Raziskovalna dejavnost Mladi za Celje 2017
Na 39. natečaju Mladi za Celje je naša šola predstavila 14 raziskovalnih nalog iz področja
strojništva, mehatronike in medijske tehnike. Mladi raziskovalci so bili zelo inovativni in
uspešni pri raziskovanju. Več kot polovica raziskovalnih nalog se je uvrstila v prvo skupino,
deset nalog pa v prvi krog državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije.
V ponedeljek, 15. maja, je na Gimnaziji in Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti
potekalo 51. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, katere organizator je Zveza za tehnično
kulturo Slovenije.
V finalni izbor se je uvrstila raziskovalna naloga z naslovom »Raba energije na Šolskem
centru Celje«, katere avtorji so Miha Lesjak, Maj Marovt in Denis Pečnik (vsi S-4. b) in so
edini predstavniki Šolskega centra Celje, ki so prejeli zlato priznanje.
Naloga je nastala pod mentorstvom Aleša Ferleža in Žana Podbregarja.

Rezultati regijskega srečanja
Raba energije na Šolskem centru Celje
Raziskovalci: Maj Marovt, Denis Pečnik, Miha Lesjak, S-4.b
Mentorja: Aleš Ferlež, dipl. inž., Žan Podbregar, dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
Učinkovita raba energije je ključnega pomena za zmanjšanje stroškov vsakega gospodinjstva
ali podjetja. V svoji nalogi so fantje želeli ugotoviti , kje in koliko lahko Šolski center Celje
privarčuje pri uporabi energije in posledično pri ohranjanju okolja. Na podlagi raziskav
porabe in stroškov za električno energijo, vode in ogrevanja so ugotovili, da ima ŠCC
neizkoriščen potencial pri varčevanju z vodo, veliko bi lahko privarčevali z ogrevanjem, še
več pa z elektriko. S pomočjo programa Gradbena fizika Ursa4 pa so ugotavljali tudi vpliv
lokacije na kurilno sezono.

Avtomatsko pozicioniranje satelitske antene

Raziskovalca: Matija Laznik in Urban Kenda, M-4.c
Mentor: Stevo Romanić, dipl. inž.
Uvrstitev: 1. skupina
Sodobna tehnologija nam omogoča internetni dostop na odročnih mestih preko satelitske
povezave. To dosežemo s sprejemnikom oz. satelitsko anteno, ki jo moramo zelo natančno
usmeriti proti satelitu. Naredili so sistem, ki glede na trenutno zemeljsko lokacijo in lokacijo
satelita samodejno locira satelit in se na njega tudi usmeri. Ker se lahko satelitski krožnik
pospravi, je primeren za uporabo v vojski, na ladjah Sredozemlja in terenskih vozilih, lot so
gasilska, vozila medijskih hiš, avtodomi in podobno.

Integracija strojnega vida v industrijsko aplikacijo

Raziskovalci: Vid Černec, Miha Kajbič in Žan Kramžar, M-4.c
Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž. in mag. Matej Veber, univ. dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
Naloga obsega preučitev komunikacije PLK-industrijski robot in zamenjava EtherCAT
komunikacije z Ethernet komunikacijo ter uporabo praktične aplikacije industrijske kamere v
robotiziranem procesu.

Vpliv obcestnih reklam na promet
Raziskovalki: Nuša Božič, Ana Slapnik, M-4.e
Mentor: mag. Peter Arlič univ. dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
Dijakinji sta raziskali področja, ki vplivajo na umeščanje, oblikovanje in dojemanje oglasnih
površin, ki so razporejene ob pomembnih prometnicah. Preverili sta pravna področja in
zakonske predpise, ugotavljali psihološke zakonitosti razumevanja informacij in izpostavili
vse večje onesnaževanje okolja s tovrstnimi površinami.

Večfunkcijska hidravlična traktorska roka

Raziskovalci: Urban Selič, David Škorjanc in Jurij Kolar, S-3.a
Mentor: Žan Podbregar, dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
Na trgu ni hidravlične roke, ki bi omogočala večnamensko uporabo, zato so fantje teoretično
zasnovali večfunkcijsko hidravlično roko, izvedli numerične preračune obremenitev, izdelali
načrte, v naslednjem letu pa bodo roko tudi izdelali. Zaradi edinstvene izvedbe in
inovativnega razvoja so podali patentno prijavo na Urad RS za intelektualno lastnino.

Tračna žaga za razrez kosti

Raziskovalci: Kevin Kolar, Jernej Čokl in Blaž Klenovšek, S-4.a
Mentorji: Žan Podbregar, dipl. inž., Stevo Romanić, dipl. inž. in Aleš Ferlež, dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
V raziskovalni nalogi so predstavili projektiranje tračne žage za razrez kosti. Glavno vodilo je
bilo izdelati tračno žago s čim manj sestavnimi deli in s čim manj različnimi postopki
obdelave, da bi bila izdelava čim enostavnejša in cenejša. Največji izziv je predstavljala za
kupca cenovno ugodna izdelava. V nalogi so dijaki sodelovali s podjetjem Vija, kjer so jim
lasersko izrezali pločevino za ohišje in jo z upogibnim strojem zakrivili.

Naprava za krivljenje nosilcev tračne zavore

Raziskovalci: Matic Benčina, Andrej Brglez in Jan Filipšek, S-4.a
Mentorji: Žan Podbregar, dipl. inž., Stevo Romanić, dipl. inž. in Aleš Ferlež, dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
Naloga dijakov je bila razviti napravo, ki omogoča strojno krivljenje nosilcev tračne zavore.
Nosilec tračne zavore je vgrajen v gozdarskih vitlih Uniforest za namene zaviranja bobne
jeklene vrvi za izvlek hlodovine iz gozda. V podjetju Vija imajo ročno napravo za krivljenje
nosilcev tračne zavore, zato so želeli to napravo posodobiti. Naši raziskovalci so združili
njihove želje z našim znanjem in idejami, kar kar je prineslo zadovoljstvo na obeh straneh.
Naloga je dober primer sodelovanja šole z gospodarstvom.

Avtomatiziran cepilec z samodejnim dvigom drv
Raziskovalci: Žan Jakopin in Sergej Guček, S-2f
Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž. in mag. Matej Veber, univ. dipl. inž.
Uvrstitev: 1.skupina
Inovatorja sta samostojno raziskala področje, načrtovala in konstruirala cepilec za drva, ki
olajša delo drvarju. Posebnost cepilca je dvižna rampa, ki omogoča dvig hlodov na nivo
cepljenja, celoten postopek cepljenja pa je avtomatiziran.

Razvoj aplikacije e-urnik
Raziskovalci: Zala Čuješ, Lucija Fajs, M-4.d in Žan Zver (SŠKER)
Mentorja: Alen Pavšar, ing. multimedije in mag. Boštjan Resinovič, SŠKER
Uvrstitev: 1. skupina
Aplikacije se danes uporabljajo na različnih nivojih, od preprostih, kot so spletno brskanje,
pogovori preko socialnih omrežij, do bolj zahtevnih, kot so letenje z brezpilotniki, preverjanje
srčnega utripa ipd. Za obliko aplikacij skrbijo grafični oblikovalci, ki pri svojem delu sledijo
glavnim oblikovalskim načelom, zaradi katerih se aplikacije IOS vizualno razlikujejo od
drugih platform. Aplikacija e-urnik je narejena za pomoč predvsem dijakom in učiteljem, ki
se največkrat srečujejo s šolskim urnikom. Za načrtovanje drugih dogodkov ga lahko
uporabljajo tudi starši in prijatelji.

E-Hive Prihodnost čebelarstva v Celju in širše skozi oči mladih
Raziskovalci: Žan Hedžet Kostanjšek, M-1.c, Anej Kostrevc, Maj Mravlak (GCC) in Matic
Absec, GL
Mentorja: Žan Podbregar, dipl. inž. in Gregor Deleja (GCC)
Uvrstitev: 1. skupina
Najmlajši letošnji raziskovalci, vsi dijaki prvega letnika, so se povezali tudi medšolsko in
pripravili odlično nalogo s področja čebelarstva. Želeli so izvedeti, kaj o čebelarskem hobiju
pomenu čebel menijo njihovi sovrstniki, raziskali so izkušnje čebelarjev in se spraševali,
zakaj se sodobna tehnologija čebelarstvu izogiba. Rešitve so iskali v sodobni tehnologiji, ki
bi čebelarstvo približali mladim, čebelarjem pa pomagali preprečiti vse pogostejše izgube
čebel. Zaradi obširnosti področja so v nalogi predstavili le idejo za produkt HiveGuard, ki
predstavlja rešitev za največje frustracije čebelarjev: rojenje, ropanje in umiranje čebeljih
družin.

Oglaševanje v športu
Raziskovalca: Lovro pečnik, Nik Pfeifer, M-4.d
Mentor: mag. Peter Arlič, univ. dipl. inž.
Uvrstitev: 2.skupina

Avtomatizirana naprava za šiljenje mehkih materialov
Raziskovalci: Marko Kovačič, Primož Koprivc, Domen Sevnik, M-1.f
Mentorja: Matjaž Cizej, univ. dipl. inž. in Stevo Romanič, dipl. inž.
Uvrstitev: 2.skupina

Mobilni roboti po zahtevnem terenu

Raziskovalci: Rok Žnidarič, Žan Gornik, M-4.c
Mentorja: mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž. in mag. Matej Veber, univ. dipl. inž.
Uvrstitev: 2.skupina

Avtonomni reševalni robot

Raziskovalca: Luka Tomšič, Dominik Hrastnik, M-4.c
Mentor : mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž., mag. Matej Veber, univ. dipl. inž. in Robert
Ojsteršek, mag. inž.
Uvrstitev: 2.skupina

Aplikacija v virtualni resničnosti kot prodajno orodje
Raziskovalec: Marko Gorenak, M-4.e
Mentor: Alen Pavšer, ing. multimedije
Uvrstitev: 3.skupina
Humanoida robotska roka
Raziskovalci: David Slemenšek, Matic Udrih, Jaka Uranjek, M-4.b
Mentor: Aleš Ferlež, dipl. inž., Žan Podbregar, dipl. inž., mag. Matej Veber, univ. dipl. inž.
Uvrstitev: 3. skupina

