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UVODNE BESEDE 

Ena izmed temeljnih nalog Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko – FERI je, da 
se doma in v svetu čimbolj uveljavi kot znanstveno ustvarjalna institucija s kakovostnim 
izobraževalnim procesom. Zato v svojem poslanstvu daje prednost ustvarjanju novih znanj na 
področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij in medijskih komunikacij. Ta 
znanja nato uspešno prenaša v slovenski pa tudi širši mednarodni prostor. 
Znanstvenoraziskovalno delo na FERI dopolnjujemo tudi z aplikativnimi in razvojnimi raziskavami, 
s čimer temeljna znanja prehajajo v konkretno uporabo. 

Poslanstvo fakultete uresničujemo znotraj posameznih inštitutov, ki so osnovne celice razvoja 
posameznega področja. Inštituti so oblikovani skladno s posameznimi študijskimi smermi 
univerzitetnega in strokovnega programa. Imamo osem inštitutov: Inštitut za avtomatiko, Inštitut za 
elektroniko, Inštitut za močnostno elektrotehniko, Inštitut za telekomunikacije, Inštitut za robotiko, 
Inštitut za matematiko in fiziko, Inštitut za računalništvo in Inštitut za informatiko, v ustanavljanju 
pa je tudi Inštitut za medijske komunikacije. Inštituti združujejo laboratorije glede na strokovna 
področja. Odgovorni so predvsem za razvoj posameznih strokovnih področij, hkrati pa tudi za 
izvajanje izobraževalnega procesa iz njihove domene. Imajo svojo finančno avtonomijo. 
Laboratoriji, skupaj jih je 28, razvijajo predvsem ožja strokovna področja. Imajo delno vsebinsko in 
finančno avtonomijo. Inštitute praviloma vodijo redni profesorji, ki so najbolj uveljavljeni 
strokovnjaki na fakulteti, laboratorije pa vodijo tudi drugi uveljavljeni sodelavci z nižjimi nazivi. 

Da je FERI znanstvena fakulteta, se odraža tudi v strukturi njenega prihodka. Delež prihodka iz 
znanstveno-raziskovalnega dela je že vrsto let blizu 40 % celotnega prihodka fakultete. Okoli 50 % 
prihodka iz znanstveno-raziskovalnega dela prispeva programsko-projektno financiranje 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Ostalih 50 % predstavljajo mednarodni projekti, predvsem 
projekti evropskega 5. okvirnega programa, pa tudi pogodbeno delo, pretežno v aplikativnih in 
razvojnih projektih za posamezne naročnike doma in na tujem. Tudi mednarodni projekti 
bilateralnega sodelovanja Slovenije z drugimi državami so številni, vendar ne predstavljajo 
večjega deleža celotnega prihodka. Namenjeni so predvsem vzdrževanju medsebojnih stikov 
raziskovalcev iz različnih dežel. Trenutno potekajo priprave na vključitev v evropski 6. okvirni 
program. 

Vodstvo FERI meni, da je bila dosedanja usmeritev v znanstveno-pedagoško delo uspešna, in se 
bo trudilo, da bo še pospeševalo aktivnosti, ki bodo FERI še bolj uveljavile kot razpoznavno 
fakulteto v EU in drugih deželah sveta. V ta namen stimulira vključevanje fakultete predvsem v 
mednarodne projekte in druge oblike uspešnega sodelovanja s poslovnimi partnerji. 

 

Dekan prof. dr. Ivan Rozman 
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI, SMERI IN IZBIRNE SKUPINE 

Dodiplomski študij 

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko potekata ločeno univerzitetni študij in 
visokošolski strokovni študij. Kandidatom ponujata tri študijske programe z več smermi. 

Univerzitetni študijski program Elektrotehnika vključuje smeri: 

• avtomatika z izbirnima skupinama: 
- proizvodna avtomatizacija, 
- procesna avtomatizacija; 

• elektronika z izbirnima skupinama: 
- računalniška elektronika,  
- elektronika v telekomunikacijah;  

• močnostna elektrotehnika z izbirnimi skupinami: 
- energetika, 
- vodenje elektromehanskih sistemov, 
- elektromagnetika; 

• mehatronika z izbirnimi skupinami: 
- komunikacije, 
- regulacije, 
- instrumentacija, 
- aktuacija, 
- ciljni sistemi, 
- programirani sledilni sistemi. 

Smer mehatronika je interdisciplinarna, saj jo organizirata Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko ter Fakulteta za strojništvo. Vanjo se lahko vpišejo tudi študentje 
računalništva in informatike, ko končajo prva dva letnika po programu računalništva in informatike. 

Izobraževanje na univerzitetnem študiju traja devet semestrov in obsega predavanja, vaje in 
proizvodno prakso. Smer mehatronika je izjema, saj traja le osem semestrov. Prva dva letnika sta 
za vse smeri skupna. 

Visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika vključuje smeri: 

• avtomatika z izbirnima skupinama: 
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- avtomatizacija procesov, 
- robotika; 

• elektronika z izbirnima skupinama: 
- industrijska elektronika, 
- računalniška elektronika; 

• močnostna elektrotehnika z izbirnimi skupinami: 
- energetika, 
- vodenje elektromehanskih sistemov, 
- konstruiranje elektromagnetnih naprav; 

• telekomunikacije. 

Izobraževanje na visokošolskem strokovnem študiju traja šest semestrov s predavanji in vajami, 
dodaten semester pa je posvečen proizvodni praksi. Prvi letnik je za vse smeri skupen. 

Študij elektrotehnike je mogoč tudi v interdisciplinarni povezavi z ekonomijo kot tako imenovan 
univerzitetni program gospodarskega inženiringa. Skupaj ga organizirata Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter Ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru. Študij 
traja osem semestrov. Približno dve tretjini predmetov sta s področja elektrotehnike, ena tretjina 
pa jih je s področja ekonomije.  

Diplomanti gospodarskega inženiringa se lahko vpišejo tako na podiplomski študij elektrotehnike 
kot na podiplomski študij ekonomije. 

Univerzitetni program gospodarskega inženiringa vsebuje naslednje smeri: 

• avtomatika, 
• elektronika in 
• močnostna elektrotehnika. 
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Študij elektrotehnike 

Univerzitetni študij Visokošolski strokovni študij 

Doktorat 

3. in 4. leto 

Magisterij 
- Elektrotehnika 

- Elektronska vakuumska tehnologija 

2. leto 

1. leto 

Diploma Diploma 

Dodiplomski študij 

- Avtomatika (9 semestrov) 
- Elektronika (9 semestrov) 
- Močnostna elektronika (9 semestrov) 
- Mehatronika (8 semestrov) 

Matura 

Dodiplomski študij 
6 semestrov + 1 semester prakse 

- Avtomatika 
- Elektronika 
- Močnostna elektronika 
- Telekomunikacije 

Zaključni izpit 
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Univerzitetni študijski program Telekomunikacije poteka dve leti s skupnimi bazičnimi predmeti, 
medtem ko nudi v naslednjih dveh letih večji nabor izbirnih predmetov. Tako ta študij traja osem 
semestrov, v tem času pa študentje poleg prisostvovanja predavanjem opravijo še vaje in prakso v 
industriji. 

 

 

 

 

Telekomunikacije 

Univerzitetni študij 

Doktorat 

3. in 4. leto 

Magisterij 

2. leto 

1. leto 

Diploma 

Dodiplomski študij 
8 semestrov 

Matura 
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Univerzitetni študijski program Računalništvo in informatika vključuje smeri: 

• programska oprema z izbirnima skupinama: 
- sistemi, 
- tehniška informatika; 

• informatika z izbirnima skupinama: 
- poslovni informacijski sistemi, 
- procesni informacijski sistemi. 

Izobraževanje na univerzitetnem študiju traja devet semestrov in obsega predavanja, vaje in 
proizvodno prakso. Prva dva letnika sta za vse smeri skupna. 

Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informatika vključuje smeri: 

• programska oprema, 
• informatika ter 
• logika in sistemi. 

Izobraževanje na visokošolskem strokovnem študiju traja šest semestrov s predavanji in vajami, 
dodaten semester pa je posvečen proizvodni praksi. Prvi letnik je za vse smeri skupen. 
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Študij računalništva in informatike 

Univerzitetni študij Visokošolski strokovni študij 

Doktorat 

3. in 4. leto 

Magisterij 
- Računalništvo in informatika 

2. leto 

1. leto 

Diploma Diploma 

Dodiplomski študij 
9 semestrov 

- Programska oprema 
- Informatika 

Matura 

Dodiplomski študij 
6 semestrov + 1 semester prakse 

- Logika in sistemi 
- Programska oprema 
- Informatika 

Zaključni izpit 
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V akademskem letu 2002/03 se je začel izvajati študijski program Medijske komunikacije, ki na 
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru poteka interdisciplinarno. Študij 
omogoča v višjih letnikih specializacijo na dveh smereh, imenovanih RTV produkcija in 
interaktivna grafična komunikacija, skupno pa traja osem semestrov. Diplomanti tega študija bodo 
dosegli naziv univerzitetni diplomirani medijski komunikolog. 

 

 

 

 

Medijske komunikacije 

Univerzitetni študij 

Doktorat 

3. in 4. leto 

Magisterij 

2. leto 

1. leto 

Diploma 

Dodiplomski študij 
8 semestrov 

- RTV produkcija 
- Interaktivna grafična komunikacija 

Matura 
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Podiplomski študij 

Osnovni namen podiplomskega študija je pridobitev poglobljenih teoretičnih in aplikativnih znanj, 
ki kandidatu omogočijo samostojno in ustvarjalno raziskovalno razvojno delo na različnih področjih 
tehnike. 

Magistrski in doktorski študij 

V letu 2002 sta bila magistrski in doktorski študij organizirana tako, kakor je prikazano z grafi, ki 
vključujejo tudi dodiplomsko izobraževanje, na prejšnjih straneh. Bil je tudi prenovljen z novimi 
predmeti, ves nabor predmetov pa je bil razdeljen v dve skupini: v manjši nabor obveznih 
predmetov, ki se razlikujejo glede na študijsko smer in izmed njih mora vsak kandidat izbrati vsaj 
dva, in na nabor preostalih izbirnih predmetov. 

Podiplomsko izobraževanje poteka za tri programe, in sicer za:  

program Elektrotehnika, ki obsega smeri: 

• avtomatika, 
• elektronika in 
• energetika, 

program Elektronska vakuumska tehnologija ter 

program Računalništvo in informatika. 

Vsakemu študentu, ki se vpiše v prvi letnik podiplomskega študija, pomaga mentor izbrati: 

• predmete, ki jih bo poslušal in iz njih opravljal izpite, 
• projekt (raziskovalno nalogo), v okviru katerega bo študent opravljal individualno raziskovalno 

delo. 

Skupno število kreditnih točk, ki jih mora študent zbrati v prvih dveh letih, je 120, od tega 75 z izpiti 
in 45 s poročili o individualnem raziskovalnem delu. Vsak opravljeni izpit ali javni zagovor poročila 
o raziskovalnem delu prinaša 15 kreditnih točk.  

Prehodni pogoji 

Pogoji za vpis v podiplomski študij do določeni v skladu s Statutom Univerze v Mariboru in z 
vsakoletnim javnim razpisom. Ostale obveznosti študentov so v grafičnem prikaz univerzitetnega 
študija označene s številkami od 2 do 5. 

2―Najmanj 30 kreditnih točk. 
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3―V prvih dveh letih mora študent opraviti vse izpite in predstaviti svoje individualno raziskovalno 
delo s povprečno oceno najmanj 9. 
Po "Merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev", ki 
jih je sprejela Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, mora študent s svojo 
bibliografijo zbrati najmanj 2 točki na osnovi znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 
Pridobiti pa mora tudi priporočilo mentorja, ki ga bo vodil pri doktorskem študiju. 

4―Po "Merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev", ki 
jih je sprejela Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, mora študent s svojo 
bibliografijo zbrati najmanj 2 točki na osnovi znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 

5―V tretjem mora študent poročati o svojem individualnem raziskovalnem delu dvakrat, v četrtem 
pa enkrat, za kar prejme 45 kreditnih točk. Dodatnih 75 točk zbere z izdelavo in zagovorom 
doktorske disertacije. Po "Merilih za izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in sodelavcev", ki jih je sprejela Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko, mora študent s svojo bibliografijo zbrati najmanj 5 točk na osnovi znanstveno-
raziskovalne dejavnosti. Najmanj 1 točko mora zbrati s članki v revijah, ki jih vključuje baza 
INSPEC. 

Magistrski študij je usmerjen v znanstvenoraziskovalno delo in obsega uvajanje v raziskovalno 
delo, razvijanje sposobnosti za opravljanje raziskovalnega dela na posameznem področju 
znanosti oziroma znanstvene discipline in študij predmetov za poglabljanje in razširjanje znanj, 
potrebnih za pripravo in izdelavo magistrske naloge. 

Izobraževanje za pridobitev magisterija omogoči kandidatu pridobitev naziva magister 
elektrotehnike oziroma magister računalništva in informatike. 

Kandidati imajo pri študiju na voljo laboratorije in računalniško infrastrukturo na Fakulteti za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko ter tudi na drugih delih tehniških fakultet oziroma na 
Univerzi. 

Raziskovalno delo doktorandov poteka v raziskovalnih laboratorijih, ki bodo podrobneje 
predstavljeni v nadaljevanju. Za posamezna raziskovalna področja so osnovane raziskovalne 
skupine, ki nekatere združujejo tudi več laboratorijev. V te skupine se s svojo dejavnostjo 
vključujejo tudi podiplomski študentje in doktorandi. Pri slednjih so zelo pomembne mednarodne 
povezave raziskovalnih skupin, saj lahko le tako uspešno sodelujejo v mednarodnem pretoku 
znanja in raziskovalnih dosežkov. Tako imamo primere, ko naši doktorandi opravljajo del 
doktorskih raziskav v tujini, nekateri od njih imajo tam tudi komentorje. 

Temelj akademskega sodelovanja so ustvarjalnost, odprtost, kolegialnost in recipročnost. Zato 
tudi Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko redno gosti tuje dodiplomske, 
podiplomske in podoktorske študente. Nov način organizacije in izvajanja doktorskega študija pa 
omogoča večjo primerljivost z univerzami po svetu in lažje izmenjave študentov z njimi. 
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SUBVENCIJE ZA ŠTUDENTSKO RAZISKOVALNO 
DELO 

Tudi v letu 2002 je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko nadaljevala s 
sofinanciranjem individualnih študentskih raziskovalnih projektov. Po internem pravilniku lahko 
dodiplomski in podiplomski študentje prijavijo inovativne projekte, ki sicer ne morejo biti 
sofinancirani iz drugih virov. Sprejeti projekti se morajo končati v desetih mesecih, kriti pa so lahko 
le materialni stroški. 

Na razpis v maju 2002 je prispelo šest projektnih predlogov, od katerih sta le dva dobila pozitivno 
oceno, tako da jima je bila odobrena zaprošena finančna podpora. Prijavitelja bosta projekta 
morala končati do maja 2003. Odobrena sta bila naslednja projekta: 
• Katja Prnaver, Boštjan Grašič: VBC (Virtual Bouyancy Control) – Sistem za trening nadzora 

plovnosti, 
• Sebastijan Vačun: Samostojno izogibanje robota oviram v hišnem okolju s soner-senzornskim 

modelom in Bayesovim verjetnostnim modelom. 

Posebej pa je treba poudariti, da je ob proslavi Dneva fakultete v novembru 2002 prejel Dejan 
Skrivalnik, diplomant močnostne elektrotehnike, priznanje za najboljši študentski projekt, končan v 
letu 2002, z naslovom Solarni V-koncentrator za povečanje izhodne moči solarnih modulov. 
Projekt je mentorsko spremljal izr. prof. dr. Jože Voršič. 
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DIPLOMANTI FAKULTETE ZA ELEKTROTEHNIKO, 
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 

Diplomanti Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so v letu 2002 še zaključevali 
višješolski študij. Istočasno pa sta na razpolago še dva različna načina dodiplomskega študija: 
univerzitetni študij in visokošolski strokovni študij. Število diplomantov je za leto 2002 navedeno v 
spodnji preglednici. 

Diplomanti 2002 

Program Višješolski 
študij 

Visokošolski 
študij 

Univerzitetni 
študij 

Elektrotehnika 39 75 29 

Računalništvo in informatika 17 8 20 

Gospodarski inženiring - - 18 
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MAGISTERIJI IN DOKTORATI 

V letu 2002 je 13 podiplomskih študentov zagovarjalo svoja magistrska dela, 10 doktorandov pa 
svoje doktorske disertacije. 

Magisteriji 2002 

Avtor 
Datum zagovora 

Naslov 
 

COBISS ID številka Mentor Komentor 

 

Andrej BREGAR 
10. dec. 2002 

Interaktivna podpora skupinski odločitveni analizi na temelju 
koncepta psevdokriterija 

 dr. József Györkös  
  
Matej GOMBOŠI 
3. okt. 2002 

Algoritmi nad množicami mnogokotnikov v E2 

7500822 dr. Borut Žalik dr. Nikola Guid 
  
Andrej HANŽIČ 
27. dec. 2002 

Energetski prihranki z uporabo fotonapetostnih sistemov 

 dr. Jože Voršič dr. Miro Milanović 
 
Darko KORITNIK 
29. nov. 2002 

Določitev geoelektričnih lastnosti zemlje 

 dr. Jože Voršič dr. Jože Pihler 
 
Tomaž KRALJ 
10. dec. 2002 

Primerjava metod merjenja obsega funkcionalnosti 

7667478 dr. Ivan Rozman dr. Marjan Heričko 
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Avtor 
Datum zagovora 

Naslov 
 

COBISS ID številka Mentor Komentor 

 
Petar LJUŠEV 
10. sept. 2002 

Analiza vodenja asinhronskega stroja z upoštevanjem 
magnetne nelinearnosti 

7361558 dr. Drago Dolinar dr. Gorazd Štumberger 
  

Jernej RIBIČ 
20. avg.t 2002 

Numerični izračun asinhronskega motorja z direktnim 
izračunom toka v rotorju 

7356950 dr. Anton Hamler dr. Božidar Hribernik 
  

Boris RUŽIČ 
29. nov. 2002 

Ocenjevanje tveganj – Model izračuna neželenih dogodkov 

7815958 dr. Jože Voršič dr. Jože Pihler 
  
Uroš SAJKO 
27. sept. 2002 

Upravljanje konfiguracije kot podlaga za izboljšanje 
programskega procesa 

7638294 dr. Romana Vajde Horvat dr. József Györkös 
  
Irvin SIROTIĆ 
3. jan. 2002 

Sistem za precizijsko balansiranje in kontrolirano 
debalansiranje optičnih vlakenskih interferometrov 

6862614 dr. Denis Đonlagić dr. Boris Tovornik 
  
Kordija STIGLIC 
5. nov. 2002 

Model ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti integriranega 
informacijskega sistema 

7666966 dr.Ivan Rozman dr. József Györkös 
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Avtor 
Datum zagovora 

Naslov 
 

COBISS ID številka Mentor Komentor 

 
Miro ŽUNEC 
18. jan. 2002 

Modeliranje segrevanja vodnikov in OPGW kablov pri 
nadzemnih vodih 

6884374 dr. Igor Tičar  
  

Gorazd ŽIBERNA 
3. april 2002 

Računalniška tvorba 3D zvoka v virtualnih prostorih 

7018262 dr. Damjan Zazula dr. Nikola Pavešić 
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Doktorati 2002 

Avtor 
Datum zagovora 

Naslov 
 

COBISS ID številka Mentor Komentor 

 

Aleš ČASAR 
20. maj 2002 

Odkrivanje zatičnih napak s simboličnim preverjanjem modelov 

7273750 dr. Zmago Brezočnik dr. Bogomir Horvat 
  

Dušan GLEICH 
29. avg. 2002 

Kontekstno komprimiranje slik 

120350720 dr. Žarko Čučej  
  

Robert LESKOVAR 
5. nov. 2002 

Izpeljava hierarhične strukture konceptov iz nestrukturiranih 
tekstovnih dokumentov 

 dr. József Györkös dr. Gorazd Lešnjak 
  
Jože MOHORKO 
15. marec 2002 

Avtomatizirano nastavljanje geometrijskih parametrov slikovnih 
zaslonov 

6971670 dr. Žarko Čučej  
  
David PODGORELEC 
25. nov. 2002 

Odprt sistem za načrtovanje z geometrijskimi omejitvami 

121766656 dr. Borut Žalik dr. Nikola Guid 
  
Boštjan POLAJŽER 
28. okt.. 2002 

Načrtovanje in analiza eksperimentalnega sistema aktivnih 
magnetnih ležajev 

 dr. Drago Dolinar  
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Avtor 
Datum zagovora 

Naslov 
 

COBISS ID številka Mentor Komentor 

 

Andreja ROJKO 
3. jan. 2002 

Položajno vodenje nelinearnih mehanizmov z uporabo mehke 
logike 

6854678 dr. Karel Jezernik  
  

Janez ŠETINA 
4. dec. 2002 

Precizijsko merjenje nizkih tlakov z merilnikom z lebdečo 
kroglico 

121522432 dr. Dali Đonlagić  

 
Matej  ŠPROGAR 
6. marec 2002 

Avtonomne evolucijske metode in klasifikacijski modeli 

6972438 dr. Peter Kokol  
 
Andrej TIBAUT 
19. junij 2002 

Agenti za reševanje disharmonije v strukturno in semantično 
heterogenih sistemih 

7303958 dr. Ivan Rozman dr. Danijel Rebolj 



Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UV – 21 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST INŠTITUTOV IN 
LABORATORIJEV 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je registrirana pri Ministrstvu za znanost 
in tehnologijo kot raziskovalna organizacija, v okviru katere deluje štirinajst raziskovalnih skupin. 

1. Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Viljem Žumer 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike ter 
Laboratorija za heterogene računalniške sisteme. 

2. Inštitut za elektroniko 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Bogomir Horvat 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za digitalne in informacijske sisteme, 
Laboratorija za elektronske sisteme, Laboratorija za mikroračunalniške sisteme ter Laboratorija za 
digitalno procesiranje signalov. 

3. Inštitut za avtomatiko 

Vodja raziskovalne skupine: red. prof. dr. Karel Jezernik 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za sisteme in vodenje, Laboratorija za 
obdelavo signalov in daljinska vodenja, Laboratorija za procesno avtomatizacijo, Laboratorija za 
meritve ter Laboratorija za opto-električne in senzorske sisteme. 

4. Laboratorij za robotiko 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Karel Jezernik 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za energetsko elektroniko, Laboratorija za 
robotiko ter Laboratorija za kinematiko in simulacije. 

5. Aplikativna elektromagnetika 

Vodja raziskovalne skupine: izr. prof. dr. Mladen Trlep 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za aplikativno elektromagnetiko ter 
Laboratorija za teoretsko elektrotehniko. 

6. Laboratorij za električne stroje 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Ivan Zagradišnik 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za električne stroje. 

7. Laboratorij za vodenje elektromehanskih sistemov 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Drago Dolinar 
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Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za vodenje elektromehanskih sistemov. 

8. Laboratorij za računalniško grafiko in umetno inteligenco 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Nikola Guid 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za računalniško grafiko in umetno 
inteligenco. 

9. Inštitut za informatiko 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Ivan Rozman 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za informacijske sisteme, Laboratorija za 
podatkovne tehnologije, Laboratorija za računalniško posredovano komunikacijo ter Laboratorija 
za sisteme v realnem času. 

10. Laboratorij za sistemsko programsko opremo 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Damjan Zazula 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za sistemsko programsko opremo. 

11. Laboratorij za energetiko 

Vodja raziskovalne skupine: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za energetiko. 

12. Inštitut za matematiko 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Vitodrag Kumperščak 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za uporabno matematiko. 

13. Laboratorij za načrtovanje sistemov 

Vodja raziskovalne skupine: prof. dr. Peter Kokol 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za načrtovanje sistemov. 

14. Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedije 

Vodja raziskovalne skupine: izr. prof. dr. Borut Žalik 
Raziskovalno skupino sestavljajo sodelavci Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme 
multimedije. 
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PROGRAMSKE SKUPINE 

Od leta 1998 je Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko registrirana kot 
raziskovalna organizacija, v kateri deluje devet programskih skupin. Te skupine so bile leta 1999 
vključene v poskusno financiranje, od leta 2000 pa jih Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
financira na osnovi uspešnosti, ki jo morajo dokazovati z vsakoletnim poročanjem o vseh 
ustvarjenih znanstvenih prispevkih ter o tehnični in strokovni vsebini svojih raziskav. V letu 2002 je 
bilo sedem skupin financiranih še v celoti, dve pa le delno. Sledi kratek pregled dejavnosti 
programskih skupin v lanskem letu. 

1. Informacijski sistemi 

Vodja programske skupine: prof. dr. Ivan Rozman 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za sisteme v realnem času, Laboratorija 
za podatkovne tehnologije in Laboratorija za informacijske sisteme. 

Znanstvene discipline: informatika, načrtovanje sistemov, numerična analiza, operacijske 
raziskave, programiranje, računalniške tehnologije, računalništvo, sistemi, statistika, teorija 
sistemov, umetna inteligenca, upravljanje. 

Raziskovalni program programske skupine Informacijski sistemi obsega več medsebojno 
povezanih sklopov, in sicer: metodološki in tehnološki principi razvoja informacijskih sistemov in 
pripadajočih podatkovnih baz ter skladišč, strategije zagotavljanja kakovosti, snovanje 
inteligentnih sistemov in gradnjo sistemov v realnem času. 

Pomen tehnologij, ki omogočajo posredovanje, obdelavo in shranjevanje informacij v poljubni 
obliki, postaja z rastjo kompleksnosti informacijskih sistemov, razvojem informacijske družbe in 
spletnega računalništva vse večji. Nadvse pomembni tako postajajo multimedijski informacijski 
sistemi, ki omogočajo enostavno posredovanje informacij in so pogosto povezani z razvojem 
sistemov v realnem času. 

Tako smo si v letu 2002 za cilj postavili razvoj metodologije za formalno definiranje in stalno 
izboljševanje procesa razvoja programske opreme. Izkušnje, dobljene iz sodelovanja s partnerji, 
so nas vodile do razvite metodologije, ki v povezavi z znanjem in s pridobljenimi izkušnjami pri 
vzpostavljanju sistemov kakovosti posreduje integrirano okolje za razvoj programske opreme. 
Raziskovanje na področju kakovosti in modeliranja procesov je vključevalo predvsem nadgradnjo 
predhodno razvite metodologije SoPCoM - Software Complexity Model. Model smo preizkusili pri 
projektih v praksi, izdelali pa smo tudi orodje, ki podpira uporabo modela, modeliranje procesov, 
ocenjevanje kompleksnosti in prikaz rezultatov. Izkušnje pri modeliranju procesov razvoja 
programske opreme služijo tudi kot osnova za model vzpostavljanja sistema vodenja kakovosti v 
informacijski družbi. V tem modelu je predviden takšen opis delovnih procesov, da je kot metodo 
ocenjevanja kompleksnosti delovnega procesa pri njem mogoče uporabiti model SoPCoM. 
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Modeliranje procesov je prav tako tematika projekta 5. okvirnega programa TEAMWORK, v 
katerega smo vključeni. Osnovna cilja tega projekta sta dva: testiranje metode modeliranja 
procesov NQA in testiranje ter dopolnjevanje programske opreme za podporo toka dokumentov v 
okviru posameznega procesa. Pri razvoju programske opreme smo posebno pozornost namenili 
še definiranju in vzpostavljanju objektnega razvoja programske opreme, upoštevajoč tako 
konvencionalne kot agilne procese in procesna orodja. Temeljne raziskave s tega področja smo 
praktično uporabili pri ocenjevanju tehnologije v okviru komponentnega razvoja sodobnih 
informacijskih rešitev z uporabo UML, spletnih storitev, porazdeljenih objektov CORBA, .NET, 
J2EE, objektno-relacijskih podatkovnih baz in posrednikov zahtev objektov. Definirali smo model 
vrednotenja in optimizacije zmogljivosti porazdeljenih komponentnih arhitektur. Raziskali smo še 
možnosti zagotavljanja uspešne uporabe objektne tehnologije in komponentnega razvoja na 
področjih razvoja sodobnih spletnih aplikacij, uporabe komponentnih modelov pri integraciji novih 
in obstoječih sistemov ter vzpostavitve mehanizmov za uspešno ponovno uporabo. Postavili smo 
arhitekturo večnivojskega komponentnega modela za integracijo aplikacij in definirali katalog 
integracijskih vzorcev. Osnovna značilnost orodja za integralno podporno okolje za razvoj 
programske opreme je, da se opira na rezultate raziskovalnega dela in ponuja natančno in 
nedvoumno predstavitev procesa razvoja programskih sistemov ter predstavlja osnovo za 
enostavno in učinkovito izboljševanje procesa. Orodje omogoča izračun kompleksnosti 
posameznih aktivnosti, prehodov in kompleksnosti celotnega modela. 

Skladno z vse večjim pomenom sistemov v realnem času smo nadaljevali z raziskavami na 
področju snovanja sistemov v realnem času. Nadaljevali smo en temeljni in en aplikativni 
znanstvenoraziskovalni projekt, s katerima je naše delo dobilo formalni okvir: celostno snovanje 
vgrajenih krmilnih sistemov in zanesljivost vgrajenih krmilnih sistemov. V okviru tega dela smo in 
še bomo zasnovali in v metodologiji združili metode, s katerimi je mogoče celostno snovati 
aparaturno in programsko opremo za vgrajene krmilne sisteme, in sicer zato, da bi bila 
zanesljivejša in varnejša ter bi jo bilo lažje vzdrževati. Pokrivamo področje holističnega pristopa pri 
načrtovanju in verifikaciji arhitekture strojne in programske opreme ter področje zagotavljanja 
odpornosti na napake. 

Prav tako smo nadaljevali z raziskavami na področju oblikovanja optimalnih arhitektur podatkovnih 
skladišč in pri tem ugotovili najpogostejše napake pri njihovi gradnji. Raziskovali smo tudi na 
področju odkrivanja znanja v podatkovnih bazah, pri tem pa smo preučevali učinkovitost 
klasifikacijskih algoritmov. V naših raziskavah smo se dotaknili varovanja podatkov in njihove 
kakovosti. Prav tako smo preučevali možnost ponovne uporabe podatkovnih modelov v 
inteligentnih medicinskih sistemih. 

Odkrivanje znanja podpira tudi Leonardo da Vinci pilotski projekt Valeurtech. Izvedena promocija 
strokovnih znanj v evropskih inženirskih študijskih programih vodi do referenčnih list za izbrana 
področja, kar bo osnova za nadaljevanje dela na nivoju informacijske podpore in izgradnje 
podatkovne baze. 

Zadnje izmed pomembnejših področij našega raziskovalnega dela zajema raziskovanje na 
področju inteligentnih sistemov, v okviru česar smo razvili novo metodo, ki omogoča ekstrakcijo 
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pravil iz mehkih nevronskih omrežij. Združitev umetnih nevronskih omrežij z mehko logiko 
omogoča konstrukcijo učnih algoritmov, ki so superiorni glede na klasična nevronska omrežja, ker 
lahko znanje estrahiramo in razložimo v obliki preprostih pravil, kot jih srečamo pri ekspertnih 
sistemih z bazami znanja. V mnogih praktičnih aplikacijah naletimo na težavo, ker je število učnih 
vzorcev majhno. Vzrok so lahko veliki stroški za izvedbo eksperimentov ali pa je dimenzija 
vhodnih podatkov v primerjavi s številom vzorcev zelo velika. V takih primerih je težko najti 
optimalno strukturo nevronskih omrežij, ker klasični statistični zakoni ne veljajo. Zato je uporabljen 
princip strukturne minimizacije s pomočjo ocene dimenzije VC. Princip temelji na empirični 
minimizaciji tveganja. Ocena dejanske napake je izvedena na podlagi kombinacije napake učenja 
in ocene generalizacije s pomočjo VC dimenzije. Testiranje razvitega programa je pokazalo, da je 
nov algoritem primeren za zelo široko paleto področij: kot podpora informacijski tehnologiji, 
medicini in farmaciji, ki so v Sloveniji uspešne in izvozno naravnane. 

2. Elektroenergetika 

Vodja programske skupine: izr. prof. dr. Jože Pihler 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za energetiko. 

Znanstvene discipline: elektromagnetizem, elektrotehnika, energetske raziskave, optika. 

Finančna podpora programske skupine je bila v letu 2002 znatno okrnjena, kljub temu pa so 
raziskave še intenzivneje potekale na vseh področjih, ki so bila aktualna že v prejšnjih letih. 
Detajlneje smo spremljali in opazovali motnje, ki jih v elektroenergetskem sistemu povzročajo 
veliki energetski porabniki v Sloveniji. Uporabne raziskave smo usmerili na področja Programa 
varstva okolja za Maribor in Izdelave primerjalne študije o kakovosti električne energije na ravni 
Evropske unije. Razvojne raziskave smo opravili v projektih v podporo uresničitve Kyotskega 
protokola, Laboratorija za preskuse z velikimi tokovi in Energijske bilance Mestne občine Maribor. 
Še naprej smo sodelovali z industrijo pri razvoju motorskih zaganjalnikov, distribucijskih omaric za 
zunanje prostore ter kabelskih priborov in toploskrčnih cevi. Mednarodni projekti so zajemali način 
učenja in raziskovalnega dela na daljavo (Virtual Electromagnetic Laboratory and Web-based 
Distance Learning), področje emisij CO2 (The Joint Project - National CO2 Emission Baselines 
and Aditional Project – 5. okvirni program) in sisteme zaščite pred nevarnimi napetostmi dotika in 
koraka pri nastanku zemeljskostičnih tokov v rudniških VN omrežjih.  

Skupina je ponovno organizirala mednarodno konferenco Power Engineering in posvetovanje 
Razsvetljava 2002. Udeležili smo se tudi mednarodnih konferenc in objavljali v domačih in tujih 
publikacijah. 

Na vseh področjih osnovnega delovanja programske skupine, ki so analiza električnih omrežij, 
kakovost električne energije, splošna energetika, razsvetljava in elektroenergetske naprave, smo 
zastavljene načrte presegli.  
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3. Napredne metode v telekomunikacijah 

Vodja programske skupine: izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za digitalne in informacijske sisteme, 
Laboratorija za elektronske sisteme, Laboratorija za mikroračunalniške sisteme in Laboratorija za 
digitalno procesiranje signalov. 

Znanstvene discipline: obdelava signalov, telekomunikacije. 

V letu 2002 je bila izvedena analiza možnosti uporabe kumulantov višjih redov v postopku 
robustne parametrizacije govornega signala, zlasti v primeru izločanja linearnih predikcijskih 
kepstralnih koeficientov (LPCC). Testi, opravljeni na osnovi nemškega dela baze Aurora 3 so 
pokazali izboljšanje rezultata razpoznavanja v primerjavi z običajnim avtokorelacijskim postopkom 
določanja LPCC parametrov. Z uporabo Burgovega algoritma pri določanju LPCC parametrov in 
uporabo metode maksimalne entropije (MEM) pri izločanju mel frekvenčnih kepstralnih 
koeficientov MFCC smo dosegli izboljšanje uspešnosti avtomatskega razpoznavanja govora v 
šumnih okoljih na račun povečane računske zahtevnosti postopka. Izvedena je bila analiza 
postopkov zmanjšanja konvolucijskih šumov. Predhodno izpeljan postopek za izločanje MFCC 
koeficientov smo tako uspešno nadgradili s postopkom sicer splošno znanega RASTA 
procesiranja, ki pa smo ga izvedli nad logaritmiranimi izhodi mel filtrov. Izvedli smo tudi analizo 
triprehodne strategije avtomatskega razpoznavanja govora. Za generiranje hipotez smo uporabili 
tri različne razpoznavalnike (ISIP, HTK, Julius). Pri prvem prehodu smo za generiranje mreže 
uporabili bigramske morfološke jezikovne modele, ki so se v primeru pregibnih jezikov izkazali za 
uspešnejše kot pa besedni. V drugem prehodu smo mrežo hipotez omejil s trigramskimi 
morfološkimi jezikovnimi modeli. Za dobljene hipoteze smo v tretjem prehodu uporabili algoritem 
ROVER. Namen uporabe algoritma je zmanjšanje napake razpoznavanja pri uporabi več različnih 
razpoznavalnikov. Za primerjavo smo izvedli več metod glasovanja. Vpeljali smo novo metodo 
vrednotenja, ki pri vrednotenju najboljše hipoteze vključuje glasovanje s pomočjo frekvence besed 
in uporabo jezikovnega modela. S triprehodno strategijo razpoznavanja smo v primerjavi z 
dvoprehodno strategijo izboljšal rezultat razpoznavanja za 3 %. Na področju večjezičnega 
razpoznavanja govora smo nadaljevali raziskave na področju prenosa obstoječih večjezičnih 
akustičnih modelov na nov jezik. Z dodatno vključitvijo italijanskega jezika v raziskave smo preučili 
vpliv sorodnosti in jezikovnih skupin na rezultate prenosa večjezičnega razpoznavalnika govora. 
Analizirali smo, ali dodatna akustična adaptacija vpliva na prenos oziroma sorodnost vključenih 
jezikov, ter preučili različne možne preslikave fonetičnega slovarja. Analizirali smo uspešnost in 
načine kombiniranja govornega materiala, posnetega z uporabo vrvičnega in mobilnega telefona 
pri avtomatskem razpoznavanju govora. 

Razvili smo metodo za specifikacijo asinhronih sekvenčnih vezij s preprosto procesno algebro in 
za ugotavljanje logične pravilnosti vezij z uporabo preverjanja modelov s pri nas napisanim 
programskim paketom EST s poudarkom na odkrivanju možnosti hazardov. Prikazali smo 
uporabnost temporalne akcijske logike za modularno specifikacijo sistemov, katerih komponente 
se lahko tvorijo dinamično, na podlagi modela, podobnega vhodno/izhodnim avtomatom. 
Proučevali smo metode za verifikacijo programske kode s preverjanjem modelov. Osredotočili 



Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UV – 27 

smo se na avtomatično preverjanje opreme, napisane v jeziku SDL, z orodjem SPIN. Izvajali smo 
raziskave na področju algoritmov za zmanjševanje kompleksnosti v adaptivnih sprejemnikih 
komunikacijskih sistemov z razpršenim spektrom in večuporabniško detekcijo s poudarkom na 
uporabi genetskih algoritmov. 

4. Vodenje elektromehanskih sistemov 

Vodja programske skupine: prof. dr. Drago Dolinar 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za vodenje elektromehanskih sistemov. 

Znanstvene discipline: avtomatika, elektromagnetizem, elektrotehnika, matematična in splošna 
teoretska fizika, robotika. 

Raziskovalni program sestavljata dva tematska sklopa. V okviru prvega tematskega sklopa so bili 
v letu 2002 glavni cilji razvoj novih oblik dinamičnih modelov elektromagnetnih naprav, razvoj 
metod za določanje parametrov modelov in razvoj sodobnih metod vodenja elektromehanskih 
pretvornikov.  

Na področju modeliranja elektromagnetnih naprav so bili glavni objekti linearni, sinhrono vodeni 
reluktančni stroj, aktivni magnetni ležaji in izmenični rotacijski stroji v najširšem pomenu. Razvit je 
bil nelinearni dinamični model pogona z linearnim, sinhrono vodenim reluktančnim strojem 
(LSRM), ki med drugim vsebuje tudi magnetno nelinearen in anizotropen model železnega jedra 
ter od toka in pozicije nelinearno odvisni karakteristiki potisne sile in sile trenja. Vse omenjene 
nelinearne karakteristike so bile določene eksperimentalno. Opravljena je bila verifikacija in 
validacija modela. Pričakovani rezultati so v celoti potrdili pričakovanja, odmev javnosti v 
najširšem pomenu pa je bil zelo ugoden, saj so bile, denimo, pri delu na zelo specifičnem primeru 
električnega stroja razvite metode, ki so splošno uporabne tudi drugje. 

V okviru aplikativnega raziskovalnega projekta je bil razvit in zgrajen eksperimentalni sistem 
aktivnih magnetnih ležajev, ki obsega dva radialna in en aksialni ležaj. Načrtovanje magnetnih 
ležajev, vključno z mehansko gredjo, je bilo opravljeno v sodelovanju s KU Leuven, Belgija. 
Laboratorijski model sistema je bil izdelan v sodelovanju z domačimi podjetji. Z lastnim znanjem in 
izkušnjami smo razvili tudi napajalno-krmilni sklop sistema. Iz rezultatov meritve sile magnetnih 
ležajev smo določili matematični model, ki je zapisan z analitično določenimi zveznimi funkcijami. 
Z implementacijo vodenja, ki temelji na dobljenem matematičnem modelu, smo pokazali 
izboljšanje statičnih in dinamičnih lastnosti celotnega sistema. Realizirali smo tako načrtovanje 
kakor tudi izdelavo eksperimentalnega sistema aktivnih magnetnih ležajev, ki je zasnovan 
modularno in ga lahko krmilimo s pomočjo uporabniško prijaznega grafičnega vmesnika. Takšna 
izvedba omogoča uporabo sistema za aplikativne in teoretične raziskave, kakor tudi v pedagoške 
namene. 

Naše delo smo nadaljevali tudi na področju nelinenearnega vodenja sinhronskih motorjev s 
permanentnimi magneti. Predlagali smo rešitev za hitrostno sledenje v režimu slabljenja polja in 
kompenzacijo višjih harmonikov v električnem navoru, ki nastopajo zaradi nesinusne porazdelitve 
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polja magneta in zaradi variabilne reluktance zaradi statorskih utorov. Obratovanje v režimu 
slabljenja polja smo rešili v dinamičnem pomenu, kar zagotavlja gladek prehod in omogoča, da 
lahko tudi v tem režimu sledimo referenčni trajektoriji hitrosti. Kompenzacijo višjih harmonskih 
komponent v električnem navoru smo izvedli na osnovi opazovanega magnetnega sklepa, za 
katerega smo predpostavili znano kotno odvisnost. Ocenjeno vrednost sklepa smo uporabili v 
adaptaciji regulatorja, ki smo ga zasnovali na osnovi internega modela. Tako dobljena struktura 
vodenja omogoča dušenje oscilatornih navornih komponent v širokem področju vrtljajev. Obe 
rešitvi smo tudi eksperimentalno potrdili. 

Skladno z začrtanim programom raziskave je potekalo delo na segmentu, ki se nanaša na 
področje vodenja in zaščite elektroenergetskih sistemov (EES). Pokazali smo, da lahko v 
modeliranju omrežij enakovredno uporabljamo predstavitev spremenljivk stanja s trenutnimi 
vrednostmi ali dinamičnimi fazorji. Razvili smo orodja za analizo interakcije primarnega sistema in 
zaščitnih naprav ob nastopu okvar. Omenjena orodja omogočajo tudi analizo stanja po okvari, ko 
je okvarjen element izločen iz omrežja. Zaradi samega prehodnega pojava in nove topologije se 
lahko vzbudijo tudi nekateri bližnji releji, ki so bili parametrizirani za povsem drugo obratovalno 
stanje. Odkrivanje takšnih kritičnih razmer, preverjanje ustreznosti nastavitev relejev in možnost 
preigravanja različnih scenarijev so glavne odlike razvitega orodja. V fazi preizkušanja so tudi novi 
algoritmi za zaščito energetskih transformatorjev in vodov, ki temeljijo na analitičnih metodah 
signalne analize. V koncept zaščite vnašamo nov pristop, ki izhaja iz energijske bilance in načela 
pasivnosti elementov EES. Poleg predlaganih novih rešitev na področju transformatorske zaščite 
so predmet našega proučevanja predvsem medovojni stiki. Omenjena okvara predstavlja z vidika 
zaščite velik izziv, saj večina obstoječih relejev ni sposobna odkriti tovrstnih okvar v njihovi začetni 
fazi nastanka, poleg tega pa je tudi sam pojav v literaturi zelo pomanjkljivo obdelan. Na osnovi 
množice posnetih vzorcev želimo na laboratorijskem transformatorju izpeljati ustrezen model, s 
katerim bi medovojne stike lahko dovolj natančno ponazorili in kasneje na osnovi pridobljenih 
spoznanj predlagati izboljšave zaščitnih algoritmov, ki bi zagotavljali ustrezno občutljivosti. 

5. Avtomatika 

Vodja programske skupine: izr. prof. dr. Boris Tovornik 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za procesno avtomatizacijo in 
Laboratorija za elektro-optične in senzorske sisteme. 

Znanstvene discipline: avtomatika, instrumentacijska tehnologija, robotika. 

Na osnovi natančno zgrajenega matematičnega modela in identifikacije inverznega nihala, smo 
razvili mehke (fuzzy) algoritme za zagon (zanihanje) in vodenje ter regulacijo inverznega nihala. 

Na področju detekcije napak smo zgradili matematične modele toplotnega izmenjevalnika in razvili 
algoritme za detekcijo napak s pomočjo hitrostne linearizacije. Za delo v realnem času smo razvili 
povezavo Matlab-a s procesnim modelom preko OPC serverja. 
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Modelu inteligentne hiše smo nadgradili iLON modul in preko I/O modulov in Lon Talk protokola 
dosegli enosmerno web komunikacijo, ki jo bomo razširili v dvosmerno. 

V letu 2002 smo nadaljevali z delom na področju nizko-koherenčnih vlakenskih interferometrov, 
senzorjev za nadzor in štetje prometa, pričeli pa smo tudi intenzivno delo na področju bio-
medicinskih optičnih senzorjev.  Tako smo uspešno zaključili delo na sistemu za precizijsko 
uravnovešanje vlakenskih interferometrov. Sedaj lahko zanesljivo uravnovesimo poljuben 
vlakenski interferometer tako, da znaša razlika dolžine poti optičnih signalov manj kot 5 µm ne 
glede na dolžino rok interferometra. Razvita tehnologija je ključen element, ko omogoča razvoj 
vrste merilnih in drugih optičnih vlakenskih sistemov. Uspešno smo zaključili tudi preliminarne 
teste optičnih vlakenskih detektorjev osi vozil na AC odseku pri Hočah. Rezultati so pokazali veliko 
praktično uporabnost sistema, ki se je pokazal kot zelo robusten in enostaven za instalacijo. 
Preliminarni rezultati so osnova za razvoj celovitega sistema, ki ga načrtujemo v sodelovanju z 
Mikrobit, d. o. o. v letu 2003/04. Na področju bio-medcinskih senzorjev smo uspešno izdelali prvi 
delujoči prototip miniaturnega merilnika krvnega tlaka s premerom vsega 125 µm. Postopek 
temelji na površinski mikroobdelavi optičnega vlakna, ki ga jedkamo v HF, nato pa na izjedkano 
odprtino nanesemo polimerno membrano. V letu 2003/2004 načrtujemo nadaljevaje raziskav na 
tem področju, zlasti glede izboljšanja lastnosti membrane in  procesiranja optičnega signala. 

6. Računalniški sistemi, metodologije in kibernetika 

Vodja programske skupine: prof. dr. Viljem Žumer 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za sistemsko programsko opremo, 
Laboratorija za načrtovanje sistemov, Laboratorija za računalniško grafiko in umetno inteligenco, 
Laboratorija za računalniške arhitekture in jezike, Laboratorija za heterogene računalniške sisteme 
ter Laboratorija za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedije. 

Znanstvene discipline: bioinformatika, biomatematika, medicinska informatika, načrtovanje 
sistemov, obdelava signalov, obdelava slik, računalniško poučevanje, računalništvo, sistemi in 
računalniške tehnologije, sistemska teorija o informacijah, umetna inteligenca. 

V letu 2002 smo raziskovali na področjih, ki smo jih predvideli v planu dejavnosti programske 
skupine. Prvenstveno smo se ukvarjali s semantiko in implementacijo programskih jezikov, s 
študijem animacije naravnih pojavov, z algoritmi za odvoj ploskev v ravnino, z razvojem in 
implementacijo algoritmov računalniške geometrije, z dekompozicijo bioelektričnih signalov, z 
analizo ultrazvočnih slik, z virtualnimi računalniškimi okolji za učenje in urjenje, z metodami 
oblikovanja inteligentnih sistemov, s heterogenim procesiranjem in z internetnimi tehnologijami.  

Na področju programskih jezikov smo proučevali avtomatsko generacijo programskih orodij 
(prevajalnik/interpreter, urejevalnik, očiščevalnik itd.) iz formalnih specifikacij programskega jezika. 
Skupaj s portugalskimi partnerji smo iz formalnih specifikacij generatorja prevajalnikov LISA 
avtomatsko generirali vizualizator in animator programov. Nadalje smo se ukvarjali z 
metodologijami razvoja domensko specifičnih jezikov, kjer poskušamo poiskati vzorce za njihovo 
načrtovanje in implementacijo. Podrobneje smo se posvetili interakcijskemu vzorcu, kjer 
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funkcionalnost sistema in njegovo interakcijo opišemo z domensko specifičnim jezikom. Na 
področju aspektno usmerjenih jezikov smo razvili jezik AspectCOOL in s pomočjo orodja LISA 
generirali prevajalnik, ki omogoča ločeno prevajanje aspektne in komponente kode.  

Na področju računalniške grafike in animacije smo študirali modeliranje in animacijo oblakov. 
Proučevali smo tudi tehnike za realistično prikazovanje oblakov v realno časovnih aplikacijah. 
Prav tako smo obravnavali tudi alternativne postopke za prostorsko upodabljanje ter animacijo 
oziroma simulacijo prostorsko določenih oblakov. Raziskali smo različne tehnike za kontrolo nad 
množico objektov. V našem delu so nas te tehnike zanimale s stališča učinkovite kontrole nad 
animacijo oziroma simulacijo oblakov. Na ta način smo želeli dobiti kar se da realistično zaporedje 
slik. V okviru tehnik za kontrolo nad množico objektov smo vpeljali tudi genetski algoritem, ki nam 
služi kot pripomoček pri postavljanju implicitnih krogel v prostoru oziroma določanju grobe 
strukture oblakov. Prav tako ni bilo težko razširiti algoritem, z ustrezno prilagoditvijo, tako da je 
uporaben pri animaciji oziroma simulaciji grobe strukture oblakov.  Naše delo se je navezovalo 
tudi na problem odvoja ploskev v ravnino, kjer smo razvili novo metodo za odvoj digitaliziranih 
ploskev.  

Na področju računalniške geometrije smo zasnovali, razvili in implementirali računalniške 
algoritme za stiskanje trikotniških mrež, predlagali in implementirali smo nov, zelo hiter algoritem 
Delaunayeve triangulacije ter pričeli delo na predstavitvi 4D podatkov. 4D podatki ponazarjajo 
dinamiko prostorskih podatkov z aplikacijami prvenstveno pri medicinskih in geoloških pojavih. 
Zasnovali smo tudi nov, inkrementalni algoritem za tvorbo geometrijskih očrtij. Na področju 
geometrijskega modeliranja smo razvili nov inkrementalen reševalnik geometrijskih omejitev v 
ravnini, ki je odprt za uporabniško definiranje novih tipov geometrijskih elementov in omejitev. Z 
vključitvijo numerične tehnike je zmožen rešiti tudi mnoge omejitvene probleme, ki jih ne moremo 
načrtati samo z ravnilom in šestilom.  

Na področju dekompozicije bioelektričnih signalov smo se v letu 2002 prvenstveno posvečali 
razvoju pristopov, ki teoretično dopuščajo popolno dekompozicijo, četudi je prisotno veliko število 
signalnih izvorov in se njihovi odzivi med seboj močno prekrivajo. Razvili in preizkusili smo tri 
algoritme: prvi dela dvokoračno, tako da rezultate razcepa po metodi w-rezin še dodatno optimira; 
drugi uporablja metodo slepega ločevanja izvorov, smo ga pa bistveno izboljšali s postopkom za 
iskanje samostojnih izvorov; tretji pa uporablja inverzno korelacijsko matriko, da določi t. i. ločilni 
indeks, uporabljen v nadaljevanju za odkrivanje prispevkov posameznih signalnih izvorov. Pri 
preizkušanju s sintetičnimi elektromiogrami (EMG) smo dosegli zelo dobre rezultate, prvi uspešni 
poskusi pa so bili izvedeni tudi z realnimi EMG. Raziskave so delno vključene tudi v projekt NEW 
znotraj 5. evropskega okvirnega programa. Nadaljevali smo tudi sodelovanje s Splošno bolnišnico 
Maribor (SBM) in z njimi skupaj izboljševali postopke za računalniško odkrivanje krvnih žil v okolici 
jajčnih mešičkov. Poleg tega smo s SBM uspeli pridobiti evropski projekt SimBio, vključen v 5. 
okvirni program, v katerem se posvečamo računalniški detekciji, modeliranju in simulaciji kolena, 
posnetega z magnetno resonančno napravo. Nekoliko manj aktivnosti je v lanskem letu potekalo 
na področju virtualnih učnih orodij za urjenje v medicini. Predvsem smo usklajevali poglede na 
tovrstna orodja ter napisali tri revialne članke in nekaj konferenčnih prispevkov.  
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Razvili smo nove metode oblikovanja inteligentnih sistemov in aplikacije inteligentnih sistemov 
razširili na nova področja medicine in izobraževanja. Nove metode temeljijo na multimetodnih 
pristopih, evolucijskih algoritmih in hibridnih metodah. Tako smo razvili oblikovanje odločitvenih 
dreves s pomočjo multimetodnega pristopa, informacijske indukcije, parametersko neodvisno 
evolucijsko generacijo dreves in platformo MultiVedec.  

Na področju internetnih tehnologij smo se usmerili v razvoj portala, ki omogoča upravljanje z 
dokumenti, iskanje informacij, integracijo aplikacijskih storitev in vsebin, navzkrižno povezovanje 
vsebin in storitev, zagotavljanje neodvisnosti podatkov od njihove predstavitve v različnih 
elektronskih medijih (internet, infoterminali, mobilni telefoni, ki omogočajo WAP, SMS sporočilni 
sistem), predstavitev informacij v več jezikih, avtentifikacijo in avtorizacijo dostopa do podatkov in 
storitev in personalizacijo z vidika vsebine. Infrastrukturo portala predstavljajo horizontalne 
storitve. Med te storitve spadajo avtentifikacijska, integracijska, lokacijska, iskalna, plačilna, 
potrditvena in storitev uporabniškega vmesnika. Vtem letu smo se predvsem usmerili v razvoj 
storitve, ki omogoča personalizacijo prijavljenih in anonimnih uporabnikov ter v nadgradnjo portala 
s storitvami, ki omogočajo učenje na daljavo. Pri razvoju personalizacijskega sistema smo razvili 
nove algoritme za klasifikacijo vsebine in uporabnikov. Vtem letu smo tudi razvili nekaj vertikalnih 
storitev, ki predstavljajo infrastrukturo portala za učenje na daljavo. Le-tega bo uporabila Univerza 
v Mariboru pri vzpostavitvi sistema, ki bo omogočal študij na daljavo. 

7. Kibernetika 

Vodja programske skupine: izr. prof. dr. Vojko Matko 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za obdelavo signalov in daljinska 
vodenja, Laboratorija za meritve ter Laboratorija za sisteme in vodenje. 

Znanstvene discipline: avtomatika, fizikalna instrumentacija, meroslovje, robotika, sistemska 
teorija o informacijah, telekomunikacije, umetna inteligenca. 

Izhodišče predlaganega programa je razvoj celotnega spektra dejavnosti daljinskega nadzora, 
meritev, vodenja sistemov in obdelave signalov. To izhodišče temelji na hitrem tehnološkem 
razvoju, ki povzroča vse večjo povezanost sistemov z naprednimi tehnologijami, kot so internet, 
LAN okolje, uporaba mobilne telefonije, dlančniki, satelitski sprejemniki, moduli „blutooth”, 
infrardeči moduli itn.  

Program obsega raziskave in temeljne študije novih zakonitosti, metod, algoritmov in znanja pri 
daljinskem nadzoru, merjenju, vodenju sistemov, obdelavi signalov in komunikacijah v okviru treh 
laboratorijev: Laboratorija za meritve, Laboratorija za sisteme in vodenja ter Laboratorija za 
obdelavo signalov in daljinska vodenja. V tem interdisciplinarnem programu so predvidene 
sodobne metode raziskovanja inteligentnih merilnih in vodenih sistemov ob podpori naprednih 
komunikacijskih tehnologij in sodobnih komunikacijskih programskih orodij za zajemanje, nadzor, 
vodenje in obdelavo signalov.  
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V laboratoriju za meritve raziskave potekajo na naslednjih osnovnih raziskovalnih področjih: 
računalniški pristopi za zajemanje merilnih signalov, razvoj novih merilnih metod, merjenje, 
prenašanje in obdelava merilnih podatkov v realnem času, uporaba novih, mrežno podprtih 
instrumentacijskih vodil („blutooth”), virtualna instrumentacija (internetni instrumenti, dlančnik kot 
instrument), modeliranje merilne negotovosti v merilnih vezjih, raziskovanja resonančnih merilnih 
metod, razvoj merjenja lastnosti materialov, ki akumulirajo električni naboj, merjenje električnih 
lastnosti vodnikov, razvoj merjenja in obdelave podatkov s pomočjo videokamere, razvoj sodobne 
hišne instrumentacije, zmanjšanje motenj v merilnih vezjih, razvoj energetsko varčnih merilnih 
metod, razvoj merjenja in preizkušanje v sodobnem podjetju. Temeljne raziskave so usmerjene v 
uporabo resonančnih merilnih metod in uporabo kvarčnih kristalov (merjenje relativne 
dielektričnosti, malih sprememb induktivnosti in kapacitivnosti ter posredno neelektričnih veličin) in 
v uporabo diferencialnih satelitskih signalov v merilni tehniki. Današnji pogled na vodenje tovarne 
temelji na simbiozi človeka in stroja, ki omogoča kreativnost in prilagodljivost pri vpeljevanju novih 
izdelkov, tehnološko izpopolnitev, nadzor, merjenje, vodenje, obdelavo merilnih signalov, 
izobraževanje delavcev na daljavo ipd. Zaradi tega raziskujemo tudi posebna merjenja ob uporabi 
programskega jezika java in videokamere v sodobnem podjetju. Poseben interes industrije je tudi 
na področju modeliranja merilne negotovosti in razvoju EMI filtrov, namenjenih zmanjšanju motenj, 
ki jih povzročajo digitalna preklopna vezja. Raziskave so usmerjene tudi v razvoj novih postopkov 
internetnih meritev v novi sodobni hiši in stanovanju.  

Raziskovalno delo laboratorija za sisteme in vodenje je usmerjeno pri sistemih vodenja in 
reguliranja na teoretično in praktično raziskovanje klasičnih in sodobnih metod ter postopkov 
upravljanja kompleksnih sistemov preko GSM, LAN in interneta. Še posebej so raziskave 
usmerjene v področja adaptivnih, prediktivnih in neparametričnih sistemov. V zadnjem času je 
težišče raziskav na prediktivnih regulacijskih sistemih na osnovi neparametričnih modelov in 
metod robustne sinteze v H2 in H∞. Pri inteligentnih sistemih so raziskave predvsem temeljne, s 
poudarkom na nevronskih mrežah, na področju multimedije pa usmerjene v ergonomijo 
programske opreme ter v komunikacijo človek-računalnik. Razvoj sistema izobraževanja na 
daljavo obsega oblikovanje vsebin in tehnik študija kot tudi tehnologij prenosa informacij. 

Laboratorij za obdelavo signalov in daljinska vodenja deluje na področju znanstvenih disciplin 
teorije signalov, informacij in telekomunikacij. Zadnje raziskave so usmerjene  predvsem v 
temeljno raziskovalno delo na področju inteligentnih algoritmov komprimiranja in obdelave 3D slik 
na osnovi kontekstnega komprimiranja, v upravljanje ATM omrežij, načrtovanje in razvoj novih 
spoznanj v kabelsko komunikacijskih in GSM omrežjih, kontrole sevanja radiatorjev z 
računalniškim vidom, justiranje parametrov slik na katodnih zaslonih s polinomskimi metodami 
modeliranja robov pri razpoznavi vzorcev in v razvoj hibridnega regulacijskega algoritma, ki 
omogoča uvajanje novih strategij vodenja ob nadomeščanju klasične pulznoširinske modulacije pri 
krmiljenju močnostnih stikalnih pretvornikov. 

8. Aplikativna elektromagnetika 

Vodja programske skupine: izr. prof. dr. Mladen Trlep 
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Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za električne stroje, Laboratorija za 
osnove in teorijo v elektrotehniki ter Laboratorija za aplikativno elektromagnetiko. 

Znanstvene discipline: elektromagnetizem, elektrotehnika. 

V okviru programske skupine Aplikativna elektromagnetika poteka delo vzporedno na treh 
področjih. Končni cilj je združiti vsa ta znanja v kompleksni sistem, ki bo čim bolj natančno pokrival 
vse zahteve realnega elektromagnetnega problema. Ta področja so: 

• raziskave in razvoj matematičnih modelov za določanje magnetnih, električnih, tokovnih in 
toplotnih polj v razmerah stacionarnega in dinamičnega stanja,  

• razvoj merilnih metod za določevanje realnih karakteristik materialov, 
• razvoj modelov, uporabnih pri reševanju inverznih problemov v elektrotehniki. 

V prvem delu so v ospredju numerične metode za izračun elektromagnetnega polja, in sicer 
metoda končnih elementov in metoda robnih elementov. Razvoj in uporaba teh metod sta 
usmerjena v nadaljevanju v programske rešitve računalniškega projektiranja CAD za konkretne 
objekte, največkrat za elektromehanske pretvornike, aktuatorje, stikala, izolacijske ozemljitvene in 
strelovodne sisteme ter podobno. 

Razvoj merilnih metod je usmerjen na merilne metode za natančno določevanje realnih 
karakteristik materialov in izgub v njih, kar je potrebno za čim popolnejši matematični model 
elektromagnetnega sistema. Trenutno delo poteka na razvoju metod za določitev magnetilnih in 
histereznih krivulj ter določitvi izmeničnih in rotacijskih izgub v magnetnih materialih. Razvita je 
bila lastna programska oprema za podporo merilnim metodam in izdelana prototipa merilnega 
jarma za kvadratni vzorec na osnovi izraženih polov ter jarma za okrogli vzorec na osnovi 
razporejenega vzbujanja. Za izdelana merilna jarma so bili narejeni simulacijski izračuni z lastno 
programsko opremo, ki omogoča realno obravnavo tridimenzionalnega tranzientnega primera. S 
pomočjo rezultatov izračuna je analiziran vpliv z komponente gostote magnetnega pretoka in 
vrtinčnih tokov na homogenost magnetnega polja v vzorcu. Rezultati izračuna so primerljiv z 
rezultati meritev. 

Pri reševanju inverznega problema razvijamo uporabo variante metode robnih elementov, t. i. 
DRM metodo. Ta omogoča zelo enostavno zajemanje geometrije in atributov področja, ki ga 
želimo pri inverznem problemu določiti. Delo smo usmerili v 2D probleme elektromagnetnega 
polja, kjer odkrivamo neznano porazdelitev izvorov elektromagnetnega polja oziroma neznano 
snovno lastnost v področju prisotnega materiala. Oba problema sta zelo pogosta, npr. v 
bioelektromedicini, pri določanju defektov v materialih, pri razvoju merilnih metod itd. 

9. Inštitut za robotiko 

Vodja programske skupine: prof. dr. Karel Jezernik 

Programsko skupino sestavljajo zaposleni iz Laboratorija za energetsko elektroniko, Laboratorija 
za industrijsko robotiko ter Laboratorija za kinematiko in simulacije. 
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Znanstvene discipline: avtomatika, motorji in pogonski stroji, robotika.  

Osrednji dogodek na področju mednarodne aktivnosti programske skupine v letu 2002 je bila 
organizacija in izvedba mednarodne IEEE konference z naslovom Advanced Motion Control 
(Napredno vodenje mehanizmov), ki je potekala v času od 3. do 5. julija v Hotelu Habakuk v 
Mariboru. Gostili smo 100 udeležencev z izbranimi vabljenimi predavanja vodilnih svetovnih 
ekspertov na področju robustnega vodenja mehanizmov in robotov v gospodarstvu in medicini.  

V avtomatiki in robotiki se aplikacija novih teoretičnih postopkov, ki pa praktično še niso preverjeni, 
danes snuje s sistemi in napravami za vmesnike, nadzor, komunikacijo, krmiljenje, ki potrebujejo 
grafični uporabniški vmesnik, možnost priklopa na internet in priklop različnih pomnilnih medijev 
(flash, disk na čipu, trdi diski, CD-ROM). Zato smo v programu naših raziskav odprli novo področje 
vodenja sistemov v realnem času s pomočjo strojne opreme, ki je osnovana na odprti strukturi 
krmilnikov v izvedbi z osebnim računalnikom in digitalnim signalnim procesorjem. Pri razvoju 
programske opreme pa smo se naslonili na operacijski sistem QNX, ki rešuje probleme strogega 
realnega časa, in tudi na odprto kodo z Linux operacijskim sistemom.  

Na trgu je ogromno Microsoftove programske opreme, ki je zaprta in ni konkurenčna zaradi dragih 
plačljivih licenc. Linux pa podpira po licenci GNU GPL prostodostopno in brezplačno programje. S 
tem imamo dostop do izvorne kode in možnost spreminjanja ter dodajanja lastnih modulov. Inštitut 
za robotiko je sodeloval s podjetjem ULTRA, d. o. o. pri začetnih fazah razvoja nove nadzorne 
postaje BIRD-2 za uporabo v naftni industriji, ki komunicira s TCP/IP protokolom preko GSM 
bazne postaje. BIRD-2 je zgrajen na Linux platformi. Tako se je povečala konkurenčnost izdelka z 
uporabo nelicenčne programske opreme.  

Raziskava inštituta pa vstopa tudi na področje avtomatizacije proizvodnih postopkov. Ukvarja se z 
gradnjo CNC krmilnikov na osnovi PC tehnologije. CNC krmilnik je zgrajen na QNX platformi, ki 
omogoča delovanje programske opreme v režimu strogega realnega časa. Ethernet TCP/IP 
povezuje krmilne enote s centralnim nadzornim sistemom. Krmilnik je tudi vključen v lokalno 
računalniško mrežo tovarne, kar omogoča popolno avtomatizacijo proizvodnje (CAM), hitrejše 
razvojno načrtovalske cikle, nižje čase izpada proizvodnje zaradi boljše diagnostike in uporabe 
simulacijskih orodij, povečano produktivnost ter zmanjšanja vzdrževalnih stroškov. 
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PREGLED PROJEKTOV IN ZAPOSLENIH V OKVIRU 
RAZISKOVALNIH SKUPIN 

 
Število sodelavcev Število projektov 

RS 
RD PD TS MR Skupaj A T RR Medn. Drugi Skupaj 

1. 2 9 3 1 15 8  1 3  12 
2. 4 18 8 6 36 3 2 4 8  17 
3. 1 14 6 3 24 9 3 8 7 4 31 
4. 3 13 4 2 22 2   1 1 4 
5.  4 1 2 7   1  6 7 
6. 2 2 2  6  1 2   3 
7. 1 4 1 2 8 1 1 2  2 6 
8.  3 1 1 5    1 1 2 
9. 3 20 11 3 37 2 1 2 3 11 19 
10. 1 7 2 1 11  2  4  6 
11. 2 7  3 12 1 6 3 1 6 17 
12.  10   10  3    3 
13. 2 2  2 6 1   11 1 13 
14.  3  3 6 1   2  3 

Skupaj 21 116 39 29 205 28 19 23 41 32 143 

 

RS - raziskovalna skupina A - aplikativni projekti 

RD - raziskovalni delavci T - temeljni projekti 

PD - pedagoški delavci RR - razvojno-raziskovalne naloge 

TS - tehniški sodelavci Medn. - mednarodni projekti 

MR - mladi raziskovalci Drugi - projekti z gospodarstvom in 
  Občino Maribor 
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INŠTITUT ZA AVTOMATIKO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Karel Jezernik 

Telefon: (02) 220 73 00 

Elektronska pošta: karel.jezernik@uni-mb.si 

http://www.au.feri.uni-mb.si/index.html-l2 

Inštitut za avtomatiko se posveča temeljnim in aplikativnim raziskavam na področjih električnih in 
precizijskih meritev, meritev neelektričnih veličin, avtomatizacije meritev, avtomatizacije 
tehnoloških postopkov, vodenja procesov, procesiranja signalov in daljinskega vodenja, 
komunikacij, senzorskih sistemov in aktuatorjev, teorije sistemov in regulacij, modeliranja in 
identifikacij, programske opreme v avtomatiki, inteligentnega vodenja, fuzzy in nevronskih 
sistemov, komunikacij človek-stroj, elektrooptičnih sistemov in krmilne tehnike ter multimedije. 

Inštitut sodeluje z več inštitucijami v tujini, kot so: Technische Universität Graz - Avstrija, 
Technische Universität Wien - Avstrija, Fachhochschule München, Technische Univerersität 
München - Nemčija, Deutsche Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt Oberpfaffenhofen - 
Nemčija, Ecole Polytechnique Féminine, Sceaux, Pariz - Francija, Guangxi University of China, 
Nanning - Kitajska, Elektrotehnički fakultet, Zagreb - Hrvaška, Tehniška univerza, Bratislava - 
Slovaška, Univerza v Sarajevu - Bosna in Hercegovina, Elektrotehniška fakulteta v Pragi in Brnu - 
Češka republika. 
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Člani inštituta so organizirani v petih laboratorijih. 

 

 

 

Laboratorij za 
sisteme in 

vodenje 
Vodja: 

izr. prof. dr. Rajko Svečko 

Laboratorij za 
obdelavo signalov in 

daljinska vodenja 
Vodja: 

prof. dr. Žarko Čučej 

Laboratorij za 
procesno 

avtomatizacijo 
Vodja: 

izr. prof. dr. Boris Tovornik 

Laboratorij 
za 

meritve 
Vodja: 

izr. prof. dr. Vojko Matko, v. d. 

Laboratorij za 
elektro-optične in 
senzorske sisteme 

Vodja: 
doc. dr. Denis Đonlagić 

Inštitut za avtomatiko 
Predstojnik: 

prof. dr. Karel Jezernik 
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Laboratorij za sisteme in vodenje 

Vodja: izr. prof. dr. Rajko Svečko 

Redno zaposleni sodelavci: doc. dr. Matjaž Debevc; dr. Amor Chowdhury; mag. Boris Ratej; mag. 
Josip Vrbanec; Andrej Knuplež, inž. 

Laboratorij za obdelavo signalov in daljinska vodenja 

Vodja: prof. dr. Žarko Čučej 

Redno zaposleni sodelavci: doc. dr. Peter Planinšič; dr. Jože Mohorko; dr. Dušan Gleich; Mihael 
Kaiser, univ. dipl. inž.; Tomaž Romih, univ. dipl. inž. 

Laboratorij za procesno avtomatizacijo 

Vodja: izr. prof. dr. Boris Tovornik 

Redno zaposleni sodelavci: doc. dr. Nenad Muškinja; doc. dr. Marjan Golob; Stojan Peršin, univ. 
dipl. inž.; Alojz Hojnik, inž. 

Dopolnilno zaposlen: mag. Aleksander Polutnik 

Laboratorij za meritve 

Vodja: izr. prof. dr. Vojko Matko, v. d. 

Redno zaposleni sodelavci: dr. Bojan Gergič; mag. Ladislav Mikola; Stanislav Lampič, inž.; Miloš 
Vute, inž. 

Laboratorij za elektro-optične in senzorske sisteme 

Vodja: doc. dr. Denis Đonlagić 

Redno zaposleni sodelavci: Edvard Cibula, univ. dipl. inž. 
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LABORATORIJ ZA SISTEME IN VODENJE 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Rajko Svečko 

Telefon: (02) 220 71 40 

Elektronska pošta: rajko.svecko@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo 

Temeljni raziskovalni projekt 

Moderna teorija vodenja 

Vodja: izr. prof. dr. Rajko Svečko 
Sodelavci: dr. Amor Chowdhury, mag. Josip Vrbanec, Martin Pec, Dalibor Igrec 

Financira: Laboratorij za sisteme in vodenje; Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport 

Pri načrtovanju regulatorjev v okviru optimizacije H∞ v frekvenčnem prostoru smo se v 
začetni fazi ukvarjali predvsem s teorijo operatorjev, teorijo aproksimacije, spektralno 
faktorizacijo in parametrizacijo Youla, ki so kot orodja služila za določanje optimalnega ali 
sub-optimalnega regulatorja H∞.  

Pri nadaljnjem razvoju teorije je ključno vlogo odigrala vpeljava Riccatijeve kvadratne enačbe, 
ki je prinesla nove rezultate v okviru bolj neposredne obravnave sistemov v časovnem 
prostoru (prostor stanj). 

Med različnimi pristopi načrtovanja regulatorja v časovnem prostoru je za najslabši primer 
proge najbolj naraven pristop, ki sloni na analizi dinamike proge (diferencialne enačbe). Kot 
H-optimizacijski problem lahko predstavimo različne probleme, kot na primer minimizacijo 
občutljivosti in robustnost na različno predstavljena nestrukturirana odstopanja (aditivna, 
multiplikativna, vhodna, izhodna) ter njihove kombinacije, kar imenujemo problem mešane 
občutljivosti. 

Raziskovalna dejavnost zajema študij in preučevanje celotne teorije tako za zvezne kot za 
diskretne sisteme, za končne kakor tudi za neskončne časovne horizonte ter vpeljavo 
različnih metričnih shem. Zraven tega preučujemo razširitev teorije na nelinearne sisteme ter 
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postopke za redukcijo reda regulatorjev za sisteme z regularnimi in singularnimi 
perturbacijami. 

Kot raziskovalna skupina se trenutno ukvarjamo z reševanjem več problemov, in sicer: 

– z razvojem postopka robustnega načrtovanja vodenja za sisteme, kjer je ena od 
performančnih zahtev asimptotično sledenje sinusnim referenčnim signalom; 

– z minimizacijo reda utežnih funkcij sinteze H∞ in 

– s preučevanje povezav med metodama postavitve polov in sinteze H∞. 

Aplikativna projekta 

HIPULAB Hipermedijska učilnica in laboratorij 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 

Financira: Ministrstvo za informacijsko družbo 

Osnovni namen projekta je oblikovati sodobno univerzitetno predavalnico in laboratorij v 
enem za vse študente in pedagoge, ki bi na osnovi visoke stopnje tehnološke podprtosti 
omogočila kakovostnejšo raven predstavitve učne snovi. Predavalnica in laboratorij naj bi bila 
dovolj kakovostno oblikovana, tako da bi lahko v nadaljnjih desetih letih brez večjih posegov 
vnašali posamezne novitete. 

ŠGID CD-ROM – Študijska gradiva za izobraževanje na daljavo 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 

Financira: Ministrstvo za informacijsko družbo 

Projekt nudi oblikovanje in izdelavo multimedijskega učnega gradiva o pripravah in 
oblikovanju klasičnih in elektronskih učnih gradiv za potrebe študija na daljavo. Učno gradivo 
je namenjeno pedagoškemu kadru na vseh nivojih izobraževanja. 

Razvojno-raziskovalni projekti 

MSMA Mikrokrmilniški sistem za samodejno usmerjanje mikrovalovnih 
anten 

Vodja: izr. prof. dr. Rajko Svečko 
Sodelavci: mag. Boris Ratej, dr. Amor Chowdhury, Andrej Knuplež 

Financira: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
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Delo radijskega novinarja je terensko in v velikem številu primerov je za poročanje iz kraja 
dogodka potrebna neposredna povezava med novinarskim centrom in novinarjem na terenu. 
Novinarske ekipe so za delo na terenu opremljene s posebno prirejenimi in ustrezno tehnično 
opremljenimi avtomobili. Kadar poteka poročanje s terena dlje časa, je s stališča 
racionalizacije stroškov najprimerneje vzpostaviti z novinarskim centrom lastno mikrovalovno 
povezavo. Za vzpostavitev povezave mora tehnik poznati položaj vozila glede na novinarski 
center ter oceniti smer, v katero je treba usmeriti mikrovalovno anteno. S tehnikom v 
novinarskem centru mora uskladiti smeri anten in preveriti kakovost mikrovalovne povezave. 
Postopek vzpostavljanja mikrovalovne zveze zahteva precej izkušenj tehnika in dobro 
koordinacijo z novinarskim centrom. Da bi bilo delo tehnika na terenu lažje oziroma da bi v 
določenih primerih na teren lahko odšel novinar brez tehnika, se je pokazala potreba po 
avtomatizaciji vzpostavitve telekomunikacijske povezave z novinarskim centrom. 

Cilj projekta je razvoj in izvedba strojne in programske opreme za avtomatsko vzpostavitev 
mikrovalovne telekomunikacijske povezave med mobilnim novinarskim mestom in radijskim 
centrom. Naprava za avtomatizacijo telekomunikacijske povezave obsega pet med seboj 
povezanih zaključenih enot: mikrokrmilniška enota, uporabniški vmesnik, navigacijsko-
komunikacijska enota, krmilna elektronika in napajalnik. Jedro mikrokrmilniškega sistema je 
mikrokrmilnik SIEMENS SAB 80C535 iz zelo razširjene družine mikrokrmilnikov 8051. 
Navigacijsko-komunikacijsko enoto sestavlja GSM modem z GPS sprejemnikom FALCOM 
A2D GPS in elektronski kompas VECTOR 2XG. Za sprejem RF signala GSM omrežja in 
GPS navigacijskega sistema skrbi kombinirana GSM-GPS antena z vgrajenim LNA 
ojačevalnikom GPS signala. Upravljanje in nadzor GSM modema kakor tudi GPS 
sprejemnika v FALCOM A2D GPS se izvaja z naborom AT-ukazov. Pomembna enota je tudi 
uporabniški vmesnik, ki ga sestavljajo: grafični LCD prikazovalnik ločljivosti 128 x 64 točk z 
vgrajeno LED osvetlitvijo, številčna tipkovnica dvanajstih tipk (matrična tipkovnica 3 x 4), 
funkcijske tipke in piskač. Naprava lahko deluje v treh načinih: samotestiranje, mikrovalovna 
povezava in GSM povezava. 

 

Slika 1: Sistem v razvojni fazi 

 

Slika 2: Preizkušanje sistema 

Opisan sistem je v zaključni fazi razvoja in predstavlja prvi korak v smeri popolne 
avtomatizacije vzpostavljanja telekomunikacijske povezave med mobilnim novinarskim 
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mestom na terenu in stacionarnimi novinarskimi centri (sliki 1 in 2). 

CRP-KS-50/02, V5-
0638-0589-02 

Didaktični vidiki uporabe informacijske in komunikacijske 
tehnologije – IKT (poučevanje in učenje) 

Vodja: Ivan Gerlič (Pedagoška fakulteta) 
Sodelavec: doc. dr. Matjaž Debevc 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Na možnosti uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije pri izobraževanju vpliva 
veliko faktorjev. Projekt analizira in določa didaktične vidike oziroma določa didaktični model, 
katerega struktura je izredno pomembna, tako v fazi priprave, izdelave in preverjanja učnih 
materialov za izobraževanje. V procesu priprave, izvedbe in evalvacije izobraževanja so 
izrednega pomena didaktična izhodišča analize izobraževanja, ki dajejo izvajalcem na 
snovnem, pedagoško-psihološkem, metodičnem in organizacijsko-tehničnem področju 
odgovore oziroma primerjave med načrtovanim in uresničenim; omogočajo evalvacijo 
odstopanj v pozitivnem in negativnem smislu ter prikaz vzrokov zanje. V projektu se 
analizirajo pomembnejša izhodišča, kot so snovna izhodišča, pedagoško-psihološka 
izhodišča, metodična izhodišča in organizacijsko tehnična izhodišča. 

CRP-KS-193/02, V5-
0653-1538-02 

Poučevanje in učenje na daljavo (celovita uvedba e-
izobraževanja na nacionalni ravni) 

Vodja: Janez Bešter (Univerza v Ljubljani) 
Sodelavec: doc. dr. Matjaž Debevc 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Cilj projekta je pripraviti organizacijsko, didaktično, vsebinsko in tehnološko strategijo za 
uvajanje e-izobraževanja v Sloveniji v osnovnošolskem, srednješolskem, univerzitetnem, 
poslovnem okolju ter kot del vseživljenjskega izobraževanja odraslih. V okviru projekta bo 
potekal razvoj konkretnih pilotnih e-izobraževanj hkrati z razvojem koncepta celovite uvedbe 
e-izobraževanja v Sloveniji. Na ta način bodo teoretični koncepti (strateški elaborat, 
dokumenti itd.) podprti z ugotovitvami iz praktičnih izkušenj. Informacije, gradiva in aplikacije, 
ki so pomembne za uporabo storitve e izobraževanja bodo v okviru projekta postale široko 
dostopne uporabnikom, ob tem se bodo le ti naučili uporabiti omenjene vire. Projekt bo tako 
pripomogel k večji informacijski pismenosti v Sloveniji. 

CRP-KS-62/02, V5-
0639-02 v okviru 
CRP 2001–2006 

Poučevanje in učenje s sodobnimi tehnologijami za osebe s 
posebnimi potrebami (gluhi in naglušni) 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 
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Sodelavca: dr. Amor Chowdhury, izr. prof. dr. Riko Šafarič 

Projektni partnerji: Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, Pedagoška 
fakulteta, Maribor 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Razvojne spremembe v šolstvu so najbolj razvidne pri prehodu iz klasične družbe v 
informacijsko družbo. Žal se v izobraževalnih institucijah za osebe s posebnimi potrebami se 
v Sloveniji še vedno kaže pomanjkanje znanja in veščin za uporabo sodobne računalniške 
tehnologije. Poleg tega se kažejo težave tudi v slabši stalni strokovni podpori in pomoči vsem 
uporabnikom novih tehnologij. Zraven tega imajo osebe s posebnimi potrebami, predvsem 
gluhi in naglušni na vseh ravneh izobraževanja le zelo omejene možnosti za dodatno 
izobraževanje. Iz tega razloga je omenjena populacija v Sloveniji med najslabše 
izobraženimi. 

Za rešitev tega problema se tako v projektu izvaja analiza, oblikovanje in definiranje 
dejavnosti za potrebe razvoja izobraževanja s pomočjo IKT za osebe s posebnimi potrebami 
(gluhi in naglušni) v Sloveniji ter didaktična in tehnološka priprava izobraževalnih institucij in 
pedagogov v slovenskem prostoru. Naslednji korak, ki je sestavni del predlaganega projekta, 
je razširitev dela na dodatno analizo in definiranje dejavnosti za uporabo IKT za vodstva in 
vse učitelje teh institucij ter omogočiti s pomočjo seminarjev hitrejše uvajanje in uporabo IKT 
v izobraževalni proces. Projekt bi na ta način predstavljal tudi uvod v splošni nacionalni 
program razvoja e-izobraževanja za osebe s posebnimi potrebami (gluhi in naglušni) v 
Sloveniji, ki bo zahteval dolgoročni razvoj in oblikovanje ustreznih medijev in gradiv za 
potrebe izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

Učeče se podjetje: 
št. 1010-415-2002 

Avdio-video tehnologije za prenos predavanj in orodja za 
preverjanje znanja za spletno izobraževanje na daljavo s 
poudarkom na tehničnih vedah 

Vodja: Janez Bešter (Univerza v Ljubljani) 
Sodelavec: doc. dr. Matjaž Debevc 

Projektna partnerja: PIA, d. o. o., ESOTECH, d. d. 

Financira: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije 

Namen skupnega projekta je razvoj in prilagoditev orodij za učenje na daljavo, ki na 
Univerzah že obstajajo s poudarkom na podjetjih, ki sledijo konceptu vse učečega 
posameznika in jim v sodelovanju z Univerzama omogočiti, da izkoristijo prednosti 
izobraževanja na daljavo, pri čemer je poudarek na funkcionalnih znanjih iz tehnične stroke. 
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Projekt bo povezoval izkušnje obeh Univerz na področju izobraževanja na daljavo in z 
vključevanjem podjetij širil možnosti za hitrejšo implementacijo in prodor izobraževanja na 
daljavo v gospodarski sektor. Prijavitelj projekta je Esotech, d. d. 

Mednarodni projekti 

BITEMA Bilingual Teaching Material for the Deaf by Means of ICT 
(Snovanje dvojezičnih učnih gradiv za gluhe z uporabo 
interaktivnih računalniških orodij) 

Vodja: Niels Nielsen (Castberggaard) 
Sodelavca: mag. Bogdan Dugonik, doc. dr. Matjaž Debevc 

Projektni partnerji: Castberggaard, Univerza v Mariboru, Greta Paramedical et Social, 
Communication Centre for the Deaf and Hard of Hearing 

Financira: Evropska unija 

V okviru projekta smo se v letu 2002 ukvarjali z izboljšavo metod za izobraževanje gluhih 
odraslih, ki nimajo dostopa do boljšega delovnega mesta zaradi slabega šolskega predznanja 
ali slabe kvalifikacije. Iskali smo primerna tehniška, programska in didaktična orodja za 
izboljšanje osnovnega znanja, da bi povečali izobraževalni nivo ciljne skupine. Poteka razvoj 
posebnega programskega orodja, ki bo omogočal učiteljem samostojno pripravo učnega 
gradiva na svetovnem spletu. S tem orodjem bodo lahko oblikovali gradiva z multimedijskimi 
elementi, kot so video, 3D-animacije, videotelefon, spletna klepetalnica in drugi. 

SLO–BIH 19/2002–
2003 

New Didactic Methods Distance Learning 
(Učenje na daljavo z novimi didaktičnimi pristopi) 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 
Sodelavca: izr. prof. dr. Riko Šafarič, prof. dr. Karel Jezernik 

Projektni partner: Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Tuzli 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Univerza v Mariboru in Univerza v Tuzli sta v preteklih letih ustvarili zelo dobro medsebojno 
sodelovanje. Posebno mesto v tem sodelovanju pripada razvoju študija na daljavo, ki bi to 
sodelovanje na vseh področjih poglobil in razširil. Rezultati projekta so razdeljeni na dva dela: 
v prvem delu se bo na osnovi rezultatov raziskav v Bosni in Hercegovini vzpostavljal Center 
za učenje na daljavo. V Sloveniji pa bo projekt pripomogel k nadgradnji in izboljšanju kvalitete 
slovenskih institucij na daljavo, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu in bolj prilagodljivemu 
izobraževalnemu procesu na daljavo. 
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V drugem delu bo z razvojem programske opreme za izvedbo laboratorijskih vaj na daljavo 
študentom omogočeno, da na daljavo opazujejo realni laboratorijski proces. Le-ta bo 
opazovan z video kamero in bo na daljavo prikazan po svetovnem spletu. Posledica prenosa 
vaj na daljavo so nižji stroški dela (potrebno manjše število predavateljev in asistentov) ter 
nižji stroški opreme. V tem okviru obstaja tudi možnost sodelovanja študentov pri izvedbi vaj 
na drugi, oddaljeni, fakulteti ter komercializacija tovrstnih programskih orodij. 

SUPPORT Projekt LEONARDO da VINCI: SUPPORT – Training course on 
sustainable product development 
(SUPPORT – Šolanje za nenehen razvoj proizvodov) 

Vodja: Jurgen Jantschgi (Univerza v Leobnu) 
Sodelavca: doc. dr. Matjaž Debevc, mag. Bogdan Dugonik 

Projektni partnerji: Fraunhofer Institute Aachen; Joanneum Research, Gradec; AREA 
Science Park Consortium 

Financira: Evropska unija 

Cilj projekta SUPPORT je iskanje novih poti na področju inovacijskega vodenja v podjetjih, in 
sicer z razvojem inovativnih učnih kurzov za podjetja na področju razvoja inovativnih 
prodizvodov. Metoda kreativne tehnike za inovativne proizvode, ki se uporablja v tem 
projektu je TRIZ filozofija, ki je orodje za podporo skupinskemu delu z iskanjem hitrih in 
učinkovitih rešitev na najvišjem nivoju. Vsebina je razdeljena na: produktno in procesno 
definicijo, prenos znanja, prikrojevanje znanja, reševanje problemov z metodo TRIZ, uporaba 
Interneta in patentov ter ocenjevanje. 

Projekt je prijavila Univerza v Leobnu, Oddelek za industrijski razvoj, dr. Wofgang 
Schabereite. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativni projekt 

CDED Razvoj študija na daljavo na Univerzi v Mariboru 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 
Sodelavec: mag. Metka Zorič-Venuti 

Financirala: Univerza v Mariboru 

Trajanje: od jan. 1999 do dec. 2002 
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Projekt, sprejet s strani senata Univerze v Mariboru v letu 1999 predstavlja prioriteto skupnih 
razvojnih projektov UM in predstavlja tudi ustanovitev Centra za razvoj študija na daljavo 
(CDED). Projekt je namenjen popularizaciji in uveljavljanju študija na daljavo oziroma 
elektronskega izobraževanja na UM. Pri tem CDED skrbi za didaktično in tehniško podporo 
pri tem razvoju. 

Razvojno-raziskovalna projekta 

VVGNID Virtualna vrata gluhim in naglušnim v informacijsko družbo 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 

Trajanje: od jun. do okt. 2002 

Projekt predstavlja nadaljevanje projekta iz leta 2001 in ima namen omogočiti nove načine 
komunikacije med gluhimi in težje naglušnimi s pomočjo nabave dveh sodobnih in zmogljivih 
videokonferenčnih sistemov skupaj z ustreznim izobraževanjem in s tem povezano 
nadgradnjo obstoječih povezav na optične povezave v omrežje Internet na sedežu Zveze v 
Ljubljani in v društvu v Mariboru. Gre za dodatno preoblikovanje spletnih strani Zveze društev 
gluhih in naglušnih, da bi povečali informativnost in zmožnost izobraževanja na daljavo. 
Prijavitelj projekta je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. 

E-Learning Izdelava e-learning spletne strani za izobraževanje odraslih 
gluhih na daljavo 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 

Trajanje: od sept. 2001 do dec. 2002 

Projekt je nudil dva uvajalna seminarja za uporabo informacijske in telekomunikacijske 
tehnologije za gluhe in naglušne v društvih ZDGNS ter nudil elektronske učne spletne strani 
za izobraževanje odraslih gluhih na daljavo kot osnovo za izvedbo nacionalnega programa e-
izobraževanja na društvih gluhih in naglušnih Slovenije. Prijavitelj: Zveza društev gluhih in 
naglušnih Slovenije. 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

CNSTV Centralno nadzorni sistem tehničnega varovanja 

Vodja: izr. prof. dr. Rajko Svečko 

Financirala: Varnost Priva, d. o. o. 
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Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Centralno nadzorni sistem (CNS) je elektronsko podprt sistem za zajem podatkov iz naprav 
varovanja, njihovo medsebojno interakcijo za izvajanje akcij, centralizirano upravljanje z njimi, 
kakor tudi arhiviranje podatkov za kasnejšo obdelavo. Delovanje sistema je avtomatizirano v 
okviru vnaprej znanih podatkov in je zasnovano na komunikaciji s posameznimi napravami za 
nadzor in varovanje, kot so protipožarne centrale, protivlomne centrale, videosistemi, sistemi 
za nadzor kontrole pristopa in podobno. Programska oprema zajema podatke preko 
komunikacijskih kanalov (serijski, paralelni, TCP/IP) in jih po vnaprej definiranih postopkih 
obdeluje za prikaz operaterju. Na ta način na enem mestu prikazujemo informacije 
operaterju, kjer jih lahko primerja in pregleduje, če pa naprava to dopušča, ji lahko iz istega 
mesta tudi ukazuje. Poleg običajnih izpisov na napravah varovanja lahko programska 
aplikacija CNS postreže operaterju še s tlorisno sliko področja, kjer je dogodek nastal, 
podatke oblikuje v različnih, človeku prijaznih in hitreje dojemljivih oblikah, kot so barvne 
ločitve kategorij dogodkov, simbolni prikazi elementov na tlorisih in zvočna javljanja. Poleg 
naštetega lahko dogodke opremijo s sporočili in navodili, ki operaterja vodijo v akcije in 
potrebne postopke za vsak dogodek posebej. Na ta način je običajno zamudno iskanje z 
varnostnim protokolom določenih akcij nepotrebno. Dogodki se beležijo v skupne arhive za 
kasnejše analize in rekonstrukcije dogajanj. Skupni arhivi pomenijo medsebojno primerjavo 
dogodkov v točnih časovnih intervalih enega sistema, kar je osnova za natančne preglede 
videoposnetkov, zaporedje javljenih stanj in ostale analize. 

Mednarodni projekt 

ACCESS/zz9914-
SLO-01 

Projekt PHARE ACCESS: VISIOCOM: Video Supported Online 
Communities 
(VISIOCOM: Z videom podprte omrežne skupnosti) 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 

Trajanje: od apr. 2001 do okt. 2002 

Projekt je namenjen predvsem invalidnim učencem, dijakom in študentom v Sloveniji, Estoniji 
in Madžarski ter institucijam za izobraževanje in integracijo gluhih in težje naglušnih ter 
gibalno motenih. S pomočjo razvoja, testiranja in nadgradnje nove kakovostne video podprte 
računalniške skupnosti (pretočni video in videokonferenca) bodo uporabniki dobili večje 
možnosti za dostop do informacij in komunikacijo med uporabniki sistema. Pri tem se bodo 
pripravila tudi ustrezna, prizadetim prijazna navodila v tiskani obliki in v multimedijski obliki na 
CD mediju ter na svetovnem spletu. 
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PUBLIKACIJE 

Boris Ratej, Amor Chowdhury, Rajko Svečko: „Mikrokrmilniški sistem za samodejno 
usmerjanje mikrovalovnih anten“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 1, str. 50–56, mar. 2002. 

Bogdan Dugonik, Ivan Gerlič, Matjaž Debevc, Bojana Globačnik, Ivan Kolenko, Viljenka Šavli, 
Ljiljana Fabris, Branko Badoko: Video podprto učenje na daljavo: učni pripomoček za učitelje, 
študente in učence pri poučevanju: VISIOCOM. Maribor: Univerza v Mariboru 2002. 

Ivan Gerlič, Matjaž Debevc, Nadja Dobnik, Branislav Šmitek, Danilo Korže: Načrtovanje in 
priprava študijskih gradiv za izobraževanje na daljavo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 2002. 

Ljubomir Kuljača, Dali Đonlagić, Zoran Vukić, Sajid Tešnjak: Nelinearni sistemi avtomatskega 
vodenja. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Josip Vrbanec, Amor Chowdhury, Martin Pec, Rajko Svečko: Postopek in priprava robustne 
standardizacije in klasifikacije realnih objektov. Ljubljana: patent št. SI 20704 A, 6. maj 2002. 

Matjaž Debevc: „Uvajanje sodobne informacijske tehnologije v slovenskih zavodih za 
izobraževanje invalidov“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 45–
50. 

Matjaž Debevc: „Virtualna video podprta skupnost“, Mednarodna izobraževalna računalniška 
konferenca MIRK200, Piran, maj 2002, str. 109–114. 

Matjaž Debevc, Samra Mujačić: „Hypermedia classroom model for distance education“, 3rd 
International Conference on InformationTechnology Based Higher Education and Training 
ITHET 2002, Budimpešta, Madžarska, jul. 2002, 6 str. 

Bogdan Dugonik, Zmago Brezočnik, Matjaž Debevc: „Video production for distance 
education“, 24th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2002, 
Cavtat, Hrvaška, jun. 2002, str. 141–145. 

Andrej Knuplež, Amor Chowdhury, Eduard Lorencin, Rajko Svečko: „Vodenje sistema krogle 
na plošči z diskretnim kompenzacijskim regulatorjem“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 209–212. 

Zoran Stjepanović, Matjaž Debevc: „Models of distance learning for textile studies“, 
Biofunktionelle Materialien – Gesundheit durch Textilien: Literaturdatenbank: Programm und 
Vorträge, 6. Dresdener Textiltaging, Dresden, Nemčija, 2002, 8 str. 
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Josip Vrbanec, Amor Chowdhury, Eduard Lorencin, Rajko Svečko: „Constrains by control 
design of unstable and nonminimum phase SISO plants with Matlab example“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
A, str. 205–208. 

Josip Vrbanec, Amor Chowdhury, Rajko Svečko: „Limitations for control of unstable and 
nonminimum phase SISO plants with Matlab example“, CEEPUS Summer School in Fifth 
symposium on Intelligent systems, Split, Hrvaška, 2002, 7 str. 

Matjaž Debevc: „Izobraževanje odraslih gluhih in naglušnih na daljavo“, Reforma vzgojno 
izobraževalnega sistema za otroke s posebnimi potrebami – integracija, inkluzija gluhih in 
naglušnih oseb: mednarodna okrogla miza, Ljubljana, dec. 2002, 10 str. 

PREDSTAVITVE 

Matjaž Debevc, Alenka Makuc: „Trenutno stanje projekta VISIOCOM“, uvodno predavanje na 
drugem seminarju za tutorje v okviru Phare Access projekta VISIOCOM, Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Center za sluh in govor Maribor, 24. in 25. jan. 
2002. 

Matjaž Debevc: „Program razvoja študija na daljavo Univerze v Mariboru“, predavanje na 
simpoziju 3. Trstenjakovi dnevi, Človek – Tehnika – Izobraževanje, Gornja Radgona,16. mar. 
2002. 

Matjaž Debevc, Andrej Tibaut, Ivan Gerlič: „A model for organization of Centre for open and 
distance education at an university“, predavanje na 3. međunarodnem znanstvenem skupu 
Informatologija i obrazovanje na daljinu, Rogaška Slatina, od 6 do 8. dec. 2002. 
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LABORATORIJ ZA OBDELAVO SIGNALOV IN 
DALJINSKA VODENJA 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Žarko Čučej 

Telefon: (02) 220 71 20 

Elektronska pošta: zarko.cucej@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo 

Temeljna raziskovalna projekta 

UNO-ATM-2002 Upravljanje in nadzor omrežij ATM-2002 

Vodja: prof. dr. Žarko Čučej 
Sodelavec: Mihael Kaiser 

Financira: Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja SIEMENS 

V projektu smo raziskovali temeljne probleme vodenja in nadzora komunikacijskih omrežij 
ATM. Proučevali smo principe upravljanja prometa in izboljšanja izkoriščanja resursov ATM-
omrežja na osnovi statistične karakterizacije prometa. 

K-2D-02 Komprimiranje dvodimenzionalnih signalov '02 

Vodja: prof. dr. Žarko Čučej, doc. dr. Peter Planinšič 
Sodelavec: dr. Dušan Gleich 

Financirata: Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja SIEMENS, Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

V letu 2002 smo nadaljevali raziskave in razvoj algoritmov naprednih kodirnikov slik na 
osnovi EZW; SPIHT, SFQ in lastnih mehkih (fuzzy) kontekstno zasnovanih tehnik kodiranja 
optičnih in radarskih slik (SAR). Objavili smo jih v priznanih mednarodnih znastvenih revijah. 
Razvili smo programe za komprimiranje videosignalov v programskih jezikih Java, C++, C#. 
Raziskali in potrdili smo možnost uporabe lastnega mehkega merila kakovosti komprimiranih 
slik tudi na naprednih koodirnikih, kot sta JPEG2000, SPIHT. 
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PUBLIKACIJE 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Žarko Čučej: „Context-based image coding using fuzzy logic“, 
Opt. eng., Vol. 41, No. 11, str. 2814–2823, nov. 2002. 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Bojan Gergič, Žarko Čučej: „Progressive space frequency 
quantization for SAR data compression“, IEEE trans. geosci. remote sens., Vol. 40, No. 1, str. 
3–10, jan. 2002. 

Peter Planinšič, Dušan Gleich, Žarko Čučej: „The constraint optimisation in subband image 
coding using fuzzy iterative algorithm“, 3rd WSEAS International Conference on Neural 
Networks and Applications NNA '02, 3rd WSEAS International Conference on Fuzzy Sets and 
Fuzzy Systems FSFS '02, 3rd WSEAS International Conference on Evolutionary Computation 
EC '02, Interlaken, Švica, feb. 2002, str. 98–103. 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Žarko Čučej: „Fuzzy coded space frequency quantization“, 
IEEE international geoscience and remote sensingsymposium and the 24th Canadian 
symposium on remote sensing IGARSS 2002, Toronto, Kanada, jun. 2002, 3 str. 

Peter Planinšič, Dušan Gleich, Žarko Čučej: „The use of fuzzy image quality measure for 
embeded wavelet coders“, 9th International Workshop on Systems, Signals and Image 
Processing, Manchester, Velika Britanija, nov. 2002, str. 256–260. 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Žarko Čučej: „Fuzzy coded trellis quantization“, 4th IEEE 
Region 8 International symposium on Video/image processing and multimedia 
communications VIPromCom-2002, Zadar, Croatia, jun. 2002, str. 49–52. 

Mihael Kaiser, Žarko Čučej: „Some classification issues in high speed networks“, XVIII 
međunarodni simpozij Informacione i komunikacione tehnologije, Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina, nov. 2001, str. 26–28.  

Peter Cafuta, Bojan Grčar, Žarko Čučej: „PWM-less current controlled VSI-IM drive“, 7th 
International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, str. 159–164. 

PREDSTAVITVE 

Žarko Čučej: „Kontekstno komprimiranje SAR podatkov z uporabo mehke logike“, vabljeno 
predavanje, predstavitev članka, Evanston, Združene države Amerike, 29. jun. 2002. 
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ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Doc. dr. Peter Planinšič: Član mednarodnega programskega odbora za 
WSEAS International Conference on Fuzzy Sets 
and Fuzzy Systems '02, Interlachen, Švica, od 11. 
do 14. feb. 2002. 

Prof. dr. Žarko Čučej: Član mednarodnega programskega odbora za 
International Symposium Electronics in Marine 
2002, Zadar, Hrvaška, od 16. do 29. jun. 2002. 

Prof. dr. Žarko Čučej: Član mednarodnega programskega odbora za 
Intern. Workshop on Systems, Sygnals and Image 
Processing '02, Manchester, Velika Britanija, 7. in 
8. nov. 2002. 

Doc. dr. Peter Planinšič: Ocenjevalec pri reviji IEEE Transactions on Fuzzy 
Systems. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Prof. dr. Žarko Čučej: Obisk in vabljeno predavanje v Evanstonu, 
Združene države Amerike, 29. jun. 2002. 

Doc. dr. Peter Planinšič: Izmenjava profesorjev v CEEPUS CZ–103, Praha 
2, Češka republika, od 1. do 30. sept. 2002. 

Doc. dr. Peter Planinšič: Aktivna udeležba v Networking group  all ipv6-world 
v okviru ISTevent2002; predstavitev EoI za NeO: 
„Advanced image and video coding techn. and dig. 
modulation techniques for fast IP...“, Kopenhagen, 
Danska, od 4. do 6. nov. 2002. 

ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Dr. Jože Mohorko: nagrada Vratislava Bedjaniča za doktorsko delo z naslovom 
„Avtomatizirano nastavljanje geometrijskih parametrov slikovnih zaslonov“. Mentor: prof. dr. 
Žarko Čučej, 22. nov. 2002. 
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LABORATORIJ ZA PROCESNO AVTOMATIZACIJO 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Boris Tovornik 

Telefon: (02) 220 71 60 

Elektronska pošta: boris.tovornik@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekt 

LPA-DN Diagnostika napak 

Vodja: izr. prof. dr. Boris Tovornik 
Sodelavci: Stojan Peršin, doc. dr. Nenad Muškinja, Alojz Hojnik 

Ob množici razpoložljivih pristopov pa večina modernih pristopov k diagnostiki napak temelji 
na analitični redundanci. Zato so bili raziskani ter uporabljeni pristopi z uporabo ocenjevanja 
parametrov, opazovalnikov stanja ter uporabe paritetnega prostora. Ker so realni sistemi 
večinoma nelinearni, so bili raziskani pristopi z uporabo nelinearnega opazovalnika stanja ter 
z uporabo hitrostne linearizacije. Za eksperiment je bila izbrana grelna posoda toplotnega 
menjalnika, kjer je bilo uspešno detektirano puščanje posode, kljub odsotnosti senzorja 
nivoja. 

Aplikativni projekt 

L2-3436-0796 Mehko krmiljenje digitalnih varilnih izvorov za MIG/MAG 
elektroobločna postopka varjenja 

Vodja: doc. dr. Marjan Golob 
Sodelavci: izr. prof. dr. Boris Tovornik, doc. dr. Nenad Muškinja, doc. dr. Marjan 

Golob, mag. Aleksander Polutnik, Stojan Peršin, Alojz Hojnik, Miloš 
Vute 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 
Varstroj, d. d. 
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Projektna raziskovalna skupina je raziskala dinamične lastnosti varilnega obloka pri 
MIG/MAG elektroobločnem postopku varjenja. Na osnovi podrobnega pregleda objavljenih 
raziskav na področju matematičnega modeliranja varilnega obloka smo predlagali 
poenostavljen dinamični model varilnega obloka, sestavljen iz modela varilnega izvora, 
modela dodajanja ter izgorevanja varilne elektrode in modela preleta varilne kapljice. 
Matematični model smo realiziral s simulacijskim programskim paketom MATLAB 
6.1/SIMULINK 3.0.  

Izdelali smo merilni sistem za laboratorijsko merjenje varilnih signalov pri eksperimentalnem 
MIG/MAG varjenju. Merilni sistem sestavlja digitalni osciloskop Agilent 54621A, zmogljiv 
osebni računalnik s podporo merilnega komunikacijskega protokola IEEE-GPIB in 
vmesnikom Agilent 82350 PCI GPIB in varilni robot proizvajalca OTC Daihen Corporation, 
model DR-4200L. Programska oprema je zgrajena na osnovi programskega paketa LabView 
6.0. 

Eksperimentalne podatke varjenja smo uporabili pri izvedbi sistema za analizo kakovosti 
varjenja na osnovi merljivih električnih varilnih signalov in mehkega sistema odločanja. 
Predlagali smo enostaven mehki sistem, ki omogoča učinkovito sklepanje o kakovosti 
varilnega zvara na osnovi spremljanja časovnih potekov varilne napetosti, varilnega toka in 
porazdelitve kratkostičnih časov znotraj določenega časovnega okna. Sistem vsebuje 125 
pravil, ki smo jih izbrali na osnovi ekspertnega znanja brez dodatnega optimiranja. 

Razvojno-raziskovalni projekt 

LPA-IH Inteligentna hiša 

Vodja: izr. prof. dr. Boris Tovornik 
Sodelavci: Stojan Peršin, doc. dr. Nenad Muškinja, mag. Aleksander Polutnik, 

Alojz Hojnik 

Izdelan je bil model inteligentne hiše, ki temelji na LonWorks kontrolnem omrežju. Model 
inteligentne hiše je sestavljen iz dveh sob in kleti, ki predstavljajo enakovredna vozlišča 
(node), povezana po LonWorks tehnologiji. Uporabljeni so osnovni elementi kot: Neuron, 
oddajnik in sprejemnik, vhodno/izhodni gonilniki in kontrolno omrežje z LonTalk protokolom. 
Model inteligentne hiše se uporablja za testiranja različnih pristopov vodenja ter povezovanja 
podsistemov. 
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Mednarodni projekti 

IST 2001 32316 INES – Industrial Embedded systems 
(INES – Industrijski vgrajeni sistemi) 

Vodja: Aleksej Jerman Blažič (Zavod za varnostne tehnologije 
informacijske družbe in elektronsko poslovanje, SETCCE) 

Sodelavci: izr. prof. dr. Boris Tovornik, doc. dr. Nenad Muškinja, doc. dr. Marjan 
Golob, mag. Aleksander Polutnik 

Projektni partnerji: ULTRA, d. o. o., GENERA, d. o. o., Zavod za varnostne tehnologije 
informacijske družbe in elektronsko poslovanje, SETCCE 

Financira: European Commision, Information Systems Technology 

V prvih treh mesecih projekta je bilo pripravljeno INES uvodno gradivo za šolanje z 
namenom, prenesti uporabnikom osnovne informacije o tehnologijah na osnovi odprte kode. 
Splošno šolanje je bilo razdeljeno na naslednje teme: Smisel uporabe odprte kode v 
vgrajenih sistemih, Analiza trga, Filozofija odprte kode in Operacijski sistemi na osnovi odprte 
kode. Za potrebe posameznih uporabniških eksperimentov smo izvedli ciljna šolanja. Inženirji 
projektnih skupin so opravili šolanje, ki je vključevalo: 
– Uvod in analizo Linux operacijskih sistemov, ki so primerni za vgrajene sisteme. 
– Uvod in izbira Linux distribucijskih paketov na osnovi odprte kode in uporaba Linux 
razvojnih okolij. 

RoboLab Control systems and automatisation in marine vehicles 
(Sistemi vodenja in upravljanja avtomatiziranih plovil) 

Vodja: Zoran Vukić (Zavod za avtomatiko in procesno računalništvo, 
Fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, Univerza v Zagrebu) 

Sodelavci: izr. prof. dr. Boris Tovornik, Satko Mandjuka, Guy O. Beale, Mogens 
Blanke, Ljubomir Kuljača 

Projektni partnerji: Brodarski institut Zagreb, Tehnična univerza Danske, Avtomatika, 
Univerza George Mason, Fakulteta za elektrotehniko in 
računalništvo, Univerza v Zagrebu 

Financira: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške 

Cilj raziskovanja je realizacija takega sistema vodenja plovnega objekta, ki je v sposoben 
samostojnih odločitev in koordinacije nalog, ki so vezane na cilje in naloge plovila, ki jih mora 
izvršiti popolnoma samostojno in brez prisotnosti človeka. 
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CEEPUS CZ–103 CEEPUS – project 
(Projekt CEEPUS) 

Vodja: izr. prof. dr. Boris Tovornik 

Projektni partnerji: Czech Technical University Prague, Donau-Universität Krems, 
Fakulteta za elektrotehniko in komunikacijske tehnologije, 
Tehnološka univerza v Brnu, Fakulteta za elektrotehniko in 
računalništvo, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za elektrotehniko, 
strojništvo in brodogradnjo, Univerza v Splitu, Fakulteta za Kemijsko 
inženirstvo in tehnologijo, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za 
strojništvo, Tehnološka univerza v Brnu, FNSME, Univerza v Splitu, 
Technical University of Kosice, Technische Universitaet Graz, 
Tehniška Univerza Gabrovo, Tehniška univerza v Sofiji – enota 
Plovdiv, Tehnološka univerza Kielce, Univerza v Miškolcu, Tehniška 
univerza Dunaj 

Financira: CEEPUS 

V letu 2002 smo bili soorganizator poletne šole Modern Methods in Control, izvedene v 
Splitu, Hrvaška (16. junij do 30. junij 2002) v organizaciji Univerze v Splitu. Glavne teme 
predavanj so bile: nadzor in vodenje porazdeljenih sistemov po internetu, uporabniški 
vmesniki v izobraževalnih programih, napredni regulacijski sistemi, modeliranje in regulacije z 
Matlabom, nevronske mreže in mehki sistemi pri modeliranju in regulacijah, ekspertni sistemi 
in regulacije na osnovi baze znanj, inteligentni tutorski sistemi in spletne aplikacije v 
izobraževanju. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

LPA-TEŠ Testiranje sistema za obvladovanje kronologije dogodkov v 
TEŠ 

Vodja: izr. prof. dr. Boris Tovornik 
Sodelavec: doc. dr. Nenad Muškinja 

Projektni partner: Metronik, d. o. o. 

Financiral: Metronik, d. o. o. 

Trajanje: od apr. do dec. 2002 
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Cilj projekta je bilo testiranje sistema za obvladovanje kronologije dogodkov s 5 ms 
ločljivostjo in arhiviranje dogodkov brez izgube podatkov. V ta namen je bil v laboratoriju 
izdelan sistem za generiranje digitalnih signalov, ki je deloval kot simulator dogodkov in je 
zajemal:  
– generator 64 digitalnih signalov (24V) z 1 ms ločljivostjo in neprekinjenim delovanjem ter z 

možnostjo dograditve poljubnega števila digitalnih kanalov, 
– računalniški nadzor in generator različnih testnih zaporedij in  
– orodje za verifikacijo sistema za obvladovanje kronologije dogodkov. 

PUBLIKACIJE 

Stojan Peršin, Boris Tovornik, Nenad Muškinja: „Povezava merilnih signalov in Matlaba preko 
procesnega strežnika“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 2, str. 115–122, jun. 2002. 

Drago Valh, Boris Tovornik, Zoran Vukič: „Safety problems and fault detection in process 
industry“, J. Elektr. Eng., Vol. 53, 5–6, str. 167–176, 2002. 

Stojan Peršin, Boris Tovornik, Nenad Muškinja, Drago Valh: „Increasing process safety using 
analytical redundancy“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 3/4, str. 240–246, 2002. 

Nenad Muškinja, Boris Tovornik, Robert Lazič: „Projekt avtomatizacije laboratorijskega 
toplotnega izmenjevalnika“, Svet elektron., let. 9, št. 83, str. 13–22, 2002. 

Ladislav Mikola, Marjan Golob: Meritve: merilne metode in laboratorijske vaje. Maribor: 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Ljubomir Kuljača, Dali Đonlagić, Zoran Vukić, Sajid Tešnjak: Nelinearni sistemi avtomatskega 
vodenja. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Marjan Golob, Arpad Köveš, Aleš Puklavec, Boris Tovornik: „Modelling, simulation and fuzzy 
control of the GMAW welding process“, 15th Triennial World Congress of the International 
Federation of Automatic Control, Barcelona, Španija, jul. 2002, 6 str. 

Marjan Golob, Boris Tovornik: „Decomposed neuro-fuzzy ARK model“, International 
Conference on Fuzzy Systems, Advances in soft computing AFSS 2002, Calcutta, Indija, feb. 
2002, str. 260–266. 

Arpad Köveš, Marjan Golob: „Fuzzy logic based quality monitoring in short-circuit gas metal 
arc welding“, Arc welding and production processe, Copenhagen, Danska, in Lizbona, 
Portugalska, 2002, str. 177–190, IIW Doc. XII-1712-02. 
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Stojan Peršin, Boris Tovornik, Nenad Muškinja: „Interoperability between industrial automation 
applications and Matlab/simulink environment“, Slovenská spoločnost pre kybernetiku a 
informatiku, Trebišov, Slovaška, 8 str. 

Borut Kvar, Janez Križan, Marjan Golob, Boris Tovornik: „Automation of the alumina dryer“, 
Slovenská spoločnost pre kybernetiku a informatiku, Trebišov, Slovaška, 8 str. 

Stojan Peršin, Boris Tovornik, Nenad Muškinja, Drago Valh: „Fault detection and diagnosis of 
laboratory heat exchanging device“, CEEPUS Summer School in Fifth symposium on 
Intelligent systems, Split, Hrvaška, 2002, 9 str. 

Marjan Golob, Boris Tovornik: „Neuro-fuzzy modeling based on decomposed ARX structures“, 
CEEPUS Summer School in Fifth symposium on Intelligent systems, Split, Hrvaška, 2002, 6 
str. 

Nenad Muškinja, Stojan Peršin, Boris Tovornik: „Automation of laboratory heat exchanging 
device“, CEEPUS Summer School in Fifth symposium on Intelligent systems, Split, Hrvaška, 
2002, 8 str. 

Stojan Peršin, Boris Tovornik: „Using OPC for the process control in Matlab environment“, 
CEEPUS Summer School in Fifth symposium on Intelligent systems, Split, Hrvaška, 2002, 6 
str. 

Nenad Muškinja, Stojan Peršin, Boris Tovornik: „Control of laboratory heat exchanging device 
with fuzzy tuning PID controller“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 197–200. 

Stojan Peršin, Boris Tovornik, Nenad Muškinja: „Detekcija napake na pretočnem grelniku s 
pomočjo hitrostne linearizacije“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 311–314. 

Barbara Brezovec, Metod Hrovatič, Drago Jakopič: „Regulacija nivoja tekočine v dveh 
povezanih posodah“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 
2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 427. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Izr. prof. dr. Boris Tovornik: Član mednarodnega programskega odbora za 
CEEPUS-ovo  poletna šola 2002 Modern Methods 
in Control, Split, Hrvaška, od 16. do 30. jun. 2002. 
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Izr. prof. dr. Boris Tovornik: Član mednarodnega programskega odbora za 
Mednarodno konferenco Kibernetika in informatika, 
Trebišov, Slovaška, od 4. do 6. sept. 2002. 

Doc. dr. Marjan Golob: Ocenjevalec pri reviji ISA Transactions. 

Doc. dr. Marjan Golob: Ocenjevalec pri reviji Applied Soft Computing. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Božo Bratina: Izmenjava študentov v okviru programa CEEPUS 
CZ–103, Praha 2, Češka republika, od 1. do 30. 
jun. 2002. 

Dalibor Tadić: Izmenjava študentov v okviru programa CEEPUS 
CZ–103, Brno, Češka republika, od 1. do 30. jun. 
2002. 

Doc. dr. Marjan Golob, 
doc. dr. Nenad Muškinja, 
izr. prof. dr. Boris Tovornik: 

Predavanja na poletni šoli, Split, Hrvaška, od 16. do 
30. jun. 2002. 

Izr. prof. dr. Boris Tovornik: Sodelovanje pri projektu Robolab, raziskovalno 
delo, Zagreb, Hrvaška, 10. nov. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Nenad Bolf 
(Fakulteta za Kemijsko inženirstvo in 
tehnologijo, Univerza v Zagrebu, 
Zagreb, Hrvaška): 

Izmenjava profesorjev v okviru programa CEEPUS 
CZ–103, od 1. do 31. mar. 2002. 

Martina Svadova 
(Czech Technical University Prague, 
Praha 2, Češka republika): 

Izmenjava študentov v okviru programa CEEPUS 
CZ–103, podiplomsko raziskovalno delo, od 1. do 
30. apr. 2002. 

Petr Huška, 
Michal Kutil 
(Fakulteta za elektrotehniko in 

Izmenjava študentov v okviru programa CEEPUS 
CZ–103, podiplomsko raziskovalno delo, od 1. do 
31. maja 2002. 
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komunikacijske tehnologije, 
Tehnološka univerza v Brnu, Brno, 
Češka republika): 

Ljubomir Kuljača, 
Zoran Vukić 
(Zavod za avtomatiko in procesno 
računalništvo, Fakulteta za 
elektrotehniko in računalništvo, 
Univerza v Zagrebu, Zagreb, Hrvaška): 

Bilateralno sodelovanje med Laboratorijem za 
procesno avtomatizacijo in Zavodom za procesno 
avtomatizacijo i računarstvo FER, Univerza v 
Zagrebu,  5 obiskov, 15. okt. 2002. 

ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Izr. prof. dr. Boris Tovornik: srebrna plaketa Univerze v Mariboru za leto 2002, Maribor, 18. 
sept. 2002. 
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LABORATORIJ ZA MERITVE 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Vojko Matko, v. d. 

Telefon: (02) 220 71 11 

Elektronska pošta: vojko.matko@uni–mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekt 

LEM – GPSPB Primerjava merjenja pozicije objekta ob uporabi GPS signalov 
in različnih baz podatkov 

Vodja: izr. prof. dr. Vojko Matko 

Projektni partner: Autronic, d. o. o. 

Primerjava Jeppesenove, autorout–ove baze in baze atlasa Slovenije je nazoren prikaz 
merilne napake merjenja pozicije. Ta napaka je odvisna od sprejema signala, kalibracije in 
originala mape. Merilna negotovost se lahko spreminja tudi z uporabljenim datumom, glede 
na velikost območja, ki ga opazujemo v danem trenutku in glede na točen čas. Pri mestnih 
mapah je veliko boljša kalibracija na dve točki kot pa na sferne 3, 4, 5 ali 6 točk. Zelo dobre 
rezultate daje tudi kalibracija na 4 točke pri srednje velikih področjih. Prav tako se merilna 
napaka spreminja z manjšim številom vidnih satelitov pri sfernem kotu 60° v navpični smeri 
nad nami. Sprejem satelitov na horizontu vnaša večjo merilno napako zaradi vpliva ionosfere. 

Razvojno–raziskovalni projekt 

LEM – MMAEN Merjenje materialov (obutvena industrija), ki lahko akumulirajo 
električni naboj 

Vodja: mag. Ladislav Mikola 
Sodelavec: Miloš Vute 



Laboratorij za meritve AV – 27 

Projektni partner: Konitex, d. o. o. 

Financira: Konitex, d. o. o. 

V letu 2002 je bilo opravljeno večje število merjenj površinske upornosti vzorcev materiala z 
različno stopnjo dodatkov za povečanje električne prevodnosti. Vse meritve so bile izvedene 
skladno s standardom DIN 54345/5. del, kot je zahteval naročnik raziskave. Izmerjene 
vrednosti upornosti so znašale, glede na vrsto oziroma količino dodatkov, od 1 kΩ do več kot 
200 kΩ. Manjše vrednosti upornosti so bile merjene pri napetostih, nižjih od zahtevanih 100 V 
enosmerno, da je bila izpolnjena zahteva, da tok ne preseže 10 mA. Ostale meritve so bile 
izvedene pri 100 V. 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

LEM – MUM Merjenje upornosti materialov, ki lahko akumulirajo električni 
naboj 

Vodja: mag. Ladislav Mikola 
Sodelavec: Miloš Vute 

Projektni partner: Konus Konex, d. o. o. 

Financira: Konus Konex, d. o. o. 

V letu 2002 je bilo opravljeno večje število merjenj površinske upornosti vzorcev filtrskih 
materialov z različnimi dodatki za povečanje električne prevodnosti. Vse meritve so bile 
izvedene skladno s standardom DIN 54345/5. del, kot je zahteval naročnik raziskave. 
Izmerjene vrednosti upornosti so znašale, glede na vrsto dodatkov, od 1 kΩ do več kot 10 
MΩ. Manjše vrednosti upornosti so bile merjene pri napetostih, nižjih od zahtevanih 100 V 
enosmerno, zato da je bila izpolnjena zahteva, po kateri tok ne sme preseči 10 mA. Ostale 
meritve so bile izvedene pri napetosti 100 V. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativna projekta 

LEM – TSKO Temperaturna stabilizacija kvarčnega oscilatorja nad 
področjem serijske resonančne frekvence 

Vodja: izr. prof. dr. Vojko Matko 

Projektni partner: Hipot HYB, d. o. o. 
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Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Raziskan je bil vpliv „pullinga“ glede frekvenčno stabilnost in vpliv temperature. Z večanjem 
vrednosti „pullinga“ se veča vpliv temperaturne nestabilnosti kvarčnega nihanja. Zato je 
potrebno dodatno stabilizirati nihanje kvarca z zunanjimi elementi, ki imajo vlogo več funkcij. 
Med elementi so posebni upori in kondenzatorji s točno določenimi temperaturnimi 
karakteristikami. Stranski vplivi so kompenzirani s simetrično konstrukcijo merilnega vezja. 
Dosedanji rezultati kažejo na 10-kratno zmanjšanje temperaturnega vpliva. 

LEM – LANOI Merjenje preko LAN omrežja in interneta 

Vodja: izr. prof. dr. Vojko Matko 
Sodelavca: dr. Bojan Gergič, Darko Hercog 

Projektni partner: National instruments, d. o. o. 

Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2001 do dec. 2002 

Z uporabo laboratorijske merilne opreme, kartice za zajemanje podatkov, merilne opreme z 
GPIB vmesnikom in LabVIEW 6.1 smo izvedli daljinski laboratorij preko interneta, ki bo 
omogočal študentom učenje na daljavo. Vse, kar bo študent potreboval na svojem 
računalniku, je izvajalna knjižnica za LabVIEW 6.1 in dodatni program za brskalnik, ki se 
samodejno naložita ob prvem dostopu do merilnega strežnika. Tako bo lahko študent izvajal 
laboratorijske vaje na daljavo z uporabo standardnega internet brskalnika in brez 
nameščenega licenčnega programskega orodja LabVIEW. 

Razvojno–raziskovalni projekt 

LEM – IROLP Izgradnja računalniškega omrežja za laboratorijske potrebe 

Vodja: izr. prof. dr. Vojko Matko 
Sodelavci: dr. Bojan Gergič, mag. Ladislav Mikola, Miloš Vute, Stanislav 

Lampič, Darko Hercog 

Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2001 do dec. 2002 

Zgradili smo lokalno računalniško omrežje, ki nam omogoča računalniško podprto izvajanje 
laboratorijskih vaj in povezavo virtualnih instrumentov v internet. Sestavljeno je iz Windows 
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2000 strežnika in Windows XP delovnih postaj povezanih v domeno. Skrbništvo domene je 
poenoteno s storitvijo Active Directory in z uporabo pravilnika skupine. Pravilnik skupine je 
skrbnikovo glavno orodje za nadzor nad načinom delovanja programov, omrežnih sredstev in 
operacijskega sistema tako za uporabnike kot tudi za računalnike v domeni. Uporabniški 
profili se nahajajo v strežniku in se ob prijavi prenesejo v lokalni računalnik, kjer se 
posodobijo in prenesejo v strežnik, ko se uporabnik odjavi. S tem se študentove nastavitve 
ohranijo tudi pri menjavi računalniškega delovnega mesta. Vsak študent ima svojo osebno 
mapo, ki se nahaja v strežniku ter se ne prenaša v lokalni računalnik. Z uporabo navideznega 
zasebnega omrežja (VPN) imajo dostop do svojih osebnih map tudi preko interneta. 

PUBLIKACIJE 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Bojan Gergič, Žarko Čučej: „Progressive space frequency 
quantization for SAR data compression“, IEEE trans. geosci. remote sens., Vol. 40, No. 1, str. 
3–10, jan. 2002. 

Ladislav Mikola: „Meroslovne zahteve za merilne instrumente, ki se uporabljajo za merjenje 
izolacijske upornosti, impedacne zanke, ozemljitvene upornosti povezav in povezav za 
izenačitev potencialov in ozemljitvene upornosti“, ER (Ljubl.), št. 3, str. 33–34, 2002. 

Ladislav Mikola: „Standardizirano merjenje upornosti materialov, ki lahko akumulirajo 
elektrostatični naboj“, ER (Ljubl.), let. 3, št. 1, str. 37–40, mar. 2002. 

Gorazd Lipnik, Vojko Matko: „Genetic algorithm in optimisation of measurement system“, 
Advances in intelligent systems, fuzzy systems, evolutionary computation (Artificial intelligence 
series), str. 307–310. 

Ladislav Mikola, Marjan Golob: Meritve: merilne metode in laboratorijske vaje. Maribor: 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Darko Hercog: „Programiranje DSP2 kartice s pomočjo Matlab–Simulink–a“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 433–434. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Vojko Matko: Sodelovanje na področju javinih merilnih aplikacij, 
raziskovalno delo, Slovenj Gradec, 5. mar. 2002. 

Izr. prof. dr. Vojko Matko: Sodelovanje na področju razvoja merilnih aplikacij, 
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raziskovalno delo, Velenje, 3. apr. 2002. 

Izr. prof. dr. Vojko Matko: Sodelovanje pri nadaljnjem razvoju laboratorijske 
opreme, raziskovalno delo, Velenje, 8. maja 2002. 

Izr. prof. dr. Vojko Matko: Priprava na 6. okvirni program, Ljubljana, 6. jun. 
2002. 

Mag. Ladislav Mikola: Seja Sveta zavoda TCL in ogled laboratorija, 
Velenje, 20. jun. 2002. 

Dr. Bojan Gergič: Instalacija in kalibracija naprave za razpoznavanje 
radiatorjev s pomočjo računalniškega vida, Lenart, 
od 2. do 15. jul. 2002. 

Izr. prof. dr. Vojko Matko: Merjenje ob uporabi satelitskih signalov, 
znanstveno–raziskovalno sodelovanje, Ljubljana, 3. 
jul. 2002. 

Dr. Bojan Gergič: Izročitev naprave za razpoznavanje radiatorjev s 
pomočjo računalniškega vida, Lenart, 13. sept. 
2002. 

Izr. prof. dr. Vojko Matko: Sodelovanje pri novih merilnih aplikacijah, 
raziskovalno delo, Radeče, 2. okt. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Jožef Tomažič 
(Slovenske železnice, d. d., Celje): 

Dogovor o sodelovanju in svetovanju pri razvoju 
meroslovnega laboratorija Slovenskih železnic, 15. 
jan. 2002. 

Emil Jeromel, 
dr. Franc Seme 
(TCL, Laboratorij za preskušanje in 
certificiranje, Velenje): 

Dogovor o sodelovanju pri delu laboratorija TCL v 
Velenju, 7. okt. 2002. 

Drago Krenker 
(Prevent, d. o. o., Slovenj Gradec): 

Sodelovanje na področju javinih merilnih aplikacij, 
raziskovalno delo, 12. nov. 2002. 
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Matej Krajnc 
(National instruments, d. o. o., 
Radeče): 

Sodelovanje na področju razvoja novih merilnih 
aplikacij, 10. dec. 2002. 

Darko Lihteneker 
(Šolski center Velenje): 

Sodelovanje pri nadaljnjem razvoju laboratorijske 
opreme, 15. dec. 2002. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTRO-OPTIČNE IN 
SENZORSKE SISTEME 

Vodja laboratorija: 

doc. dr. Denis Đonlagić 

Telefon: (02) 220 71 14 

Elektronska pošta: ddonlagic@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekti 

MOMKT Miniaturni optični merilnik krvnega tlak 

Vodja: doc. dr. Denis Đonlagić, Edvard Cibula 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Cilj projekta je izdelati miniaturen merilnik krvnega tlaka za in-vitro diagnostiko. Tehnologija 
temelji na površinski mikroobdelavi silicijevega vlakna s pomočjo HF kisline in uporabo 
posebnega postopka nanosa polimerne membrane na vrh obdelanega optičnega vlakna. 

FOIBD Precizijsko uravnovešanje vlakenskih interferometrov 

Vodja: doc. dr. Denis Đonlagić 
Sodelavec: Irvin Sirotič 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Uspešno je bil izdelan sistem za natančno uravnovešanje optičnih vlakenskih interferometrov 
Michelsnovega in Mach-Zhenderjevga tipa. S tem sistemom lahko uravnovesimo poljuben 
vlakenski interferometer na razdaljo optičnih poti, ki je manjša od 5 µm. Razvita tehnologija je 
osnova za razvoj vrste merilnih in drugih fotonskih naprav 

FOVAD Optični vlakenski detektorji osi 

Vodja: doc. dr. Denis Đonlagić 
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Sodelavca: Edvard Cibula, Marjan Hanč 

Projektni partner: Mikrobit, d. o. o. 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Mikrobit, d. o. o. 

Projekt zajema razvoj povsem nove vrste detektorjev osi za cestna vozila. Detektor temelji na 
uporabi vlakenskega interferometra, ki je položen v zgornjo plast asfalta. Sistem temelji na 
ustrezni obdelavi signalov, ki omogoča znižanje stroškov sistema na raven, ki je zanimiva za 
praktično uporabo. 

PUBLIKACIJE 

Denis Đonlagić: „A robust miniature acoustical liquid level gauge with micrometer resolution“, 
Rev. sci. instrum., Vol. 73, No. 2, str. 464–467, feb. 2002. 

Irvin Sirotić, Denis Đonlagić: „System for precise balancing and controlled unbalancing of 
fiber-optic interferometers“, Appl. opt., Vol. 41, No. 22, str. 4471–4476, avg. 2002. 

Edvard Cibula, Denis Đonlagić, Črtomir Stropnik: „Miniature fiber optic pressure sensor for 
medical application“, IEEE sensors 2002, 4 str. 

Edvard Cibula, Denis Đonlagić: „Nizkoherenčni interferometer s termičnim modulatorjem in 
njegova uporaba v senzorski tehniki“,  Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 77–80. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Doc. dr. Denis Đonlagić: Raziskovalno delo na področju optičnih vlaken, 
Corning, Združene države Amerike, od 24. jul. do 4. 
sept. 2002. 
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INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Bogomir Horvat 

Telefon: (02) 220 72 00 

Elektronska pošta: bogo.horvat@uni-mb.si 

http://www.elektronika.uni-mb.si 

Na Inštitutu za elektroniko je zaposlenih 34 sodelavcev, od tega 1 redni profesor, 4 izredni 
profesorji, 3 docenti, ostali so asistenti, raziskovalci in tehniški sodelavci. V delo inštituta je 
vključenih še 7 zunanjih sodelavcev. Glavni področji dela Inštituta za elektroniko sta poučevanje 
študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter raziskovalno delo. Raziskave znotraj 
inštituta potekajo v okviru programske skupine, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in 
šport Republike Slovenije, projektov z domačimi industrijskimi partnerji in mednarodnih projektov, 
v okviru različnih znanstveno-raziskovalnih programov evropske zveze ter projektov z 
industrijskimi partnerji v tujini.  

Sodelavci Inštituta za elektroniko vodijo in izvajajo tudi  izobraževalne in raziskovalne dejavnosti s 
področja Inštituta za telekomunikacije. V letu 2002 so izvajali raziskovalne aktivnosti s področij 
snovanja sodobnih telekomunikacijskih sistemov in razvoja telekomunikacijskih storitev. 

V letu 2002 je bilo objavljenih 116 publikacij. Opravljene so bile številne predstavitve 
raziskovalnega dela in obiski s sorodnimi inštitucijami. Pomembnejša področja raziskovalnega 
dela so: formalna verifikacija sistemov, digitalno procesiranje signalov, jezikovne tehnologije, 
avtomatsko razpoznavanje in sinteza govora, multimedija, elektronska vezja, digitalni filtri, 
mikroračunalniške strukture. 
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Člani inštituta so organizirani v štirih laboratorijih, znotraj katerih delujeta dva centra znanja. 

 

 

Laboratorij za digitalne in informacijske sisteme 

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Marko Jagodič; doc. dr. Mitja Solar; mag. Janez Stergar; 
mag. Rado Slatinek; mag. Iztok Kramberger; Andrej Žgank, univ. dipl. 
inž; Tomaž Rotovnik, univ. dipl. inž.; Damjan Vlaj, univ. dipl. inž.; 
Aleksandra Zögling Markuš, inž.  

 

Laboratorij za 
digitalne in informacijske 

sisteme 
Vodja: 

prof. dr. Bogomir Horvat 

Laboratorij za 
elektronske 

sisteme 
Vodja: 

izr. prof. dr. Rudolf Babič 

Laboratorij za 
mikroračunalniške 

sisteme 
Vodja: 

izr. prof. dr. Zmago Brezočnik 

Laboratorij za 
digitalno procesiranje 

signalov 
Vodja: 

izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Inštitut za elektroniko 
Predstojnik: 

prof. dr. Bogomir Horvat 
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Laboratorij za mikroračunalniške sisteme 

Vodja: izr. prof. dr. Zmago Brezočnik 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Tatjana Kapus; mag. Bogdan Dugonik; mag. Filip Samo 
Balan; mag. Aleš Časar; mag. Robert Meolic; Andrej Kruščič, univ. 
dipl. inž.; Boštjan Vlaovič, univ. dipl. inž.; Peter Vicman, univ. dipl. 
inž.; Aleksander Vreže, univ. dipl. inž. 

Laboratorij za digitalno procesiranje signalov 

Vodja: izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Redno zaposleni sodelavci: mag. Matej Rojc; dr. Mirjam Sepesy Maučec; Vladimir Hozjan, univ. 
dipl. inž.; Bojan Kotnik, univ. dipl. inž.; Robert Veronik, univ. dipl. inž.; 
Marcel Ogner, inž.; Srečko Grašič, dipl. inž. 

Center za jezikovne tehnologije 

Vodja: izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Laboratorij za elektronske sisteme 

Vodja: izr. prof. dr. Rudolf Babič 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Tomaž Dogša; doc. dr. Franc Jurkovič; mag. Gerhard 
Angleitner; mag. Bojan Jarc; mag. Matej Šalamon; mag. Davorin 
Osebik; Anton Vesenjak, inž.; Branko Drevenšek, univ. dipl. inž. 

Center za verifikacijo in validacijo sistemov  

Vodja: izr. prof. dr. Tomaž Dogša 
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LABORATORIJ ZA DIGITALNE IN INFORMACIJSKE 
SISTEME 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Bogomir Horvat 

Telefon: (02) 220 72 00 

Elektronska pošta: bogo.horvat@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekt 

POLIDAT Telefonska govorna baza POLIDAT 

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat 
Sodelavci: izr. prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Matej Rojc, Aleksandra Zögling 

Markuš, Robert Veronik 

Cilj projekta je oblikovanje govorne baze, posnete preko fiksnega in mobilnega telefonskega 
omrežja. Govorna baza je namenjena razvoju in preizkušanju avtomatskih telefonskih 
sistemov govornega dialoga. Zagotovljena bo dobra pokritost jezika, aplikacij, stilov govora in 
vplivov okolja. Baza bo vsebovala govor 1000 govorcev, posnetih preko fiksnega in 
mobilnega telefonskega omrežja. 

Mednarodna projekta 

JTK Language Technologies in Communication 
(Jezikovne tehnologije v komunikologiji) 

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat 
Sodelavci: izr. prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Janez Stergar, mag. Matej Rojc, 

dr. Mirjam Sepesy Maučec 

Projektni partner: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 
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Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške 

Raziskovalno delo v okviru projekta zajema analizo najpomembnejših psihološko-
komunikoloških dejavnikov, ki so prisotni pri govorni komunikaciji med ljudmi in pri 
komunikaciji med človekom in strojem. Na osnovi splošnih ugotovitev bo izvedena analiza 
značilnih ciljnih aplikacijskih domen uporabe sistemov govorne komunikacije (poizvedovalne 
storitve, transakcijske storitve, avtomatizacija pisarniškega poslovanja) in določitev 
specifičnih dejavnikov, pomembnih v posameznih aplikacijskih domenah. 

VVIGTO Evaluation of multilingual speech resources and tools 
(Vrednotenje večjezične infrastrukture govorne tehnologije in 
orodij) 

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat 
Sodelavci: izr. prof. dr. Zdravko Kačič, dr. Mirjam Sepesy Maučec, mag. Matej 

Rojc, mag. Janez Stergar, Vladimir Hozjan, Andrej Žgank, Tomaž 
Rotovnik, Bojan Kotnik 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Španije 

 
Struktura samodejno asociativnih nevronskih omrežij za napovedovanje prozodičnih simbolov. 



EL - 6 Laboratorij za digitalne in informacijske sisteme 

Cilj projekta je pridobiti nova znanja in izkušnje na področju vrednotenja večjezičnih 
govorjenih jezikovnih virov in razvoja sistemov avtomatskega razpoznavanja govora. 
Področje sodelovanja zajema analizo in vrednotenje govorjenih jezikovnih virov in metod za 
akustično-fonetično analizo ter modeliranje. Raziskave vključujejo tudi postopke modeliranja 
jezika, zasnovane na jezikovno neodvisnih statističnih metodah. Eksperimentalno delo sloni 
na uporabi baz izgovarjav SpeechDat II za slovenski in španski jezik. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Mednarodni projekt 

VSTCG Multilingual text-to-speech synthesiser 
(Večjezični sintetizator teksta v človeški govor) 

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat 
Sodelavci: izr. prof. dr. Zdravko Kačič, mag. Janez Stergar, mag. Matej Rojc, 

Vladimir Hozjan, Bojan Kotnik 

Projektni partner: Centralni raziskovalni laboratoriji podjetja SIEMENS 

Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Cilj projekta je osvajanje novega znanja na področju večjezičnega samodejnega tvorjenja 
govora. Raziskave so usmerjene v analizo metod za jezikoslovne in akustične obdelave. 
Zasnovana bo jezikovno neodvisna arhitektura, ki bo avtomatsko pretvarjala besedila v 
govor. Pri tem bodo raziskane možnosti za uporabo najustreznejšega načina kodiranja 
besedil. Prav tako bodo določeni osnovni elementi za sintezo govora. Upoštevana bosta 
slovenski in nemški jezik. Določene bodo potrebne infrastrukture na nivoju jezikoslovne 
analize besedila (leksikoni, slovarji) in postopki za obravnavo neznanih besed. Raziskave 
bodo potekale tudi na področju prozodične analize besedil in iskanja metod obteževanja 
besedil. Proučili bomo možnosti avtomatskega obteževanja s pomočjo nevronskih mrež. Na 
nivoju akustične obdelave bodo analizirani postopki za določanje najprimernejših osnovnih 
enot govora in metode za določanja prozodičnih značilk. 

PUBLIKACIJE 

Janez Kaiser, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „Overall risk criterion estimation of hidden 
Markov model parameters“, Speech commun., Vol. 38, No. 3/4, str. 383–398, nov. 2002. 
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Matej Rojc, Zdravko Kačič, Iztok Kramberger: „Hardware implementation of language 
resources for embedded systems“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 3, str. 199–203, sept. 2002. 

Janez Stergar, Bogomir Horvat: „Prediction of symbolic prosody breaks with neural nets“, Inf. 
MIDEM, let. 32, št. 3, str. 213–218, sept. 2002. 

Bojan Kotnik, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Predstavitev učinkovitega postopka za 
robustno avtomatsko razpoznavanje govora“, Elektroteh. vestn., št. 1, let. 69, str. 69–74, 2002. 

Tomaž Rotovnik, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „Analiza uspešnosti razpoznavalnikov ISIP, 
HTK in Julius pri razpoznavanju tekočega slovenskega govora“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 
5, str. 253–258, 2002. 

Bogomir Horvat: „Denarna odškodnina za duševne bolečine zaradi zmanjšanih življenjskih 
aktivnosti“, Prav. praksa (Ljubl.), let. 21, št. 31, str. 26–30, sept. 2002. 

A. Sammut in 16 avtorjev: „Network aspects of dynamic satellite multimedia systems“, Satellite 
personal communications for future-generation systems: final report – COST 252 Action. 
London: Springer 2002, str. 23–120. 

Bogomir Horvat, Janez Stergar: Večpredstavnost: multimedijski sistemi. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Marko Jagodič: Digitalne telekomunikacije: kompendij. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 2002. 

Ladislav Mikola, Marjan Golob: Meritve: merilne metode in laboratorijske vaje. Maribor: 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Bojan Kotnik, Damjan Vlaj, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Robust MFCC feature 
extractional algorithm using efficient additive and convolutional noise reduction procedures“, 
7th international conference on spoken language processing ICSLP 2002, Denver, ZDA, sept. 
2002, str. 445–448. 

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „A comparison of 
HTK, ISIP and julius in Slovenian large vocabulary continuous speech recognition“, 7th 
international conference on spoken language processing ICSLP 2002, Denver, ZDA, sept. 
2002, str. 681–684. 

Achim F. Müller, Janez Stergar, Bogomir Horvat: „Designing prosodic databases for automatic 
modeling of Slovenian language in a multilingual TTS System“, Third international conference 
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on language resources and evaluation LREC 2002, Las Palmas de Grand Canaria, Španija, 
maj 2002, Vol. 1, str. 288–292. 

Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Preliminary evaluation of Slovenian mobile 
database PoliDat„ Third international conference on language resources and evaluation LREC 
2002, Las Palmas de Grand Canaria, Španija, maj 2002, Vol. 2, str. 564–568. 

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „Large vocabulary 
speech recognition of Slovenian language using data-driven morphological models“, 5th 
International Conference Text, speech and dialogue TSD 2002, Brno, Češka republika, sept. 
2002, str. 329–332. 

Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Uniform speech recognition 
platform for evaluation of new algorithms“, 5th International Conference: Text, speech and 
dialogue TSD 2002, Brno, Češka republika, sept. 2002, str. 333–336. 

Janez Stergar, Bogomir Horvat: „Building a multimedia presentation of different media types“, 
25th International Convention MIPRO, Opatija, Hrvaška, maj 2002, str. 49–52. 

Robert Veronik, Rado Slatinek, Bogomir Horvat: „Multimedia application for teaching and 
learning telecommunication protocols“, 4th IEEE Region 8 International symposium on 
Video/image processing and multimedia communications VIPromCom-2002, Zadar, Hrvaška, 
jun. 2002, str. 31–34. 

Janez Stergar, Bogomir Horvat: „Implementing digital video into time line based authoring 
environments“, 4th IEEE Region 8 International symposium on Video/image processing and 
multimedia communications VIPromCom-2002, Zadar, Hrvaška, jun. 2002, str. 427–430. 

Bojan Imperl, Uroš Novak: „Multi-access services and platforms“, IV međunarodno 
savjetovanje o telekomunikacijama, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, okt. 2002. god., str. 
141–145. 

Janez Stergar: „Uspešnost napovedovanja prozodičnih mej z arhitekturo klasifikacije napak 
samodejno-asociativnih nevronskih mrež“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska 
družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 39–43. 

Darinka Verdonik, Matej Rojc, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Zasnova in izgradnja 
oblikoslovnega in glasovnega slovarja za slovenski knjižni jezik“, 5. mednarodna 
multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 44–48. 
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Mirjam Sepesy Maučec, Tomaž Rotovnik, Bogomir Horvat: „Jezikovno neodvisno modeliranje 
pregibnega jezika“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 
2002, zv. B, str. 53–57. 

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat: „Uporaba algoritma ROVER pri 
prepoznavanju slovenskega govora“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS 
'02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 58–61. 

Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Prenos razpoznavalnika govora na nov jezik 
in vpliv jezikovnih skupin“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, 
Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 67–71. 

Andrej Žgank, Matej Rojc, Bojan Kotnik, Damjan Vlaj, Mirjam Sepesy Maučec, Tomaž 
Rotovnik, Zdravko Kačič, Aleksandra Zögling Markuš, Bogomir Horvat: „Govorno voden 
informacijski portal Lentinfo – predhodna analiza rezultatov“, 5. mednarodna multikonferenca 
Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 72–77. 

Gordan Sket, Bojan Imperl: „M-vstopnica – uporaba avtomatskega razpoznavanja govora v 
praksi“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. 
B, str. 116–119. 

Davorin Osebik, Mitja Solar, Rudolf Babič: „Modul adaptivnega sita za digitalno procesiranje 
signalov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 45–48. 

Bogomir Horvat: „Overview of research activities in the field of language technologies at the 
University of Maribor“, Advances in speech technology: eighth International Workshop, 
Maribor, jul. 2002, str. 7–29. 

Janez Stergar, Vladimir Hozjan: „First attempts in word prominence determination“, Advances 
in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 183–190. 

Vladimir Hozjan, Janez Stergar: „Determination of prominence accent of prosodic segments in 
emotional speech“, Advances in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, 
jul. 2002, str. 229–235. 

Andrej Žgank: „First step toward speech recognition test platform“, Advances in speech 
technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 255–262. 

Tomaž Rotovnik: „Search algorithms for continuous speech recognition“, Advances in speech 
technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 263–268. 
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Bojan Imperl, Uroš Novak: „Večdostopnost v telekomunikacijskih storitvah“, Objektna 
tehnologija v Sloveniji OTS '02, Maribor, jun. 2002, str. 116–122. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Prof. dr. Bogomir Horvat: Sestanek projekta Interface, Barcelona, Španija, 8. 
maja 2002. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKE SISTEME 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Rudolf Babič 

Telefon: (02) 220 72 30 

Elektronska pošta: rudolf.babic@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljna raziskovalna projekta 

IADSSPLV Izvedba adaptivnih digitalnih sit s programirnimi polji logičnih 
vezij 

Vodja: izr. prof. dr. Rudolf Babič 
Sodelavec: mag. Davorin Osebik 

Namen projekta je načrtovanje in izvedba adaptivnih nerekurzivnih digitalnih sit višjih stopenj 
s programirnimi polji logičnih gradnikov, FPGA vezji. V ta namen uporabljamo in razvijamo 
postopke porazdeljene aritmetike. Raziskave so usmerjene v izpopolnjevane struktur 
porazdeljene aritmetike z ROM-akumulator arhitekturo in v načrtovanje struktur s sprotnim 
izračunavanjem delnih vsot koeficientov.  

ROM akumulatorska struktura omogoča realizacijo FIR sit z več kot 100 koeficienti z relativno 
majhno aparaturno kompleksnostjo. Pri ROM akumulatorski strukturi želimo doseči 
zmanjšanje velikosti osnovnega pomnilnika za shranjevanje vmesnih rezultatov in čim višje 
hitrosti delovanja. Do sedaj smo z obstoječimi Xilinx vezji družine XC4000 pri nerekurzivnih 
digitalnih sitih dosegli frekvenco vzorčenja vhodne besede fv = 400 kHz. 

Struktura FIR sita s sprotnim izračunom delnih vsot koeficientov je primernejša za adaptivna 
sita, kjer je potrebno koeficiente spreminjati ob vsakem novem otipku vhodnega signala. Tudi 
pri strukturah s sprotnim izračunom koeficientov iščemo takšne oblike struktur, ki bodo 
aparaturno primerne za izvedbo s programirnimi polji logičnih vezij in dosegale čim višje 
hitrosti delovanja. 

Vzporedno z razvojem struktur FIR sit poteka tudi razvoj implementacije adaptivnih 
algoritmov s FPGA vezji. Zaradi omejenih možnosti izvajanja računskih operacij s FPGA vezji 
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smo razvili takšne strukture, ki omogočajo izvajanje zahtevnih računskih operacij s FPGA 
strukturo. Posebej bi izpostavili izvedbo polja 16 zaporednih množilnikov in povezavo teh s 
poljem zaporednih seštevalnikov. 

Opisane strukture smo uporabili pri načrtovanju adaptivne strukture s sprotnim izračunom 
delnih vsot koeficientov v povezavi z LMS algoritmom, saj je ta algoritem dovolj enostaven za 
izvedbo adaptivnih sit v strukturi porazdeljene aritmetike v FPGA vezju. Adaptivno sito smo 
uporabili za izločanje koristnega signala iz ozadja šuma. Pri izvedenem adaptivnem FIR situ 
s 16 koeficienti s FPGA vezjem firme XILINX, serije 4000, s 16-bitno vhodno-izhodno besedo 
in 16-bitno notranjo aritmetiko smo dosegli hitrosti vzorčenja vhodnega signala fv = 100 kHz. 
Tako izdelano sito je izboljšalo razmerje signal-šum med 20 in 22 dB.  

V laboratoriju za elektronske sisteme razvijamo univerzalna prototipna vezja s FPGA 
strukturami. Njihov cilj je pritegniti več študentov k raziskovalnemu delu na digitalnih sit. 

PRVŠSARG Povečanje robustnosti na vhodni šum v sistemih avtomatskega 
razpoznavanja govora 

Vodja: izr. prof. dr. Rudolf Babič 
Sodelavec: mag. Bojan Jarc 

Namen projekta je razvoj metod predprocesiranja, ki bodo povečale uspešnosti avtomatskih 
razpoznavalnikov govora v šumnem okolju. V okviru tega projekta razvijamo metode ocene 
šuma v prisotnosti govornega signala in statistične ocene govora. Uspešnost metod 
vrednotimo v okviru eksperimentalnih okolij Aurora 2 in Aurora 3. Delo poteka v okviru 
navodil evropskega inštituta za standardizacijo v telekomunikacijah ETSI za distribuirano 
avtomatsko razpoznavanje govora preko mobilnega omrežja. 

V okviru projekta sta bila razvita in implementirana postopek ocene čistega govora iz 
šumnega govora na osnovi Gaussovega statističnega modela ter metoda sprotne ocene 
šuma med harmoniki zvočnega govora. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativni projekt 

IOTSEV Izdelava orodij za testiranje simulatorjev električnih vezij 

Vodja: izr. prof. dr. Tomaž Dogša 
Sodelavca: Branko Drevenšek, mag. Matej Šalamon 

Trajanje: od jan. 1999 do dec. 2002 

Cilj tega projekta je razviti orodja, ki bodo podpirala preverjanje simulatorjev električnih vezij. 
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Osredotočili smo se predvsem na pravilnost in sposobnost simulatorja, da izračuna delovno 
točko. Razvili smo orodja, ki tvorijo veliko število naključnih analognih vezij, s katerimi lahko 
testiramo simulatorje. Za testne simulatorje smo izbrali razne verzije programa SPICE. 
Razvita orodja naj bi omogočala objektivnejšo sliko glede kakovosti posameznih vrst 
simulatorjev. 

PUBLIKACIJE 

Davorin Osebik, Rudolf Babič: „Možnosti izvedbe adaptivnega FIR sita s programirnimi 
(FPGA) vezji“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 3, str. 157–166, sept. 2002. 

Bojan Jarc, Rudolf Babič: „Izboljšanje natančnosti razpoznavanja govora z določanjem 
njegove aktivnosti na podlagi statističnega modela“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 1, str. 75–
81, 2002. 

Matej Šalamon, Tomaž Dogša: „Primerjalna analiza kaotičnega šifrirnega sistema s šifrirno 
funkcijo XOR in z multipomično šifrirno funkcijo“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 2, str. 107–112, 
2002. 

Davorin Osebik, Mitja Solar, Rudolf Babič: „Modul adaptivnega sita za digitalno procesiranje 
signalov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 45–48. 

Matej Šalamon, Tomaž Dogša: „Vpliv parametrov kaotičnega vezja na njegovo vedenje“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. A, str. 57–60. 

Bojan Jarc, Rudolf Babič: „Enhanced second order statistics spectrum estimation method for 
noise robust speech recognition“, Advances in speech technology: eighth International 
Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 105–115. 

Anton Pleteršek: „HVG – high voltage generation with multistage charge pump“, 38th 
International Conference on Microelectronics, Devices and Materials and the Workshop on 
Packaging and Interconnections in Electronics, Lipica, okt. 2002, str. 183–188. 

Robert Veronik, Zdravko Kačič, Nada Hernja, Milan Brumec: „Nov multimedijsko podprt način 
učenja pravilne izgovorjave slušno in govorno motenih otrok“, 2. slovenskega posveta o 
rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor, nov. 2002, str. 117–121. 
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Nada Hernja, Alenka Werdonig, Irena Furjan-Varžič, Diana Ropert, Sergeja Groegl, Milan 
Brumec: „Uspešnost pozne implantacije“, 2. slovenskega posveta o rehabilitaciji oseb s 
polževim vsadkom, Maribor, nov. 2002, str. 147–152. 

Nada Hernja, Milan Brumec, Sergeja Groegl, Diana Ropert, Barbara Tetičkovič, Alenka 
Werdonig: „Pot do poslušanja s polževim vsadkom“, Simpozij Naših 40 let, Maribor, jun. 2002, 
str. 90–95. 
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LABORATORIJ ZA MIKRORAČUNALNIŠKE 
SISTEME 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Zmago Brezočnik 

Telefon: (02) 220 72 10 

Elektronska pošta: brezocnik@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Razvojno-raziskovalni projekt 

2002–2003-FERI-1 Zagotavljanje povezljivosti MGC in MG po protokolu MGCP 

Vodja: Boštjan Vlaovič 
Sodelavci: Peter Vicman, Aleksander Vreže, izr. prof. dr. Zmago Brezočnik 

Projektni partner: Iskratel, d. o. o. 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, Iskratel, 
d. o. o. 

Ukvarjali smo se z analizo obstoječe implementacije protokola MGCP ter analizo postopkov, 
ki bodo zagotavljali medsebojno povezljivost nadzornika medijskih prehodov (MGC) in 
medijskega prehoda (MG). Analiza vključuje postopke zagona ob neregularnih razmerah v 
omrežju, obravnavo izpada signalizacije ob različnih napakah na strojni opremi ali težavah v 
omrežju. Osnovni cilj projekta je omogočiti aktivno sodelovanje produkta SI2000 V6 v razvoju 
telekomunikacijskih omrežij naslednje generacije. 

Mednarodni projekt 

BITEMA Bilingual Teaching Material for the Deaf by Means of ICT 
(Snovanje dvojezičnih učnih gradiv za gluhe z uporabo 
interaktivnih računalniških orodij) 

Vodja: Niels Nielsen (Castberggaard) 
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Sodelavca: mag. Bogdan Dugonik, doc. dr. Matjaž Debevc 

Projektni partnerji: Castberggaard, Univerza v Mariboru, Greta Paramedical et Social, 
Communication Centre for the Deaf and Hard of Hearing 

Financira: Evropska unija 

V okviru projekta smo se v letu 2002 ukvarjali z izboljšavo metod za izobraževanje gluhih 
odraslih, ki nimajo dostopa do boljšega delovnega mesta zaradi slabega šolskega predznanja 
ali slabe kvalifikacije. Iskali smo primerna tehniška, programska in didaktična orodja za 
izboljšanje osnovnega znanja za povečanje izobraževalnega nivoja ciljne skupine. Poteka 
razvoj posebnega programskega orodja, ki bo omogočal učiteljem samostojno pripravo 
učnega gradiva na svetovnem spletu. S tem orodjem bodo lahko oblikovali gradiva z 
multimedijskimi elementi, kot so video, 3D-animacije, videotelefon, spletna klepetalnica in 
drugi. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Razvojno-raziskovalni projekti 

2001-SIPTEL-FERI Razpoznavalnik, konstruktor in krmilni protokol protokolov SIP 
in SDP za IP telefon 

Vodja: Boštjan Vlaovič 
Sodelavci: Peter Vicman, Simon Nedok, Aleksander Vreže, izr. prof. dr. Zmago 

Brezočnik 

Projektni partner: Iskratel, d. o. o. 

Financiral: Iskratel, d. o. o. 

Trajanje: od okt. 2001 do feb. 2002 

Skladno z obveznostmi iz pogodbe 2001-SIPTEL-FERI so se izvedla naslednja dela: 
funkcijska specifikacija krmilnega protokola za protokol SIP, izvedbena specifikacija 
krmilnega protokola za protokol SIP, prenos in integracija programske opreme 
razpoznavalnika in konstruktorja na operacijski sistem VxWorks, izdelava krmilnega protokola 
za SIP, prilagoditev programskega vmesnika krmilnega protokola skladno z dokumentom 
„Specifikacija SIP aplikativnega programskega vmesnika“, ki je nastal v sodelovanju s kolegi 
iz Iskratela, integracija programske opreme v paket sistema IP telefona ter osnovno 
preskušanje programske opreme. V okviru del na aneksu k pogodbi 2001-SIPTEL-FERI so 
se izvajala dela, povezana s popravki, testiranjem in uradno izdajo programske opreme in 
dokumentacije na zgoščenki. Za vsa uporabljena orodja so se pripravile skriptne datoteke, ki 
samodejno izvedejo vse potrebne korake ob prevajanju programskega paketa. Dodatno sta 
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se pripravila dokumenta „Testiranje sklada SIP MB-FERI“ in „Testiranje razpoznavalnika 
protokolov SIP in SDP“. V vseh uradno izdanih dokumentih je prikazano trenutno stanje 
programske kode sklada SIP MB-FERI. S temi deli so se zaključile vse predvidene 
obveznosti po aneksu k pogodbi 2001-SIPTEL-FERI. 

2001-MGCP-FERI Razpoznavalnik in konstruktor protokola MGCP 

Vodja: Boštjan Vlaovič 
Sodelavci: Aleksander Vreže, Peter Vicman, Simon Nedok, izr. prof. dr. Zmago 

Brezočnik 

Projektni partner: Iskratel, d. o. o. 

Financiral: Iskratel, d. o. o. 

Trajanje: od okt. 2001 do jun. 2002 

V okviru pogodbe 2001-MGCP-FERI smo v letu 2002 uradno izdali vso pripadajočo 
programsko opremo ter jo s pomočjo sodelavcev iz Iskratela integrirali v sistem SI2000. 
Dodatno se je pripravila projektna dokumentacija, ki vključuje dokumente „Analiza protokola 
MGCP za potrebe razpoznavalnika in konstruktorja“, „Funkcijska specifikacija 
razpoznavalnika in konstruktorja protokola MGCP“ in „Izvedbena specifikacija 
razpoznavalnika in konstruktorja protokola MGCP“. 

2002–2003-FERI-2 Program za izvajanje testnih scenarijev po protokolu MGCP 

Vodja: Boštjan Vlaovič 
Sodelavci: Peter Vicman, Aleksander Vreže, izr. prof. dr. Zmago Brezočnik 

Projektni partner: Iskratel, d. o. o. 

Financirala: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Iskratel, 
d. o. o. 

Trajanje: od jul. do dec. 2002 

Izdelali smo program za izvajanje testnih scenarijev po protokolu MGCP, ki bo jedro okolja za 
testiranje proizvodov iz serije telefonskih central SI2000 V5 in SI2000 V6. Dodatno bo 
omogočal preverjanje programske opreme na zunanjih enotah, ki se bodo vključevale v 
omenjene sisteme. 
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Mednarodni projekt 

VISIOCOM Z videom podprte omrežne skupnosti 

Vodja: doc. dr. Matjaž Debevc 
Sodelavec: mag. Bogdan Dugonik 

Projektni partnerji: Center za razvoj študija na daljavo Univerze v Mariboru, Zavod za 
projektno in raziskovalno delo na omrežju internet MIRK, 
Rehabilitation Technology Centre of Tallinn Technical University, 
Hapinet Distance Learning Center 

Financirala: Evropska unija 

Trajanje: od apr. 2000 do okt. 2002 

Osnovni cilj projekta je bil povečati uporabnost in dostop do z videom podprtih tehnologij med 
ljudmi s posebnimi potrebami ter v okoljih, kjer je raba teh tehnologij trenutno pod ravnijo 
normalne oz. običajne. V letu 2002 smo v okviru projekta predstavili nekatere tehnološke 
rešitve, kot so spletno podprta videopredavanja, tekoči video na zahtevo, nove 
videokonferenčne rešitve ter z videom podprte kolaboracijske rešitve, ki ljudem s posebnimi 
potrebami omogočajo lažje zajemanje učne snovi. Pri tem smo pripravili tudi ustrezna, za 
prizadete prijazna navodila v tiskani obliki in kot multimedijsko zgoščenko (ISBN 86-435-
0498-X) ter na svetovnem spletu. 

PUBLIKACIJE 

Tatjana Kapus: „Specification of synchronous sequential circuits using SDL and 
ObjectGEODE“, Comput. stand. interfaces, Vol. 24, str. 257–274, 2002. 

Filip Samo Balan, Darko Koritnik, Andrej Orgulan, Jože Voršič: „Hitra kalibracija flikermetra za 
pravilno oceno kakovosti napetosti po EN 50160“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 2, str. 111–114, jun. 
2002. 

Aleš Časar, Zmago Brezočnik, Tatjana Kapus: „Exploiting symbolic model checking for 
sensing stuck-at faults in digital circuits“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 3, str. 171–180, sept. 2002. 

Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik: „Analog subscriber call generator“, Elektroteh. vestn., let. 
69, št. 5, str. 259–265, 2002. 

Bogdan Dugonik: „Preprostost je umetnost“, Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 2, str. 34, feb. 2002. 



Laboratorij za mikroračunalniške sisteme EL - 19 

Bogdan Dugonik: „Pro One teče pred tekmeci“, Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 4, str. 34–35, apr. 
2002. 

Bogdan Dugonik: „Pinnaclova orodja“, Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 6, str. 16, jun. 2002. 

Bogdan Dugonik: „Iz analognega v digitalno“, Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 7/8, str. 40, jul./avg. 
2002. 

Bogdan Dugonik, Matjaž Klančar: „Hkrati na kaseto in v internet“, Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 
7/8, str. 42–43, jul./avg. 2002. 

Bogdan Dugonik: „Prehod na digitalno“, Monitor (Ljubl.), let. 12, št. 11, str. 36–37, nov. 2002. 

Bogdan Dugonik: Digitalni sistemi (skripta). Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo 
in informatiko 2002. 

Bogdan Dugonik, Ivan Gerlič, Matjaž Debevc, Bojana Globačnik, Ivan Kolenko, Viljenka Šavli, 
Ljiljana Fabris, Branko Badoko: Video podprto učenje na daljavo: učni pripomoček za učitelje, 
študente in učence pri poučevanju, VISIOCOM. Maribor: Univerza v Mariboru 2002. 

Peter Vicman, Simon Nedok, Boštjan Vlaovič, Zmago Brezočnik: „SIPIS – SIP Info Service“, 
IASTED International Conference Applied Informatics, Innsbruck, Avstrija, feb. 2002, str. 122–
125. 

Tatjana Kapus: „Modelling of agent computations using the temporal logic of actions“, 
International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 
2002, Split–Dubrovnik, Hrvaška, Benetke–Ancona, Italija, okt. 2002, str. 345–349. 

Boštjan Vlaovič, Simon Nedok, Peter Vicman, Zmago Brezočnik: „SIP-DSS1 Signalling 
gateway“, E-generation: technology for business momentum 2002, Cork, str. 111–120. 

Bogdan Dugonik, Zmago Brezočnik, Matjaž Debevc: „Video production for distance 
education“, 24th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2002,  
Cavtat, Hrvaška, jun. 2002, str. 141–145. 

Aleksander Vreže, Janez Brest, Viljem Žumer, Zmago Brezočnik: „Heterogeni računalniški 
sistem pri razporejanju ravninskih mnogokotnikov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 23–26. 

Bogdan Dugonik: „Obdelava video podatkov za prenos po omrežju internet“, Mednarodna 
izobraževalna računalniška konferenca MIRK 2002, Piran, maj 2002, str. 251–255. 
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Filip Samo Balan, Darko Koritnik, Andrej Orgulan, Jože Voršič: „Hitra kalibracija flikmetra za 
pravilno oceno kakovosti napetosti po EN 50160“, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna 
energetika, Maribor, maj 2002, 7 str. 

PREDSTAVITVE 

Bogdan Dugonik: „Uporaba videotehnologij v izobraževanju na daljavo“, predavanje na 
simpoziju 3. Trstenjakovi dnevi, Človek – Tehnika – Izobraževanje, Gornja Radgona, 16. mar. 
2002. 

Bogdan Dugonik: „Delavnica o videokonferenci za gluhe in naglušne“, predavanje na 
seminarju Videokonferenčni sistemi v okviru projekta VISIOCOM, Tehniška univerza v Talinu, 
Talin, Estonija, 18. apr. 2002. 

Bogdan Dugonik: „Uvod v internetovsko videokonferenčno tehnologijo za sodelovanje“, 
predavanje na seminarju Videokonferenčni sistemi v okviru projekta VISIOCOM, Tehniška 
univerza v Talinu, Talin, Estonija, 18. apr. 2002. 

Bogdan Dugonik: „Z videom podprte omrežne skupnosti“, vabljeno predavanje na seminarju v 
okviru projekta VISIOCOM, Tehniška univerza v Talinu, Talin, Estonija, 18. apr. 2002. 

Bogdan Dugonik: „Pomembni koraki v videoprodukciji za multimedije“, vabljeno predavanje na 
FH Joanneum, Gradec, Avstrija, 6. maja 2002. 

Bogdan Dugonik: „Model učenja na daljavo, podprtega s sistemom videa na zahtevo“, 
predavanje na 3. mednarodnem znanstvenem srečanju Informatologija i obrazovanje na 
daljinu, Rogaška Slatina, 6. dec. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Izr. prof. dr. Zmago Brezočnik: Član programskega odbora, delavnica za 12. 
delavnico o telekomunikacijah: Poslovne 
telekomunikacije, Brdo pri Kranju, 21. in 22. jan. 
2002. 

Izr. prof. dr. Zmago Brezočnik: Član programskega odbora za Teleinfos '02, 
Ljubljana, od 10. do 12. apr. 2002. 

Boštjan Vlaovič: Soorganizator in izvajalec, Teleinfos – Kreativna 
delavnica za študente: Vpliv telekomunikacij in 
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informacijskih tehnologij na izobraževanje, 
Ljubljana, 11. apr. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Kapus: Članica žirije tekmovanja študentskih člankov 
slovenske sekcije IEEE na Enajsti mednarodni 
Elektrotehniški in računalniški konferenci, Portorož, 
od 23. do 25. sept. 2002. 

Izr. prof. dr. Zmago Brezočnik: Član programskega odbora za 13. delavnico o 
telekomunikacijah: Kakovost storitev, Brdo pri 
Kranju, 18. in 19. nov. 2002. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Zmago Brezočnik: Delovni sestanek z vodstvom Fakultete za 
elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in 
informatiko Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 30. jan. 
2002. 

Izr. prof. dr. Zmago Brezočnik: Delovni sestanek z vodstvom Fakultete za 
elektrotehniko, Univerza J. J. Strossmayerja v 
Osijeku, Osijek, Hrvaška, 22. maja 2002. 

Izr. prof. dr. Zmago Brezočnik: Član komisije za zagovor disertabilnosti doktorske 
teme mag. Olivera Jukića na Zavodu za 
telekomunikacije, Zagreb, Hrvaška, 16. jul. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Alessandro Fantechi 
(Universita di Firenze, Dipartimento di 
Sistemi e Informatica, Firence, Italija): 

Predstavitev raziskovalnega dela, 4. in 5. jun. 2002. 

Blago Spajić 
(Visoka elektrotehnička škola Varaždin, 
Varaždin, Hrvaška): 

Delovni sestanek z vodstvom Visoke šole za 
elektrotehniko v Varaždinu, 26. jun. 2002. 
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LABORATORIJ ZA DIGITALNO PROCESIRANJE 
SIGNALOV 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Telefon: (02) 220 72 20 

Elektronska pošta: kacic@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Mednarodni projekti 

VVIGTO Evaluation of multilingual speech resources and tools 
(Vrednotenje večjezične infrastrukture govorne tehnologije in 
orodij) 

Vodja: prof. dr. Bogomir Horvat 
Sodelavci: izr. prof. dr. Zdravko Kačič, dr. Mirjam Sepesy Maučec, mag. Matej 

Rojc, mag. Janez Stergar, Vladimir Hozjan, Andrej Žgank, Tomaž 
Rotovnik, Bojan Kotnik 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, 
Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Španije 

Cilj projekta je pridobiti nova znanja in izkušnje na področju vrednotenja večjezičnih 
govorjenih jezikovnih virov in razvoja sistemov avtomatskega razpoznavanja govora. 
Področje sodelovanja zajema analizo in vrednotenje govorjenih jezikovnih virov in metod za 
akustično-fonetično analizo ter modeliranje. Raziskave vključujejo tudi postopke modeliranja 
jezika, zasnovane na jezikovno neodvisnih statističnih metodah. Eksperimentalno delo sloni 
na uporabi baz izgovarjav SpeechDat II za slovenski in španski jezik. 
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INTERFACE-Project 
IST–1999–10036 

Multimodal Analysis/Synthesis System for Human Interaction 
to Virtual and Augmented Environments 
(Multimodalna analiza in sinteza sistema za človekovo 
interakcijo z virtualnimi in obogatenimi okolji) 

Vodja: izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Financira: Evropska unija 

Cilj projekta je definiranje novih modelov in razvojnih orodij za avdiovizualno analizo, sintezo 
in predstavitev, z namenom priskrbeti potrebne tehnologije za izvedbo virtualnih in razširjenih 
okolij. Delo je usmerjeno k zagotavljanju komunikacije med človekom in strojem na človeku 
najbolj naraven način, z uporabo informacije, posredovane z govorom, mimiko obraza in 
kretnjami. Komunikacija med človekom in strojem bo izvedena s sočasno analizo informacije 
govornega in vizualnega komunikacijskega kanala – razpoznavanje emocij v govoru in 
avtomatsko razpoznavanje govora ali razpoznavanje izraza na obrazu. Komunikacija med 
strojem in človekom je izvedena s pomočjo virtualnega agenta, ki vključuje tudi sintezo 
govora. Razvita bo skupna programska platforma za razvoj aplikacij za internet. 

 
Demonstracijska aplikacija razpoznavalnika emocij in spola iz govornega signala. 
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COST Action 278 Spoken Language Interaction in Telecommunication 
(Govorna interakcija v telekomunikacijah) 

Vodja: izr. prof. dr. Zdravko Kačič 

Financirata: Evropska unija; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike 
Slovenije 

Cilj projekta je pridobitev novih znanj na področju komunikacij ter telekomunikacij z 
govorjenim jezikom za doseganje naravne komunikacije med človekom in računalnikom s 
pomočjo intuitivnih in robustnih vmesnikov, ki so lahko enojezični, večjezični ali multimodalni. 
Delo zajema raziskave na področju procesiranja govora in dialoga pri multimodalnih 
komunikacijskih vmesnikih. Raziskave se pri tem nanašajo predvsem na robustnost, 
večjezičnost, teorijo dialoga med človekom in računalnikom, modele, sisteme, kot tudi z 
ustreznimi orodji za doseganje interaktivnosti sistemov. Vključeno je tudi vrednotenje 
telekomunikacijskih aplikacij, v katerih je govor edini ali eden izmed več vhodnih ali izhodnih 
načinov. 

PUBLIKACIJE 

Janez Kaiser, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „Overall risk criterion estimation of hidden 
Markov model parameters“, Speech commun., Vol. 38, No. 3/4, str. 383–398, nov. 2002. 

Matej Rojc, Zdravko Kačič, Iztok Kramberger: „Hardware implementation of language 
resources for embedded systems“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 3, str. 199–203, sept. 2002. 

Bojan Kotnik, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Predstavitev učinkovitega postopka za 
robustno avtomatsko razpoznavanje govora“, Elektroteh. vestn., št. 1, let. 69, str. 69–74, 2002. 

Tomaž Rotovnik, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „Analiza uspešnosti razpoznavalnikov ISIP, 
HTK in Julius pri razpoznavanju tekočega slovenskega govora“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 
5, str. 253–258, 2002. 

Melita Zemljak, Zdravko Kačič, Simon Dobrišek, Jerneja Gros, Peter Weiss: „Računalniški 
simbolni fonetični zapis slovenskega govora“, Slav. rev., let. 50, št. 2, str. 159–169, apr.–jun. 
2002. 

Zdravko Kačič: „Govorno vodeni informacijski portal“, Škrjanček (Ljubl.), let. 35, št. 7/8, str. 
17–19, jul.–avg. 2002. 
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Bojan Kotnik, Damjan Vlaj, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Robust MFCC feature 
extractional algorithm using efficient additive and convolutional noise reduction procedures“, 
7th international conference on spoken language processing ICSLP 2002, Denver, ZDA, spet. 
2002, str. 445–448. 

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „A comparison of 
HTK, ISIP and julius in Slovenian large vocabulary continuous speech recognition“, I7th 
international conference on spoken language processing CSLP 2002, Denver, ZDA, spet. 
2002, str. 681–684. 

Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Preliminary evaluation of Slovenian mobile 
database PoliDat“, Third international conference on language resources and evaluation 
LREC 2002, Las Palmas de Grand Canaria, Španija, maj 2002, Vol. 2, str. 564–568. 

Matej Rojc, Zdravko Kačič, Darinka Verdonik: „Design and implementation of the Slovenian 
phonetic and morphology lexicons for the use in spoken language applications“, Third 
international conference on language resources and evaluation LREC 2002, Las Palmas de 
Grand Canaria, Španija, maj 2002, Vol. 4, str. 1296–1300. 

Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič: „Objective analysis of emotional speech for English and 
Slovenian interface emotional speech databases“, Third international conference on language 
resources and evaluation LREC 2002, Las Palmas de Grand Canaria, Španija, maj 2002, Vol. 
6, str. 2019–2023. 

Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič, Asuncion Moreno, Antonio Bonafonte, Albino Nogueiras: 
„Interface databases: design and collection of a multilingual emotional speech database“, 
Third international conference on language resources and evaluation LREC 2002, Las Palmas 
de Grand Canaria, Španija, maj 2002, Vol. 6, str. 2024–2028. 

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat, Zdravko Kačič: „Large vocabulary 
speech recognition of Slovenian language using data-driven morphological models“, 5th 
International Conference Text, speech and dialogue TSD 2002, Brno, Češka republika, sept. 
2002, str. 329–332. 

Andrej Žgank, Tomaž Rotovnik, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Uniform speech recognition 
platform for evaluation of new algorithms“, 5th International Conference Text, speech and 
dialogue TSD 2002, Brno, Češka republika, sept. 2002, str. 333–336. 

Robert Veronik, Rado Slatinek, Bogomir Horvat: „Multimedia application for teaching and 
learning telecommunication protocols“, 4th IEEE Region 8 International symposium on 
Video/image processing and multimedia communications VIPromCom-2002, Zadar, Hrvaška, 
jun. 2002, str. 31–34. 
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Darinka Verdonik, Matej Rojc, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Zasnova in izgradnja 
oblikoslovnega in glasovnega slovarja za slovenski knjižni jezik“, 5. mednarodna 
multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 44–48. 

Bojan Kotnik, Damjan Vlaj, Zdravko Kačič: „Robustna parametrizacija govora z uporabo 
postopkov za zmanjšanje vplivov aditivnega in konvolucijskega šuma pri avtomatskem 
razpoznavanju govora“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, 
Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 49–52. 

Mirjam Sepesy Maučec, Tomaž Rotovnik, Bogomir Horvat: „Jezikovno neodvisno modeliranje 
pregibnega jezika“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 
2002, zv. B, str. 53–57. 

Tomaž Rotovnik, Mirjam Sepesy Maučec, Bogomir Horvat: „Uporaba algoritma ROVER pri 
prepoznavanju slovenskega govora“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS 
'02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 58–61. 

Vladimir Hozjan, Zdravko Kačič: „Primerjava robustnosti metod določanja višine govora za 
različna šumna okolja in razmerja signal/šum“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska 
družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 62–66. 

Andrej Žgank, Zdravko Kačič, Bogomir Horvat: „Prenos razpoznavalnika govora na nov jezik 
in vpliv jezikovnih skupin“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, 
Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 67–71. 

Andrej Žgank, Matej Rojc, Bojan Kotnik, Damjan Vlaj, Mirjam Sepesy Maučec, Tomaž 
Rotovnik, Zdravko Kačič, Aleksandra Zögling Markuš, Bogomir Horvat: „Govorno voden 
informacijski portal Lentinfo – predhodna analiza rezultatov“, 5. mednarodna multikonferenca 
Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 72–77. 

Zdravko Kačič: „Pomen združevanja raziskovalnih potencialov pri preseganju jezikovnih 
pregrad v okviru jezikovnih tehnologij naslednjih generacij“, 5. mednarodna multikonferenca 
Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. B, str. 111–115. 

Zdravko Kačič: „Development of written language resources for Slovenian language“, 
Advances in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002 str. 53–60. 

Bojan Kotnik: „Robust speech recognition based on improved spectral subtraction algorithm“, 
Advances in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 73–81. 

Damjan Vlaj: „New features of the SFEM“, Advances in speech technology: eighth 
International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 133–139. 
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Mirjam Sepesy Maučec: „Improving a model of Slovenian language by using only a raw text 
corpus“, Advances in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, 
str. 155–163. 

Janez Stergar, Vladimir Hozjan: „First attempts in word prominence determination“, Advances 
in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 183–190. 

Matej Rojc: „Using FST for the representation of Slovenian large scale lexica“, Advances in 
speech technology: eighth International Workshop, Maribor, jul. 2002, str. 207–215. 

Vladimir Hozjan, Janez Stergar: „Determination of prominence accent of prosodic segmentsin 
emotional speech“, Advances in speech technology: eighth International Workshop, Maribor, 
jul. 2002, str. 229–235. 

Robert Veronik, Zdravko Kačič, Nada Hernja, Milan Brumec: „Nov multimedijsko podprt način 
učenja pravilne izgovorjave slušno in govorno motenih otrok“, 2. slovenski posvet o 
rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom, Maribor, nov. 2002, str. 117–121. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Zdravko Kačič: Sestanek upravnega odbora projekta COST 278, 
Zürich, Švica, 4. in 5. feb. 2002. 

Izr. prof. dr. Zdravko Kačič: Sestanek projekta Interface, Lausanne, Švica, 18. 
in 19. feb. 2002. 

Izr. prof. dr. Zdravko Kačič: Sestanek projekta Interface, Barcelona, Španija, 8. 
maja 2002. 

Izr. prof. dr. Zdravko Kačič: Obisk pri XEROX Research centre Grenoble, 
Grenoble, Francija, 16. jul. 2002. 

Izr. prof. dr. Zdravko Kačič: Sestanek upravnega odbore projekta COST 278, 
Eindhoven, Nizozemska, od 25. do 27. avg. 2002. 

Izr. prof. dr. Zdravko Kačič: Sestanek projekta Interface, Genova, Italija, 1. in 2. 
okt. 2002. 
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INŠTITUT ZA MOČNOSTNO ELEKTROTEHNIKO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Ivan Zagradišnik 

Telefon: (02) 220 70 40 

Elektronska pošta: ivan.zagradisnik@uni-mb.si 

http://www.me.feri.uni-mb.si/ 

Raziskovanje v okviru inštituta ima tri večje tematske skupine. Medtem ko se prva ukvarja 
predvsem z raziskavami na področju elektromagnetnih naprav, dela druga na področju 
proizvodnje, prenosa in razdeljevanja električne energije, tretja pa se ukvarja s področjem 
avtomatizacije v elektroenergetiki. Za prvo skupino je značilno, da raziskuje in razvija numerične 
metode za izračun potencialnih polj in se ukvarja z raziskavami predvsem elektromagnetnih 
naprav. V okviru drugega področja je raziskovanje usmerjeno predvsem v optimizacijske procese, 
zanesljivost in kakovost električne energije. Tretje področje uvaja sodobne postopke vodenja 
sistemov v energetiki. 

Inštitut sodeluje z drugimi univerzami in inštitucijami, kot so: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
elektrotehniko; Univerza v Zagrebu, Elektrotehniška in računalniška fakulteta – Hrvaška; Tehniška 
univerza v Gradcu, Elektrotehniška fakulteta – Avstrija; Tehniška univerza v Budimpešti, Inštitut za 
električne stroje – Madžarska; Univerza v Stuttgartu, Inštitut za električne stroje in pogone –  
Nemčija; Češka tehniška univerza Praga, Fakulteta za elektrotehniko – Češka; Univerza 
Winsconsin – Madison, Raziskovalni center za močnostno elektroniko – ZDA; Švicarska zvezna 
visoka tehniška šola Zürich, Inštitut za električne stroje – Švica; Nacionalna Tehniška univerza v 
Atenah, Inštitut za energetiko – Grčija; Katoliška univerza v Leuvenu, Inštitut za električne stroje in 
pogone – Belgija; Univerza Johannes Kepler v Linzu, Inštitut za regulacijsko tehniko in pogone – 
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Avstrija; Univerza v Lodžu, Inštitut električnih strojev in transformatorjev – Poljska; Univerza v 
Skopju, Fakulteta za elektrotehniko Makedonija; Univerza v Osijeku, Elektrotehniška fakulteta – 
Hrvaška. 

Člani inštituta so organizirani v petih laboratorijih. 

 

 

Laboratorij za 
električne 

stroje 
Vodja: 

prof. dr. Ivan Zagradišnik 

Laboratorij za 
energetiko 

Vodja: 
izr. prof. dr. Jože Voršič 

Laboratorij za 
vodenje elektromehanskih 

sistemov 
Vodja: 

prof. dr. Bojan Grčar 

Laboratorij za 
osnove in teorijo v 

elektrotehniki 
Vodja: 

izr. prof. dr. Igor Tičar 

Inštitut za močnostno elektrotehniko 
Predstojnik: 

prof. dr. Ivan Zagradišnik 

Laboratorij za 
aplikativno 

elektromagnetiko 
Vodja: 

izr. prof. dr. Mladen Trlep 
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Laboratorij za električne stroje 

Vodja: prof. dr. Ivan Zagradišnik 

Redno zaposleni sodelavci: mag. Bojan Slemnik; mag. Matej Gajzer; Florijan Leskovar, inž.; 
Miralem Hadžiselimović, univ. dipl. inž. 

Laboratorij za energetiko 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Gorazd Štumberger, izr. prof. Jože Pihler; mag. Andrej 
Hanžič; mag. Darko Koritnik; Janez Ribič, univ. dipl. inž.; Stegne 
Marjan, univ. dipl. inž.; Jurček Voh 

Laboratorij za vodenje elektromehanskih sistemov 

Vodja: prof. dr. Bojan Grčar 

Redno zaposleni sodelavci: prof. dr. Drago Dolinar; doc. dr. Jožef Ritonja; dr. Oto Težak; dr. 
Boštjan Polajžer; Aleksander Krašovec, univ. dipl. inž.; Zlatko Strelec 

Laboratorij za osnove in teorijo v elektrotehniki 

Vodja: izr. prof. dr. Igor Tičar 

Redno zaposlen sodelavec: mag. Andrej Orgulan; Peter Kitak, univ. dipl. inž 

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko 

Vodja: izr. prof. dr. Mladen Trlep 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Anton Hamler; dr. Marko Jesenik; dr. Bojan Štumberger; 
Viktor Goričan, dipl. inž.; Gorazd Hrovat, univ. dipl. inž. 
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LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE STROJE 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Ivan Zagradišnik 

Telefon: (02) 220 70 40 

Elektronska pošta: ivan.zagradisnik@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekt 

L2-3440 Posebni elektromotorji za sodobne servopogone 

Vodja: izr. prof. dr. Riko Šafarič 
Sodelavci: Bojan Slemnik, Matej Gajzer, Miralem Hadžiselimovič 

Projektni partner: Indramat elektromotorji, d. o. o. 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
Indramat elektromotorji, d. o. o. 

Predmet raziskav v okviru tega projekta so posebni sinhronski motorji s trajnimi magneti, 
napajani s frekvenčnimi pretvorniki, ki so predvideni za uporabo v sodobnih servopogonih. 

V nadaljevanju prve faze projekta smo se v glavnem posvečali vprašanjem, ki se nanašajo na 
čim večjo vrednost in ustrezno obliko vrtilnega momenta vsakega posameznega motorja. 
Glede na to smo obravnavali možne načine izvedb navitij statorjev načrtovanih motorjev. 
Posebno pozornost smo namenjali vprašanju relativno visokih razlik v cenah trajno 
magnetnih materialov, kakor tudi želeni hitrosti in kakovosti našega dela.  

Na podlagi analitičnega dela ter opravljenih numeričnih simulacij smo sofinancerju tega 
projekta, podjetju Indramat elektromotorji iz Železnikov (Slovenija), članu skupine Rexroth 
Bosch (Nemčija), predlagali primerne kombinacije trajnomagnetnih rotorjev in ustreznih 
statorskih navitij. Omenjeno podjetje lahko računa tako z doseganjem želenih statičnih 
karakteristik kot z manjšim vplivom določenih harmonikov na nihanje vrtilnega momenta – 
posredno tudi z manjšim segrevanjem, kar je na splošno eden večjih problemov proizvajalcev 
elektromotorjev. 
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Sklepamo, da so naše dosedanje raziskave dosegle prvi del svojega namena, s tem ko 
prispevajo k dvigu ene od ključnih sposobnosti podjetja, tj. k hitrejšemu razvoju cenovno 
ugodnih proizvodov. 

 
Merilno mesto za visokohitrostne servomotorje. 

Razvojno-raziskovalna projekta 

4010-312 Tlačno liti rotor kot nadomestitev rotorja z bakreno 
kratkostično kletko 

Vodja: Franc Kosel (Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani) 
Sodelavci: prof. dr. Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik, Miralem Hadžiselimovič, 

Mirko Petrovčič 

Projektni partner: Rotomatika, d. o. o. 

Financirata: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije; Rotomatika, d. o. 
o. 

V okviru tega predkonkurenčnega projekta smo nadaljevali z delom iz preteklega leta. 
Raziskavo je vodila Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. V projektu gre za raziskave mogoče 
zamenjave rotorjev z bakreno kletko s tlačno litimi rotorji iz aluminija (ali njegove zlitine), in 
sicer pri motorjih za pogon obtočnih črpalk. S tem bi se pocenila izdelava ter povečala 
konkurenčnost na področju izdelave rotorjev. Sedanji rotor iz bakra je dodatno zaščiten z 
nerjavečimi pokrovi, ki preprečujejo stik bakra in lamel z agresivnim medijem, in je zato 
cenovno premalo konkurenčen. Konkurenčnost se bo povečala z izvedbo novih orodij za 
stiskanje lamel (brez paketiranja) in orodij tlačno odlitih rotorjev. 

Laboratorij za električne stroje je sodeloval najprej pri določanju optimalnih dimenzij rotorskih 
lamel ter pri izboru števila in oblike rotorskih utorov (palic) kratkostične kletke. Za izračun 
optimalnih dimenzij rotorja smo uporabili analitični programski paket MPROAW in programski 
paket Ansys za numerični izračun magnetnega polja po metodi MKE. V zaključku projekta pa 
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je laboratorij sodeloval z meritvami oziroma je opravil primerjalno analizo karakteristik tako 
dosedanje izvedbe z bakrenim rotorjem kot novih vzorcev motorjev. 

4010-643 Asinhronski pogonski sistemi 

Vodja: Robert Žerjal (Iskra Avtoelektrika, d. d.) 
Sodelavci: prof. dr. Ivan Zagradišnik, Miralem Hadžiselimovič, Matej Gajzer, 

Iztok Špacapan 

Projektni partner: Iskra Avtoelektrika, d. d. 

Financirata: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije; Iskra 
Avtoelektrika, d. d. 

V letu 2002 smo začeli s predkonkurenčnim projektom Asinhronski pogonski sistemi 
(asinhronski motor z elektronskim krmiljem) za uporabo na električnih viličarjih moči 2 do 4,3 
kW. Elektronsko krmilje je napajano z enosmerno akumulatorsko napetostjo 36 do 80 V.  

Posebnost teh pogonskih trifaznih asinhronskih motorjev je izredno nizka napajalna napetost, 
s tem pa so povezani problemi izvedbe navitja, tj. velikega števila paralelnih vej. V prvem letu 
smo zato izvedli analizo različnih možnih dobaviteljev lamel v kombinaciji z različnimi vrstami 
in možnostmi strojnega vstavljanja navitja. Izvedli smo numerično 2D analizo polja, da bi imel 
motor čim manjšo vsebnost višjih harmonskih komponent in s tem posredno boljši izkoristek. 
Pogonskemu motorju za viličarje je bilo treba tudi maksimalno skrajšati dolžino paketa zaradi 
omejenih dimenzij in dograditve elektromagnetne zavore in reduktorja. 

Zaradi izredno nizke napajalne napetosti je za navitje uporabljena trikotna vezava, ki pa še 
dodatno poslabša stabilnost obratovanja pri napajanju s krmilnikom firme ZAPI. Poseben 
problem so tudi ležajni tokovi, ki so posledica napetosti v gredi, in to zaradi zanke, ki jo 
sestavljajo gred, oba ležajna ščita in ohišje. Ta je posledica napajanja motorja s pulzno- 
širinsko modulacijo stikalne frekvence nad 1 kHz in tako nastane iz tokov ozemljitev dodatni 
visokofrekvenčni obodni fluks. Ta inducira v gredi napetosti, katerih temenska vrednost je 10 
do 20-krat večja kot pri napajanju iz omrežja. Tok, katerega jakost je odvisna od napetosti 
gredi (nevarne napetosti so nad 500 mV), lahko ležaje  sčasoma uniči.  

Zato so in še bodo glavne raziskave usmerjene v primerjalne meritve ležajnih tokov in ukrepe 
za njihovo zmanjšanje. 

PUBLIKACIJE 

Ivan Zagradišnik, Matej Gajzer: „Vpliv navitja na prostorske harmonske komponente 
enofaznega motorja z obratovalnim kondenzatorjem“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 3/4, str. 
175–180, 2002. 
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Ivan Zagradišnik, Elektromehanski pretvorniki: zapiski predavanj. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Ivan Zagradišnik, Bojan Slemnik, Električni rotacijski stroji: učbenik. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 
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LABORATORIJ ZA ENERGETIKO 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Jože Voršič 

Telefon: (02) 220 70 50 

Elektronska pošta: vorsic@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekt 

NPPIZPS Novi pristopi k preverjanju inštalacij za zaščito pred strelo 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Sodelavci: Ruslan Borisov, Darko Koritnik, Žiga Hribar 

Projektna partnerja: Moscow Power Engineering Institute, Iskra Zaščite 

Financirata: Iskra Zaščite, Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije 

V sodelovanju z Iskro Zaščite, Iskro-techno in Elektrotehniško univerzo v Moskvi razvijamo in 
vpeljujemo nove metode za preskušanje inštalacij za zaščito pred učinkom strele. Metode so 
namenjene predvsem zahtevnim objektom s posebnimi zahtevami in problemi. Kot testni 
objekt smo si izbrali RTV oddajnik na Kumu, kjer smo simulirali udar strele v stolp. Pri tem 
smo opazovali kako se deli tok strele po ozemljilu in kakšen je delež toka, ki steče v 10 kV 
omrežje. Še vedno pa tečejo aktivnosti glede standarditacije omenjenih metod in njihovi 
splošni uporabi. 

Aplikativni projekti 

ŠČIT Izdelava programskega paketa za projektiranje prenapetostne 
zaščite in zaščite pred strelo 

Vodja: Andrej Pirih (Iskra Zaščite) 
Sodelavci: Darko Koritnik, Žiga Hribar, Janez Podlipnik 

Projektna partnerja: Hermi, d. o. o.; Iskra Zaščite 
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Financira: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije 

Izdelali smo programski paket za projektiranje zaščit pred učinkom strele in prenapetostnih 
zaščit. Programski paket sloni na obstoječih standardih in predpisih ter je pripravljen na 
kasnejše spremembe. V programskem paketu je poleg tehničnega dela projektiranja tudi 
ekonomski, oz. izračun in izpis kosovnice. Elementi v kosovnici se nanašajo na proizvodnji 
program podjetij Iskre Zaščite, d. o. o. in Hermi, d. o. o. 

NSSD Nov sistem srednjenapetostnih daljnovodov 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Pihler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, Andrej Hanžič, Darko Koritnik, Marjan 

Stegne 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
TEHMAR proizvodnja, inženiring in trgovina, d. o. o. 

Na srednjenapetostnem daljnovodnem omrežju bo razvit nov sistem izoliranih in golih 
vodnikov z univerzalnimi elementi za obešanje vodnikov in z univerzalnimi izolacijskimi 
elementi. Izolacijski materiali in elementi so ključni elementi zanesljivega obratovanja 
elektroenergetskega sistema. Ugotavljanje delnih praznitev predstavlja osnovni način 
preverjanja kakovosti le-teh in preprečitev motenj v obratovanju (vidna korona, slišna korona 
in radiofrekvenčne motnje).   

Namen projekta je načrtovanje sistema omrežja s pripadajočo opremo na osnovi izračuna 
elektromagnetnega polja za posamezne kombinacije opreme ter raziskava delnih praznitev. 
Na osnovi tega bodo obdelane tudi posledice preseženih vrednosti delnih praznitev in 
postavljen ustrezni matematični model. Teoretične raziskave bodo potrjene z laboratorijskimi 
preskusi na prototipu sistema novega srednjenapetostnega omrežja.  

Osnovne prednosti novega sistema srednjenapetostnega daljnovodnega omrežja bodo 
manjši vplivi na okolje zaradi delovanja elektromagnetnega polja, manjše motnje in cenejša in 
hitrejša gradnja sistema. 

LA-PVOM Lokalna agenda – Program varstva okolja za Maribor 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Sodelavci: D. Rebolj, M. Bas, Andrej Hanžič, mag. Andrej Orgulan, Miran 

Horvat, mag. Boris Bizjak, Darko Koritnik, Igor Recer, R. Gostinčar, 
G. Vizovišek 

Financirajo: Mestna občina Maribor, Inštitut za ekološki inženiring Maribor, 
Zavod za turizem Maribor 

Ta projekt povezuje aktivnosti delovnih skupin, ki so odgovorne za koordinacijo posameznih 



ME - 10 Laboratorij za energetiko 

področij varstva okolja. Glavni cilji našega delovanja so določitev preferencialnih nalog in 
strateške usmeritve za reševanje problemov varovanja okolja za lokalna območja. Delovne 
skupine imajo vsa pooblastila za predloge novih ali dodatnih raziskav in analiz v primerih, 
kadar ne morejo definirati zaključkov. Delovne skupine so razdeljene na naslednja področja 
delovanja: vode, odpadki, ozračje, hrup, emisije, zeleni sistemi mesta, kmetijstvo, industrija, 
turizem, energijska politika, informatika, okolje in zdravje, ekonomija in organiziranost. Naša 
delovna skupina je usmerjena v energijsko načrtovanje. V okviru programa organiziramo na 
FERI posvetovanja za ljudi, ki sprejemajo odločitve s tega področja. Izveden je bil posvet 
„Geotermalna energija“. V okviru projekta je bila v letu 2002 pripravljena tudi zgibanka z 
naslovom „Učinkovita raba energije danes za ekološko boljši jutri“, ki bo v letu 2003 
razdeljena gospodinjstvom v Mestni občini Maribor. Namen zgibanke je vzpodbuditi občane k 
učinkoviti rabi energije. 

L2 Izdelava primerjalne študije o kakovosti električne energije na 
ravni Evropske unije 

Vodja: mag. Andrej Orgulan, Bojan Potočnik 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, mag. Boris Bizjak, izr. prof. dr. Jože Pihler, 

Darko Koritnik, dr. Marjan Logar, Andrej Hanžič, Marjan Stegne, 
Miran Horvat, Mitja Žnidarič 

V skladu z Energetskim zakonom je električna energija postala blago in ustrezno temu ji 
moramo določati kakovost. Merila za kakovost napetosti so podana v standardu SIST EN 
50160, za določitev kakovosti električne energije pa je treba vsaj včasih spremljati tudi 
lastnosti toka. Cilj projekta je izvedba meritev kakovosti napetosti in izdelava poročila o 
kakovosti električne energije v prenosnih in distribucijskih omrežjih. Za izvedbo projekta smo 
morali analizirati stanje v slovenskem prenosnem omrežju in predhodne študije, ki so 
obravnavale podobno problematiko. Določili smo minimalni nabor merilnih mest in jih nato 
tudi izbrali za vsako regijo v Sloveniji posebej. V prvem delu študije smo skladno s tem 
izborom izvedli meritve parametrov kakovosti električne napetosti na 110 kV, 10 oziroma 20 
kV in 230 V nivojih. Zaradi obsežnosti meritev – tako krajevne kakor časovne (posamezna 
meritev traja cel teden) in posledično temu veliki količini merilnih rezultatov, je prikaz in 
analiza dobljenih rezultatov logistično zelo zahtevna naloga, saj morajo biti rezultati pregledni 
in nezavajajoči. Rezultati projekta bodo podloga za določitev mreže točk prihodnjega 
monitoringa kakovosti električne energije v slovenskem prenosnem omrežju in distribucijskih 
omrežjih, kar nas zavezuje k tehtni oceni in predstavitvi dobljenih rezultatov. 

Razvojno-raziskovalni projekt 

PMJ Prenova mestnega jedra 

Vodja: Igor Recer (IGRE, d. o. o.) 
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Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, Andrej Hanžič, mag. Andrej Orgulan, 
Marjan Stegne, Jurček Voh 

Projektni partnerji: IGRE, d. o. o.; Inštitut za ekološki inženiring Maribor; OEGA 
Consult, d. o. o.; SI Consult, d. o. o.; Inštitut za gospodarsko pravo 
Maribor; The International Institute for Advanced Studies in Systems 
Research and Cybernetics 

Financira: Mestna občina Maribor 

Dvajset let je minilo od uveljavitve desetletnega programa usmerjene prenove starega 
mestnega jedra. Program je bil realiziran iz sistemskega vira financiranja prenove pri 
Samoupravni stanovanjski skupnosti. Mariborski primer je bil takrat uspešen in opažen tako 
doma kot tudi v tujini. V današnjem času se je pojavilo precej težav, ki otežujejo uspešen 
pristop k prenovi, in sicer se je spremenila lastniška struktura, sistemskega vira financiranja 
pa ni več mogoče vzpostaviti. Popolnoma na novo bo treba postaviti cilje prenove in poiskati 
finančne vire, kar bo primarni cilj tega projekta. Temeljna usmeritev projekta prenove 
mestnega jedra je ponovna oživitev tako v trgovskem kot kulturnem pomenu. Projektna 
skupina želi s strokovno izvedeno prenovo mestu zagotoviti večjo turistično prepoznavnost 
ter poskrbeti za kakovostno trženje starega mestnega jedra kot blagovne znamke. 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

SPVNJV Sprejemljivostni preskus varovalk po normativih za jedrsko 
varnost 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Pihler, Darko Koritnik, Marjan Stegne 

Projektni partnerji: ICEM-TC, Jedrska elektrarna Krško, Ekonomsko poslovna fakulteta 
Maribor 

Financira: Jedrska elektrarna Krško 

V nuklearnih elektrarnah se zaradi specifičnosti procesa velika pozornost usmerja na 
področje varnega in zanesljivega delovanja. Za ustrezno obratovanje in vzdrževanje 
elektrarne je potrebno zagotoviti tudi ustrezno kakovost rezervnih delov. V novih razmerah ni 
več ekskluzivnih dobaviteljev, zato pa mora vsa oprema uspešno prestati sprejemljivostni 
preskus po navodilih EPRI-ja (Electric Power Research Institute). V nalogi so bile analizirane 
zahteve, ki so postavljene v navodilih za sprejemljivostni preskus za varovalke po normativih 
za jedrsko varnost. Skladno z navodili smo izvedli preskus kritičnih karakteristik talilnih 
vložkov CHIOX 3816A. Raziskane so bile tudi tehnične in ekonomske upravičenost izvajanja 
sprejemljivostnih preskusov v nuklearni elektrarni. 
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Mednarodni projekti 

Slo–A19/2002 Virtual Electromagnetic Laboratory and Web-based Distance 
Learning 
(Virtualni elektromagnetni laboratorij in spletno učenje na 
daljavo) 

Vodja: izr. prof. dr. Igor Tičar 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Pihler, izr. prof. dr. Anton Hamler, mag. Andrej 

Orgulan, Mitja Žnidarič, prof. dr. Kurt Preis, prof. dr. Oscar Biro 

Projektni partner: Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

V okviru navedenega projekta se je uspešno sodelovanje Laboratorija za aplikativno 
elektrotehniko FERI in Institut fur Grundlagen und Theorie der Electrotechnik (IGTE) TU 
Gradec nadaljevalo. Tudi v tem letu smo, poleg osnovne teme virtualnega 
elektromagnetnega laboratorija, na že razvitih programskih orodjih za elektromagnetna polja 
reševali aplikativne naloge za industrijo. 

Za obstoječi programski paket EleFAnT2D smo pričeli razvijati nove predprocesorje za 
avtomatsko generiranje mreže po metodi dekompozicije. Območja okrog elementa določene 
oblike razdelimo na manjša podobmočja, ki se avtomatsko zapolnijo z liki štirikotne oblike. S 
tem bo postal obstoječi programski paket prijaznejši do uporabnika. 

Rezultat skupnega raziskovalnega dela so tudi diplomske naloge, individualna raziskovalna 
dela podiplomskega študija in objavljeni članki na konferencah in v revijah. 

CRP-KS 985-05/01 
(V1-0480-01) 

Research supporting the implementation of Kyoto Protocol – 
Target oriented research programme “Competitiveness of 
Slovenia 2001–2006” 
(Raziskava v podporo uresničitvi Kyotskega protokola - Ciljni 
raziskovalni program „Konkurenčnost Slovenije 2001–2006”) 

Vodja: Miha Tomšič (Institut Jožef Stefan) 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, Andrej Hanžič, izr. prof. dr. Jože Pihler, 

Miran Horvat, Jurček Voh, Janez Ribič 

Projektni partner: Radenska, d. d. 

Financirata: Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije; Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Vlada RS je novembra 2000 sprejela Strategijo in kratkoročni akcijski načrt zmanjševanja 
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emisij toplogrednih plinov. Strategija določa cilje, osnovna izhodišča zmanjševanja emisij ter 
okvirni nabor ukrepov. Predvideni nadaljnji koraki in mejniki politike preprečevanja podnebnih 
sprememb (v skladu z Nacionalnim programom varstva okolja, Ur. l. RS, št. 8/99) so izdelava 
Nacionalnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov ter uvajanje in spremljanje 
ukrepov in priprava nacionalnih poročil do leta 2002. Nacionalni program zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov bo kvantitativno opredelil sektorske cilje, natančneje razgradil posamezne 
ukrepe in celoten program tudi finančno ovrednotil. Jedro raziskovalnega dela projekta je 
priprava predloga metodologije za porazdelitev obremenitev zmanjševanja emisij med 
sektorje. Z dodelavo in integracijo obstoječih računskih modelov bo izdelano orodje za 
kvantitativno vrednotenje in analizo možnih strategij za realizacijo Kjotskega protokola za 
Slovenijo ter ovrednotenje posameznih sektorskih strategij in instrumentov. Analiza razvoja 
novih prožnih Kjotskih mehanizmov v svetu in orodij za kvantitativno oceno učinkov njihove 
uporabe bo izhodišče za pripravo predloga metodologije za obravnavo teh mehanizmov v 
Sloveniji. Pričakovani rezultati projekta bodo pomembna strokovna podpora za operativno 
pripravo nacionalnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Izdelan bo pregled 
sektorskih pristopov in uporabljenih mehanizmov porazdeljevanja obremenitev zmanjševanja 
emisij med sektorji za izbrane države EU ter analiziran pričakovani razvoj skupne politike EU 
na tem področju. Na podlagi teh izhodišč bo v letu 2003 izdelan predlog metodologije in 
mehanizmov za sektorsko porazdelitev zmanjševanja emisij v Sloveniji. Prav tako bo v okviru 
projekta izvedena vrednostna analiza ekonomskih predlaganih ukrepov za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za posamezne sektorje. 

SLO–BiH 9/ 2002–
2003 

Analisys of asymmetrys in medium voltage networks 
(Analiza nesimetrij v SN omrežjih) 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič, Enver Dolamić (Fakuleta za elektrotehniko, 
Univerza v Tuzli) 

Sodelavci: Miran Horvat, Jurček Voh, zasl. prof. dr. Dali Đonlagić, Izudin 
Kapetanović, Nadil Berbić, Rizah Memišević, Nermin Sarajlić, 
Branko Fošnjar, Anton Kotnik, Jože Krk, Rafo Jozić, Nehrudin 
Džambić, Mehmed Šahbazović 

Projektni partnerji: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Rudnik ugljena 
Breza, Rudnik ugljena Banovići 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Prenapetosti, nevarne napetosti dotika in koraka so posledice okvar ali stikanj. Okvare so 
nezaželeni stiki, včasih prekinitve, pri čemer običajno niso enake razmere v vseh treh fazah 
(kratki stiki, zemeljski stiki, prekinitve vodnikov). Pri prehodu iz enega stanja v drugo prihaja 
obvezno do nihanja, ki je predvsem odvisno od načina povezave nevtralne točke omrežja z 
zemljo. Raziskave in potrebne meritve („v živo“) v omrežju so težko izvedljive. Primernejše je 
modeliranje elektroenergetskega omrežja s pomočjo računalnika in raziskava možnih 
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posledic slučajnih dogodkov z modelom. 

V SN omrežjih Slovenije in Bosne in Hercegovine so nameščene večinoma identične 
naprave: transformatorske postaje, kabli, naprave relejne zaščite, saj so v preteklosti zelo 
dolgo pripadale istemu elektroenergetskemu sistemu. Problemi, ki se pojavljajo v takšnih 
omrežjih in se nanašajo na vzdolžne in prečne komponente, so skoraj identični. Z uporabo 
posamičnih izkušenj in skupnih raziskav bomo prišli do kakovostnih rešitev za obravnavane 
probleme. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativna projekta 

EBMOM2001 Energijska bilanca Mestne občine Maribor za leto 2001 ter 
izračun emisij škodljivih snovi 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Sodelavci: Andrej Hanžič, mag. Andrej Orgulan, Miran Horvat, M. Dornik, G. 

Černe 

Financirala: Mestna občina Maribor 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Energetska bilanca Mestne občine Maribor predstavlja osnovni dokument o rabi končne 
energije po posameznih energentih ter količinah primarne energije, ki so potrebne za 
pokrivanje energetskih potreb v Mestni občini. Na osnovi porabe končne energije bo izdelana 
ocena emisij škodljivih snovi. Poleg energetske bilance za leto 2001 je bila za omenjeno leto 
izdelana tudi ocena emisij toplogrednih plinov iz sektorja energetika (industrija, promet, široka 
raba, transformacija), ki so predmet Kjotskega protokola. Za primerljivost Energetske bilance 
Mestne občine Maribor se slednja izdeluje v skladu z metodologijo EUROSTAT, ki z letošnjim 
letom postaja tudi „državna“ metodologija prikaza energetske bilance Republike Slovenije. S 
tem bo zagotovljena primerjava Energetske bilance Mestne občine Maribor z Energetsko 
bilanco Republike Slovenije. 

ISPZPUSPO Izdelava smernic za projektiranje zaščite pred udarom strele v 
prehodnem obdobju 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Sodelavca: Darko Koritnik, Janez Podlipnik 

Projektna partnerja: ICEM-TC; Hermi, d. o. o. 
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Financiral: Hermi, d. o. o. 

Trajanje: od jan. do dec. 2002 

Izdelava smernic za projektiranje zaščite pred udarom strele v prehodnem obdobju. 
Popolnoma neurejena zakonodaja na področju zaščite pred udarom strele že nekaj let 
povzroča preglavice projektantom in izvajalcem. Po eni strani so predpisani stari tehniški 
predpisi, istočasno je dovoljena uporaba novih standardov. Zaradi tega prihaja do absurdnih 
okoliščin, ki jih projektanti ne znajo in tudi ne upajo sami reševati. Na tem področju smo 
naredili več raziskav in naredili napotke za projektante, ki morajo tudi vtem času izdelovati 
projekte. 

Razvojno-raziskovalna projekta 

PPUNSPZPS Prikaz praktične uporabe novih standardov na področju zaščite 
pred strelo 

Vodja: Darko Koritnik 
Sodelavca: izr. prof. dr. Jože Voršič, Janez Podlipnik 

Projektna partnerja: ICEM-TC; Hermi, d. o. o. 

Trajanje: od nov. do dec. 2002 

Sodobni standardi, predpisi in pravilniki, ki se navezujejo na delo projektantov, ne določajo 
točno določenih postopkov in rešitev, temveč le osnovne smernice. Namen takšnih 
dokumentov ni vodenje projektantov do končne rešitve, temveč pravilno usmerjanje 
projektantov, katerim ostane še vedno mnogo manevrskega prostora. Zato lahko različni 
projektanti enak problem rešijo na več različnih načinov. Čeprav so vse rešitve znotraj 
predpisanih meja, niso vse enako dobre. Prav ti mali detajli ločijo dobrega projektanta od 
slabega. Vsak projektant mora podrobno poznati obvezne (pravilniki, zakoni) in priporočene 
(standardi) dokumente, dober projektant pa pozna tudi fizikalno sliko problema in le s tem 
znanjem lahko izvaja kakovostne projekte. Prav področje zaščite pred strelo je v veliki meri 
prepuščeno projektantom. Na srečanju, ki ga je organiziralo podjetje HERMI, smo prikazali 
primer zaščite električnih naprav na strehi. Izbrali smo tipični primer, kjer vse rešitve ustrezajo 
standardom, vendar je bistvena razlika med dobrimi in slabimi rešitvami. 

LPVT Laboratorij za preskuse z velikimi tokovi 

Vodja: Andrej Pirih (Iskra Zaščite) 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, izr. prof. dr. Jože Pihler, prof. dr. Vitodrag 

Kumperščak, zasl. prof. dr. Franc Brešar, mag. Andrej Orgulan, 
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mag. Boris Bizjak, Miran Horvat, Mitja Žnidarič, mag. Ladislav 
Mikola, Darko Koritnik, Andrej Hanžič, Marjan Stegne, Jurček Voh 

Financirala: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije, Iskra Zaščite 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Iskra Zaščite, Ljubljana in FERI, Maribor sta pristopila k načrtovanju skupnega projekta, in 
sicer postavitev novega certifikacijskega in akreditiranega laboratorija z dvema merilnima 
mestoma, ki bosta zagotavljala izvajanje vseh preskusov in meritev s področja velikih tokov 
za potrebe raziskav in industrije. V Ljubljani je v gradnji laboratorij z udarnim tokovnim 
generatorjem, v Mariboru pa v laboratoriju ICEM proga za preskušanje z velikimi sinusnimi in 
enosmernimi tokovi. Oba laboratorija sta specifična energetska objekta, ki lahko v sklopu 
elektroenergetskega sistema in v okolju povzročata različne nezaželene vplive. Razvojno-
raziskovalna faza projekta tako zajema: vpliv meritev in preskusov na sosednje objekte, 
simulacije motenj in vplivi na elektroenergetsko omrežje, načrtovanje sistema ozemljitev, 
raziskava praktičnih možnosti izvedbe laboratorija in možna preskušanja, priprava ukrepov za 
preprečevanje motenj v okolico, vpliv postrojev laboratorijev na okolje, načrtovanje in priprava 
projekta avtomatizacije merilnih postopkov in izdelava programske opreme za preskušanje. 

Naloge v sodelovanju z industrijo 

UMPMP3 Usposobitev močnostne proge MP3 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Pihler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, Darko Koritnik, Marjan Stegne, Mitja 

Koprivšek, Franc Pikl, Žiga Hribar 

Projektni partnerji: ICEM-TC; ETI; Iskra Zaščite; Iskra Stikala, d. d. 

Financirala: ETI, ICEM-TC 

Trajanje: od okt. 2001 do mar. 2002 

V energetskem laboratoriju ICEM smo inštalirali merilno progo za velike moči. Na razpolago 
imamo napetosti od 12 do 550 V izmenične napetosti, kjer lahko zagotovimo kratkotrajne 
tokove do 30 kA. Prav tako lahko določimo električni kot vklopa na pol stopinje natančno. Na 
enosmernem polju imamo na razpolago napetosti od 20 do 700 V in maksimalni tokovi 
segajo do 10 kA. 

IŠIIVPTKPPEE Izdelava študije o izboljšanju izkoristka ob vključitvi parne 
turbine v kombiniran postroj za proizvodnjo električne energije 

Vodja: izr. prof. dr. Jože Voršič 
Sodelavca: izr. prof. dr. Jože Pihler, Andrej Hanžič 
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Financirala: TE Brestanica, d. o. o. 

Trajanje: od apr. do nov. 2002 

Izvedena je bila primerjava že obstoječih sklopov plinskega postroja in garancijskih meritev 
parametrov plinske turbine z rezultati modelnega postroja izdelanega s programskim orodjem 
GateCycle.  

Z namenom izboljšanja izkoristka plinske elektrarne sta bila izdelana dva modela parnega 
postroja, in sicer model dvotlačnega parnega postroja in model tritlačnega parnega postroja. 
Na podlagi rezultatov, dobljenih s pomočjo programskega orodja GateCycle, sta bila podana 
ocena potrebnih izboljšav in predlog razširitve obratovanja obstoječega plinskega postroja v 
plinski elektrarni Brestanica. 

TMIPQA Testiranje merilnega instrumenta Power Quality Analiser 

Vodja: Darko Koritnik 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Voršič, izr. prof. dr. Jože Pihler, Marjan Stegne 

Projektna partnerja: ICEM-TC; Metrel, d. o. o. 

Financiral: Metrel, d. o. o. 

Trajanje: od nov. 2001 do feb. 2002 

V sodelovanjem s podjetjem Metrel smo testirali merilni instrument Power Quality Analiser. 
Power Quality Analyser združuje več različnih merilnih instrumentov, ki na osnovi meritve 
toka in napetosti izračunajo različne električne veličine. Kljub zelo širokemu področju 
delovanja je Power Quality Analyser dober, pregleden in robusten merilni instrument z 
uporabniku prijaznim pristopom. Po eni strani omogoča enostavno uporabo v primeru 
standardnih meritev, prav tako pa merilcu dopušča dovolj manevrskega prostora pri iskanju 
napak in motenj v omrežju ali drugih nevsakdanjih meritev. Dodatna oprema, ki pripada 
Power Quality Analyser-u, omogoča meritve napetosti in toka v zelo velikem razponu. 
Omogoča tudi uporabo drugih merilnih pretvornikov tako, da je merilec omejen le s svojim 
znanjem in spretnostjo. 

MODNTPPEM Meritve obremenilnih diagramov napajalnih transformatorskih 
postaj na področju Elektra Maribor 

Vodja: Darko Koritnik 
Sodelavca: izr. prof. dr. Jože Pihler, Marjan Stegne 

Projektna partnerja: ICEM-TC; Elektro Maribor, d. o. o. 

Financiral: Elektro Maribor, d. o. o. 



ME - 18 Laboratorij za energetiko 

Trajanje: od sept. do dec. 2002 

Izvedli smo meritve in izdelali obremenilne diagrame jalove moči in koeficienta delavnosti na 
primarni in sekundarni strani transformatorjev, ki napajajo srednjenapetostno omrežje Elektro 
Maribor. Meritve so bile izvedene na v 16 transformatorskih postajah na vseh 
transformatorjih, ki so bili v pogonu. Namen meritev je bila ocena obremenjenosti 
posameznih transformatorjev in transformatorskih postaj. 

IPISE Izobraževanje projektantov in izvajalcev strelovodnih inštalacij 

Vodja: Darko Koritnik 
Sodelavca: izr. prof. dr. Jože Voršič, Janez Podlipnik 

Projektna partnerja: ICEM-TC; Hermi, d. o. o. 

Financirala: Hermi, d. o. o.; Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. do dec. 2002 

Izobraževanje projektantov in izvajalcev zaščit pred udarom strele s poudarkom na uporabi 
programskega paketa ŠČIT. V sodelovanju s podjetjem Hermi, d. o. o. in tehnološkim 
centrom ICEM-tc smo izvedli šest delavnic s področja projektiranja zaščit pred udarom strele. 
Na teh delavnicah smo predstavili delovanje in uporabo programskega paketa ŠČIT, ki je 
namenjen kontroli zunanjega sistema zaščite pred strelo. Poseben poudarek je bil tudi na 
neurejeni zakonodaji. Projektantom smo posredovali navodila, kako naj vtem obdobju delajo, 
da bodo njihovi projekti v skladu s stanjem tehnike in našo zakonodajo. 
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magnitudes“, 10th international symposium on short-circuit currents in power systems, Lodz, 
Poljska, okt. 2002. 

Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Oto Težak, Kay Hameyer: „Analysis of 
the laboratory implementation of a radial active magnetic bearning“, Electromagnetic fields in 
electrical engineering ISEF 2001 (Studies in applied electromegnetics and mechanics), 
Krakov, Poljska, Vol. 22, str. 502–507. 

Franc Jakl, Miro Žunec, Igor Tičar, Ivo Uglešić: „Temperature conditions with skin effect 
impact on current density distribution in ACSR and OPGW cables“, International symposium 
Modern electric power system MEPS '02, Wrocław, Poljska, sept. 2002, str. 576–580. 

Matjaž Šraml, Iztok Potrč, Miran Ulbin, Janez Stupan: „Computer aided analysis and 
optimization of the forging process“, Euromech colloquium 430: Formulations and constitutive 
laws for very large strains, Praga, Češka republika, okt. 2001, str. 53–63. 

Karel Gotlih, Karel Jezernik: „The Jacobian matrix for mechanisms with spherical joints“, 11th 
International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2002, Balatonfüred, 
Madžarska, jul. 2002, str. 171–176. 
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Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Miro Milanovič: „Improvement of LSRM tracking at low 
speed operation“, 10th International power electronics and motion control conference EPE–
PEMC 2002, Cavtat & Dubrovnik, Hrvaška, sept. 2002, 12 str. 

Samo Ulaga, Frančišek Tašner, Aleš Belšak, Jože Flašker: „Maintenance awareness in gear-
box design“, 7th International Design Conference DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Hrvaška, 
maj 2002, str. 1117–1122. 

Boštjan Zafošnik, Miran Ulbin, Jože Flašker: „Numerical analyses of mixed mode crack 
propagation using virtual crack extension method“, 7th International Design Conference 
DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Hrvaška, maj 2002, str. 1279–1284. 

Karl Gotlih: „Parameter fitting for a non-linear viscoelastic material model“, 1st International 
Textile, Clothing & Design Conference ITC&DC 2002, Dubrovnik, Hrvaška, okt. 2002, str. 
476–481. 

Jože Voršič, Miran Horvat, Gorazd Škerbinek: „Development of embedded generation as an 
instrument for fulfilling the Kyoto commitments“, 2nd Balkan Power Conference: Power 
industry restructuring, Beograd, Jugoslavija, jun. 2002, str. 55–60. 

Aleksander Kosec, Jože Pihler, Anton Hamler: „Analiza razmer elektromagneta kontaktorja“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. A, str. 385–388. 

Igor Tičar, Jože Pihler, Peter Kitak: „Primerjava in uporabnost 2D in 3D metode za izračun 
električnega polja po metodi končnih elementov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 405–408. 

Jernej Ribič, Viktor Goričan, Anton Hamler: „Izračun rotorskega toka in statičnih karakteristika 
sinhronskega motorja s kratkostično kletko“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 417–420. 

Gorazd Štumberger, Drago Dolinar: „Vpliv trenja in nelinearnosti železnega jedra na 
trajektorije hitrosti kinematično vodenega linearnega sinhronskega reluktančnega motorja“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. A, str. 425–428. 

Roman Kolenko, Andrej Hanžič, Jože Voršič: „Modeliranje sočasne proizvodnje električne 
energije in toplote s programskim orodjem GateCycle“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška 
in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 441–444. 
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Dejan Skrivalnik, Jože Voršič: „Solarni V–koncentrator za povečanje izhodne moči solarnih 
modulov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 453–454. 

Franc Jakl: „Daljnovodni vodniki novejših tehnologij v luči okoljske problematike“, 2. 
konferenca o sprejemljivosti energetske infrastrukture v prostoru, Ljubljana, dec. 2002, str. 77–
87. 

Darko Koritnik, Janez Ribič, Jože Voršič: „Ozemljila v temelju – nasprotujoča mnenja 
izvedencev različnih strok“, 7. mednarodni simpozij "Höflerjevi dnevi", Portorož, nov. 2002, 8 
str. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger: „High performance tracking of linear synchronous 
reluctance servodrive“, 7th International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 
2002, str. 182–187. 

Filip Samo Balan, Darko Koritnik, Andrej Orgulan, Jože Voršič: „Hitra kalibracija flikmetra za 
pravilno oceno kakovosti napetosti po EN 50160“, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna 
energetika, Maribor, maj 2002, 7 str. 

Igor Čuhalev, Franc Jakl: „Meteorološke meritve v energetiki kot informacija za projektiranje in 
vodenje procesov“, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, maj 2002, 
6 str. 

Robert Zadravec, Jože Pihler, Andrej Hanžič, Marjan Stegne: „Preskus novih izolacijskih 
medijev za SN stikalne naprave“, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 
Maribor, maj 2002, 10 str. 

Andrej Hanžič, Miran Horvat, Gorazd Škerbinek, Jože Voršič: „Možnosti izpolnjevanja zahtev 
Kyotskega protokola z umeščanjem razpršene proizvodnje v energetski sistem“, 11. 
mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, maj 2002, str. 27–43. 

Andrej Hanžič, Stane Merše: „Razpršena proizvodnja v tržnih razmerah: priložnost ali ovira za 
Slovenija“, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, Maribor, maj 2002, str. 99–
108. 

Karl Gotlih: „Določitev robnih pogojev za reševanje problema globalnega optimalnega vodenja 
redundantne odprte kinematične verige“, Kuhljevi dnevi '02, Ribno pri Bledu, sept. 2002, str. 
327–334. 

Bojan Vohar, Karl Gotlih, Jože Flašker: „Optimiranje pogonskega mehanizma stiskalnice za 
globoki vlek“, Kuhljevi dnevi '02, Ribno pri Bledu, sept. 2002, str. 335–344. 
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Jože Voršič, Andrej Orgulan, Martin Burger: „Višje harmonske komponente in njihov vpliv na 
obremenitve vodnikov“, 23. posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih 
instalacijah, Kotnikovi dnevi, Radenci, mar. 2002, str. 19–30. 

Franc Jakl: „Visokonapetostni daljnovodi – energetski mostovi med narodi in kontinenti“, 23. 
posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih instalacijah, Kotnikovi dnevi, 
Radenci, mar. 2002, str. 105–116. 

PREDSTAVITVE 

Andrej Hanžič: „Občina Železniki“, predstavitev programa zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov v smislu obeznosti iz Kyotskega protokola, kot sledi za R Slovenijo, Železniki, 11. jul. 
2002. 

Andrej Hanžič: „TriCo Graz“, predstavitev projekta v okviru CRP z naslovom Raziskava v 
podporo uresničitvi Kjotskega protokola: strokovna podpora operativnemu programu RS, 
Gradec, Avstrija, 18. sept. 2002. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Andrej Hanžič: Promocija študija 2002, informativni dan, Varaždin, 
Hrvaška, od 28. feb. do 11. mar. 2002. 

Izr. prof. dr. Jože Voršič: Udeležba na sestanku za 6. okvirni program, 
Bruselj, Belgija, od 9. do 11. mar. 2002. 

Žiga Hribar, 
izr. prof. dr. Jože Voršič: 

EMC – Dusseldorf, udeležba na seminarju, 
Dusseldorf, Nemčija, od 3. do 6. apr. 2002. 

Andrej Hanžič, 
izr. prof. dr. Jože Voršič: 

Delovni obisk pri UBA Umweltbundesamt, Dunaj, 
Avstrija, 25. apr. 2002. 

Izr. prof. dr. Jože Voršič: Predavanja na poletni šoli na Univerzi v Tuzli, 
Tuzla, Bosna in Hercegovina, od 8. do 12. jul. 2002. 

Andrej Hanžič: Obisk pri ABB Ludvika, Ludvika, Švedska, 25. jul. 
2002. 

Izr. prof. dr. Jože Pihler, 
izr. prof. dr. Igor Tičar: 

Obisk na Institut für Grundlagen und Theorie der 
Elektrotechnik (IGTE), Gradec, Avstrija, 1. sept. 



Laboratorij za energetiko ME - 25 

2002. 

Izr. prof. dr. Jože Pihler: Obisk na FCI Furukawa Composite Insulator 
Institute Budapest, Budimpešta, Madžarska, od 7. 
do 10. okt. 2002. 

Izr. prof. dr. Jože Pihler, 
Janez Ribič, 
Marjan Stegne, 
izr. prof. dr. Jože Voršič: 

Sodelovanje pri meddržavem projektu, Tuzla, 
Bosna in Hercegovina, 25. in 26. okt. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Nermin Sarajlić 
(Fakulteta za elektrotehniko, Univerza 
v Tuzli, Tuzla, Bosna in Hercegovina): 

Obisk na 11. Mednarodnem posvetovanju 
Komunalna energetika – Power Engineering 2002, 
od 14. do 16. maja 2002. 

Nermin Sarajlić 
(Fakulteta za elektrotehniko, Univerza 
v Tuzli, Tuzla, Bosna in Hercegovina): 

Udeležba na sestanku projekta Analiza nesimetrij v 
SN omrežjih, od 12. do 15. jun. 2002. 

Nermin Sarajlić 
(Fakulteta za elektrotehniko, Univerza 
v Tuzli, Tuzla, Bosna in Hercegovina): 

Obisk sodelujočih pri projektu Analiza nesimetrij v 
SN omrežjih, od 25. do 29. sept. 2002. 

Prof. dr. Kurt Preis, 
prof. dr. Oscar Biro 
(Institut für Grundlagen und Theorie 
der Elektrotechnik, Gradec, Avstrija): 

Razvoj novega predprocesorja za avtomatsko 
generiranje mreže za obstoječi programski paket 
EleFAnT2D, od 9. do 12. dec. 2002. 
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LABORATORIJ ZA VODENJE 
ELEKTROMEHANSKIH SISTEMOV 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Bojan Grčar 

Telefon: (02) 220 70 71 

Elektronska pošta: bojan.grcar@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekt 

Lokalno vodenje in zaščita EES 

Vodja: prof. dr. Bojan Grčar 
Sodelavci: prof. dr. Drago Dolinar, doc. dr. Bojan Štumberger, doc. dr. Jožef 

Ritonja, dr. Oto Težak, dr. Boštjan Polajžer 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Temeljna raziskava se je nanašala predvsem na področje dinamičnega modeliranja 
elektroenergetskih omrežij, vodenje in zaščito elementov. Pri modeliranju omrežij lahko 
enakovredno uporabljamo predstavitev spremenljivk stanja s trenutnimi vrednostmi ali 
dinamičnimi fazorji. Razvita so orodja za analizo interakcije primarnega sistema in zaščitnih 
naprav ob nastopu okvar. V fazi preizkušanja so novi algoritmi za zaščito energetskih 
transformatorjev in vodov, ki temeljijo na analitičnih metodah signalne analize. 

Aplikativni projekt 

Aktivni magnetni ležaji 

Vodja: prof. dr. Drago Dolinar 
Sodelavci: prof. dr. Bojan Grčar, izr. prof. dr. Peter Cafuta, izr. prof. dr. Gorazd 

Štumberger, doc. dr. Jožef Ritonja, dr. Oto Težak, dr. Boštjan 
Polajžer, Kay Hameyer 
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Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Za eksperimentalni sistem aktivnih magnetnih ležajev, ki je bil razvit in zgrajen v sodelovanju 
s KU Leuven, ESAT/ELECTA, Professor K. Hameyer in v sodelovanju s slovenskimi podjetji 
je bila izvedena analiza obratovalnih lastnosti. S pomočjo dinamičnega matematičnega 
modela je bila izvedena analiza vpliva magnetnih nelinearnosti in sklopljenosti radialnih 
ležajev. Predlagani matematični model temelji na tokovno in pozicijsko odvisnih 
karakteristikah radialne sile in magnetnih sklepov, ki so določene z metodo končnih 
elementov in z meritvami. Rezultati analize kažejo na zanemarljiv vpliv magnetnih 
nelinearnosti na radialno silo, medtem ko se zaradi sklopljenosti elektromagnetov pojavijo 
precejšenje spremembe induciranih napetosti. Ocenjene so bile tudi obratovalne lastnosti 
magnetno uležajene gredi. Iz simulacijskih in eksperimentalnih rezultatov je ugotovljen 
zanemarljiv vpliv žiroskopskega pojava ter precejšen vpliv neuravnoteženosti zaradi 
ekscentrične namestitve rotorjev. Zaradi tega se pri kritični hitrosti vrtenja vzbudi lastna 
dinamika nihanja elastične gredi. Vodenje je izvedeno decentralizirano. Predlagana je 
kaskadna vezava PD in PI regulatorjev položaja, ki zagotavlja zelo dobro dušenje in togost 
zaprtozančnega sistema. 

 
Sistem aktivnih magnetnih ležajev. 
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Razvojno-raziskovalna projekta 

LSRM Modeliranje, analiza in vodenje linearnega sinhronskega 
reluktančnega motorja (LSRM) 

Vodja: prof. dr. Drago Dolinar 
Sodelavci: izr. prof. dr. Gorazd Štumberger, prof. dr. Bojan Grčar, doc. dr. 

Bojan Štumberger, Kay Hameyer 

Financira: Varstroj, d. d. 

Glavna tema projekta je bilo načrtovanje vodenja z izboljšanim sledenjem servopogona z 
Linearnim Sinhronskim Reluktančnim Strojem (LSRM). Posebna pozornost je bila namenjena 
sledenju pri zelo nizkih hitrostih gibanja. Razvit je bil nov model stroja z upoštevanim 
nasičenjem magnetnega jedra, uporabljen pa je bil pri načrtovanju in praktični izvedbi 
nelinearnega vodenja pogona. Pokazali smo, da je z upoštevanjem nasičenja v vodenju 
mogoče znatno znižati pogreške pri pozicioniranju pogona, zlasti pri zelo malih hitrostih 
gibanja. 

 
Laboratorijski sistem linearnega sinhronega reluktančnega pogona. 

RR-61-2596 Sistem za vodenje, zaščito in lokalno avtomatizacijo v EES 

Vodja: prof. dr. Bojan Grčar 
Sodelavci: prof. dr. Drago Dolinar, doc. dr. Bojan Štumberger, doc. dr. Jožef 

Ritonja, dr. Oto Težak, dr. Boštjan Polajžer 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Iskra 
SYSEN, d. o. o. 

Projekt obravnava praktično implementacijo razvitih metod in algoritmov na področju vodenja 
in zaščite. Poleg predlaganih novih rešitev na področju transformatorske zaščite so predmet 
proučevanja predvsem medovojni stiki. Omenjena okvara predstavlja z vidika zaščite velik 
izziv, saj večina obstoječih relejev ni sposobna odkriti tovrstnih okvar v njihovi začetni fazi 
nastanka, poleg tega pa je tudi sam pojav v literaturi zelo pomanjkljivo obdelan. Na osnovi 
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množice posnetih vzorcev na laboratorijskem transformatorju želimo zato najprej izpeljati 
ustrezen model, s katerim bi medovojne stike lahko dovolj natančno ponazorili in kasneje na 
osnovi pridobljenih spoznanj predlagati izboljšave zaščitnih algoritmov z vidika občutljivosti. 

Nalogi v sodelovanju z industrijo 

AAPV Analiza ustreznosti enopolnega in tripolnega APV-ja za RTP 
Melje in RTP Maribor 

Vodja: prof. dr. Bojan Grčar 
Sodelavca: prof. dr. Drago Dolinar, doc. dr. Jožef Ritonja 

Financirata: ELES Slovenija; Elektro Maribor, d. o. o. 

V okviru študije je obravnavana problematika ustreznosti vgradnje enopolnih ali tripolnih APV 
v daljnovodna polja 110 kV stikališč RTP Melje in RTP Maribor za daljnovod Maribor 2 – 
Melje 2 ob upoštevanju trenutnega stanja in možnega razvoja (dograjevanja in 
rekonfiguracije) električnega omrežja v Mariboru. Za ovrednotenje vpliva spreminjanja 
konfiguracije 110 kV prenosnega omrežja na prenose moči po posameznih daljnovodih 
omrežja smo izvedli statične izračune pretokov moči. Za ovrednotenje vpliva uporabe 
enopolnega in tripolnega APV na obratovanje 110 kV sistema smo opravili dinamične 
izračune prehodnih pojavov za različne okvare pri različnih strukturnih stanjih omrežja. 

IOCK Izračun obremenitve daljnovodov Cirkovci–Kidričevo 

Vodja: prof. dr. Bojan Grčar 
Sodelavca: prof. dr. Drago Dolinar, doc. dr. Jožef Ritonja 

Financira: ELES Slovenija 

Osnovni cilj projektne naloge je ovrednotenje vpliva različnih dejavnikov na obremenitev 
daljnovodov Cirkovci–Kidričevo. Zanimal nas je vpliv naslednjih dejavnikov: spreminjanje 
porabe električne energije v Kidričevem, izpad katerega izmed daljnovodov Cirkovci–
Kidričevo, spreminjanje proizvodnje električne energije v hidroelektrarni Formin in predvidena 
rast porabe električne energije v Sloveniji. 

PUBLIKACIJE 

Bojan Grčar, Peter Cafuta, Gorazd Štumberger, Aleksandar M. Stanković: „Control-based 
reduction of pulsating torque for PMAC machines“, IEEE trans. energy convers., Vol. 17, No. 
2, str. 169–175, 2002. 
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Adolf Žižek, Oto Težak, Štefan Čelan: „Failure prediction model“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 1, str. 
22–32, mar. 2002. 

Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Oto Težak, Kay Hameyer: „Analysis of 
the laboratory implementation of a radial active magnetic bearning“, Electromagnetic fields in 
electrical engineering (Studies in applied electromagnetics and mechanics) ISEF 2001, 
Krakov, Poljska, Vol. 22, str. 502–507. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger: Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov. 
Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Drago Dolinar: Electrical machines modelling and control. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Oto Težak, Gorazd Štumberger, Boštjan Polajžer, Drago Dolinar: „Advanced methods in 
surface approximation“, Advances in computer cybernetics, selected papers from the 14th 
International conference on Systems research, informatics and cybernetics, Baden-Baden, 
Nemčija, jul. 2002, Vol. XI, str. 20–24. 

Miro Milanovič, Drago Dolinar, Aleksander Ravnjak: „DC to three-phase inverter based on two-
phase to three-phase transformation“, IEEE International symposium on industrial electronics 
ISIE 2002,  L'Aquila, Italija, jul. 2002, 5 str. 

Boštjan Polajžer, Gorazd Štumberger, Drago Dolinar, Kay Hameyer: „Design of a radial active 
magnetic bearing“, XVII symposium Electromagnetic phenomena in nonlinear circuits, Leuven, 
Belgija, jul. 2002, str. 55–58. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Miro Milanovič: „Tracking improvement of LSRM at low 
speed operation“, 15th International conference on electrical machines ICEM 2002, Brugge, 
Belgija, avg. 2002, 6 str. 

Boštjan Polajžer, Jožef Ritonja, Drago Dolinar: „Simple adaptive control for active magnetic 
bearings“, 3rd international seminar on vibrations and acoustic noise of electric machinery, 
Łódź, Poljska, okt. 2002 str. 111–114. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Miro Milanovič: „Improvement of LSRM tracking at low 
speed operation“, 10th International power electronics and motion control conference EPE–
PEMC 2002, Cavtat & Dubrovnik, Hrvaška, sept. 2002, 12 str. 

Gorazd Štumberger, Drago Dolinar: „Vpliv trenja in nelinearnosti železnega jedra na 
trajektorije hitrosti kinematično vodenega linearnega sinhronskega reluktančnega motorja“, 
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Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. A, str. 425–428. 

Aleksander Krašovec, Bojan Grčar: „Turn-to-turn fault in single-phase power transformers“, 
13th International Conference on Power System Protection – PSP 2002, Bled, sept. 2002, str. 
83–86. 

Peter Cafuta, Bojan Grčar, Žarko Čučej: „PWM-less current controlled VSI-IM drive“, 7th 
International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, str. 159–164. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger: „High performance tracking of linear synchronous 
reluctance servodrive“, 7th International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 
2002, str. 182–187. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Prof. dr. Drago Dolinar, 
prof. dr. Bojan Grčar: 

Člana organizacijskega odbora in recenzenta za 7. 
mednarodno delavnico o naprednem vodenju 
elektromehanskih sistemov, Maribor, od 3. do 5. jul. 
2002. 
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LABORATORIJ ZA OSNOVE IN TEORIJO V 
ELEKTROTEHNIKI 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Igor Tičar 

Telefon: (02) 220 71 50 

Elektronska pošta: ticar@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Mednarodni projekt 

Slo–A19/2002 Virtual Electromagnetic Laboratory and Web-based Distance 
Learning 
(Virtualni elektromagnetni laboratorij za spletno učenje na 
daljavo) 

Vodja: izr. prof. dr. Igor Tičar 
Sodelavci: izr. prof. dr. Jože Pihler, mag. Miro Žunec, mag. Andrej Orgulan, 

Peter Kitak, prof. dr. Kurt Preis, prof. dr. Oszkar Biro 

Projektni partner: Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

V okviru navedenega projekta se je uspešno sodelovanje Laboratorija za aplikativno 
elektrotehniko FERI in Institut fur Grundlagen und Theorie der Electrotechnik (IGTE) TU 
Gradec nadaljevalo. Tudi v tem letu smo, poleg osnovne teme virtualnega 
elektromagnetnega laboratorija, na že razvitih programskih orodjih za elektromagnetna polja 
reševali aplikativne naloge za industrijo. 

Za obstoječi programski paket EleFAnT2D smo pričeli razvijati nove preprocesorje za 
avtomatsko generiranje mreže po metodi dekompozicije. Območja okrog elementa določene 
oblike razdelimo na manjša podobmočja, ki se avtomatsko zapolnijo z liki štirikotne oblike. S 
tem bo postal obstoječi programski paket prijaznejši do uporabnika. 

Rezultat skupnega raziskovalnega dela so tudi diplomske naloge, individualna raziskovalna 
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dela podiplomskega študija in objavljeni članki na konferencah in v revijah. 

PUBLIKACIJE 

Igor Tičar, Oszkár Bíró, Kurt Preis: „Vector potential expanded by edge basis functions 
associated with loops on finite-element facets“, IEEE trans. magn., Vol. 38, No. 2, str. 437–
440, mar. 2002. 

Kurt Preis, Oszkár Biró, Thomas Ebner, Igor Tičar: „An electromagnetic field analyis tool in 
education“, IEEE trans. magn., Vol. 38, No. 2, str. 1317–1320, mar. 2002. 

Igor Tičar, Peter Kitak, Jože Pihler: „Načrtovanje novih srednjenapetostnih indikatorjev 
napetosti s pomočjo izračuna električnega polja“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 2, str. 82–87, jun. 
2002. 

Filip Samo Balan, Darko Koritnik, Andrej Orgulan, Jože Voršič: „Hitra kalibracija flikermetra za 
pravilno oceno kakovosti napetosti po EN 50160“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 2, str. 111–114, jun. 
2002. 

Jurij Krope, Lucija Črepinšek-Lipuš, Igor Tičar, Darko Goričanec: „A CaCO3 kristályképződés 
megelőzése mágneses vízkezeléssel“, Magy. épülgép., let. 51, št. 5, str. 27–29, 2002. 

Igor Tičar, Martin Zorič: Osnove elektrotehnike. Zv. 1, Elektrostatika in tokovna polja. Maribor: 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Kurt Preis, Oszkar Bíró, Peter Supancic, Igor Tičar: „FEM simulation of thermistors including 
dielectric effects“, The tenth biennal IEEE conference on electromagnetic field computation, 
Perugia, Italija, jun. 2002, str. 279. 

Oszkar Bíró, Kurt Preis, Klaus Papp, Helmut Reisinger, Igor Tičar: „Validation of the FEM 
computation of losses in 3D laminated iron structures“, The tenth biennal IEEE conference on 
electromagnetic field computation, Perugia, Italija, jun. 2002, str. 335. 

Igor Tičar, Jože Pihler, Jože Voršič, Peter Kitak, Oszkár Biró, Kurt Preis: „Design of new 
insulator with capacity divider using 3D electric field calculation“, 10th International IGTE 
symposium on numerical fields calculation in electrical engineering, Gradec, Avstrija, sept. 
2002, str. 141–146. 

Miro Žunec, Franc Jakl, Igor Tičar, Kurt Preis, Oszkar Biró: „Temperature investigation at a 
multilayer ACSR 490/65 conductor and OPGW cable with electromagnetic field analysis tools–
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ELEFANT 2D“, 10th International IGTE symposium on numerical fields calculation in electrical 
engineering, Gradec, Avstrija, sept. 2002, str. 490–495. 

Franc Jakl, Miro Žunec, Igor Tičar, Ivo Uglešić: „Distribution of current density in layers of 
overhead bare conductors“, International conference on power systems and communication 
systems infrastructures for the future CRIS 2002, Peking, Kitajska, sept. 2002, 4 str. 

Igor Tičar, Jože Pihler, Jože Voršič, Jurij Krope: „Voltage presence indicating system for 
medium voltage switchgear“, 6th WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, 
Communications and Computers CSCC 2002, Rethymno, Grčija, jul. 2002, str. 6631–6636. 

Franc Jakl, Miro Žunec, Igor Tičar, Ivo Uglešić: „Temperature conditions with skin effect 
impact on current density distribution in ACSR and OPGW cables“, International symposium 
Modern electric power systems MEPS '02, Wrocław, Poljska, sept. 2002, str. 576–580. 

Peter Kitak: „Konstruiranje oblike kontaktov kompresijskega ločilnega stikala s pomočjo 2D 
izračuna električnega polja“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca 
ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 365–368. 

Igor Tičar, Jože Pihler, Peter Kitak: „Primerjava in uporabnost 2D in 3D metode za izračun 
električnega polja po metodi končnih elementov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 405–408. 

Filip Samo Balan, Darko Koritnik, Andrej Orgulan, Jože Voršič: „Hitra kalibracija flikmetra za 
pravilno oceno kakovosti napetosti po EN 50160“, 11. mednarodno posvetovanje Komunalna 
energetika, Maribor, maj 2002, 7 str. 

Jože Voršič, Andrej Orgulan, Martin Burger: „Višje harmonske komponente in njihov vpliv na 
obremenitve vodnikov“, 23. posvetovanje o močnostni elektrotehniki in sodobnih električnih 
instalacijah, Kotnikovi dnevi, Radenci, mar. 2002, str. 19–30. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Igor Tičar: Projekt Slo–A 19, znanstveno-raziskovalno 
sodelovanje, Gradec, Avstrija, od 1. jan. do 31. dec. 
2002. 
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LABORATORIJ ZA APLIKATIVNO 
ELEKTROMAGNETIKO 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Mladen Trlep 

Telefon: (02) 220 70 41 

Elektronska pošta: mladen.trlep@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Razvojno-raziskovalni projekt 

AEPOSS Analiza elektromagnetnega polja v okolici strelovodnih 
sistemov 

Vodja: izr. prof. dr. Mladen Trlep 
Sodelavci: izr. prof. dr. Anton Hamler, dr. Marko Jesenik, doc. dr. Bojan 

Štumberger, Viktor Goričan 

Financira: Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko 

Namen projekta je analizirati elektromagnetno polje v okolici strelovodnih sistemov. Pri tem sta v 
ospredju dve področji. Prvo področje obravnava mehanizem širjenja strele v nehomogenem 
prostoru s časovno spremenljivimi karakteristikami, drugo pa je usmerjeno v iskanje metod za 
natančen izračun elektromagnetnega polja, kar je predpogoj za kvalitetno analizo. V prvi fazi 
projekta smo izbrali metodo končnih elementov, ki ustreza danim zahtevam glede natančnosti 
izračuna in omogoča podrobno upoštevanje karakteristik prostora. 
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Električno polje pri širjenju strele v okolici strelovodnega sistema. 

Naloge v sodelovanju z industrijo 

MS32 Izdelava prototipa in osvajanje proizvodnje stikala MS 32 

Vodja: izr. prof. dr. Anton Hamler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Mladen Trlep, mag. Boris Bizjak, dr. Marko Jesenik, doc. 

dr. Bojan Štumberger, Viktor Goričan, G. Hrovat 

Financirata: Ministrstvo za ekonomijo Republike Slovenije; Iskra Stikala, d. d. 

Projekt se je nanašal na razvoj tehnično zahtevnega motorsko zaščitnega stikala, katerega 
bodo stroški proizvodnje nižji od obstoječega manj zmogljivega stikala MS 25. Naša naloga 
pri tem projektu je bila analiza magnetnih, električnih in toplotnih razmer, ki je potekala že od 
osnovne zamisli konstrukcije stikala. Ker pri proizvodih takšnega tipa določa konstrukcija že 
okrog 70 % stroškov, ima ta bistveni pomen na ceno. Prav tako ima bistveno vlogo na 
zmogljivost stikala, ki jo je možno spremljati tekom razvoja in konstruiranja samo s prej 
omenjenimi analizami. Pilotska proizvodnja stikala je v fazi testiranja. 
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REMTM Razvoj enosmernega motorja s trajnimi magneti 

Vodja: izr. prof. dr. Anton Hamler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Mladen Trlep, dr. Marko Jesenik, doc. dr. Bojan 

Štumberger, Viktor Goričan 

Financira: BSH Hišni aparati, d. o. o. 

Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega predhodnega projekta, katerega rezultat je bil 
podoben motor vendar manjše moči in je že v redni proizvodnji. V tem projektu gre za razvoj 
motorja moči 80 W, ki je namenjen za pogon različnih gospodinjskih aparatov in mora s 
parametri kot so moč, vrtilni moment, trajanje obratovanja, segrevanje, blokirni moment, 
vrtljaji v prostem teku, količini in vrsti uporabljenega materiala, ustrezati ozkim tolerančnim 
zahtevam. Zaradi namena uporabe motorja pa je tudi dimenzijsko zelo omejen. To je 
zahtevalo raziskavo procesa razmagnetenja trajnih magnetov v primeru kratkega stika kot 
tudi segrevanja rotorskega navitja. Posebna pozornost je bila dana tudi napajanju motorja, ki 
je izvedeno preko usmernika. Takšen način napajanja namreč spremeni dogajanje v motorju, 
kar ima vpliv na njegove karakteristike. Izdelani so bili že prvi prototipi, ki so v fazi testiranja. 

OPESMTM Optimizacija polov enofaznega sinhronskega motorja s trajnimi 
magneti 

Vodja: izr. prof. dr. Anton Hamler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Mladen Trlep, dr. Marko Jesenik, doc. dr. Bojan 

Štumberger, Viktor Goričan 

Financira: Iskra MEHANIZMI, d. d. 

Namen projekta je zagotoviti zanesljivo obratovanje sinhronskega motorja s trajnimi magneti, 
v čim širšem napetostnem področju in z vnaprej določeno smerjo vrtenja, ki pri teh motorjih 
namreč ni zanesljivo definirana. Obema zahtevama je možno ustreči z oblikovanjem 
statorskih polov. Ker je povezava med obliko pola in zanesljivostjo obratovanja pri različnih 
napetostih ter vrtilnim momentom zelo zakrita, pri oblikovanju ni možno uporabiti avtomatskih 
optimizacijskih algoritmov. Zaradi tega so bili uporabljeni intuitivni oblikovalni postopki, ki so 
temeljili na analizi magnetnega polja z metodo končnih elementov ter direktnega 
neposrednega momenta iz porazdelitve magnetnega polja. Izdelan je že prototip, ki je v fazi 
preizkušanja. V okvirju tega projekta so bile opravljene raziskave in izdelani prvi prototipi 24-
polnega rotorja iz brizganih in stiskanih NeFeB magnetov za sinhronske motorje. Za 
kakovostno namagnetenje teh materialov so potrebne velike energije, ker pa so rotorji 
majhnih dimenzij (premer = 12 mm) predstavlja mnogopolno magnetenje izjemne probleme. 
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NMES Numerični modeli elektromagnetnih struktur 

Vodja: izr. prof. dr. Mladen Trlep, prof. dr. Andrzej Krawczyk 
(Electrotechnical Institute) 

Sodelavci: zasl. prof. dr. Božidar Hribernik, izr. prof. dr. Anton Hamler, dr. 
Marko Jesenik, doc. dr. Bojan Štumberger, Viktor Goričan, S. 
Sikora, R. Starzynski, J. Sikora, prof. dr. S. Wiak 

Financirata: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Državni 
komite za znanstveno raziskovanje Poljske 

Delo v okviru projekta je potekalo na aplikaciji numeričnih metod za analizo 
elektromagnetnega polja v bioloških tkivih in v povezavi s tem na razvoju inverznega pristopa 
z DRM metodo za uporabo v medicinski diagnostiki. Razvija se nova programska oprema, ki 
bo prinesla nekatere specifične rešitve in bo prilagojena na obstoječe programske rešitve. V 
okviru projekta je bil izveden prvi slovensko-poljski seminar na temo aplikativne 
elektromagnetike. 

OTISDM Osvajanje tehnologije izdelave sestavnih delov motorjev iz 
stiskanih in brizganih mehko in trdomagnetnih kompozitov in 
njihovo uvajanje v redno proizvodnjo 

Vodja: izr. prof. dr. Anton Hamler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Mladen Trlep, dr. Marko Jesenik, doc. dr. Bojan 

Štumberger, Viktor Goričan 

Projektna partnerja: Iskra MEHANIZMI, d. d.; Inštitut za kovinske materiale in tehnologije 

Financira: Ministrstvo za gospodarstvo Republike Slovenije 

V projektu sta zastavljena dva cilja: nadomestitev lameliranih magnetnih krogov iz magnetne 
pločevine s praškastimi mehkomagnetnimi materiali in nadomestitev feritnih magnetov s 
praškastimi materiali iz skupine NeFeB magnetov. V obeh primerih bi se naj za oblikovanje 
uporabil postopek brizganja in stiskanja. Zamenjava materialov bo znižala količino 
porabljenega materiala, saj pri teh tehnologijah obdelave ni odpadkov, po drugi strani pa bo 
vplivala na povečanje zmogljivosti elektromotorjev, pri katerih se bodo takšni sestavni deli 
uporabili. V redni proizvodnji bi omenjena tehnologija predstavljala veliko poenostavitev in 
pocenitev. Izdelani so bili prvi vzorci dvopolnega sinhronskega motorja, ki so v fazi testiranja. 
Prvi rezultati so ugodni, nakazujejo pa, da bo treba oblike delov magnetnega kroga, kakršne 
so bile v uporabi pri klasičnih materialih, sedaj spremeniti. 
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Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

WALM Široko uporaben linearni motor 

Vodja: izr. prof. dr. Anton Hamler 
Sodelavci: izr. prof. dr. Mladen Trlep, dr. Marko Jesenik, doc. dr. Bojan 

Štumberger, Viktor Goričan 

Financirala: Iskra Emeco Kranj, Ideal sistemi 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Cilj sodelovanja v okviru tega projekta je proizvodnja široko uporabnih in robustnih 
reluktančnih linearnih motorjev. Konstruirali smo novo obliko aktivnih delov motorja in opravili 
analizo magnetnih in mehanskih razmer. Zaradi zahtevnosti pogona je predvidenih več 
variant sekundarnega dela motorja. Izdelali smo tudi prototip. Področje uporabe teh motorjev 
so transportni in proizvodni sistemi. 

PUBLIKACIJE 

Viktor Goričan, Anton Habler, Božidar Hribernik, Marko Jesenik, Mladen Trlep: „Measurement 
set-up for 1-D and 2-D testing of magnetic properties of magnetic steel sheets“, J. Tech. 
Phys., Vol. 43, No. 4, str. 405-409, 2002.  

Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep, Anton Hamler, Bojan Štumberger: „Eddy current 
calculation in the circular sample of the two-phase rotational single sheet tester“, J. Tech. 
Phys., Vol. 43, No. 4, str. 411-416, 2002. 

Janez Rozman, Mladen Trlep, Bojan Zorko, Matjaž Bunc: „Stimulation of nerves innervating 
the pancreas of a dog“, J. Tech. Phys., Vol. 43, No. 4, str. 467-473, 2002.   

Bojan Štumberger, Anton Hamler, Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep: „Flux-
weakening and output power capability estimation of interior permanent magnet synchronous 
motor in variable speed drive application“, J. Tech. Phys., Vol. 43, No. 4, str. 489-494, 2002.  

Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep, Anton Hamler, Bojan Štumberger: „Enlargement 
of the rotational field homogenity area in a two-phase round rotational single sheet tester“, Inf. 
MIDEM, let. 32, št. 2, str. 100–104, jun. 2002. 
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Marko Jesenik, Mladen Trlep, Bojan Štumberger, Anton Hamler: „Tranzientni izračun vrtinčnih 
tokov z metodo končnih elementov“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 2, str. 101–106, 2002. 

Marko Jesenik, Mladen Trlep, Bojan Štumberger, Anton Hamler: „Izračun magnetnega polja in 
vrtinčnih tokov v okroglem vzorcu dvo faznega merilca lastnosti magnetne pločevine v vrtilnem 
magnetnem polju“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 3/4, str. 191–197, 2002. 

Benjamin Erjavec, Jože Pihler, Mladen Trlep: „Načrtovanje zaščitnih iskril visokonapetostnih 
kompozitnih izolatorjev s pomočjo izračuna električnega polja“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 5, 
str. 273–278, 2002. 

Božidar Hribernik, Anton Hamler: Elektrotehnični materiali, Modul: Kovinski materiali: učbenik. 
Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Anton Hamler, Mladen Trlep, Bojan Štumberger, Marko Jesenik: „Impact of stator pole shape 
of synchronous motor on torque“, WSEAS International Conference on System Science, 
Applied Mathematics & Computer Science and Power Engineering Systems, Rio de Janeiro, 
Brazilija, okt. 2002, str. 1571–1574. 

Viktor Goričan, Marko Jesenik, Anton Hamler, Bojan Štumberger, Mladen Trlep: „Performance 
of round rotational single sheet tester (RRSST) at higher flux densities in the case of GO 
materials“, 7th international workshop on 1&2-dimensional magnetic measurement and 
testing, Lüdenscheid, Nemčija, sept. 2002, str. VI.2. 

Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep, Anton Hamler, Bojan Štumberger: „Field 
homogeneity in 2D R.R.S.S.T. and 2D S.R.S.S.T.“, 10th International IGTE symposium on 
numerical fields calculation in electrical engineering, Gradec, Avstrija, sept. 2002, str. 109. 

Olaf Henze, Wolfgang M. Rucker, Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep, Anton 
Hamler, Bojan Štumberger: „Hysteresis model and examples of ferromagnetic materials“, The 
tenth biennal IEEE conference on electromagnetic field computation, Perugia, Italija, jun. 
2002, str. 48. 

Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep, Anton Hamler, Bojan Štumberger: „Field 
homogeneity in a two-phase rotational single sheet tester with square sample“, The tenth 
biennal IEEE conference on electromagnetic field computation, Perugia, Italija, jun. 2002, str. 
135. 

Mladen Trlep, Janez Rozman: „The FEM analysis of the peroneal nerve stimulation in 
hemiplegic patients“, The tenth biennal IEEE conference on electromagnetic field computation, 
Perugia, Italija, jun. 2002, str. 210. 
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Mladen Trlep, Anton Hamler, Marko Jesenik, Bojan Štumberger: „The FEM-BEM analysis of 
complex grounding systems“, The tenth biennal IEEE conference on electromagnetic field 
computation, Perugia, Italija, jun. 2002, str. 317. 

Anton Hamler, Martin Bizjak, Marko Jesenik, Bojan Štumberger, Mladen Trlep: „Analysis of 
conditions in circuit breaker“, Electromagnetic fields in electrical engineering ISEF 2001 
(Studies in applied electromagnetics and mechanics), Krakov, Poljska, Vol. 22, str. 196–201. 

Bojan Štumberger, Viktor Goričan, Anton Hamler, Mladen Trlep, Marko Jesenik: „Comparison 
of different models for iron core loss calculation in electrical machines“, Electromagnetic fields 
in electrical engineering ISEF 2001 (Studies in applied electromagnetics and mechanics), 
Krakov, Poljska, Vol. 22, str. 283–288. 

Marko Jesenik, Viktor Goričan, Mladen Trlep, Anton Hamler, Bojan Štumberger: „Field 
homogeneity in a two-phase round rotational single sheet tester with and without the shields“, 
Electromagnetic fields in electrical engineering ISEF 2001 (Studies in applied 
electromagnetics and mechanics), Krakov, Poljska, Vol. 22, str. 434–439. 

Anton Hamler, Mladen Trlep, Bojan Štumberger, Marko Jesenik: „Pole modelling of 
synchronous motor with permanent magnet rotor“, 10th international symposium on short-
circuit currents in power systems, Lodz, Poljska, okt. 2002, Vol. 1, str. 143–148. 

Bojan Štumberger, Anton Hamler, Mladen Trlep, Marko Jesenik, Viktor Goričan: „Increasing of 
output power capability in a flux-weakened permanent magnet synchronous motor with a third 
harmonic current injection“, VII-th International workshop on optimisation and inverse 
electromagnetism OIPE 2002, Lodz, Poljska, sept. 2002, str. 29. 

Aleksander Kosec, Jože Pihler, Anton Hamler: „Analiza razmer elektromagneta kontaktorja“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. A, str. 385–388. 

Gorazd Hrovat, Anton Hamler: „Izračun temperaturnega polja motorskega zaščitnega stikala s 
pomočjo metode končnih elementov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 397–400. 

Jernej Ribič, Viktor Goričan, Anton Hamler: „Izračun rotorskega toka in statičnih karakteristik 
asinhronskega motorja s kratkostično kletko“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 417–420. 
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OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Dr. Marko Jesenik, 
izr. prof. dr. Mladen Trlep: 

Udeležba na znanstvenem srečanju, Perugia, 
Italija, od 16. do 19. jun. 2002. 

Viktor Goričan: Udeležba na mednarodni delavnici, Ludenscheid, 
Nemčija, 16. in 17. sept. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Prof. dr. Livio Šušnjič 
(Univerza u Rijeci, Tehnički fakultet, 
Zavod za elektrotehniku, Rijeka, 
Hrvaška): 

Predstavitev dela laboratorija zaradi možnosti 
sodelovanja s Fakulteto za elektrotehniko na Reki, 
od 3. do 7. jun. 2002. 

Prof. dr. S. Wiak 
(Institute of Electrical Machines and 
Transformers, Technical University of 
Lodz, Lodz, Poljska): 

Redno srečanje v okviru slovensko-poljskega 
seminarja in priprave konference ISEF 2003, od 22. 
do 24. jun. 2002. 

Prof. dr. Andrzej Krawczyk 
(Electrotechnical Institute, Varšava, 
Poljska): 

Redno srečanje v okviru slovensko-poljskega 
seminarja in priprave na konferenco ISEF 2003, od 
25. do 30. sept. 2002. 

Prof. dr. S. Wiak 
(Institute of Electrical Machines and 
Transformers, Technical University of 
Lodz, Lodz, Poljska): 

Redno srečanje v okviru slovensko-poljskega 
seminarja in priprave konference ISEF 2003, 26. in 
27. sept. 2002. 

Prof. dr. Kurt Preis, 
prof. dr. Oscar Biro 
(Institut für Grundlagen und Theorie 
der Elektrotechnik, Gradec, Avstrija): 

Prikaz programske opreme laboratorija, 11. dec. 
2002. 
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INŠTITUT ZA ROBOTIKO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Karel Jezernik 

Telefon: (02) 220 73 00 

Elektronska pošta: karel.jezernik@uni-mb.si 

http://www.ro.feri.uni-mb.si 

Inštitut za robotiko izvaja temeljne in aplikativne raziskave na področjih raziskovanja in gradnje 
robotskih sistemov, avtomatizacije proizvodnje, senzorskih sistemov, teorije regulacij, modeliranja, 
identifikacij, računalniškega vodenja procesov, industrijske robotike, servosistemov, robotskih 
krmilnikov in regulacijskih sistemov v realnem času. Razvijamo napredne regulacijske algoritme 
za nadzor položaja, hitrosti in navora za uporabo različnih vrst električnih izvršilnih členov in 
konstrukcij robotskih mehanizmov. 

Ukvarjamo se tudi s kinematičnim vodenjem robotov, robotiziranih postopkov in simulacijami 
procesov. Pri vodenju uporabljamo realne in simulirano-realne mehanizme in krmilnike. S 
simulacijami pokrivamo virtualno in realno področje sistemov in procesov. V ta namen raziskujemo 
še nelinearno in robustno vodenje. 

V laboratoriju za Energetsko elektroniko se raziskovalno ukvarjamo z napravami energetske 
elektronike. Raziskujemo resonančne pretvornike in osnovne strukture DC/DC pretvornikov skozi 
modulacijske postopke. 

Inštitut za robotiko ima razvejano mednarodno sodelovanje. V okviru programa Socrates-Erasmus 
sodeluje z Universidade do Minho - Portugalska, Technische Universität Braunschweig - Nemčija, 
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Technische Universität Wien - Avstrija, Universitat Politechnica de Catalunya - Španija, Universitat 
Rovira i Virgili - Španija, Loughborough University - Velika Britanija. V okviru programa CEEPUS 
pa sodeluje s Technical University of Timisoara - Romunija, Budapest University of Technology 
and Economics - Madžarska, Cracow University of Technology - Poljska, Vienna University of 
Technology - Avstrija in Technical University of Košice - Slovaška. 

 

Člani inštituta so organizirani v treh laboratorijih. 

 

 

 

Laboratorij za 
energetsko 
elektroniko 

Vodja: 
izr. prof. dr. Miro Milanović 

Laboratorij za 
industrijsko 

robotiko 
Vodja: 

prof. dr. Karel Jezernik 

Laboratorij za 
kinematiko in 

simulacije 
Vodja: 

izr. prof. dr. Peter Cafuta 

Inštitut za robotiko 
Predstojnik: 

prof. dr. Karel Jezernik 
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Laboratorij za energetsko elektroniko 

Vodja: izr. prof. dr. Miro Milanović 

Redno zaposleni sodelavci: dr. Alenka Hren; dr. Franc Mihalič; Anton Otič, univ. dipl. inž. 

Laboratorij za industrijsko robotiko 

Vodja: prof. dr. Karel Jezernik 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Riko Šafarič; doc. dr. Martin Terbuc; dr. Miran Rodič; 
doc. dr. Suzana Uran; dr. Dušan Drevenšek; dr. Aleš Hace; dr. 
Andreja Rojko; mag. Janez Pogorelc; Milan Čurkovič, univ. dipl. inž.; 
Gregor Edelbaher, univ. dipl. inž.; Jože Harnik, dipl. inž.; Jože 
Korelič, univ. dipl. inž.; Evgen Urlep, dipl. inž. 

Tehnološki center za mehatroniko in avtomatiko (TCMA) 

Vodja: prof. dr. Karel Jezernik 

Laboratorij za kinematiko in simulacije  

Vodja: izr. prof. dr. Peter Cafuta 

Redno zaposlena sodelavca: doc. dr. Boris Curk; Marijan Španer, univ. dipl. inž. 
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LABORATORIJ ZA ENERGETSKO ELEKTRONIKO 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Miro Milanovič 

Telefon: (02) 220 73 30 

Elektronska pošta: milanovic@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekt 

LENEL-01 Trifazni razsmernik, izveden z minimalnim številom elementov 

Vodja: izr. prof. dr. Miro Milanovič 
Sodelavci: prof. dr. Karel Jezernik, doc. dr. Franc Mihalič, dr. Alenka Hren, 

Anton Otič 

Razsmerniki z napetostnim enosmernim izvorom se zelo pogosto uporabljajo kot končne 
stopnje v sistemih neprekinjenega napajanja (uninterupt power supply – UPS). Obravnavana 
je trifazna razsmerniška struktura, kjer je uporabljena dvofazno-trifazna transformacija. Opis 
te transformacije najdemo v literaturi. Predlagan algoritem omogoča izvedbo transformacije v 
transformatorskem jedru. Prav tako je predlagana tudi konfiguracija razsmernika z 
minimalnim številom polprevodniških elementov. V ta namen je bil razvit tudi ustrezen 
matematični model strukture trifaznega transformatorja s pripadajočim razsmernikom. 
Izvedena je bila analiza vezja s pomočjo računalniškega programa SPICE in rezultati analize 
se zelo dobro ujemajo z eksperimentalnimi rezultati na prototipu majhne moči (500 W). 

PUBLIKACIJE 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Bojan Gergič, Žarko Čučej: „Progressive space frequency 
quantization for SAR data compression“, IEEE trans. geosci. remote sens., Vol. 40, No. 1, str. 
3–10, jan. 2002. 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Žarko Čučej: „Context-based image coding using fuzzy logic“, 
Opt. eng., Vol. 41, No. 11, str. 2814–2823, nov. 2002. 
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Miro Milanovič, Peter Kuzman: „Enofazno trifazni napetostni pretvornik“, Inf. MIDEM, let. 32, 
št. 2, str. 105–110, jun. 2002. 

Miro Milanovič: Analogna integrirana vezja v industrijski elektroniki. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Peter Planinšič, Dušan Gleich, Žarko Čučej: „The constraint optimisation in subband image 
coding using fuzzy iterative algorithm“, 3rd WSEAS International Conference on Neural 
Networks and Applications NNA '02, 3rd WSEAS International Conference on Fuzzy Sets and 
Fuzzy Systems FSFS '02, 3rd WSEAS International Conference on Evolutionary Computation 
EC '02, Interlaken, Švica, feb. 2002, str. 98–103. 

Peter Planinšič, Dušan Gleich, Žarko Čučej: „The use of fuzzy image quality measure for 
embedded wavelet coders“, 9th International Workshop on Systems, Signals and Image 
Processing, Manchester, Velika Britanija, nov. 2002, str. 256–260. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Miro Milanovič: „Tracking improvement of LSRM at low 
speed operation“, 15th International conference on electrical machines ICEM 2002, Brugge, 
Belgija, avg. 2002, 6 str. 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Žarko Čučej: „Fuzzy coded space frequency quantization“, 
IEEE international geoscience and remote sensing symposium and the 24th Canadian 
symposium on remote sensing IGARSS 2002, Toronto, Kanada, jun. 2002, 3 str. 

Miro Milanovič, Drago Dolinar, Aleksander Ravnjak: „DC to three-phase inverter based on two-
phase to three-phase transformation“, IEEE International symposium on industrial electronics 
IEEE-ISIE 2002, L'Aquila, Italija, jul. 2002, 5 str. 

Miro Milanović, Robert Kovačič: „Control and small-signal modelling of resonant link 
converter“, 10th International power electronics and motion control conference EPE–PEMC 
2002, Cavtat & Dubrovnik, Hrvaška, sept. 2002, 12 str. 

Drago Dolinar, Gorazd Štumberger, Miro Milanovič: „Improvement of LSRM tracking at low 
speed operation“, 10th International power electronics and motion control conference EPE–
PEMC 2002, Cavtat & Dubrovnik, Hrvaška, sept. 2002, 12 str. 

Dušan Gleich, Peter Planinšič, Žarko Čučej: „Fuzzy coded trellis quantization“, 4th IEEE 
Region 8 International symposium on Video/image processing and multimedia 
communications VIPromCom-2002, Zadar, Hrvaška, jun. 2002, str. 49–52. 
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Robert Kovačič, Miro Milanovič: „Malosignalni model pretvornika z resonančnim povezovalnim 
krogom“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 61–64. 

Miro Milanovič: „Trifazni razsmernik, zasnovan na dvofazno trifazni transformaciji“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
A, str. 477–480. 

PREDSTAVITVE 

Miro Milanovič: „Switching matrix converters“, seminar na School of Engineering of Universitat 
Rovira i Virgili, Tarragona, Španija, od 18. do 22. feb. 2002. 

Miro Milanovič: „Matrični pretvorniki“, seminar (izbirni predmet) za podiplomski študij, 
Tarragona, Španija, 18. feb. 2002. 

Anton Otič: „Evropski teden mobilnosti“, predstavitev in poskusna vožnja z električnim 
avtomobilom, Ljubljana, 19. sept. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Doc. dr. Franc Mihalič, 
dr. Alenka Hren: 

Člana organizacijskega odbora in recenzenta za 7. 
mednarodno delavnico o naprednem vodenju 
elektromehanskih sistemov, Maribor, od 3. do 5. jul. 
2002. 

Izr. prof. dr. Miro Milanovič: Član mednarodnega programskega odbora in 
recenzent za 10th International Power Electronics 
and Motion Control Conference, Cavtat & 
Dubrovnik, Hrvaška, od 9. do 11. sept. 2002. 
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LABORATORIJ ZA INDUSTRIJSKO ROBOTIKO 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Karel Jezernik 

Telefon: (02) 220 73 00 

Elektronska pošta: karel.jezernik@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekt 

L2-3440 Posebni elektromotorji za sodobne servopogone 

Vodja: izr. prof. dr. Riko Šafarič 
Sodelavci: Bojan Slemnik, Matej Gajzer, Miralem Hadžiselimovič 

Projektni partner: Indramat elektromotorji, d. o. o. 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
Indramat elektromotorji, d. o. o. 

Predmet raziskav v okviru tega projekta so posebni sinhronski motorji s trajnimi magneti, 
napajani s frekvenčnimi pretvorniki, ki so predvideni za uporabo v sodobnih servopogonih. 

V nadaljevanju prve faze projekta smo se v glavnem posvečali vprašanjem, ki se nanašajo na 
čim večjo vrednost in ustrezno obliko vrtilnega momenta vsakega posameznega motorja. 
Glede na to smo obravnavali možne načine izvedb navitij statorjev načrtovanih motorjev. 
Posebno pozornost smo namenjali vprašanju relativno visokih razlik v cenah trajno 
magnetnih materialov, kakor tudi želeni hitrosti in kakovostii našega dela.  

Na podlagi analitičnega dela ter opravljenih numeričnih simulacij smo sofinancerju tega 
projekta, podjetju Indramat elektromotorji iz Železnikov (Slovenija), članu skupine Rexroth 
Bosch (Nemčija), predlagali primerne kombinacije trajnomagnetnih rotorjev in ustreznih 
statorskih navitij. Omenjeno podjetje lahko računa tako z doseganjem želenih statičnih 
karakteristik kot z manjšim vplivom določenih harmonikov na nihanje vrtilnega momenta – 
posredno tudi z manjšim segrevanjem, kar je na splošno eden večjih problemov proizvajalcev 
elektromotorjev. 
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Sklepamo, da so naše dosedanje raziskave dosegle prvi del svojega namena, s tem ko 
prispevajo k dvigu ene od ključnih sposobnosti podjetja, tj. k hitrejšemu razvoju cenovno 
ugodnih proizvodov. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

R55-3355 Stroj za razrez z vodnim curkom 

Vodja: izr. prof. dr. Martin Terbuc 
Sodelavci: dr. Miran Rodič, dr. Aleš Hace, Marijan Španer 

Financirala: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Alpina, 
d. d. 

Trajanje: od jan. 2000 do jun. 2002 

Cilj projekta je izdelava stroja in krmilnika, ki bo omogočal večjo prožnost proizvodnje tudi pri 
manjšem številu izdelkov – tudi za izdelavo enega para čevljev. Rezalnik na vodni curek se 
vklaplja v proizvodnjo obutve kot prva delovna faza, ki sledi iz predhodno pripravljene 
geometrije izdelka in posameznih sestavnih delov na CAD sistemu. 

Mednarodni projekt 

UNISTRUCT Nove metode adaptivnega vodenja, zasnovane na 
poenostavljenih enoličnih strukturah učenja 

Vodja: prof. dr. Karel Jezernik, Jozsef K. Tar (Budapest Polytechnic John 
von Neuman) 

Sodelavci: izr. prof. dr. Martin Terbuc, izr. prof. dr. Riko Šafarič, dr. Aleš Hace, 
dr. Andreja Rojko, Imre Rudas, Janos F. Bito, Laslo Horvat 

Projektni partner: Budapest Polytechnic John von Neuman 

Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

V članku, predstavljenem na IECON'02, je bila predstavljena nova družina simplektičnih 
matrik. Kot je to prikazano s simulacijskimi rezultati robotske roke tipa SCARA s 3DOF, imajo 
transforacije mnogo prednosti v tovrstnih aplikacijah vodenja. Rezultati so pokazali, da 
opisana nova družina simplektičnih matrik pomembno izboljša kakovost adaptivnega 
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vodenja. Potrebne so relativno preprostejše matematične operacije kot pri uporabi klasičnih 
MOST transformacij, zadovoljena pa je tudi zahteva po bližnji enotnosti, ki je potrebna za 
popolno stabilnost vodenja. Nadaljnje raziskave aplikacij teh simplektičnih transformacij so 
nadvse koristne. 

V naslednjem članku je bila kot zgled obravnavana robotska roka tipa SCARA s tremi 
prostostnimi stopnjami in elastičnimi sklepi, ki jih poganjajo napetostno vodeni enosmerni 
električni motorji. Z uporabljenimi elastičnimi sklepi ima problem 6 mehanskih in tri električne 
prostostne stopnje, ki skupaj tvorijo elektromehanski sistem z 9 DOF. Za regulacijo so bile 
modelirane le prve tri prostostne stopnje. Na temelju simulacij je bilo doseženo spoznanje, da 
lahko vodenje, načrtovano za tri mehanske prostostne stopnje, učinkovito kompenzira vpliv 
nemodeliranih prostostnih stopenj in nenatančnost modeliranja. V prihodnosti se zdi koristno 
raziskati uporabnost te metode v drugih nelinearnih sistemih, npr. vodenje kemijskih 
reaktorjev. 

PUBLIKACIJE 

R. M. Parkin, C. A. Czarnecki, Riko Šafarič, D. W. Calkin: „A PID servo control system 
experiment conducted remotely via Internet“, Mechatronics (Oxf.), Vol. 12, No. 6, str. 833–843, 
2002. 

Miran Rodič, Karel Jezernik: „Speed-sensorless sliding-mode torque control of an induction 
motor“, IEEE trans. ind. electron., Vol. 49, No. 1, str. 87–95, feb. 2002. 

Asif Šabanović, Karel Jezernik, Nadira Šabanović: „Sliding modes applications in power 
electronics and electrical drives“, Variable structure systems: towards the 21stcentury (Lecture 
notes in control and information sciences). Berlin: Springer 2002, str. 223–251. 

Suzana Uran, Riko Šafarič: „Naprava s pnevmatično aktivno površino: Tehnike krmiljenja 
gibljivih predmetov“, Stroj. vestn., let. 48, št. 6, str. 332–354, 2002. 

Suzana Uran, Riko Šafarič: „Naprava s pnevmatično aktivno površino: Tehnike krmiljenja lege 
togih objektov s povratno zvezo in brez nje“, Stroj. vestn., let. 48, št. 5, str. 267–282, 2002. 

Suzana Uran, Riko Šafarič, Tobias Winther: „Naprava s pnevmatično aktivno površino – razvoj 
prototipa in Ljapunovova analiza stabilnosti“, Stroj. vestn., let. 48, št. 4, str. 218–233, 2002. 

Andreja Rojko, Karel Jezernik: „Vodenje robota v drsnem režimu z adaptivno mehko 
estimacijo dinamike“, Elektroteh. vestn., let. 69, št. 2, str. 128–134, 2002. 

Riko Šafarič: „Mehatronika – interdisciplinarna študijska smer na Univerzi v Mariboru: 
mehatronika – kaj je to?“, Svet elektron., let. 9, št. 84, str. 22–28, 2002. 
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Ivan-Jan Zapečnik: „Mini mobilni robot“, Svet elektron., let. 9, str. 35–37, sept. 2002. 

Matjaž Dolinar, Marko Keber: „Mobilni robot Speedy“, Svet elektron., let. 9, str. 38–41, sept. 
2002. 

Sašo Jezernik, Karel Jezernik, Manfred Morari: „Impedance control based gait-pattern 
adaptation for a robotic rehabilitation device“, 2nd IFAC conference on Mechatronic systems, 
Berkeley, ZDA, dec. 2002, str. 417–421. 

Karel Jezernik, Gregor Edelbaher, Miran Rodič: „Sensorless control of induction motor by 
estimation of an extended electromotive force“, 28th International conference on industrial 
electronics, control and instrumentation IECON-2002, Sevilla, Španjia, nov. 2002, 6 str. 

József K. Tar, A. Bencsik, Janós F. Bitó, Karel Jezernik: „Application of a new family of 
symplectic transformations in the adaptive control of mechanical systems“, 28th International 
conference on industrial electronics, control and instrumentation IECON-2002, Sevilla, 
Španija, nov. 2002, 6 str. 

Karel Jezernik, Miran Rodič, Asif Šabanović: „Sliding mode application in speed sensorless 
torque control of an induction motor“, 15th Triennial World Congress of the International 
Federation of Automatic Control, Barcelona, Španija, jul. 2002, 6 str. 

Andreja Rojko, Karel Jezernik: „Adaptive fuzzy sliding mode motion control of robot 
manipulator“, 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic 
Control, Barcelona, Španija, jul. 2002, 6 str. 

Karel Gotlih, Karel Jezernik: „The Jacobian matrix for mechanisms with spherical joints“, 11th 
International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2002, Balatonfüred, 
Madžarska, jul. 2002, str. 171–176. 

Smiljan Šinjur, Riko Šafarič, Borut Žalik: „A JAVA collision detection for a WEB-based robot“, 
11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2002, 
Balatonfüred, Madžarska, jul. 2002, str. 223–228. 

Suzana Uran, Karel Jezernik: „Computed torque method for a ball and beam“, 11th 
International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2002, Balatonfüred, 
Madžarska, jul. 2002, str. 347–352. 

Martin Terbuc, Karel Jezernik: „Education and use of internet“, 3rd International conference 
Virtual university, Bratislava, Slovaška, mar. 2002, str. 15–18. 
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Karel Jezernik, Gregor Edelbaher, Asif Šabanović: „Sliding mode approach in speed 
sensorless control of an induction motor“, 10th International power electronics and motion 
control conference EPE–PEMC 2002, Cavtat & Dubrovnik, Hrvaška, sept. 2002, 12 str. 

Miran Rodič, Karel Jezernik: „Torque derivative approach to the direct torque control of 
induction motor“, 10th International power electronics and motion control conference, Cavtat & 
Dubrovnik, Hrvaška, sept. 2002, 11 str. 

Miran Rodič, Karel Jezernik: „Robust chattering free continuous direct torque and flux sliding 
mode control of induction motor“, 7th International Workshop on Variable Structure System, 
Sarajevo, Bosna in Hercegovina, jul. 2002, str. 245–252. 

Andreja Rojko, Karel Jezernik: „An adaptive fuzzy sliding-mode controller with application to 
direct drive robot“, 7th International Workshop on Variable Structure Systems, Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina, jul. 2002, str. 283–290. 

Suzana Uran, Karel Jezernik, Riko Šafarič: „Robot impedance control with internal sliding 
mode based controller“, 7th International Workshop on Variable Structure Systems, Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina, jul. 2002, str. 299–307. 

Martin Terbuc, Rok Ostrovršnik: „Uporaba Linux operacijskega sistema za delo v realnem 
času“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, 
sept. 2002, zv. A, str. 281–284. 

Janez Pogorelc: „Mikrokrmilniški modul za študij vgrajenih sistemov“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 399–
402. 

Damjan Bobek, Igor Hedrih, Rok Klobučar: „Teleoperiranje kamere preko interneta“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 425–426. 

Darko Hercog: „Programiranje DSP2 kartice s pomočjo Matlab-Simulink-a“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 433–434. 

Aljaž Kapun, Evgen Urlep: „Regulacija položaja vozička na vodilu po metodi izračunanega 
navora“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 439–440. 
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Gregor Kramer, Peter Mrak: „Vodenje robota z osebnim računalnikom“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 441–
442. 

Andrej Plazovnik, Mitja Golenko, Andrej Gjureč: „Štiri-zgibni paralelni manipulator z dvema 
prostostnima stopnjama“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca 
ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 447–448. 

Smiljan Šinjur, Boštjan Šorgo: „Zaznavanje geometrijskih trkov v simulacijah preko interneta“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. B, str. 455–456. 

Boštjan Šorgo, Smiljan Šinjur: „Razvojno orodje za teleoperiranje robotskega sistema po 
internetu“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 457–458. 

Karel Jezernik: „Speed sensorless torque control of induction motor for EV's“, 7th International 
Workshop on Advanced Motion Control,  Maribor, jul. 2002, str. 236–241. 

Miran Rodič, Karel Jezernik: „Continuous approach to the direct torque and flux control of 
induction motor“, 7th International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, 
str. 279–284. 

Andreja Rojko, Karel Jezernik: „Sliding-mode motion controller with adaptive fuzzy disturbance 
estimation“, 7th International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, str. 
300–304. 

Suzana Uran, Karel Jezernik: „Control of a ball and beam like mechanism“, 7th International 
Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, str. 376–380. 

Riko Šafarič, Suzana Uran, Tobias K. Winther: „Massive motion control of sub-milimeter 
objects“, 7th International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, str. 604–
609. 

PREDSTAVITVE 

Riko Šafarič: „Development of electronic controlled fuel injection system“, vabljeno predavanje 
in diskusije pri Research and development organisation, Combat vehicle research & 
development establishment, Avadi, Indija, od 21. do 27. mar. 2002. 
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Milan Čurkovič, Karel Jezernik, Miran Rodič, Gregor Edelbaher, Jože Korelič, Evgen Urlep: 
„Seminar: Mehko vodenje elektromotornih pogonov“, seminar za Rudnik Velenje, Investicijski 
in  Vzdrževalni oddelek, Velenje, 25. mar. 2002. 

Jože Korelič, Karel Jezernik: „Evropski teden mobilnosti“, predstavitev in poskusna vožnja z 
električnim avtomobilom, Ljubljana, 19. sept. 2002. 

Karel Jezernik, Janez Pogorelc: „8. slovenski festival znanosti“, predstavitev in demonstracija 
vožnje mini mobilnih robotov po labirintu, Ljubljana, 15. okt. 2002. 

Karel Jezernik: „Vodenje izmeničnih motorjev v drsnem režimu“, vabljeno predavanje pri 
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Robotik und Mechatronik, Weßling, 
Nemčija, 22. okt. 2002. 

Janez Pogorelc: „Dnevi tehnične kulture v Sloveniji“, predstavitev nekaj študentskih projektov 
študijske smeri Mehatronika, Ljubljana, 26. nov. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Janez Pogorelc:  Organizacija in izvedba 2. dijaškega in 3. 
študentskega državnega prvenstva v konstrukciji in 
vožnji z mobilnimi roboti po labirintu – RoboT 2002, 
v soorganizaciji z Zvezo za tehnično kulturo 
Slovenije, Maribor, 9. maja 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Član programskega odbora za 6th International 
Conference on Automation/Robotics in Theory and 
Practice, Košice, Slovaška, od 22. do 24. maja 
2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Član programskega odbora za 6th International 
Conference on Intelligent Engineering Systems, 
Opatija, Hrvaška, od 26. do 29. maja 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Član mednarodnega programskega odbora za 11th 
International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-
Danube Region, Balatonfuered, Madžarska, od 30. 
jun. do 2. jul. 2002. 

Izr. prof. dr. Martin Terbuc, 
dr. Andreja Rojko, 

Člani organizacijskega odbora za 7. mednarodno 
delavnico o naprednem vodenju elektromehanskih 
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dr. Miran Rodič, 
izr. prof. dr. Riko Šafarič, 
Jože Harnik: 

sistemov, Maribor, od 3. do 5. jul. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Predsednik in recenzent 7. mednarodne delavnice 
o naprednem vodenju elektromehanskih sistemov, 
Maribor, od 3. do 5. jul. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Član programskega odbora za 3rd International 
Conference on Information Technology Based 
Higher Education and Training, Budapest, 
Madžarska, od 4. do 6. jul. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Član organizacijskega odbora za 2002 IEEE 
International Symposium on Industrial Electronics, 
L'Aquila, Italija, od 8. do 11. jul. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Predsednik, član organizacijskega odbora in 
recenzent za 7th International Workshop on 
Variable Structure Systems, Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina, od 17. do 19. jul. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Podpredsednik konference 15th Trienal World 
Congress of the International Federation of 
Automatic Control, Barcelona, Španija, od 21. do 
26. jul. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Predsednik, član mednarodnega programskega 
odbora in recenzent za 10th International Power 
Electronics and Motion Control Conference, Cavtat 
& Dubrovnik, Hrvaška, od 9. do 11. sept. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Soorganizator okrogle mize Virtualna univerza z 
uvodnim razmišljanjem, 8. slovenski festival 
znanosti, Ljubljana, od 15. do 17. okt. 2002. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Ocenjevalec pri reviji IEEE Transactions on 
Industrial Electronics. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Ocenjevalec pri reviji IEEE Transactions on Power 
Electronics. 
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Prof. dr. Karel Jezernik: Ocenjevalec pri reviji IEEE-ASME Transactions on 
Mechatronics. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Ocenjevalec pri reviji Journal of Robotic Systems. 

Prof. dr. Karel Jezernik: Ocenjevalec pri reviji IEEE Transactions on Fuzzy 
Systems. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Riko Šafarič: Sedemdnevi obisk vladnega razvojnega centra za 
razvoj tankovskih motorjev v Indiji na temo:  Razvoj 
elektronsko reguliranega sistema za vbrizgavanje 
goriva sistema za vbrizgavanje goriva, Chennai, 
Indija, od 21. do 27. mar. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Vojteh Anna 
(Tehiška univerza Košice, Košice, 
Slovaška): 

Izmenjava profesorjev v okviru programa CEEPUS 
SK-0119, od 10. do 20. maja 2002. 

Viliam Fedak 
(Tehniška univerza Košice, Košice, 
Slovaška): 

Izmenjava profesorjev v okviru programa CEEPUS 
SK-0119, od 8. jun. do 7. jul. 2002. 

Jozsef K. Tar 
(Budapest Polytechnic John von 
Neuman, Budimpešta, Madžarska): 

Bilateralno sodelovanje z Madžarsko, od 2. do 6. 
jul. 2002. 

Ferenc Alpek 
(Budapest University of Technology 
and Economics, Budimpešta, 
Madžarska): 

Bilateralno sodelovanje med Univerzo v Mariboru in 
Budapest University of Technology and Economics, 
od 2. do 6. jul. 2002. 

Eugen Pamintas 
(Tehniška univerza Timisoara, 
Timisoara, Romunija): 

Izmenjava profesorjev v okviru programa CEEPUS 
RO-0104, od 2. do 12. jul. 2002. 
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ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Prof. dr. Karel Jezernik: priznanje za vodstvo, organizacijo in izvedbo mednarodnega 
znanstvenega srečanja 7th International workshop on advanced motion control v Mariboru 
od 3. do 5. julija 2002, Maribor, 21. nov. 2002. 
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LABORATORIJ ZA KINEMATIKO IN SIMULACIJE 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Peter Cafuta 

Telefon: (02) 220 73 40 

Elektronska pošta: peter.cafuta@uni-mb.si 

PUBLIKACIJE 

Bojan Grčar, Peter Cafuta, Gorazd Štumberger, Aleksandar M. Stanković: „Control-based 
reduction of pulsating torque for PMAC machines“, IEEE trans. energy convers., Vol. 17, No. 
2, str. 169–175, 2002. 

Marijan Španer: „Kolo z električnim pomožnim pogonom“, ER (Ljubl.), št. 4, str. 40–42, dec. 
2002. 

Peter Cafuta, Bojan Grčar, Žarko Čučej: „PWM-less current controlled VSI-IM drive“, 7th 
International Workshop on Advanced Motion Control, Maribor, jul. 2002, str. 159–164. 

Marijan Španer: „Kolo z električnim pomožnim pogonom“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 253–
256. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Doc. dr. Boris Curk: Član organizacijskega odbora in recenzent za 7. 
mednarodno delavnico o naprednem vodenju 
elektromehanskih sistemov, Maribor, od 3. do 5. jul. 
2002. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Peter Cafuta: Bilateralno sodelovanje med UM in TUG, Gradec, 
Avstrija, 17. in 18. avg. 2002. 
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GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Anton Hofer, 
N. Dourdomas 
(Technische Universitaet Graz, 
Gradec, Avstrija): 

Bilateralno sodelovanje UM in TUG, program 
razvoja in kakovosti študija avtomatike, 19. sept. 
2002. 
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INŠTITUT ZA MATEMATIKO IN FIZIKO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Vitodrag Kumperščak  

Telefon: (02) 220 73 90 

Elektronska pošta: vito.kumperscak@uni-mb.si 

http://www.mp.feri.uni-mb.si 

Člani Inštituta za matematiko in fiziko sodelujejo v raziskovalnih nalogah naše fakultete (FERI) in 
na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko Univerze v Ljubljani. Ker nimamo enovito 
organiziranega raziskovalnega dela, podajamo pregled dela posameznikov. 
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Člani inštituta so organizirani v enem laboratoriju. 

 

 

Laboratorij za uporabno matematiko 

Vodja: prof. dr. Vitodrag Kumperščak 

Redno zaposleni sodelavci: izr. prof. dr. Gorazd Lešnjak, dr. Andrej Duh, mag. Milan Kutnjak, dr. 
Marjan Logar, doc. dr. Tatjana Petek, mag. Iztok Peterin, Jasna 
Petric, Aleksandra Tepeh 

 

 

Laboratorij za 
uporabno matematiko 

Vodja: 
prof. dr. Vitodrag Kumperščak 

Inštitut za matematiko in fiziko 
Predstojnik: 

prof. dr. Vitodrag Kumperščak 
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LABORATORIJ ZA UPORABNO MATEMATIKO 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Vitodrag Kumperščak 

Telefon: (02) 220 73 90 

Elektronska pošta: vito.kumperscak@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekti 

P0-0508-0101 (B) Algebraične metode v teoriji operatorjev 

Vodja: Matjaž Omladič (Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza 
v Ljubljani) 

Sodelavec: izr. prof. dr. Gorazd Lešnjak 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Projekt obsega študij operatorjev, definiranih tako na realnih ali kompleksnih Banachovih in 
Hilbertovih prostorih ter na Banachovih mrežah kot tudi linearnih operatorjev na 
končnorazsežnih vektorskih prostorih, to je matrik nad poljubnim obsegom. 

P0-0510-0101 (B) Teorija operatorjev 

Vodja: Peter Šemrl (Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, Univerza v 
Ljubljani) 

Sodelavka: doc. dr. Tatjana Petek 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Projekt obsega študij Jordanskih homomorfizmov, ohranjevalcev spektralnih lastnosti 
(ohranjanje obrnljivosti, spektralnega radija, kvazinilpotentov) in ohranjevalcev 
komutativnosti. Posvetili se bomo sorodnemu problemu karakterizacije Liejevih 
homomorfizmov. 
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Z1-3073-0101-01 Strukturne in algebraične lastnosti razredov grafov 

Vodja: doc. dr. Boštjan Brešar 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Obravnava razrede grafov, ki so definirani preko metričnih lastnosti, preko eliminacijskih 
postopkov, ali kot podgrafi grafovskih produktov. V ospredju so raziskave strukture teh grafov 
ter obstoj podgrafov, ki so invariantni za avtomorfizme ali sorodne preslikave. 

PUBLIKACIJE 

Boštjan Brešar: „The direct expansion of graphs“, Algebraic and topological methods in graph 
theory (Discrete mathematics), Vol. 244, No. 1–3, str. 17–30. 

Boštjan Brešar: „On the natural imprint function of a graph“, Eur. j. comb., Vol. 23, No. 2, str. 
149–161, 2002. 

Boštjan Brešar, Wilfried Imrich, Sandi Klavžar, Henry Martyn Mulder, Riste Škrekovski: „Tiled 
partial cubes“, J. graph theory, Vol. 40, No. 2, str. 91–103, 2002. 

Boštjan Brešar, Sandi Klavžar: „On partial cubes and graphs with convex intervals“, Comment. 
Math. Univ. Carolinae, Vol. 43, 3, str. 537–545, 2002. 

Gorazd Lešnjak: „Additive preservers of numerical range“, Linear algebra appl., Vol. 345, str. 
235–253, 2002. 

Tatjana Petek: „Spectrum and commutativity preserving mappings on triangular matrices“, 
Linear algebra appl., Vol. 357, str. 107–122, 2002. 

Tatjana Petek, Peter Šemrl: „Adjacency preserving maps on matrices and operators“, Proc. R. 
Soc. Edinb., Sect. A, Math., Vol. 132, part 3, str. 661–684, 2002. 

Iztok Peterin, Janez Žerovnik: „Distance in the direct product of graphs“, Prepr. ser. – Univ. 
Ljubl. Inst. Math., Vol. 40, št. 801, str. 1–7, 2002. 

Sandi Klavžar, Iztok Peterin: „Characterizing subgraphs of Hamming graphs“, Prepr. ser. – 
Univ. Ljubl. Inst. Math., Vol. 40, št. 825, str. 1–11, 2002. 

Andrej Duh, Aleš Mohorič, Igor Serša, Janez Stepišnik: „The reduction of the susceptibility 
effect in diffusion measurements of porous media using a modified PGSE sequence: 
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demonstration by MR micro-imaging“, 6th International Coference on Magnetic Resonance in 
Porous Media MRPM6, Ulm, Nemčija, sept. 2002, str. P-58. 

Milan Kutnjak: „Hilbert boundary value problem and plate bending“, Annual Scientific 
Conference GAMM 2002, Augsburg, Nemčija, mar. 2002, str. 90. 

Boštjan Brešar: „On the natural imprint function of a graph“, 19th LL Seminar on Graph 
Theory, Dunaj, Avstrija, apr. 2002, str. 8. 

Janez Stepišnik, Aleš Mohorič, Andrej Duh: „Pulse gradient spin echo measurement of flow 
dynamics in porous structure: NMR spectral analysis of motional correlations“, NATO 
Advanced Research Workshop: Magnetic resonance in colloid and interface science, St. 
Petersburg, Rusija, jun. 2001, str. 433–444. 

Boštjan Brešar: „The imprint function of graphs and Cartesian products“, 4th Cracow 
Conference on Graph Theory, Czorsztyn, Poljska, sept. 2002, str. 9. 

Sandi Klavžar, Iztok Peterin: „Characterizing subgraphs of Hamming graphs“, 4th Cracow 
Conference on Graph Theory, Czorsztyn, Poljska, sept. 2002, str. 30–31. 

Andrej Duh: „Obravnava lastne difuzije molekul v porozni snovi z jedrsko magnetno 
resonanco: analitični opis in merske metode“, 1. simpozij fizikov Univerze v Mariboru, Maribor, 
dec. 2002, 1 str. 

PREDSTAVITVE 

Boštjan Brešar: „Generalizations of median graphs: structure and regular graphs“, predavanje 
na Montanuniversität Leoben, Institut für Mathematik und Angewandte Geometrie, Abteilung 
für Angewandte Mathematik, Leoben, Avstrija, 2. sept. 2002. 

Iztok Peterin: „Inducirani podgrafi Hammingovih grafov in zastavni grafi“, predavanje na 19. LL 
seminarju iz teorije grafov, Dunaj, Avstrija, 25. apr. 2002. 

Tatjana Petek: „Preslikave na B(H), ki ohranjajo podobnost“, predavanje na 10. konferenci 
ILAS, Auburn, Združene države Amerike, 10. jun. 2002. 

Andrej Duh: „Obravnava lastne difuzije molekul v porozni snovi z jedrsko magnetno 
resonanco: analitični opis in merske metode“, predavanje na 1. simpoziju fizikov Univerze v 
Mariboru, Maribor, 19. dec. 2002. 
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ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Izr. prof. dr. Gorazd Lešnjak: Ocenjevalec pri reviji Linear and Multilinear 
Algebra. 

Doc. dr. Tatjana Petek: Ocenjevalka pri reviji Linear Algebra and 
Applications. 
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INŠTITUT ZA RAČUNALNIŠTVO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Viljem Žumer 

Telefon: (02) 220 74 50 

Elektronska pošta: zumer@uni-mb.si 

http://www.cs.feri.uni-mb.si/rac/ 

Inštitut za računalništvo šteje 44 redno zaposlenih članov, od tega 4 redne profesorje, 1 izrednega  
profesorja, 5 docentov, ostali so asistenti, raziskovalci in tehnični sodelavci. Glavni področji dela 
Inštituta za računalništvo sta poučevanje študentov na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter 
raziskovalno delo. Raziskave znotraj inštituta potekajo v okviru programske skupine Računalniški 
sistemi, metodologije in kibernetika, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Republike Slovenije, na 2 temeljnih raziskovalnih nalogah, na 25 mednarodnih projektih, na 11 
aplikativnih projektih in 3 industrijskih projektih. 

V letu 2002 je bilo objavljenih več kot 100 publikacij. Opravljene so številne predstavitve 
raziskovalnega dela, organizacije srečanj in konferenc ter obiski s sorodnimi inštitucijami. 
Pomembnejša področja raziskovalnega dela so: računalniška grafika, umetna inteligenca, 
računalniška animacija, multimedija, programski jeziki, računalniške arhitekture, medicinska 
informatika, načrtovanje programske opreme, obdelava signalov in slik ter sistemska programska 
oprema. 
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Člani inštituta so organizirani v šestih laboratorijih, znotraj katerih deluje sedem centrov znanja 
oziroma tehnoloških centrov. 

 

 

Laboratorij za 
računalniško grafiko in 

umetno inteligenco 
Vodja: 

prof. dr. Nikola Guid 

Laboratorij za 
računalniške arhitekture in 

jezike 
Vodja: 

prof. dr. Viljem Žumer 

Laboratorij za 
načrtovanje 

sistemov 
Vodja: 

prof. dr. Peter Kokol 

Laboratorij za 
sistemsko programsko 

opremo 
Vodja: 

prof. dr. Damjan Zazula 

Inštitut za računalništvo 
Predstojnik: 

prof. dr. Viljem Žumer 

Laboratorij za 
heterogene računalniške 

sisteme 
Vodja: 

doc. dr. Milan Ojsteršek 

Laboratorij za 
geometrijsko modeliranje 
in algoritme multimedije 

Vodja: 
izr. prof. dr. Borut Žalik 
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Laboratorij za računalniško grafiko in umetno inteligenco 

Vodja: prof. dr. Niko Guid 

Redno zaposleni sodelavci: mag. Simon Kolmanič; mag. Damjan Strnad; Bogdan Lipuš, univ. 
dipl. inž.; Karno Bozi, dipl. inž. 

Center za računalniško animacijo in multimedije 

Vodja: prof. dr. Niko Guid 

Laboratorij za računalniške arhitekture in jezike 

Vodja: prof. dr. Viljem Žumer 

Redno zaposleni sodelavci: doc. dr. Marjan Mernik; doc. dr. Janez Brest; Robert Krušec, univ. 
dipl. inž.; Matej Črepinšek, univ. dipl. inž.; Tomaž Kosar, univ. dipl. 
inž.; Sašo Greiner, univ. dipl. inž.; Damijan Rebernak, dipl. inž.; 
Borko Boškovič, dipl. inž. 

Center za programske jezike 

Vodja: prof. dr. Viljem Žumer 

Laboratorij za načrtovanje sistemov 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 

Redno zaposleni sodelavci: dr. Špela Hleb – Babič; doc. dr. Milan Zorman; mag. Mitja Lenič; 
Petra Povalej, prof. mat.; Alojz Tapajner, dipl. inž. 

Center za medicinsko informatiko 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 

Laboratorij za sistemsko programsko opremo 

Vodja: prof. dr. Damjan Zazula 

Redno zaposleni sodelavci: dr. Danilo Korže; dr. Andrej Šoštarič; dr. Dean Korošec; doc. dr. 
Božidar Potočnik; mag. Boris Cigale; Aleš Holobar, univ. dipl. inž.; 
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Matjaž Divjak, univ. dipl. inž.; Dušan Heric, univ. dipl. inž.; Jurij 
Munda; Daniel Bernard 

Center za interaktivne mrežne aplikacije  

Vodja: prof. dr. Damjan Zazula 

Center za obdelavo biomedicinskih signalov in slik  

Vodja: prof. dr. Damjan Zazula 

Laboratorij za heterogene računalniške sisteme 

Vodja: doc. dr. Milan Ojsteršek 

Redno zaposleni sodelavci: mag. Aleksander Kvas,  Ervin Schaffranietz, univ. dipl. inž., Branko 
Horvat, univ. dipl. inž., Borut Gorenjak, univ. dipl. inž., Albin Bregant,  
dipl. inž., Bojan Letnik,  dipl. inž. 

Center za heterogeno procesiranje 

Vodja: doc. dr. Milan Ojsteršek 

Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedijev 

Vodja: izr. prof. dr. Borut Žalik 

Redno zaposleni sodelavci: dr. David Podgorelec; mag. Matej Gomboši; Sebastian Krivograd, 
univ. dipl. inž.; Gregor Klanjšek, univ. dipl. inž.; Mirko Zadravec, univ. 
dipl. inž. 

Center za geometrijsko modeliranje  

Vodja: izr. prof. dr. Borut Žalik 
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LABORATORIJ ZA RAČUNALNIŠKO GRAFIKO IN 
UMETNO INTELIGENCO 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Nikola Guid 

Telefon: (02) 220 74 70 

Elektronska pošta: guid@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

SO3DA Seminar osnov 3D animacije 

Vodja: prof. dr. Nikola Guid 
Sodelavca: Simon Kolmanič, Karno Bozi 

Financiral: Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno 
sodelovanje – Pekarna magdalenske mreže 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Računalniška animacija je postala učinkovito komunikacijsko orodje, še posebej primerno za 
promocijo novih izdelkov ali storitev. Zaradi tega so v Zavodu za podporo civilnodružbenih 
iniciativ in multikulturno sodelovanje izrazili željo, da bi organizirali seminar, kjer bi lahko 
svoje sodelavce, pa tudi druge, seznanili s koncepti računalniške animacije. Cilj seminarja je 
bil, poleg same seznanitve slušateljev z osnovami računalniške animacije, tudi izdelava 
promocijske animacije omenjenega zavoda, ki bo javno predstavljena v začetku leta 2002. 

Mednarodni projekt 

CAD – RPIE Računalniško podprto načrtovanje – hitro prototipiranje in  
inverzno inženirstvo 

Vodja: prof. dr. Nikola Guid, Camillo Bandera (Universita di Udine) 
Sodelavca: Simon Kolmanič, Steffano Filippi 
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Projektni partner: Universita di Udine 

Trajanje: od feb. do nov. 2002 

Osnovni cilji so bili vzpostaviti bilateralno sodelovanje na področju računalniško podprtega 
načrtovanja, hitrega prototipiranja in inverznega inženirstva, predstaviti rezultate skupnih 
raziskav ter razviti nove algoritme na imenovanih področjih. Rezultate skupnega dela bomo 
skušati prenesti v industrijo visoke tehnologije. 

PUBLIKACIJE 

Simon Kolmanič, Nikola Guid: „The flattening of arbitrary surfaces by approximation with 
developable stripes“, v U. Cugini, M. Wozny (ur.): From geometric modelling to shape 
modelling: Fundamentals and Applications. Boston, ZDA, London, Velika Britanija: Kluwer 
Academic 2002, pp. 35–46. 

Bogdan Lipuš, Nikola Guid: „Genetic algorithms in animation of volumetric clouds“, 24th 
International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2002, Cavtat, Hrvaška, jun. 
2002, str. 423–428. 

Bogdan Lipuš, Nikola Guid: „Pregled tehnik za prikazovanje oblakov v realnem času“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 19–22. 

Karno Bozi: „Proces izdelave kvalitetnega visokoločljivega izhoda bitnih slik“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 279–282. 

PREDSTAVITVE 

Simon Kolmanič, Karno Bozi: „Animirani video“, predstavitev animiranega videospota na 8. 
mednarodnem festivalu računalniških umetnosti v Mariboru, Maribor, 31. maja 2002. 

Nikola Guid: „Računarska grafika. Krivulje i plohe u CAGD“, predavanje na podiplomskem 
študiju, Fakultet elektrotehnike i računarstva,  Zagreb, Zagreb, Hrvaška, 18. nov. 2002. 

Nikola Guid: „Računarska grafika. Modeli osvetljavanja“, predavanje na podiplomskem študiju, 
Fakultet elektrotehnike i računarstva,  Zagreb, Zagreb, Hrvaška, 16. dec. 2002. 
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ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Prof. dr. Nikola Guid: Član programskega odbora mednarodne 
konference Informacijska družba IS 2002, 
Ljubljana, od 14. do 18. okt. 2002. 
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LABORATORIJ ZA RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE 
IN JEZIKE 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Viljem Žumer 

Telefon: (02) 220 74 50 

Elektronska pošta: zumer@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekt 

L2-3302-0796 Informacijski sistem za projektno vodenje proizvodnje v 
strojegradnji 

Vodja: doc. dr. Janez Brest 
Sodelavca: Matej Črepinšek, Robert Krušec 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Lestro 
Engineering, d. o. o. 

Model projektnega vodenja proizvodnje v strojegradnji ustreza hitremu prilagajanju 
proizvodnje zahtevam mednarodnega trga. Krajšanje časa za razvoj novega proizvoda 
zahteva od vseh sodelujočih v tem procesu sposobnost sodelovanja pri razvoju proizvoda, 
sposobnost obvladovanja sprememb pri razvoju in med samim procesom izdelave proizvoda. 
Glavni cilj raziskave je izgradnja informacijskega sistema, ki predstavlja programsko opremo 
za razvoj, pripravo in vodenje proizvodnega procesa v strojegradnji. 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

PONUPP Programska oprema za nadzor in upravljanje procesa 
proizvodnje 

Vodja: prof. dr. Viljem Žumer 
Sodelavci: doc. dr. Janez Brest, Damijan Rebernak, Borko Boškovič 
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Financira: Lestro Ledinek, d. d. 

Cilj projekta je izdelati in nadgraditi že obstoječo programsko opremo informacijskega 
sistema za nadzor in upravljanje proizvodnega procesa v lesnoobdelovalnem podjetju. 
Projekt poteka v več fazah, v katerih bi določili trenutno stanje, oblikovali podatkovno bazo in 
implementirali informacijski sistem za upravljanje proizvodnega procesa. Poseben poudarek 
je posvečen študiju kompleksnosti proizvodnega procesa in možnostim njegove optimizacije. 

Mednarodni projekt 

SLO–P-11/01-04 Automatic Generation of Language-Based Tools 
(Avtomatsko generiranje programskih orodij iz formalnih 
specifikacij jezika) 

Vodja: prof. dr. Viljem Žumer, Pedro Henriques (University of Minho) 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Mernik, mag. Mitja Lenič, mag. Enis Avdičaušević, 

Robert Krušec, Matej Črepinšek, Maria Joao Pereira Varanda 

Projektni partner: University of Minho 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Instituto 
de Cooperacao Cientifica e Tecnologia Internacional 

Glavni cilj projekta je razširiti formalni opis programskega jezika na način, ki bo omogočal 
avtomatsko generacijo tudi ostalih orodij, ki jih uporabljajo programerji pri svojem delu. Eno 
izmed takšnih orodij, ki ga želimo avtomatsko generirati, je animator algoritmov in vizualizator 
programov. Trenutno so animatorji algoritmov in vizualizatorji programov močno odvisni od 
programskega jezika in od specifičnega algoritma. V okviru tega projekta želimo pokazati, da 
so animatorji algoritmov in vizualizatorji programov lahko tudi neodvisni od programskega 
jezika in jih lahko avtomatsko generiramo iz razširjenega formalnega opisa jezika. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Mednarodni projekti 

SVN 99/028 Generični, adaptivni in aspektno usmerjeni opis jezika 

Vodja: prof. dr. Viljem Žumer, Guenter Riedewald (University of Rostock) 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Mernik, mag. Mitja Lenič, mag. Enis Avdičaušević, 

Robert Krušec, Ralf Laemmel, Elke Tetzner, Wolfgang Lohmann, 
Christian Stenzel 
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Projektni partner: University of Rostock 

Financirala: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
Internationales Buro des BMBF 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Glavni cilj projekta je integracija generičnega, adaptivnega in aspektno usmerjenega 
programiranja z atributnimi gramatikami, s katerimi bi povečali praktično uporabnost 
atributnih gramatik pri načrtovanju in implementaciji domensko specifičnih programskih 
jezikov in ostalih aplikativnih projektih. 

PUBLIKACIJE 

Janez Brest, Viljem Žumer: „A list scheduling heuristic for allocating the task graph to 
multiprocessors“, Informatica (Ljublj.), let. 26, št. 4, str. 433–438, dec. 2002. 

Janez Brest, Viljem Žumer: „A simple method for dynamic scheduling in a heterogeneous 
computing system“, CIT. J. Comput. Inf. Technol., Vol. 10, No. 2, str. 85–92, jun. 2002. 

Viljem Žumer, Janez Brest: Strukturirano programiranje v C++. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo 2002. 

Viljem Žumer, Janez Brest: Uvod v programiranje in programski jezik C++. Maribor: Fakulteta 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo 2002. 

Jan Heering, Marjan Mernik: „Domain-specific language for software engineering“, 35th 
Annual Hawaii International Conference on System Science, Hawaii, ZDA, jan. 2002, 2 str. 

Enis Avdičaušević, Marjan Mernik, Mitja Lenič, Viljem Žumer: „Experimental aspect-oriented 
language – AspectCOOL“, ACM symposium on applied computing,  Madrid, Španija, mar. 
2002, str. 943–947. 

Marjan Mernik, Mitja Lenič, Enis Avdičaušević, Viljem Žumer: „LISA: an interactive 
environment for programming language development“, 11th international conference Compiler 
construction CC 2002, Grenoble, Francija, apr. 2002, str. 1–4. 

Pedro Rangel Henriques, Maria Joao Varanda Pereira, Marjan Mernik, Mitja Lenič, Enis 
Avdičaušević, Viljem Žumer: „Automatic generation of language-based tools“, 2nd Workshop 
on Language Descriptions, Tools and Applications LDTA '02, Grenoble, Francija, 2002, 20 str. 
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Matej Črepinšek, Marjan Mernik, Viljem Žumer: „Using flocks for solving numerical 
optimization problem“, 24th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 
2002, Cavtat, Hrvaška, jun. 2002, str. 395–400. 

Matej Črepinšek, Marjan Mernik, Viljem Žumer: „Optimizacija s pomočjo roja delcev in čred“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. A, str. 261–264. 

Aleksander Vreže, Janez Brest, Viljem Žumer, Zmago Brezočnik: „Heterogeni računalniški 
sistem pri razporejanju ravninskih mnogokotnikov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 23–26. 

Andrej Taranenko, Aleksander Vesel, Marjan Mernik: „L(2,1) barvanje grafov z genetskim 
algoritmom“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 31–34. 

Borko Bošković, Damijan Rebernak, Janez Brest, Viljem Žumer: „Preslikava E-R modela v 
objektno orientiran model“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca 
ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 63–66. 

Damijan Rebernak, Janez Brest, Borko Bošković, Viljem Žumer: „Načrtovanje in 
implementacija spletnega informacijskega sistema“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 159–162. 

Janez Brest, Silvo Roškar, Borko Bošković, Damijan Rebernak, Viljem Žumer: „O pripadnosti 
materialov in polizdelkov v kosovni proizvodnji“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 187–190. 

Janez Brest: „Načrtovanje in implementacija spletnih informacijskih sistemov“, Linux 
konferenca: strokovno gradivo, Ljubljana, str. 12–16. 

Janez Brest, Damijan Rebernak, Borko Bošković, Viljem Žumer: „Uporaba Linuxa pri gradnji 
informacijskega sistema v podjetju“, 1. mednarodni festival KIBLIX 2002 – IT Linux festival, 
Maribor, nov. 2002, str. 34–36. 

PREDSTAVITVE 

Matej Črepinšek: „Optimizacija s pomočjo roja delcev in čred“, vabljeno predavanje na 
Computing department at University of Minho, Braga, Portugalska, od 28. maja do 2. jun. 
2002. 
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Marjan Mernik: „When an how to develop domain-specific languages“, vabljeno predavanje na 
Computing department at University of Minho, Braga, Portugalska, od 8. maja do 2. jun. 2002. 

Marjan Mernik: „Operatorji atributne gramatike“, predavanje na Universität Rostock, Nemčija, 
5. nov. 2002. 

Marjan Mernik: „Ali lahko generiramo razpoznavalnike iz primerov?“, predavanje na Universität 
Rostock, Fachbereich Informatik, 7. nov. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Doc. dr. Marjan Mernik: Predsednik in soorganizator sekcije ter recenzent 
za Domain-Specific Languages for Software 
Engineering, mednarodna konferenca Hawaii 
International Conference on System Sciences, 
Havaji, Združene države Amerike, od 7. do 10. jan. 
2002. 

Doc. dr. Marjan Mernik: Član organizacijskega odbora za Workshop on 
Language Description, Tools and Applications, 
Grenoble, Francija, 13. apr. 2002. 

Doc. dr. Marjan Mernik: Član mednarodnega programskega odbora in 
recenzent za Fifth International Scientific 
Conference on Electronic Computers and 
Informatics, Košice-Herlany, Slovaška, 10. in 11. 
okt. 2002. 

Doc. dr. Marjan Mernik: Ocenjevalec pri reviji Journal of Computing and 
Information Technology. 

Doc. dr. Marjan Mernik: Ocenjevalec pri reviji Science of Computer 
Programming. 

Doc. dr. Marjan Mernik: Ocenjevalec pri reviji Journal of Logic and 
Algebraic Programming. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Prof. dr. Viljem Žumer: Raziskovalno delo v slovensko-portugalskem 
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projektu SLO–P-11/01-04, Braga, Portugalska, od 
16. apr. do 5. maja 2002. 

Matej Črepinšek, 
doc. dr. Marjan Mernik: 

Raziskovalno delo v slovensko-portugalskem 
projektu SLO–P-11/01-04, Braga, Portugalska, od 
28. maja do 2. jun. 2002. 

Tomaž Kosar, 
doc. dr. Marjan Mernik: 

Raziskovalno delo v slovensko-nemškem projektu 
SVN 99/028, Rostock, Nemčija, od 3. do 9. nov. 
2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Pedro Henriques, 
Maria Joao Pereira Varanda 
(University of Minho, Braga, 
Portugalska): 

Raziskovalno delo v slovensko-portugalskem 
projektu SLO–P-11/01-04, od 14. do 18. apr. 2002. 

Wolfgang Lohmann, 
Christian Stenzel 
(University of Rostock, Rostock, 
Nemčija): 

Raziskovalno delo v slovensko-nemškem projektu 
SVN 99/028, od 22. do 28. sept. 2002. 
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LABORATORIJ ZA NAČRTOVANJE SISTEMOV 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Peter Kokol 

Telefon: (02) 220 74 57 

Elektronska pošta: kokol@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekt 

ORDIS Osnove raziskovalnega dela in statistične obdelave 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavci: doc. dr. Vili Podgorelec, doc. dr. Milan Zorman, dr. Špela Hleb-

Babič, dr. Matej Šprogar 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Laboratorij za načrtovanje sistemov organizira izobraževanje in usposabljanje za Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije. 

Naloga v sodelovanju z industrijo 

SOM Statistična obdelava medicinskih podatkov 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavci: doc. dr. Vili Podgorelec, doc. dr. Milan Zorman, dr. Špela Hleb-

Babič, dr. Matej Šprogar 

Financira: Splošna bolnišnica Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 

V raznih medicinskih raziskavah se oblikujejo obsežne medicinske podatkovne zbirke, ki jih ni 
mogoče analizirati s preprostimi statističnimi metodami, zato Laboratorij za načrtovanje 
sistemov zdravstvenim ustanovam nudi obdelovanje takšnih baz s kompleksnimi statističnimi 
metodami. 
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Mednarodni projekti 

ISOQ (SLO–P-10/01-
04) 

ISOQ – Improvement of Software Quality with the Complexity 
Metrics 
(ISOQ – Izboljšanje kvalitete softvera z obvladovanjem 
kompleksnosti) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavci: mag. Mitja Lenič, Petra Povalej, doc. dr. Milan Zorman 

Projektni partner: Universidade da Madeira 

Pri kompleksnih programskih sistemih je zanesljivost ena najpomembnejših lastnosti kvalitete 
programske opreme. Ker je v svetu vedno več aktivnosti in sistemov odvisnih od programske 
opreme, je ekonomično in konsistentno doseganje primerne zanesljivosti programske opreme 
ključnega pomena. Obstaja več načinov za doseganje zanesljivosti programske opreme, 
eden od njih je uporaba programskih metrik kompleksnosti. Razvoj programske opreme je 
kompleksen in zapleten proces, kjer med procesom razvoja nenamerno povzročamo napake 
v programskem kodu. Dokazano je bilo, da je vzorec povzročanja nenamernih napak v 
programskem kodu povezan z izmerljivimi količinami programske opreme, še posebej s 
programskimi metrikami kompleksnosti. Na primer, veliki programski sistemi so sestavljeni iz 
različnih modulov, kjer lahko vsak modul opišemo z vrednostmi atributov. Zelo koristno bi 
bilo, če bi lahko na osnovi vrednosti atributov izdelali model za napovedovanje napak v 
programski opremi in s tem povečali zanesljivost. V obeh zgornjih projektih raziskujemo 
uporabo fraktalnih metrik za predikcijo in ocenjevanje kakovosti programske opreme. 

5OP PLANET, ref. 
No.: IST-2000-29656 

Network of Excellence in AI Planning 
(Mreža odličnosti za načrtovanje z umetno inteligenco) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavca: doc. dr. Milan Zorman, mag. Mitja Lenič 

Financira: Evropska unija 

Namen projekta je vzpodbujati raziskovanje na področju umetne inteligence in planiranja na 
različnih področjih. Sami smo udeleženi pri oblikovanju hibridnih inteligentnih sistemov za 
planiranje. 

ISCoMAA Intelligent Systems Construction by Multiple Autonomous 
Agents 
(Oblikovanje inteligentnih sistemov z avtonomnimi agenti) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol, dr. Lenka Lhotska (Karlova Univerza v Pragi) 
Sodelavci: doc. dr. Milan Zorman, doc. dr. Vili Podgorelec, mag. Mitja Lenič, dr. 
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Matej Šprogar 

Projektni partner: Karlova Univerza v Pragi 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Namen tega projekta je oblikovanje uspešnih metod za načrtovanje in uporaba teh metod za 
oblikovanje realnih inteligentnih sistemov v medicini na podlagi agentske tehnologije. S 
pomočjo teh inteligentnih sistemov bomo poskušali 'poiskati' nova znanja na določenih 
področjih medicine. 

5OP AgentLink II 
ref. No.: IST-1999-
29003 

Continuation of a Network of Excellence for Agent-Based 
Computing 
(Nadaljevanje mreže odličnosti za računanje s pomočjo 
agentov) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavca: doc. dr. Milan Zorman, mag. Mitja Lenič 

Financira: Evropska unija 

Namen projekta je vzpodbujati raziskovanje na področju agentskih tehnologij. Sami smo 
udeleženi pri oblikovanju inteligentnih agentskih sistemov za uporabo na področju medicine. 

5OP EUNITE, ref. 
No.: IST-2000-29207 

European Network on Intelligent Technologies for Smart 
Adaptive Systems 
(Evropska mreža na temo inteligentnih tehnologij za pametne 
prilagodljive sisteme) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavca: doc. dr. Milan Zorman, mag. Mitja Lenič 

Financira: Evropska unija 

Namen projekta je vzpodbujati raziskovanje na področju adaptivnih sistemov na različnih 
področjih. Sami smo udeleženi pri oblikovanju adaptivnih inteligentnih sistemov na področju 
medicine. 

EDUTOP Educational Tools For PDAs 
(Učna orodja za dlančne računalnike) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol, dr. Petra Rietsch (MEDIA concepts) 
Sodelavci: mag. Mitja Lenič, Petra Povalej, doc. dr. Milan Zorman 

Projektni partner: Büro für Wissenschaftlich – Technische Zusammenarbeit des ÖAD 
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Financirata: Büro für Wissenschaftlich – Technische Zusammenarbeit des ÖAD; 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Cilji projekta so: 
– razviti paradigmo za razvoj učnih orodij na dlančnih računalnikih, 
– razviti ogrodje za integracijo strojnega učenja in inteligence na dlančne računalnike, 
– razviti metaorodje, ki bo učiteljem omogočilo razvoj, spreminjanje in vzdrževanje lastnih 

učnih orodij na kar se da enostaven način, in 
– razširiti dosežke projekta med čim večjo ciljno publiko. 

SIIZO Sistemi integracije inteligence v zdravstveno okolje 

Vodja: izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, dr. Lorenzo Moreno Ruiz 
(Centro Superior de Informatica Universidad de La Laguna) 

Sodelavci: prof. dr. Peter Kokol, doc. dr. Marjan Družovec, zasl. prof. dr. Bruno 
Stiglic, Boštjan Brumen, dr. Špela Hleb-Babič, doc. dr. Milan 
Zorman, doc. dr. Vili Podgorelec 

Projektni partner: Centro Superior de Informatica Universidad de La Laguna 

Financirajo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Zunanje 
ministrstvo kraljevine Španije, Evropska unija 

V okviru sodelovanja bomo skupaj s partnerji proučevali simulacijo upravljanja bolnišnice. 
Podlaga temu programu bo podatkovna baza, ki bo vsebovala potrebne podatke o 
administraciji, virih bolnišnice, urnikih, zaposlenih in druge podatke. Drugi del sodelovanja 
predstavlja sistem za diferenciacijo pacientov z Alzheimerjevo boleznijo samo na podlagi 
analize EEG signalov. Analizo bomo izvedli s pomočjo simboličnega opisa EEG in z uporabo 
mehkih avtomatov za simbolično opisovanje, s statistično klasifikacijo in z nevronskimi 
mrežami. 

SQUFOL Software Quality Founded On Design Laws 
(Kvaliteta programske opreme z vidika zakonov oblikovanja) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol 
Sodelavca: mag. Mitja Lenič, doc. dr. Milan Zorman 

Projektni partnerji: The Intelligent Computer Systems Centre, University of The West of 
England, South Bank University, Lucent Technologies Network 
Systems GmbH, Rila Solutions, ZEUS Consulting S.A.–LogicDIS 
Group, Logic DIS S.A. 

Financira: European Commision, Information Systems Technology 
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Tako kot sistemi v ekonomiji in managementu, ima razvoj programske opreme (razvoj tu zajema 
celoten življenjski cikel, od idej in opisov potreb do uporabe in vzdrževanja) podobne sistemske 
lastnosti: je kompleksen, dinamičen, nelinearen in adaptiven sistem. Zato je tudi cilj projekta 
SQUFOL pridobiti osnovno razumevanje programske opreme, njeno evolucijo, kvaliteto in 
razvojni proces. Pristop, ki ga bomo uporabili, bo združeval teorijo kompleksnosti, razne 
sistemske teorije, teorijo kaosa, fraktalov, tradicionalne fizikalno podprte metodologije, teorijo 
kompleksnih adaptivnih sistemov, ekonomsko/tržne teorije, ki so jih navdihnile evolucijske in 
biološke raziskave, inteligentno analizo podatkov, podatkovno rudarjenje ter ostale metode, ki še 
niso priznane s strani raziskovalcev na področju oblikovanja programske opreme. Naš cilj je 
pridobiti več znanja o kvaliteti programske opreme in o njenem razvojnem procesu (odkrivanje 
osnovnih zakonitosti), da bi s tem omogočili preprost in razumljiv proces razvoja superiorne 
programske opreme. 

IMEDA (SLO–US-
2002/06) 

IMEDA – Intelligent Medical Data Analysis 
(IMEDA – Inteligentna analiza medicinskih podatkov) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol, dr. Margaret G.E. Peterson (Hospital For 
Special Surgery, Cornell University) 

Sodelavci: Petra Povalej, mag. Mitja Lenič, doc. dr. Milan Zorman 

Projektni partner: Hospital For Special Surgery, Cornell University 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Količina in velikost medicinskih baz podatkov (elektronskih ali klasičnih) narašča z nezadržno 
hitrostjo. Te baze pa niso le v pomoč v procesu nege. V njih se skriva precej 'skritega znanja', 
katerega prisotnost brez natančne in izčrpne analize ni očitna. Pri tem so nam lahko v pomoč 
statistična analiza in različna računalniška orodja, a pogosto njihove zmogljivosti niso dovolj, 
zato si moramo pomagati z manj konvencionalnimi metodami, kot so inteligentnimi sistemi. 
Da bi bili sposobni oblikovati uspešen inteligentni medicinski sistem (IMS), si moramo v fazi 
oblikovanja načrtovanja pomagati z ustreznimi paradigmami. Ena od njih je MetaMet – 
dvonivojski pristop k načrtovanju sistemov. Posamezne metode, kot so nevronske mreže, 
evolucijski algoritmi, odločitvena drevesa in drugi pristopi so lahko precej uspešni na področju 
inteligentne analize podatkov, a vseeno imajo precej pomanjkljivosti, ki jih lahko rešimo s 
kombinacijo posameznih metod (hibridne metode) in uporabo teorije kompleksnosti in kaosa. 
Medicinske baze podatkov so običajno razpršene na več računalnikih, institucijah, ali celo v 
več državah, shranjene na različnih platformah in pod različnimi protokoli. Zaradi tega je 
uporaba heterogenih pristopov osnovni pogoj za uspeh. Dodatna prednost heterogenih 
sistemov je povečana moč sistema, ki jo lahko učinkovito uporabimo za poganjanje 
algoritmov, ki zahtevajo uporabno izdatnih računalniških virov. 
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Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Mednarodni projekti 

COSOC (PSP-17) COSOC – Comprehending Software for Citizens 
(COSOC – Približati programsko opremo državljanom) 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol, dr. Robert E. Smith (The Intelligent Computer 
Systems Centre, University of The West of England) 

Sodelavci: doc. dr. Milan Zorman, mag. Mitja Lenič, Petra Povalej 

Projektni partner: The Intelligent Computer Systems Centre, University of The West of 
England 

Financiral: The British Council 

Trajanje: od jan. do dec. 2002 

V projektu smo se ukvarjali z metrikami uporabnosti programskih sistemov s stališča 
končnega uporabnika. Zasnovali smo model, ki na podlagi meritev omogoča stalno 
izbolševanje uporabniške prijaznosti. 

SQUAB-M Fizikalno podprte programske metrike kompleksnosti 

Vodja: prof. dr. Peter Kokol, dr. Miklos Biro (Computer and Automation 
Institute Hungarian Academy of Sciences) 

Sodelavci: doc. dr. Vili Podgorelec, doc. dr. Milan Zorman, mag. Mitja Lenič, dr. 
Matej Šprogar 

Projektni partner: Computer and Automation Institute Hungarian Academy of Sciences 

Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Pri kompleksnih programskih sistemih je zanesljivost ena najpomembnejših lastnosti kvalitete 
programske opreme. Ker je v svetu vedno več aktivnosti in sistemov odvisnih od programske 
opreme, je ekonomično in konsistentno doseganje primerne zanesljivosti programske opreme 
ključnega pomena. Obstaja več načinov za doseganje zanesljivosti programske opreme, 
eden od njih je uporaba programskih metrik kompleksnosti. Razvoj programske opreme je 
kompleksen in zapleten proces, kjer med procesom razvoja nenamerno povzročamo napake 
v programskem kodu. Dokazano je bilo, da je vzorec povzročanja nenamernih napak v 
programskem kodu povezan z izmerljivimi količinami programske opreme, še posebej s 
programskimi metrikami kompleksnosti. Na primer, veliki programski sistemi so sestavljeni iz 
različnih modulov, kjer lahko vsak modul opišemo z vrednostmi atributov. Zelo koristno bi 
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bilo, če bi lahko na osnovi vrednosti atributov izdelali model za napovedovanje napak v 
programski opremi in s tem povečali zanesljivost. V obeh zgornjih projektih raziskujemo 
uporabo fraktalnih metrik za predikcijo in ocenjevanje kakovosti programske opreme. 

PUBLIKACIJE 

Vili Podgorelec, Peter Kokol: „Evolutionary induced decision trees for dangerous software 
modules prediction“, Inf. process. lett., Vol. 82, str. 31–38, 2002. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Bruno Stiglic, Ivan Rozman: „Decision trees: an overview and 
their use in medicine“, J. med. syst., Vol. 26, No. 5, str. 445–463, okt. 2002. 

Milan Zorman, Hans-Peter Eich, Bruno Stiglic, Christian Ohmann, Mitja Lenič: „Does size 
really matters – Using a decision tree approach for comparison of three different databases 
from the medical field of acute appendicitis“, J. med. syst., str. 465–477. 

Matej Šprogar, Mitja Lenič, Silvia Alayon: „Evolution in medical decision making“, J. med. 
syst., Vol. 26, No. 5, str. 479–489, okt. 2002. 

Petra Povalej, Peter Kokol: „Alternative approach to determine blood lipids with intelligent 
systems“, Health inform. Eur., 10 str. 

Alojz Tapajner, Peter Kokol: „Uporaba inteligentnih sistemov pri napovedovanju gibanja 
tečajev vrednostnih papirjev“, Uporab. inform. (Ljubl.), let. 10, št. 2, str. 92–101, 2002. 

Peter Kokol, Milan Zorman, Mitja Lenič, Petra Povalej, Alojz Tapajner: Osnove raziskovalnega 
dela in statistične obdelave: priročnik za tečaj Ministrstva za šolstvo in šport. Maribor: 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ryuichi Yamamoto, Gou Masuda, Norihiro Sakamoto: „Medical 
knowledge extraction via hybrid decision trees“, Information modelling and knowledge bases 
XIII Frontiers in artificial intelligence and applications), Amsterdam, Vol. 73, str. 390–397. 

Maurizio Pighin, Vili Podgorelec, Peter Kokol: „Program risk definition via linear programming 
techniques“, Eighth IEEE Symposium on Software Metrics, Ottawa, Kanada, jun. 2002, str. 
197–202. 

Milan Zorman, Peter Kokol, Bruno Stiglic: „Transforming backpropagation neural networks to 
decision trees using NN-DT cascade method“, Computational intelligence and applications, 
Atlanta, ZDA, str. 75–80. 
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Peter Kokol, Vili Podgorelec, Milojka Molan Štiglic: „Searching for new patterns in medical 
data with evolutionary programming“, Annual Symposium of the American Medical Informatics 
Association, San Antonio, ZDA, nov. 2002, str. 1067. 

Mitja Lenič, Peter Kokol, Milan Zorman, Petra Povalej, Bruno Stiglic: „Improved knowledge 
mining with the multimethod approach“, IEEE Workshop The foundation of data mining and 
knowledge discovery ICDM 2002, Maebashi City, Japonska, dec. 2002, str. 257–262. 

Milan Zorman, Peter Kokol: „Hybrid NN-DT cascade method for generating decision trees from 
backpropagation neural networks“, 9th international conference on neural information 
processing ICONIP '02, Singapore, 5 str. 

Petra Povalej, Peter Kokol, Milan Zorman, Jernej Završnik: „Classic decision tree induction 
versus genetic algorithms: a case study“, 9th international conference on neural information 
processing ICONIP '02, Singapore, 5 str. 

Mitja Lenič, Peter Kokol: „Combining classifiers with multimethod approach“, Second 
international conference on Hybrid Intelligent Systems, Santiago de Chile, Čile, dec. 2002, str. 
374–383. 

Peter Kokol, Marko Kokol: „Teaching evolution with visual computer simulations“, IASTED 
International conference Computers and advanced technology in education, Cancun, Mehika, 
maj 2002, str. 380–383. 

Peter Kokol, Milan Zorman, M. Molan Štiglic: „Intelligent system for cardiac diseases decision 
making in the young“, Cardiol. young, str. 47. 

Petra Povalej, Peter Kokol, Bruno Stiglic, Irene Litvan, Dušan Flisar: „Verifying clinical criteria 
for Parkinsonian disorders with decision trees“, Intelligent data analysis in medicine and 
pharmacology IDAMAP 2002, Lyon, Francija, jul. 2002, str. 55–59. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman: „AREX – Classification rules extracting algorithm 
based on automatic programming“, 15th European conference on artificial intelligence ECAI 
2002, Lyon, Francija, jul. 2002, str. 330–334. 

Pedro Rangel Henriques, Maria Joao Varanda Pereira, Marjan Mernik, Mitja Lenič, Enis 
Avdičaušević, Viljem Žumer: „Automatic generation of language-based tools“, 2nd Workshop 
on Language  Descriptions, Tools and Applications LDTA '02, Grenoble, Francija, 2002, 20 str. 

Marjan Mernik, Mitja Lenič, Enis Avdičaušević, Viljem Žumer: „LISA: an interactive 
environment for programming language development“, 11th international conference Compiler 
construction CC 2002, Grenoble, Francija, apr. 2002, str. 1–4. 
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Ana Isabel Cardoso, Rui Gustavo Crespo, Peter Kokol: „How to measure the complexity of a 
program text?“, Third International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems 
EIS '02, Malaga, Španija, sept. 2002, 4 str. 

Peter Kokol, M. Pighin: „Intelligent chaos based fault prediction in software“, Third 
International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, Malaga, 
Španija, sept. 2002, 6 str. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman: „Autonomous agents for classification in health 
care“, Third International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, 
Malaga, Španija, sept. 2002, 7 str. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman, Werner Brunck: „Intelligent software engineering 
using logistic maps“, Third International NAISO Symposium on Engineering of intelligent 
systems EIS '02,  Malaga, Španija, sept. 2002, 5 str. 

Milan Zorman, Peter Kokol: „Building decision trees with hybrid NN-DT cascade method“, 
Third International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, Malaga, 
Španija, sept. 2002, 5 str. 

Milan Zorman, Peter Kokol: „The SQUFOL – Software quality founded on design laws“, Third 
International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, Malaga, 
Španija, sept. 2002, 6 str. 

Enis Avdičaušević, Marjan Mernik, Mitja Lenič, Viljem Žumer: „Experimental aspect-oriented 
language – AspectCOOL“, ACM symposium on applied computing, Madrid, Španija, mar. 
2002, str. 943–947. 

Mitja Lenič, Peter Kokol: „Combining methods with multimethod approach“, European 
symposium on intelligent techniques, hybrid systems and their implementation of smart 
adaptive systems Eunite 2002, Albufeira, Algarve, Portugalska, str. 611–614. 

Matej Šprogar, Peter Kokol, Silvia Alayón: „Autonomous evolutionary alghorithm in medical 
data analysis“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 2002, 
Maribor, jun. 2002, str. 71–76. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Milojka Molan Štiglic: „Searching for new patterns in 
cardiovascular data“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 
2002, Maribor, jun. 2002, str. 111–116. 
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Milan Zorman, Gou Masuda, Peter Kokol, Ruyichi Yamamoto, Bruno Stiglic: „Mining diabetes 
database with decision trees and association rules“, 15th IEEE symposium on computer-
based medical systems CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 134–139. 

Mitja Lenič, Peter Kokol, Ryuichi Yamamoto: „IFSIMS – internet framework service for 
intelligent medical systems“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems 
CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 295–300. 

Martin Brumec, Marko Kokol, Marko Petrič, Peter Kokol: „BUČKO (Smart learning advisor)“, 5. 
mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, str. 86–88. 

Milan Zorman, Peter Kokol, Petra Povalej: „Izboljšava algoritma za dinamično diskretizacijo 
numeričnih atributov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 
2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 15–18. 

Enis Avdičaušević, Mitja Lenič, Peter Kokol: „Multimetodno odkrivanje asociativnih pravil“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. B, str. 35–38. 

Mitja Lenič, Petra Povalej, Peter Kokol: „Ocena razvojnega stanja programske opreme“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. B, str. 67–70. 

Matej Šprogar, Peter Kokol: „Avtonomne evolucijske metode v klasifikaciji“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 95–98. 

Petra Povalej, Peter Kokol: „Uporaba odločitvenih dreves v medicini“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 357–
360. 

Matej Mertik: „Evolucijski induktivni pristop avtomatskega učenja pri odkrivanju novega 
znanja“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, 
sept. 2002, zv. B, str. 443–444. 

Tine Brumec, Marko Kokol, Marko Petrič, Peter Kokol: „Bučko ("brihtni učni konzultant")“, 
Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 486–490. 

Petra Povalej, Peter Kokol, Jernej Završnik: „Iskanje neinvazivnih metod za določanje 
holesterola pri otrocih“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 496–
500. 
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Mitja Lenič, Peter Kokol, Ryuichi Yamamoto: „Internet storitev za podporo pri odločanju v 
medicini“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 501–505. 

Ana Habjanič, Peter Kokol, Dušanka Mičetić-Turk: „Sistemski pristop pospeševanja 
raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi“, 21. znanstvena konferenca o razvoju 
organizacijskih ved, Portorož, mar. 2002, str. 1432–1435. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman: „Searching for software reliability with text mining“, 
Fifth joint conference on knowledge-based software engineering, Maribor, sept. 2002, Vol. 80, 
str. 205–214. 

Peter Kokol: „Research paradigms parallels in nursing and informatics sciences“, 1st 
International Workshop and Summer School on Nursing Research, Maribor, avg. 2002, str. 
22–23. 

Ana Habjanič, Peter Kokol, Dušanka Mičetić-Turk, Danica Železnik: „Systemic approach to 
accelerate the research activities at nursing“, 1st International Workshop and Summer School 
on Nursing Research, Maribor, avg. 2002, str. 31–33. 

PREDSTAVITVE 

Peter Kokol: „Programske metrike kompleksnosti osnovane na teoriji kaosa“, vabljeno 
predavanje, Nürnberg, Nemčija, 15. feb. 2002. 

Peter Kokol, “Software Purity Metrics”, predavanje na Madeira University, Madeira, 
Portugalska, 14. maj 2002. 

Milan Zorman: „Hibridni pristopi strojnemu učenju“, predstavitev hibridnih metod strojnega 
učenja, Praga, Češka republika, 5. nov. 2002. 

Mitja Lenič: „Multimetodni pristop inteligentnim sistemom“, predstavitev multimetodnega 
pristopa za izgradnjo inteligentnih sistemov, Praga, Češka republika, 6. nov. 2002. 

Peter Kokol, “Intelligent Systems”, predstavitev v času obiska na Japonskem s financiranjem 
JSPS, Univerza v Tokiu, Tokio, Japonska, 13. dec.  2002. 

Mitja Lenič: „Programske metrike“, predavanje o kompleksnostih programskih metrik, Funchal, 
Portugalska, 16. dec. 2002. 
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ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Prof. dr. Peter Kokol: Predsednik Mednarodnega IEEE simpozija o 
računalniško podprtih medicinskih sistemih, 
Maribor, od 4. do 7. jun. 2002. 

Mag. Mitja Lenič, 
doc. dr. Milan Zorman: 

Soorganizatorja in izvajalca Mednarodnega IEEE 
simpozija o računalniško podprtih medicinskih 
sistemih, Maribor, od 4. do 7. jun. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol: Predsednik programskega odbora 1. mednarodne 
delavnice in poletne šole o raziskavah v 
zdravstveni negi, Maribor, od 27. do 29. avg. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol: Uredniški odbor za Applied Systems Studies 
journal, Kluwer. 

Prof. dr. Peter Kokol: Glavni urednik za  Informatica Medica Slovenica.  

Prof. dr. Peter Kokol: Urednik za IEEE Computational Medicine 
Newsletter.  

Prof. dr. Peter Kokol: Predsednik tehniškega odbora pri IEEE 
Computational Medicine Newsletter.  

Prof. dr. Peter Kokol: Član upravnega odbora pri Slovenskem društvu za 
medicinsko informatiko.  

Prof. dr. Peter Kokol: Član delovne skupine EFMI-WG za informatiko v 
zdravstveni negi.  

Prof. dr. Peter Kokol: Ocenjevalec za IEEE Software.  

Prof. dr. Peter Kokol: Ocenjevalec za IEEE Computer.  

Prof. dr. Peter Kokol: Urednik posebne številke Journal of Medical 
Systems.  

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Prof. dr. Peter Kokol: Priprava projekta SQUFOL, D-90411 Nürnberg, 
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Nemčija, od 15. do 18. feb. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol: Bilateralni projekt ISOQ (SLO–P-10/01-04), delovni 
obisk, Madeira, Portugalska, od 11. do 18. maja 
2002. 

Prof. dr. Peter Kokol: Bilateralni projekt ISOQ (SLO–P-10/01-04), delovni 
obisk, Madeira, Portugalska, od 11. do 22. jul. 
2002. 

Mag. Mitja Lenič, 
Petra Povalej, 
doc. dr. Milan Zorman: 

Bilateralni projekt ISCoMAA, delovni obisk, Praga, 
Češka republika, od 4. do 8. nov. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol, 
doc. dr. Milan Zorman: 

Obisk na Tokyo University s štipendijo JSPS, 
Japonska, od 12. do 15. dec. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol, 
doc. dr. Milan Zorman: 

Obisk na Osaka Medical College s štipendijo JSPS, 
Japonska, od 15. do 17. dec. 2002. 

Mag. Mitja Lenič: Obisk v okviru programa SOCRATES, Madeira, 
Portugalska, od 16. do 31. dec. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Dr. Gou Masuda, 
dr. Ryuichi Yamamoto 
(Osaka Medical College, Dept. of 
Medical Informatics, Osaka 569-8686, 
Japonska): 

Pregled in priprava diseminacije rezultatov 
končanega projekta ter priprava novega projekta, 
od 10. do 13. mar. 2002. 

Dr. Gabriel Pestana 
(Universidade da Madeira, Madeira, 
Portugalska): 

Obisk v okviru programa SOCRATES–ERASMUS s 
predavanjem Geografski informacijski sistemi, 6. 
maja 2002. 

Dr. Ana Isabel Cardoso 
(Univerza na Madeiri, Madeira, 
Portugalska): 

Obisk v okviru programa SOCRATES–ERASMUS s 
predavanji na temo Alfa metrike, 8. maja 2002. 

Mayumi Yoshida, Projektni sestanek, od 4. do 7. jun. 2002. 
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dr. Ryuichi Yamamoto, 
dr. Gou Masuda 
(Osaka Medical College, Dept. of 
Medical Informatics, Osaka 569-8686, 
Japonska): 

Dr. Eveline Riedling 
(Institut für Industrielle Elektronik und 
MaterialwissenschaftenTechnische 
Universität Wien, Dunaj, Avstrija): 

Sestanek v zvezi z ustanavljanjem revije JAPID, 5. 
jun. 2002. 

Dr. Robert E. Smith 
(The Intelligent Computer Systems 
Centre, University of The West of 
England, Bristol, Velika Britanija): 

Obisk v okviru bilateralnega projekta COSOC, od 9. 
do 14. jun. 2002. 

Dr. Manolis Chrysostalis 
(ZEUS Consulting S.A.–LogicDIS 
Group, 26221 Patras, Grčija), 
dr. Werner Brunck 
(Lucent Technologies Network 
Systems GmbH, D- 90411 Nürnberg, 
Nemčija), 
dr. Eva Feuer 
(MTA SZTAKI, Budimpešta, 
Madžarska), 
dr. Ilian Mihaylov 
(Rila Solutions, 1113 Sofia, Bolgarija), 
dr. Sue Black 
(South Bank University, London, Velika 
Britanija), 
dr. Robert E. Smith 
(The Intelligent Computer Systems 
Centre, University of The West of 
England, Bristol, Velika Britanija): 

Sestanek projekta SQUFOL, 21. in 22. okt. 2002. 

Dr. Pekka Makkonen 
(University of Jyvaskyla, Department of 
Computer Science and Information 
Systems, Jyvaskyla, Finska): 

Obisk v okviru programa SOCRATES–ERASMUS s 
predavanji na temo Učenje na daljavo, od 21. do 
25. okt. 2002. 

Dr. Ana Isabel Cardoso Obisk v okviru bilateralnega projekta ISOQ – 
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(Univerza na Madeiri, Madeira, 
Portugalska), 
dr. Rui Gustavo Crespo 
(Tehniška univerza v Lizboni, Lizbona, 
Portugalska): 

Izboljšanje kvalitete softvera z obvladovanjem 
kompleksnosti, 25. nov. 2002. 

ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Petra Povalej: prvo mesto na tekmovanju za najboljši študentski članek na mednarodni 
konferenci IEEE symposium on computer-based medical systems, Maribor, 7. jun. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol: srebrna plaketa Univerze v Mariboru, Maribor, 18. sept. 2002. 

Petra Povalej, prof. dr. Peter Kokol, doc. dr. Milan Zorman: SEAL '02 Nagrada za najboljši 
poster, 22. nov. 2002. 

Prof. dr. Peter Kokol: nagrada za uspešno vodenje tehničnega komiteja IEEE TCCM, 15. 
dec. 2002. 
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LABORATORIJ ZA SISTEMSKO PROGRAMSKO 
OPREMO 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Damjan Zazula 

Telefon: (02) 220 74 80 

Elektronska pošta: zazula@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekt 

J3-4482-0334-
02/3.05 

Značilnosti antralnih foliklov in zoritvena sposobnost jajčnih 
celic v pogojih in vitro 

Vodja: prof. dr. Veljko Vlaisavljević (Splošna bolnišnica Maribor) 
Sodelavci: prof. dr. Damjan Zazula, mag. Boris Cigale, Jurij Munda 

Projektni partner: Splošna bolnišnica Maribor 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Projekt nadaljuje raziskave v zvezi z rastjo dominantnih jajčnih mešičkov tako v naravnem kot 
v stimuliranem ciklusu. Primerjalni posnetki bodo narejeni s 3D ultrazvočno napravo, zato 
smo se v laboratoriju za sistemsko programsko opremo v prvih projektnih mesecih posvetili 
predvsem preučevanju delovanja te naprave in načinu zapisovanja informacij na njej. 
Pripravljamo programski vmesnik, ki bo omogočal obdelavo ultrazvočnih posnetkov z našimi 
razpoznavalnimi algoritmi. 

Mednarodni projekti 

NEW Neuromuscular Assessment in the Elderly Worker 
(Ocena nevromuskularnega stanja pri starejših delavcih) 

Vodja: prof. dr. Damjan Zazula 
Sodelavca: dr. Dean Korošec, Aleš Holobar 
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Projektni partner: Politehnika v Torinu 

Financira: Evropska unija 

Projekt NEW (Neuromuscular assessment in the Elderly Worker) naslavlja neinvazivno 
opazovanje lastnosti mišic pri starejših delavcih, preprečevanje mišičnih obolenj in 
odpravljanje njihovih posledic. Raziskovanje našega laboratorija je osredotočeno na 
obdelavo izmerjenih električnih mišičnih signalov, natančneje, na dekompozicijo površinskih 
elektromiografskih signalov (SEMG).  

V preteklem letu smo preverili in izboljšali metode za dekompozicijo konvolutivnih mešanic 
signalov s pomočjo statistik višjih redov. Razvili smo postopke za optimizacijo sistema 
nelinearnih enačb in testirali njihovo učinkovitost. Preverili in preučili smo teoretični model 
signalov SEMG ter meje učinkovitosti nekaterih že razvitih postopkov slepe ločitve signalov. 
Na osnovi teoretičnih spoznanj smo razvili novo metodo za slepo ločitev mešanic pulznih 
signalov. Primerjava z drugimi tehnikami je pokazala, da lahko učinkovitost razvite metode 
primerjamo z mnogo kompleksnejšimi rutinami, ki temeljijo na skupni diagonalizaciji 
prostorskih časovno-frekvenčnih matrik. 

AREVIDERO Assessment and Revision of Virtual Delivery Room 
(Ovrednotenje in nadgradnja simulatorja porodne sobe) 

Vodja: prof. dr. Damjan Zazula 
Sodelavci: dr. Dean Korošec, Matjaž Divjak, Aleš Holobar 

Projektna partnerja: Lucille Packard Children's Hospital at the Stanford University, 
Lionheart Technologies Incorporated 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Projekt AREVIDERO (Assessment and Revision of Virtual Delivery Room) nadaljuje uspešno 
delo projekta VIDERO (Virtual Delivery Room). V okviru slednjega smo izdelali navidezno 
porodno sobo, v kateri lahko skupina zdravnikov oziroma študentov sodeluje pri poporodni 
oskrbi novorojenčka in tako uri pravilne postopke posredovanja ob kritičnih poporodnih 
situacijah. Cilji projekta AREVIDERO so validirati in verificirati programsko kodo navidezne 
porodne sobe, nadgraditi ter izpopolniti nadzor in prikaz življenjskih znakov novorojenčka ter 
preučiti praktično uporabnost navidezne porodne sobe v procesu izobraževanja in urjenja.   

V preteklem letu smo sodelovali pri zagonu in testiranju sistema VIDERO na računalniških 
sistemih otroške bolnišnice Lucille Packard, Univerze Stanford, Palo Alto, ZDA. Skupaj z 
njihovimi strokovnjaki smo tudi oblikovali program validacijske študije, v kateri bi VIDERO 
sistematsko uporabili pri uvodnem treningu študentov neonatalne medicine. Trenutno je 
program študije v obravnavi etične komisije otroške bolnišnice Stanford, sama izvedba študije 
pa je zaradi intenzivnih aktivnosti pri ustanovitve Centra za izobraževanje v pediatriji (Center 
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for Paediatric Education – CAPE, http://news-service.stanford.edu/news/november13/ 
cape.html), ki ga vodi dr. Halamek, prestavljena. Sistem VIDERO pa že sedaj vseeno 
predstavlja eno od temeljnih orodij v bogati zbirki tehnologij, ki jih CAPE, kot prva tovrstna 
institucija na svetu, uvaja v organiziran stimulacijski trening neonatologov. 

Na drugi strani pa smo v okviru tehniških aktivnosti dopolnili svoja znanja in programske 
tehnologije za razvoj trening sistemov v navidezni resničnosti. Pridobili smo (izven projekta 
AREVIDERO, v katerem stroški za opremo in delo niso predvideni) licenco za programsko 
orodje Cortona SDK, s katerim nameravamo na podlagi izkušenj iz VIDERO in AREVIDERO 
sodelovanj v prihodnje nadaljevati z razvojem novih verzij ‘navideznega novorojenčka’. 

CoLoS Conceptual Learning of Science (American-European project) 
(Konceptualno učenje naravoslovja (ameriško-evropski 
projekt)) 

Vodja: prof. dr. Damjan Zazula 
Sodelavci: dr. Danilo Korže, dr. Dean Korošec, doc. dr. Božidar Potočnik, 

Matjaž Divjak, Jurij Munda 

Financira: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Tudi v letu 2002 smo v laboratoriju za sistemsko programsko opremo prispevali k aktivnostim 
CoLoS-a, tako da smo dograjevali učna orodja, ki smo jih razvili v preteklih letih. Predvsem 
smo se ukvarjali z natančnejšim dokumentiranjem virtualne porodne sobe, kar je privedlo do 
nastanka nekaj revialnih člankov, ki čakajo na objavo. Hkrati so bili člani našega laboratorija 
povabljeni, da virtualnega dojenčka predstavijo v plenarnem uvodnem predavanju, ki je bilo 
na Elektrotehniški in računalniški konferenci ERK 2002 v Portorožu posvečeno delu CoLoS-
a. 

IST-1999-10378 A generic environment for bio-numerical simulation – SimBio 
(Generično okolje za bionumerične simulacije – SimBio) 

Vodja: doc. dr. Božidar Potočnik 
Sodelavci: prof. dr. Damjan Zazula, Dušan Heric, mag. Boris Cigale, Daniel 

Bernad 

Projektna partnerja: Univerza v Sheffieldu, Splošna bolnišnica Maribor 

Financira: Evropska unija 

Glavni cilj tekočih aktivnosti projekta SimBio je izboljšanje klinične in medicinske prakse z 
uporabo numeričnih simulacij za biomedicinske probleme. Z gradnjo na obstoječih izkušnjah 
z določenimi aplikacijami bo izdelano generično simulacijsko okolje, ki bo zagotovilo nove 
tehnologije za napredno klinično prakso in zdravstveno nego. Ključna lastnost projekta 
SimBio je možnost uporabe individualnih podatkov pacienta kot vhod v proces modeliranja in 
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simuliranja. Generično okolje SimBio bo validirano in evaluirano s tremi specifičnimi 
aplikacijami: 
– lokalizacija elektromagnetnih virov v človeških možganih na osnovi meritev EEG in MEG 

na površini glave, 
– biomehanske simulacije človeške glave, vključno z modeliranjem nevrodegeneracijskih 

bolezni in nevrokirurških posegov, 
– načrt novih nadomestnih delov za meniskus človeškega kolenskega sklepa in metod za 

njihovo kirurško implantacijo. 

Temeljna naloga našega laboratorija je izvedba inštalacije generičnega okolja SimBio na 
neodvisni lokaciji in evalviranje ter validiranje dobljenih rezultatov za problem „Načrt novih 
nadomestnih delov za meniskus človeškega kolenskega sklepa in metod za njihovo kirurško 
implantacijo (načrt protez)“. V preteklem letu smo pričeli z inštalacijo generičnega okolja 
SimBio. Vzpostavili smo proceduro za zajemanje MRI slikovnega materiala, razvili pa smo 
tudi programske vmesnike za njihov prenos v okolje SimBio. Ob tem smo razvili še orodje 
IST (Image Segmentation Tool), tj. pomožno orodje za ročno segmentiranje in označevanje 
slik MRI (ne nujno kolenskih). Orodje omogoča zdravnikom ročno označevanje vseh 2D rezin 
iz MRI zaporedja slik. 

Naša zadolžitev je tudi verifikacija rezultatov segmentiranja digitalnih slik z okoljem SimBio. 
Za ta namen smo začeli razvijati orodje IPVT (Image Verification Tool). To orodje bo ocenilo 
natančnost rezultatov segmentiranja okolja SimBio na osnovi različnih statističnih mer. 
Trenutno orodje IPVT omogoča 2D verifikacijo, tj. opazovanje razlik med segmentacijskimi 
rezultati okolja SimBio ter ročnimi označbami zdravnikov na vsaki dvodimenzionalni MRI 
rezini. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Temeljni raziskovalni projekt 

J3-2085-0334-01 Značilnosti dominantnega folikla v nestimuliranem ciklusu 

Vodja: prof. dr. Veljko Vlaisavljević (Splošna bolnišnica Maribor) 
Sodelavci: prof. dr. Damjan Zazula, dr. Dean Korošec, doc. dr. Božidar 

Potočnik, Jurij Munda, Nicolas Sergent 

Projektni partner: Splošna bolnišnica Maribor 

Financiralo: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

Trajanje: od jan. 2000 do jun. 2002 

Projekt, katerega namen je bil preučevati značilnosti dominantnih jajčnih mešičkov, se je 
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zaključil konec junija 2002. V zadnjem letu raziskav je bilo opravljena obširna analiza 
ultrazvočnih posnetkov. Razvili smo avtomatične računalniške algoritme, ki odkrivajo in 
rekonstruirajo omrežje kapilar v neposredni okolici mešičkov. Postopek pregleda zaporedje 
digitaliziranih posnetkov in na vsaki sliki določi lego dominantnega mešička. Razpoznavanje 
je izvedeno s celičnimi nevronskimi mrežami. V drugem koraku se uporabijo posnetki, ki se iz 
zapisa RGB najprej transformirajo v zapis HSV. Ta nudi zelo ugodne kontrastne razmere za 
ločevanje prekrvavljenih območij od ozadja in od mešička. Tako lažje odkrijemo prereze skozi 
posamezne kapilare. Navsezadnje odčitke, ki so za mešiček in kapilare dobljeni v 
posameznih slikah zaporedja, združimo v 3D modele in jim izračunamo volumen. 

 
3D rekonstrukcija kapilarnega ožilja v okolici 

jajčnega mešička. 

 
Diagram volumnov najpomembnejših kapilar, ki 

dovajajo kri v jajčni mešiček.  

PUBLIKACIJE 

Božidar Potočnik, Damjan Zazula: „Automated analysis of a sequence of ovarian ultrasound 
images. Part I, Segmentation of single 2D images“, Image vis. comput., Vol. 20, issue 3, str. 
217–225, 2002. 

Božidar Potočnik, Damjan Zazula: „Automated analysis of a sequence of ovarian ultrasound 
images. Part II, Prediction-based object recognition from a sequence of images“, Image vis. 
comput., Vol. 20, issue 3, str. 227–235, 2002. 

Ivan Gerlič, Matjaž Debevc, Nadja Dobnik, Branislav Šmitek, Danilo Korže: Načrtovanje in 
priprava študijskih gradiv za izobraževanje na daljavo. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko 2002. 

Aleš Holobar, Damjan Zazula: „A new approach for blind source separation of convolutive 
mixtures of pulse trains“, 4th International Workshop on Biosignal Interpretation BSI 2002, 
Como, Italija, jun. 2002, str. 163–166. 
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Aleš Holobar, Cédric Févotte, Christian Doncarli, Damjan Zazula: „Single autoterms selection 
for blind source separation in time-frequency plane“, XI European Signal Processing 
Conference EUSIPCO 2002, Toulouse, Francija, sept. 2002, 4 str. 

Dean Korošec, Kari Kumpulainen, Thomas Fox McManus: „Survey on use of ICT in University 
teaching and learning: method and content“,  SITE 2002, Norfolk, ZDA, 2 str. 

Damjan Zazula, Eric Plevin: „An approach to decomposition of muscle and nerve signals“, 
WSEAS Int. Conference Signal, Speech and Image Processing ICOSSIP 2002, Skiathos, 
Grčija, sept. 2002, str. 1351–1356. 

Dean Korošec, Aleš Holobar, Matjaž Divjak, Damjan Zazula, L. P. Halamek: „Computer-
assisted resuscitation training: modelling and visualisation of vital signs“, ESPNIC 2002, 
Ljubljana, jun. 2002, str. 65. 

Eric Plévin, Damjan Zazula: „Decomposition of surface EMG signals using non-linear LMS 
optimisation of higher-order cumulants“, 15th IEEE symposium on computer-based medical 
systems CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 149–154. 

Boris Cigale, Matjaž Divjak, Damjan Zazula: „Application of simulated annealing to biosignal 
classification and segmentation“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems 
CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 165–170. 

Dean Korošec, Aleš Holobar, Matjaž Divjak, Damjan Zazula: „Dynamic VRML for simulated 
training in medicine“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 
2002, Maribor, jun. 2002, str. 205–210. 

Božidar Potočnik, Boris Cigale, Damjan Zazula: „The XUltra project – automated analysis of 
ovarian ultrasound images“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems 
CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 262–267. 

Dušan Heric, Damjan Zazula: „Sistem za verzioniranje datotek – FVS“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 71–74. 

Matjaž Divjak, Damjan Zazula: „Bimodalno sledenje gibanju obraza in rok“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 303–306. 

Boris Cigale, Damjan Zazula: „Hišni nadzorni sistem INSOS – projektno vodene vaje na smeri 
logika in sistemi“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 411–414. 
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PREDSTAVITVE 

Dean Korošec: „Technology & Services for e-learning at UM“, predstavitev za predstavnike 
University of Reno, Nevada, ZDA, HIT-a Nova Gorica in rektorja UM, Maribor, 8. jan. 2002. 

Dean Korošec: „Pretočni mediji za izobraževanje“, predavanje za delavnico VISIOCOM, 
Maribor, 24. jan. 2002. 

Dean Korošec: „Introduction to time-frequency representations“, predstavitev na projektnem 
srečanju Topical NEW Meeting on Signal Processing, Maribor, 23. in 24. feb. 2002. 

Damjan Zazula: „Introduction to higher-order statistics (cumulants)“, predstavitev na 
projektnem srečanju Topical NEW Meeting on Signal Processing, Maribor, 23. in 24. feb. 
2002. 

Damjan Zazula, Eric Plévin: „Decomposition of SEMG using non-linear LMS approach with 
higher-order cumulants“, predstavitev na projektnem srečanju Topical NEW Meeting on Signal 
Processing, Maribor, 23. in 24. feb. 2002. 

Aleš Holobar: „Blind Source Separation Tutorial“, predavanje na 2. tematskem sestanku 
evropskega projekta FP5–NEW, Maribor, 23. feb. 2002. 

Aleš Holobar: „Surface EMG Decomposition Using a Novel Approach for Blind Source 
Separation“, predstavitev na 2. tematskem sestanku evropskega projekta FP5–NEW, Maribor, 
23. feb. 2002. 

Aleš Holobar: „Single Autoterms selection and Interative Joint Diagonalization Algorithm“, 
predstavitev na 2. tematskem sestanku evropskega projekta FP5–NEW, Maribor, 23. feb. 
2002. 

Božidar Potočnik, Damjan Zazula, T. Tomažič: „Image processing knowledge potential at the 
System Software Laboratory (ovarian follicle ultrasound image analysis)“, predstavitev na 
projektnem srečanju SimBio, Jena, Nemčija, 23. in 24. maj 2002. 

Dean Korošec: „Streaming technology – introduction and concept“, videokonferenčno (IP) 
predavanje za Faculty of Education, University of Oulu, Finska, 2002. 

Danilo Korže: „Interaktivna spletna komunikacija kot nov vir znanja“, predstavitev na 
mednarodnem srečanju o izobraževanju  Prestopanje meja v izobrazbi in šoli, Celovec, 
Avstrija, 19. sept. 2002. 
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Aleš Holobar: „State of the art in Blind Source Separation“, predstavitev na 4. tematskem 
sestanku evropskega projekta FP5–NEW, Luzern, Švica, 20. sept. 2002. 

Dean Korošec: „Using XML for annotation and exchange of SEMG data“, predstavitev na 
tematskem sestanku (zbiranje in obdelava podatkov) evropskega projekta FP5–NEW, Luzern, 
Švica, 20. sept. 2002. 

Dean Korošec: „CoLoS: Učna orodja za medicino“, del vabljenega plenarnega predavanja na 
Enajsti elektrotehniški in računalniški konferenci ERK '02, Portorož, 23. sept. 2002. 

Dean Korošec: „Distance Education Technologies“, uvodno pregledno predavanje na 
seminarju Sistemi daljinskog učenja i mogućnosti njihove primjene i razvoja na području 
visokog obrazovanja u BiH, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 7. okt. 2002. 

Dušan Heric, Božidar Potočnik: „ST 7.4: Site independent evaluation and validation of the 
SimBio environment“, predstavitev na projektnem sestanku SimBio, Amines, Francija, 29. okt. 
2002. 

Dean Korošec: „Why should markup languages be considered the primary option for creation 
of the electronic distance learning content?“, predstavitev na mednarodnem srečanju 
Informatologia 2002, Rogaška Slatina, 8. dec. 2002. 

Danilo Korže: „(2,1)-barvanja krepkih produktov poti in ciklov“, seminar na Oddelku za 
matematiko Pedagoške fakultete v Mariboru, Maribor, 9. dec. 2002. 

Dean Korošec: „Sistemske podatkovne tehnologije: Standard XML i njegova primjena“, 
predavanje, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 19. dec. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Prof. dr. Damjan Zazula: Predsednik programskega odbora za Mednarodni 
IEEE simpozij o računalniško podprtih medicinskih 
sistemih, Maribor, od 4. do 7. jun. 2002. 

Prof. dr. Damjan Zazula: Ocenjevalec pri reviji Signal Processing. 

Prof. dr. Damjan Zazula: Ocenjevalec pri reviji IEEE Transactions on 
Biomedical Engineering. 

Prof. dr. Damjan Zazula, 
dr. Dean Korošec: 

Ocenjevalca pri reviji International Journal of 
Medical Informatics. 
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OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Dr. Dean Korošec: Obisk v okviru projekta AREVIDERO, Palo Alto, 
Združene države Amerike, od 25. do 29. mar. 2002. 

Dr. Dean Korošec: Obisk na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v 
Tuzli, Tuzla, Bosna in Hercegovina, od 6. do 10. 
okt. 2002. 

Dr. Dean Korošec: Obiska na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v 
Tuzli, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 19. in 20. dec. 
2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Cedric Févotte 
(Ecole Centrale de Nantes, Nantes, 
Francija): 

Preučevanje konvolutivnih mešanic in iskanje 
optimalnega postopka za odkrivanje izoliranih 
signalnih izvorov, od 14. jan. do 11. feb. 2002. 

Thomas Rigabert, 
Sebastien Grigis 
(Ecole Centrale de Nantes, Nantes, 
Francija): 

Raziskovalno delo na področjih slepega ločevanja 
izvorov in dekompozicije površinskih elektromiogra-
mov s pomočjo kumulantov višjih redov, od 7. apr. 
do 7. jul. 2002. 

ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Aleš Holobar: drugo mesto na tekmovanju za najboljši študentski članek na mednarodni 
konferenci IEEE symposium on computer-based medical systems, Maribor, 7. jun. 2002. 

Doc. dr. Božidar Potočnik in laboratorij za sistemsko programsko opremo: priznanje za 
sodelovanje v projektu SimBio-NAS, ki se izvaja v evropskem 5. okvirnem programu, 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 21. nov. 2002. 
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LABORATORIJ ZA HETEROGENE RAČUNALNIŠKE 
SISTEME 

Vodja laboratorija: 

doc. dr. Milan Ojsteršek 

Telefon: (02) 220 74 51 

Elektronska pošta: ojstersek@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Aplikativni projekti 

SRAKA Portal "Sraka.com" 

Vodja: doc. dr. Milan Ojsteršek 
Sodelavci: mag. Aleksander Kvas, Zlatko Čajič, Bojan Letnik, Borut Gorenjak, 

Albin Bregant, Boštjan Šorgo, Ervin Schaffranietz, Branko Horvat 

Financirajo: Mestna občina Maribor, Mestna občina Koper, Občina Radovljica, 
Občina Sežana, Občina Kungota, Občina Oplotnica, Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Nova KBM, d. d., Ministrstvo za informacijsko družbo 

Portalna infrastruktura pomaga kreirati, integrirati in upravljati z informacijskimi vsebinami. Na 
ta način lahko povečamo učinkovitost dostopa do informacij, saj uporabniki porabijo manj 
časa za iskanje informacij ter več časa za njihovo uporabo in analizo. Prav tako 
administratorji porabijo manj časa za pomoč uporabnikom. Osnovne lastnosti portala so: 
upravljanje z dokumenti, iskanje informacij, integracija aplikacijskih storitev in vsebin znotraj 
informacijskega sistema in z zunanjimi informacijskimi sistemi, navzkrižno povezovanje 
vsebin in storitev, omogočanje storitev sodelovanja,   kategorizacija informacij, zagotavljanje 
neodvisnosti podatkov od njihove predstavitve v različnih elektronskih medijih, predstavitev 
informacij v več jezikih, avtentifikacija in avtorizacija dostopa do podatkov in storitev ter 
zagotavljanje varnosti, personalizacija z vidika vsebine in vizualnega izgleda. Portal vsako 
leto nadgrajujemo z novimi funkcionalnostmi. 
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IPO-UD Razvoj integriranega programskega okolja za poučevanje in 
učenje na daljavo 

Vodja: Dejan Dinevski (Univerza v Mariboru) 
Sodelavci: doc. dr. Milan Ojsteršek, Bojan Letnik, Borut Gorenjak, Albin 

Bregant, Ervin Schaffranietz, Branko Horvat, Zvezdana Strmšek, 
mag. Metka Zorič-Venuti, Tomaž Klojčnik, dr. Aleš Časar, Ivan 
Gerlič, doc. dr. Matjaž Debevc, Brane Šmitek 

Financirata: Univerza v Mariboru; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Republike Slovenije 

Osnovni cilj projekta je posodobitev izvajanja pedagoškega procesa Univerze v Mariboru v z 
uvedbo programske opreme, ki bo omogočala študij na daljavo. Projekt vsebuje 
infrastrukturni del, ki bo zagotovil osnovne pogoje za učinkovit dostop študentov do vsebin in 
storitev, ki jih bo omogočala programska oprema za podporo študiju na daljavo. Ta 
programska oprema bo namenjena učnemu osebju in študentom Univerze v Mariboru. 

Učno osebje bo z njeno pomočjo vstavljalo multimedijska učna gradiva za vaje in predavanja, 
ocenjevalo oddane vaje, kolokvije, izpite in ostale naloge, komuniciralo s študenti, preverjalo 
znanje in prisotnost študentov na vajah in predavanjih, dostopalo do AIPS, obveščalo 
študente o rezultatih opravljenih vaj in predavanj. 

Študenti bodo s pomočjo programske opreme: dostopali do multimedijskih učnih gradiv, lahko 
preverili osvojeno znanje iz določene tematike, ki bo obravnavana v študijskih gradivih, 
oddajali svoje vaje in druge naloge, dostopali do AIPS, elektronsko komunicirali s 
pedagoškim osebjem, sprejemali obvestila pedagoškega osebja. 

Programska oprema za študij na daljavo mora poleg tega omogočati še: ustrezno 
avtentifikacijo, personalizacijo in avtorizacijo dostopov do vsebin in storitev, podporo 
predstavitvi podatkov v več jezikih in na različnih elektronskih medijih (infoterminali, internet, 
mobilni telefoni, dlančniki). 

V okviru Centra za razvoj študija na daljavo bodo izdelana potrebna navodila za pripravo 
spletnih učnih gradiv in ostale smernice za pripravo študija na daljavo, ki bodo služile 
pedagoškim delavcem za čim bolj učinkovito modifikacijo učnih gradiv in načina študija. 

MMZ Maribor – mesto znanja 

Vodja: doc. dr. Milan Ojsteršek 
Sodelavca: Borut Gorenjak, mag. Uroš Novak 

Financira: Mestna občina Maribor, Sklad za razvoj in upravljanje s človeškimi 
viri 
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Programska oprema, ki je izvedena v okviru projekta, omogoča predstavitev izobraževalne 
ponudbe Maribora in Podravja na internetu. Ponudba zajema možnosti izobraževanja, ki jih 
nudijo občanom različna podjetja izven rednega izobraževanja. Podatke o izobraževalni 
ponudbi vnašajo zainteresirane organizacije same s pomočjo posebnega programa. Spletna 
aplikacija omogoča izpise podatkov o izobraževalnih aktivnostih (po vrstah programov, po 
izvajalcih, po mesecih, ko se izvajajo izobraževalne aktivnosti), iskanje po izobraževalnih 
aktivnostih (kriteriji so naziv, kraj, vrsta programa, termin, izvajalec, lokacija) in iskanje po 
izvajalcih (kriteriji so naziv in kraj). Podatke o izobraževalnih aktivnostih, ki jih ponujajo drugi 
ponudniki, lahko vsak izmed tistih, ki vstavlja podatke, tudi prenese na svoj računalnik. 

PUMD Portal Univerze v Mariboru  za učenje na daljavo 

Vodja: Dejan Dinevski (Univerza v Mariboru) 
Sodelavci: doc. dr. Milan Ojsteršek, Bojan Letnik, Borut Gorenjak, Albin 

Bregant, Ervin Schaffranietz, Branko Horvat, Zvezdana Strmšek, 
mag. Metka Zorič-Venuti, Aleš Časar 

Financirata: Univerza v Mariboru, Ministrstvo za informacijsko družbo 

Univerze po svetu se zmeraj bolj usmerjajo v informacijsko podporo študija in nudenja 
storitev študija na daljavo. Na ta način olajšamo študij "klasičnim" študentom, lahko pa 
omogočimo študij tudi precej večjemu številu ljudi. Namen projekta je izdelava portala, ki bo 
omogočal zaposlenim in študentom Univerze v Mariboru kakovostno informacijsko podporo 
študijskemu procesu in študij na daljavo. Do storitev študija na daljavo bodo lahko dostopali 
prek različnih elektronskih medijev (internet, mobilni telefoni, ki omogočajo WAP, 
infoterminali, dlančniki, govorni uporabniški vmesniki ...). Portal bo služil tudi kot sistem 
komuniciranja med zaposlenimi in študenti Univerze. Portal za učenje na daljavo bo vseboval 
elektronsko knjižnico učnih materialov, slovar izrazov, podporni sistem za učitelja, podporni 
sistem za administriranje portala in podporni sistem za študenta. 

SEPLS-S Izdelava strateškega plana informatizacije lokalnih skupnosti 

Vodja: Rado Lipovec (Mestna občina Koper) 
Sodelavci: doc. dr. Milan Ojsteršek, Branko Horvat, Katja Damij, Sašo 

Novakovič, Roman Tomažič, Marjan Marušič, Boris Vuga 

Projektna partnerja: 3 PORT, informacijski inženiring, d. o. o.; Institut za projektni 
management in informacijsko tehnologijo 

Financira: Ministrstvo za informacijsko družbo 

Namen projekta je izdelava strateškega plana informatizacije lokalnih skupnosti. Projekt vodi 
Mestna občina Koper. V projektu sodelujejo podjetja 3-Port iz Kopra, IPMIT iz Ljubljane in 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora. Strateški plan bo temeljil 
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na posnetku stanja informatizacije lokalnih skupnosti in bo služil kot osnova za nadaljne 
aktivnosti na področju izdelave programske opreme, ki bo omogočala elektronsko poslovanje 
znotraj lokalnih skupnosti in med mestno upravo in državljani, podjetji in državno upravo. 

SPIMOM Izdelava strateškega plana informatizacije mestne uprave 
Mestne občine Maribor 

Vodja: doc. dr. Milan Ojsteršek 

Financira: Mestna občina Maribor 

Namen projekta je izdelava strateškega plana informatizacije mestne uprave Mestne občine 
Maribor. Strateški plan bo temeljil na posnetku stanja informatizacije mestne uprave in bo 
služil kot osnova za nadaljnje aktivnosti na področju izdelave programske opreme, ki bo 
omogočala elektronsko poslovanje znotraj mestne uprave in med mestno upravo in 
državljani, podjetji in državno upravo. 

PO-OO Izdelava programske opreme za obveščanje občanov o njihovih 
zadevah 

Vodja: Rado Lipovec (Mestna občina Koper) 
Sodelavci: doc. dr. Milan Ojsteršek, Borut Gorenjak, Marjan Marušič, Boris 

Vuga 

Projektni partner: Mestna občina Koper 

Financira: Ministrstvo za informacijsko družbo 

Namen projekta je izdelava programske opreme, ki omogoča občanu, da lahko ob predaji 
poljubne vloge na občini poda zahtevo, da naj bo o poteku reševanja te zadeve seznanjen 
preko e-pošte ali preko SMS sporočil. Zahtevek za elektronsko obveščanje lahko občan poda 
tudi samostojno za dogodke v zvezi z vsemi svojimi zadevami, ki so v reševanju na občini. 
Podatki o občanu se preverjajo v sprejemni pisarni ob oddaji zahtevka za elektronsko 
obveščanje in preverjanju identitete občana. Svoje podatke lahko občan spreminja preko 
spletnega brskalnika z uporabo SIGEN-CA certifikatov. 

Mednarodni projekt 

DATELINE Design and Application of a Travel Survey for European Long-
distance Trips Based on an International Network of Expertise 
(Načrtovanje in uporaba raziskave o potovanjih Evropejcev na 
dolge razdalje na podlagi mednarodne strokovne mreže) 

Vodja: doc. dr. Milan Ojsteršek 
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Sodelavec: Branko Horvat 

Financira: Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru 

Rezultate raziskave o evropskih potovalnih navadah na dolge razdalje je treba prečistiti, 
dopolniti, pretvoriti in jih integrirati v skupno podatkovno bazo. To je bila podlaga za 
preliminarno analizo podatkov, s pomočjo katere smo lahko potrdili veljavnost ali ovrgli 
določen sklop podatkov in zahtevali popravek od izvajalcev ankete. Cilj našega dela projekta 
je spraviti podatke v primerno obliko in jih predstaviti na spletu in tako omogočiti deloma 
nadzorovano uporabo analiz in prenos podatkov k sebi. Uporabili smo napredno tehnologijo 
Nesstar, ki je namenjena prav raziskavam in predstavitvam družboslovnih podatkov. Podprte 
naj bi bile tudi posebne analize, kot so prikaz potovanja glede na izvor in cilj potovanja. 
Izdelali naj bi tudi celotno predstavitveno stran projekta.  

Širši projekt ima oznako 2000-AM.10016 in je vključen v 5. okvirni program Evropske 
komisije: Competitive and Sustainable Growth. 

PUBLIKACIJE 

Milan Ojsteršek, Borut Gorenjak, Andrej Krajnc: Navodila za program "Znanje 2.0". Maribor: 
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Laboratorij za heterogene 
računalniške sisteme 2002. 

Uroš Novak, Milan Ojsteršek, Zlatko Čajić: „Experimental XSLT processor for objects“, 
IASTED International Conference Applied Informatics, Innsbruck, Avstrija, feb. 2002, str. 277–
282. 

Zlatko Čajić, Milan Ojsteršek, Branko Horvat: „Horizontal services in web portals“, Mobile open 
society through wireless telecommunications conference MOST, M. Muraszkiewicz, Poljska, 
okt. 2002, str. 16–17. 

Aleksander Kvas, Milan Ojsteršek: „Statično razvrščanje na večprocesorski računalniški 
arhitekturi s simultano večnitnostjo“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 39–42. 

Borut Gorenjak, Milan Ojsteršek, Bojan Letnik, Albin Bregant: „Izdelava portala Fakultete za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 151–154. 

Branko Horvat, Zlatko Čajić, Milan Ojsteršek: „Personalizacija in spletno rudarjenje“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 229–232. 
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Zlatko Čajić, Ervin Schaffranietz, Uroš Novak, Milan Ojsteršek: „Ogrodje za avtomatsko 
persistenco komponent v relacijski podatkovni bazi“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, 
Portorož, apr. 2002, str. 95–99. 

Milan Ojsteršek, Zlatko Čajić, Uroš Novak, Borut Gorenjak, Bojan Letnik: „Kako zgraditi e-
občino?“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 217–222. 

Milan Ojsteršek, Borut Gorenjak, Bojan Letnik: „Kako zgraditi e-občino s portalom centra za 
heterogeno procesiranje“, E-uprava za boljšo upravo INDO 2002, Portorož, dec. 2002, str. 45–
51. 

Milan Ojsteršek: „Kako zgraditi e-občino s portalom centra za heterogeno procesiranje?“, 
Zbornik ponudnikov e-storitev za lokalne skupnosti, Maribor, jun. 2002, str. 29–30. 

PREDSTAVITVE 

Milan Ojsteršek: „Informacijski sistem FERI v funkciji izobraževanja na daljavo“, predavanje na 
simpoziju 3. Trstenjakovi dnevi, Človek – Tehnika – Izobraževanje, Gornja Radgona, 16. mar. 
2002. 

 



RA - 44 Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedije 

LABORATORIJ ZA GEOMETRIJSKO MODELIRANJE 
IN ALGORITME MULTIMEDIJE 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Borut Žalik 

Telefon: (02) 220 74 71 

Elektronska pošta: borut.zalik@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Mednarodni projekt 

VVME Visualization of Volume Data in Medical Environment 
(Vizualizacija volumetričnih podatkov v medicinskem okolju) 

Vodja: izr. prof. dr. Borut Žalik, László Szirmay-Kalos (Tehniška univerza v 
Budimpešti) 

Sodelavci: mag. Matej Gomboši, Gregor Klajnšek, Sebastian Krivograd, dr. 
David Podgorelec 

Projektni partner: Tehniška univerza v Budimpešti 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Vlada 
Republike Madžarske 

Uporaba znanstvene vizualizacije na različnih inženirskih področjih naglo narašča. Eno izmed 
raziskovalnih podpodročij, kjer je to najbolj očitno, je senčenje volumskih podatkov z uporabo 
v vizualizaciji medicinskih podatkov, geoloških aplikacijah, simulaciji gibanja tekočin in 
drugod. Naše delo je še posebej usmerjeno na področje biomedicinskih znanosti, kjer tako 
računalniška tomografija (CT) kot magnetna resonanca (MRI) tvorita 2D slike (rezine), ki so 
danes v široki rabi v diagnosticiranju in izobraževanju. Tako smo v preteklosti navezali tudi 
stike z Oddelkom za radiologijo Splošne bolnišnice Maribor, kjer so močno zainteresirani za 
okolje, v katerem bi bilo mogoče na osebnem računalniku hitro in elegantno opazovati 3D 
prostorski model, tvorjen iz zaporedja rezin. 3D model namreč daje opazovalcu veliko več 
informacij kot množica rezin. Cilj projekta so predvsem skupne objave v strokovnih revijah in 
na znanstvenih srečanjih, morebitna pomoč mariborski bolnišnici v obliki učinkovitega 
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programskega paketa za vizualizacijo medicinskih podatkov na osebnem računalniku ter 
lažje vključevanje v evropske projekte s podobno tematiko. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativni projekti 

PmcXML Uporaba standarda LandXML in razširitev PmcXML 

Vodja: izr. prof. dr. Borut Žalik 
Sodelavec: mag. Matej Gomboši 

Financirala: Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru 

Trajanje: od jan. do mar. 2002 

Cilj projekta je bil v obliki funkcij podpreti vmesnik za izmenjavo geografskih podatkov v 
formatu PmcXML. Ta podpora omogoča standardiziran zapis podatkov in izmenjavo le-teh 
med različnimi uporabniki. Format PmcXML temelji na standardu LandXML, ki predstavlja 
razširljiv jezik XML za potrebe informatizacije na področjih gradbenega inženirstva in 
izmenjave podatkov, predvsem v procesih gradbene in transportne industrije. Omogoča 
prenos podatkov med ponudniki in uporabniki ter ponuja podatkovni format za dolgoročno 
shranjevanje ter standardni format za elektronsko posredovano načrtovanje. LandXML 
omogoča opis prostorskih elementov, kot so cesta, parcela, model terena ter njihove 
spremljajoče infrastrukture. Za naše potrebe smo shemo standarda LandXML razširili z 
dodatnimi elementi in tako dobili razširjeno shemo, poimenovano PmcXML. 

Mednarodna projekta 

15257002-2002 Source Code for Geometric Buffer  
(Izvorna koda za geometrijska očrtja) 

Vodja: izr. prof. dr. Borut Žalik 
Sodelavec: Mirko Zadravec 

Trajanje: od jan. do mar. 2002 

Algoritem za tvorbo geometrijskega očrtja deluje v sedmih korakih. Za pospešitev algoritma 
uporabljamo skanirno premico. Ocena najslabše časovne zahtevnosti je O(n2 log n), pri 
čemer je n število vhodnih vektorjev. Iz praktičnih meritev pa se izkaže, da je časovna 
zahtevnost zelo blizu O(n log n). Algoritem se je v praksi (tudi s primerjavo z orodjem 
ArcView) izkazal kot stabilen in zelo učinkovit. Implementiran je v orodjih Visual C++ in Delphi 
Pascal. 



RA - 46 Laboratorij za geometrijsko modeliranje in algoritme multimedije 

 
Primer geometrijskega očrtja množice daljic in lomljenk. 

Valvazor/ALIS ALIS 
63 

Application of Computational Geometry in Visualisation of 
Medical Data 
(Računalniška geometrija in njena uporaba v medicinski 
vizualizaciji) 

Vodja: izr. prof. dr. Borut Žalik, Gordon Clapworthy (Univerza De Montfort) 
Sodelavca: dr. David Podgorelec, mag. Matej Gomboši 

Projektni partner: Univerza De Montfort 

Financirala: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; The 
British Council Slovenia 

Trajanje: od jan. 2001 do dec. 2002 

Pri vizualizaciji medicinskih podatkov se srečujemo z velikimi količinami podatkov, 
pridobljenih iz različnih medicinskih naprav. Ti podatki so bili običajno predstavljeni 
radiologom v obliki 2D rezin. Danes nam uporaba računalniške grafike omogoča 
rekonstrukcijo 3D oblik iz omenjenih rezin in s tem prikaz opazovanih anatomskih struktur v 
treh razsežnostih. V takšnem prikazu so prostorske relacije med posameznimi organi veliko 
bolj poudarjene, s tem pa so tudi razna patološka stanja lažje opazna. Poleg algoritmov 
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računalniške grafike so pri tem zelo uporabne tudi tehnike računalniške geometrije. Tako 
lahko na primer z uporabo Voronoijevih diagramov hitro lociramo zdrave celice, ki se 
nahajajo najbližje kakšni, z boleznijo okuženi celici (in so torej najbolj ogrožene). V okviru 
bilateralnega projekta so naše izkušnje na področju geometrijskega modeliranja veliko 
doprinesle k razvoju učinkovitejših algoritmov za potrebe britanskih partnerjev. V povračilo 
smo pridobili dragoceno strokovno znanje s področja medicinske vizualizacije, ki je v Sloveniji 
še razmeroma nerazvito. 

PUBLIKACIJE 

Ivana Kolingerova, Borut Žalik: „Improvements to randomized incremental Delaunay insertion“, 
Comput. graph., No. 26, str. 477–490, 2002. 

Sebastian Krivograd, Borut Žalik, Franc Novak: „TriMeDeC tool for preparing visual teaching 
materials based on triangular networks“, Comput. appl. eng. educ., Vol. 10, str. 144–154, 
2002. 

David Podgorelec: „A new constructive approach to constraint-based geometric design“, 
Comput. Aided Des., Vol. 34, str. 770–785, 2002. 

Sebastian Krivograd, Borut Žalik, Franc Novak: „Triangular mesh decimation and 
undecimation for engineering data modelling“, Inf. MIDEM, let. 32, št. 3, str. 219–223, sept. 
2002. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „Correction of lower bound for guarding polyhedral terrains“, 
Contrib. geom. model. multimed., Vol. 2, No. 1, str. 1–11, 2002. 

Borut Žalik, David Podgorelec, Sebastian Krivograd, Gregor Klajnšek, Mirko Zadravec: 
„Trapezoid polygon decomposition“, Contrib. geom. model. multimed., Vol. 2, No. 2, str. 1–25, 
2002. 

Marko Lamot, Borut Žalik: „An efficient simple polygon triangulation algorithm based on a 
uniform plane subdivision“, Contrib. geom. model. multimed., Vol. 2, No. 3, str. 1–27, 2002. 

David Podgorelec, Borut Žalik: „Explicit feature recognition from boundary representation“, 
Contrib. geom. model. multimed., Vol. 2, No. 4, str. 1–23, 2002. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „A new approach for vertex guarding of polyhedral surfaces“, 
Contrib. geom. model. multimed., Vol. 2, No. 5, 16 str., 2002. 
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Matej Gomboši, Borut Žalik: „Comparing two sets of polygons in land cadastre“, Contrib. 
geom. model. multimed., Vol. 2, No. 6, str. 1–24, 2002. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „K-guarding of polyhedral terrain“, Contrib. geom. model. 
multimed., Vol. 2, No. 7, 12 str., 2002. 

Borut Žalik, Sebastian Krivograd: „Compression of triangular meshes processing two triangles 
at the same time“, Contrib. geom. model. multimed., Vol. 2, No. 8, str. 1–23, 2002. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „A new approach for vertex guarding of planar graphs“, CIT. J. 
Comput. Inf. Technol., Vol. 10, No. 3, str. 189–194, sept. 2002. 

David Podgorelec, Marko Vinter, Borut Žalik: „Pristop k vizualizaciji podatkov na osebnem 
računalniku“, Inform. med. slov., let. 7, št. 1, str. 31–45, 2002. 

Borut Žalik, Mirko Zadravec, David Podgorelec: Računalniške periferne naprave in uporabniški 
vmesniki: učbenik. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 2002. 

Matej Gomboši: „Containment test for polygons containing circular arcs“, 20th Eurographics 
UK Conference, Leicester, Velika Britanija, jun. 2002, str. 112–119. 

Sebastian Krivograd, Borut Žalik: „Compression of triangulation mesh topology in 2.5D“, East-
West-Vision 2002, Dunaj, Avstrija, Bd. 163, str. 137–142. 

Gregor Klajnšek, Borut Žalik: „An algorithm for near-optimal scheduling of sessions for GPS 
survey“, East-West-Vision 2002, Dunaj, Avstrija, Bd. 163, str. 265–266. 

Smiljan Šinjur, Riko Šafarič, Borut Žalik: „A JAVA collision detection for a WEB-based robot“, 
11th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD 2002, 
Balatonfüred, Madžarska, jul. 2002, str. 223–228. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „An overview of visibility problem algorithms in 1,5D“, 10-th 
International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualisation and 
Computer Vision WSCG '02, Plzen, Češka republika, feb. 2002, str. 241–247. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „Comparison of view shed algorithms on regular spaced points“, 
Spring conference on computer graphics SCCG 2002, Budmerice, Slovaška, apr. 2002, str. 
177–183. 

David Podgorelec, Gregor Klajnšek, Borut Žalik: „PC-based volume renderer by using visible 
voxel list“, Fifth international scientific conference Electronic computers and informatics '02, 
Košice - Herl'any, Slovaška, okt. 2002, str. 317–322. 
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Mirko Zadravec, Borut Žalik, David Podgorelec: „An algorithm for constructing geometric 
buffers of simple polygons“, Fifth international scientific conference Electronic computers and 
informatics '02, Košice - Herl'any, Slovaška, okt. 2002, str. 328–333. 

Branko Kaučič, Borut Žalik: „A new approach for vertex guarding of planar graphs“, 24th 
International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2002, Cavtat, Hrvaška, jun. 
2002, str. 417–422. 

David Podgorelec, Borut Žalik: „An open system for constraint-based geometric design“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. B, str. 27–30. 

Gregor Klajnšek, David Podgorelec: „Pristop k vizualizaciji podatkov na osebnem računalniku“, 
Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 
2002, zv. B, str. 131–134. 

Sebastian Krivograd, Borut Žalik, David Podgorelec, Matej Gomboši: „Vizualizacija velikih 
količin 3D podatkov na Internetu“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, 
str. 37–41. 

Borut Žalik: „Geografski informacijski sistemi kot povezovalni člen heterogenih podatkov“, 
Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 121–125. 

PREDSTAVITVE 

Sebastian Krivograd, Gregor Klajnšek: „Research projects of GEM2A“, vabljeno predavanje na 
Department of Control Engineering and Information Technology of the Budapest University of 
Technology and Economics, Budimpešta, Madžarska, 20. jun. 2002. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Gregor Klajnšek, 
dr. David Podgorelec: 

Spoznavanje projektov  Raziskovalnega centra za 
navidezno resničnost in vizualizacijo TU Gradec, 
zanimivih za morebitno sodelovanje v prihodnosti, 
Gradec, Avstrija, 28. maja 2002. 

Gregor Klajnšek, 
Sebastian Krivograd: 

Delovni obisk v okviru bilateralnega projekta VVME 
– Vizualizacija volumetričnih podatkov v 
medicinskem okolju, Budimpešta, Madžarska, od 
16. do 23. jun. 2002. 
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Gregor Klajnšek: Delovni obisk v okviru bilateralnega projekta VVME 
– Vizualizacija volumetričnih podatkov v 
medicinskem okolju, Budimpešta, Madžarska, od 9. 
do 16. dec. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Ante Graovac 
(Inštitut Ruđer Bošković, Zagreb, 
Hrvaška): 

Spoznavanje z delom laboratorija zaradi 
morebitnega sodelovanja v prihodnosti, 24. apr. 
2002. 

Gabriel César Ferreira Pestana 
(Universidade da Madeira, Madeira, 
Portugalska): 

Obisk v okviru programa Socrates–Erasmus, 7. 
maja 2002. 

Andrej Ferko 
(Comenius University Bratislava, 
Bratislava, Slovaška): 

Spoznavanje s projekti laboratorija zaradi 
verjetnega bodočega sodelovanja, 16. maja 2002. 

Laszlo Szecsi, 
Balázs Csébfalvi 
(Tehniška univerza v Budimpešti, 
Budimpešta, Madžarska): 

Delovni obisk v okviru bilateralnega projekta VVME. 
Predstavitvi „Interactive Volume-Rendering 
Techniques for Medical Data Vizualization“ in 
„Global Illumination Project“, od 20. do 27. okt. 
2002. 

László Szirmay-Kalos 
(Tehniška univerza v Budimpešti, 
Budimpešta, Madžarska): 

Delovni obisk v okviru bilateralnega projekta VVME, 
od 20. do 27. nov. 2002. 

Konrad Karner, 
Cristopher Zach 
(Technische Universitaet Graz, 
Gradec, Avstrija): 

Vpogled v projekte laboratorija, zanimive za 
morebitno sodelovanje. Predstavitvi: „MetropoGIS: 
A City Modeling System“ (prof. Karner Konrad) in 
„Urban Data Visualization“ (Cristopher Zach), 16. 
dec. 2002. 
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INŠTITUT ZA INFORMATIKO 

 

Predstojnik inštituta: 

prof. dr. Ivan Rozman 

Telefon: (02) 235 5100 

Elektronska pošta: i.rozman@uni-mb.si 

http://www.in.feri.uni-mb.si/ 

Študij informatike pokriva relevantna področja informacijskih znanosti, kar vključuje pridobivanje 
znanj o razvoju informacijskih sistemov, analizi in načrtovanju algoritmov, podatkovnih strukturah, 
načrtovanju podatkovnih baz, programskem inženirstvu, analizi, načrtovanju in arhitekturah 
informacijskih sistemov, objektni tehnologiji in komponentnem razvoju, spletnih storitvah, med-
organizacijskem povezovanju, oblikovanju inteligentnih sistemov, upravljanju kakovosti 
programskih proizvodov in varovanju v računalniških okoljih. 

Sodelavci inštituta vodijo raziskave na področju programskega inženirstva, s poudarkom na 
objektno orientiranih metodah in orodjih, oblikovanju informacijskih sistemov na osnovi komponent 
in spletnih storitev, inteligentnih sistemih, ki podpirajo sistemske inženirske aktivnosti, načrtovanju 
ekspertnih sistemov, oblikovanju in implementaciji podatkovnih baz in implementaciji metodologij 
za upravljanje kakovosti programskih proizvodov, ter varovanju v različnih okoljih in za različne 
potrebe. 

S študijskim letom 2002/2003 Inštitut za Informatiko zagotavlja matičnost tudi novemu 
univerzitetnemu študijskemu programu Medijske komunikacije. Cilj programa je vzgoja 
kvalitetnega kadra s širokim interdisciplinarnim znanjem s področij radijske in televizijske 
produkcije, informatike in grafične komunikacije. Program je zasnovan izrazito multidisciplinarno.  
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Izobraževalne in raziskovalne aktivnosti inštituta za Informatiko so razdeljene med štiri 
laboratorije. 

 

 

Laboratorij za informacijske sisteme 

Vodja: red. prof. dr. Ivan Rozman 

Redno zaposleni sodelavci:  doc. dr. Marjan Heričko; izr. prof. dr. Bojan Novak; mag. Davor 
Bonačić; doc. dr. Romana Vajde Horvat; doc. dr. Branko Matjaž 
Jurič; doc. dr. Vili Podgorelec; mag. Aleš Živkovič; Simon Beloglavec, 
univ. dipl. inž.; Tomislav Rozman, univ. dipl. inž.; Katja Harej, univ. 

 

Laboratorij za 
informacijske 

sisteme 
Vodja: 

red. prof. dr. Ivan Rozman 

Laboratorij za 
podatkovne 
tehnologije 

Vodja: 
izr. prof. dr. Tatjana Welzer 

Družovec 

Laboratorij za 
računalniško posredovane 

komunikacije 
Vodja: 

red. prof. dr. József Györkös 

Laboratorij za 
sisteme v  

realnem času 
Vodja: 

red. prof. dr. Matjaž Colnarič 

Inštitut za informatiko 
Predstojnik: 

red. prof. dr. Ivan Rozman 
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dipl. inž.; Gregor Polančič, univ. dipl. inž.; Boštjan Kežmah, univ. dipl. 
inž.; Boštjan Šumak, univ. dipl. inž.; Maja Pušnik, univ. dipl. inž.; Miha 
Strehar 

Laboratorij za podatkovne tehnologije 

Vodja: izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec 

Redno zaposleni sodelavci:  Boštjan Brumen, univ. dipl. inž.; mag. Izidor Golob; Katja Udir, univ. 
dipl. obl.; Aleš Vrabič 

Laboratorij za računalniško posredovano komunikacijo 

Vodja: red. prof. dr. József Györkös 

Redno zaposleni sodelavci:  mag. Andrej Bregar; Boris Lahovnik, univ. dipl. inž. 

Laboratorij za sisteme v realnem času 

Vodja: red. prof. dr. Matjaž Colnarič 

Redno zaposleni sodelavci:  doc. dr. Domen Verber; dr. Roman Gumzej; dr. Matej Šprogar; 
Stanislav Moraus, dipl. inž.; Bojan Hadjar, inž.; Rok Ostrovršnik, univ. 
dipl. gosp. inž. el. 
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LABORATORIJ ZA INFORMACIJSKE SISTEME 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Ivan Rozman 

Telefon: (02) 235 51 00 

Elektronska pošta: i.rozman@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Razvojno-raziskovalni projekt 

MEVSVKID Metodologija enotnega vzpostavljanja sistemov vodenja 
kakovosti v informacijski družbi 

Vodja: doc. dr. Romana Vajde Horvat 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, prof. dr. Ivan Rozman, Katja Harej, 

Tomislav Rozman, Gregor Polančič, Boštjan Brumen, Boris 
Lahovnik, mag. Davor Bonačić 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
Ministrstvo za informacijsko družbo 

Projekt je financiran v okviru programa “Konkurenčnost Slovenije 2001–2006“. Cilji projekta 
so naslednji: 

– izdelati metodo za opis procesov in njihovih medsebojnih povezav v takšni obliki, da bo 
uporabna za poljubno vrsto organizacije v okviru informacijske družbe; 

– izdelati metodologijo za vzpostavitev sistemov kakovosti v poljubni organizaciji 
informacijske družbe; 

– preveriti metodo za opis procesov in metodologijo vzpostavljanja sistemov vodenja 
kakovosti v izbrani organizaciji (enoti državne uprave) in 

– predstaviti metodo za opis procesov in metodologijo za vzpostavljanje sistemov vodenja 
kakovosti uporabnikom (v okviru državne uprave in drugim). 
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Naloge v sodelovanju z industrijo 

MA MA (Mobitelova akademija) 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Simon Beloglavec, doc. dr. Romana Vajde Horvat 

Financira: MOBITEL, telekomunikacijske storitve, d. d. 

Sodelovali smo pri definiranju zasnove in programa Mobitelove akademije ter pri zasnovi in 
izvedbi študijskih delavnic ter ustvarjalnih delavnic za zunanje in notranje udeležence na 
temo izdelave aplikacij in razvoja novih storitev z javanskimi tehnologijami ter sistemov 
vodenja kakovosti. 

PIA-ISDM Projekt PIA-ISDM Postavitev integralne arhitekture 
informacijskega sistema družbe Mobitel, d. d. 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Simon Beloglavec, Boštjan Kežmah, Boštjan Šumak, Igor 
Novak, Miha Strehar 

Financira: Razvojni center IRC Celje, d. o. o. 

Laboratorij za informatiko je sodeloval pri raziskavah in zasnovi integralne arhitekture 
informacijskega sistema v sklopu večjega skupnega projeka, ki ga za potrebe družbe Mobitel 
izvajajo Razvojni center IRC Celje, d. o. o., FERI Maribor in FRI Ljubljana. Osnovni cilj 
projekta je posodobitev obstoječega IS, prehod na sodobne tehnologije in integracija, 
nadgradnja, preoblikovanje in dopolnitev obstoječega IS za potrebe učinkovitega 
elektronskega poslovanja. Osredotočamo se na zasnovo in udejanjenje odprte integralne 
informacijske arhitekture, temelječe na sodobnih tehnologijah, kot so J2EE, uporabi XML in 
spletnih storitev. 

TPS COBISS Tehnološka prenova sistema COBISS 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: prof. dr. Ivan Rozman, doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-

Matjaž Jurič, doc. dr. Romana Vajde Horvat, mag. Aleš Živkovič, 
Simon Beloglavec, Boštjan Kežmah, Boštjan Šumak, Miha Strehar, 
Maja Pušnik 

Financira: IZUM 

Inštitut za informatiko za potrebe prenove informacijskega sistema COBISS oz. razvoja 
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sistema COBISS 3 zagotavlja storitve svetovanja, izobraževanja in usposabljanja s področja 
objektne tehnologije in zagotavljanja kakovosti. V okviru projekta so podrobno obdelane 
tematike, povezane z razvojem informacijskih rešitev v Javi, porazdeljenimi objektnimi 
arhitekturami, jezikom za objektno modeliranje UML in objektnimi procesnimi modeli. Drugi 
pomembnejši cilj sodelovanja je izdelava standardnih postopkov ter vzpostavitev sistema 
vodenja kakovosti. V sklopu projekta je Inštitut za informatiko podrobno raziskoval določene 
varnostne vidike oddaljenega proženja metod ter iskal ustrezne rešitve skozi razvoj pilotnih 
rešitev. 

IAZZPB SIST Izvedba analize zahtev za podatkovno bazo SIST 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, Gregor Polančič, Tomislav Rozman, 

Katja Harej, izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Štefan Masič 

Financira: Slovenski inštitut za standardizacijo 

Osnovna cilja projekta sta dva: analiza zahtev za informacijski sistem za podporo 
standardizacijskih procesov SIST in pregled ustreznih podatkovnih baz (DBMS) za 
implementacijo informacijskega sistema. Delo bo potekalo v treh fazah: 

1. faza: Analiza standardizacijskih delovnih procesov v SIST, v kateri bo opravljen podroben 
pregled stanja vseh standardizacijskih procesov v SIST, pregled uporabljene programske 
opreme in obstoječa informacijska podpora posameznim procesom. 
2. faza: Izdelava konceptualnega modela podatkovne baze, v kateri bo na podlagi analize 
zahtev definiran model podatkovne baze in opis pripadajočih funkcionalnosti za podporo 
posameznim procesom. 
3. faza: Analiza sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami (DBMS), v kateri bo izvedena 
študija primernosti posameznih podatkovnih baz (s poudarkom na orodju Oracle in okolju 
LotusNotes). 

Rezultat projekta bo izdelan model podatkovne baze SIST in pregled primernosti posameznih 
podatkovnih baz. 

ŠI Šola informatike 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Irena Žerko 

Financira: SRC.SI, družba za sistemske integracije, razvoj informacijske in 
računalniške tehnologije, d. o. o. 

V okviru SRC, d. o. o. deluje Šola informatike, katere namen je širiti znanje s področja 
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informatike v slovenskem prostoru. Kot nosilci pomembnega sklopa – Objektna tehnologija – 
sodelujejo tudi izvajalci iz Laboratorija za informacijske sisteme. Sodelovanje poteka v obliki 
izvajanja seminarjev in delavnic, ki jih organizacijsko prevzame SRC, vsebinsko pa v celoti 
Laboratorij za informacijske sisteme. 

POT Prehod na objektno tehnologijo 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Simon Beloglavec, Miha Strehar, Boštjan Šumak 

Financira: Nova KBM, d. d. 

Center za objektno tehnologijo sodeluje pri ocenjevanju tehnologije v okviru posameznih 
pilotskih projektov, kot so: komponentni razvoj objektnih Web aplikacij z uporabo UML 
(Unified modeling language), porazdeljenih objektov CORBA, Java, JavaBeans in Enterprise 
JavaBeans, objektno-relacijske podatkovne baze, nadzorniki prehajanj objektov in omrežni 
računalniki. Poleg tega je posebna pozornost posvečena še definiranju in vzpostavljanju 
objektno orientiranega procesa razvoja programske opreme. 

Mednarodna projekta 

SIIZO Sistemi integracije inteligence v zdravstveno okolje 

Vodja: izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Lorenzo Moreno Ruiz (Centro 
Superior de Informatica Universidad de La Laguna) 

Sodelavci: prof. dr. Peter Kokol, doc. dr. Marjan Družovec, zasl. prof. dr. Bruno 
Stiglic, Boštjan Brumen, dr. Špela Hleb-Babič, doc. dr. Milan 
Zorman, doc. dr. Vili Podgorelec 

Projektni partner: Centro Superior de Informatica Universidad de La Laguna 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Zunanje 
ministrstvo kraljevine Španije, Evropska unija 

V okviru sodelovanja bomo skupaj s partnerji proučevali simulacijo upravljanja bolnišnice. 
Podlaga temu programu bo podatkovna baza, ki bo vsebovala potrebne podatke o 
administraciji, virih bolnišnice, urnikih, zaposlenih in druge podatke. Drugi del sodelovanja 
predstavlja sistem za diferenciacijo pacientov z Alzheimerjevo boleznijo samo na podlagi 
analize EEG signalov. Analizo bomo izvedli s pomočjo simboličnega opisa EEG in z uporabo 
mehkih avtomatov za simbolično opisovanje, s statistično klasifikacijo in z nevronskimi 
mrežami. 
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TEAMWork IST-
2000-28162 

Technology Exploatation and Adaptable Methodologies 
offering new Organisational Models and Practices for e-
Working Teams 
(Izkoriščanje tehnologije in prilagodljivih metodologij kot model 
in praksa za elektronsko delo skupin) 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, izr. prof. dr. Tatjana Welzer 

Družovec, Gregor Polančič, Tomislav Rozman, Regina Stajnko, 
Boštjan Brumen, Katja Harej 

Financira: Evropska unija 

Cilj projekta je preizkus in širjenje uporabe predhodno razvite metodologije modeliranja 
delovnih procesov, vizije in ciljev organizacije (BestregIT) ter okolja NQA, v katerem lahko 
modelirane delovne tokove avtomatiziramo in omogočimo upravljanje celotne dokumentacije. 
Člani projektne skupine se v okviru projekta usposabljajo za uporabo obeh metodologij. V 
drugem delu projekta je projektna skupina Univerze v Mariboru zadolžena za izdelavo 
procesnega modela za podporo programa izmenjave študentov (Socrates Erasmus) in 
testiranje razvitega in v okolju NQA podprtega modela. V okviru projekta bodo razviti še 
modeli sodelovanja partnerjev pri prijavi evropskih projektov in sodelovanju pri skupnih 
raziskovalnih interesih različnih institucij ter model za podporo razvoja programske opreme. 
Izvedena bo tudi analiza sociološkega vidika uporabe v NQA okolju podprtih modelov. 
Predvidene so tudi aktivnosti za širjenje znanja in uporabe teh modelov v širšem strokovnem 
okolju. V projektu sodeluje 14 partnerjev iz evropskih držav. Vrednost projekta je 1,2 milijona 
evrov. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativni projekt 

L2-0841-0796-99 Adaptivno modeliranje programskih procesov in njihova 
implementacija 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: prof. dr. Jozsef Györkös, zasl. prof. dr. Bruno Stiglic, izr. prof. dr. 

Tatjana Welzer Družovec, doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Domen 
Verber, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, doc. dr. Romana Vajde Horvat, 
mag. Davor Bonačić, Simon Beloglavec, dr. Tomaž Domajnko, Boris 
Lahovnik, Robert T. Leskovar, Miha Strehar, Rado Jensterle, Ljiljana 
Pretnar, Marko Klemenčič 
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Financirali: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; RRC – 
Računalniške storitve; GENIS, d. o. o.; Center vlade za informatiko 

Trajanje: od 1999 do 2002 

Raziskovalni cilj projekta je razvoj metodologije za formalno definiranje in stalno izboljševanje 
procesa razvoja programske opreme. Razvita metodologija bo v povezavi z znanjem in 
pridobljenimi izkušnjami pri vzpostavljanju sistemov kakovosti posredovala integrirano okolje 
za razvoj programske opreme. Poseben poudarek je v projektu posvečen študiji 
kompleksnosti procesa razvoja programske opreme in možnostim njegove optimizacije. V 
okviru projekta se izvajajo tudi podrobne študije možnosti uporabe novejših objektno 
orientiranih orodij, objektnih podatkovnih baz in porazdeljenega procesiranja. 

Razvojno-raziskovalni projekt 

ZUUOTIKR Zagotovitev uspešne uporabe objektne tehnologije in 
komponentnega razvoja 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, dr. Tomaž 

Domajnko, mag. Aleš Živkovič, Simon Beloglavec, Boštjan Kežmah, 
Miha Strehar, Boštjan Šumak, Igor Novak 

Financiral: RRC – Računalniške storitve 

Trajanje: od okt. 2000 do apr. 2002 

Cilji sodelovanja so povezani z zagotavljanjem uspešne uporabe objektne tehnologije in 
komponentnega razvoja na naslednjih prioritetnih področjih: razvoj sodobnih spletnih 
aplikacij, uporaba komponentnih modelov in integracija novih in obstoječih sistemov, 
vzpostavitev mehanizmov za uspešno ponovno uporabo in komponentni razvoj. V ta namen 
je Inštitut za informatiko pripravil in izvedel seminarje/delavnice, tematsko povezane z 
osnovami objektne tehnologije in komponentnega razvoja, objektnim modeliranjem s 
pomočjo jezika UML, objektnim procesom razvoja, porazdeljenimi objekti, komponentnimi 
modeli, Javo, javanskimi zrni, uporabo HTML, jezika XML, zagotavljanjem varnosti, mobilnim 
poslovanjem in WAP, objektno relacijskimi podatkovnimi bazami, jezikom za povpraševanje 
(SQL) in možnostmi ponovne uporabe – vzorci. 
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Naloge v sodelovanju z industrijo 

PZOOTIKR Posredovanje znanja o objektni tehnologiji in komponentnem 
razvoju 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Simon Beloglavec, Boštjan Kežmah, Maja Pušnik 

Financiral: Infonet, d. o. o. 

Trajanje: od okt. 2000 do apr. 2002 

Predmet projekta je sodelovanje na področju izobraževanja in posredovanja znanj ter 
informacij o objektni tehnologiji in komponentnem razvoju informacijskih sistemov. Prenos 
znanja se vrši v obliki seminarskih delavnic. 

VOTIKR Vpeljava objektne tehnologije in komponentnega razvoja 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Simon Beloglavec, Miha Strehar, Boštjan Šumak 

Financiral: Razvojni center IRC Celje, d. o. o. 

Trajanje: od jan. 2000 do dec. 2002 

Cilji sodelovanja so povezani z vpeljavo objektne tehnologije in komponentnega razvoja v 
Razvojni center IRC Celje, d. o. o. oz. izobraževanje o osnovah objektne tehnologije in 
komponentnega razvoja. V ta namen bo izvajalec pripravil in izvedel seminarske delavnice, ki 
bodo pokrile naslednja tematska področja: osnove objektne tehnologije in komponentnega 
razvoja, osnove Jave, objektno modeliranje s pomočjo jezika UML, objektni proces razvoja, 
komponentne modele in porazdeljeni objektni model CORBA. 

SPISD Strategija prenove informacijskega sistema družbe Etol d.d. 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, Boštjan 

Kežmah, Maja Pušnik, mag. Aleš Živkovič, Simon Beloglavec, 
Boštjan Šumak 

Financiral: Razvojni center IRC Celje, d. o. o. 

Trajanje: od sept. do nov. 2002 
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Inštitut za informatiko je sodeloval pri izdelavi študije in strategije prenove informacijskega 
sistema družbe Etol, predvsem pri definiranju smernic posodobitve IS in ovrednotenju 
različnih izvedbenih variant posodobitve. 

SIPRPO Svetovanje in pomoč pri razvoju programske opreme (04/2001 – 
05/2002) 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, doc. dr. 

Romana Vajde Horvat, mag. Aleš Živkovič, Simon Beloglavec 

Financiral: Telekom Slovenije 

Trajanje: od jan. do maja 2002 

Priprava in izvedba svetovanja in izobraževanja na temo objektnega razvoja in javanskih 
tehnologij za potrebe telekomovih članov projektne skupine, sodelujočih na projektu CENIKI. 

e-Prijave  

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, mag. Aleš 

Živkovič, Simon Beloglavec, Igor Novak, Boštjan Šumak 

Financiral: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Trajanje: od dec. 2001 do apr. 2002 

Laboratorij za informatiko je sodeloval pri projektu ZZZS e-Prijava (Elektronsko posredovanje 
prijav, odjav in sprememb za obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje), in 
sicer pri oblikovanju več alternativ arhitekturne zasnove ter implementaciji dveh komponent 
programske rešitve. Poudarek je bil na apliciranju sodobnih tehnologij in orodij, povezanih z 
jezikom XML in Javo ter pripadajočih tehnologij, kot so XML Schema, DTD, DOM, SAX, XSL, 
platforma Java 2 Enterprise Edition s tehnologijami, kot so servleti, JSP, EJB, JCE in tudi 
SOAP, UDDI in WSDL. 

PUBLIKACIJE 

Matjaž B. Jurič: „Integrate EJBs with CORBA: access EJBs from non-Java-based 
applications“, Java world, 14 str., mar. 2002. 

Matjaž B. Jurič: „J2EE as the platform for EAI: supporting open-standard technologies“, JAVA 
dev. j., Vol. 7, Issue 3, 13 str., 2002. 
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Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman: „J2EE for EAI: transactions, security, naming, performance, and 
Web services“, JAVA dev. j., Vol. 7, Issue 4, 16 str., 2002. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol: „Evolutionary induced decision trees for dangerous software 
modules prediction“, Inf. process. lett., Vol. 82, str. 31–38, 2002. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Bruno Stiglic, Ivan Rozman: „Decision trees: an overview and 
their use in medicine“, J. med. syst., Vol. 26, No. 5, str. 445–463, okt. 2002. 

Matjaž B. Jurič, Marjan Heričko: „J2EE, EAI, & Web services“, Web services journal, Vol. 2, 
Issue 5, str. 32–38, maj 2002. 

Matjaž B. Jurič: „EAI and Web services“, eAI journal, str. 31–35, jul. 2002. 

Boštjan Brumen, Izidor Golob, Tatjana Welzer, Ivan Rozman, Marjan Družovec, Hannu 
Jaakola: „Data protection for outsourced data mining“, Informatica (Ljublj.), let. 26, št. 2, str. 
205–210, 2002. 

Maja Pušnik, Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman: „Evaluation of technologies for business process 
automation“, Informatica (Ljublj.), let. 26, št. 4, str. 373–380, 2002. 

Robert T. Leskovar, József Györkös, Ivan Rozman: „Gradnja hierarhične strukture konceptov 
iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov“, Uporab. inform. (Ljubl.), let. 10, št. 2, str. 102–112, 
2002. 

Aleš Živkovič, Marjan Heričko, Ivan Rozman: „Vpeljava poslovnega modeliranja in primerov 
uporabe za uspešnejše izvajanje programskih projektov“, Organizacija (Kranj), let. 35, št. 5, 
str. 312–319, maj 2002. 

Matjaž B. Jurič: „Spletne storitve in ebXML“, Sistem (Ljubl.), str. 32–34, nov. 2002. 

Romana Vajde Horvat: „Svetovalci – kako jih izbrati/kako se predstaviti?“, Kakovost, št. 3, str. 
13–15, okt. 2002. 

Romana Vajde Horvat, Katja Harej, Tomislav Rozman, Gregor Polančič, Ivan Rozman: 
„Novice iz SIST: informacijska podpora dela standardizacijske hiše“, Sporoč. – Urad Repub. 
Slov. stand. merosl., let. 12, št. 5, str. 13–16, 2002. 

Craig A. Berry, John Carnell, Matjaž B. Jurič, Meeraj Moidoo Kunnumpurath, Nadia Nashi, 
Sasha Romanosky: J2EE design patterns applied. Birmingham: Wrox Press cop. 2002. 
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Matjaž B. Jurič, Adil Rehan, Andy Olsen, Eric Lippert: Visual Basic .NET serialization 
handbook. Birmingham: Wrox Press cop. 2002. 

Boštjan Brumen, Tatjana Welzer-Družovec, Hannu Jaakkola, Izidor Golob, Ivan Rozman: 
„Towards cost-effective construction of classification methods“, Information modelling and 
knowledge bases XIII (Frontiers in artificial intelligence and applications), Amsterdam, Vol. 73, 
str. 301–306. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ryuichi Yamamoto, Gou Masuda, Norihiro Sakamoto: „Medical 
knowledge extraction via hybrid decision trees“, Information modelling and knowledge bases 
XIII (Frontiers in artificial intelligence and applications), Amsterdam, Vol. 73, str. 390–397. 

Matevž Rostaher, Marjan Heričko: „Tracking test first pair programming – an experiment“, 
Second XP Universe and first Agile Universe Conference Extreme programming and agile 
methods XP/Agile Universe 2002, Chicago, ZDA, avg. 2002, str. 174–185. 

Peter Kokol, Vili Podgorelec, Milojka Molan Štiglic: „Searching for new patterns in medical 
data with evolutionary programming“, Annual Symposium of the American Medical Informatics 
Association, San Antonio, ZDA, nov. 2002, str. 1067. 

Maurizio Pighin, Vili Podgorelec, Peter Kokol: „Program risk definition via linear programming 
techniques“, Eighth IEEE Symposium on Software Metrics, Ottawa, Kanada, jun. 2002, str. 
197–202. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman: „AREX – Classification rules extracting algorithm 
based on automatic programming“, 15th European conference on artificial intelligence ECAI 
2002, Lyon, Francija, jul. 2002, str. 330–334. 

Vili Podgorelec, Ivan Rozman: „Classification of patients with Alzheimer disease with 
automatic programming“, 2nd European medical & biological engineering conference EMBEC 
'02, Dunaj, Avstrija, dec. 2002, Vol. 3, str. 698–699. 

Marjan Družovec, Tatjana Welzer, Boštjan Brumen: „Handling extensive medical data“, Third 
International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, Malaga, 
Španija, sept. 2002, 7 str. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman: „Autonomous agents for classification in health 
care“, Third International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, 
Malaga, Španija, sept. 2002, 7 str. 
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Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman, Werner Brunck: „Intelligent software engineering 
using logistic maps“, Third International NAISO Symposium on Engineering of intelligent 
systems EIS '02, Malaga, Španija, sept. 2002, 5 str. 

Tatjana Welzer, Boštjan Brumen, Marjan Družovec, Matjaž B. Jurič: „Autonomous system for 
increasing the quality of medical data“, Third International NAISO Symposium on Engineering 
of intelligent systems EIS '02, Malaga, Španija, sept. 2002, 5 str. 

Srečko Kovačič, Gorazd Bunc, Bojan Novak, Simona Strnad: „A computer image analysis of 
vasospasm and DBH immunoreactivity after experimental subarachnoid haemorrhage in 
rabbits“, The Sixth Joint Meeting of The Japan Society of Histochemistry and Cytochemistry 
and The Histochemical society, Seattle, str. 55–56. 

Ivan Rozman, Matjaž B. Jurič, Marjan Heričko, Ivan Vezočnik, Peter Tevž, Marjan Krisper: 
„Improving mobile operator information system efficiency through EAI“, Business information 
technology management: facilitating global IS assiances, 18 str. 

Matjaž B. Jurič, Bojan Kraut: „ebXML in insurance software“, XML Europe 2002, Barcelona, 
Španija, maj 2002, 24 str. (PPT). 

Ivan Rozman, Matjaž B. Jurič: „Primenenie integracii na predprijatii dlja effektivnogoe-
biznesa“, 6. meždunarodnaja konferencija Informacionnoe obščestvo, intellektual'naja 
obrabotka informacii, informacionnye tehnologii NTI-2002, Moskva, Rusija, okt. 2002, str. 292–
296. 

Robert T. Leskovar, József Györkös, Ivan Rozman: „A decompositional approach to content 
structuring“, Savjetovanje Računala u tehničkim inteligentnim sustavima MIPRO 2002, 
Opatija, Hrvaška, maj 2002, str. 31–36. 

Gregor Polančič, Romana Vajde Horvat, Tomislav Rozman, Ivan Rozman, Katja Harej: „A 
comprehensive view of building a website“, 13th International Conference on Information and 
Intelligent Systems IIS 2002, Varaždin, Hrvaška, sept. 2002, str. 141–148. 

Tomislav Rozman, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Gregor Polančič, Katja Harej: 
„Lowering infrastrucure costs for web application deployment platform“, 13th International 
Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2002, Varaždin, Hrvaška, sept. 2002, 
str. 149–154. 

Boštjan Kežmah, Ivan Rozman: „The potential of web services in ERP business networks“, 
13th International Conference on Information and Intelligent Systems IIS 2002, Varaždin, 
Hrvaška, sept. 2002, str. 193–201. 
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Tatjana Welzer, Boštjan Brumen, Izidor Golob, Marjan Družovec: „Medical diagnostic and data 
quality“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 2002, Maribor, 
jun. 2002, str. 97–101. 

Boštjan Brumen, Tatjana Welzer Družovec, Marjan Družovec, Izidor Golob, Hannu Jaakkola: 
„Protecting medical data for analyses“, 15th IEEE symposium on computer-based medical 
systems CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 102–107. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Milojka Molan Štiglic: „Searching for new patterns in 
cardiovascular data“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 
2002, Maribor, jun. 2002, str. 111–116. 

Vili Podgorelec, Marjan Heričko, Branko-Matjaž Jurič, Ivan Rozman: „Testing reliability of 
medical software“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 2002, 
Maribor, jun. 2002, str. 185–190. 

Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman, Tatjana Welzer, Marjan Heričko, Boštjan Brumen, Vili 
Podgorelec: „Patterns for enterprise application integration“, Fifth joint conference on 
knowledge-based software engineering, Maribor, sept. 2002, Vol. 80, str. 88–101. 

Vili Podgorelec, Peter Kokol, Ivan Rozman: „Searching for software reliability with text mining“, 
Fifth joint conference on knowledge-based software engineering, Maribor, sept. 2002, Vol. 80, 
str. 205–214. 

Izidor Golob, Tatjana Welzer, Boštjan Brumen, Ivan Rozman: „Improving data development 
process“, Fifth joint conference on knowledge-based software engineering, Maribor, sept. 
2002, Vol. 80, str. 297–303. 

Maja Pušnik, Matjaž B. Jurič: „Comparison of technologies for connecting business process 
among enterprises“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, 
okt. 2002, zv. D, str. 21–24. 

Simon Beloglavec, Ivan Rozman: „Vloge pri razvoju strežniških komponent“, 5. mednarodna 
multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. D, str. 53–56. 

Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman, Marjan Heričko: „Patterns for component based EAI“, 5. 
mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. D, str. 225–
230. 

Aleš Živkovič, Marjan Heričko: „Modeliranje procesa razvoja programske opreme z razširjeno 
notacijo UML“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 
2002, zv. D, str. 239–242. 



IN - 16 Laboratorij za informacijske sisteme 

Boštjan Šumak, Marjan Heričko, Matjaž B. Jurič: „Povezovalni strežnik kot integrator poslovnih 
procesov“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, 
zv. D, str. 243–246. 

Simon Beloglavec, Marjan Heričko, Boštjan Kežmah, Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman: 
„Načrtovanje strežniških komponent za J2EE arhitekturo“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 83–86. 

Marjan Heričko, Simon Beloglavec, Aleš Živkovič, Matjaž B. Jurič: „Uporaba vzorcev pri 
razvoju v Javi“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, 
Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 87–90. 

Aleš Živkovič, Marjan Heričko, Ivan Rozman: „Računalniško podprto ocenjevanje obsega 
programskih projektov po metod FPA“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 91–94. 

Gregor Polančič, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Tomislav Rozman, Katja Harej: 
„Izboljšanje kakovosti programa Socrates Erasmus“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 111–114. 

Luka Pavlič, Romana Vajde Horvat, Tomislav Rozman, Gregor Polančič, Katja Harej, Ivan 
Rozman: „Zakaj in kako izgraditi spletni portal?“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 147–150. 

Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman, Marjan Heričko, Simon Beloglavec, Boštjan Kežmah: 
„Integracija z uporabo spletnih storitev“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška 
konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 155–158. 

Boštjan Kežmah, Simon Beloglavec, Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman, Marjan Heričko: „Spletne 
storitve v rešitvah ERP“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca 
ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 163–166. 

Katja Harej, Romana Vajde Horvat, Tomislav Rozman, Gregor Polančič, Luka Pavlič, Ivan 
Rozman: „Zahteve informacijskega sistema standardizacijskih hiš“, Enajsta mednarodna 
Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 195–
198. 

Boštjan Šumak, Boštjan Kežmah, Ivan Rozman, Marjan Heričko: „Vloga povezovalnih 
strežnikov pri integraciji poslovnih procesov“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in 
računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. B, str. 203–206. 



Laboratorij za informacijske sisteme IN - 17 

Vili Podgorelec: „Klasifikacija pacientov z Alzheimerjevo boleznijo z metodo AREX“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 213–216. 

Matjaž B. Jurič: „Pomen spletnih storitev in ebXML za elektronsko poslovanje“, Semin. Infos, 
Ljubljana, okt. 2002, 18 str. (PPT). 

Matjaž B. Jurič: „Komponentni model in spletne storitve“, 7. NT konferenca, Portorož, maj 
2002, str. 332. 

Matjaž B. Jurič: „Komponentni razvoj in programiranje“, 7. NT konferenca, Portorož, maj 2002, 
str. 333. 

Uroš Sajko, Romana Vajde Horvat: „Upravljanje konfiguracije kot podlaga za izboljšanje 
programskega procesa“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, zv. B, 
str. 79–82. 

Tomislav Rozman, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Gregor Polančič, Katja Harej: 
„"Brezplačna" programska infrastruktura za spletne aplikacije“, Dnevi slovenske informatike 
DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 100–105. 

Gregor Polančič, Romana Vajde Horvat, Ivan Rozman, Tomislav Rozman, Katja Harej: 
„Kompleksnost gradnje spletnih aplikacij“, Dnevi slovenske informatike DSI 2002, Portorož, 
apr. 2002, str. 203–208. 

Matjaž B. Jurič, Simon Beloglavec, Marjan Heričko: „Razvoj integracijskih komponent s 
pomočjo Oracle 9iAS“, 7. strokovno srečanje uporabnikov programske opreme Oracle – 
SIOUG 2002, Portorož, sept. 2002, str. 18. 

Matjaž B. Jurič: „Zakaj spletne storitve niso zgolj novi komponentni model“, Sedma konferenca 
Objektna tehnologija v Sloveniji OTS '02, Maribor, jun. 2002, str. 1–11. 

Boštjan Kežmah: „Sožitje različnih programskih jezikov in komponentnih modelov v skupnem 
strežniku“, Sedma konferenca Objektna tehnologija v Sloveniji OTS '02, Maribor, jun. 2002, 
str. 40–47. 

Igor Novak: „Integracija poslovnih sistemov s sporočilnimi sistemi“, Sedma konferenca 
Objektna tehnologija v Sloveniji OTS '02, Maribor, jun. 2002, str. 73–84. 

Boštjan Šumak, Aleš Živkovič, Boštjan Kežmah: „Integracijski mehanizmi in pobuda BizTalk“, 
Sedma konferenca Objektna tehnologija v Sloveniji OTS '02, Maribor, jun. 2002, str. 103–115. 
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Simon Beloglavec, Gregor Kovač, Miha Uplaznik: „Komponentne zasnove z diagramskimi 
tehnikami UML“, Sedma konferenca Objektna tehnologija v Sloveniji OTS '02, Maribor, jun. 
2002, str. 207–214. 

Boštjan Kežmah: „Spletne storitve v poslovnih omrežjih“, 2. konferenca študentov 
podiplomskega študija Ekonomsko-poslovne fakultete, Maribor, sept. 2002, str. 73–81. 

PREDSTAVITVE 

Romana Vajde Horvat: „Vzpostavitev sistema vodenja kakovosti“, predavanje pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, Območna zbornica Maribor, 22. jan. 2002. 

Ivan Rozman: „Methodology For Integrating Dimensional Schemata“, vabljeno predavanje na 
14th International Conference On Systems Research, Informatics And Cybernetics Intersymp 
2002, Baden-Baden, Nemčija, 29. jul. 2002. 

Ivan Rozman: „Improving Data Development Process“, predavanje na konferenci, Maribor, 11. 
sept. 2002. 

Branko-Matjaž Jurič: „Autonomous System for Increasing the Quality of Medical Data“, 
predavanje v okviru konference, Malaga, Španija, 23. sept. 2002. 

Branko-Matjaž Jurič: „J2EE for Enterprise Application Integration and e-business Integration“, 
predstavitev na konference OOPSLA 2002, Seattle, Združene države Amerike, 5. nov. 2002. 

Branko-Matjaž Jurič: „J2EE za EAI in B2B integracija“, vabljeno otvoritveno predavanje, 
Praga, Češka republika, 14. nov. 2002. 

Vili Podgorelec, „Software Metrics“, predavanje na Univerzi v Madeiri, Madeira, Portugalska, 
od 16. do 23. dec. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Prof. dr. Ivan Rozman: Član programskega odbora, posvetovanje, Deveto 
posvetovanje Dnevi slovenske informatike, 
Portorož, od 17. do 19. apr. 2002. 

Doc. dr. Vili Podgorelec: Soorganizator in izvajalec Mednarodnega IEEE 
simpozija o računalniško podprtih medicinskih 
sistemih, Maribor, od 4. do 7. jun. 2002. 
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Regina Stajnko, 
Boštjan Šumak, 
mag. Aleš Živkovič, 
Simon Beloglavec, 
doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, 
Igor Novak, 
Miha Strehar: 

Člani organizacijskega odbora za konferenco 
Objektna tehnologija v Sloveniji, Maribor, 19. in 20. 
jun. 2002. 

Doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, 
mag. Aleš Živkovič, 
prof. dr. Ivan Rozman: 

Člani programskega odbora za konferenco 
Objektna tehnologija v Sloveniji, Maribor, 19. in 20. 
jun. 2002. 

Doc. dr. Marjan Heričko: Predsednik organizacijskega in programskega 
odbora za konferenco Objektna tehnologija v 
Sloveniji, Maribor, 19. in 20. jun. 2002. 

Doc. dr. Branko-Matjaž Jurič: Član mednarodnega programskega odbora za 
World multikonference on systemics, cybernetics 
and informatics SCI 2002, Orlando, Florida, 
Združene države Amerike, od 23. do 26. jul. 2002. 

Prof. dr. Ivan Rozman: Predsednik mednarodne konference 5th Joint 
Conference on Knowledge-Based Software 
Engineering, Maribor, od 11. do 13. sept. 2002. 

Doc. dr. Vili Podgorelec: Soorganizator in izvajalec na mednarodnem 
simpoziju Third International NAISO Symposium on 
Engineering of intelligent systems, Malaga, 
Španija, od 24. do 27. sept. 2002. 

Prof. dr. Ivan Rozman: Član programskega odbora za 13th International 
Conference on Information and Intelligent Systems, 
Varaždin, Hrvaška, od 25. do 27. sept. 2002. 

Prof. dr. Ivan Rozman: Predsednik konference Razvoj in prenovitev 
informacijskih sistemov, Ljubljana, 14. okt. 2002. 

Doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, 
doc. dr. Marjan Heričko, 
prof. dr. Ivan Rozman: 

Člani mednarodnega programskega odbora, za 
mednarodno konferenco Informacijska družba IS 
2002, Ljubljana, od 14. do 18. okt. 2002. 
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Doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, 
doc. dr. Marjan Heričko: 

Predsednika konference Sodelovanje in 
informacijska družba, Ljubljana, 17. okt. 2002. 

Prof. dr. Ivan Rozman: Član programskega odbora za prireditev INFOS 
2002, Ljubljana, od 21. do 25. okt. 2002. 

Prof. dr. Ivan Rozman: Vodja sekcije Arhitekture in metode za e-
poslovanje na prireditevi InterINFOS 2002, 
Ljubljana, od 21. do 25. okt. 2002. 

Doc. dr. Branko-Matjaž Jurič: Ocenjevalec pri reviji International Journal of 
Distance Education Technologies. 

Asst. Prof. Dr. Branko-Matjaž Jurič: Recenzent knjige Server Component Patterns, 
John Wiley & Sons. 

Doc. dr. Vili Podgorelec: Ocenjevalec pri reviji IEEE Transactions on 
Evolutionary Computing. 

Doc. dr. Vili Podgorelec: Ocenjevalec pri reviji Information Processing 
Letters. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Prof. dr. Ivan Rozman: Nacionalni predstavnik Slovenije na letni skupščini 
ENQA, Kopenhagen, Danska, 27. in 28. maja 2002. 

Doc. dr. Vili Podgorelec: Obisk v okviru mednarodnega projekta SQUAB-P, 
znanstveno-raziskovalno sodelovanje, Funchal, 
Madeira, Portugalska, od 16. do 31. dec. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Neil Huston 
(Microsoft, EMEA regija, Berkshire, 
Velika Britanija): 

Vabljeno predavanje na konferenci OTS 2002, 
obisk, 20. jun. 2002. 

Jaak Henno 
(Tallinn Technical University, Tallinn, 

Delovni obisk, od 9. do 14. sept. 2002. 
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Estonija): 

Jef Vanbockryck 
(Xti – Xtreme-Integrations, 2630 
Aartselaar, Belgija): 

Vabljeno predavanje na InterINFOSu 2002, 23. okt. 
2002. 

Tihomir Hunjak 
(Sveučilište u Zagrebu, Fakultet 
organizacije i informatike, Varaždin, 
Hrvaška): 

Obisk, 21. nov. 2002. 

ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Prof. dr. Ivan Rozman: priznanje FERI za uspešno in inovativno projektno sodelovanje z 
več gospodarskimi partnerji v Sloveniji, Maribor, 21. nov. 2002. 

Doc. dr. Branko-Matjaž Jurič: priznanje FERI za knjigo Professional J2EE, izdano pri Wrox 
Press, Maribor, 21. nov. 2002. 
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LABORATORIJ ZA PODATKOVNE TEHNOLOGIJE 

Vodja laboratorija: 

izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec 

Telefon: (02) 235 51 30 

Elektronska pošta: welzer@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Razvojno-raziskovalni projekt 

MEVSVKID Metodologija enotnega vzpostavljanja sistemov vodenja 
kakovosti v informacijski družbi 

Vodja: doc. dr. Romana Vajde Horvat 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, prof. dr. Ivan Rozman, Katja Harej, 

Tomislav Rozman, Gregor Polančič, Boštjan Brumen, Boris 
Lahovnik, mag. Davor Bonačić 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
Ministrstvo za informacijsko družbo 

Projekt je financiran v okviru programa “Konkurenčnost Slovenije 2001–2006“. Cilji projekta 
so naslednji: 

– izdelati metodo za opis procesov in njihovih medsebojnih povezav v takšni obliki, da bo 
uporabna za poljubno vrsto organizacije v okviru informacijske družbe; 

– izdelati metodologijo za vzpostavitev sistemov kakovosti v poljubni organizaciji 
informacijske družbe; 

– preveriti metodo za opis procesov in metodologijo vzpostavljanja sistemov vodenja 
kakovosti v izbrani organizaciji (enoti državne uprave) in 

– predstaviti metodo za opis procesov in metodologijo za vzpostavljanje sistemov vodenja 
kakovosti uporabnikom (v okviru državne uprave in drugim). 
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Naloga v sodelovanju z industrijo 

IAZZPB SIST Izvedba analize zahtev za podatkovno bazo SIST 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, Gregor Polančič, Tomislav Rozman, 

Katja Harej, izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Štefan Masič 

Financira: Slovenski inštitut za standardizacijo 

Osnovna cilja projekta sta dva: analiza zahtev za informacijski sistem za podporo 
standardizacijskih procesov SIST in pregled ustreznih podatkovnih baz (DBMS) za 
implementacijo informacijskega sistema. Delo bo potekalo v treh fazah: 
1. faza: Analiza standardizacijskih delovnih procesov v SIST, v kateri bo opravljen podroben 
pregled stanja vseh standardizacijskih procesov v SIST, pregled uporabljene programske 
opreme in obstoječa informacijska podpora posameznim procesom. 
2. faza: Izdelava konceptualnega modela podatkovne baze, v kateri bo na podlagi analize 
zahtev definiran model podatkovne baze in opis pripadajočih funkcionalnosti za podporo 
posameznim procesom. 
3. faza: Analiza sistemov za upravljanje s podatkovnimi bazami (DBMS), v kateri bo izvedena 
študija primernosti posameznih podatkovnih baz (s poudarkom na orodju Oracle in okolju 
LotusNotes). 

Rezultat projekta bo izdelan model podatkovne baze SIST in pregled primernosti posameznih 
podatkovnih baz. 

Mednarodni projekti 

SIIZO Sistemi integracije inteligence v zdravstveno okolje 

Vodja: izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Lorenzo Moreno Ruiz (Centro 
Superior de Informatica Universidad de La Laguna) 

Sodelavci: prof. dr. Peter Kokol, doc. dr. Marjan Družovec, zasl. prof. dr. Bruno 
Stiglic, Boštjan Brumen, dr. Špela Hleb-Babič, doc. dr. Milan 
Zorman, doc. dr. Vili Podgorelec 

Projektni partner: Centro Superior de Informatica Universidad de La Laguna 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; Zunanje 
ministrstvo kraljevine Španije 

V okviru sodelovanja bomo skupaj s partnerji proučevali simulacijo upravljanja bolnišnice. 
Podlaga temu programu bo podatkovna baza, ki bo vsebovala potrebne podatke o 
administraciji, virih bolnišnice, urnikih, zaposlenih in druge podatke. Drugi del sodelovanja 
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predstavlja sistem za diferenciacijo pacientov z Alzheimerjevo boleznijo samo na podlagi 
analize EEG signalov. Analizo bomo izvedli s pomočjo simboličnega opisa EEG in z uporabo 
mehkih avtomatov za simbolično opisovanje, s statistično klasifikacijo in z nevronskimi 
mrežami. 

TEAMWork IST-
2000-28162 

Technology Exploatation and Adaptable Methodologies 
offering new Organisational Models and Practices for e-
Working Teams 
(Izkoriščanje tehnologije in prilagodljivih metodologij kot model 
in praksa za elektronsko delo skupin) 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, izr. prof. dr. Tatjana Welzer 

Družovec, Gregor Polančič, Tomislav Rozman, Regina Stajnko, 
Boštjan Brumen, Katja Harej 

Financira: Evropska unija 

Cilj projekta je preizkus in širjenje uporabe predhodno razvite metodologije modeliranja 
delovnih procesov, vizije in ciljev organizacije (BestregIT) ter okolja NQA, v katerem lahko 
modelirane delovne tokove avtomatiziramo in omogočimo upravljanje celotne dokumentacije. 
Člani projektne skupine se v okviru projekta usposabljajo za uporabo obeh metodologij. V 
drugem delu projekta je projektna skupina Univerze v Mariboru zadolžena za izdelavo 
procesnega modela za podporo programa izmenjave študentov (Socrates Erasmus) in 
testiranje razvitega in v okolju NQA podprtega modela. V okviru projekta bodo razviti še 
modeli sodelovanja partnerjev pri prijavi evropskih projektov in sodelovanju pri skupnih 
raziskovalnih interesih različnih institucij ter model za podporo razvoja programske opreme. 
Izvedena bo tudi analiza sociološkega vidika uporabe v NQA okolju podprtih modelov. 
Predvidene so tudi aktivnosti za širjenje znanja in uporabe teh modelov v širšem strokovnem 
okolju. V projektu sodeluje 14 partnerjev iz evropskih držav. Vrednost projekta je 1,2 milijona 
evrov. 

Valeurtech Highlighting professional experience in Europe in 
undergraduate curricula 

Vodja: Jacques Fleck 
Sodelavci: izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen, Regina 

Stajnko 

Financira: Evropska unija, pilotski projekti Leonardo da vinci 

Sodelavci v projektu imajo nalogo koordinirati slovenske partnerje v izvedbi razvoja 
mobilnosti evropske prakse. V okviru projekta se bo najprej izvedla kvalitativna raziskava po 
podjetjih različnih držav (obisk ekspertnih skupin), kasneje pa še kvantitativna s ciljem 
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ocenjevanja evropskih praks na skupni osnovi in s skupnim dokumentom. 

Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativni projekt 

L2-0841-0796-99 Adaptivno modeliranje programskih procesov in njihova 
implementacija 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: prof. dr. Jozsef Györkös, zasl. prof. dr. Bruno Stiglic, izr. prof. dr. 

Tatjana Welzer Družovec, doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Domen 
Verber, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, doc. dr. Romana Vajde Horvat, 
mag. Davor Bonačić, Simon Beloglavec, dr. Tomaž Domajnko, Boris 
Lahovnik, Robert T. Leskovar, Miha Strehar, Rado Jensterle, Ljiljana 
Pretnar, Marko Klemenčič 

Financirali: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; RRC – 
Računalniške storitve; GENIS, d. o. o.; Center vlade za informatiko 

Trajanje: od 1999 do 2002 

Raziskovalni cilj projekta je razvoj metodologije za formalno definiranje in stalno izboljševanje 
procesa razvoja programske opreme. Razvita metodologija bo v povezavi z znanjem in 
pridobljenimi izkušnjami pri vzpostavljanju sistemov kakovosti posredovala integrirano okolje 
za razvoj programske opreme. Poseben poudarek je v projektu posvečen študiji 
kompleksnosti procesa razvoja programske opreme in možnostim njegove optimizacije. V 
okviru projekta se izvajajo tudi podrobne študije možnosti uporabe novejših objektno 
orientiranih orodij, objektnih podatkovnih baz in porazdeljenega procesiranja. 

PUBLIKACIJE 

Boštjan Brumen, Izidor Golob, Tatjana Welzer, Ivan Rozman, Marjan Družovec, Hannu 
Jaakola: „Data protection for outsourced data mining“, Informatica (Ljublj.), let. 26, št. 2, str. 
205–210, 2002. 

Jasmin Malkić, Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen: „Development of application for 
remote database access using Java security functions“, Uporab. inform. (Ljubl.), let. 10, št. 2, 
str. 73–78, 2002. 
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Hannu Jaakkola, Boštjan Brumen, Jyrki Kukkonen: „Reuse strategies in software engineering“, 
Uporab. inform. (Ljubl.), let. 10, št. 3, str. 139–147, 2002. 

Boštjan Brumen, Tatjana Welzer-Družovec, Hannu Jaakkola, Izidor Golob, Ivan Rozman: 
„Towards cost-effective construction of classification methods“, Information modelling and 
knowledge bases XIII (Frontiers in artificial intelligence and applications), Amsterdam, Vol. 73, 
str. 301–306. 

Boštjan Brumen, Tatjana Welzer, Izidor Golob, Hannu Jaakkola: „Autonomous estimation of 
sample size for classification“, Third International NAISO Symposium on Engineering of 
intelligent systems EIS '02, Malaga, Španija, sept. 2002, 6 str. 

Marjan Družovec, Tatjana Welzer, Boštjan Brumen: „Handling extensive medical data“, Third 
International NAISO Symposium on Engineering of intelligent systems EIS '02, Malaga, 
Španija, sept. 2002, 7 str. 

Tatjana Welzer, Boštjan Brumen, Marjan Družovec, Matjaž B. Jurič: „Autonomous system for 
increasing the quality of medical data“, Third International NAISO Symposium on Engineering 
of intelligent systems EIS '02, Malaga, Španija, sept. 2002, 5 str. 

Boštjan Brumen, Izidor Golob, Tatjana Welzer Družovec, Hannu Jaakkola: „Capacity of a 
supervised learning algorithm“, IASTED International Conference Applied Informatics, 
Innsbruck, Avstrija, feb. 2002, str. 323–326. 

Tatjana Welzer, Boštjan Brumen, Izidor Golob, Marjan Družovec: „Medical diagnostic and data 
quality“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 2002, Maribor, 
jun. 2002, str. 97–101. 

Boštjan Brumen, Tatjana Welzer Družovec, Marjan Družovec, Izidor Golob, Hannu Jaakkola: 
„Protecting medical data for analyses“, 15th IEEE symposium on computer-based medical 
systems CBMS 2002, Maribor, jun. 2002, str. 102–107. 

Izidor Golob, Boštjan Brumen, Tatjana Welzer-Družovec: „Data warehouse architectures“, 
Savjetovanje Računala u tehničkim inteligentnim sustavima MIPRO 2002, Opatija, Hrvaška, 
maj 2002, str. 5–8. 

Izidor Golob, Boštjan Brumen, Tatjana Welzer-Družovec: „How to satisfy EU directive on data 
protection in a data warehouse?“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska družba IS '02, 
Ljubljana, okt. 2002, str. 112–114. 
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Izidor Golob, Tatjana Welzer, Boštjan Brumen: „Procesi za izpeljavo informacij“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 143–146. 

Matjaž B. Jurič, Ivan Rozman, Tatjana Welzer, Marjan Heričko, Boštjan Brumen, Vili 
Podgorelec: „Patterns for enterprise application integration“, Fifth joint conference on 
knowledge-based software engineering, Maribor, sept. 2002, Vol. 80, str. 88–101. 

Izidor Golob, Tatjana Welzer, Boštjan Brumen, Ivan Rozman: „Improving data development 
process“, Fifth joint conference on knowledge-based software engineering, Maribor, sept. 
2002, Vol. 80, str. 297–303. 

PREDSTAVITVE 

Tatjana Welzer Družovec: „Reusability and its influence in data environment“, predavanje v 
okviru mobilnosti učiteljev Socrates/Erasmus na Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 
Španija, od 4. do 12. apr. 2002. 

Boštjan Brumen: „Introduction to decision trees“, predavanje v okviru izmenjave 
Socrates/Erasmus na Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Španija, od 4. do 12. apr. 2002. 

Tatjana Welzer Družovec: „Computer Science seminar: Data and Intelligent Systems“, 
predavanje v okviru programa Socrates TS na School Mathematics and systems engineering, 
Univerisity of Växjö, Švedska, 23. apr. 2002. 

Boštjan Brumen: „Selected Topics in Data Management“, predavanje v okviru mobilnosti 
učiteljev Socrates/Erasmus, Pori, Finska, od 7. do 14. maja 2002. 

Izidor Golob, Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen: „Methodology For Integrating 
Dimensional Schemata“, vabljeno predavanje na 14th International Conference On Systems 
Research, Informatics And Cybernetics Intersymp 2002, Baden-Baden, Nemčija, 29. jul. 2002. 

Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen, Izidor Golob, Marjan Družovec: „Influence Of Data 
Quality On Different Domains“, vabljeno predavanje na 14th International Conference On 
Systems Research, Informatics And Cybernetics Intersymp 2002, Baden-Baden, Nemčija, 29. 
jul. 2002. 

Tatjana Welzer Družovec, Boštjan Brumen, Marjan Družovec, Matjaž B. Jurič: „Autonomous 
System for Increasing the Quality of Medical Data“, vabljeno predavanje v okviru konference, 
Malaga, Španija, 23. sept. 2002. 
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Boštjan Brumen, Tatjana Welzer Družovec, Izidor Golob, Hannu Jaakkola: „Autonomous 
Estimation of Sample Size for Classification“, vabljeno predavanje v okviru konference, 
Malaga, Španija, 23. sept. 2002. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, 
Boštjan Brumen: 

Člana programskega odbora za Deveto 
posvetovanje Dnevi slovenske informatike, 
Portorož, od 17. do 19. apr. 2002. 

Boštjan Brumen: Organizator in vodja sekcije na Devetem 
posvetovanju Dnevi slovenske informatike, 
Portorož, od 17. do 19. apr. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Organizatorica sekcije na Devetem posvetovanju 
Dnevi slovenske informatike, Portorož, od 17. do 
19. apr. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Članica programskega odbora za mednarodno 
konferenco 5th International Conference on 
Information Systems Modelling, Roznov pod 
Adhostem, Češka republika, od 22. do 24. apr. 
2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Članica programskega odbora za mednarodno 
konferenco Web Based Collaboration, Aix-en-
Provence, Francija, od 2. do 6. sept. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Članica programskega odbora za mednarodno 
konferenco Advances in Databases and 
Information Systems, Bratislava, Slovaška, od 8. do 
11. sept. 2002. 

Boštjan Brumen: Predsednik organizacijskega odbora za 
mednarodno konferenco 5th Joint Conference on 
Knowledge-Based Software Engineering, Maribor, 
od 11. do 13. sept. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Predsednica programskega odbora za mednarodno 
konferenco 5th Joint Conference on Knowledge-
Based Software Engineering, Maribor, od 11. do 
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13. sept. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Soorganizatorica konference ter organizatorica in 
vodja vabljene sekcije na mednarodnem simpoziju 
Third International NAISO Symposium on 
Engineering of Intelligent Systems, Malaga, 
Španija, od 24. do 27. sept. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Gostujoča urednica posebne izdaje Informatice, 
Vol. 26, No. 2. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Predsednica publikacije za mednarodno 
konferenco Fifteenth IEEE Symposium on 
Computer-Based Medical Systems, Maribor, od 4. 
do 7. jun. 2002. 

Boštjan Brumen: Predsednik razstave za mednarodno konferenco 
Fifteenth IEEE Symposium on Computer-Based 
Medical Systems, Maribor, od 4. do 7. jun. 2002. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Delovni obisk v okviru programa SOCRATES–
LEONARDO, Oslo, Norveška, od 15. do 19. jan. 
2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Delovni obisk v okviru projekta Valeurtech, 
Marseilles, Francija, od 15. do 19. mar. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec, 
Boštjan Brumen: 

Delovni obisk v okviru programa Teaching staff 
mobility, SOCRATES–ERASMUS, Tarragona, 
Španija, od 4. do 12. apr. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Delovni obisk v okviru programa Teaching staff 
mobility, SOCRATES–ERASMUS, Växjö, Švedska, 
23. apr. 2002. 

Boštjan Brumen: Delovni obisk v okviru programa Teaching staff 
mobility, SOCRATES–ERASMUS, Pori, Finska, od 
7. do 14. maja 2002. 
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Boštjan Brumen: Delovni obisk v okviru projekta Valeurtech, Galati, 
Romunija, od 12. do 16. jun. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Delovni obisk v okviru programa Teaching staff 
mobility, SOCRATES–ERASMUS, Braga, 
Portugalska, od 19. do 23. okt. 2002. 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec: Delovni obisk v okviru projekta Valeurtech, Porto, 
Portugalska, od 23. do 27. okt. 2002. 

Mag. Izidor Golob: Podiplomski raziskovalni obisk na tuji univerzi 
(štipendija DAAD), Münster, Nemčija, od 1. do 30. 
nov. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Samer Ibrahem Fernandez, 
Eduard Vila, 
Jordi Ferre Palas 
(Rovira i Virgili University, Tarragona, 
Španija): 

Študijski obisk v okviru programa SOCRATES–
ERASMUS s pripravljanjem diplomske naloge, od 
1. feb. do 31. jul. 2002. 

Franjo Majstor 
(CISCO Belgien): 

Vabljeno predavanje z naslovom TCP/IP 
Vulnerabilities, 2. apr. 2002. 

Pedro R. Henriques 
(University of Minho, Braga, 
Portugalska): 

Obisk v okviru programa SOCRATES–ERASMUS s 
predavanji na temo Language Processors 
Generation, AG, and Programming Paradigms, od 
14. do 16. apr. 2002. 

Gabriel Pestana 
(Universidade da Madeira, Madeira, 
Portugalska): 

Obisk v okviru programa SOCRATES–ERASMUS s 
predavanji Geografski informacijski sistemi, 6. maja 
2002. 

Leon Strous 
(IFIP/TC11): 

Delovni obisk, 7. in 8. maj 2002. 

Sebastiaan von Solms 
(Rand Afrikaans University): 

Delovni obisk s predavanjem Security and 
Standards, 7. in 8. maj 2002. 



Laboratorij za podatkovne tehnologije IN - 31 

Ana Isabel Cardoso 
(Univerza na Madeiri, Madeira, 
Portugalska): 

Obisk v okviru programa SOCRATES–ERASMUS s 
predavanji na temo Alfa metrike, 8. maja 2002. 

Eikazu Niwano 
(NTT Information Sharing Platform 
Laboratories, Tokyo, Japonska): 

Delovni obisk, od 9. do 15. sept. 2002. 

Shuichiro Yamamoto 
(NTT Data Corporation, Tokyo, 
Japonska): 

Delovni obisk, od 9. do 15. sept. 2002. 

Larry English 
(Information Impact International, Inc., 
Brentwood, Združene države Amerike): 

Delovni obisk z vabljenim predavanjem z naslovom 
Total Information Quality Management: Quality 
Data Models And Information,  8. okt. 2002. 

ODLIKOVANJA, NAGRADE IN PRIZNANJA 

Izr. prof. dr. Tatjana Welzer Družovec in laboratorij za podatkovne tehnologije: fakultetno 
priznanje za udeležbo v evropskem pilotskem projektu Leonardo da Vinci; podeljeno ob 
Dnevu fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor, 21. nov. 2002. 
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LABORATORIJ ZA RAČUNALNIŠKO POSREDOVANO 
KOMUNIKACIJO 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Jozsef Györkös 

Telefon: (02) 235 51 25 

Elektronska pošta: gyorkos@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Razvojno-raziskovalni projekt 

MEVSVKID Metodologija enotnega vzpostavljanja sistemov vodenja 
kakovosti v informacijski družbi 

Vodja: doc. dr. Romana Vajde Horvat 
Sodelavci: doc. dr. Romana Vajde Horvat, prof. dr. Ivan Rozman, Katja Harej, 

Tomislav Rozman, Gregor Polančič, Boštjan Brumen, Boris 
Lahovnik, mag. Davor Bonačić 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; 
Ministrstvo za informacijsko družbo 

Projekt je financiran v okviru programa “Konkurenčnost Slovenije 2001–2006“. Cilji projekta 
so naslednji: 

– izdelati metodo za opis procesov in njihovih medsebojnih povezav v takšni obliki, da bo 
uporabna za poljubno vrsto organizacije v okviru informacijske družbe; 

– izdelati metodologijo za vzpostavitev sistemov kakovosti v poljubni organizaciji 
informacijske družbe; 

– preveriti metodo za opis procesov in metodologijo vzpostavljanja sistemov vodenja 
kakovosti v izbrani organizaciji (enoti državne uprave) in 

– predstaviti metodo za opis procesov in metodologijo za vzpostavljanje sistemov vodenja 
kakovosti uporabnikom (v okviru državne uprave in drugim). 
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Raziskovalni projekti, ki so se končali v letu 2002 

Aplikativni projekt 

L2-0841-0796-99 Adaptivno modeliranje programskih procesov in njihova 
implementacija 

Vodja: prof. dr. Ivan Rozman 
Sodelavci: prof. dr. Jozsef Györkös, zasl. prof. dr. Bruno Stiglic, izr. prof. dr. 

Tatjana Welzer Družovec, doc. dr. Marjan Heričko, doc. dr. Domen 
Verber, doc. dr. Branko-Matjaž Jurič, doc. dr. Romana Vajde Horvat, 
mag. Davor Bonačić, Simon Beloglavec, dr. Tomaž Domajnko, Boris 
Lahovnik, Robert T. Leskovar, Miha Strehar, Rado Jensterle, Ljiljana 
Pretnar, Marko Klemenčič 

Financirali: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; RRC – 
Računalniške storitve; GENIS, d. o. o.; Center vlade za informatiko 

Trajanje: od 1999 do 2002 

Raziskovalni cilj projekta je razvoj metodologije za formalno definiranje in stalno izboljševanje 
procesa razvoja programske opreme. Razvita metodologija bo v povezavi z znanjem in 
pridobljenimi izkušnjami pri vzpostavljanju sistemov kakovosti posredovala integrirano okolje 
za razvoj programske opreme. Poseben poudarek je v projektu posvečen študiji 
kompleksnosti procesa razvoja programske opreme in možnostim njegove optimizacije. V 
okviru projekta se izvajajo tudi podrobne študije možnosti uporabe novejših objektno 
orientiranih orodij, objektnih podatkovnih baz in porazdeljenega procesiranja. 

PUBLIKACIJE 

Robert T. Leskovar, József Györkös, Ivan Rozman: „Gradnja hierarhične strukture konceptov 
iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov“, Uporab. inform. (Ljubl.), let. 10, št. 2, str. 102–112, 
2002. 

Andrej Bregar: „Measuring the quality of spreadsheet decision models“, Savjetovanje 
Računala u tehničkim inteligentnim sustavima MIPRO 2002, Opatija, Hrvaška, maj 2002, str. 
1–4. 

Robert T. Leskovar, József Györkös, Ivan Rozman: „A decompositional approach to content 
structuring“, Savjetovanje Računala u tehničkim inteligentnim sustavima MIPRO 2002, 
Opatija, Hrvaška, maj 2002, str. 31–36. 
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Robert T. Leskovar: „Signs of transcedence“, 5. mednarodna multikonferenca Informacijska 
družba IS '02, Ljubljana, okt. 2002, zv. C, str. 155–158. 

Andrej Bregar: „Načrtovanje in gradnja odločitvenih modelov v elektronski preglednici“, Dnevi 
slovenske informatike DSI 2002, Portorož, apr. 2002, str. 106–110. 

ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Boris Lahovnik: Član organizacijskega odbora za konferenco 
Objektna tehnologija v Sloveniji, Maribor, 19. in 20. 
jun. 2002. 
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LABORATORIJ ZA SISTEME V REALNEM ČASU 

Vodja laboratorija: 

prof. dr. Matjaž Colnarič 

Telefon: (02) 220 74 30 

Elektronska pošta: colnaric@uni-mb.si 

RAZISKOVALNI PROJEKTI 

Raziskovalni projekti, ki še tečejo  

Temeljni raziskovalni projekt 

Z2-3493-0796 Celostno snovanje vgrajenih krmilnih sistemov 

Vodja: dr. Roman Gumzej 

Financira: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije 

V projektu bodo zasnovane in v metodologiji združene metode, s katerimi bo mogoče 
celostno snovati aparaturno in programsko opremo za vgrajene krmilne sisteme, s ciljem, da 
bi bili le-ti zanesljivejši in varnejši ter bi ju bilo lažje vzdrževati. Obdelana bodo področja 
(vzporedne) specifikacije arhitekture strojne in programske opreme ter verifikacija in 
validacija zasnove glede na časovno izvedljivost le-te. Obstoječi programski jeziki za 
aplikacije v realnem času bodo razširjeni za uporabo v omenjeni metodologiji. Izdelana bodo 
prototipna orodja za preverjanje primernosti novih konceptov. 

V projektu obravnavamo pristop k vzporednemu načrtovanju aparaturne in programske 
opreme, s ciljem, izboljšati kakovost sistemov v realnem času, ki je bil zasnovan v okviru 
doktorske disertacije Romana Gumzeja. Definirana je bila sintaksa specifikacijskega meta-
jezika za opis konfiguracije aparaturne in programske konfiguracije. Za osnovo naše 
raziskave smo vzeli standard PEARL za distribuirane sisteme (DIN 66253, Part 3 
[PEARL89]). Le-ta definira sintakso jezika za opis konfiguracije aparaturne in programske 
opreme, ki je namenjena za uporabo v sistemih, ki jih programiramo v PEARL-u [PEARL81, 
PEARL82]. Omenjeni specifikacijski jezik smo razširili, da bi omogočili specifikacijo 
asimetričnih arhitektur ter raznolikih večprocesorskih sistemov, kakor tudi z njimi povezanih 
perifernih naprav. Definirali smo grafične konstrukte z isto semantiko, kot jo ima prej opisana 
sintaksa. Razvijamo tudi orodje, ki omogoča specifikacijo ter generacijo kode v prej omenjeni 
sintaksi. 
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Raziskali bomo možnost uporabe takšnega orodja kot razvojnega okolja za izdelavo 
specifikacij aparaturnih in programskih arhitektur (po zgledu vizualnih CASE orodij). Razširili 
smo ga s časovnimi diagrami prehodov stanj, da bi lahko oblikovali delujoč prototip aplikacije. 
Ti diagrami imajo semantiko časovnih avtomatov s prehodi stanj. Predstavljajo osnovo za 
lupino aplikacije ter vsebujejo vse njene časovne omejitve. Rezultirajoči model predstavlja 
arhitekturo ciljnega sistema (virtualni računalnik), na kateri bomo preverili izvedljivost 
arhitekture aplikacije (programski model) s kosimulacijo. 

Aplikativni projekt 

L2-3446-0796 Zanesljivost vgrajenih krmilnih sistemov 

Vodja: doc. dr. Domen Verber 
Sodelavca: mag. Aleksander Polutnik, Bor Prihavec 

Financirata: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije; ULTRA, 
d. o. o. 

Tipični krmilni sistemi, kot jih srečamo danes v praksi, so zgrajeni iz velikega števila 
najrazličnejših komponent: komponent krmiljenega procesa, senzorjev, aktuatorjev ter 
množice procesnih enot, povezanih v mrežo. Vse skupaj pa deluje po navodilih več tisoč 
vrstic programske kode. Zgledi takšnih sistemov so: sistem upravljanja v industrijskih obratih, 
nuklearnih elektrarnah, avioniki ipd. Velikost in kompleksnost vgrajenih krmilnih sistemov se 
iz leta v leto povečuje, s tem pa se povečuje tudi verjetnost odpovedi katere izmed množice 
komponent. Vsaka odpoved lahko povzroči veliko materialno škodo ali pa so ogrožena celo 
človeška življenja. 

Večina raziskovalcev, ki se ukvarja z reševanjem problema odpornosti sistemov na napake, 
ponuja le delne rešitve. Za celovito rešitev problema pa je potreben celostni pristop. 

Namen projekta je študija in razvoj metod in orodij za načrtovanje hierarhično organiziranega 
kontrolnega sistema z odpornostjo na napake. Takšen krmilni sistem bo zgrajen kot množica 
hierarhično organiziranih funkcijskih enot, ki so na svojem najnižjem nivoju povezane z mrežo 
senzorjev in aktuatorjev, preko katerih krmilni sistem komunicira s krmiljenim sistemom. 
Izgrajen model bo lahko reagiral na napake v krmiljenem sistemu, izpade aktuatorjev in 
senzorjev ter na napake v programski in strojni opremi samega vgrajenega sistema. 
Problematika, s katero se bo ukvarjal predloženi projekt, je: detekcija napak, odkrivanje 
izvora napake in izolacija okvarjene enote, preprečitev širjena napake, reagiranje na napako 
tako, da bo sistem kot celota deloval naprej z enakimi ali nekoliko degradiranimi možnostmi, 
ter kontrolirana zaustavitev sistema v primeru težjih izpadov. 
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Mednarodni projekt 

IST-2001-32122 IFATIS – Intelligent Fault Tolerant Control in Integrated 
Systems, WP4: Fault Tolerance in Computer Systems 

Vodja: Steven X Ding (Gerhard-Mercator-Universitaet Duisburg), prof. dr. 
Matjaž Colnarič 

Sodelavci: doc. dr. Domen Verber, dr. Matej Šprogar, dr. Roman Gumzej, 
Stanislav Moraus, Bojan Hadjar, Rok Ostrovršnik 

Projektni partnerji: Gerhard-Mercator-Universitaet Duisburg, Centre de Recherche en 
Automatique de Nancy, Universite Henri Poincare Nancy 1, 
Université Libre de Bruxelles, Dipartimento Di Elettronica 
Informatica E Sistemistica, Universita Di Bologna, Universita degli 
Studi di Roma "La Sapienza", Fraunhofer Gesellschaft zur 
Foerderung der Angewandten Forschung E.V., Yorkshire Water 
Services Limited, TNI, Robert Bosch Gmbh 

Financira: Evropska unija 

Eden glavnih ciljev tega projekta je priprava ogrodja za izdelavo inteligentnih robustnih 
krmilnih (fault-tolerant control – FTC) sistemov, ki bo omogočal inženirjem in znanstvenikom 
s pomočjo naprednih metod sistematično reševanje FTC problemov. Ogrodje bo predstavljalo 
osnovo za razvoj uporabniških FTC orodij in sistemov v različnih industrijskih segmentih. 
Drugi cilj tega projekta je razvoj novih metodologij in programskih orodij (IFATIS orodja) za 
integrirano načrtovanje večstopenjskih FTC sistemov z delovanjem v realnem času. IFATIS 
orodja bodo zasnovana dvonivojsko in sistemsko neodvisna. Končni cilj pri izdelavi 
delujočega prototipa je prilagoditev na sisteme v avtomobilski industriji, sisteme pri predelavi 
odpadnih vod in pri izdelavi FTC platform za robotske sisteme. 

PUBLIKACIJE 

Roman Gumzej, Matjaž Colnarič: „Specification PEARL constructs for embedded real-time 
systems co-design“, PEARL-News, Ausg. 2, str. 5–10, nov. 2002. 

Matej Šprogar, Mitja Lenič, Silvia Alayon: „Evolution in medical decision making“, J. med. 
syst., Vol. 26, No. 5, str. 479–489, okt. 2002. 

Matjaž Colnarič: Osnove digitalne tehnike v računalništvu. Maribor: Fakulteta za 
elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za informatiko 2002. 
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Wolfgang A. Halang, Matjaž Colnarič: „Dealing with exceptions in safety-related embedded 
systems“, 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, 
Barcelona, Španija, jul. 2002, 6 str. 

Uwe Maier, Matjaž Colnarič: „Some basic ideas for intelligent fault tolerant control systems 
design“, 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control, 
Barcelona, Španija, jul. 2002, 6 str. 

Matjaž Colnarič: „WP4 – FDI-FT in computer systems“, 1st IFATIS Workshop, Bologna, Italija, 
okt. 2002, 10 str. 

Domen Verber, Matjaž Colnarič: „Some solutions in the implementation of the fault-tolerant 
hardware platform“, 1st IFATIS Workshop, Bologna, Italija, okt. 2002, 10 str. 

Roman Gumzej, Wolfgang A. Halang: „PEARL for distributed embedded systems: object 
oriented perspective“, Design and analysis of distributed embedded systems, str. 11–20. 

Domen Verber, Matjaž Colnarič, Wolfgang A. Halang: „Fault detection in safety-critical 
embedded systems“, Design and analysis of distributed embedded systems, str. 113–119. 

Matjaž Colnarič: „An application for distance learning of data structures and sorting 
algorithms“, 24th International Conference on Information Technology Interfaces ITI 2002, 
Cavtat, Hrvaška, jun. 2002, str. 135–140. 

Matej Šprogar, Peter Kokol, Silvia Alayón: „Autonomous evolutionary algorithm in medical 
data analysis“, 15th IEEE symposium on computer-based medical systems CBMS 2002, 
Maribor, jun. 2002, str. 71–76. 

Martin Terbuc, Rok Ostrovršnik: „Uporaba Linux operacijskega sistema za delo v realnem 
času“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, 
sept. 2002, zv. A, str. 281–284. 

Domen Verber, Stanislav Moraus: „Uporaba FPGA vezij za zaznavo napak v vgrajenih 
krmilnih sistemih“, Enajsta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 
2002, Portorož, sept. 2002, zv. A, str. 315–317. 

Matej Šprogar, Peter Kokol: „Avtonomne evolucijske metode v klasifikaciji“, Enajsta 
mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2002, Portorož, sept. 2002, zv. 
B, str. 95–98. 
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ORGANIZACIJA SREČANJ IN KONFERENC, KOMITEJI 

Prof. dr. Matjaž Colnarič: Član programskega odbora in vodja sekcije na  
Mednarodnem IEEE simpoziju o računalniško 
podprtih medicinskih sistemih, Maribor, od 4. do 7. 
jun. 2002. 

Prof. dr. Matjaž Colnarič: Član programskega odbora za konferenco 
Objektna tehnologija v Sloveniji, Maribor, 19. in 20. 
jun. 2002. 

Prof. dr. Matjaž Colnarič: Vodja sekcije in recenzent za mednarodno 
konferenco 15th Trienal World Congress of the 
International Federation of Automatic Control, 
Barcelona, Španija, od 21. do 26. jul. 2002. 

Prof. dr. Matjaž Colnarič: Član uredniškega odbora pri reviji Journal of 
Computing and Information Technology. 

OBISKI NA DRUGIH INSTITUCIJAH 

Dr. Roman Gumzej: Sodelovanje pri raziskovalnem delu IFAK-a, pri 
razvoju avtomatizacijskih aplikacij ter snovanju 
komunikacijskih omrežij v industrijskem okolju, 
Barleben, Nemčija, od 15. apr. do 15. avg. 2002. 

GOSTJE IN OBISKOVALCI 

Jose Ignacio Estevez Damas 
(Universidad de La Laguna, Tenerife, 
La Laguna, Španija): 

Študijski obisk v okviru programa Socrates- 
Erasmus, od 9. mar. do 13. jun. 2002. 

 



 


