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trki lukenj in zvezd
Znanstveniki so po gravitacijskih 
valovih, ki so jih povzročili trki 
črnih lukenj in trki dveh nev
tronskih zvezd, zaznali še signale 
valov, ki izvirajo iz padca nevtron
ske zvezde v črno luknjo. Prvi tak 
dogodek, imenovan GW200105, 
so z laserskimi detektorji v ZDA 
in Italiji – Ligo in Virgo – zaznali 
5. januarja 2020. Iz podatkov so 
razbrali, da je v črno luknjo z 
maso vsaj devetih Sonc padla 
nevtronska zvezda, dvakrat 
masivnejša od Sonca. Dogodek se 
je zgodil 900 milijonov svetlobnih 
let od nas. Le deset dni pozneje 
so zaznali še za polovico ma
sivnejšo nevtronsko zvezdo, ki 
jo je zajela črna luknja, šestkrat 
masivnejša od naše zvezde. Do
godek GW200115 je bil od Zemlje 

oddaljen milijardo svetlobnih 
let. Tako nevtronske zvezde kot 
črne luknje nastanejo ob smrti 
zvezd, včasih se ob tem ustvari 
binarni sistem. Gravitacijski valovi 
skozi Zemljo potujejo ves čas, a 
tehnologija trenutno lahko zazna 
le najmočnejše, ki se sprožijo ob 
trkih ekstremno masivnih teles.

Lutka, ki bo  
potovala okoli Lune, 
dobila ime
Na odpravi Artemis I, ki bo 
konec leta Američanom tlako
vala vnovično pot na Luno, bo 
sodelovala lutka, ki jo je javnost 
poimenovala poveljnik Moonikin 
Campos. Prva odprava, namenje
na testiranju rakete in kapsule, 
seveda nima človeške posadke, 
a v kapsulo radi posedejo lutko, 
opremljeno s številnimi senzorji, 
ki zbirajo podatke. Nasa je za 
ime lutke prejela več kot 300.000 
glasov, zmagal pa je Campos, ki je 
priimek inženirja Artura Camposa, 
ključnega moža pri srečni vrnitvi 
odprave Apollo 13 na Zemljo. 
Temu imenu je na glasovanju 
sledilo ime Delos – gre za otok, 
kjer sta se v grški mitologiji rodila 
Apolon in Artemida (ali v angle
ščini Apollo in Artemis). Lutko so 
že uporabili pri testiranju vibracij 
v kapsuli orion, na poletu bo 

oblečena v skafander, ki ga bodo 
astronavti nosili med izstrelitvijo 
in vrnitvijo v atmosfero. Oprem
ljena bo s senzorji za zaznavanje 
sevanja, vibriranja in učinka 
pospeševanja na telo.

Musk vlaga v starlink

Medtem ko astronomi opozarja
jo na problematiko zgoščevanja 
objektov v orbitah, ki med drugim 
motijo astronomska opazovanja, 
Elon Musk napoveduje, da bo v 
svojo mrežo internetnih sate
litov vložil še približno trideset 
milijard dolarjev. Za zdaj so v 
orbito namestili 1500 satelitov 
in do avgusta naj bi celotnemu 
svetu z izjemo polov že ponu-
dili internet, je na Svetovnem 
kongresu mobilne telefonije 
napovedal Musk. Kot meni, bo 
moral iz svojega žepa v projekt 
vložiti med pet in deset milijard 
dolarjev, preden bo Starlink začel 
prinašati dobiček. Dodal je še, 
da ima zdaj Starlink okoli 69.000 

rednih uporabnikov, čez leto pa 
jih pričakuje že pol milijarde. Na
prava za dostop do interneta prek 
njegovega satelitskega omrežja 
stane 500 dolarjev, podjetje za iz
delavo porabi tisoč dolarjev, zato 
Musk upa, da bodo lahko čim prej 
pocenili proizvodnjo, kar se bo 
poznalo tudi v žepih končnih kup
cev. Musk si predvsem želi, da bi 
s tem omrežjem omogočil dostop 
do svetovnega spleta ljudem na 
odročnih krajih. Predvidoma se bo 
omrežje v prihodnjih letih razširilo 
na 42.000 satelitov, ob tem pa 
tudi drugi ponudniki sestavljajo 
svoje mreže, med njimi Oneweb 
in Amazon.

Konferenca  
o uporabi  
magnetne resonance
Prihodnji teden bo v Portoroškem 
hotelu Bernardin potekala med
narodna znanstvena konferenca 
Euromar, ki jo organizira Nacio
nalni center nuklearne magnetne 
resonance (NMR) s Kemijskega 
inštituta. Konferenca je namen
jena različnim vidikom uporabe 
magnetne resonance v znanosti 
ter zagonu posodobljenih spek
trometrov v nacionalnem NMR
centru, na njej pa bo sodelovalo 
več mednarodno uveljavljenih 
gostov. Eden od poudarkov bo 

razvoj nove generacije zdravil 
proti koronavirusom, ki bodo ob 
cepivih eno najpomembnejših 
orodij v boju proti pandemijam. 
Med povabljenci organizatorji po
sebej omenijo profesorja Haralda 
Schwalbeja, predsednika med
narodnega konzorcija COVID19
NMR, ki se ukvarja z raziskavami 
učinkovin oziroma zdravil proti 
covidu19 in združuje več kot 50 
raziskovalnih partnerjev iz 18 dr
žav. Znanstveni program srečanja 
zagotavlja široko pokritost različ
nih ved od naravoslovja, tehnike, 
medicine in biotehnike do druž
boslovja in humanistike. Poleg 
tega je konferenca pomembna za 
izmenjavo strokovnega znanja o 
uporabi in razvoju NMRspektro
skopije, ki je eno najpomembnej
ših orodij na različnih znanstvenih 
in industrijskih področjih, od 
znanosti o življenju, analitike in 
farmacije ter vse do razvoja ba
terij, proizvodnje in shranjevanja 
energije in naprednih materialov. 
V času pandemije covida19 se 
je NMR izkazal tudi pri iskanju 
učinkovin, ki selektivno ciljajo na 
vezavna mesta v RNK v genomu 
sarscov2.

Malček še kar leti
Nasin helikopter Ingenuity je na 
Marsu poletel že osmič, in kot 
kaže, se še ne namerava usta

viti. Sprva so za 1,8kilogramski 
letalnik načrtovali pet poletov, saj 
niso želeli upočasnjevati delova
nja matičnega roverja Perseve
rance, ki ima vlogo komunikacij
ske povezave med helikopterjem 
in Zemljo. Ko so znanstveniki 
dobili vse podatke o demonstra
cijski tehnologiji, so se odločili, 
da njegovo delovanje podaljšajo. 
Zdaj pri Nasi napovedujejo, da bo 
helikopter vzletal še vsaj nekaj 
mesecev. Po teh poletih upajo, 
da bodo lahko na fotografijah 
preučevali kraje, kamor rover ne 
more zapeljati. Ker se je teh
nologija izkazala za uporabno, 
so pri Nasinih raziskovalnih in 
inženirskih centrih že začeli risati 
naslednika malega Ingenuityja. 
Znanstveni helikopter bi bil veliko 
večji, tehtal bi 30 kilogramov in bi 
lahko nosil pet kilogramov znan
stvene opreme. Zmogel bi leteti 
okoli deset kilometrov.

Strojno učenje se danes uporab
lja v večini znanstvenih disciplin 
od fizike, biologije in medicine 
do ekonomije in jezikoslovja, ne
pogrešljivo pa je tudi pri načrto
vanju sodobnih proizvodnih pro
cesov, pravi dr. Bogdan Filipič, 
vodja Skupine za računsko inte
ligenco v Odseku za inteligentne 
sisteme na Institutu Jožef Stefan 
v Ljubljani, kjer so skupaj z Odse
kom za računalniške sisteme za 
podjetje Plamtex int razvili ino
vativno programsko rešitev, ki 
avtomatizira napovedovanje ča
sov operacij pri izdelavi novih 
orodij.

Mojca Vizjak Pavšič

Plamtex int je mednarodno uvelja
vljen proizvajalec termoplastičnih 
elementov za avtomobilsko indu
strijo s sedežem in proizvodnimi 
prostori v Poslovni coni Komen
da. Za prestižne avtomobilske 
znamke, kot so Mercedes, BMW, 
Porsche, Audi in Lamborghini, 
izdelujejo tehnološko zahtevne 
plastične dele za prednje in za
dnje luči ter posamezne sestavne 
dele za vgrad njo v motorni pro
stor avtomobila. Orodja za njiho
vo proizvodnjo izdelujejo v lastni 
orodjarni. »Pri načrtovanju novih 
orodij, ki so večinoma izjemno za
pletena, saj vsebujejo več kot sto 
sestavnih delov, smo se soočili z 
izzivom, kako čim bolj točno na
povedati čas njihove izdelave,« je 
povedal direktor Matjaž Zupančič, 
ki je pred dvema desetletjema sku

paj z bratom Mišelom ustanovil 
podjetje Plamtex int.

Razvoj rešitve so financirali 
iz sredstev, ki so jih pridobili na 
razpisu programa Evropske unije 
za raziskave in inovacije Obzorje 
2020 KET4CP (Key Enabling Te
chnologies for Clean Production), 
katerega namen je bil spodbuditi 
povezovanje evropskih malih in 
srednje velikih podjetij z razvojni
mi centri pri vključevanju napred
nih tehnologij v proizvodnjo, da bi 
se povečali njihova učinkovitost in 
okoljska vzdržnost. Računalniški 

sistem, ki so ga razvili, omogoča 
točnejšo oceno trajanja in s tem 
stroškov izdelave orodij, ustreznej
šo pripravo ponudb in uspešnejše 
pridobivanje naročil pomembnih 
svetovnih proizvajalcev vozil. Ne
posredni pokazatelj tržne uspeš
nosti pa je povečanje tržnega de
leža, dobička in obsega naložb, kar 
jim je v podjetju kljub pandemiji 
uspelo doseči, odkar uporabljajo 
novo rešitev.

Prenos znanja  
z IJS v gospodarstvo
»V podjetju nimamo niti znanja 
niti kadrov, ki bi jih potrebovali 
za izvedbo tovrstne programske 
rešitve,« je nadaljeval Matjaž Zu
pančič. »Zato smo se obrnili na In
stitut Jožef Stefan kot razvojnega 
partnerja. Tam smo svoj problem 
predstavili ter našli ustrezne sogo
vornike in nato razvijalce rešitve v 
Odseku za inteligentne sisteme in 
Odseku za računalniške sisteme, 
močno pa je naša prizadevanja 
podprl tudi Center za prenos teh
nologij in inovacij.

Za razvoj rešitve je bilo bistve
nega pomena njihovo obvladova

nje metod in orodij umetne inte
ligence, s strojnim učenjem vred, 
koristno pa je bilo tudi njihovo 
znanje s področja proizvodnih 
informacijskih sistemov, zbirk po
datkov in optimizacije. Pri opre
delitvi zahtev in snovanju rešitve 
nam je z nekaterimi usmeritva
mi pomagal tudi nemški partner 

HahnSchickard iz Stuttgarta. Mi 
smo prispevali učne primere v 
obliki tehničnih risb že izdelanih 
orodij v digitalni obliki, tehno
loško zbirko podatkov o trajanju 
proizvodnih operacij in strokov
no znanje o načrtovanju operacij 
pri izdelavi orodij. Strokovnost 
in odlično sodelovanje članov de

lovne skupine iz obeh ustanov ter 
sprotno reševanje problemov, ki 
so se pojavljali pri delu, so omo
gočili uspešno izvedbo rešitve od 
njene zasnove do integracije s sis
temom za upravljanje proizvodnje 
v našem podjetju.«

Ob tem dr. Bogdan Filipič po
jasnjuje, da sodobne digitalne re

V podjetju Plamtex int so se pri 
razvoju programske rešitve pove-
zali z odsekom za inteligentne sis-
teme in odsekom za računalniške 
sisteme na Institutu Jožef stefan. 
Fotografiji Uroš Hočevar

• Točnejše napovedi omogočajo podjetju Plamtex int 
učinkovitejšo in bolj trajnostno naravnano proizvodnjo.

• V podjetju izdelujejo tehnološko zahtevne plastične dele 
za žaromete in dele v motornem prostoru avtomobilov.

• Njihove stranke so prestižne avtomobilske znamke, kot 
so Mercedes, BMW, Porsche, Audi in Lamborghini.

S tehničnega vidika je 
sposobnost sistema, 
da se samostojno 
uči in s tem 
nenehno izboljšuje 
svoje zmožnosti 
napovedovanja, 
najpomembnejši 
rezultat tega projekta.
Dr. Bogdan Filipič

Mišel in Matjaž Zupančič, brata in solastnika podjetja Plamtex int, d. o. o., ki se ukvarja z izdelavo delov za luči 
avtomobilov višjega cenovnega razreda. 

NOVI DOKTORJI 
ZNANOSTI

Program fizika
Tadej Dobravec

• Numerično modeliranje den-
dritskega strjevanja na podlagi 
formulacije faznega polja in prilago-
dljivega brezmrežnega rešitvenega 
postopka (mentor dr. Božidar 
Šarler)

Katja Ferfolja
• Strukturne, morfološke in kemij-
ske lastnosti stičnih ploskev med 
kovino in topološkim izolatorjem 
(mentor dr. Mattia Fanetti)

Ksenija Maver
• Fotokatalitske Sn-TiO2 tanke 
plasti, pripravljene po nizkotempe-
raturnem sol-gel postopku (men
torja dr. Iztok Arčon in dr. Urška 
Lavrenčič Štangar)

Program kognitivne zna-
nosti jezika

Ali Al Moussaoui
• Teoretični in eksperimentalni 
vidiki številčnosti in kvantifikacije 
v libanonski arabščini (mentorja 
dr. Penka Stateva in dr. Artur 
Stepanov)

Program humanistika
Mateja Eniko

• Pesniška samorefleksija v sodobni 
slovenski poeziji po drugi svetovni 
vojni (mentorica ddr. Irena Avse
nik Nabergoj)

Rektor Univerze v Novi Gorici  
dr. Danilo Zavrtanik je promovi-
ral pet novih doktorjev znanosti.

Laboratorij

šitve za načrtovanje proizvodnje 
sicer omogočajo napovedovanje 
trajanja delovnih operacij, vendar 
te napovedi večinoma temeljijo 
na statistični obdelavi podatkov. 
Tako dobljeni rezultati so zaneslji
vi le, če je na voljo dovolj podat
kov. Čeprav so v Plamtexu menili, 
da jih imajo zbranih ogromno, se 
je pokazalo, da jih je premalo in 
da je statistični pristop neustre
zen. Zato so se odločili, da bodo 
trajanje operacij poskušali napo
vedovati z metodami umetne in
teligence.

Sistem se uči samodejno
»Čeprav se zdi to na prvi pogled 
tipična naloga strojnega učenja, se 
je izkazala za precejšen izziv iz več 
razlogov,« razloži Bogdan Filipič. 
»Poleg tega da smo imeli na voljo le 
malo učnih primerov, smo dobili 
zgolj tehnične risbe orodij v obliki 
tridimenzionalnih računalniških 
modelov, ti pa niso bili neposre
dno uporabni za strojno učenje. 
Pri pripravi podatkov in ugotavlja
nju povezav med tehničnimi ris
bami orodij in trajanjem operacij 
smo poskušali pridobiti tudi čim 
več izkustvenega znanja s pomočjo 
intervjujev s strokovnjaki, ki ima
jo dolgoletne izkušnje z načrtova
njem orodij, vendar se je formula
cija tega znanja v obliki, primerni 
za računalniško obdelavo, pokaza
la za zahtevno. Pri reševanju vseh 
teh težav smo uporabili različne 
metode strojnega učenja, na koncu 
pa smo izmed vseh preizkušanih 
metod izbrali tisto, ki je dala naj
bolj točne napovedi, in sicer se je 
kot najboljša izkazala t.  i. metoda 
naključnih gozdov. Sistem zdaj 
omogoča samodejno izboljševanje 
napovednih modelov, oziroma če 
povem bolj poljudno, sposoben se 
je samostojno učiti na podlagi vsa
kega novega orodja, ki ga izdelajo v 
podjetju. Menim, da je s tehnične
ga vidika prav sposobnost sistema, 
da se samostojno uči in s tem ne
nehno izboljšuje svoje zmožnosti 
napovedovanja, najpomembnejši 
rezultat tega projekta.«

Trajnostno naravnana 
proizvodnja
Točnejše napovedi omogočajo 
podjetju Plamtex int ne samo učin
kovitejšo, temveč tudi bolj traj
nostno naravnano proizvodnjo. 
Po besedah Matjaža Zupančiča je 
varovanje okolja ena od njihovih 
temeljnih razvojnih usmeritev, saj 
se tudi v avtomobilski industriji 
nasploh vse bolj krepijo prizadeva
nja, da bi zmanjšali škodljive vpli
ve na naravo. Odpadno plastiko, ki 
je vse večji ekološki in ekonomski 
problem, je mogoče zmleti in zno
va uporabiti. »V svetu hitro nara
šča trend razstavljanja izrabljenih 
avtomobilov in recikliranja vseh 
plastičnih komponent. Vse bolj se 
uveljavljajo tudi električna vozi
la, pri razvoju katerih je izjemno 
pomemben dejavnik teža, saj je 
baterija zelo težka,« pravi Matjaž 
Zupančič in doda: »Manjšo težo 
vozila lahko dosežemo tako, da ko
vinske dele zamenjamo z bistveno 
lažjimi plastičnimi. Strokovnjaki 
vedo, da doseg vozila lahko po
daljšamo z zmogljivejšo baterijo ali 
manjšo težo. Komponente, ki jih v 
Plamtexu izdelujemo iz plastike, 
bi bile dvakrat ali trikrat težje, če 
bi bile iz kovine. Najnaprednejši 
materiali, ki jih uporabljamo v naši 
proizvod nji, pa zagotavljajo tudi 
varnost teh komponent.«

Računalnik 
je postal 
specialist  
za orodja 
Strojno učenje Na IJS so za podjetje 
Plamtex int razvili program, ki 
avtomatizira napovedovanje časov 
operacij pri izdelavi orodij


