjem na
letalu Pilatus PC-9M Hudournik.  
21
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Večino časa preživim na tleh, kjer je veliko
priložnosti za dobro počutje. Najbolj pa uživam
med letom, vsaj dokler gredo stvari po načrtu.

5. Poklic pilota je eden izmed »sanjskih«
poklicev za marsikoga, a pot je naporna in
zahtevna. Potrebna so posebna usposabljanja, kvalifikacije (licence) …

s l o v e n i j e

Kdor leta visoko je pilot potniškega letala, kdor
leta nizko, pa je pilot vojaškega letala. Malo za šalo,
malo zares.

i n ž e n i r j e v

1. Za vas velja rek, kdor visoko leta … je
pilot. Drži?

Res je. Osnovni pogoj je vpis na Fakulteto za
strojništvo v Ljubljani. Ko sem bil v 2. letniku,
je Ministrstvo za obrambo razpisalo štipendije
za bodoče vojaške pilote. Udeležil sem se izbirnega postopka, ga uspešno zaključil in pridobil
štipendijo. Po končani fakulteti junija 2011 sem
se moral prebiti skozi izbirni postopek  za Šolo za
častnike SV. Sledil je podpis pogodbe o zaposlitvi
in nato še isti dan napotitev v Vipavo na temeljno
vojaško strokovno usposabljanje, ki je trajalo
približno 4 mesece. Po tem usposabljanju smo
začeli s šolanjem na Šoli za častnike SV,  in sicer 6
mesecev v kadetnici v Mariboru, 6 mesecev pa v
bodoči enoti (specializacija). Januarja 2013 sem
nato končno začel s samim letalskim usposabljanjem v Letalski šoli SV.  

s t r o j n i h

Vojno letalstvo bije boj za prevlado v zračnem prostoru, kjer ni popuščanja, pomembne so hitre reakcije in učinkovite akcije. Upati si in zaupati je moto
vojaških pilotov, ki jih odlikuje marljivost, odrekanje,
znanje ter pustolovska želja po adrenalinski nasladi v
zraku. Predanost delu, ki jo združujejo s preprostostjo
ter šaljivo noto na svoj račun, je predstavil poročnik
Tadej Trojner, vojaški pilot Slovenske vojske.

uspešno zaključili Fakulteto za strojništvo
v Ljubljani.

z v e z a

Za nekatere je adrenalin v zraku, za druge na zemlji.
Leteti med oblaki in doživeti pogled na zemljo, kot ga
vidijo ptice – to je večna želja človeka! Že Dedal in Ikar
iz grške mitologije sta poskušala osvojiti adrenalin
svobodnih ptic, renesančni genij Leonardo da Vinci
je podrobno izdelal načrt letalnih strojev, z razvojem
tehnike se je človek preizkusil na jadralnih, motornih
in kasneje tudi na vojaških letalih.

V SREDIŠČU: KO JE ADRENALIN V ZRAKU
mond DA-20; preizkusil sem seveda še veliko drugih
letal. Letim tudi z ultralahkimi letali. V Slovenski
vojski sem letel na letalih Zlin 242L ter Zlin 143L. Trenutno pa letim na letalu Pilatus PC-9M Hudournik.

z v e z a
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9. Kolikšna je vaša največja dosežena
hitrost?

Največja dosežena hitrost letala je 320 navtičnih milj
na uro oziroma 0.65Mach, kar je približno 595km/h.

10. Si želite kakšno letalo še posebej popeljati med oblake?
6. Trenutno ste zaposleni v Slovenski vojski. Vaš naziv je poročnik, vojaški pilot
Slovenske vojske. Lahko razložite, kakšno
delo opravljate?
Kot sem že omenil, sem se na začetku 2014  pričel
šolati na letalu Pilatus PC-9M Hudournik, to usposabljanje pa bo trajalo še približno 2 leti. Moja naloga
zaenkrat je, da sem dnevno pripravljen na vaje, ki
jih tisti dan letim, da poteka usposabljanje čim bolj
tekoče. Ko pa bo usposabljanje »končano«, pa bo
opis nalog precej dolg.   

7. Piloti se morate, preden sedete za krmilo
letala, na let dobro pripraviti. Kaj obsegajo
priprave?
Pred vsakim letenjem se je treba temeljito pripraviti,
ne glede na vaje, ki jih izvajaš. Večji del teh priprav
poteka doma, tako da je med tednom ponavadi
le malo prostega časa. Elemente vaj moraš najprej
poznati teoretično na jutranji pripravi; če vaje izvajamo prvič, jih preizkusimo z inštruktorjem letenja,
nato na samostojnih letih elemente izpilimo. Sama
vsebina priprave je odvisna od vaj, ki jih izvajaš tisti
dan, Naj bo to  akrobatsko letenje, navigacijsko
letenje, letenje v formaciji, instrumentalno letenje ...

8. Katera letala vozite?

Začel sem z jadralnimi letali v Letalskem centru
Maribor; letim z vsemi, ki so tam na voljo. Od motornih letal sem v klubu letel s Cessno 152 ter z Dia22

Vsako letalo je doživetje po svojem, najraje pa bi
doživel moč reaktivnega motorja.

11. Ste se kdaj znašli v nevarnosti v zraku?

Kljub temu da se na vsak let pripraviš, lahko pride v
zraku do nepredvidljivih okoliščin. Nekaj težav sem
doživel tudi sam, vendar nobena do sedaj na srečo
ni bila resnično nevarna. Velikokrat igrajo pomembno vlogo same meteorološke razmere, zato imamo
pred vsakim letenjem tudi meteorološko pripravo,
da se izognemo neprimernemu vremenu.

12. Piloti morate imeti dobre gibalne
in psihomotorične sposobnosti, vaše
odločitve morajo biti hitre in stoodstotno
ustrezne. Kako vzdržujete te sposobnosti?

Preden se lahko usedeš v vojaško letalo, moraš prestati kar nekaj izbirnih postopkov, kjer se večkrat preverja zdravstveno stanje, psihofizične sposobnosti,
zmožnost delovanja in sprejemanja odločitev pod
pritiskom ... Najpomembnejša je dobra priprava na
let, ker tako lahko predvidiš različne razmere. Med
samim šolanjem so večkrat ustvarjene okoliščine,
kjer moraš sprejeti hitro in ustrezno odločitev. Kljub
temu se večkrat zgodi, da si izpostavljen kakšnim do
takrat neznanim  okoliščinam in v tistem trenutku
moraš reagirati, kolikor je le mogoče pravilno. Za pilote je precej pomembna tudi fizična pripravljenost,
zato je treba nekaj časa nameniti tudi športu.

13. Se tudi izven delovnega časa pogosto
vozite z letalom?
Pomanjkanje časa mi preprečuje, da bi tudi izven

z v e z a

Pripravila: Andreja Cigale
Slike (vir: lastni arhiv)

Vir: Slovenska vojska (www.slovenskavojska.si)
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Za sebe ne bi ravno rekel, da sem adrenalinski odvisnik. Že moj poklic je lahko precej adrenalinski, zato
potem na zemlji ni več toliko potrebe po adrenalinu.
Je pa res, da je prag, ki zame pomeni, da je stvar
adrenalinska, nekoliko višji kot mogoče za nekoga
drugega.

s l o v e n i j e

14. Ste pilot, kar je precej adrenalinski
poklic, imate adrenalin radi tudi sicer v
življenju?

i n ž e n i r j e v

delovnega časa veliko letel, prav tako je letenje
vedno dražje. Tu ali tam pa se najde priložnost za
kakšno uro jadralnega ali ultralahkega letenja.

Motor: Pratt & Whitney PT6A-62 turboprop motor s
4 krakim propelerjem hidravlično vodljivega koraka
Moč/vlek: 1150 HP reducirana na 950 HP
Premer propelerja: 2,440 m
Največja hitrost: 593 km/h
Dolet: 1538 km (brez dodatnih rezervoarjev)
Trajanje leta: 4 h 30 min (brez dodatnih rezervoarjev)
Največja višina leta: 11580 m
Faktor dovoljene obremenitve: od +7 do -3,5 g
Razpon kril: 10,19 m
Dolžina: 10,17 m
Višina: 3,26 m
Posadka: 1 ali 2
Največja vzletna masa: 3200 kg
Koristna masa (tovora in goriva): 1475 kg
Teža bojnega tovora pod krili: 1040 kg
Dolžina vzletne steze: 242 m
Dolžina pristajalne steze: 350 m
Bojni tovor: 1050 kg
Dodatna oprema in oborožitev: Rezervoar za gorivo
154 litrov
Kontejner za tovor: 100 kg
Nosilec 6170 za bombe: Mk-81 in Mk-82
Nosilec T-65 šolskih bomb: BDU in IBDU
Kontejner HMP z mitraljezom 12,7 mm: 250 nabojev
Lanser LAU 7A 70 mm: 7 raket
Lanser LAU 19A 70 mm: 19 raket
Kontejner za samozaščito CFP: 60 vab
Kontejner z laserjem LRF: do 20 km
Kontejner ATMS s simulatorjem rakete zrak-zrak in
toplotnim oddajnikom: do 7 km

s t r o j n i h

Pilatus PC-9M Hudournik

V SREDIŠČU: Zasnova in izdelava visokokrilnega letalnika za tekmovanje 
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Zasnova in izdelava
visokokrilnega
letalnika za
tekmovanje DBF
Ervin Klemenčič, letecikolesar@gmail.com
Fakulteta za strojništvo, UL

DBF

Design/Build/Fly je tekmovanje v radijsko vodenih
letalih, ki ga organizirajo AIAA (American institute
of Aeronautics and astronautics), letalsko podjetje
Cessna in raketni sistemi Raytheon.  Tekmovanje
je namenjeno predvsem študentom,  ki letalo
skonstruirajo,  ga  nato izdelajo in se potem z njim
pomerijo še na tekmovanju.  
Ekipa študentov Fakultete za strojništvo v Ljubljani
smo čez celo leto pridno konstruirali in preizkušali
naše letalo imenovano EDA2014. V mesecu aprilu
2014 smo se odpravili na svetovno tekmovanje
imenovano DBF 2014 in dosegli odlično 4. mesto.
Vsako leto organizatorji pravila tekmovanja spremenijo in jih prilagodijo glede na tematiko. Letos
so se naša letala preizkušala v pristajanju v divjini.
Tekmovanja so potekala  v treh letalskih  in eni talni
misiji. Vse misije so točkovane, skupni rezultat pa je
ocena poročila pomnožena s številom točk zbranih
v misijah in ta se deli s težo letala.
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati skonstruirano
letalo:
• maksimalna vzletna razdalja 12,2 m
• teža predpisanega tovora 908 g v obliki lesenih
kock, ki ga letalo mora prevažati
• teža baterij 680 g
• maksimalni tok motorja 15A
• nalaganje tovora mora biti opravljeno v 5 minutah.

24

Tekmovanje je bilo razdeljeno na 4 misije:
• vožnja letala po valovitkah z dvema ovirama
• s praznim letalom narediti čim več krogov v 4
minutah
• odleteti 3 kroge z  polno obteženim letalom,
časovno neomejeno
• čim hitreje odleteti 3 kroge z lesenim tovorom v
obliki pacienta in zdravnika.

Gradnja letala
“Pri gradnji letala smo večinoma uporabili
depron, to je vrsta izolacijskega materiala, ki
se ga uporablja za vmesni sloj pri polaganju
parketa in laminatov, v modelarstvu pa je
zelo prilubljen, saj so modeli grajeni zelo
hitro, enostavno in poceni.”
Trup letala je bil skonstruiran tako, da se je vanj dalo
spraviti dve kocki, ki jih je letalo prevažalo. Oblikovan
je bil v obliki aeroprofila, s tem pa smo si zagotovili
še dodatni vzgon, ki je potreben za letenje. Trup je
v celoti narejen iz 6 mm debelega deprona, ki pa je
na kritičnih mestih ojačan z 1,5 mm debelo letalsko
vezano ploščo. Mesta ojačanja so bila pri pritrditvi
kril z gumico ter požarni steni, ki držita motor, in
vpetje podvozja. Za čim lažje rokovanje z letalom
smo pritrdili krila z elastiko. Repne površine so
tudi izrezane iz 6 mm deprona, ki pa smo jih zaradi
preprečevanja zvijanja ojačali s pokončno vlepljeno  
karbonsko palčko.

asnova in izdelava visokokrilnega letalnika za tekmovanje DBF
Za pogon letala smo uporabili 10 Ni-MH celic Xcell
1600, te poganja zunaj vrteči se brezkrtačni elektromotor,  ki je prek planetnega prenosa z razmerjem 5
: 1 poganjal zložljivi propeler. Za premikanje krmilnih površin smo uporabili štiri servomotorje znamke
Hyperion, ki so krmiljeni prek oddajnika in sprejemnika znamke Futaba.
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Slika 1: Skice in ideje
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Tekmovanje
Na tekmovanju se je izkazalo, da ima letalo premajhno smerno krmilo. To smo po skoraj katastrofalnem letu popravili tako, da smo krmilo povečali za
polovico njegove velikosti, saj le-to pri določenem
vpadnem kotu letala ni več funkcioniralo.  Letalo je
uspešno letelo v vetrovih, ki so pihali v sunkih do
72 km/h, vendar ne več kot dobre štiri minute, saj
je bil pogonski sklop optimiziran za opravljanje ene
emisije.

Vrednost
1260
1060
400
200
172
1.0
0.25
160
135
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Kolesa so narejena posebej, saj smo želeli izdelati
čim lažja in čim večja, kar pripomore k učinkovitejši  
vožnji po valovitkah. Kolesa, ki so bila izrezana na
frezalnem stroju, so bila za kar 2/3 lažja od kupljenih
manjših koles.

Veličina
Razpetina kril
Dolžina letala
Višina letala
Višina trupa
Širina trupa
Omočena površina letala
Površina krila
Masa kril s servo motorjema
Masa pogona ( Aeronavt 11×10, 13×8
)
Masa trupa s podvozjem in repom +
sistemi
Masa baterij (10 celic)
Vzletna masa brez tovora
Masa tovora (2. misija)
Masa potnikov (3. misija)
Vzletna masa s tovorom oz. potniki (2.
in 3. misija)
Največja krilna obremenitev
Razmerje med maso tovora in maso
letala
Dovoljen položaj težišča glede na SAT
Dovoljen položaj težišča od prednjega
roba krila
Največja hitrost (MTOW)
Najmanjša hitrost (MTOW)
XCell racing 1600 mAh
RC oddajnik Futaba T12FG 2.4 GHz
RC sprejemnik Futaba R6014FS 2.4
GHz
Motor Scorpion HKII 2216-12 z MicroEdition 5:1
Krmilnik motorja ESC YGE 30
Propeler zložljiv 2-kraki Aeronaut
11×10 in 13×8
Aeroprofil krila NACA 6514
Servo Hyperion HP-09-AMD
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Krila so grajena klasično iz  reber iz lesa balse. Pri izrezu reber na frezalnem stroju smo ogotovili,  da če
naredimo luknje v rebrih, so le-te lažja za samo 4 g,
kar je zanemarljivo malo, saj se rebra pri nadaljnjem
rokovanju hitro polomijo.  Rebra so prilepljena na
pasnico, ki sestoji iz balze, in so na koncih ojačana s
karbonsko letvico. Tako smo izdelali zelo močno in
predvsem lahko krilno konstrukcijo, prekrito s folijo
Oracaver.

Tehnični podatki EDA2014
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Slika 2: Model narisan v programu Solidworks

Slika 3: Rezanje trupa

Slika 7a: Letalo v letu
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Slika 5: Prototip letala

Slika 7b: Letalo v letu

Slika 6: Končni izdelek
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Slika 4: Izdelava trupa
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Slika 7C: Trenutki pred vzletom v
močnem čelnem vetru

Slika 8: Vožnja po valovitkah

V SREDIŠČU: BODOČNOST  UPRAVLJANJA...
Bodočnost upravljanja
zračnega prometa
dr. Andrej Grebenšek

Vsa strokovna javnost se zaveda, da je to zelo ambiciozen cilj, ki je bil očitno politično zastavljen in

SESAR naj bi bil tokrat pravi odgovor na ta problem,
saj prvič v zgodovini celovito zajema vse akterje,
civilne in vojaške, regulatorje, industrijo, izvajalce
storitev ter uporabnike zračnega prostora, ki skupaj
definirajo in ustvarjajo panevropski program v podporo evropske zakonodaje Enotnega evropskega
neba. Praktičen del raziskav in razvoja se dogaja v
27
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Leta 2009 pa je skozi drugi paket Enotnega evropskega neba (Single European Sky II; SES II) postavila cilje na ključnih področjih varnosti v zračnem
prometu, kapacitete rutnega omrežja, učinkovitosti
in varovanja okolja.

Osnova vseh konceptov prihodnosti v Evropi je projekt SESAR (Single European Sky ATM Research, ATM
raziskave Enotnega evropskega neba). Cilj SESAR-ja
je razvoj nove generacije sistemov za upravljanje
zračnega prometa, ki bi bili sposobni zagotoviti varen in pretočen zračni promet za vsaj še naslednjih
30 let.
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Evropska komisija si je leta 2004 skozi prvi paket
Enotnega evropskega neba (Single European Sky I;
SES I) za cilj zadala, da bo, najkasneje do leta 2020
dosegla trikratno povečanje kapacitete ob hkratnem zmanjšanju zamud, za faktor 10 povečala varnost v zračnem prometu, za 10 % zmanjšala vplive
letalskega prometa na okolje ter znižala stroške
izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa na
polovico.

i n ž e n i r j e v

Zračni prostor, kjub temu da je navidez neomejen, v letalskem prometu predstavlja pomemben
del prometne infrastrukture, ki jo je treba čim
bolje izkoriščati. Pri tem so bistvenega pomena
pretočnost, urejenost kot tudi varnost zračnega
prometa, ki so si med seboj v neprestani odvisnosti,
zato spremembe pri enem lahko usodno vplivajo na
druga dva.

Že leta predstavlja precejšen problem neučinkovita
mreža zračnih poti, ki so oblikovane tako, da
večinoma potekajo med radionavigacijskimi sredstvi na zemlji. Tako letala po nepotrebnem letijo po
ukrivljenih oziroma lomljenih poteh. Radionavigacijska sredstva pa ustvarjajo križišča, ki povečujejo
nevarnost medsebojnih trčenj.
Ena od možnosti, ki se trenutno tudi znanstveno
proučuje, je uvajanje avtomatizacije v vodenje
zračnega prometa. Končni cilj je postaviti človeka v
sistem zgolj za nadzor in izredne razmere, odločitve
v normalnih pogojih pa naj bi sprejemal sistem sam.

s t r o j n i h

Zaradi same narave zračnih prevoznih sredstev - biti
morajo čim lažja in imajo omejen volumen, z njimi
pa se načeloma potuje zelo hitro - je letalski promet
še vedno bolj usmerjen v prevoz potnikov, kot pa
v prevoz tovora in se že tretje desetletje povečuje
letno v povprečju za dobrih 7 % ter se tako podvoji
vsakih 10 do 14 let.

Način upravljanja zračnega prometa se od začetka,
to je sredine prejšnjega stoletja, pa do danes ni bistveno spremenil. Prva in edina večja sprememba upravljanja je bila uvedba radarjev, kar je postopoma
močno izboljšalo pretočnost prometa in s tem povezano tudi kapaciteto zračnega prostora. Filozofija
pristopa k delu z vidika tehnoloških postopkov in
organizacije dela pa je ostala v svojem bistvu ves čas
enaka. S sedanjim načinom razmišljanja zagotovo ni
več mogoče doseči bistvenih sprememb v kakovosti
in kvantiteti upravljanja zračnega prometa.

z v e z a

Letalski promet je še vedno precej mlada veja transporta. Pred kratkim smo praznovali komaj 110 obletnico prvega poleta z letalom na motorni pogon.
Neglede na to pa se uspešno postavlja ob bok
ostalim vejam transporta. Ker je razvoj tehnike in
tehnologije na področju letalstva izreden, se neprestano pojavljajo novosti, ki diktirajo spremembe.

ga ne bo enostavno doseči. Edini način za dosego
zastavljenega, kar so potrdile tudi preliminarne
raziskave, je drastičen zasuk v trenutni predstavi,
kako naj se upravlja zračni promet. Načinov, kako to
narediti, je zagotovo več, zato tudi raziskave potekajo v več smereh. Ena od možnosti, ki se trenutno
pospešeno raziskuje, je uvedba novih tehnologij.
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okviru SESAR JU (SESAR Joint Undertaking, skupnega podjetja SESAR).
Osnovni princip za dvig kapacitete do leta 2020 bo
zagotovitev pomoči kontrolorju zračnega prometa
s pomočjo sistemov, ki bodo podpirali taktične kontrolorjeve naloge. Ti sistemi oziroma orodja se bodo
v celoti zanašali na podatke o trajektorijah. Sposobnost orodij bo odvisna o tega, kako natančno bo
mogoče predvideti pozicije letalnikov.
Kakršnakoli zadeva, ki bo pomagala zmanjšati
negotovost v predvidevanju pozicij, bo razširila
horizont napovedi in omogočila dovoljenja kontrole zračnega prometa z daljšim rokom veljavnosti.
Tu naj bi predvsem pomagale boljše vremenske
napovedi in boljši performančni modeli letalnikov.
Dodatno pa naj bi pripomoglo še izmenjevanje podatkov med centrom, ki bo izvajal operacije, sistemi
v letalnikih in sistemih na zemlji ter uporaba naprednih načinov ločevanj s strani kontrole zračnega
prometa.
Trenutno se trajektorije, ki
jih izračuna
sistem v letalniku, in trajektorije,
Slika 1: Primer SESAR trajektorije (vir SESAR)

ki jih
izračunajo
sistemi na zemlji, precej razlikujejo. Ne samo zato,
ker niso sposobni izračune medsebojno usklajevati,
pač pa predvsem zato, ker jih vsak sistem računa
za drugačen namen. Sistemi v skladu s SESAR-jem
bodo ta preračunavanja poenotili, še vedno pa
bodo računali tudi lokalne trajektorije za primere, ko
bo prihajalo do odstopanj od običajnih postopkov.
Progresivno izboljšanje točnosti trajektorij bo
omogočilo detekcijo konfliktnega prometa v precej
daljšem časovnem razponu, to pa bo posledično
precej zmanjšalo obremenitve kontrolorjev
zračnega prometa.
Primer takšne trajektorije je prikazan na sliki 1, pri
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čemer bo uporabnik zračnega prostora, najprej
na podlagi svojih želja in dejanskih zmogljivosti
zračnega prostora, pridobil t. i. dogovorjeno trajektorijo leta (Agreed RBT). Ta trajektorija se bo, na
podlagi dejanskih oziroma trenutnih razmer v zraku,
za nek segment vnaprej sproti avtorizirala (Authorized RBT), v sistemu pa bo ostala tudi dejansko
izvedena trajektorija (Executed RBT). Za dosego
okoljske učinkovitosti pa naj bi ta trajektorija zajemala tudi kontinuirano spuščanje proti letališču
(Continous Descent Approach), ki bo omogočilo
prihranek pri gorivu obenem pa tudi zmanjšanje
obremenitev okolja s hrupom.
Glede na to, da je koncept SESAR-ja šele nabor
želja in vizija, pa letalstvo potrebuje hitre rešitve na
drug način, po možnosti z minimalnimi finančnimi
vložki. Projekt t. i. FAB-ov (Functional
Airspace
Block, funkcionalni blok
zračnega
prostora) je logičen
pristop k problemu.
Tudi z optimizacijo
zračnega prostora,
sektorjev, zasnov
zračnih poti in harmonizacijo tehničnih sredstev in človeških virov se
da doseči veliko.
FAB-e je leta 2004 z uredbo, pod okriljem programa
Enotnega evropskega neba, določila Evropska
komisija. Države članice so se s tem zavezale, da
bodo rekonfigurirale svoje zgornje dele zračnega
prostora v funkcionalne bloke zračnega prostora z
namenom doseganja največje možne kapacitete in
učinkovitosti mreže upravljanja zračnega prometa.
Na ta način naj bi se doseglo bolj integrirano upravljanje zračnega prostora. Temeljilo pa naj bi izključno
na operativnih zahtevah, ne glede na dejanske
meje. To pomeni, da oblikovanje mrež zračnih poti
ter izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega
prometa ne bi smelo biti omejeno z nacionalnimi
mejami.
Funkcionalni bloki zračnega prostora morajo optimizirati uporabo zračnega prostora ob upoštevanju

odočnost upravljanja zračnega prometa
•

V zadnjih letih so bile v Evropi lansirane naslednje
iniciative FAB-ov:  
• NUAC (Danska, Švedska),  
• North Eastern FAB, (NEFAB) (Finska, Norveška,
Islandija, Latvija in Estonija),
• FAB United Kingdom-Ireland (Velika Britanija,
Irska),
• FAB SW Spain-Portugal (Španija, Portugalska),

•
•
•

•

FAB CE (Češka, Slovaška, Madžarska, Avstrija,
Slovenija, Hrvaška, BiH),
Blue Med (Italija, Grčija, Ciper, Malta; Tunizija,
Egipt in Albanija kot pridruženi člani, Jordanija in
Libanon kot opazovalki),
Danube (Bulgarija, Romunija),
Baltic FAB (Litva, Poljska),
FAB Europe Central (Belgija, Nizozemska, Luksemburg, Nemčija, Francija, Švica, Eurocontrol
Maastricht).

s t r o j n i h

Grafično so iniciative prikazane na sliki 2.
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tokov prometa. Izkazati morajo lastno dodano
vrednost vključno z optimalno uporabo tehničnih
resursov in človeških virov. Vse to pa mora temeljiti
na analizi stroškov in koristi.
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Slika 2: Funkcionalni bloki zračnega prostora v Evropi (Vir Eurocontrol)
Velikosti posameznih FAB-ov se medsebojno zelo razlikujejo. Večje iniciative so od 13-krat do 32-krat večje
kot manjše iniciative. Največji FAB gledano po prometu s 37 % vsega prometa je FAB EC, medtem ko je po
prostornini največji NEFAB. Najmanjši FAB gledano po prometu z 2 % vsega prometa je Baltic FAB, medtem
ko je po prostornini najmanjši Danube FAB. K velikosti NEFAB-a in FAB-a SW Spain-Portugal največ prisp29
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eva čezoceanski zračni prostor. Pri petih od devetih
iniciativ sta v FAB-u udeleženi samo po dve državi,
od tega večinoma ena velika in ena manjša. Največje
število držav združuje FAB CE, sledita pa mu FAB EC
in NEFAB.
Predvsem zaradi zahtev po varnosti pa pravzaprav
nihče v sistemu upravljanja zračnega prometa ne
mara sprememb. Angleški kontrolorji zračnega
prometa se še danes smejijo samim sebi, ko se spominjajo zgodb ob uvedbi radarske kontrole kmalu
po koncu druge svetovne vojne. Radarski kontroli so
pripisovali zelo kratko življenjsko dobo, saj naj bi bila
samo modna muha in potencialno nevarna, edina
prava kontrola zračnega prometa pa naj bi bila in
vedno bo proceduralna kontrola zračnega prometa.
Trenutno države stremijo predvsem k temu, da bi
svoj zračni prostor čim bolje izkoristile. Na višjih
višinah postopoma ukinjajo klasične zračne poti, ki
so vezane na radionavigacijska sredstva na zemlji.
Uvedba t. i. RNAV (Random Navigation, področna
navigacija) ob podpori računalniških sistemov FMS
(Flight Management System, sistem za avtomatsko
vodenje letala) jim to sedaj omogoča. Letalniki tako
že letijo od letališča odhoda do letališča destinacije
po najkrajši in najbolj ekonomični poti.
Prav tako pa bo prihodnost prinesla tudi vse večjo
uporabo načina S pri sekundarnem nadzornem
radarju, saj ta omogoča direktni prenos podatkov
med letalnikom in zemljo. Prek podatkovnega linka
CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications,
komunikacije s pomočjo podatkovne povezave
kontrolor-pilot) pa bo kontrolor lahko dajal navodila
pilotom brez govorne komunikacije. To bo zagotovo
izboljšalo varnost letalskega prometa, saj je statistika
pokazala, da se je precej nesreč zgodilo prav zaradi
nesporazuma med kontrolorjem in pilotom. Pogovorni jezik med njima je sicer standardiziran (posebna
oblika angleščine), vendar pa različni govorci (npr.:
Francozi, Kitajci, Japonci idr.) težko izgovarjajo
določene zloge in komunikacija tako hitro postane
nerazumljiva. Ukaz v pisni obliki, ki se bo pilotu prikazal na zaslonu, bo ta problem zagotovo odpravil.
Kontrolor pa naj bi v kasnejši fazi razvoja sistema
imel tudi možnost direktnega vpliva na FMS.
30

Nove tehnologije bodo vsekakor prispevale k
povečanju propustnosti zračnega prostora v svetovnem merilu in odprle pot za revolucijo v konceptu
nadzora in vodenja zračnega prometa s tem, da
bodo omogočile, da se bo odgovornost za ločevanje
letalnikov, ki je po tradiciji naloga kontrolorjev
zračnega prometa, v določenih razmerah delno
prenesla tudi na člane posadk v kabini letalnikov.
Ob vsem tem pa je treba upoštevati, da sprememba
tehnologij, ki zahteva tudi uvajanje novih tehničnih
sredstev, zahteva precej časa, preden zaživi v polnem
merilu. Vsa tehnična sredstva, ki se uporabljajo v
letalstvu, morajo biti 100 % zanesljiva, zato se v letalstvo nikoli ne uvaja nekaj novega, nepreizkušenega,
revolucionarnega, kot to velja pri zabavni elektroniki,
beli tehniki, deloma pa tudi v ostali industriji, pač pa
se uvajajo tehnologije, ki so se nekje drugje oziroma
za nek drug namen že izkazale.
Uvajanje novih tehničnih sredstev je tudi velik
finančni zalogaj, ki ga na svojih bremenih lahko nosi
samo industrija. Načeloma se zato novosti najprej
uvajajo na višjih višinah ali na večjih mednarodnih
letališčih, kjer svoje storitve opravljajo večje letalske
družbe. Ko pa se tehnična sredstva začnejo uporabljati v taki meri, da pridejo v masovno proizvodnjo,
postanejo cenovno dostopna tudi za ostale uporabnike zračnega prostora. Zavedati se je treba, da je
letalstvo globalna industrija, kjer osamljene spremembe na lokalnem nivoju ne prinesejo posebnih
koristi.
Pri vsem tem pa je treba gledati tudi na to, da bodo
nova tehnična sredstva in nove tehnologije takšne,
da jih bomo lahko uvajali tako v najbolj razvitih delih
sveta kot tudi v najrevnejših predelih našega planeta.
SESAR je zagotovo primeren odgovor na izzive
prihodnosti, ni pa edini. Američani so se podobnih
problemov lotili na svoj način skozi program NextGen, svoje programe, čeprav bolj sramežljivo pa so
oblikovali tudi v Aziji, na Kitajskem ter v južni Ameriki. Mednarodna organizacija civilnega letalstva ICAO
pa skrbi, da bi bili trendi prihodnosti na svetovnem
nivoju vsaj minimalno usklajeni.

.

V SREDIŠČU: FES POGON V JADRALNIH LETALIH
FES POGON V JADRALNIH
LETALIH
LZ design, d. o. o.

lastnem podjetju 2 leti razvijal in testiral svoj pogonski sistem. Danes pa se ta na tržišču že pojavlja ter je
trenutno vgrajen v 45 letalih.

Navadna jadralna letala letijo brez motorja. V zrak jih
potegne z vrvjo motorno letalo. Jadralnim letalom
s pomožnim motorjem služi motor le za samostojni
vzlet oz vrnitev domov. Brezkrtačni elektromotor (BLDC) je zanesljiv, visokoučinkovit (95 %), ima
dolgo življenjsko dobo, praktično ne potrebuje
vzdrževanja in povzroča precej manj hrupa kot
bencinski motor. Moč motorja je 22 kW, deluje pri
enosmerni napetosti 118 V. V dolžino meri 100 mm,
premer rotorja je 180 mm, njegova teža pa je le
7,3 kg. BLDC motor potrebuje poseben krmilnik, ki
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FES MOTOR

s l o v e n i j e

FES pogonski sistem vgrajujejo večinoma v nova
jadralna letala. V nekaterih primerih je sicer možna
tudi dograditev v rabljena letala, vendar morajo
izpolnjevati določene pogoje, kot na primer, da
so nosilci kril dovolj močni, da lahko vzdržijo dodatno obremenitev 45 kg. Prvotno je bil sistem
zasnovan kot pomožni sistem (Sustainer) za letala z
maksimalno vzletno težo 600 kg. Kasneje so sistem
vgradili tudi v ultralahka jadralna letala z do 300 kg
vzletne teže, tu FES sistem deluje kot samovzletni
(Selflauncher). Za posameznike in tudi za letalske
klube slednji predstavlja veliko finančno prednost,
saj vlečna letala niso potrebna. Celoten FES sistem
vsebuje FES brezkrtačni motor, FES FCU instrument,
FES propeler ter FES baterije in polnilec.

i n ž e n i r j e v

FES POGONSKI SISTEM

s t r o j n i h

vremenske razmere, ki
onemogočijo povratek
domov. Sledi pristanek
na njivo ali travnik,
ki lahko skriva jarek,
mejnik, žice električne
napeljave in podobno.
Tak izvenletališki pristanek je zato vedno
nekoliko tvegan, tako za
letalo kot tudi za pilota.
Na tekmovanjih ima
vsak jadralec svojega
pomočnika, ki v primeru
nenačrtovanega pristanka pride po letalo
s posebno prikolico. V
želji po večji varnosti
in neodvisnosti je
podjetje LZ design d.
o. o. poiskalo rešitev.
Luka Žnidaršič, direktor podjetja, dolgoletni
udeleženec in prejemnik
nagrad na mednarodnih
tekmovanjih v jadralnem letenju, je skupaj
z očetom razvil inovativni elektropogonski
sistem FES za jadralna
letala. Nekaj desetletij so
sicer že na voljo izvlečni
pogoni z bencinskimi
dvotaktnimi motorji. Gre
za kompleksne rešitve,
pri čemer je možnost
tehničnih in pilotskih
napak zelo velika. Uporaba le-teh je bila za
Luko Žnidaršiča nesprejemljiva, zato je v

z v e z a

LZ design je mlado
obetavno podjetje, ki
z znanjem, izkušnjami
in lastnim delom razvija inovativni sistem
svetovnega kova. Kot
svetovno novost so
razvili revolucionarno
izvedbo pomožnega
pogona in sicer z lahkim
vendar zelo zmogljivim
brezkrtačnim elektromotorjem v nosu letala ter
majhnim zložljivim propelerjem. Ko je pogon
vključen, letalo ohranja
čisto aerodinamiko. Podjetje v celoti samo izdela
pogon, se pravi od motorja, propelerja, baterij
in napeljave. Za inovativni sistem so na Sejmu
inovacij prejeli najvišje
priznanje ter prejeli
prestižni pokal Mednarodnega združenja
organizacij inovatorjev –
IFIA za najboljšo inovacijo sejma. Sodelujejo s
svetovno znanimi proizvajalci letal, svoj sistem
vgrajujejo in preizkušajo
na različnih tipih letal.
Odzivi so pozitivni, zato
v prihodnje še veliko
obetajo.
Ideja se je porodila
iz lastne potrebe po
takih motorjih, saj
jadralce lahko v zraku
doletijo poslabšane

z v e z a
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V SREDIŠČU: FES POGON V JADRALNIH LET
mu omogoča delovanje. Krmilnik je
pritrjen na hladilno rebro, ki se nahaja
na ohišju glavnega kolesa. Motor
je vgrajen v nos letala, kjer je ravno
dovolj prostora za majhen a visokozmogljivi elektromotor. Po besedah
direktorja podjetja oblika nosa ne igra
posebne vloge – motor so že vgradili
v letala z okroglim nosom, v obliki
elipse, na zadnje pa tudi v nos jajčaste
oblike.

Slika 1: FES motor (vir: LZ design. d. o. o.)

FES FCU INSTRUMENT
FCU instrument je bil razvit posebej za FES pogon v sodelovanju z vodilnim proizvajalcem instrumentov za
jadralna letala
LXNAV iz Celja.
Instrument
omogoča preprosto uporabo. Na
visokoločljivem
barvnem zaslonu
pilot spremlja
pomembne
parametre: moč,
Slika 2: FES FCU instrument (vir: LZ design. d. o. o.)
napetost, stanje
baterije (akumulatorja), preostali čas delovanja, temperature. Sistem je opremljen tudi z zvočnim signalom,
ki opozarja na omejitve. Za delovanje pogona je potrebno le vklopiti FCU instrument, zavarovano stikalo za
moč ter zavrteti gumb na instrumentu. Po 1-2 sekundah motor že lahko deluje s polno močjo, v naslednji
sekundi pa motor že lahko miruje, pri čemer se propeler ustavi in se samodejno pozicionira v horizontalni
položaj.

FES PROPELER
Kraki propelerja so izdelani iz ogljikovih vlaken, vsak krak pa tehta le 240
g. Odpirajo se s pomočjo centrifugalne
sile. Premer propelerja je 1 meter. Upor
zloženega propelerja ob trupu letala
je minimalen, kar so potrdile natančne
meritve primerjalnih letov Idaflieg.
Slika 3: FES propeler (vir: LZ design. d. o. o.)
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TALIH
FES BATERIJA
V trupu letala se nahajata 2 paketa zelo zmogljivih Litij-ionskih bateriji. Vsak paket je sestavljena iz 14 Litij
polimernih celic, vodilnega svetovnega proizvajalca KOKAM. Skupna kapaciteta obeh paketov je 4,2 kWh.
Omogoča 1 uro horizontalnega letenja, za katerega je potrebno le 4kW moči, kar v praksi pomeni približno
100 km doleta. Ali pa se lahko dvigne 1300-2000 m visoko, odvisno od teže letala.
z v e z a

En paket baterij tehta le 16 kg. Območje napetosti delovanja sistema je od 90 V do 118 V.

i n ž e n i r j e v

Slika 6: 2 bateriji
(vir: LZ design. d. o. o.)

s l o v e n i j e

Slika 4, 5: Trup letala, kamor se umesti baterija
(vir: LZ design. d. o. o.)

s t r o j n i h

Polnjenje baterijskih paketov poteka izven letala. Montaža v letalo je hitra in enostavna. Čas polnjenja enega
baterijskega sklopa s 1200 W polnilnikom traja približno 150 min, če baterija ni povsem prazna, potem je čas
polnjenja krajši.

Trenutno se v svetu z vgrajenim FES pogonom
lahko pohvali 45 letal, kar podjetje postavlja na
drugo mesto v svetovnem merilu med proizvajalci elektro pogonov za jadralna letala. Najprej je bil
sistem vgrajen v letala LAK 17A FES litvanskega
proizvajalca SAirKO, ki so na račun tega pogona
precej povečali prodajo. Kasneje je bil vgrajen v
letala italijanskega podjetja Alisport. Najnovejša
vgradnja sistema pa je v tekmovalno letalo
Ventus 2cxa FES svetovno priznanega nemškega
proizvajalca Schempp-Hirth. Zadnja predstavitev
pogona je potekala avgusta letos v Nemčiji, kjer
je direktor podjetja Luka Žnidaršič požel velik uspeh. Nemško podjetje sedaj v svojem prodajnem
programu že ponuja tudi letalo z vgrajenim FES
sistemov.
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UPORABA
Pri sami izvedbi vgraditve pogona v letala pa se
soočajo ne le s tehničnimi, temveč tudi s »papirnimi« omejitvami. Evropska agencija za varnost v
letalstvu – EASA do nedavnega namreč ni imela
regulativ glede ustrezne izvedbe in uporabe
elektropogonskih sistemov v letalih. To je precej
otežilo razvoj FES sistema in precej omejevalo
uporabo in s tem prodajo. Šele Februarja letos
je EASA končno izdala posebne pogoje za certificiranje elektro pogonov. Izdelek podjetja LZ
design jih že izpolnjuje, torej v prihodnje lahko
pričakujemo še večje število jadralnih letal z
vgrajenim FES pogonskim sistemom slovenskega
proizvajalca.
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JEZIKOVNI ODTENKI
KAKO PRAVILNO ŠTEJEMO?
Andreja Cigale
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“Števke, številke, števila, številen in številčen...”

Šteti se naučimo že v osnovni šoli ali celo prej, nihče pa ni prav posebno pozoren na izgovor posameznih
števk. V tukajšnji rubriki  bomo obravnavali, kako števke pravilno izgovarjamo.  Za začetek najprej razjasnimo nekaj besednih dilem:

Števke, številke, števila
Števka – posamezen znak v številu, pogosto rečemo tudi cifra.
Številka – znak za število, pogovorno tudi sopomenka za število; po SP je
okrajšava za številko št.
Število – kar izraža, koliko enot kaj obsega; po SP je okrajšava za število štev.

Številen in številčen
Precej podobna pridevnika s povsem različnim pomenom. Številčen se nanaša na številke, torej številčni
zapis. Številen pa se nanaša na število, na primer številni poskusi, številčna družina, številni bralci.

Glavni števniki in števke kot pisna znamenja
Glavni števniki so števke, s katerimi štejemo, na primer: ena pesem, dve pesmi, tri pesmi. Te uvrščamo med
pridevniške besede in imajo tako kot druge besede vse tri spole; moški, ženski in srednji spol:
moški spol: en zemljevid, dva avtomobila, trije kozarci
ženski spol: dve pesmi, štiri krogle, pet miz
sredni spol: dve mesti, tri drevesa, šest deklet.
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JEZIKOVNI ODTENKI
Poimenovanja za števke pa niso pridevniške besede, ampak so zgolj števke. To so pisna znamenja, tako kot
na primer črke, tudi te so pisna znamenja. Tako kot poznamo poimenovanje za črko b, poznamo tudi poimenovanje za števko 5. Imena za števke so: nič, ena, dve, tri, štiri, pet, šest …
Uporaba:
• pri sporočanju telefonske številke 041 586 269 – nič štiri ena - pet osem šest - dve šest devet
• rezultat tekme je 1 : 2 (ena proti dve).
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V matematiki je sprejet ženski spol števk:
1 + 1 = 2 (ena plus ena je dve)
2 + 1 = 3 (dve plus ena je tri).

s t r o j n i h

Za pravilen črkovni zapis in za njihovo pravilno branje je pomembno, da se zavedamo tudi, katerega spola
so števke.  V slovenščini pravilno štejemo tako, da uporabljamo oblike za ženski spol – ena, dve, tri … To je
prava posebnost, saj vemo, da je v slovenščini nevtralni slovnični spol moški. Tako rečemo ENA torba, DVE
torbi, TRI torbe, ŠTIRI torbe, PET torb. Z ženskimi oblikami štejemo tudi vse, kar je ženskega spola, medtem
ko štejemo predmetnost moškega spola, z moškimi oblikami: EN stol, DVA stola, TRIJE stoli, ŠTIRJE stoli, PET
stolov …, predmete srednjega spola pa: ENO kolo, DVE kolesi, TRI kolesa, ŠTIRI kolesa, PET koles …

z v e z a

Slovnični spol števk

Decimalni zapis

1,5 = ena cela pet desetink = ena cela pet,
2,354 = dve celi 354 tisočink = dve celi 354.
Če decimalnemu zapisu sledi enota, jo vedno postavimo v rodilnik ednine:
1,2 km = 1,2 kilometra = (ena cela dve kilometra)
2, 3 km = 2,3 kilometra = (dve celi tri (desetinke) kilometra)
42,5 km = 42,5 kilometra = (dvainštirideset celih pet kilometra).
Povsem napačna raba je: 2,2 km (dva cela dva kilometra).
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K celemu delu lahko dodamo tudi vrednosti, ki jih zapišemo za decimalno vejico, to so desetinke, stotinke,
tisočinke. Pri branju jih lahko poimenujemo, ni pa nujno:
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Upoštevanje ženskega spola števk je še najpomembnejše za pravilno branje decimalnega zapisa. Pri branju
zapisa 1,3 npr. slišimo: ena celih tri, ena cela tri, ena cele tri …
Če hočemo pravilno brati decimalne zapise, si moramo zapomniti samo, da so števke ženskega spola, in si
predstavljati, da štejemo celote, ne glede na spol predmetnosti.  To celoto poimenujemo z besedo cela, na
primer: ena cela, dve celi, tri cele, pet celih … 102 (sto dve) celi.
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