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Na kratko o programu Erasmus+ 

Erasmus+ je eden največjih programov EU, ki financira projekte mobilnosti in sodelovanja na 

področju izobraževanja, usposabljanja mladih in športa. Ustanovljen je bil leta 2014. Splošni cilj 

programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebnostni razvoj 

oseb na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. 

 

Bivanje v drugi državi z namenom učenja, usposabljanja in dela, poleg maternega pa tudi znanje 

dveh tujih jezikov bi moral postati uveljavljen standard. 

Na ta način program pomembno prispeva k trajnostni rasti, boljšim delovnim mestom in 

socialni koheziji, spodbuja inovativnost in premošča vrzel v znanju, veščinah in kompetencah v 

Evropi. 

 

Na kratko o projektu: 

Cilj projekta »Naš prijatelj gospod robot« je razvoj kompetenc učiteljev in dijakov s strateškim 

partnerstvom pri začetnem in nadaljnjem izobraževanju informatike, kjer bodo strokovne 

kompetence učiteljev strokovnih predmetov v IT izobraževanju razvijali in izpopolnjevali svoje 

znanje o novih tehnologijah, ki prihajajo na svetovni trg. Skupaj z našimi dijaki bomo začeli s 

tremi različnimi izobraževalnimi tečaji, ki so zelo pomembni za prihodnost mladih ljudi  in 

inovativnih šol, saj bomo tako lahko spremljali potrebe trga in posodobili učni proces v šolah v 

skladu s strategijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj je, da IT podjetja v 

Evropi dobijo mlade, izobražene IT kadre. 
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PRVO USPOSABLJANJE- UPRAVLJANJE DRONOV 

 

DRONE INTRODUCTION 

Kaj je dron, kako je nastal in kako deluje? 
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Leteča naprava, ki jo nadzoruje prenos signala na daljavo ali ki leti samostojno po danih navodilih, se 

imenuje brezpilotni zrakoplov ali popularno dron. Razvoj teh naprav so začeli vojaški strokovnjaki in se že 

dolgo uporabljajo izključno v vojaške namene. Na srečo imajo v zadnjem času vse več aplikacij v civilnem 

sektorju, tako da imamo danes širitev uporabe dronov. K tej širitvi bistveno pripomorejo nizki stroški 

nabave in vzdrževanja, pa tudi različne možnosti uporabe. Uporabljajo se v eksperimentalne raziskovalne 

in zabavne namene, vse več pa je konkretnih aplikacij v industriji, zdravstvu, kmetijstvu itd. Opremljeni so 

s kamerami, s pomočjo katerih se premikajo po prostoru in »vidijo«, snemajo teren, ki preleti in lahko nosi 

določeno obremenitev. Poleg tega so lahko opremljeni z različnimi senzorji, ki dronom omogočajo 

pošiljanje podatkov o merjenih fizikalnih količinah, pa tudi avtonomno izvajanje dejanj na podlagi 

programa, ki se izvaja na mikrokrmilniku. 

Osnovne značilnosti drona, ki jih določi vsak proizvajalec, so največja višina, hitrost in trajanje leta ter 

največji naklon drona. Te velikosti so bistvene za načrtovanje namena in upravljanje z droni. 

Droni so izdelani na različne načine. Najpogostejša konstrukcija dronov se imenuje kvadrokopter. Gre za 

štirikraki dron z motorjem na vsaki roki. Propelerski elektromotorji so v isti ravnini in so navpično 

usmerjeni tako, da ustvarjajo potisk. 

Idejna zasnova kvadrokopterja (2) 

 

Ta koncept letalske konstrukcije sega v dvajseta leta 20. stoletja, vendar ga ni bilo mogoče nadalje razvijati. 

Prvič, problemov usklajenega upravljanja motorja ni bilo mogoče rešiti, zato koncept ni bil praktično 

uporaben. Razvoj mikrokrmilnikov je omogočil učinkovitejšo uporabo kvadrokopterjev, razvoj senzorjev 

pa je razširil področja uporabe. 
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Deli drona so naslednji: 

1. Telo drona (okvir) 

2. Motorji 

3. Elise 

4. Krmilniki motorja (ESC) 

5. Napajalni razdelilnik (PDB) 

6. Krmilnik letenja 

7. Baterije 

8. Bluetooth sprejemnik 

9. Kamera 

10. Video oddajnik (VTX) 

11. Senzorji 

 

Telo drona je osnova za montažo vseh ostalih delov. Izdelana mora biti iz trdnega in lahkega materiala. 

Večina dronov je narejenih iz ogljikovih vlaken. 

Uporabljeni motorji so lahko enosmerni motorji s ščetkami (BDC) ali motorji brez ščetk. Krtačni motorji so 

poceni in enostavni, brezkrtačni motorji pa dražji, manjši, trpežnejši, dosegajo višje hitrosti, so 

učinkovitejši itd. Na rotor motorja so nameščeni propelerji, ki ustvarjajo potisk, ki je sorazmeren s hitrostjo 

vrtenja motorja. rotor motorja. 

Kot smo že povedali pri kvadrokopterju, so pogonski motorji s propelerji fiksni in navpično usmerjeni. Vsak 

motor, vključno s propelerjem, ima možnost spreminjanja hitrosti vrtenja, neodvisno od drugih. Za to, 

kako in s kakšno hitrostjo se bodo motorji vrteli, so odgovorni senzorji in mikrokrmilniki, vsak posebej. Ta 

organizacija propelerskega motorja omogoča, da se dron premika s štirimi stopnjami svobode. 

Vsak od štirih rotorjev se vrti glede na dva sosednja v nasprotni smeri. Rotorji, obrnjeni drug proti 

drugemu, se premikajo v istih smereh. Smer vrtenja rotorja je prikazana na sliki [2]. 
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Smer vrtenja rotorja kvadrokopterja [2] 

 

Ko dron leti v stalnem položaju nad določeno točko, je dron v načinu lebdenja. V tem načinu letenja je 

gonilna sila vzgona enaka teži drona. Gonilna sila vzgona nastane kot posledica delovanja vseh štirih 

motorjev. Če je sila vzgona večja od teže drona, se bo ta premaknil navpično navzgor. Če je sila vzgona 

manjša od teže drona, se bo ta premaknil navpično navzdol. Količina vzgona je odvisna od hitrosti vrtenja 

rotorja motorja. Če je hitrost nižja in je vzgonska sila manjša in obratno. 

Za zagotovitev bočnega gibanja v ravnini težišča drona, ne da bi spremenili višino leta, je potrebno, da se 

rotorji treh motorjev vrtijo z enako hitrostjo, rotor četrtega motorja pa pri drugačna hitrost. Gibanje v eni 

od štirih smeri je mogoče zagotoviti tudi s povečanjem hitrosti rotorja dveh sosednjih motorjev. Pri tem 

gibanju je dron nagnjen v stran, zato je treba paziti na največjo velikost kota nagiba. Za rotacijsko gibanje 

v ravnini težišča drona je treba zmanjšati hitrost vrtenja rotorja nasproti motorjev. Naslednje slike 

prikazujejo izstrelitev drona [2]. 
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Razlaga gibanja drona glede na os x, y in z [2] 

 

Motorji se krmilijo s pomočjo krmilnika elektromotorja (ESC). Vsak motor je mogoče krmiliti z enim 

krmilnikom, lahko pa uporabite tudi krmilnike, ki krmilijo vse motorje. 

Power Distribution Board (PDB) zagotavlja napajanje vsem aktivnim komponentam drona: motorjem in 

krmilniku. Motor poganjajo različne vrste baterij, ki morajo biti lahke, učinkovite in zmožne zagotoviti 

maksimalen čas letenja. 

Krmilnik leta je osrednja krmilna enota drona. Gre za mikrokrmilniško ploščo. Mikrokrmilnik krmili dron 

na podlagi krmilnega signala, ki ga prejme prek sprejemnika Bluetooth, signala iz senzorja in programa v 

notranjosti, preko krmilnika motorja. 

Bluetooth sprejemnik omogoča, da dron komunicira s talno krmilno napravo. S seznanjanjem naprave 

uporabnik dobi možnost pošiljanja nadzornih ukazov s pomočjo igralne palice ali tipkovnice krmilne 

naprave. 

Standardni kos opreme za drone je kamera, ki lahko shrani posneti video v pomnilniški modul na dronu 

ali ga pošlje po brezžičnem omrežju. Prenos videa se izvaja s pomočjo video oddajnika (VTX). 

Senzorji so naprave, ki merijo fizično velikost in zagotavljajo njen električni ekvivalent (analogni ali 

digitalni), ki se uporabljajo prek vhoda mikrokrmilnika za določanje obnašanja drona. Pogosto so privzeti 

deli dronov, lahko pa so droni opremljeni tudi z dodatnimi senzorji. Droni so običajno opremljeni s senzorji 

tlaka, ki se uporabljajo za določanje višine, na kateri dron leti, GPS senzorjem za določanje položaja drona 

in senzorji za določanje pospeška in nagiba drona. 



 

9 | P a g e  
 

Osnovne konstrukcijske zahteve so naslednje: 

1. Ravnina rotorja motorja mora biti nad ravnino, v kateri se nahaja težišče kvadrokopterja. Če je ravnina, 

v kateri se nahajajo rotorji, tudi ravnina, v kateri se nahaja težišče, obstaja nevarnost, da se kvadrokopter 

med manevrom okoli vodoravne ravnine prevrne, zaradi gravitacijskih momentov okoli težišča. 

Prevračanje pomeni izgubo plovnosti in padec. To pomeni, da mora biti težišče drona čim nižje in da je 

vsak dodatni tovor ali oprema nameščena pod osnovo drona. To je pogoj za večjo mobilnost drona, saj se 

pri nagibanju drona še dodatno spusti referenčna ravnina propelerja. 

2. Navpična os vseh motorjev mora ležati v istem krogu s središčem, ki se nahaja na osrednji osi težišča 

konstrukcije. 

3. Simetrija strukture za lažjo regulacijo in boljšo stabilnost 

4. Zavarovan prostor za baterije in drugo opremo 

5. Čim manjša masa, vendar za izpolnjevanje zahtev glede trdnosti. 

6. Prostor nad in pod rotorjem s čim manj konstrukcijskimi deli in po možnosti z obstojem elementov, ki 

bi ob padcu prevzeli večino udarne energije, hkrati pa jih je enostavno zamenjati. 
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TELLO DRONE 
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Opis komponent drona Tello EDU: 

1. Propelerji 

2. Motorji 

3. Indikator stanja drona 

4. Kamera 

5. Gumb za vklop 

6. Antene 

7. Sistem za določanje položaja vida 

8. Baterija 

9. Vrata Micro USB 

10. Zaščita propelerja 

 

Opis letala 

Zaradi svojih dimenzij in lastnosti je zelo vodljiv. 

Teža 87 g 

Dimenzije  98×92.5×41 mm 

Propeler  3 inches 

Integrirane funkcije  

Telemetrični senzor 

Barometer 

LED 

Vision System??? 

Wi-Fi 2.4 GHz 802.11n 

Pretočno predvajanje v realnem času 720p 

Vrata USB vrata za polnjenje baterije  

Območje delovne temperature  od 0° do 40° 

Delovno frekvenčno območje  od 2.4 do 2.4835 GHz 

Oddajnik (EIRP)  

20 dBm (FCC) 

19 dBm (CE) 

19 dBm (SRRC) 
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Podrobnosti v delovanju 

Ker je dron namenjen predvsem notranji uporabi, so njegove značilnosti, ki opredeljujejo njegovo 

delovanje, precej omejene. 

Največja razdalja leta  100 m 

Največja hitrost  8 m/s 

Najdaljši čas letenja  13 min 

Največja višina leta 30 m 

 

Ima zelo enostavno menjavo baterije; polnite ga lahko neposredno s kablom USB z baterijo v dronu ali s 

polnilnim vozliščem. 

 

Tabela 3. Battery details  

Odstranljiva Da 

Zmogljivost 1100 mAh 

Napetost 3.8 V 

Vrsta LiPo 

Energija 4.18 Wh 

Neto teža 25 ± 2 g 

Temperaturno območje med polnjenjem od 5° do 45° 

Največja moč obremenitve 10 W 

 

 

Tabela 4. Camera details 

Photo 5 MP (2592x1936) 
Field of view 82.6° 
Video HD 720p 30 fps 
Format JPG (Photo) 

MP4 (Video) 
Electronic stabilization Yes 

 

Vision Positioning System: Sestavljen je iz kamere in infrardečega 3D modula. Ta sistem lahko deluje v 

območju od 0,3 m do 30 m visoko, vendar so njegovi optimalni delovni pogoji visoki od 0,3 m do 6 m. 

Indikator stanja drona: To je LED, ki ima dron in označuje, v kakšnem stanju je dron v vsakem trenutku. 

(Vklop, brez prejemanja sporočil...) 
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Vidno polje: To je odprto opazno območje, ki ga lahko vidi kamera drona. 

Elektronska stabilizacija: To je tehnika izboljšanja slike z uporabo elektronske obdelave. 

 

Kako nadzorovati drona? 

Prenesite in namestite aplikacijo Tello. Po tem se morate povezati s Tello Wi-Fi in. 
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DRONEBLOCKS 
  

DRONEBLOCKS 

- kaj so droneblocks, primeri – 
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Računalniško programiranje ali kodiranje hitro pritegne pozornost v izobraževalnem procesu. Kar je nekoč 

veljalo za področje programskih inženirjev in računalniških znanstvenikov, je zdaj na voljo skoraj vsem. To 

je posledica videza programskega vmesnika Drag and Drop (povleci in spusti). 

Ko se bodo pojavile nove tehnologije, bomo zaradi poznavanja kodiranja ali vsaj razumevanja delovanja 

računalnikov bolje opremljeni za interakcijo s tehnologijo okoli nas in jo v celoti izkoristili. 

Kaj je programski jezik z vlečenjem in spuščanjem? 

Kot pove že ime, je programski jezik povleci in spusti vizualni vmesnik, v katerem lahko brez poznavanja 

sintakse (sintaksa je kot črkovanje in slovnica računalniškega programskega jezika) še vedno programirate 

računalnik tako, da sestavljate uganke kot koščke in sestavljate jih skupaj. Ko postavite bloke pravilno, se 

bo vaš program zagnal ali zagnal. 

Prednost tovrstnega programiranja je, da ga lahko uporabljajo vsi, tudi majhni otroci, in ne da bi motili 

ločila, se lahko osredotočite na pravo logiko algoritmov (algoritmi so logični koraki, v katerih razdelimo 

nalogo, da se razumljivo za računalnik). 

 

Ena takih aplikacij je DroneBlocks, ki se uporablja za pisanje programov za upravljanje z droni. 

DroneBlocks je okolje za programiranje blokov povleci in spusti, ki podpira številne vodilne drone, kot so: 

Phantom 3, Phantom 4, Mavic Pro, Mavic Air, Spark in Tello. To je brezplačna aplikacija, ki je na voljo na 

različnih platformah: iOS App Store, Google Play Store in Chrome App Store. Ena največjih prednosti je 

ta, da lahko z mobilnim telefonom naredimo program in upravljamo z dronom. 
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Misija 1 - "Pozdravljeni svet" 

Tradicija je pri učenju novega programskega jezika začeti s preprosto nalogo "Hello World!". To je na 

splošno sestavljeno iz razumevanja sintakse jezika in nato doživljanja "Hello World!" natisnjeno na 

zaslonu. 

Ker ne bomo ničesar tiskali na platno, se bomo vključili v nekaj še bolj razburljivega. Programirali bomo 

osnovno misijo, kjer dron vzleti, se zavrti za 360 stopinj in nato pristane. Poleg tega bo to odličen način, 

da se seznanite z več programskimi bloki v DroneBlocks. 

DroneBlocks ponuja veliko število blokov, ki lahko nadzorujejo obnašanje dronov. Vsak blok se lahko 

izvede posamezno ali v skupini, znani kot program ali misija. Prvi program, ki ga bomo ustvarili, bo 

sestavljen iz treh blokov: 

• vzlet 

• obračanje okoli svoje osi ("odmik desno" ali 

"odklon levo") 

• pristanek 

Ob izdaji ukaza za vzlet se bo dron Tello povzpel na 

višino približno 1,2-1,5 metra. Pri tem je treba 

upoštevati, da ta dron za razliko od nekaterih 

naprednejših nima vgrajenega GPS-a, zato 

natančnost tega drona ni dosledno natančna. Tello 

uporablja senzorje in logiko krmiljenja leta, da določi 

svojo višino in razdaljo. 

Po vzletu bo DroneBlocks izdal naslednji ukaz in ga poslal kontrolorju leta drona. To velja za zaporedno 

logiko, kjer se vsak blok izvaja v določenem vrstnem redu. Za usmerjanje drona, da se vrti za 360 stopinj, 

se uporablja rotacijski blok okoli njegove osi. 

Končno se uporabi pristajalni blok, ki dronu da ukaz za pristanek na trenutni lokaciji. Prepričajte se, da je 

vaše območje čisto za pristanek, tako da dron ne zadene nobene ovire. Vaš ukazni blok bi moral izgledati 

kot slika 2. 

Odlična lastnost DroneBlocks je, da si lahko JavaScript ogledate v svoji blokovni misiji. Kliknite na gumb ob 

strani (hamburger - tri vrstice) in izberite "Pokaži kodo misije". Slika 3 je pogled na kodo JavaScript naše 

prve misije. 
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Misija 2- Kvadrat 

V tej lekciji bomo obravnavali, kako uporabljati DroneBlocks in Tello za premikanje po okvirju kvadrata. 

Tej misiji se bomo približali z dvema različnima tehnikama: ena misija, ki drži nos drona obrnjenega naprej, 

in druga, ki uporablja bloke "zamikanje" za usmerjanje nosu drona v smeri leta. Te koncepte letenja je 

koristno razumeti pri učenju programiranja bolj zapletenih misij. 

Ustvarite program, ki bo krmilil, da se dron premika po shemi s slike 4. 

Vzlet je kraj, kjer bo vzletel naš dron. Iz slike je razvidno, da se dron ne sme obračati, torej naj bo nos 

(sprednji del) vedno obrnjen naprej. Misija se konča, ko se dron vrne v začetni položaj. 

Slika 5. predstavlja rešitev te misije. Najprej nastavimo vzletni blok, nato pa blok nastavimo tako, da se 

dron premika naprej. Ta blok se nahaja v zavihku "Navigacija" (kot tudi vsi drugi povezani z gibanjem 

dronov). Vrednost, za katero je treba dron premakniti, je izražena v centimetrih in je 100 (možno jo je 

prilagoditi v palcih). Nato je na vrsti dron, da se premakne v desno, nato nazaj in nazadnje v levo. Na 

koncu seveda postavimo »kopenski« blok, s katerim zaključimo vsak program/misijo. 

Ustvarite program, ki bo krmilil, da se dron premika po shemi s slike 6. 

Ta misija se bo začela podobno kot prejšnja, le nos drona se bo moral obrniti v smeri drona. Pri pisanju 

kode bomo uporabili blok, imenovan "yaw right". 
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Najprej bomo postavili blok "vzlet", nato pa pustili dron naprej, kot v prejšnji nalogi. Nato moramo nos 

drona obrniti v smeri naslednjega gibanja, torej naj bo nos vedno naprej. To naredimo s pomočjo bloka 

"yaw right", kot, pod katerim obrnemo dron, pa je 90 stopinj. Po tem ponovimo blokovni ukazi "leti 

naprej" in "zavijaj desno", tako da imamo skupaj 4 ponovitve. Končamo s kopenskim blokom. Slika 6 

prikazuje rešitev te naloge. Ker se v tej misiji veliko blokov ponavlja, da jih ne kličete nenehno s kartice, 

lahko z desno tipko miške kliknete na blok, da dobite nov meni, v katerem imate možnost podvojiti 

izbrani blok. 

 

Misija 3 - kvadrat s kartico Loops 

Problem, katerega rešitev je prikazana na sliki 7, je mogoče rešiti z veliko manj bloki z uporabo zank. V 

tem primeru uporabimo blok s kartice »Zanke«, v katerega postavimo del prejšnje naloge, ki se štirikrat 

ponovi (»poleti naprej« in »odmik desno«). Slika 8 prikazuje grafični prikaz rešitve te naloge. 
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Misija 4. - Uporaba spremenljivk 

V tej lekciji si bomo ogledali spremenljivke. 

Ne pozabite, da lahko vrednosti razdalje in 

stopinj vnesete v statične bloke kode, kot so 

navigacijski bloki. Te vrednosti so statične in 

se lahko spremenijo le, ko ustvarite svojo 

misijo. V mnogih primerih želite, da so 

določeni vhodi med programiranjem 

dinamični ali spremenljivi. Spremenljivke 

vam omogočajo spreminjanje vnosa med 

izvajanjem kode. 

Odličen način za prikaz uporabe spremenljivk 

je programiranje vožnje z dronom.  

Najprej bomo pokazali, zakaj so 

spremenljivke pomembne. V naši vožnji z 

letalom bo dron poletel 50 cm naprej in se 

nato vrnil v začetni položaj. V drugem delu 

misije se bo dron obrnil in poletel 100 cm 

naprej, nato pa se bo vrnil. Ti koraki se bodo 

ponavljali v korakih po 50 cm, z največjo 

razdaljo 250 cm, skupaj pet ponovitev. Brez uporabe zank in spremenljivk je naša koda misije videti kot na 

sliki 9. 

Jasno je, da ta program vključuje veliko število odvečnih blokovnih kod! Zato je to odlična priložnost za 

spremembo naše kode. Vendar pa obstaja težava, saj so razdalje znotraj vsakega od blokov »poleti naprej« 

fiksne. Nekako mora biti dinamično. To bomo naredili s spremenljivkami. Spremenljivke nam omogočajo, 

da z vsako zanko povečamo razdalje in olajšamo upravljanje kode. Na primer, če želite spremeniti kodo iz 

slike 9 tako, da bo letela v korakih 100 cm namesto 50, bi za izvedbo te naloge uporabili spremenljivke. Če 

ne uporabljate spremenljivk in želite spremeniti razdaljo, bi morali spremeniti v 10 različnih blokih. 

Da bi spremenljivke sploh lahko uporabljali, jih moramo najprej ustvariti. Izdelajo se v zavihku 

"Spremenljivke" in vnesemo ime nove spremenljivke. V tem primeru bomo postavili "razdalje". Po tem 

naredimo še eno spremenljivko, imenovano "stepIncrement". Ko smo naredili ti dve spremenljivki, ju 

nastavimo in jima damo vrednosti 0 in 50. 

 

 

Da bi spremenljivke sploh lahko uporabljali, jih moramo najprej ustvariti. Izdelajo se v zavihku 

"Spremenljivke" in vnesemo ime nove spremenljivke. V tem primeru bomo postavili "razdalje". Po tem 

naredimo še eno spremenljivko, imenovano "stepIncrement". Ko smo naredili ti dve spremenljivki, ju 
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nastavimo in jima damo vrednosti 0 in 50. Nadaljujemo s klicem ene zanke, ki se bo ponovila petkrat. V 

njem moramo nastaviti, da se vrednost spremenljivke "distance" spreminja matematično, torej da njena 

vrednost predstavlja vsoto spremenljivk "distance" in "stepIncrement". Blok vsote (in druge matematične 

operacije) najdete na zavihku "Matematika". Ker se mora dron vrniti na kraj odhoda, moramo vstaviti še 

eno zanko, ki se bo dvakrat ponovila in v kateri bodo natančna navodila, kaj naj dron naredi – »leti naprej« 

in »zavijati desno«. Za dimenzijo za blok "poleti naprej" je treba nastaviti spremenljivko "razdalja". Rešitev 

te naloge je prikazana na sliki 10. 

Kot lahko vidite, spremenljivke omogočajo, da je programska oprema prilagodljiva in vam omogočajo 

ustvarjanje močnih misij. 

 

 

 

Misija 5. – IF / ELSE 

Če želimo dron programirati tako, da sledi vzorcu iz slike 11. bi bila najboljša rešitev uporaba pogojev IF / 

ELSE. Slika 12 prikazuje, kako bi to lahko naredili brez pogojev in koliko pomanjkljivosti je pri takem delu 

in kasneje zmanjšani avtonomiji pri spreminjanju določenih parametrov. Na sliki 12 je odvečna koda, 

zaradi katere, če želite leteti z daljšim vzorcem kače, je koda zelo neredna in neobvladljiva. To je mogoče 

popraviti z dodajanjem logike - IF / ELSE 
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Najprej želimo narediti tri spremenljivke: "forwardDistance", "sideDistance" in "loopCount" (da 

preverimo, ali je vrednost soda ali liha, da ugotovimo, ali naj dron gre v levo ali desno). Iz slike 11 vidimo, 

da so 4 ponovitve, kjer gre dron naprej, nato v stran, tako da bomo naredili zanko s štirimi ponovitvami. V 

to zanko bomo dali tudi logični test (IF DO ELSE), s pomočjo katerega bomo ugotovili, ali naj gre dron na 

levo ali desno stran. Ker smo ustvarili spremenljivko "loopCount" in ji dali vrednost 0, preverimo, ali je 

soda ali liha. Če je parni dron, bi moral iti v desno, če ni, bo dron letel v levo.  

 

 

 

 

 



 

22 | P a g e  
 

Po tem naredimo matematični blok, ki bo povečal vrednost spremenljivke "loopCount" za 1. Na koncu 

moramo dron obrniti s pomočjo bloka "yaw right" za 180 ° in vrnite dron v začetni položaj. Rešitev te 

naloge si lahko ogledate na sliki 13. 
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SCRATCH 
-  

-kako namestiti, primer- 
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Za uporabo programa Scratch moramo upoštevati naslednja navodila: 

• Prenesite različico 2.0 

• prenesite in namestite node.js z nodejs.org/en 

• prenesite Tello.js in Tello.s2e iz 

dl-cdn.ryzerobotics.com/downloads/tello/20180222/Scratch.zip 

• Odprite Scratch in namestite predhodno 

prenesene datoteke tako, da pritisnete 

tipko Shift in kliknete Datoteka. Nato 

izberite Uvozi poskusno razširitev HTTP in 

izberite Tello.s2e 

Zdaj moramo povezati računalnik z 

dronom: 

• V CMD odprite imenik, kamor ste 

namestili Scratch, in ko ste v njem, vnesite 

naslednji ukaz: node Tello.js 

• Vklopite dron 

• V računalniku odprite povezave Wi-Fi in 

izberite omrežje Tello 

 

1. naloga. 

Ustvarite program, ki bo nadzoroval gibanje drona: 

• Ko pritisnete puščično tipko navzgor, da greste naprej 

• Ko pritisnete puščično tipko navzdol, da se vrnete nazaj 

• Ko pritisnete levo puščično tipko, da greste levo 

• Ko pritisnete desno puščično tipko, da greste desno 

• Ko pritisnete gumb a za pomik navzgor 

• Ko pritisnete tipko s, se spustite navzdol 

• Ko pritisnete tipko enter za zagon programa 

• Ko pritisnete preslednico, dron pristane. 
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To bomo naredili na naslednji način: 

• Najprej bomo iz menija Dogodki izbrali in potegnili bloke »ko pritisnete tipko« na namizje ter označili 

želeni gumb 

• Nato v meni Več blokov, ki smo ga dobili po navodilih, dodamo bloke, s katerimi lahko upravljamo dron 
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PYTHON 
- o Pyhtonu, kako ga namestimo, primer-  

  



 

27 | P a g e  
 

PYTHON - OSNOVE 

Python je eden najbolj razširjenih programskih jezikov med razvijalci, oblikovalci, inženirji, učitelji in 

študenti. V zadnjih letih (vsaj 15) je Python na vrhu seznama programskih jezikov. 

V poznih 80. letih je Guido Van Rosum, nizozemski programer, postal ustvarjalec programskega jezika 

Python. Navedel je, da ga je med božičnimi prazniki, decembra 1989, ukvarjal "hobi projekt". 

 

 

 

Portret Guida Van Rossuma na sedežu Dropboxa leta 2014. Posnel fotograf iz San Francisca Dan Stroud, 

3. oktobra 2016 

Čeprav njegov logotip predstavljata dve kači, je bilo ime Python izbrano zaradi Monty Python's Flying 

Circus, katerega oboževalec je ustanovitelj Pythona. 

 
Python logo, taken from the https://www.python.org/ 

 

https://www.python.org/


 

28 | P a g e  
 

Predhodnik Pythona je bil programski jezik ABC, ki ga je razvil tudi Guido van Rossum. 

Katere so glavne značilnosti Pythona? Leta 1999 je Van Rossum podal predlog, ki ga je predložil DARPA in 

ga poimenoval "Računalniško programiranje za vsakogar". V tem predlogu so Pythonove najbolj 

dragocene lastnosti ali "cilji za Python" (kot rečeno v Wikipediji): 

1. Preprost in intuitiven jezik, ki je enako močan kot glavni konkurenti 

2. Odprta koda, tako da lahko vsak prispeva k njenemu razvoju 

3. Koda, ki je tako razumljiva kot navadna angleščina 

4. Primernost za vsakodnevne naloge, ki omogočajo kratke razvojne čase 

Poleg teh štirih ima Python še več prednosti: 

5. Je tolmačen jezik – vsak stavek (vrstica kode) se izvaja druga za drugo. Odpravljanje napak je lažje 

kot v prevedenih jezikih. 

       6. Znano je, da Python vsebuje veliko knjižnico in vsebuje kode za različne namene. 

       7. Enkrat napisano kodo v Pythonu se lahko izvaja kjer koli, za razliko od nekaterih jezikov (kot so C, 

C++…). To se imenuje Write Once Run Anywhere (WORA). 

       8. Python je mogoče razširiti na druge jezike (C, C++). 

        9. Python ima svoje aplikacije na različnih področjih, kot so: 

• Razvoj spleta in interneta – Django, Pyramid, Flask 

• Razvoj programske opreme 

• Dostop do baze podatkov 

• Razvoj iger – PyGame, PyKyra 

               • Namizne aplikacije – Kivy, pyqt, pyside 

               • Izobraževanje 

               • Znanost in številčnost – SciPy, Pandas, IPython, NumPy… 

1. Obstaja nekaj pomanjkljivosti, ki jih je treba omeniti: 

 1. Ker se izvaja vrstica za vrstico, Python pogosto povzroči počasno izvajanje. 

         2. Redko se uporablja za implementacijo aplikacij, ki temeljijo na pametnem telefonu. 

          3. Enostavnost Pythona lahko včasih povzroči napake v času izvajanja (omejitve načrtovanja). 
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Taken from https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-python/ 

 

Z nekaj besedami lahko Python opišemo kot objektno usmerjen, intuitiven programski jezik, ki je 

dinamično tipiziran. To pomeni, da med pisanjem kode ni treba deklarirati vrste spremenljivke. 

Vnesite samo eno vrstico v IDLE (Integrirano razvojno okolje): 

 

>>>print ("Hello World") 

 

Na zaslonu bo naslednji rezultat: 

>>> Hello World 

 

Python izvaja točno tisto, kar je zapovedano: 

>>>2+2 

4 

 

 

PRENOS IN NAMESTITEV 

Uradno spletno mesto, kjer lahko najdete najnovejšo izdajo Pythona (različica), je: 

https://www.python.org/ 

 

Navedene so izdaje za Windows, MacOS in druge platforme. 

 

 

https://data-flair.training/blogs/advantages-and-disadvantages-of-python/
https://www.python.org/
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Najnovejša izdaja Python 3 je Python 3.9.6, velika približno 25 MB. Za začetek 

namestitve morate klikniti na preneseno datoteko in nekajkrat potrditi (med 

namestitvijo). Nameščena aplikacija je navedena v meniju Start. 

 

 

 

 

 

 

Ko zaženemo Python 3.9 (64-bit), dobimo aplikacijo IDLE (Integrirano razvojno okolje za Python): 
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Python za drone 

Program za drone, ki ga bomo uporabljali, je programski jezik Python. Python je programski jezik, ki vam 

omogoča hitro delo in učinkovitejšo integracijo sistemov. Za to bomo namestili Python in uporabili IDE, 

ki je integrirano programsko okolje za pisanje kode. Najprej gremo na python.org v razdelek za prenos, 

kjer lahko prenesemo najnovejšo različico. Nato lahko gremo v razdelek za prenos PyCharm in 

prenesemo IDE. Ko sta Python in PyCharm nameščena, smo pripravljeni za začetek. 

Za programiranje Tello drone potrebujemo knjižnice. Zato jih moramo tudi namestiti. Potrebujemo 

knjižnico djitellopy in knjižnico opencv-python. Ko uvozimo te knjižnice, lahko začnemo s kodiranjem. 

from djitellopy import tello 

 

Uvoziti bomo morali časovno knjižnico. To nam bo omogočilo, da vnesemo zamude med vsakim ukazom 

from time import sleep  

Ustvariti moramo objekt tello. 

me = tello.Tello() 

Zdaj lahko ta objekt preprosto povežemo in bo poskrbel za vse ip naslove in vse komunikacijske dele 

namesto vas. 

me.connect() 

 

Ustvarjeni objekt nam omogoča, da dronu izdajamo ukaze in preberemo neko vrednost z drona, na 

primer če želimo vedeti, kakšno je stanje baterije, uporabimo metodo get_battery (). 

print(me.get_battery()) 

 

Seznam metod je na voljo, če kliknete na Ctrl in nato kliknete levi gumb miške. Zdaj lahko vidimo vse 

funkcije, ki jih lahko uporabljamo. 

Preden začnemo s kodo, moramo preveriti, ali je naš dron povezan z wifi. Vklopiti moramo dron. Po tem 

pojdite na nastavitve wifi in povežite dron. Ko to naredimo, lahko zaženemo našo kodo. 

Zdaj moramo videti, kako lahko nadzorujemo naš dron. Lahko preprosto napišemo – pojdi naprej 

me.move_forward(30) 
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Vendar ne bomo mogli nadzorovati hitrosti, kot smo razpravljali pri predstavitvi drona. Lahko se prevede 

v drevo, zato želimo to nadzorovati. Zapisali bomo: 

me.send_rc_control(left_right_velocity,forward_backward_velocity,up_down_velocity,yaw_velocity) 

Ta funkcija ima štiri parametre, prvi je left_right_velocity, drugi je forward_backward_velocity, tretji je 

up_down_velocity in četrti je yaw_velocity. Vse te hitrosti se uporabljajo za upravljanje z dronom in vse 

te lahko uporabimo od minus 100 do 100. Z združevanjem teh hitrosti dosežemo želeno gibanje drona. 

Po izdaji ukaza je treba določiti trajanje dejanja, ki ga poda ukaz, in to storimo tako, da pokličemo 

funkcijo spanja s parametrom, podanim v sekundah. 

sleep(2) 

Pred uporabo ukaza za premikanje drona bi morali dronu ukazati vzlet in navsezadnje ukaz za pristanek. 

Ti ukazi so: 

me.takeoff()  

in 

me.land() 

Torej, to so osnovna gibanja, ki jih lahko nadzorujemo. Lahko nadzorujemo gor in dol, levo in desno, 

naprej in nazaj in lahko nadzorujemo čeljust. 

Zdaj se bomo naučili, kako posneti sliko iz našega drona. Kar moramo storiti, je vklopiti tok. Ta tok nam 

daje vse okvirje enega za drugim in ga lahko obdelamo. 

me.stream_on() 

while True: 

    img=me.get_frame_read().frame 

    img=cv2.resize(img,(360,240)) 

    cv2.imshow("Image",img) 

    cv2.waitKey(1) 
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1. naloga 

Z uporabo ukazov za gibanje drona naredite program, ki prikazuje gibanje drona. Naj gre dron 50 cm 

naprej, nato 50 cm levo, nato 50 cm nazaj, nato 50 cm desno. Pred pristankom dajte ukaz, da greste 10 

cm navzgor in nato 10 cm navzdol. 

from djitellopy import tello 
from time import sleep 
 
me = tello.Tello() 
 
me.connect() 
 
me.takeoff() 
 
me.move_forward(50) 
sleep(2) 
me.move_left(50) 
sleep(2) 
me.move_back(50) 
sleep(2) 
me.move_right(50) 
sleep(2) 
me.move_up(50) 
sleep(2) 
me.move_down(50) 
sleep(2) 
 
 
me.land() 

 

2. naloga 

Spremenite program tako, da se premikanje drona ponovi 5-krat pred pristankom. 

 

from djitellopy import tello 
from time import sleep 
 
me = tello.Tello() 
 
me.connect() 
 
me.takeoff() 
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def movements(): 
    me.move_forward(50) 
    sleep(2) 
    me.move_left(50) 
    sleep(2) 
    me.move_back(50) 
    sleep(2) 
    me.move_right(50) 
    sleep(2) 
    me.move_up(50) 
    sleep(2) 
    me.move_down(50) 
    sleep(2) 
 
 
for i in range(5): 
    movements() 
 
me.land() 

 

3. naloga 

Z ukazom rc ustvarite program, da se dron premika v različnih smereh (naprej, nazaj, levo, desno, gor, 

dol in se vrti). Preizkusite delovanje teh funkcij na več primerih. 

 

from djitellopy import tello 
from time import sleep 
 
me = tello.Tello() 
 
me.connect() 
 
me.takeoff() 
 
me.send_rc_control(50, 0, 0, 0) 
sleep(2) 
me.send_rc_control(0, 50, 0, 0) 
sleep(2) 
 
 
me.land() 

 

 



 

35 | P a g e  
 

4. naloga 

Vzpostavite povezavo s kamero na dronu in pokažite, kaj "vidi". Pustite, da se dron dvigne in obrne 5-

krat, medtem ko pošilja video. 

 

from djitellopy import tello 
import cv2 
 
me = tello.Tello() 
 
me.connect() 
 
me.takeoff() 
 
me.streamon() 
 
i = 0 
while i < 5: 
    me.send_rc_control(0, 0, 0, 50) 
    img = me.get_frame_read().frame 
    img = cv2.resize(img, (360, 240)) 
    cv2.imshow("Image", img) 
    cv2.waitKey(1) 
    i = i + 1 
     
me.land() 

 

5. naloga 

Program naredite tako, da bo dron krmiljen s tipkovnico. 

import KeyPress as kp 
from djitellopy import tello 
from time import sleep 
 
kp.init() 
me = tello.Tello() 
me.connect() 
me.takeoff() 
 
 
def getKeyboardInput(): 
    lr, fb, ud, yv = 0, 0, 0, 0 
    speed = 50 
    if kp.getkey("LEFT"): 
        lr = speed 
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    elif kp.getkey("RIGHT"): 
        lr = -speed 
    if kp.getkey("UP"): 
        fb = speed 
    elif kp.getkey("DOWN"): 
        fb = -speed 
    if kp.getkey("w"): 
        ud = speed 
    elif kp.getkey("s"): 
        ud = -speed 
    if kp.getkey("a"): 
        yv = speed 
    elif kp.getkey("d"): 
        yv = -speed 
    if kp.getkey("q"): me.land() 
    if kp.getkey("i"): me.takeoff() 
    return [lr, fb, ud, yv] 
 
 
while True: 
    vals = getKeyboardInput() 
    me.send_rc_control(vals[0], vals[1], vals[2], vals[3]) 
    sleep(0.05) 

 

  

6. naloga 

Spremenite prejšnji program tako, da dodate gumb, ki bo shranil trenutno sliko kamere v datoteko. 

 

import KeyPress as kp 
from djitellopy import tello 
import time 
import cv2 
 
kp.init() 
me = tello.Tello() 
me.connect() 
global img 
me.streamon() 
 
me.takeoff() 
 
 
def getKeyboardInput(): 
    lr, fb, ud, yv = 0, 0, 0, 0 
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    speed = 50 
    if kp.getkey("LEFT"): 
        lr = speed 
    elif kp.getkey("RIGHT"): 
        lr = -speed 
    if kp.getkey("UP"): 
        fb = speed 
    elif kp.getkey("DOWN"): 
        fb = -speed 
    if kp.getkey("w"): 
        ud = speed 
    elif kp.getkey("s"): 
        ud = -speed 
    if kp.getkey("a"): 
        yv = speed 
    elif kp.getkey("d"): 
        yv = -speed 
    if kp.getkey("q"): me.land(); time.sleep(3) 
    if kp.getkey("i"): me.takeoff() 
    if kp.getkey("z"): 
        cv2.imwrite(f'Resources/Images/{time.time()}.jpg', img) 
        time.sleep(0.3) 
    return [lr, fb, ud, yv] 
 
 
while True: 
    vals = getKeyboardInput() 
    me.send_rc_control(vals[0], vals[1], vals[2], vals[3]) 
    img = me.get_frame_read().frame 
    img = cv2.resize(img, (360, 240)) 
    cv2.imshow("Image", img) 
    cv2.waitKey(1) 
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Mikroračunalniki 

-o mikroračunalnikih- 
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Mikroračunalniki 

Mikroračunalniki so majhni, razmeroma cenovno dostopni računalniki s centralno procesno 

enoto, ki je vključena v eno integrirano vezje, imenovano mikroprocesor. Mikroračunalniki so 

nastali zaradi razširitve uporabe računalnikov doma in v podjetjih. Na začetku so bili računalniki 

drage in zapletene naprave, šele z napredkom integrirane tehnologije in nastankom prvega 

mikroprocesorja leta 1971 je bilo možno razmišljati o zmanjševanju stroškov in pomanjševanju 

računalnikov. 

V današnji dobi osebnih računalnikov je pomembno poudariti, da čeprav se mikroračunalnike 

pogosto meša z osebnimi računalniki, med sabo niso enaki. Lahko bi se reklo, da so osebni 

računalniki podtip mikroračunalnikov s posebnimi značilnostmi, povezanimi z uporabo. 
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SLIKA 1 

 

 

 

 

 

Raspberry Pi 
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-Kako deluje?- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikroračunalnik Raspberry Pi je majhen računalnik, ki ga je izdelala Raspberry Pi fundacija v 

Veliki Britaniji, da bi spodbudili računalniško tehnologijo in računalništvo nasploh v šolah. Čez 

leta so se pojavili različni modeli, ki tvorijo 4 generacije mikroračunalnika Raspberry Pi. 
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Današnji trenutni modeli so modeli Raspberry Pi 4. To so računalniki s štirijedrnim AVR 

procesorjem s taktno frekvenco 1,5 MHz in RAM-om do 8 gigabajtov. 

Raspberry Pi potrebuje operacijski sistem. Odločitev o operacijskem sistemu je prepuščena 

uporabniku, lahko pa izbira med posebno izdajo Windows programa in več Linux različicami. 

Popularnost mikroračunalnikov je botrovala velikemu številu strokovnjakov, ki sodelujejo z 

uporabniki, in dobri podpori na uradni spletni strani mikroračunalnika Raspberry Pi. To pomeni, 

da je dostopno veliko število navodil za uporabo, tako v pisni kot video obliki, poleg tega pa 

obstajajo še številni forumi, kjer se rešujejo različne težave ob uporabi. Uradna spletna stran 

vsebuje razdelek, kjer se lahko naloži zadnje različice operacijskega sistema, ki ga predlaga 

program Raspbian Linux, glede na zadnjo uporabljeno programsko opremo (primer: lahko 

naložimo program Libra office namesto programov MS Office). SD kartica se uporablja za 

shrambo operacijskega sistema in aplikacij.  

Mikroračunalniki so opremljeni z grafičnim podsistemom, ki omogoča povezavo z monitorji Full 

HD 1080p visoke definicije in s 1920 x 1080 resolucijo. Opremljen je tudi z enim ali dvema 

HDMI video izhodoma in priključkom za kamero. 

Raspberry Pi ima več USB priključkov (dva za USB 2.0 in dva za USB 3.0) za povezavo 

zunanjih naprav, primarno računalniških mišk in tipkovnic, ampak tudi zaslonov na pritisk, 

kamer in tudi ostalih naprav, za katere obstajajo gonilniki v izbranem operacijskem sistemu. 

Mreženje in spletna povezava se lahko pridobi preko Etherneta in Wifija. Omogočajo pa tudi 

Bluetooth povezavo. Poleg tega je Raspberry Pi poseben, saj zagotavlja tudi priključke in izhode 

za splošno uporabo, na katere lahko povežemo elektronske naprave, ki uporabljajo 

komunikacijske protokole, kot so UART, I2C, SPI. To pomeni, da se lahko krmilna vezja, LCD 

zasloni, releji in številni drugi digitalni ter analogni senzorji povežejo z mikroračunalnikom. 

Vse do zdaj povedano o mikroračunalniku Raspberry Pi vodi do zaključka, da je to odlična izbira 

za realizacijo različnih kontrolnih sistemov. Ima namreč dovolj računalniške moči in velik 

spekter zmogljivosti, da pridobiva podatke iz okolja in lahko predstavlja »možgane« sistema, ki 

nadzirajo aktuatorje, kar so številne aplikacije nekih vrst motorjev. Da se mikroračunalnik lahko 
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odzove na podatke, ki jih senzorji pridobijo iz okolja in lahko opravi zastavljene naloge, ga 

moramo sprogramirati. Python se je uveljavil kot osnoven programski jezik za Raspberry Pi. 

Obstaja pa še veliko programskih jezikov, ki se jih lahko uporabi.  

Robot je elektromehanska enota, ki lahko samostojno opravlja določene naloge preko programa 

ali pod človeškim nadzorom. Robote se uporablja za opravljanje del, ki so nevarna, težavna ali 

naporna za človeka. Tako se jih lahko uporablja za zbiranje jedrskih odpadkov ali ločevanje 

velikega števila žic po barvah, lahko pa tudi za ponavljajoče naloge, kjer sta pomembna 

vztrajanje in natančnost, kot je sestavljanje motornih ali avtomobilskih podvozij. 

Inteligenca, ki jo robot vsebuje, je v bistvu računalniški program oziroma vrsta programov, ki 

določa zmožnosti robota, da prepozna določene situacije, se z njim spopada in reši, se obnaša na 

ustrezen način in se celo uči iz lastnih izkušenj, kako se spopadati z novimi situacijami in rešuje 

nove probleme. Ta tip inteligence se imenuje umetna inteligenca in predstavlja posebno vejo 

znanosti.  

Jasno je, da so bili za nastanek robotov potrebni ustrezno teoretično znanje in ustrezni tehnološki 

pogoji. Ti pogoji so se dosegali postopoma, zato ne moremo zagotovo trditi, kdaj se začne razvoj 

robotike. Verjetno je, da je bil za pojav robotov odločilen razvoj nadzorne teorije, računalnikov 

in elektronike nasploh. 

Če preskočimo zgodnje faze (pojav motorja z vrtljivim magnetnim poljem in elektronski 

računalnik), je bil za pospešen razvoj industrijske robotike, ki omogoča pomanjševanje, 

odločilen izum tranzistorja leta 1947 in integriranega vezja 1959. To omogoča intenzivne 

izračune (kalkulacije) med realizacijo programskih poti, procesiranje senzornih informacij in 

nadzor električnih pogonov.  

Industrijski robot je avtomatski, servo-krmiljen, večfunkcijski večosni manipulator z možnostjo 

preoblikovanja, sposoben ravnanja z materiali, deli, orodji ali posebnimi napravami med 

različnimi sprogramiranimi operacijami za opravljanje različnih nalog. Bolj splošno 

industrijskega robota opiše Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO): »Robot je stroj, 

sestavljen iz mehanizma, ki vsebuje več stopenj svobode, pogosto pa se pojavlja z eno ali več 
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rokami, ki se končajo pri pasu in so sposobne držati orodja. Podrobneje, njegove nadzorne 

naprave morajo uporabljati shranjevalne naprave in senzorje, ki upoštevajo okolje in pogoje. Ti 

večfunkcijski stroji so navadno ustvarjeni za opravljanje ponavljajočih se nalog, lahko pa se 

prilagajajo tudi novim operacijam.« Z uporabo robotov se lahko popolnoma izloči ročno delo 

tako v pomožnih kot tudi osnovnih tehnoloških operacijah. 

Za moderno proizvodnjo je značilno, da se osnovni tehnološki procesi zdaj izvajajo avtomatsko, 

pomožne funkcije pa ročno. Te so monotone, primitivne, pogosto pa tudi zahtevne, škodljive in 

življenjsko nevarne. Od posameznika zahtevajo veliko napora. Ker se te pomožne operacije ne 

morejo avtomatizirati po tradicionalni poti, je velika potreba po realizaciji in razširitvi uporabe 

industrijskih robotov. 

Ta razširitev uporabe pa prinaša spremembe tako na produkcijski ravni kot tudi v 

socialnoekonomskih odnosih. Ker posameznika razbremenijo dela na zahtevnih, monotonih in 

nevarnih nalogah, se ti lahko nato zaposlijo v bolj kreativnih in kompleksnih službah z boljšimi 

delovnimi pogoji. 

Prva generacija robotov – roboti s programsko opremo – lahko avtomatsko ponovijo določen gib. 

To ni samo specifičen gib, ampak tudi kakršenkoli poljuben gib, ki ga predvidi program. Vsaka 

nova naloga zahteva tudi nov program. To zmanjša možnost komunikacije z robotom in njegova 

neodvisnost se pokaže, ko natančno in avtomatsko ponovi določen gib. Te robote imenujemo 

tudi roboti z zmožnostjo reprodukcije ali ponavljanja. 

Roboti prve generacije ponujajo številne možnosti za izvrševanje različnih praktičnih nalog. 

Ampak tudi če večinoma delujejo avtomatsko, je njihova neodvisnost še vedno omejena. To 

bomo pokazali na primeru. Predstavljali si bomo nalogo, kjer bi moral robot vzeti predmete s 

tekočega traku in jih pustiti na določenih mestih. Robot bo nalogo uspešno opravil samo, če bodo 

predmeti, ki jih mora pobrati na določenih mestih, odlagalna mesta prazna, na poti ni nobene 

ovire itd. Kakršnakoli motnja v teh razmerah bo preprečila robotu, da bi nalogo opravil. Dovolj 

je že, če predmet ni čisto na pravem mestu ali pa se v delovnem okolju pojavi ovira. 
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Roboti druge generacije – prilagodljivi roboti – so ustvarjeni tako, da se lahko spopadajo s takimi 

nepredvidljivimi situacijami na delovnem mestu, zato pa morajo biti opremljeni s senzorji. Te 

bodo uporabili za pridobitev informacij in ocenjevanje razmer na delovnem mestu, 

vprogramirane pa morajo imeti tudi procedure za obnašanje oziroma spopadanje z določenimi 

situacijami. Robotovi čuti mu posredujejo informacije, zato so to senzorji. To so naprave, ki 

merijo in posredujejo informacije o poziciji in hitrosti premikajočih se delov v robotovi roki. 

Pravijo jim notranji donatorji, najdemo pa jih tudi v robotih prve generacije. Roboti druge 

generacije morajo dobiti informacije o okolju in predmetih, ki jih obkrožajo. Za to so uporabljeni 

dobavitelji zunanjih informacij. Poglejmo prijem robota, ki ima navadno obliko pincete, torej 

pesti z dvema prstoma. Senzorje se tako lahko umesti v notranjost mesta prijema, kjer robot 

predmet zagrabi, da zazna kontakt s predmetom, s tem pa robotu da podatek, če je predmet 

zagrabil ali ne. Bolj kompleksen senzor bi lahko zaznal tudi moč, s katero robot predmet zagrabi. 

Senzorji dotika se lahko umestijo tudi na zunanjo stran, da zaznajo kontakt z ovirami. Na 

sprednjem delu se lahko pojavijo tudi fotodiode, ki pa zaznajo približevanje kakršnegakoli 

predmeta ali ovire.  

Preko senzorjev robot dobi informacije o delovnem okolju in na njihovi podlagi se odloča o 

nadaljnjem obnašanju. Tak robot potrebuje računalnik, ki bo informacije pridobil in nato 

sprejemal odločitve. Tak sistem seveda robotu omogoča, da reagira na motnje v okolju. Na 

primer, če na tekočem traku ni predmeta, bo robot počakal na naslednjega. Če bo začutil oviro, 

pa jo bo obšel. 

Roboti druge generacije lahko opravljajo zelo kompleksne naloge in zahvaljujoč elementom 

umetne inteligence, se lahko spopadajo tudi z nepredvidenimi situacijami. Za razliko od prve 

generacije, kjer je bil robotov namen samo izvršiti določen gib, imajo roboti druge generacije 

enak cilj, a lahko svoje gibanje tudi spreminjajo, da bi dosegli ta cilj, če je potrebno. 

Roboti tretje generacije – inteligentni roboti – lahko postopek pridobivanja informacij in 

odločanja ločijo od nadaljnjega gibanja, v katerem se te odločitve odražajo. Njihovo delo lahko 

prikažemo na primeru delcev, ki so naključno razporejeni po substratu. Medtem ko robot druge 

generacije preišče površino s premikanjem ročice levo in desno, in ko senzor zazna predmet, ki 
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ga mora pobrati, ga pobere in postavi na mesto, robot tretje generacije naredi naslednje: določi, 

kje so delci, ki jih mora pobrati, in kako so usmerjeni. Nato določi vrstni red pobiranja za 

najhitrejšo izvedbo. Vendar če so delci različni in je vrstni red pomemben, bo računalnik 

prepoznal vsako obliko, ko bo analiziral sliko. Po pridobitvi in analizi informacij, bo robot začel 

izvajati nalogo, ki je sestavljanje delcev. 

V prejšnji razpravi o robotiki smo rekli, da so možgani vsakega robota računalnik. Našega robota 

lahko sprogramiramo, da ponovi določene aktivnosti. S senzorji pa lahko robot vidi svoje okolje 

in pozna razmerje ali stanje svojih delov (notranji in zunanji senzorji). Dejstvo, da uporabimo 

mikroračunalnik namesto mikrokontrolorja, pomeni, da lahko uporabimo različne zunanje 

naprave, kot je kamera. Izvedba mikroračunalnika Raspberry Pi 4 je taka, da nam omogoča 

programiranje programske opreme, ki lahko opravlja kompleksno analizo podatkov iz okolja. 

Aktivnosti, ki jih robot opravi, so odvisne od načina interpretacije podatkov. Naslednji korak je 

aplikacija umetne inteligence, na primer inštalacija programske opreme, ki bo robotu omogočal, 

da popravi njegove aktivnosti v skladu s prejšnjimi in njihovimi rezultati. To pomeni, da robot 

ustvari izkušnjo, ki mu pomaga učinkoviteje doseči cilj. 

Senzorji so tako robotovi čuti, ki mu omogočajo povezavo z okoljem. Pomembno je vedeti, kako 

so senzorji uporabljeni in kako komunicirajo z mikroračunalnikom. 
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Senzor (pogosto senzor, detektor) je naprava, ki meri fizične količine in jih pretvori v signal, ki 

jih lahko prebere opazovalec ali inštrument. Na primer, termometer z živim srebrom pretvori 

odvzeto temperaturo v raztezanje tekočine živega srebra, ki jo lahko preberemo v predelni cevi.  

Senzorje široko uporabljamo tudi v vsakdanjem življenju: na zaslonih na dotik, vratih v dvigalih 

in javnih stavbah, alarmih in drugih napravah: v avtih, letalih, zdravniških napravah, robotih, 

industrijskih strojih in drugje. 

Senzorni indikator pokaže spremembe v običajnih vrednosti v primerjavi z odmerjenimi. 

Senzorji, ki merijo zelo natančne podatke, potrebujejo večjo občutljivost.  

Idealni senzor je ta, ki je linearen po celotni liniji izmerjenih vrednosti. Prejet signal mora vedno 

biti linearno proporcionalen izmerjeni vrednosti. Obenem ne sme nanj vplivati noben drugi 

predmet v okolju, ravno tako pa ne sme sam vplivati na predmet, ki ga meri. V praksi je to skoraj 

nemogoče. Njegova občutljivost je torej odmerjena kot razmerje med izmerjeno in dejansko 

velikostjo.  

Razlikujemo jih glede na energijo, ki jo prenašajo: 

1. toplotna 

2. elektromagnetična 

3. mehanska 

4. kemična 

5. optična 

6. ionizirajočega sevanja 

7. akustična 

8. druge … 
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Senzorji, ki merijo fizično velikost in prenašajo električne ekvivalente te velikosti, so pomembni 

za nas. Za potrebe kontrole motorja in izdelovanja mobilnih robotov so zanimivi senzorji, ki 

določajo razdaljo, vibracijo, gibanje in ovire.  

Motor kot aktuator   

Aktuator je nadzorna naprava, ki vpliva direktno na proces, ki ga nadzira. Pri mehanskih 

kontrolah so najpogosteje uporabljeni enosmerni in koračni motorji. Električni motor je 

električna naprava, ki električno energijo pretvori v mehansko v obliki linearnih in krožnih gibov 

(navor). 

Na podlagi znanja, ki ga imamo o delovanju magnetnih polj s silo na električne prevodnike, 

skozi katere teče električni tok, je bil prvi izdelan leta 1833 in poganjan preko enosmernega toka 

iz baterije iz galvanskih celic. Nastanek motorjev na izmenični tok je povezan z aplikacijo 

večfaznega sistema električnega toka in napetosti, kot tudi krožnega magnetnega polja, za kar je 

zaslužen Nikola Tesla in je v uporabi od leta 1888. Obstajajo tudi linearni motorji, ki ustvarjajo 

moč, ta pa ustvarja pospešek in linearno gibanje mase naprave oziroma predmeta med 

opravljanjem mehaničnega dela. Veliko tipov in izvedb električnih motorjev je v uporabi, danes 

so pa najbolj široko uporabljene pogonske naprave na skoraj vseh področjih človeškega 

delovanja, še posebej pa v industriji in prometu.  

Večina električnih motorjev deluje po principu elektromagnetne indukcije, ampak obstajajo tudi 

motorji, ki uporabljajo druge elektromagnetne pojave, kot je elektrostatična sila in 

piezoelektrični efekt. Glavni princip po katerem se ravnajo elektromagnetni motorji, je mehanska 

sila, ki vpliva na prevodnik, skozi katerega teče električni tok, ki je v magnetnem polju.  

Večina elektromagnetnih motorjev je krožnega tipa, obstajajo pa tudi linearni. V krožnem 

motorju se vrteči del imenuje rotor, statičen del pa stator. Navitja na rotorju so postavljena 

aksialno oziroma vzdolžno, magnetno polje pa je krožno. Mehanska sila tako deluje 

tangencialno, zato se na rotorjevi osi ustvari navor. 

Koračni motorji 
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Koračne motorje lahko nadziramo preko digitalnega izhoda brez kompleksnih D / A in A / D 

prevodnikov. Kontrola se izvaja s preklopnimi vezji. Že sama beseda koračni motor pomeni, da 

kroži v korakih, na primer postopnih stopnjah oglatih prestav. V nekaterih primerih je izvedba 

prehodna, ampak kroženje je v praksi veliko pogostejše. Koračni motorji so torej prevodniki 

elektromehanične energije, ki prevajajo z impulzi vzbujeni in koračni električni preskok v 

koračno mehanično prestavo. 

Princip delovanja koračnega motorja je, da se med seboj privlačijo različna magnetna polja, na 

primer železomagneten material je večinoma čim bližje magnetnemu polju. Na sliki 2 vidimo 

rotor v ovoju za ploščo, ki je namagneten in na katerem so povezani magnetni poli in štiri navitja 

statorja. Ti so povezani v pare (A1-A2 in B1-B2). Predpostavljamo, da je na začetni točki rotor 

bil na poziciji, označeni s prekinjeno črto, na primer severni pol je bil obrnjen proti navitju B, 

južni pa proti B2. Ko začne po prevodniku A teči tok v smeri 1 proti 2, se zaradi različne 

usmeritve navitij A1 in A2, ustvarijo različna magnetna polja, kot je prikazano na spodnji sliki. 

 

SLIKA 2 
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Nato se severni magnetni pol rotorja približa južnemu polu statorja, in južni pol rotorja se 

približa severnemu polu statorja. Tako se rotor obrne desno pod določenim kotom, kar je 

določeno s številom polov rotorja in številom parov navitij statorja. Če je rotor potrebno obrniti v 

drugo smer, potrebujemo tok, ki bo tekel od dela 2 do dela 1 navitja A. Na ta način bi navitja A1 

in A2 imela nasprotna magnetna polja, kot je prikazano na modelu, in rotor bi se obrnil na levo. 

Nadaljnje gibanje se nadaljuje s postopnim vključevanjem navitij A in B.  

Koračne motorje delimo na: 

 1. Koračne motorje s trajnim magnetom 

 2. Koračne motorje s spremenljivim odporom 

 3. Hibridne koračne motorje (kombinacija 1. in 2.) 

 4. S tuljavo in čopiči 

Magnetni odpor je odpor, ko magnetni tok ali magnetno polje teče skozi kovino. 

Število korakov v krogu je odvisno od konstrukcije, razteza pa se od 10 do 500 korakov. 

Namenjeni so za moči od nekaj W do nekaj kW. 

Servo motorji so krožni aktuatorji, uporabljeni v aplikacijah, kjer potrebujemo kotno pozicijo, 

hitrost in nadzor pospeška. Sestavljeni so iz ustreznega motorja v kombinaciji s senzorjem, ki 

posreduje informacije o položaju. Servo motorji vključujejo tudi relativno sofisticiran kontroler 

oziroma nadzornik. RC (Radio Control) servo motorji so najpogosteje uporabljeni v daljinskih 

kontrolnih napravah (majhni roboti, daljinsko upravljani avtomobili, letala, ladje …). 

Servo motorji 

Daljinsko vodeni (RC) servo motorji imajo tri povezave, eno kontrolno oziroma nadzorno in dve, 

skozi katere motor pridobi energijo. Nadzorni signali so uporabljeni za nadzor pravokotnega 

položaja izhodne osi in to je največkrat signal PWM (modulacija impulzne širine). Trajanje 

impulza PWM signala določi položaj osi. Dokler je nadzorni signal prisoten, servo motor ohrani 

položaj izhodne osi. Ko se pojavi signal, motor obrne os v smer, kjer bo previden položaj 
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dosežen najprej. Ko doseže položaj, se os ustavi in ostane v tej poziciji. Nadzorni signali se 

navadno pojavljajo na 20 ms. Faktor izpolnitve impulza med tem obdobjem se bo odražal na 

položaju izhodne osi. Če želimo, da se os ustavi pod kotom -45°, mora pulz nadzornega signala 

trajati 1 ms (z izpolnitvenim faktorjem 5%); da bo os v nevtralnem položaju (0°), mora širina 

pulza biti 1,5 ms (izpolnitveni faktor 7,5%); da bi os obstala pod kotom 45°, mora širina pulza 

biti 2 ms (izpolnitveni faktor pa 10%). 

Širina pulza je navadno 1 do 2 ms za gibanje osi za 90°, čeprav to lahko storijo številni servo 

motorji. Sredinska vrednost osi je večinoma 1,5 ms. Krajši pulzi vrtijo os v smeri urnega kazalca, 

daljši pa v obratni, kot lahko vidimo na modelu. 

Slika 3 

RC servo motorji so sestavljeni iz treh delov: motorja z menjalnikom, povratne naprave in 

nadzorne plošče. Povratna naprava  je običajno potenciometer. Motor z različnimi prestavami (ki 

sestavljajo menjalnik) obrača izhodno os in potenciometer hkrati. Kontrolni modul razbere upor 

potenciometra in določi položaj izhodne osi. Shematična predstavitev sestave RC servo motorja 

je predstavljena na modelu. 
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SLIKA 4 

 

 

Upravljanje motorja 

Motor Raspberry Pi računalnika se upravlja z nadzorom motorja s splošno uporabljenimi pini. 

Gonilnik motorja je komplet elektronskih komponent, ki omogočajo programski nadzor 

usmeritev in hitrosti vrtenja rotorja v DC (enosmernih) motorjih oziroma število korakov in 

hitrost ter smer vrtenja v koračnih motorjih. Metode povezovanja in programiranja (uporabljeni 

programski jezik in knjižnice) so osnovne teme. 

Največji problem v realizaciji je, da se motor ne more upravljati direktno z GPIO pini 

računalnika Raspberry Pi, ker potrebuje spremenljiv napajalnik s 5V. To pomeni, da ga moramo 

napajati ločeno. Lahko pa se uporabi dodatne krmilne plošče, ki dodajo to funkcijo. 

DC (direct currect ali enosmerni) motorji se lahko premikajo naprej in nazaj, odvisno od smeri, v 

kateri teče tok. Bilo bi pa neprijetno, da bi morali spremeniti napeljavo motorja vsakič, ko bi 

želeli spremeniti smer rotacije. Da bi premagali to težavo, imajo krmilne plošče X most. Most X 

uporablja 4 tranzistorje, ki omogočajo digitalni nadzor toka, ki teče skozi motor. Večina X 
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mostov ima tudi diode za povratne informacije. Taka dioda prepreči val napetosti, ki ga ustvari 

motor, ko se ne napaja več (ampak še vedno vrti), ki bi lahko pokvaril občutljivo elektroniko. 

H most je elektronsko vezje, ki omogoča nadzor smeri toka v DC električnem motorju (BDC 

motor, krtačni motor – oznaka za DC motorje s krtačami) ali v drugi napravi. S spremembo 

smeri toka, se spremeni tudi vrtenje njegove osi. Ime te naprave, X most, izhaja iz shematske 

predstavitve, kjer stikala in motor tvorijo črko H v latinici.  

X most je pogosto uporabljen v elektronskih vezjih, ki so zasnovana kot integrirana vezja 

oziroma s skritimi tranzistorji. Lahko se uporabi tudi releje ali navadna stikala, če ni potrebna 

visoka hitrost spremembe smeri rotacije. 

 

SLIKA 5 

Princip delovanja X mosta je tak: ko sta stikali 1 in 4 zaprti, 2 in 4 pa odprti, tok teče v eni smeri 

skozi motor. Ko sta stikali 2 in 3 zaprti, 1 in 4 pa odprti, se smer toka v motorju zamenja. To 

povzroči, da se os motorja vrti v nasprotno smer od prvotne (Wikipedia). 

Na naslednjem modelu se X most ustvari s tranzistorji: 
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SLIKA 6 

V praksi je v obeh smereh toka uporabljena nadzorna naprava, ki se imenuje gonilnik v X mostu. 

Ta naprava je ojačevalec moči, ki se najpogosteje izvrši preko kontrole modulacije širine 

impulza. 

Integrirano vezje, označeno L293D, je uporabljeno, to pa predstavlja dve H vezji. 

Gonilniki, kot so ULN2003 in podobni, se uporabljajo za nadzorovanje koračnih motorjev. Ta 

elektronska vezja lahko ustvarijo tok do 500mA, kar je pomembno, saj se računalnik sam 

poganja s pini z nizkim tokom, samo 3mA, kar je zgornji priporočen tok. 

 

SLIKA 7 

Da lahko motor nadziramo, se na vsak pin v posebnem zaporedju doda napetost. 
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SLIKA 8 

Prikazan model je za povezavo z Arduino mikrokontrolerjem. 

Nadzor servo motorja z Raspberry Pi se lahko izvrši z uporabo Servo gonilnika HAT za 

Raspberry Pi, (16 kanalni, 12-bitni, I2C) 

 

SLIKA 9 

Raspberry Pi je v večini primerov dovolj močen, ampak ni dovolj dober pri zagotavljanju 

natančnega PWM (modulacija širine impulza) izhoda. Zato je težko upravljati robotsko roko ali 
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šestnožni robot hexapod walker z računalnikom Raspberry Pi, saj ima omejeno število PWM 

izhodov in vibrirajoči servo motor. Ta gonilnik naštete probleme odpravi. 

Osnovne lastnosti tega gonilnika so: 

• Lahko se ga uporablja s standardnim Raspberry Pi 40PIN GPIO 

• Nadzira se ga preko I2C s samo dvemi pini  

• Ima 16-kanalni servo/PWD izhod, z 12-bitno resolucijo za vsak kanal 

• Ima integriran regulator s 5V, do 3A izhodnega toka, lahko pa se napaja preko baterije ali 

VIN povezave 

• Standardni servo vmesnik, ki podpira vrsto servo motorjev, kot so SG90, MG90S, 

MG996R itd. 

• Poleg pridejo primeri in navodila (primeri v programskem jeziku Python, na primer o 

povezovanju z Bluetooth ali WiFi nadzorom) 

 

Python programiranje 

Primer nadzora DC motorja: povezati moramo motorja in baterijo z uporabo kontrolorja motorja. 

Ko je Raspberry Pi ugasnjen, namestite kontrolno ploščo na GPIO pine: 
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SLIKA 10 

Povežite baterijo z oddajniki moči na kontrolorju motorja, tako da povežete pozitivno (rdečo) 

baterijsko žico s pozitivnim (+) terminalom na kontrolorju in negativno (črno) žico z negativnim 

(-) terminalom na kontrolorju in tako povežemo motorja: 

 

SLIKA 11 
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Moramo pa vedeti, katere GPIO pine uporablja naš kontrolor. Informacije o tem najdemo na 

dokumentaciji kontrolne plošče, kjer so pogosto uporabljene oznake motor A in motor B, ali pa 

MA1, MA2, MB1 in MB2. 

Spodaj so primeri z https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/14. 

Motorni razred (način) 

Uporabili bomo tip (razred) motorja, da bomo upravljali z motorjem. 

Uvozimo tip motorja: 

 Z gpiozero uvozimo Motor 

Ustvarimo primer razreda (tipa) motorja, pri katerem uporabimo pin za vsak motor: 

 Motor1 = Motor (4,14) 

 Motor2 = Motor (17, 27) 

Pripomba: lažje bo, če uporabimo naslednji izračun: Motor (naprej = 4, nazaj = 14) 

Motor nadziramo z naslednjo kodo: 

 motor1.forward () 

 motor2.backward () 

Zagon motorja s polovično hitrostjo: 

 motor1.forward (0.5) 

 motor2.backward (0.5) 

Primer uporabe skozi zanko, pri kateri se spremeni smer gibanja: 

motor1.forward () 

motor2.backward () 

while True: 

https://projects.raspberrypi.org/en/projects/physical-computing/14
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sleep (5) 

motor1.reverse () 

motor2.reverse () 

 

Zaustavitev motorja: 

motor1.stop () 

motor2.stop () 

 

Robotni razred (način) 

Če imamo robota z dvemi kolesi, želimo nadzorovati dva motorja naenkrat, ne ločeno. Na srečo 

v GPIO Zero obstaja tudi robotni način. 

Uvoz robotnega razreda: 

from gpiozero import Robot 

 

Ustvarimo primer motornega razreda, pri katerem uporabimo pin za vsak motor: 

robot = Robot ((4, 14), (17, 27)) 

Primeri kod: 

robot.forward () 

Oba motorja gresta naprej. 

robot.backward () 

Oba motorja gresta nazaj. 

Menjava smeri: 

robot.reverse () 
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Polovična hitrost: 

robot.forward (0.5) 

Premik desno: 

robot.right () 

Premik levo: 

robot.left () 

Zaustavitev robota: 

robot.stop() 
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OBLIKOVANJE 
 

Oblikovati pomeni ustvariti načrt oziroma skico nečesa, kar bo izdelano kasneje, še posebej pa to 

pomeni načrt, ki podrobno opisuje, kako bo končan izdelek deloval in izgledal. Dizajn je načrt oziroma 

skica, ki nastane  kot rezultat te dejavnosti. Oblikovati pomeni tudi načrtovati nekaj za določen namen. 

Oblikovanje oziroma dizajn ima še veliko drugih pomenov kot glagol in samostalnik. 

Dizajnirati pomeni skicirati nekaj in načrtovati, kako bo končan projekt izgledal in deloval. Na primer, 

vlada bo naročila ekipi, da dizajnira nov most, ki ga namerava zgraditi. Nekdo bo tako narisal skico, kako 

bo most izgledal in določil, koliko teže želijo, da most zdrži. Delavci, ki bodo kasneje zgradili most, bodo 

uporabili ta načrt med dejansko konstrukcijo. Oseba, ki ustvari te začetne skice, se imenuje oblikovalec. 

Razmišljanje o dizajnu 
Učenje je bilo vedno zelo težavno in dinamično, a se še nikoli ni odvijalo tako hitro, kot se zdaj. Najprej 

internet, nato pa družbena omrežja, so že spremenili teorijo o učenju. Vsak vodnik in nova raziskava so 

lahko zastareli, tudi če jih še vedno najdemo v knjigah, študijah in tudi na internetu. Izzivi so vedno bolj 

kompleksni in interdisciplinarni. Če želiš uspeti, biti opažen in si izboriti prostor na zapletenem 

svetovnem trgu, moraš razmišljati drugače. 

Ko začneš razvijati idejo, si moraš takoj predstavljati učinek svoje ideje. Dizajn ni več osredotočen sam 

nase. Poudarek je zdaj na stranki.  Oblikovalec, idejni vodja novega izdelka, se mora »teleportirati« v 

strankino telo in razumeti njihove potrebe. Je mogoče učence naučiti razmišljati na tak način? 

Nekatere definicije oblikovalskega razmišljanja: 

'Oblikovalsko razmišljanje je v osnovi človeško voden inovacijski proces, ki poudarja opazovanje, 

sodelovanje, hitro učenje, vizualizacijo idej, hiter koncept prototipov in sočasno analizo posla, ki na 

koncu vpliva na inovacijsko in poslovno strategijo.' 

'Oblikovalsko razmišljanje je metodologija, ki prinaša pristop, osredotočen na reševanje problemov, 

ko ti nastanejo. Zelo je uporaben pri obvladovanju zapletenih problemov, ki so slabo izraženi ali 

neznani, z razumevanjem vpletenih človeških potreb, tako da se problem na novo definira s človekom 

v ospredju, ustvarjanjem idej in prevzemanjem praktičnega pristopa pri izdelavi prototipov in 

testiranju.' 

'Oblikovalsko razmišljanje je nelinearen, interaktiven proces, ki poskuša razumeti uporabnike, izziva 

predpostavke, na novo predstavlja probleme in ustvarja inovativne rešitve za prototipe in teste. Ta 

metoda ima 5 faz: sočustvovanje, definicija, iskanje idej, izdelava prototipov, testiranje. Najbolj je 

uporabna, ko se želimo soočiti s problemi, ki so slabo izraženi ali neznani.' 

Oblikovalsko razmišljanje je metodologija, ki jo uporabljajo oblikovalci, ki želijo rešiti zapletene 

probleme in najti ugodne rešitve za stranke. 
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Najpomembneje je, da učence naučimo, kako reševati probleme in se soočiti s pravimi izzivi. Ta proces 

izvajamo s tem, ko učence učimo, kako izvajati različne projekte in naloge. Vsaka naloga ima 3 dele: 

1. Navdih (raziskovanje, možganska nevihta, iskanje odgovora, ZAKAJ naj bi nekaj naredili, iskanje 

namena …). 

2. Idejna faza (načrtovanje, skiciranje … KAKO naj bi to storili). 

3. Implementacija (ustvarjanje, testiranje, spreminjanje, modificiranje, ocenitev … KAJ smo storili? 

Ali deluje? Je stranka zadovoljna?). 

 

Slika 1: 3 faze oblikovalskega razmišljanja 

Metoda oblikovalskega razmišljanja 
Od leta 2008 je metoda oblikovalskega razmišljanja za učenje podjetniških veščin postala zelo 

priljubljena, sploh med oblikovalci. Nepričakovana razlika med oblikovanimi izdelki in strankinimi 

potrebami je vodila v razvoj oblikovalskega razmišljanja. 

Oblikovalsko razmišljanje se je razvilo iz metod, ki v osnovi prihajajo iz praks, ki se ne osredotočajo samo 

na končno obliko, ampak na načela razvoja izdelkov in storitev (Brown, 2008). 

Današnji dizajn ni samo končna faza, ki da izdelku estetske elemente, ki izdelek naredijo bolj privlačen za 

končne uporabnike. 

Danes se poleg estetike oblikovalci osredotočajo na uporabnost (Brown, 2008). Glavne lastnosti 

oblikovalskega razmišljanja so: 

− osredotočanje na končnega uporabnika in razumevanje različnih pristopov, 

− ustvarjalnost: iskanje rešitev, ki še ne obstajajo, 

− celostnost: reševanje problemov celostno, 

− transdisciplinarnost: vključevanje posameznikov s poznavanjem različnih idej z različnih       

področij, 

− eksperimentalnost: potreba po preizkušanju. 

V literaturi lahko opazimo, da nekateri avtorji omenjajo 3 faze, skozi katere gre oblikovalsko razmišljanje, 

drugi razširijo ta proces na 5 ali celo 7 faz. Do razlik prihaja, ker nekateri združujejo več faz v eno. Brown 

(2009) utemelji 5 faz: 
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(1) empatično razumevanje uporabnika, 

(2) utemeljitev problema, 

(3) iskanje in oblikovanje idej, 

(4) izdelovanje prototipov in, 

(5) testiranje 

 

Slika 2: 5 faz oblikovalskega razmišljanja 

Osnovne faze so: razumevanje končnega uporabnika, ker je drugače težko razumeti, kaj je zares 

problem, ki ga želimo rešiti. 

PREDSTAVITEV METODE: 

NAMEN: Oblikovalsko razmišljanje uporabimo vsakokrat, ko se soočimo z zapletenimi izzivi, ki vključujejo 

posameznika. Tako ni smiselno uporabljati oblikovalskega razmišljanja, ko se soočamo s problemi, ki so 

lahko rešljivi oziroma rešitve lahko najdemo v naravi. Bolj smiselno ga je uporabljati, ko si želimo novih, 

inovativnih rešitev, pa tudi, ko imamo na razpolago več časa, saj pri tem ne smemo biti pod časovnim 

pritiskom. 

CILJNA SKUPINA: Oblikovalsko razmišljanje je namenjeno vsem, ki si želijo inovativnih rešitev za izzive na 

katere naletijo. Lahko ga uporabljamo za kakršnekoli situacije, tudi na primer, ko želimo prenoviti 

poslovne modele, spremeniti organizacijsko kulturo, rešiti zapletene socialne probleme (zdravstvo, 

šolstvo, podnebne spremembe), težave, ki zadevajo različne delničarje ali pa spremeniti trge in vedenje. 

Zavedati se moramo, da je oblikovalsko razmišljanje daljši proces, ki ga ni smiselno uporabljati, ko si 

želimo hitrih rešitev. 

POSTOPEK IMPLEMENTACIJE: Kot že povedano, obstaja več definicij, koliko faz obstaja pri oblikovalskem 

razmišljanju. Vse pa imajo enak namen.  
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Slika 3: 7 faz oblikovalskega razmišljanja 

 

 

 

3D TISKANJE 
 

Obstajajo 3 načini ustvarjanja 3D predmetov: 

 - modeliranje, 

 - skeniranje, 

 - prenašanje repozitorijev, ki so že dostopni na spletu. 

Modeliranje 3D 
 

3D modeliranje je računalniško podprto oblikovanje tridimenzionalnih predmetov s pomočjo 

računalniške 3D grafike. Rezultat modeliranja pa je 3D model. Prikazan je lahko kot foto-realistična slika 

ali kot animacija. Postopek 3D modeliranja bi lahko v likovni umetnosti primerjali s kiparstvom. 
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Za ustvarjanje in risanje 3D modelov se lahko uporablja več programov. Ti imajo različne stopnje 

zapletenosti in tudi različne licence. Za lažjo odločitev, kateri od njih je najbolj primeren za službene 

potrebe in odgovarja našim sposobnostim, jih predstavljamo spodaj, s kratkim opisom in povezavami, da 

lahko izvemo več o njih.  

Za modeliranje lahko uporabljamo brezplačne programe: 

 - Blender, 

 - Sketchup, 

 - feeCad, 

 - Wings 3d. 

Ali pa komercialne programe: 

 - Autocad, 

 - Solidworks, 

 - Catia, 

 - Rhinoceros. 
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Rhinoceros 3D ali Rhino 
• RHINO je program za 3D modeliranje, ki temelji na sistemu NURBS. Uporabljamo ga v 

arhitekturi, zlatarstvu, avtomobilski industriji, oblikovanju, strojništvu, multimediji in grafičnemu 

dizajnu ter mnogih drugih. 

• NURBS: Kratica za »Non Uniform Rational Basis Spline«, kar lahko prevedemo 

kot »neenakomerna racionalna osnovna krivulja«. Te oblike krivulj se uporabljajo v grafiki, 3D-

modeliranju, arhitekturi, še zlasti pa pri projektiranju letal, avtomobilov in ladij ter ostalih 

izdelkov sodobnega oblikovanja. 

• Ker lahko odpira in pretvarja v več kot 30 formatov je Rhinoceros včasih uporaben kot povezava 

med različnimi programi. 

• .3DM  je osnovna končnica datoteke v programu. Acad datoteke lahko z Rhinom odpiramo, če so 

shranjene kot .dxf. 

• http://www.youtube.com/watch?v=4pWmhXEbmIU&feature=related  

• https://www.youtube.com/watch?v=ejWa8I9HEDY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4pWmhXEbmIU&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=ejWa8I9HEDY
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Vir: https://uros-hohkravt.blogspot.com/ 

Izdelava nakita s tiskom 3D; material vosek -> kovina 

 

https://uros-hohkravt.blogspot.com/
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Vir: https://uros-hohkravt.blogspot.com/ 

 

Naloga: OBLIKOVANJE 3D ROBOTA – logotip projekta 

Navodila po korakih: 

1. Sodelujoči odpro program, zaženejo nastavitve za »large objects« cm. 
2. Spoznajo pogled Mongejeve projekcije – tloris, naris, stranski ris in 3D pogled (perspektiva). 
3. Razumejo načina delovanja: klikneš na tipko ali pa komando vtipkaš v komandno vrstico. 
4. Poskusijo zrisati vsa geometrijska telesa (valj, krogla, kocka …). 
5. Z uporabo puščic premikajo stvari na željeno  mesto. 
6. Naučijo se uporabe funkcij scale, cap, revolve, pipe in extrude. 
7. Analizirajo logotip MR. Robot in ga »razstavijo« na enostavne oblike, ki so jih spoznali.  
8. Delom MR. Robota določijo barve in teksture. 
9. Ustvarijo render.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://uros-hohkravt.blogspot.com/
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Željen rezultat: 

 

 
 
Vir: Jelena Uršič 
 
Prednosti modelov 3D: 

• Enostavno shranjevanje in vodenje arhivov, ki ne zahtevajo veliko fizičnega prostora. 

• Ogled in ocena izdelka še preden gre v proizvodnjo 

• Komunikacija s strankami - Funkcionalni prototipi so uporabni pri reševanju težav in doseganju 

soglasja o razvojnih smernicah. 

• Zgodnja identifikacija problemov - 3D modeli omogočajo hiter in učinkovit način za 

identifikacijo problemov v zgodnji fazi razvoja. 

• Doseganje soglasja pri dizajnu - Fizični model omogoča članom oblikovalske ekipe, da v celoti 

dojamejo prednosti in slabosti razvojnega koncepta. Saj za razliko od fizičnega sveta, papir in 

ekran preneseta vse. 

• Ergonomsko testiranje in izboljšanje dizajna - Hitri in cenovno ugodni konceptni modeli 

omogočajo razvojnikom, da večkrat testirajo predlagano rešitev. 3D printi omogočajo teste 

ergonomičnosti dizajna ter različne študije oblik v procesu industrijskega oblikovanja. 

• Zmanjšanje stroškov projekta in tveganja. 
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Inovativne 3D tehnologije se uporabljajo v proizvodnji, medicini, arhitekturi in drugih industrijah, 
uporabnikom pa dajejo unikatne možnosti ustvarjanja visokokvalitetnih izdelkov, kot so industrijski 
elementi, obutev, deli telesa, avtomobili in celo hiše! 
 

Skeniranje 
Z uporabo 3D skeniranja lahko ustvarimo digitalno kopijo dejanskega fizičnega predmeta. Različne 

tehnologije lahko skenirajo predmet in ustvarijo 3D model, na primer: strukturirana/preurejena 

svetloba, volumetrično skeniranje in drugo. 

3D skeniranje uporabnikom omogoča ustvarjanje visokokvalitetnih digitalnih replik predmetov, namesto 

njihovega risanja od začetka z uporabo različnih oblikovalskih programov. S tem prihranimo čas, denar in 

trud, proces ustvarjanja 3D modela za 3D tiskanje pa tako postane hiter, enostaven in zabaven. 

Prednosti 3D skeniranja: 

• Hitro zajemanje podatkov. Nekatere predmete lahko skeniramo v manj kot minuti. 

• Zmanjševanje stroškov. Izogibamo se dragim napakam in zmanjšamo število delovnih ur. 

• Enostavna uporaba. Tudi popolni začetniki lahko uporabljajo večino 3D skenerjev. 

• Realistične teksture in živahne barve vodotesnega 3D modela. 

• Prenos. Ustvarjanje kvalitetnih 3D skenov na poti, kamorkoli vas aplikacija ponese.  

 

 

Slika: 3D skenerji 

Prenašanje: 
Tretja možnost ustvarjanja 3D modela je njegov prenos s spletnih strani (repozitorijev), ki so že 

pripravljeni za tiskanje oziroma potrebujejo samo manjše popravke. 
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Ustvarjanje G-kode 
Koda G je jezik, v katerem ljudje povedo računalniških orodjem, kako narediti nekaj. To storijo s pomočjo 

navodil, kam se premikati, kako hitro in katerim potem slediti. G-kodo lahko ustvarimo s pomočjo 

različnih programov, kot so Skeinforge, Cura, Slic3r … Eden izmed bolj priljubljenih je Slic3r. To je nujno 

orodje za pretvarjanje 3D modela v navodila za tiskanje (G-koda) za 3D tiskalnik. 

 
3D tiskalniki in tudi CNC stroji so tovarniška orodja za izdelovanje fizičnih predmetov iz digitalnega 

dizajna. Te naprave vsebujejo set navodil za ustvarjanje teh predmetov, tu pa nastopi G-koda. G-koda je 

numeričen programski jezik, ki napravi pove, katera dejanja mora izvršiti in v kakšen vrstnem redu.  

Vsaka vrstica G-kode se imenuje blok, vsak blok pa ima svojo funkcijo. Na primer, en blok lahko pove 

napravi, da se premakne na določeno koordinato, medtem ko drugi pove, kdaj naj začne ali konča rezati. 

Kodirni bloki morajo biti pazljivo naročeni in izvedeni, da se ustvari delujoč model. Zato G.kode igrajo 

pomembno vlogo v CNC izdelovanju in 3D tiskanju. 

3D TISKANJE 
3D tiskanje je postopek izdelovanja konkretnih predmetov iz digitalnega načrta. Obstaja več različnih 

tehnologij za 3D tiskanje in materialov, s katerimi lahko tiskamo ampak vse delujejo na enak način: 

digitalni model se pretvori v trden tridimenzionalni predmet z dodajanjem materiala plast za plastjo. 

Hitro izdelovanje prototipov: je avtomatiziran postopek, ki hitro ustvari fizične prototipe iz 3D CAD 

datotek, izdelanih iz površinsko kvalitetnih oziroma trdnih modelov. 

Modeliranje taljenih nanosov: Domači tiskalniki navadno delujejo s plastičnimi filamenti.  Tako 

tehnologijo pogosto imenujemo modeliranje taljenih nanosov in je tehnologija 3D tiskanja, ki deluje 

tako, da ekstrudira (iztisne) termoplastični polimer skozi segret nastavek, ki se odloži na gradbeni oder. 

Postopek se obravnava tudi kot oblika aditivne proizvodnje, ki je hkrati »postopek združevanja 

materialov za izdelavo predmetov iz datotek 3D modelov, navadno plast za plastjo«. 

 

Materiali za 3D tiskanje 
Obstajajo različne možnosti 3D tiskanja, ki uporabljajo različne materiale: 

• Plastika za izdelavo prototipov, primerna za hitro in ugodno izdelovanje prototipov; 

• Visoko detajlna smola, primerna za zapletene dizajne in skulpture; 

• SLS najlon za funkcionalne prototipe in dele za končno uporabo; 

• Najlon, ojačan z vlakni, za proizvodnjo močnih delov; 

• Trda neprozorna plastika za zelo realistične prototipe; 

• Plastika, podobna gumi, ki se obnaša kot guma; 

• Prozorna plastika za izdelovanje prozornih delcev in prototipov; 

• Simulirana ABS plastika za natančne in funkcionalne modele oziroma kalupe; 



 

74 | P a g e  
 

• Barvni peščenec za fotorealistične modele; 

• Industrijske kovine za prototipe in delce za končno uporabo. 

Kar zadeva modeliranje taljenih nanosov, so najbolj priljubljeni materiali: 

• Termoplastični filamenti. 

• PLA: primerna za tiskanje, zelo natančna, nizka talilna temperatura, neprožna. Primerna za 

večino stvari, ne za toplo/vroče območje. 

• ABS: se velikokrat krivi, močan in malo prilagodljiv. Uporablja se za veliko mehanskih delov. 

• PETG: lahko tiskanje & natančno, včasih se razvleče, dober slojni oprijem. 

• TPU: upogljiv polimer; v redu za tiskanje, podoben trdi gumi. Najbolj primeren za uporabo s 

stroji z direktnim pogonom. 

• Najlon: močen in fleksibilen; Obstajajo posebni filamenti za tiskalnike.  

• Polikarbonat: premočen, zelo upogljiv, visoka temperatura, veliko hlapov. 

  

Postopek tiskanja 
 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt 
Testiranje 

Popravljanje 

Ustvarjanje 

G-kode 
Tiskanje 

Prednosti 3D tiskanja: 

• dostopnost, 

• brez stroškov poštnine in shrambe, 

• prilagojene rešitve, 

• cenovno dostopno, 

• uporabno na različnih področjih. 
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