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PREDGOVOR

V študijskem letu 2019/20 je enaindvajset študentov premislilo,
raziskalo, opisalo in predstavilo vrsto projektnih nalog s področja
merjenja. Izbrane tematike so temeljile na njihovih hobijih, strasteh,
izkušnjah, zanimanjih ali trenutnih idejah. Vsako temo so študenti
preučili z metrološkega stališča, si zamislili, na kakšen način bi izbrano
veličino posredno merili, kakšne merilne instrumente bi pri tem
potrebovali. Raziskali so, kakšno točnost potrebujejo taki instrumenti,
velikokrat pa tudi ali primerni merilni instrumenti sploh že obstojijo.
Meroslovno so obdelali in ocenili posamezne prispevke celotni merilni
negotovosti in študirali vplivne veličine. Svoja dognanja so s Pecha
Kucha predstavitvijo predstavili sošolcem, napisali povzetek v obliki
znanstvenega članka in pripravili promocijsko pasico svojega seminarja.
Tudi letos so se študenti izredno izkazali in s sodelovanjem prof. dr.
Janka Drnovška, prof. dr. Jovana Bojkovskega, prof. dr. Dušana Agreža
in izr. prof. dr. Gregorja Geršaka dokazali, da so tematike njihovih
projektov pri predmetu Kompleksni merilni sistemi sveže, aktualne in
zelo kompleksne.

Gregor Geršak
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Merjenje zahtevnosti plezalnih oprimkov
Aleš Ručigaj
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ar6103@student.uni-lj.si
Povzetek. Naš cilj je ustvariti objektiven način ocenjevanja plezalnih smeri. Pomemben prvi korak v tej smeri je
vzpostavitev objektivne ocene zahtevnosti posameznega oprimka. Problema se lotimo z metrološkim pristopom in
definiramo racionalno lestvico zahtevnosti ter pripadajoč matematični model. Ta je osnovan na fizikalnih veličinah,
kar zagotavlja objektivnost ter vpogled v pravilnost in zanesljivost ocene. Zahtevnost definiramo na podlagi
koeficienta trenja, oblike in lege oprimka ter njegove površine.
Ključne besede: plezanje, oprimki, zahtevnost, objektivnost, merjenje

Measuring the difficulty of climbing holds, a seminar
Our goal is to create an objective method for grading climbing
routes. An important first step in this direction is establishing
an objective grade for the difficulty of an individual hold. We
approach the problem metrologically and define a rational scale
of difficulty, as well as an appropriate mathematical model. The
model is based on physical quantities, which ensures objectivity
as well as an insight into the accuracy and reliability of the
grade. We define the difficulty as regards to the friction
coefficient, the hold’s shape, orientation and surface area.
Keywords: climbing, holds, difficulty, objectivity, measuring

1 UVOD
Športno plezanje je v preteklih letih v popularnosti
naraslo do te mere, da bo z letom 2020 obveljalo za
olimpijski šport. Kljub temu so trenutno plezalne smeri
po težavnosti razvrščene zgolj subjektivno. Eden izmed
dveh najbolj uveljavljenih načinov podajanja težavnosti
sestoji iz številke, črke in opcijsko znaka + ali -. Primer
ocene bi bil 6c+. Tak način ocenjevanja ima sicer
prednost, da ima vsak naslednji del ocene manjšo utež in
jo zato plezalec lažje primerja s svojimi preteklimi
podvigi, vendar je konec koncev to še vedno zgolj
ordinalna lestvica. Za vsakdanjo uporabo to sicer
zadošča, problemi pa se pojavljajo ob medsebojnem
primerjanju vrhunskih dosežkov plezalcev; še posebej pri
plezanju v naravi, kjer oceno preprosto poda prvi, ki smer
uspešno prepleza in neredko prihaja do sporov glede
prave težavnosti.
Zato je cilj te seminarske naloge ustvariti objektivno,
primerljivo metodo podajanja zahtevnosti posameznega
plezalnega oprimka, ki je eden od ključnih gradnikov za
ustvaritev objektivne in primerljive ocene celotne
plezalne smeri. To je tudi razlog, da bomo posamezen
oprimek obravnavali glede na njegovo orientacijo in na
naklon stene. Drugi ključen podatek za oceno celotne

smeri bi bila optimalna smer obremenitve (smer sile v
zapestju dlani, ki drži oprimek) glede na dinamično
pozicijo plezalca in pozicijo ter zahtevnostjo sosednjih
oprimkov.
Upoštevajoč vse to smo se odločili zahtevnost
oprimka definirati glede na velikost sile v smeri
gravitacijskega pospeška, s katero lahko obremenimo
zapestje roke plezalca, pri poljubni orientaciji oprimka in
naklonu stene.

2 DEFINICIJA MERJENJE ZAHTEVNOSTI
Kot smo ravnokar navedli, je torej zahtevnost definirana
kot velikost sile v smeri gravitacijskega pospeška, s
katero lahko obremenimo zapestje roke plezalca, pri
poljubni orientaciji oprimka in naklonu stene. Če
dovoljujemo poljubno orientacijo in naklon, v resnici
smer sile ni pomembna, dokler si izberemo neko fiksno
smer. S tako definicijo smo zgolj želeli izpostaviti razliko
med poljubno orientacijo oprimka in smerjo sile, ki ima
prijemališče v zapestju in tako pogosto kaže vzdolž
podlakti.
S tem da smo zahtevnost navezali na silo (ki je seveda
neposredno navezana na SI enote), smo zagotovili, da
imamo opravka z racionalno lestvico vrednosti, kar je
izvrstno iz vidika primerljivost. Lahko namreč na primer
konkretno povemo: »Ta oprimek je 2-krat zahtevnejši od
tistega.«

2.1 Matematični model
Z matematičnim modelom želimo opisati potencialno
maksimalno silo, s katero bi lahko deloval na zapestje.
Pri tem si bomo pomagali z dvema konstantama, idealno
določenima glede na raziskavo povprečne moči
plezalcev, realno pa zaenkrat glede na približno oceno.
Videli bomo, da ju v modelu lahko interpretiramo kot
uteži pri vsoti členov, zato s tem ne bomo pokvarili
kvalitete rezultata ocene, dokler ohranimo razmerje med

njima enko pravilnemu. Edina možna posledica je
nerealna velikost sile (rezultata), vendar bi bili tudi v tem
primeru rezultati za različne oprimke med seboj še vedno
primerljivi (racionalna lestvica se ohrani).
V tej točki se pojavi zanimiva ugotovitev in sicer, da
če smo natančni ima nedvomno vsak posamezen plezalec
nekoliko različno razmerje med obema konstantama
(določeni sta glede na fizične lastnosti). Če bi torej te
konstanti obravnavali kot spremenljivki, bi za posamezen
oprimek za različne plezalce dobili rahlo drugačno
zahtevnost. To je dejansko reprezentativno realnemu
stanju, da se določeni plezalci bolje odrežejo na določeni
vrsti oprimkov. Lahko predlagamo alternativno uporabo
modela, ki upošteva konstanti kot spremenljivki in nam
poda relativno zahtevnost (relativno na posameznika).
Poglejmo si matematični model. Sestavljen je iz vsote
dveh sil. Prva je Ft in predstavlja silo trenja med dlanjo
in oprimkom. Smer te sile je vedno nasprotna smeri
gibanja – v našem primeru drsenja roke, zato vedno
prispeva k sili zahtevnosti FZ. Druga je FNorm in
predstavlja prispevek, odvisen od same oblike oprimka.
Več o njej malce kasneje. Matematični model zapišemo
kot:
𝐹𝑍 = 𝐹𝑍 (𝑆𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 , 𝑆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 , 𝑘𝑡 ) = 𝐹𝑍 (𝜑, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙, 𝑘𝑡 )
𝐹𝑍 = 𝐹𝑡 + 𝐹𝑁𝑜𝑟𝑚
𝐹𝑡 = 𝑘𝑡 ∗ (𝑃𝑔𝑟𝑖𝑝 ∗ 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙))
4 𝑆𝑁 (𝜑, 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙)
𝐹𝑁 = 𝐹𝑁, 𝑚𝑎𝑥 ∗ √
𝑆𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡

Najprej si poglejmo Ft. Tu je kt koeficient trenja med
dlanjo in oprimkom, Pgrip je konstanta, ki nam pove s
kolikšno silo je povprečni plezalec (s stiskom dlani, v
smeri normale površine) zmožen delovati na površino,
Scontact pa je velikost kontaktne površine oprimka
(površine, ki ima koeficient trenja kt). Produkt
(Pgrip*Scontact) je v resnici sila normale, utežena s
kontaktno površino. Običajno sila trenja sicer ni odvisna
od velikosti kontaktne površine, vendar se izkaže, da smo
zaradi dinamike človeške anatomije pri večji površini
zmožni izvajati večjo silo. Scontact je funkcija oblike
oprimka, kar označimo z odvisnostjo Scontact(model),
poleg tega pa je navzgor omejena s površino dlani.
Ostane nam še FNorm. Ta je sestavljena iz že omenjene
Scontact, konstante FN, max, ki je definirana kot največja sila,
s katero lahko delujemo na zapestje povprečnega
plezalca, preden izpusti oprimek idealne oblike (takšen,
ki ugaja dinamiki dlani, na primer prečno letev na lestvi),
ter površino normale SN. Slednja je definirana kot
velikost površine oprimka, katere normala ravnine kaže
v nasprotni smeri obremenilne sile zapestja ali proti
plezalni steni. Odvisna je oboje od oblike oprimka model
in naklona stene φ. Tako nam produkt FN, max in SN
predstavlja zahtevnost oprimka zaradi njegove oblike in
naklona. V izrazu nastopa koren 4. stopnje, da poudarimo

velik učinek ugodne površine že pri majhnih velikostih
in primerljivo vedno manjši učinek pri redundantni
količini le te.
S takim modelom zgotovimo primerno predstavitev za
obe tipični obliki plezalnih oprimkov. Ft bolje podpira
večje a neugodno oblikovane, t.i. »kloce« (glej slika 1),
med tem ko FNorm več prispeva pri veliko manjših a bolje
oblikovanih, t.i. »krimpih« (glej slika 2).

Slika 2: Tip oprimka »Krimp«

Slika 1: Tip oprimka »Kloc«

2.2 Meritve veličin
V matematičnem modelu nastopajo tri spremenljivke. Za
izračun moramo torej napraviti toliko meritev.
Najenostavneje pridemo do naklona stene φ. Izmerimo ga
npr. z uporabo laserskih merilnikov oddaljenosti, preko
dimenzij in trigonometrije. V umetni steni obstaja tudi
možnost preprosto pridobiti podatke o dimenzijah
konstrukcije iz gradbenih načrtov. Nekoliko težje je
določiti kt. Ena od opcij je, da se preprosto zadovoljimo s
približkom, glede na uporabljen material, vendar podatki
za koeficiente med (najpogosteje plastičnimi ali
lesenimi) materiali oprimkov in kožo bolj redki.
Alternativa
bi
bilo
določanje
koeficienta
eksperimentalno, vendar izvedba ni enostavna in je
posledično tudi manj precizna. Vzrok leži v splošno
poljubni, nepravilni obliki oprimka. Tretja in
najelegantnejša rešitev bi bila preprosto pridobiti kt od
proizvajalca oprimkov, za katere je verjetno, da tak
podatek imajo ali ga lahko relativno enostavno pridobijo.
Zadnja veličina, ki jo še potrebujemo in največji izziv,
je pravzaprav površina oprimka. Vendar ne moremo
preprosto upoštevati celotne površine, temveč nas
zanimata dostopna kontaktna površina (brez zadnje
ploskve, s katero pokriva steno) ter prej opisana SN,
katere velikost je odvisna od lokalne smeri normale
ravnine. Tu bi nam zelo prav prišel 3D model oprimka.
Ponovno si ni težko predstavljati, da je to nekaj, kar je na
voljo proizvajalcu, sploh glede na to, da je 3D
modeliranje pristop, uporabljen v načrtovanju novih
oprimkov. Če nam ta izbira ni na voljo, se moramo
zadovoljiti s približnim modelom, izdelanim s pomočjo
triangulacije in 3D skenerjev.
Izvajanje potrebnih meritev se torej izkaže za verjetno
težavno, počasno in nenatančno. Vendar to velja le v
primeru, da moramo meritve izvajata sami in/ali za vsak

oprimek posebej. Je pa vredno omeniti, da v primeru
sodelovanja s samim proizvajalcem postane naloga
praktično trivialna, poleg tega pa še ogromno pridobimo
na natančnosti meritev, med tem ko za njih to
najverjetneje ne predstavlja bistvene ovire.

Histogram velikosti utežnostnih
koeficientov negotovosti

2.3 Merilni rezultat
Popolni merilni rezultat podajamo kot:
𝐹𝑍 = (𝐹𝑍,𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑎 + 𝐾)[𝑁] ± 𝑈95% (𝐹𝑍 )[𝑁]
Kjer FZ, izmerjena predstavlja rezultat meritev in izračuna, K
predstavlja korekcijo zaradi različnih vplivih veličin in
statičnih pogreškov meritev ter U95% predstavlja
razširjeno merilno negotovost, s faktorjem razširitve k =
2, kar nam daje 95% stopnjo zaupanja. U95% definiramo
kot:
𝑈95% (𝐹𝑍 ) = 2 ∗ 𝑢(𝐹𝑍 )
Kjer je u(FZ) standardna merilna negotovost
matematičnega modela. Izračunamo kot geometrijsko
vsoto posameznih prispevkov:
𝑢(𝐹𝑍 ) = √𝑐12 𝑢2 (𝑘𝑡 ) + 2𝑐22 𝑢2 (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙) + 𝑐32 𝑢2 (𝜑) + 2𝑐42 𝑢2 (𝐶𝑣𝑎𝑟 )

Vsak prispevek je s koeficientom cn utežen glede na
njegov vpliv rezultat matematičnega modela; definiranim
s parcialnim odvodom:
𝑐𝑛 (𝑋) =

𝛿𝐹𝑍
𝛿𝑋

Imamo 4 prispevke, od katerih u(model) in u(Cvar)
nastopita dvakrat. u(Cvar) predstavlja negotovost zaradi
variabilnosti vrednosti, ki jo predstavljata konstanti.
Poglejmo si histograma ocenjenih vrednosti negotovosti
in njihovih koeficientov:
Histogram velikosti prispevkov
negotovosti

c1(kt)

c2(fi)

c3(modl) c4(Cvar)

Slika 4: Histogram velikosti utežnostnih koeficientov

Pomembno opažanje je, da u(model), ki izhaja iz
negotovosti zaradi prehoda iz realnega objekta na
(verjetno trianguliran) 3D model in je zato največja,
glede na matematični model skoraj največ prispeva k
celotni negotovosti. Povrh tega se še pojavi dvakrat.
u(Cvar) ima sicer večjo utež, vendar predvidevamo, da je
v primerjavi z u(model), precej manjši. Pomembno se je
zavedati, da se ne splača preveč vlagati v zmanjševanje
preostalih negotovosti, saj bi imela tovrstna prizadevanja
bolj klavrn učinek na celotno negotovost.
Pomembno se je zavedati tudi, katere so vplivne
veličine, ki nam lahko pokvarijo rezultat. Najočitnejša je
vlažnost, tako oprimkov kot dlani. Spremembe na tem
področju so najpogosteje posledica vremena,
temperature in raznih psiholoških faktorjev (za dlani). Če
smo podatke meritev dobili od proizvajalca je pomemben
tudi pretekel čas uporabe oprimkov. Vse to namreč
lahko močno vpliva na kt. Da bi se ozirali na spremembe
meritev laserskih merilnikov zaradi temperaturne
karakteristike elektronskih elementov se, glede na
velikost negotovosti 3D modela zdi odveč, ni pa
popolnoma brez smisla biti pozoren na vidljivost, saj so
zaradi pogoste uporabe magnezijevega prahu (za boljši
oprijem) notranji plezalni prostori nemalokrat močno
zaprašeni.

3 ZAKLJUČEK

u(kt)

u(fi)

u(modl)

u(Cvar)

Slika 3: Histogram prispevkov negotovosti

Glavna prednost predlaganega načina merjenja
zahtevnosti je hkrati ena njegovih hib. In sicer, s
primerno podporo praktično ni potrebno izvajati dodatnih
meritev, da pridemo do rezultata. To ga naredi
enostavnega in hitrega, povrh pa še zadovoljivo
natančnega. Problem se pojavi v primeru, da smo
prisiljeni pridobiti lastne meritve. Ker so merjene
veličine takšne, kot so, ni smiselno razvijati neke vrste
instrumenta, ki bi bil zmožen opravljati vse potrebne
meritve. Edina smiselna podporna arhitektura bi bila
programska oprema (mogoče razširitev obstoječe, npr.
Blender), zmožna hitrega izračuna Scontact in SN glede na
3D model ter njegovo orientacijo (vključno z naklonom).

Metoda
se
ponaša
z
visoko
stopnjo
interdisciplinarnosti, saj vključuje znanja iz področij
elektrotehnike, strojništva, matematike, programiranja
poleg tega pa za določitev konstant namerava sodelovati
tudi s samimi športniki.
Iz vidika povpraševanja, interes glede na trenutno
aktualnost športa definitivno obstaja. Podatek je
definitivno zanimiv, celo uporaben, posebej za same
športnike, vprašanje pa je, če je dovolj vreden, da
nadomesti trenuten sistem, ki je tako rekoč brez vložka.
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Merjenje humornosti šale
Aljaž Dolinar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ad5062@student.fe.uni-lj.si
Povzetek. V članku obravnavam problem merjenja humornosti šale. Ker je to področje dokaj nedotaknjeno
predlagam novo metodo, ki temelji na merjenju odzivov merjene osebe na šalo. Matematični model upošteva čas
smejanja, glasnost smejanja, širino nasmeha, spremembo srčnega utripa in spremembo prevodnosti kože. Ker je
merjenje humorja zelo subjektivna tematika, moramo meritev ponoviti mnogokrat na več osebah, da dobimo čim
bolj objektivne rezultate.
Ključne besede: merjenje humorja, smejanje, širina nasmeha, strojni vid, srčni utrip, prevodnost kože.
Measuring the humourness of a joke
In my article, I discuss the problem of measuring the
humourness of a joke. I propose a new method, as this
subject is relatively untouched. The method is based on
measuring the response of a person who is told a joke.
Mathematical model takes five different quantities into
account: duration and loudness of laughter, width of the
smile, heart rate change and skin conductivity change. As
measuring humour is a rather subjective matter, the
measurement must be repeated many times on multiple
people, in order to obtain as objective results as possible.
Keywords: measuring humour, laughter, smile width,
computer vision, heart rate, skin conductivity

1 Uvod
1.1 Identifikacija problema
Merjenje humornosti šale je zanimiva in zagotovo
uporabna tematika, o kateri še ne obstaja veliko
napisanega. Objektivno merilo za smešnost šal bi
pomagalo tako komedijantom kot ljudem brez smisla
za humor, saj bi lahko predvideli odziv ciljnega
občinstva, še preden se izpostavljajo in se potencialno
osmešijo.
Vendar pa realnost ni tako idilična. Smešnosti šale
preprosto ne moremo ugotoviti le z nekaj senzorji ali
računalniškim programom. Potrebujemo še testno
publiko, katere odziv na šalo nato izmerimo in
ovrednotimo. V tem članku predlagam metodo, s
katero bi to zelo subjektivno veličino kar se da
objektivno izmerili. Metoda upošteva trajanje in
glasnost smejanja, širino nasmeha, pospešitev srčnega
utripa in spremembo prevodnosti kože. Za dobre
rezultate moramo meritev ponoviti mnogokrat na več

ljudeh, da čim bolje izločimo subjektivno naravo
problema.

2 Merjene veličine
Humornost šale je izračunana s pomočjo sledečih
merjenih veličine, ki jih izmerimo med odzivom
merjene osebe na šalo.

2.1 Trajanje smejanja t:)
Prva merjena veličina je trajanje smejanja. Smatram,
da se na boljšo šalo ljudje smejemo dlje in glasneje,
zato je trajanje smejanja t:) zastavljen na sledeč način:
Povprečen smeh ima glasnost okoli 70dB, zato sem za
začetek smeha definiral prag 60dB. Za konec smejanja
pa naj glasnost pod ta isti prag pade, in tam tudi ostane,
za vsaj 1 sekundo.
Glasnost preprosto merimo z mikrofonom. Potrebno jo
je meriti pri standardiziranih pogojih, da dobimo med
seboj primerljive rezultate. Predlagam fiksno razdaljo
20cm od ust merjene osebe do mikrofona. Prav tako
mora biti tudi akustika sobe standardizirana.

2.2 Povprečna glasnost smejanja L:),avg
Druga merjena veličina je povprečna glasnost
smejanja. Merimo jo pri enakih pogojih, ki so opisani
v prejšnjem poglavju. Izračuna se po enačbi (1).
𝐿:),𝑎𝑣𝑔 =

1 𝑡:)
𝑝(𝑡)
∫ 20𝑙𝑜𝑔(𝑝 )𝑑𝑡
𝑡:) 0
𝑟𝑒𝑓

(1)

Izraz znotraj integrala predstavlja glasnost v
določenem časovnem trenutku, izraženo v decibelih.
Izračuna se kot dvajsetkratnik logaritma razmerja med
trenutnim zvočnim tlakom p(t) in referenčnim
zvočnim tlakom pref. Referenčni zvočni tlak v zraku je

enak pref=20 μPa in se pogosto smatra kot prag
zaznave človeškega sluha.
Izraz nato integriramo po celotnem časovnem
intervalu smejanja, nato pa ga še delimo s časom
smejanja t:), da dobimo povprečje čez celotni čas.

Naslednja veličina je povišanje srčnega utripa, s
kratico HRrel. Srčni utrip se kot posledica smejanja
zlahka dvigne za 10 do 20 odstotkov. Za merjenje bi
uporabljali profesionalne merilnike srčnega utripa, saj
trenutno popularne meritve s pametnimi urami ali
telefoni ne nudijo visoke natančnosti.
Merim maksimalni srčni utrip med časom smejanja t:)
na pram mirovnemu srčnemu utripu (3). Mirovni srčni
utrip HR(0) definiram kot srčni utrip v trenutku t=0,
torej ob začetku smejanja.

𝐻𝑅𝑟𝑒𝑙 = 

𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑅(0)

(2)
(3)

2.4 Povprečna širina nasmeha w:)
S pomočjo strojnega vida bi nato odčitaval širino
nasmeha. Vrednosti širine nasmeha zavzamejo
vrednosti med vključno 0 in 1. Mirovna lega ust se
preslika v vrednost 0, najširši možen nasmeh, v
katerega se je posameznik sposoben prisiliti, pa
predstavlja vrednost 1. Vsi vmesni nasmehi se
linearno preslikajo v vrednost med 0 in 1.
𝑤:) (𝑡) ∈  [0,1]
𝑤:),𝑎𝑣𝑔 =

𝑡
∫ :) 𝑤:) (𝑡)𝑑𝑡
𝑡:) 0
1

Spodaj podajam enačbo za izračun humornosti šale
HUM (8) v razširjeni obliki.
𝐻𝑈𝑀 = 𝑡:) ∙

2.3 Povišanje srčnega utripa HRrel

𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(𝐻𝑅(𝑡))

3 Matematični model

(4)
(5)

Nato zajete vrednosti integriramo po času smejanja t:),
ter jih nato delimo s tem istim časom, da dobimo
povprečno širino nasmeha (5) na časovnem intervalu t
∈ (0, t:)).

2.5 Prevodnost kože
Zadnja veličina, ki jo merim, je razmerje med
maximalno in začetno prevodnostjo kože. Mirovna
prevodnost kože znaša približno 0.5 μS in se lahko kot
posledica smejanja ali npr. stresa poveča tudi za do 40krat na 20 μS.
𝐺𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥(𝐺(𝑡))
(6)
𝐺𝑚𝑎𝑥
𝐺𝑘𝑜ž𝑒,𝑟𝑒𝑙 =
(7)
𝐺(0)

Podobno kot pri povišanju srčnega utripa tudi tukaj
merim mirovno in maksimalno vrednost, nato pa
vzamem njuno razmerje kot relativno prevodnost kože
Gkože,rel.

𝐺𝑚𝑎𝑥
𝐺(0)

∙

𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥
𝐻𝑅(0)

∙

𝑡
1
𝑝(𝑡)
∫ :) 20log(𝑝 )𝑑𝑡
𝑡:) 2 0
𝑟𝑒𝑓

∙

𝑡

∫0 :) 𝑤:) (𝑡) 𝑑𝑡 (8)
Matematični model je zastavljen kot produkt vseh
petih merjenih veličin. Boljši šali se smejimo dalj časa
in bolj intenzivno, fiziološki odzivi pa bodo tudi temu
proporcionalni, zato je smiselno vse prispevke
zmnožiti. Zaradi preglednosti
poenostavljam
matematični model v sledečo obliko produkta (9).
𝐻𝑈𝑀 = 𝑡:) ∙ 𝐺𝑘𝑜ž𝑒,𝑟𝑒𝑙 ∙ 𝐻𝑅𝑟𝑒𝑙 ∙ 𝐿:),𝑎𝑣𝑔 ∙
𝑤:),𝑎𝑣𝑔

(9)

Enote rezultata so dB·s. Za podajanje rezultata
uporabljam po sebi poimenovane enote Dolinar (dol)
ki so enakovredne zapisu dB·s. Za moj merilni
problem predlagam uporabo racionalne lestvice.

4 Vplivne veličine
Moja metoda je podvržena mnogo vplivnim
veličinam. Največji efekt imajo subjektivne lastnosti
merjenca in govorca.
Najprej navajam smisel za humor posameznika. Še
tako dobra šala lahko dobi slab odziv, če je merjena
oseba preresna, ali pa se ji ta specifična oblika humorja
ne zdi smešna. Naslednja vplivna veličina je pristnost
odziva. Oseba se lahko šali smeje sarkastično. Lahko
se tudi pretvarja, da ji je smešno, ker ne želi užaliti
sogovorca. Veliko vlogo igra tudi trenutno počutje
posameznika. Če smo utrujeni ali žalostni se ne bomo
smejali tako močno, kot če smo polni energije in dobre
volje. Tu upoštevam tudi, da je oseba lahko pod
vplivom alkohola, zdravil ali drog.
Naslednji dve vplivni veličini se nanašata na govorca
šale. Slaba kvaliteta pripovedi oz. izvedbe lahko uniči
še tako dobro šalo, merjen odziv pa bo temu primeren.
Tudi karizmatičnost govorca lahko vpliva na odziv.
Na zadnjem mestu pa imamo običajne krivce: pogoji
v prostoru merjenja na merilnike. Vlaga, temperatura
in osvetljenost vsi vplivajo na zajemanje meritev.
Menim, da imajo ti prispevki še najmanjši učinek na
končno pravilnost meritve, saj jih zasenčijo vse
predhodno opisane subjektivne vplivne veličine.

5 Negotovost merjene veličine
Negotovost humornosti šale HUM je odvisna od
negotovosti vsake posamezne neposredno merjene

veličine. Skupna negotovost (10) se izračuna kot koren
vsote kvadratov negotovosti neposredno merjenih
veličin.
𝑢2 (𝐻𝑈𝑀) = ∑ 𝐶𝑖 2 𝑢(𝑖)2
(10)
V zgornji enačbi (10) i predstavlja posamezno merjeno
veličino. Ci pa so občutljivostni koeficienti
posameznih merjenih veličin. Vsak Ci se izračuna z
odvajanjem humornosti šale HUM po vsaki
neposredno merjeni veličini, kot v spodnji enačbi (11).
𝐶𝑖 = (

𝜕𝐻𝑈𝑀
𝜕𝑖

)

Občutljivostni koeficienti

(11)

Določanje vseh posameznih negotovosti ne
predstavlja nobenih težav, saj gre za dokaj standardne
merilne probleme. Merjenje časa, glasnosti,
prevodnosti, srčnega utripa so vse merilni problemi, na
katerih je delalo že mnogo strokovnjakov. Negotovosti
odčitamo kar iz specifikacij, podanih na kalibracijskih
certifikatih merilnih inštrumentov. Merjenje širine
nasmeha morda predstavlja še najmanj raziskan
problem, vendar je strojni vid vseeno popularna
metoda. Merilne negotovosti se da ugotoviti na
podlagi specifikacij kamere.

Merilne negotovosti

Graf 2: Občutljivostni koeficienti posameznih veličin
Na novem grafu pa predstavljam občutljivostne
koeficiente humornosti. Najrelevantnejša je ponovno
glasnost smeha, za njo pa še čas smejanja. Nato jima
sledijo še širina nasmeha, srčni utrip in prevodnost
kože.

6 Popolni merilni rezultat
Popolni merilni rezultat podajam po spodnji enačbi
(12).
𝐻𝑈𝑀 = (𝐻𝑈𝑀𝑖𝑧𝑚 − 𝐾) ± 𝑢(𝐻𝑈𝑀)

(12)

HUMizm predstavlja izmerjeno humornost. K je
korekcija rezultata, torej offset. Nato pa še razširimo
območje rezultata za njegovo negotovost u(HUM).
Korekcije K sicer ne moremo izračunati po standardni
metodi, kjer uporabljamo referenčni merilnik ali
etalon, saj ne en ne drug za humornost šale ne
obstajata. Obstajajo pa referenčni merilniki za vsako
posamezno veličino, kar lahko nato preračunamo v
referenčni rezultat.
Graf 1: Merilne negotovosti posameznih veličin
Na grafu vidimo, da največji prispevek k skupni
negotovosti prispeva glasnost. Za tem prideta še
prevodnost kože in širina nasmeha, skoraj zanemarljiv
prispevek pa prispevata čas smejanja in srčni utrip.

7 Študija izvedljivosti
Z opisano metodo sicer lahko opravimo zastavljeno
nalogo, vendar ima metoda mnogo pomankljivosti.
Postopek je zamuden, saj potrebujemo mnogo
meritev, da zmanjšamo sicer ogromen vpliv
subjektivnosti na meritve. Posledično potrebujemo
tudi veliko ljudi, da merimo njihove odzive.
Z mojo metodo bi si lahko pomagali predvsem
komedijanti in podobni poklici. Ti bi lahko preverili,
če je šala dovolj smešna za njihovo občinstvo, preden
se izpostavljajo in potencialno osmešijo. Z merjenjem
humorja bi si lahko pomagali tudi ljudje, ki bi si radi
izboljšali smisel za humor za vsakdanjo rabo, pa zanj
nimajo občutka.

Menim pa, da ima metoda preveč pomankljivosti, da
bi imela praktično vrednost v realnem svetu. Metoda
bi bila veliko boljša, če bi lahko izločili potrebo po
poslušalcu pri merjenju. Morda nekoč, s pomočjo
umetne inteligence. Na področju bo potrebno še veliko
napredka, preden bomo lahko pomagali ljudem brez
smisla za humor.

8 Zaključek
Merjenje humorja je dokaj nedotaknjeno področje.
Problem nastane, ko ga želimo objektivno izmeriti.
Zato predlagam novo metodo, ki bi na podlagi odzivov
merjenih oseb na šalo izračunala njeno objektivno
humornost. Metoda ima svoje probleme, glavna med
njimi zamudnost in subjektivnost. Zato menim, da ni
dovolj uporabna, da bi našla svoje mesto v realnem
svetu.
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Atraktivnost vozil
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Povzetek. V delu je podan predlog za rešitev merilnega problema ovrednotenja atraktivnosti vozil. Atraktivnost
vozila oziroma dojemanje le-tega je subjektivna lastnost, v veliki meri odvisna od človeka. Predlagana rešitev želi
atraktivnost čimbolj pravilno izmeriti s pomočjo nekaterih povsem merljivih, objektivnih veličin, od katerih je
atraktivnost odvisna. Rešitev podaja personalizirano oceno atraktivnosti nekega vozila, na podlagi matematičnega
modela.
Ključne besede: atraktivnost, vozilo, »kul«

Attractiveness of vehicles
A method for evaluating attractiveness of vehicles is proposed.
Attractiveness of a vehicle and perception of vehicle beauty is
a very subjective feature, mostly human-depended. The
proposed solution aims to assess attractiveness as correct as
possible by measuring some perfectly measurable, objective
features that attractiveness depends on. It takes into account
some quantities that seem completely unrelated to
attractiveness of a vehicle. The most important part of the
research is the personalized mathematical model that
combines these features and tries to estimate attractiveness
with a number. Higher number means greater attractiveness.
Keywords: attractiveness, vehicle, »kul«

1 UVOD
1.1 Identifikacija problema
Narediti avtomobil atraktiven in kupcu privlačen, je bila
od nekdaj ena najbolj pomembnih nalog proizvajalcev
avtomobilov. Ampak kako izdelati avtomobil, ki bi bil
všeč vsem ali pa vsaj večini, če pa imajo vsake oči
svojega »malarja«.
Želim čim bolj objektivno oceniti atraktivnost
avtomobila, na podlagi izmerjenih parametrov. Zaradi
objektivnosti se bom omejil na nekaj veličin, ki jih je
dokaj preprosto meriti. Meril bi moč avtomobila,
glasnost, premer izpušne cevi (vsoto premerov, če je
cevi več), fizične dimenzije (širina), premer koles in
dizajn karoserije. Pri samem izračunu atraktivnosti pa
bom upošteval še geografsko dolžino države oziroma
mesta, kjer ima znamka avtomobila sedež ter časovno
funkcijo, ki jo bom oblikoval s pomočjo zgodovine
avtomobilizma.

2 IDENTIFIKACIJA VSEBIN
Atraktivnost je glavna veličina, ki jo želimo izmeriti.
Ker pa ne poznamo »kulmetra« oziroma neke naprave,
ki to naredi neposredno, jo bom poskušal izmeriti
posredno preko različnih drugih veličin. Te veličine je
mogoče, ene bolj, druge manj preprosto, neposredno
izmeriti, določiti enote in ovrednotiti rezultate. Kot
enoto atraktivnosti ATR, bom določil »kul« – ATR
[kul].
Pri merjenju veličin se moramo najprej odločiti, kako
natančno želimo veličino izmeriti oziroma, kako
natančno je sploh smiselno izmeriti to veličino. Ne
pomaga nam prav veliko, če izmerimo, na primer,
premer avtomobilskega kolesa na tisočinko milimetra
natančno. Gume se obrabljajo za nekaj milimetrov, niti
izdelane niso s tako natančnostjo, konec koncev pa je
atraktivnost odvisna od človeškega dejavnika, naše oči
pa niso sposobne razločiti takšnih minimalnih
odstopanj.

2.1 Moč
Moč avtomobila bi izmeril z dinamometrom. To je
naprava, ki obenem meri navor in rotacijsko hitrost
motorja, moč pa je produkt the dveh veličin. Moč je v
mojem primeru definirana kot moč motorja od katere so
odštete izgube moči (prenos od motorja do koles). Za
enoto moči bom uporabil konjske moči (KM, HP, PS).
Za pretvorbo v kilovate, bom uporabil mehansko
definicijo konjske moči, ki pravi, da je 1 konjska moč
enaka 0,7456998716 kilovata. Kilovat pa lahko
navežemo na enote SI preko enačbe [W = kg m2 s-3].

2.2 Premer kolesa
Premer kolesa bi izmeril s pomočjo tračnega metra. Za
enoto bi uporabil milimeter, ki ga navežemo na SI enote
kot 1/1000 metra.

2

2.3 Premer izpušne cevi
Premer izpušne cevi oziroma vsoto premerov izpušnih
cevi, če je cevi več, bi meril s kljunastim merilom. Za
enoto bi uporabil milimeter, ki ga navežemo na SI enote
kot 1/1000 metra.

2.4 Širina
Prav tako bi s tračnim metrom izmeril širino
avtomobila, enote pa so v tem primeru prav tako
milimetri. Izmerimo širino karoserije, pri tem pa ne
upoštevamo obe vzvratni ogledali.

2.5 Glasnost
Glasnost izpušnega sistema, bi izmeril z merilnikom
jakosti zvoka. Vedno bi meril na razdalji enega metra od
sredine zadka avtomobila, da bi bile meritve kar se da
enake. Merilnik jakosti zvoka (SPL meter) nam poda
vrednost glasnosti v decibelih glede na referenčno
vrednost zvočnega tlaka. Ta znaša 20 mikropaskalov,
kar je povprečna meja jakosti zvoka, ki ga človeško uho
še zazna. Ekvivalentna vrednost moči zvočnega
valovanja je 10-12 W. Paskal je enota za tlak, ki jo
navežemo na SI enote z naslednjo enačbo: [Pa = kg m-1
s-2].

2.6 Geografska dolžina mesta/države, kjer je sedež
znamke avtomobila
Geografske dolžine ne bi dejansko meril, saj bi za to
moral obiskati mesto, kateremu želim izmeriti
geografsko dolžino. Ker živimo v 21. stoletju bi si
pomagal z Google Maps-i. V iskalnik bi odtipkal mesto,
nato pa izpisal podatke o geografskem položaju, recimo
na eno decimalno mesto. Torej, če bi iskal na primer
mesto, kjer ima sedež Audi, bi poiskal geografsko
dolžino Ingolstadta, in izpisal 11,4° (center mesta). Izpis
večih decimalk nima smisla, saj nas zanima le groba
geografska dolžina. Zanima nas kako vpliva na
atraktivnost avtomobila dejstvo, da je bil oblikovan v
Detroitu, Stuttgartu, Moskvi ali Yokohami. Ne zanima
nas ali stoji sedež znamke kilometer bolj na zahodu ali
vzhodu mesta.
Predpostavljam, da so avtomobili oblikovani v ZDA,
Evropi in na Japonskem povprečno bolj atraktivni kot
avtomobili oblikovani v Rusiji, Indiji in na Kitajskem.
Temu sledi funkcija v matematičnem modelu z
maksimumom na zahodni obali ZDA in minimumom v
Indiji, če imamo območje geografske dolžine med -120
(zahodna obala ZDA) in 140 stopinjami (vzhodna obala
Japonske).
Geografsko dolžino merimo v stopinjah glede na
Greenwiški ali ničelni poldnevnik. Če je vrednost v
stopinjah negativna, se kraj nahaja zahodno od
ničelnega poldnevnika, če pa je vrednost pozitivna, leži
kraj na vzhodu. Za uporabo pri izračunih, mi stopinje
kot enote ustrezajo, če pa bi želel navezavo na SI enote,
bi jih pretvoril v metre, in sicer takole. Ker nas zanima
le geografska dolžina, ne pa tudi širina, bi vsem krajem
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priredil geografsko širino 0°, kar pomeni, da jih
preslikam na ekvator. Privzemimo, da je Zemlja
okrogla. V tem primeru lahko izračunamo dolžino
krožnega loka, ki pripada kotu θ geografske dolžine na
ekvatorju. Vemo tudi, da polmer Zemlje na ekvatorju
znaša 6378 kilometrov.
!
𝑠 𝑚 = 2𝜋 ∙ 6378 000𝑚 ∙
(1)
!"#
Za kot θ enak 1 stopinji, izračunamo krožni lok 111,317
kilometra.

2.7 Dizajn
Poskusil bi izmeriti tudi dizajn, izgled avtomobila,
oziroma kakšne so linije karoserije. Izdelal bi lestvico s
petimi nivoji, od 1 do 5. Vsak nivo z besedami opiše
ostrost linij ter obliko karoserije, s tem pa določimo utež
s katero množimo celotno funkcijo atraktivnosti.
Tabela 1: Nivoji ostrosti karoserije

NIVO
1
2
3
4
5

OPIS KAROSERIJE
Zaobljena oblika, zelo gladke
linije
Prevladujejo gladke linije
Nevtralna oblika
Prevladujejo ostre linije
Agresivna oblika, zelo ostre
linije

UTEŽ
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10

2.8 Časovni okvir
Kot zadnji parameter bi izmeril vpliv časovne
spremenljivke oziroma desetletja v katerem je bil
avtomobil izdelan, na atraktivnost le-tega. Ponovno bom
uporabil lestvico uteži med 0,90 in 1,10 ter vsakemu
desetletju (od leta 1930 naprej), priredil utež, s katero
množimo celotno funkcijo atraktivnosti. Uteži bom
določil glede na stanje gospodarstva, vojne, ideologijo
in druge dogodke, ki so vplivali na snovanje,
dizajniranje in samo izdelavo avtomobilov. Upošteval
bom tudi izgled, drznost in odštekanost nekaterih
najbolj ikoničnih avtomobilov tistega desetletja.
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3 PROBLEM MERLJIVOSTI

Tabela 2: Desetletja in njihove značilnosti
LETA
1930-ta

1940-ta

1950-ta

1960-ta

1970-ta

1980-ta

1990-ta

2000-ta

2010-ta

OPIS DESETLETJA,
AVTOMOBILSKE IKONE
Zlom borze na Wallstreetu
povzroči veliko gospodarsko
krizo v ZDA, Nemčija v krizi
zaradi reparacij za 1. sv.
vojno. Avtomobil statusni
simbol elit – nastanek
nekaterih najlepših klasičnih
avtomobilov (Duesenberg
Model J, Bugatti Type 57sc).
2. svetovna vojna, ogromno
sredstev v vojaške namene,
izdelava enostavnih, poceni
avtomobilov (Jeep Willys,
Volkswagen Beetle).
Zmaga nad nacizmom,
rekonstrukcija Evrope, Rockand-roll era, Cadillac Coupe
deVille, Mercedes-Benz 300
SL.
Gospodarska blaginja, doba
družbenih, modnih sprememb,
vesoljska tekma, Hladna
vojna, vpadljivost, glasbena
revolucija, hipijevstvo,
Corvette Sting Ray, Ford
Shelby Mustang GT500,
Dodge Charger, Aston Martin
DB5, Ferrari 250 GTO.
Vojne na vzhodu in v Afriki,
naftna kriza, ohlajanje
gospodarstva, socializem,
Ford Mustang Mach 1,
Lamborghini Countach, BMW
M1.
Kapitalizem, kolaps
Newyorške borze –
gospodarska kriza, padec
Berlinskega zidu, Audi
Quattro, BMW M3, Golf II,
Yugo 45.
Vojne na Balkanu, Zalivska
vojna, veliki tehnični
napredki, internet, Mitsubishi
Lancer Evolution, Ferrari F50,
McLaren F1, Nissan R34
Skyline GT-R.
Globalizacija, svetovna
gospodarska kriza, vojna na
Bližnjem vzhodu, Bugatti
Veyron, Audi R8.
Internet stvari, procesiranje
podatkov, pametne naprave,
gospodarstvo si opomore,
Lamborghini Aventador,
Bugatti Chiron, McLaren P1,
Tesla Model S

3

UTEŽ
1,05

Za merjeno veličino – atraktivnost, bi rad določil
primerno lestvico. Zagotovo lahko za lestvico
atraktivnosti predlagam vsaj ordinalno lestvico, saj
večje število »kulov« pomeni bolj atraktiven avtomobil.
Ker kot rezultat dobimo neko številko smiselne velikosti
in ker razdalja enega “kula” na lestvici predstavlja
enoto, lahko definiramo intervalno lestvico. Če
privzamemo, da število 0 predstavlja absolutno ničlo
atraktivnosti, lahko mogoče celo preidemo na
racionalno lestvico.

4 MATEMATIČNI MODEL
0,90

1,05

1,10

1,00

Matematični model bom sestavil kot vsoto posameznih
neposredno izmerjenih členov, ki jih bom na koncu
pomnožil z dvema utežema. Atraktivnost je v mojem
modelu odvisna od osmih izmerjenih veličin, katere sem
zapisal spodaj:
• HP … moč avtomobila v konjskih močeh
• ϕkol … premer kolesa avtomobila v
milimetrih
• ϕizp … premer izpušne cevi (vsota premerov,
če je cevi več) v milimetrih
• w … širina karoserije avtomobila (brez obeh
ogledal) v milimetrih
• Gl … glasnost izpuha na razdalji enega metra v
decibelih
• GEO … geografska dolžina mesta kjer je bil
avtomobil zasnovan
• Diz … utež na podlagi oblike karoserije
(ostrost linij)
• t … utež desetletja v katerem je bil avtomobil
izdelan
Enačba matematičnega modela (2), (3) se glasi:
𝐴𝑇𝑅 = 𝑓(𝐻𝑃, 𝜙!"# , 𝜙!"# , 𝑤, 𝐺𝑙, 𝐺𝐸𝑂, 𝐷𝑖𝑧, 𝑡)

0,95

𝐴𝑇𝑅 = 𝑡 ∙ 𝐷𝑖𝑧 ∙ 𝑒
!
!"##

1,00

𝑤

!

+

!
!"

!"
!"#

+

𝐺𝑙 +

!
!""

𝜙!"#

!
!""""

!

+

!
!"

(2)

𝜙!"# +

𝐺𝐸𝑂 − 80

!

(3)

Koeficiente posameznih členov enačbe (1/400, 1/50…),
ki so množeni z merjenimi veličinami, sem določil tako,
da sem v posamezne člene vstavil parametre enega
relativno neatraktivnega in enega relativno atraktivnega
avtomobila. Kot rezultat sem poskušal dobiti dokaj
razumne in oprijemljive številke, nekje od 1 do 10.

5 NEGOTOVOST MERJENE KOLIČINE
0,95

1,05

Negotovost atraktivnosti kot posredno merjene veličine
je odvisna od negotovosti neposredno merjenih veličin
ter obeh uteži. Velja spodnja enačba (4):
!
𝑢 𝐴𝑇𝑅 ! = !
(4)
!!! 𝑐! ∙ 𝑢(𝑥! )
kjer je u(ATR) negotovost atraktivnosti, u(xi) so
negotovosti neposredno merjenih veličin xi, ci pa
predstavlja občutljivostne koeficiente vplivnih veličin
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TREBUŠAK

pri čemer je ε korekcija, U pa razširjena merilna
negotovost (raven zaupanja 95%, faktor razširitve 2).
Korekcijo bi lahko vršili preko korekcije neposredno
merjenih veličin.

xi, oziroma matematično predstavlja parcialne odvode
funkcije ATR po xi. Velja (5):
!"#$
𝑐! =
(5)
!!!
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Zapišimo torej negotovost atraktivnosti (6):
𝑢 𝐴𝑇𝑅
!

𝑐!" ∙ 𝑢 𝐻𝑃
=

𝑐!!"# ! ∙ 𝑢 𝜙!"#
+𝑐!"# ! ∙ 𝑢 𝐺𝐸𝑂

!
!

!

!

+ 𝑐!!"# ∙ 𝑢 𝜙!"#

+ 𝑐! ! ∙ 𝑢 𝑤

!

!

+

+ 𝑐!" ! ∙ 𝑢 𝐺𝑙

+ 𝑐!"# ! ∙ 𝑢 𝐷𝑖𝑧

!

!

+ 𝑐! ! ∙ 𝑢 𝑡
(6)

Negotovosti merjenih veličin sem poskušal oceniti glede
na težavnost meritve veličine in tudi želeno natančnost.
Premer kolesa, izpušne cevi, ter širino avtomobila je
relativno enostavno zelo natančno izmeriti, zato so
negotovosti majhne. Pri glasnosti in moči je faktorjev,
ki vplivajo na meritev več in tudi sama meritev ni tako
trivialna, zato je negotovost malo večja. Dizajn kot
subjektivno ocenjena veličina ima še večjo negotovost.
Drugo največjo negotovost ima čas, saj kljub temu da ga
lahko zelo dobro izmerimo, težko točno določimo
odvisnost atraktivnosti. Prav tako še težje točno
določimo odvisnost atraktivnosti od geografske dolžine,
zato ima le-ta največjo negotovost. Na spodnjem grafu
je prikazana moja ocena posameznih negotovosti.

GEO
t
Diz
HP

Gl
ϕkol ϕizp

w

Graf 1: Negotovosti merjenih veličin

6 VPLIVNE VELIČINE
Na meritve veličin, ki nas zanimajo vpliva veliko
dejavnikov. Osredotočil se bom na le nekatere najbolj
očitne. Najprej vplivajo na rezultat pogoji pri merjenju
moči (nadmorska višina, temperatura, temperatura
motorja), prav tako natančnost odčitavanja in pravilna
postavitev tračnega metra tistega, ki meri dimenzije
avtomobila, koles in izpuha in zvočne motnje iz okolice
pri merjenju glasnosti. Največji vpliv ima na rezultat
človek, ki izvaja te meritve, pri določanju uteži pa sem
vplivna veličina jaz, saj sem jih, kljub poglobljeni
raziskavi področja, določil precej subjektivno.

7 POPOLN MERILNI REZULTAT
Popoln merilni rezultat podamo s spodnjo enačbo (7):
𝐴𝑇𝑅 = 𝐴𝑇𝑅!"#$%&$'( − 𝜀 ± 𝑈
(7)

!

Mislim, da bi bilo mogoče mojo teoretično študijo tudi
praktično izvesti in celo tržiti. Ena od možnosti, je
razvoj aplikacije za pametne naprave, ki nam na podlagi
vnešenih podatkov, slik, izračuna atraktivnost našega
avtomobila. Bolj napreden in kompleksnejši model pa bi
mogoče lahko celo uporabili v avtomobilski industriji za
dizajn novih avtomobilov na podlagi parametrov
atraktivnosti.

9 ZAKLJUČEK
Dandanes se vse premika v smeri pametnih naprav,
pametnih pripomočkov ter interneta stvari. Atraktivnost
pa je lastnost, ki bi si jo marsikdo želel izmeriti, tudi pri
avtomobilih, konec koncev se celotna avtomobilska
industrija živi od tega ali je avto kupcu všeč. Danes že
skoraj ne poznamo »slabega« avtomobila, zato se večina
ljudi pri nakupu odloča zgolj na podlagi videza (in cene
seveda). Merilnega sistema (razen recimo anket), ki bi
meril atraktivnost avtomobilov ni. V kolikor bi
predlagano študijo konkretizirali, izboljšali in dodelali,
bi dobili model, za katerega bi mogoče marsikatero
podjetje odštelo velike vsote denarja. V nasprotnem
primeru pa nam še vedno ostane izvedba preproste
aplikacije za pametne naprave (za katero nobena ideja ni
preveč za lase privlečena), ki bi bila bolj za namene
zabave.
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Merjenje občutka treme med govornim nastopom
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Povzetek: V članku je predstavljena ideja, kako izmeriti tremo, ki jo doživlja posameznik med
govornim nastopom. Trema je ena najpogostejših fobij in dandanes se vse več ljudi srečuje z različnimi
oblikami javnega nastopanja. Merilnik temelji na merjenju fizioloških sprememb, ki se zgodijo zaradi
stresa pod katerim smo med nastopanjem. Poleg dobrih tržnih možnosti, bi bil takšen merilnik lahko
odločilnega pomena pri zdravljenju strahu pred javnim nastopanjem.
Ključne besede: merilnik, trema, govorni nastop, fiziološke spremembe, zdravljenje.
Measuring stage fright during public
speaking
Abstract: In this article an idea how to measure
stage fright during public speaking is presented.
Stage fright or performance anxiety is one of the
most common phobias and the number of
people performing is increasing daily.
Measuring device is designed to track
physiological changes due to stress. Besides
great marketing opportunities this device could
also be used in treatments to help overcome
performance anxiety.
Key words: measuring device, stage fright,
public speaking, physiological changes,
treatment.

1. UVOD
Trema je oblika strahu in tesnobe, ki jo običajno
občutimo ob javnem nastopanju. Je ena
najpogostejših fobij in je povezana s skrbjo o
tem, ali bomo uspeli doseči želeno nalogo
oziroma ali bomo pri tem uspešni. Strah, ki ga
doživljamo med nastopanjem, povzroči, da se
telo nanj odzove po principu »boja ali bega«.
Telo »aktivira« simpatično živčevje, le-to pa
sproži serijo telesnih sprememb, ki so v
prazgodovini človeku omogočile preživetje, v
današnjih dneh pa predstavljajo veliko
nevšečnost. Moja ideja je bila, da bi poskusila
ugotoviti, kako izmeriti te spremembe in s tem
stopnjo treme, ki jo doživlja posameznik med
govornim nastopom.

2. SIMPTOMI
Telo začne v stresni situaciji izločati večje
količine hormonov, predvsem adrenalina,
katerih posledica je povišana frekvenca dihanja,
ki skrbi da telo oskrbimo z dovoljšno količino
kisika. Prav tako se nam zviša srčni utrip, da ta
kisik pride v celice. Pogosto občutimo tudi
mrzle prste, nos ali ušesa, ki so posledica
manjše prekrvavitve, saj telo intenzivneje
oskrbuje s krvjo organe, ki so pomembnejši za
preživetje. Pojavi se tudi intenzivnejše znojenje,
saj hormoni povzročijo povečano delovanje
žlez znojnic. Upočasnijo se nam prebavni
procesi, pojavi se tunelski vid, ki povzroča
zoženje vidnega polja. Začnejo se nam krčiti
mišice vratu in hrbta, ki skušajo spraviti telo v
»varen«, fetalni položaj. Ko skušamo
nasprotovati temu stanju z dvigom ramen in
glave, s tem povzročimo tresavico v rokah in
nogah, ki je tudi en najpogostejših pokazateljev
treme. Pri govornih nastopih glas velikokrat
postane tresoč in šibkejši, pojavlja pa se tudi
pogostejša raba mašil ('uhm' in pač) in pavz.
Tremo lahko prepoznamo tudi iz govorice telesa
posameznika.
Najpogostejši
znaki
so
prestopanje in odsotnost očesnega stika s
publiko.

3. IZVEDBA MERITEV
Pri moji projektni nalogi, sem se osredotočila le
na merjenje fizioloških sprememb. Izbrala sem
si, da bom merila srčni utrip, spremenljivost
srčnega utripa, krvni tlak, frekvenco dihanja ter
prevodnost in temperaturo kože. Poudarek pri
izbiri senzorjev je na neintruzivnih metodah in
čim manjšemu številu naprav.
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Za merjenje srčnega utripa, spremenljivosti
srčnega utripa, krvnega tlaka ter frekvence
dihanja sem si izbrala merilnik QardioCore.
Naprava se namesti na prsni koš uporabnika in
meri omenjene veličine tekom celotnega
nastopa. Merjenje srčnega utripa na prsnem
košu poteka preko merjenja električne
aktivnosti srca. Na prsnem košu imamo
nameščene elektrode ki zaznavajo električni
signal, ki skrbi za stiskanje srčne mišice in
posledično pošiljanje krvi po telesu. Enote, ki
jih uporabljamo za merjenje srčnega utripa so
število
utripov
na
minuto
(število
utripov/minuta). Tudi krvnega tlaka ne merimo
neposredno
ampak
s
pomočjo
fotopletizmografije najprej določimo pretok
krvi v žilah. Ta metoda temelji na uporabi
infrardeče svetlobe in fotodiod. Poleg pretoka
potrebujemo še podatek o vibracijah prsnega
koša, ki jih povzroči srce. To informacijo
dobimo s pomočjo majhnih pospeškometrov, ki
so vgrajeni v napravo. Iz obeh podatkov lahko
po zahtevnih preračunih določimo krvni tlak, ki
ga merimo v milimetrih živega srebra (mmHg).
Merjenje frekvence dihanja poteka preko
merjenja premika prsnega koša, saj se le-ta
razširi ob vdihu in skrči ob izdihu. Senzorjev za
merjenje raztezka je več. Lahko uporabimo
uporovne merilnike, ki merijo raztezek na
podlagi spremembe upornosti. Enota za
frekvenco dihanja je število vdihov na minuto
(število vdihov/minuta).
Potenje posameznika lahko merimo posredno z
merjenjem prevodnosti kože. Koža je namreč
električno aktivna, na njeno aktivnost pa vpliva
delovanje žlez znojnic. Bolj kot se potimo, bolj
je koža prevodna. Prevodnost najpogosteje
merimo z dovajanjem nizke konstantne
napetosti med elektrodi, ki sta običajno
nameščeni na prstih uporabnika. To povzroči,
da preko kože steče tok. Na podlagi toka in
napetosti pa lahko izračunamo prevodnost.
Prevodnost kože podajamo v mikrosimensih
(μS).

Slika 1: Primer merilnika prevodnosti kože

Pri merjenju temperature kože moramo
uporabiti senzorje, ki se hitro odzivajo na
spremembe. To so običajno termistorji ali
termočleni. Tudi temperaturo kože običajno
merimo na prstih. Enota za merjenje
temperature kože je stopinja Celzija (°C).

4. LESTVICA
Ker lestvica za merjenje treme preko določenih
fizioloških sprememb še ne obstaja, sem
definirala ordinalno lestvico s stopnjami od 1 do
5, kjer 1 pomeni najnižjo in 5 najvišjo stopnjo
treme.
1 – trema ni prisotna
2 – rahla trema
3 – zmerna trema
4 – intenzivna trema
5 – huda oblika treme
Za razvrstitev posameznika v določeno stopnjo
bi potrebovala pomoč psihologov in drugih
strokovnjakov s tega področja. Le-ti bi določili
psihološki profil govorca in ga uvrstili v
določen razred.

5. MATEMATIČNI MODEL
S pomočjo matematičnega modela lahko iz
dobljenih vrednosti posameznih meritev
izračunamo končno vrednost, katero nato
razvrstimo glede na definirano lestvico.
Matematični model za določanje občutka treme
med govornim nastopom je nasleden:
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Vsi nadaljnji prispevki so definirani kot
razmerja povprečnih vrednosti. Te dobimo tako,
da seštejemo vse vrednosti, ki smo jih izmerili
tekom celotnega časa opravljanja meritve, in
nato delimo vsoto s številom vseh izmerkov.
Enačba, ki to opisuje, je naslednja:

1 𝑛
∑1 𝐻𝑅𝑛 (𝑛)
𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷𝑛 −1
𝑇 =5∙(
) + 0.5 ∙ 𝑛
1 𝑚
𝑅𝑀𝑆𝑆𝐷
∑
𝑚 1 𝐻𝑅(𝑚)
1 𝑛
1 𝑛
∑1 𝐵𝑃𝑛 (𝑛)
∑1 𝑅𝑅𝑛 (𝑛)
+ 0.5 ∙ 𝑛
+ 0.5 ∙ 𝑛
1 𝑚
1 𝑚
∑ 𝐵𝑃(𝑚)
∑ 𝑅𝑅(𝑚)
𝑚 1
𝑚 1

𝑥̅ =

+
1 𝑛
∑ 𝑆𝐶𝑛 (𝑛)
𝑛 1
1 𝑚
∑ 𝑆𝐶(𝑚)
𝑚 1

+ (

1 𝑛
∑ 𝑆𝑇𝑛 (𝑛)
𝑛 1
1 𝑚
∑ 𝑆𝑇(𝑚)
𝑚 1

−1

)

(1)

Matematični model sestavlja vsota prispevkov
posameznih veličin, kjer so vsi členi definirani
kot razmerje vrednosti med nastopom in pred
nastopom.
Prvi člen opisuje spremenljivost srčnega utripa.
Le-ta se meri v milisekundah (ms). Vrednost
RMSSD (root mean square of the successive
differences), ki je eden od načinov opisa
spremenljivosti srčnega utripa (HRV – heart
rate variability) nam pove, kako so razporejeni
R vrhovi v EKG signalu. Najprej izmerimo RR
interval (razdalja med dvema R vrhovoma).
Posamezne razdalje nato kvadriramo in
seštejemo, končno vrednost pa korenimo. Bolj
kot smo čustveno vzburjeni, nižja je vrednost.
Med govornim nastopom smo bolj čustveno
vzburjeni, zato s potenco minus ena poskrbimo
da bo prvi člen večji od ena. Spremenljivost
srčnega utripa nam poda največ informacije,
zato ima tudi v matematičnem modelu največjo
utež.

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑛

(2)

Členi za srčni utrip, krvni tlak in frekvenco
dihanja imajo vsi manjšo utež, saj jih deloma
upoštevamo že v prvem členu. Peti člen
predstavlja prevodnost kože z utežjo ena. Zadnji
člen je temperatura kože. Temperatura prstov,
kjer merimo spremembe, se med govornim
nastopom zmanjša, zato ponovno s potenco
minus ena poskrbimo, da je prispevek večji od
ena. Z ustrezno postavljenimi potencami smo
poskrbeli, da so vsi členi večji od ena, kar
pomeni, da ob večji spremembi (večji tremi)
dobimo za rezultat večje število.

6. NEGOTOVOST
Ker treme ne moremo meriti neposredno
moramo to upoštevati tudi pri izračunu merilne
negotovosti. Negotovost je definirana kot
skupek negotovosti posameznih izmerjenih
veličin in pripadajočih občutljivostnih
koeficientov. Hkrati pa je upoštevana tudi
korelacija med posameznimi veličinami, saj so
srčni utrip, spremenljivost srčnega utripa, krvni
tlak in frekvenca dihanja med seboj povezani.
Negotovost treme je torej enaka:
𝑢(𝑇) = ((𝑐𝐻𝑅 2 ∙ 𝑢(𝐻𝑅)2 + 𝑐𝐻𝑅𝑉 2 ∙ 𝑢(𝐻𝑅𝑉)2
+ 𝑐𝐵𝑃 2 ∙ 𝑢(𝐵𝑃)2 + 𝑐𝑅𝑅 2 ∙ 𝑢(𝑅𝑅)2
+ 𝑐𝑆𝐶 2 ∙ 𝑢(𝑆𝐶)2 + 𝑐𝑆𝑇 2 ∙ 𝑢(𝑆𝑇)2
𝑁−1

𝑁

1

+ 2 ∙ ∑ ∑ 𝑐𝑖 𝑐𝑗 ∙ 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ) ∙ 𝑢(𝑥𝑖 ) ∙ 𝑢(𝑥𝑗 ))2 (3)
𝑖=1 𝑗=𝑖+1

Kjer so ui negotovosti neposredno merjenih
veličin, ci občutljivostni koeficienti posameznih
členov, ri pa koeficienti korelacije med
veličinami, ki zajemajo vrednosti med -1 in 1 .

Slika 2: Izračun RMSSD vrednosti iz EKG signala

Ocenjeno relativno negotovost in občutljivostne
koeficiente lahko prikažemo v obliki
histogramov. Opazno je, da je občutljivostni
koeficient spremembe srčnega utripa (HRV)
največji, saj ima tudi v matematičnem modelu

SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU KOMPLEKSNI MERILNI SISTEMI

največjo utež. Posledično stremimo k temu, da
je pogrešek omenjenega člena najmanjši.

razširjenj še z negotovostjo, ki jo izračunamo po
enačbi (3). Tako je dobljeni rezultat:
𝑇𝑝𝑟𝑎𝑣𝑎 = (𝑇𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑎 + 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑎) ± 𝑢(𝑇)

(4)

Kjer je 𝑇𝑖𝑧𝑚𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑎 vrednost, pridobljena z
matematičnim modelom, 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑘𝑐𝑖𝑗𝑎 korekcija
naše meritve, 𝑢(𝑇) pa negotovost.

9. INTERDISCIPLINARNOST

Graf 1: Histogram ocenjenih občutljivostnih koeficientov
veličin

Izvedba takšnega merilnika združuje številna
področja, najbolj pa izstopajo elektrotehnika,
psihologija in medicina. Elektrotehnika pokriva
področja senzorjev, s katerimi zbiramo podatke,
meritve ter obdelavo zajetih signalov.
Psihologija nam razlaga psihološko ozadje
treme in je odločilnega pomena za definicijo
lestvice ter zdravljenje treme. Vpliv treme na
delovanje telesa in spremembe v njem nam
razlaga medicina, ki pa je hkrati nujno potrebna
za izvedbo pravilnih meritev.

10. ZAKLJUČEK

Graf 2: Histogram ocenjenih relativnih negotovosti veličin

7. VPLIVNE VELIČINE
Pri izvedbi vseh meritev je potrebno da dobro
razumemo in upoštevamo neželene učinke iz
okolja, ki vplivajo na naše meritve. Pri
meritvah, ki jih izvajamo na človeku ima
neželen vpliv že sama prisotnost merilnika, ki
posameznika spravlja v nelagodje. Prav tako
moramo upoštevati stanje govorca pred
nastopom. Na merjenje temperature in
prevodnosti kože vplivata tudi temperatura in
vlažnost prostora. Pri izvedbi vseh meritev je
nujno potrebna tudi kvalitetna namestitev
merilnika na osebo.

8. POPOLNI MERILNI REZULTAT
Merilni rezultat v končni obliki je podan kot
vrednost,
pridobljena
z
matematičnim
modelom, korigirana s koeficientom korekcije.
Le-ta združuje pogreške, narejene pri
posameznih meritvah. Rezultat je na koncu

Merilnik občutka treme med govornim
nastopom ima dobre tržne možnosti, saj se
dandanes vse več ljudi srečuje z različnimi
vrstami javnega nastopanja, vendar pa bi bile
nujno potrebne izboljšave. Senzorje bi bilo
potrebno združiti v eno samo napravo in jo
narediti manj motečo. Vse to bi najverjetneje
povzročilo visoko ceno končnega izdelka.
Takšen merilnik bi lahko služil kot pripomoček
zdravnikom ali terapevtom za zdravljenje strahu
pred javnim nastopanjem.
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Merjenje občutka varnosti v avtomobilu
Blaž Potočnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Povzetek. Občutek varnosti je v človekovem življenju ena najpomembnejših stvari. V tem članku bom opisal
problem merjenja občutka varnosti v avtomobilu. Dotaknili se bomo kaj vpliva na občutek varnosti, katere lastnosti
vplivajo bolj in seveda, kako bi lahko vse skupaj realizirali.
Ključne besede: avtomobil, občutek, varnost
Measuring the feeling of safety in car
We have all heard about EURO NCAP that is the go to in
Europe if you want to know how safe is your car. However, if
they say something is safe it’s not necessary that you would feel
safe in it. This is an article about research I have done to
understand what does matter in perception of car safety and
how we can calculate how safe is someone going to feel in the
car.
Keywords: cars, feeling, safety

1 UVOD
Občutek varnosti, morda se vam bo zdelo preveč
abstraktno ampak vam že v naprej zagotavljam, da je
občutek varnosti popolnoma merljiv. O občutku
varnosti lahko govorimo na delovnem mestu, v
primeru, da se pogovarjamo, kako dobro je
poskrbljeno za delavca na njegovem delovnem
mestu. Lahko govorimo o občutku varnosti v hišah
in blokih. Ljudje sadimo žive meje, postavljamo
zidove in kamere okrog hiš. Vse to seveda pomaga
tudi pri varnosti predvsem pa pomaga pri občutku
varnosti. Vlomilec bo prišel v hišo tudi čez zaklenjena
vrata ampak mi bomo lažje spali, če bomo vrata pred
spanjem zaklenili.
Torej pustimo za seboj občutek varnosti na drugih
področjih, saj lahko napišem celoten članek že na to
temo. Danes se bom raje posvetil občutku varnosti v
avtomobilu. Avtomobil je res le prevozno sredstvo
ampak mnogim ljudem pomeni nekaj več, pomeni jim
svobodo, veselje, hobi in varnost. Čeprav, ko si star
okrog 18 let in kupuješ ali pa vsaj izbiraš prvi avto,
pri nakupu katerega ti pomagajo starši ti ne gledaš na
varnost kot najbolj pomembno stvar pri avtomobilu.
Ampak definitivno pa je to ena glavnih stvari če ne
celo glavna lastnost avtomobila, ki jo imajo v mislih
starši. Pozneje v življenju se to spremeni in tudi sam
začneš gledati na varnost, če ne prej pa, ko prevažaš
svoje otroke. Seveda imamo za merjenje varnosti

organizacijo, ki jo poznamo pod nazivom EURO
NCAP, ki od leta 1997 razbija avtomobile, da bi
ugotovila, kako varno se vozimo in da lahko na
podlagi varnosti poda priporočila kateri avtomobili
so primerni in kateri ne. Ampak na žalost nam tudi tej
testi ne podajo celotne zgodbe. Ker se avtomobili
zaletavajo v fiksno oviro je vse res objektivno odlično
izmerjeno in izračunano ampak v realnem življenju
pa pride do drugačnih situacij. Morda se kdo še
spomni leta 2008 ko je nemški ADAC zaletel malega
Fiata 500, ki je na EURO NCAP testiranju dosegel 5
zvezdic in ogromnega Audija Q7, ki je na testu
dosegel 4. Rezultati so bili šokantni, ker sta
avtomobila po razredu neprimerljiva so poškodbe, ki
so jih utrpele testne lutke v FIAT-u mejile na usodne.
Torej čeprav uradno Fiat 500 varnejši od Audija Q7
pa se te ocene ne skladajo z občutkom varnosti in
glede na ADAC-ove rezultate tudi ne z realnostjo.

2 OBČUTEK VARNOSTI V
AVTOMOBILU
Problema merjenja občutka varnosti v avtomobilu se je
bilo potrebno lotiti postopno in z veliko mero zbranosti.
Najprej je sem identificiral problem in veličine.
Razmisliti je bilo potrebno, kakšne lestvice bi lahko
uporabil in ali lahko dodam kakšne enote. Razvil sem
matematični model. Ker je vedno, ko kaj merimo naša
spremljevalka še negotovost sem se posvetil tudi temu
področju, pogledal katere veličine še vplivajo na meritve
in zapisal popoln merilni rezultat. Za konec pa sem se
ukvarjal še z izvedljivostjo in interdisciplinarnostjo tega
merilnega problema.

2.1 Identifikacija problema
Kot sem že zapisal v uvodu se varnost avtomobila
izmerjena po lestvici EURO NCAP, realna varnost in
občutek varnosti v avtomobilu občutno razlikujejo. Zato
se mi zdi zelo pomembno, da bi občutek varnosti merili.
V svoji kolumni se je tega problema že leta 2012 dotaknil
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tudi znani avtomobilistični novinar Jeremy Clarkson, ko
je pisal o kupovanju prvega avtomobila za takrat njegovo
17 letno hčerko. Ker se nesreče dogajajo na čudne načine,
avtomobili pa so različnih velikosti in nikakor se ne da
zanesti na EURO NCAP ocene je zapisal, da je njegovo
mnenje naslednje: »And a car designed to stay intact
when T-boned at 90 degrees might disintegrate if it’s hit
at 72 degrees. There’s no way of knowing. As a result of
this uncertainty, I follow a very simple path. The more
metal,
the
better.
I
wanted
my daughter to have something absolutely enormous. A
Volvo with elephantitis. That rig they used for moving
space shuttles. I wanted Lincolnshire, with wheels.«
Ker torej testom EURO NCAP ne zaupa popolnoma je sledil
svojim občutkom, občutkom varnosti v avtomobilu. Omenil je
»The more metal, the better.« kar že napeljuje na naslednji
razdelek moje raziskave.

2.2 Identifikacija veličin/vsebin
2.2.1 Velikost
Prvo veličino, ki se mi jo zdi vredno meriti je omenil že
Jeremy Clarkson ko je rekel več kot je kovine bolje je. S
tem je mislil, na to da večji kot je avto, bolje je. To seveda
kar se resnične varnosti tiče ne drži popolnoma, zagotovo
pa izboljšuje občutek varnosti, s čimer se ukvarjam v
svoji raziskavi.
Odločil pa sem se, da tukaj ni pomembna le dolžina
avtomobila, ki je pomembna predvsem v tem, da imajo
večji avtomobili daljši pokrov motorja in s tem
dojemamo, da smo dlje stran od nesreče. V manjši meri
je pomembna tudi širina ampak v tem tudi ni take občutne
razlika med avtomobili.
Bolj pomembna pa je višina. To je pri sedaj ne več novem
ampak že skoraj prevladujočem razredu »športnih
terencev« oziroma SUV-jev poleg lažjega vstopanja
eden glavnih argumentov za nakup. Ljudje se počutijo
bolj varne ker sedijo višje. To nikakor ni presenetljivo,
saj se podobno kot pri daljšem motornem pokrovu
počutimo bolj izolirani od okolice. Pomembno je omeniti
tudi, da je zaradi višine preglednost okoli boljša. Sploh
zaradi velike količine kombijev in tovornjakov v nižjem
avtomobilu ne vidiš kaj se dogaja pred tabo, medtem ko
v terenskem vozilui pogled seže dlje.

2.2.2 Ocena EURO NCAP
Rekel sem, da ocena EURONCAP ne more povedati
vsega. Ampak vseeno je to izmerjena veličina, ki jo je
izdala organizacija, ki v svetu uživa zaupanje. Zato je
tudi ta ocena vpliva na to, kakšen občutek varnosti
imamo v svojem avtomobilu. Mislim, da se vsi strinjamo,
da bi se občutno slabše počutili v Fiat Puntu, ki je na
testiranju dosegel 0 zvezdic. Ampak za tem se skriva bolj
kompleksna zgodba. Verjamem, da bi se počutili bolj
varno v Fiat Puntu ki je dosegel maksimalnih 5 zvezdic.
Če bi oba postavil pred vas in vas vprašal v katerem bi se

raje vozili verjamem, da bi vsi izbrali Punta z 5
zvezdicami. Ampak avtomobila sta v resnici varna
popolnoma enako, ne le to, obakrat je bil testiran isti avto.
Ampak prvi test, kjer je dosegel 5 zvezdic je bil ob
predstavitvi avtomobila leta 2006, drugi test, ko mu ni
uspelo doseči nobene pa je bil leta 2017, ko je bil avto že
11 let na trgu brez občutnih posodobitev. Torej resnična
varnost, vsaj aktivna je enaka, le v teh 11 letih so
napredovali varnostni sistemi in spremenil se je način
ocenjevanja.
2.2.3 Hitrost na losovem testu
Losov test je test, ki izvira iz severa Evrope, bolj
natančno iz Švedske. Kot že ime pove je bil navdih za
test izogibanje losov na cestah. Kako poteka najlažje
pokažem s sliko. Torej avto pripelje do ovire, pri kateri
mora zaviti levo in nato spet hitro desno.
Morda boste sedaj rekli,
da to pa res ni ravno
relevantno, saj pri nas ni
losov. To seveda drži
ampak losov test, se je
izkazal kot eden najboljših
testov
za
preveriti
obnašanje v kritičnih
situacijah in ocenjevanje
dinamike avtomobila. Z
višjo vstopno hitrostjo kot
lahko odpeljemo losov
test
boljši
občutek
obvladovanja avtomobila
imamo
in se zato
počutimo bolj varno. Če
imamo večji občutek
obvladovanja avtomobila
bomo imeli boljši občutek, da lahko rešimo situacijo in s
tem bomo imeli tudi večji občutek varnosti.
2.2.4 Glasnost v avtomobilski kabini
Glasnost v avtomobilski kabini je tudi zelo pomembna za
občutek varnosti, saj tišje kabine povezujemo z bolj
kvalitetno izdelavo vozila in s tem večjo trdnostjo in
varnostjo
2.2.5 Kvaliteta luči
Luči so še ena izredno pomembna stvar, sicer le ponoči
ampak takrat naredijo občutno razliko. Tako kot pri višini
je tudi tukaj razlog v tem, da z boljšimi lučmi vidimo dlje,
lahko bolje predvidevamo kaj se bo dogajalo in se zato
počutimo bolj varno.

2.3 Problem merljivosti
Za merjenje občutka varnosti sem kolebal med intervalno
in ordinalno lestvico. Bolj se mi zdi primerna ordinalna
lestvica, saj višja vrednost pomeni večji občutek varnosti
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ampak vseeno pa popolne ničle ne moremo doseči in
avtomobili niso lepo razdeljeni na intervale ampak so vsi
bolj ali manj skupaj. Glede na izračune, bi se morala
večina avtomobilov nahajati med vrednostnima 200 in
300, zakaj je tako bom pojasnil v naslednji točki ob
matematičnem modelu.

VREDNOST OV PO OBČUTEK
MAT. MODELU
VARNOSTI
Majhen
občutek
OV<200
varnosti
Zadovoljiv
občutek
200<OV<240
varnosti
Dober občutek varnosti
240<OV<270
Odličen
občutek
OV>270
varnosti

zatemnijo le del snopa, ki bi motil ostale udeležence v
prometu.
2.4.5 Glasnost v avtomobilski kabini
𝐺

(
− 1) ∗ 100 govori o glasnosti v avtomobilski
66𝑑𝐵
kabini pri 100 km/h. 66 dB je povprečna vrednost, ki jo
dosegajo avtomobili pri tej hitrosti. Glasnost v kabini je
pomembna saj nam nižja glasnost v kabini daje občutek
boljše izdelave, višje kvalitete vozila in s tem boljši
občutek varnosti. Čeprav bo kdo izpostavil problem pri
električnih avtomobilih, ki veljajo za izredno tihe pa
številke pokažejo drugačno zgodbo. Če v primerjavo
vzamemo VWe-Golf in VW Golf 1.5 Tsi z bencinskim
motorjem ugotovimo, da je razlike v glasnosti izključno
za 1 dB. To pri končnem izračunu prinese razliko 1,5
točke.

2.4 Matematični model

2.5 Negotovost merjene veličine

Za matematični model sem sestavil enačbo, ki vsebuje v
poglavju 2.3 omenjene veličine, ki pa so utežene glede na
to, kako velik vpliv imajo na občutek varnosti

Zagotovo je najmanjša negotovost povezana z merjenjem
velikosti, kjer je sem nam negotovost lahko pojavi le v
odvisnosti s katero merilno napravo merimo, ali
uporabljamo laserski merilnik ali navaden meter in pa
rahel pogrešek tudi zaradi krčenja ali raztezanja
materialov avtomobila ampak ta pogrešek je zanemarljiv.

𝑂𝑉 = 𝑁 + 𝑉 + (
−(

𝐺
66𝑑𝐵

𝑣𝑙
75 𝑘𝑚/ℎ

− 1) ∗ 500 +

𝑘∗𝑑𝑙
30𝑚

−

− 1) ∗ 100 (1)

2.4.1 EURO NCAP
𝑁 = √𝑁𝐶𝐴𝑃3 sem določil zato, ker na občutek varnosti
bolj vpliva nižja ocena, sploh sedaj, ko ima večina
avtomobilov oceno 4 ali 5 zvezdic. Lahko bi celo rekel,
da s tem opisujem bolj občutek nevarnosti avtomobila kot
pa občutek varnosti.
2.4.2 VELIKOST
𝑉 = (𝑙 ∗ 𝑑 ∗ ℎ)2 je enačba za vpliv velikosti avtomobila.
Sam sem mnenja, da ima velikost avtomobila največji
vpliv na občutek varnosti zato je enačba kvadrirana.
2.4.3 Hitrost losovega testa
(

𝑣𝑙
75 𝑘𝑚/ℎ

− 1) ∗ 500 je enačba za hitrost losovega testa.

Prav tako ni pogreška pri uporabi EURO NCAP
rezultatov, saj je rezultat EURO NCAP vnaprej določen.
Pri dolžini snopa luči pa imamo lahko pogreške, v prvi
vrsti že zaradi toleranc pri izdelavi luči pa naj bodo le te
LED ali halogenske. Kot vemo se svetilnost čez čas tudi
spreminja. To bi najbolje odpravili, da bi vzeli več istih
avtomobilov, izmerili svetlost snopa za vse in ga
povprečili. Če bi želeli izključiti še staranje bi morali
najti način, za hitro postaranje svetilnih elementov in
svetilnost izmeriti še takrat.
Negotovost pri glasnosti v avtomobilski kabini je
ponovno povezana s tolerancami, predvsem tesnilnih
gum okrog okna pa seveda tudi s staranjem le teh.

75 km/h je odštetih, ker sem po pregledu mnogih
videoposnetkov določil, da je 75 km/h meja, ki jo doseže
večina avtomobilov in če avtomobil ni sposoben izpeljati
losovega testa pri tej hitrosti si zasluži negativne točke.
Množenje z 500 je, ker je ta hitrost pomemben pokazatelj
aktivne varnosti avtomobila in sem želel, da dobi dovolj
veliko utež.
2.4.4 Dolžina snopa luči

Negotovosti

𝑘∗𝑑𝑙

enačba v kateri nastopa dolžina snopa luči prirejena
glede na 30m. Dolžina dolgega snopa luči dl je
pomnožena z k, katerega vrednost je odvisna od tega
katera vrsta luči v avtomobilu je. K ima vrednost 1 če so
luči halogenske, 2 če so luči LED ali Xenon in vrednost
3, če so luči matrične LED, saj omogočajo vožnjo ves čas
z prižganimi dolgimi lučmi, saj delujejo tako, da
30𝑚

N

V

vl

dl

G

Največji pogrešek pa ima merjenje hitrosti pri losovem
testu saj je odvisno od mnogih stvari. Prva stvar so gume,
ki so na avtomobilu, potem je faktor obrabljenosti
komponent podvozja in volanskega mehanizma.
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2.8 Študija izvedljivosti

Za izračun pogreškov uporabimo enačbo:
𝑢
(

2 (𝑂𝑉)

𝜕𝑂𝑉 2
𝜕𝑣𝑙

=

𝜕𝑂𝑉
( )2 𝑢(𝑁)2
𝜕𝑁
𝜕𝑂𝑉 2
2

) 𝑢(𝑣𝑙) + (

𝜕𝑑𝑙

+(

𝜕𝑂𝑉 2
𝜕𝑉
2

2

) 𝑢(𝑉) +

) 𝑢(𝑑𝑙) +

𝜕𝑂𝑉
( )2 𝑢(𝐺)2
𝜕𝐺

(2)

𝑢(𝑥)2 absolutna negotovost veličine x
(

𝜕𝑂𝑉 2
𝜕𝑥

) Občutljivostni koeficienti merjene veličine x

2.6 Vplivne veličine
Velik problem pri vsakih meritvah so vplivne veličine in
tudi pri merjenju občutka varnosti v avtomobilu ni nič
drugače. Ker se pogovarjamo o avtomobilih, ki so
produkt sestavljen iz več manjših delov je vse zelo
odvisno od toleranc pri proizvodnji. Te so lahko majhne,
lahko pa povzročijo drugačen rezultat pri EURO NCAP
testu. Tolerance pri proizvodnji so pomembne tudi pri
svetilnosti luči. Vse diode in žarnice niso popolnoma
enake, prav tako lahko pride do razlik v plastiki leče pa
tudi nastavitve snopa se lahko razlikujejo, sploh, kjer se
še vedno nastavljajo ročno. Prav tko je svetilnost odvisna
kako stare so luči, saj vemo da svetilnost z leti upada in
zato je tudi starost vozila oziroma bolj natančno luči tudi
vplivna veličina.
Tudi na glasnost v notranjosti vplivajo tolerance pri
proizvodnji tesnil. Vplivajo pa tudi temperature, saj se
lahko pri nižjih temperaturah v notranjosti pojavijo
škripajoči zvoki. Vplivajo pa tudi gume, saj so različne
gume različno glasne, zimske so praviloma glasnejše od
letnih, med letnimi pa so najtišje tiste z nizkim kotalnim
uporom. Gume pa vplivajo tudi na hitrost na losovem
testu. Če so na avtomobilu bolj športne gume lahko avto
odpelje losov test s precej višjo hitrostjo kot z navadnimi
gumami ali pa gumami z manjšim kotalnim uporom.
Tudi tukaj pa je vplivna veličine tudi vreme. Ob nižjih
temperaturah postane guma trša in ima zato manj
oprijema. Prav tako pa oprijem zmanjšuje tudi vlažnost
cestne. Če je cesta vsaj malo mokra in spolzka bo hitrost
s katero je avto sposoben opraviti losov test občutno
nižja.
Za konec pa bi omenil kot vplivno veličino še promet na
cesti, če namreč promet na cesti poteka bolj mirno se bo
voznik bolj varno počutil tudi v manj varnem
avtomobilu.
2.7 Popolni merilni rezultat
Popolni merilni rezultat je enak
OV = (OVizm + Kor) ± U(OV)
Kjer je OVizm glede na merjene vrednost izračunan
občutek varnosti po matematičnem modelu. Kor podaja
korekcijo izmerjene veličine, ki bi jo izračunali z
upoštevanjem vpliva posredno merjenih veličin. u(OV)
pa je razširjena merilna negotovost, raven zaupanja je
95%, faktor razširitve pa 2.

Ideja je popolnoma izvedljiva ne bi pa mogli imeti le ene
naprave za merjenje vsega. Kot merilnik si predstavljam
nek paket, ki ga kupimo in vključuje več merilnikov, ki
bi bili preprosti za transport in vzpostavitev testiranja,
torej če se le da vse brezžično, ki potem podatke pošilja
na centralni računalnik, ki izračunava rezultat.
Uporabnost vidim predvsem pri proizvajalcih
avtomobilov, ki bi potem lahko dobili rezultate, kako
varen se bo avto zdel ljudem in pa za avtomobilske
novinarje.

2.9 Interdisciplinarnost
Pri ideji sodelujejo poleg metrologije tudi akustika zaradi
merjenja glasnosti, saj gledamo katere frekvence so
najbolj moteče. Sodeluje tudi fotonika, saj se ukvarjamo
z problemom svetilnosti in s tem, kako se spreminja s
časom.

3 ZAKLJUČEK
V moji raziskavi sem se torej posvetil občutku varnosti v
avtomobilu. Realiziral sem matematični model, s katerim
lahko izračunamo občutek varnosti v avtomobilu.
Dotaknil sem se različnih lastnosti avtomobilov, ki
vplivajo na občutek varnosti. V tem članku sem se
posvetil merjenju občutka varnosti le iz stališča voznika
ne pa potnikov. Če bi meril občutek varnosti iz stališča
potnikov bi moral upoštevati še spremenljivko, ki je
voznik.
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Merjenje hitrosti porabe zraka pri potapljanju
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E-pošta: uc1410@student.uni-lj.si
Povzetek. Hitrost porabe zraka je pomemben podatek za načrtovanje potopov. Sedajšnje rešitve so večinoma v
obliki ocen ali dragih potapljaških računalnikov. V tem prispevku je opisana problematika merjenja hitrosti porabe
zraka, fizikalno in mehansko ozadje, načrtovanje naprave za merjenje in pregled ciljnih skupin za končen izdelek.
Ključne besede: potapljanje, poraba zraka, EPP, merjenje tlaka.

Measuring rate of air consumption for diving
An important piece of information for dive planning is air
consumption rate. Current methods for determining it mostly
rely on estimates or expensive dive computers. The subject of
measuring air consumption rate along with physical and
mechanical background of the matter, designing a device
capable of measuring it, and an overview of the target group for
the end product are described in this
Keywords: diving, air consumption rate, SAC, pressure
measurement.
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glede na ostale potapljače v skupini, je za primerjavo
najbolj pripravno preračunati porabo zraka na ekvivalent
hitrosti porabe na površju (EPP). To je podatek koliko
zraka bi potapljač podihal pri istih pogojih na površini.
Pripraven pa je zato, ker je z njim enostavno računati,
koliko zraka bi podihal na določeni globini. EPP se
navadno meri v barih na minuto, saj se količina zraka v
jeklenki meri z manometrom (pri znanem volumnu).
Izračun EPP v praksi večinoma temelji na ocenah.
Povprečno globino je brez računalnika težko določiti
(slika 1), tako da so napake pri ocenah lahko zelo velike.

UVOD

Da potapljač pod vodo lahko diha, mu dihalni aparat
dovaja zrak (včasih tudi druge mešanice kisika, dušika in
helija, a to za namene tega prispevka ni ključnega
pomena) pri enakem tlaku kot je tlak vode okrog njega.
Volumen zraka na vdih je neodvisen od globine, okrog
0.5 L na vdih. Nasprotno pa je od globine odvisen tlak
vode in posledično tlak dovedenega zraka iz jeklenke,
zato je pri večji globini poraba zraka višja.
Hitrost porabe zraka je različna od posameznika do
posameznika, korelira pa s telesno težo in fizično
pripravljenostjo. Podatek je bistven za fazo načrtovanja
potopa, saj je dolžina potopa omejena.
Glede na to, da so profili potopov lahko zelo različni,
prav tako pa imajo potapljači svoje preference za položaj

Slika 1: globinski profil tipičnega potopa
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MERJENE KOLIČINE

2.1 Identifikacija vsebin
•
•
•
•
•

t ...čas
pv ... tlak vode
pj ... tlak zraka v jeklenki
patm ... atmosferski tlak
V ... volumen jeklenke

Za dobro merjenje EPP potrebujemo sprotne meritve
tlaka vode ter tlak v jeklenki pred in po potopu. Če želimo
po potopu analizirati določene odseke potopa, npr.
plavanje proti toku, v omejeni vidljivosti, ali v nizkih
temperaturah pod termoklino (globina kjer se
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temperatura vode skokovito spremeni), pa je potrebno
hkrati meriti tudi podatke o tlaku.
Globina potapljača se iz varnostnih razlogov ne sme
spreminjati preveč hitro, zato tudi za interval meritev ni
potrebno izbrati posebno kratkega časa. Globina
nekoliko niha zaradi spreminjanja plovnosti zaradi
dihanja. Perioda dihanja je najmanj 2 sekundi, zato je
interval lahko 1 sekunda. Če je pomnilnik omejen, pa 5
sekund.
Poleg tega je za izračun EPP potreben še podatek o
volumnu jeklenke in atmosferskem tlaku, saj so tlačni
senzorji navadno nastavljeni tako, da izmerijo tlak 0
barov na gladini.

2.2

Problem merljivosti

Globina in tlak vode sta tesno povezana, čeprav je tlak
odvisen še od gostote vode, ta pa je odvisna od slanosti
in temperature. Merjena veličina za izračun EPP je tlak,
torej zaradi nekonstantne gostote vode naredimo napako
pri globini, če gostote ne upoštevamo. Čeprav nas niti ne
zanima posebno, pa se na ta način praktično normira tudi
globina, kar je lahko uporabno za primerjavo potopov.
Za pravilne meritve je velikega pomena dobra
namestitev tlačnega senzorja za tlak vode. Tlak vode se
spreminja za približno 0.1 bar/m, zato ni vseeno, kje se
nahaja. V praksi so večinoma nameščeni na zapestje, na
ramo, ali v bližino pasu. Noben primer ni najboljši, saj so
roke lahko precej višje ali globlje od pljuč, prav tako sta
pas in rama le v določenih položajih na enaki globini, kot
so pljuča (slika 2).

instrumentov na prvo stopnjo regulatorja (slika 3, gauge),
kjer je tlak zraka še enak temu v jeklenki.
Na meritve lahko vplivajo spremembe temperature.
Kot opisuje zrakska enačba (1),
𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇

(1)

• p ... tlak
• V ... volumen
• n ... količina snovi
• T ... temperature
• R ... zrakska konstanta
•
je tlak odvisen od temperature. To lahko vodi do
neželenega fantomskega padca tlaka v jeklenki in na prvi
stopnji. Zrak v sveže napolnjenih jeklenkah je zaradi
stiskanja vroč. Prav tako je velik delež potopov opravljen
poleti. Če je jeklenka na soncu, temperatura vsebovanega
zraka zlahka preseže 40 °C. Potop pa nato lahko poteka
v vodi, ki ima krepko pod 20 °C, v alpskih jezerih pa je
sploh temperatura vode pri dnu 4 °C skozi vse leto.
Jeklenka hitro prevaja toploto, zato se zrak hitro hladi,
tlak pa na začetku potopa hitro pada.
Soroden, a manj problematičen pojav se dogaja v
dihalnem aparatu. Zraku iz jeklenke se na prvi stopnji
močno zniža tlak (z 200 bar na 5-10 bar), zato se zelo
ohladi. Pri polni jeklenki tudi na manj kot -10 °C (tako
da tudi vroč zrak v jeklenki ni nevaren, niti neprijeten za
dihanje). To lahko vodi v zmrzovanje ventilov, zato je
prva stopnja popolnoma kovinska, da lahko voda čim
bolj ogreje zrak. To pa lahko povzroča rahlo nihanje tlaka
ravno tam kjer se meri.

Slika 2: Namestitev tlačnega senzorja vode

V idealnem primeru bi se senzor nahajal nekje v
spodnjem delu pljuč, kar pa za praktične namene ni
izvedljivo.
Najboljša namestitev bi bila na strani prsnega koša, saj
je plavanje na boku redko, vendar bi to povzročalo težave
pri nameščanju, motnje zaradi stikov s potapljaško
opremo in oteženo mobilnost. Kompromis predstavlja
namestitev na naramnico, kjer ima že oprema pogosto
razne jermene za enostavno pritrditev. Poleg tega bo na
ta način senzor ravno na gladini vode pred in po potopu.
Namestitev tlačnega senzorja za merjenje tlaka v
jeklenki po drugi strani je veliko enostavnejša. Dihalni
aparat dopušča namestitev dodatnih dihalnih cevi in

Slika 3: shema prve stopnje regulatorja, ki je pritrjena na
jeklenko. Vir: Floyd Devine, https://www.sualtigazetesi.com/
how-a-scuba-diving-regulators-first-stage-works/ (4. 1. 2020)

Problem s spreminjajočim tlakom v jeklenki zaradi
temperature lahko do neke mere rešujemo s postankom v
vodi pred pričetkom potopa. Zadnje priprave in varnostni
pregledi se pogosto dogajajo v vodi, tako da je to možno.
Druga rešitev bi bila izvzem vzorcev prve minute zajetih
podatkov, ko je gradient temperature zraka največji.

PRIPRAVA PRISPEVKA ZA ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK
3
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Negotovost EPP bo po izračunih 0.14 L/min. Na grafu 1
je prikaz posameznih prispevkov.

Prispevki k skupni negotovosti
0.14

negotovost [L/min]

Temperature zraka v jeklenki ni enostavno meriti
zaradi ostrih pogojev ob polnjenju jeklenke, visoke
korozivnosti zaradi visokega delnega tlaka kisika in
težkega obvoda žic mimo tesnil. Na izhodu jeklenke pa
meritve temperature ne bi bile pravilne zaradi prej
opisanega pojava.
Nihanje temperature in tlaka na prvi stopnji
regulatorja je dovolj majhno, da problema ni treba
posebej reševati.

MATEMATIČNI MODEL

EPP računamo po enačbi (2).
𝐸𝑃𝑃 =
•
•
•
•
•
•
•

𝑁 𝑉 𝛥𝑝𝑗
𝑡𝑝 ∑(𝑝𝑣 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 )

(2)

EPP ... ekvivalent hitrosti porabe zraka na
površini
tp ... čas potopa
pv ... tlak vode
pj ... tlak zraka v jeklenki
patm ... atmosferski tlak
V ... volumen jeklenke
N ... število vzorcev

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
volumen
jeklenke

tlak
čas
ambientni
jeklenke vzorčenja
tlak

Graf 1: posamezne negotovosti

Daleč največji prispevek k skupni negotovosti pride
od negotovosti tlaka vode, 0.13 L/min. Opazen prispevek
ima tudi negotovost volumna jeklenke, medtem ko sta
negotovosti tlaka jeklenke in še posebej časa vzorčenja
zanemarljivi.

Če upoštevamo, da je čas potopa enak (3),

5
𝑡𝑝 = 𝑁 𝑡𝑠
•

(3)

Popolni merilni rezultat podaja enačba (10).

ts ... čas vzorčenja

𝐸𝑃𝑃 = 𝐸𝑃𝑃𝑖𝑧𝑟 [𝐿/𝑚𝑖𝑛] ± 𝑢 [𝐿/𝑚𝑖𝑛]

enačbo lahko poenostavimo (4).
𝐸𝑃𝑃 =

4

𝑉𝑗 𝛥𝑝𝑗
𝑡𝑠 ∑(𝑝𝑣 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 )

•

Pričakovane vrednosti so od 7 L/min do 30 L/min pri zelo
napornih odsekih, z negotovostjo do 0.14 L/min.

Negotovost EPP je geometrijska vsota posameznih
prispevkov negotovosti po enačbi (5),
𝑢𝐸𝑃𝑃 = √𝑐12 𝑢2 (𝑉𝑗 ) + 𝑐22 𝑢2 (𝑝𝑗 ) + 𝑐32 𝑢2 (𝑝𝑣 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 ) + 𝑐42 𝑢2 (𝑡𝑠 )

(5)

kjer so koeficienti cn občutljivostni koeficienti merjenih
veličin, ki jih dobimo tako, da parcialno odvajamo EPP
po posameznih funkcijah (6,7,8,9).

𝑐2 =
𝑐3 =

𝜕𝐸𝑃𝑃
𝜕𝑉𝑗𝑒𝑘
𝜕𝐸𝑃𝑃
𝜕𝑝𝑗
𝜕𝐸𝑃𝑃

𝜕(𝑝𝑣 + 𝑝𝑎𝑡𝑚 )

𝑐4 =

𝜕𝐸𝑃𝑃
𝜕𝑡𝑠

(10)

EPPizr ... izračunan ekvivalent hitrosti porabe
zraka na površini
u ... merilna negotovost

•

(4)

NEGOTOVOST MERJENE VELIČINE

𝑐1 =

POPOLNI MERILNI REZULTAT

(6)
(7)
(8)
(9)
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6.1

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

Izdelava

Načrtovanje in izdelava naprave za merjenje
ekvivalenta hitrosti porabe zraka na površini je možno in
dosegljivo. Naprava bi sestovala iz dveh tlačnih
senzorjev in mikrokontrolerja. Dihalni aparat dopušča
vgradnjo tlačnega senzorja brez posebnih posegov.
Mikrokontroler mora biti v vodotesnem ohišju, ki zdrži
visoke tlake, poleg tega pa mora imeti možnost prenosa
podatkov na PC (MicroUSB, Bluetooth). Podatke o
jeklenki bi se pridobili od proizvajalca. Naprava bi bila s
fleksibilnim kablom pritrjena na dihalni regulator na eni
strani, na drugi pa s karabinom na naramnico
kompenzatorja plovnosti.
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6.2

CESAR

Ciljna skupina in trg

Naprava za merjenje EPP cilja na potapljače, ki
opravljajo veliko potopov in na začetnike, ki si želijo
izboljšati svojo formo. Začetni potapljači zlahka porabijo
zrak še enkrat hitreje kot izkušeni, tako da je hitrost
porabe eden izmed pokazateljev napredka. Naprava bi
zagotovo bila nišni izdelek, ampak potapljači so dobre
stranke. Potapljaška oprema je relativno draga, tako bi
bila naprava cenovno dosegljiva.
Namenskih naprav za merjenje EPP na trgu niti ni.
Večina potapljačev se zanaša na globinomer in
manometer na jeklenki. Obstajajo tudi zapestni in

konzolni potapljaški računalniki, ki pa praviloma
prikazujejo še vrsto drugih podatkov, zato je tudi njihova
cena. Poleg tega so povečini nameščeni na zapestje ali pa
visijo od trupa navzdol, ne na ravni pljuč.
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Povzetek—Za popolnoma prazno sobo težko trdimo, da ni
pospravljena. Ko pa v prostor namečemo pohištvo in predmete,
ta ni več pospravljen. Vsak posameznik pospravljenost dojema na
svoj način, nekoga zmori število razmetanih predmetov, nekoga
njihov izgled, tretjega pa njihova postavitev. Seminar diskutira
objektivno in merljivo količino, ki bo za vedno rešila dileme, kot
so: ”čigava soba je bolj pospravljena?”

I. U VOD
Dojemanje prospravljenosti prostora je subjektivna stvar.
Razlikuje se med posamezniki. Seminar poskusi združiti
različne osebne okuse, ter uvesti objektivno in merljivo
količino, ki jo imenujemo pospravljenost.
Obravnavali bomo prostor, ki lahko predstavlja sobo, mizo
ali tudi večji prostor, kot naprimer delovno halo. Da je
obravnava lažja vpeljemo pospravljenosti obratno veličino razmetanost.
II. M ERJENA VELI ČINA
Namenimo besedo zadevam, ki naredijo prostor razmetan.
Na prvem mestu so to predmeti po prostoru, ki bi jih morali
pospraviti. Vpliva še videz prostora, ki je tesno povezan z
urejenostjo.
Na tem mestu definirajmo razmetanost, označimo jo s ρ,
osnovna enota pa naj bo časovna in to ure, [h]. Takšno
enoto izberemo z idejo, da naj nam pove neko informacijo
o tem koliko časa bi oseba potrebovala, da prostor popolnoma
pospravi. Lestvica je racionalna, referenčna vrednost ρ = 0h
pa naj bo popolnoma prazen prostor, ta namreč ni razmetan.
III. M ATEMATI ČNI MODEL
Razmetanost je funkcija števila, lokacij in videza predmetov.
Želimo smiselen ter uporaben model. Sestavimo ga iz treh
členov:
• čas pospravljanja.
• izgled predmeta in
• lokacija predmeta,
kar zapišemo kot
ρ = ρp + ρiz + ρl .

vsoto čez vse čase. Na tem mestu bi lahko naredili poenostavitev, da so te časi vsi enaki
X
ρp =
ti ' N ti .
(2)
i

Ker bi bila prva vsota prezapletena, približek pa premalo
natančen uberemo srednjo pot. Razdelimo predmete v kategorije, ko bi bili naprimer smeti, predmeti, sklopi in za
vsako kategorijo preštejemo število predmetov, ki jih bomo
toliko časa pospravljali. Število kategorij odvisi od željene
natančnosti ter raznolikosti predmetov. V zapisu
ρp =

2
X

Ci Ni ,

je Ni število predmetov iz kategorije, Ci pa čas da pospravimo
en takšen predmet. Naj opozorim, da je ocena časa pospravljanja predmeta ena izmed najbolj pomembnih količin. Kot
se morda zdi vseeno, ali rečemo, da kozarec pospravljamo 3
ali 6 sekund, se to pri merilni negotovosti lahko lahko pozna
kot 100 odstotna napaka.
B. Izgled predmeta
Na občutek koliko je prostor razmetan telo vpliva njegov izgled. S tem členom želimo doseči, da bodo barvno izstopajoči
predmeti naredili prostor bolj razmetan. Tukaj obravnavamo
samo predmete, ki so vidmi. Tako lahko z belo rjuho na videz
pospravimo zelo razmetano mizo, kar je smiselno, saj se bo
človeku na oko prostor zdel manj razmetan.
Ukvarjali se bomo z barvno razliko med predmetom in njegovo neposredno okolico, upoštevali bomo njegovo velikost,
skozi njegovo vidno površino.
XZ
ρiz = ζ
∆E 2 (r)dS
(4)
S

i

ζ je lepotni faktor, ki določa kako močno k razmetanosti
prispeva videz, ∆E(r) pa je razlika med točko pri r ter okolico
predmeta v barvnem prostoru ab, slika 1 in 2. Integral teče po
vidni površini predmeta.

(1)

A. Čas pospravljanja
Ta člen naj čimbolj točno opisuje čas, ki je potreben da
prostor pospravimo. K temu členu prispevajo vsi prdedmeti v
prostoru, tudi tisti, ki morda niso vidni. Če za vsak predmet
vemo koliko časa ga bomo pospravljali (ti ), to zapišemo z

(3)

i=0

Slika 1. Razlika v barvnem prostoru ab [1]

.

Slika 2. Razlika v barvnem prostoru ab [1]

.

Če je predmet enobarven, izraz lahko napišemo brez integracije.

ρiz = ζ

X

∆Ei2 Si

Slika 4. Neurejena predmeta.

(5)

i

Barvno razliko merimo s spektrometrom, primer na sliki 3.

Slika 5. List je poravnan s robom mize, pisalo je omejeno na površino lista.

Slika 3. Barvni spektrometer podjetja Konica Minolta [2]

.

Gledali bomo kako omejeno je predmet postavljen, ter
koliko prostostnih stopenj še ima. Primer naj bo omara, ki jo
postavimo ob steno ali pa kamorkoli v sobo. Omara ob steni
bo delovala manj razmetano. Če so stranice omare vzporedne
s stenami, bo delovala še manj razmetano. Poleg tega pa naj
šteje še velikost področja na katerega je predmet omejen, v
primeru omare v sobi bo to površina sobe, v primeru omare
ob steni, pa dolžina stene. Zapišemo

C. Lokacija predmeta
ρl = ξ
Idejo za ta člen dobimo z navezavo na entropijo, kot
nekakšno merilo urejenosti. S tem členom želimo povzročiti,
da bodo predmeti, ki so kar ”nametani”, bolj razmetali prostor,
kot predmeti, ki so postavljeni v nekakšnem redu. Ilustrativni
zgled imamo na slikah 4 in 5

X
i

(2π)eNRdof +


 NT dof Z
e
dV
l0
V

(6)

, kjer N označuje število rotacijskih in translacijskih prostostnih stopenj, l0 referenčno enoto razdalje, ki naj bo 1m,
integral pa teče po volumnu v katerem se predmet lahko
nahaja. Tu gre za splošen volumen, ki je dimenzije NT dof .

IV. P OPOLNI MERILNI REZULTAT IN MERILNA

V. Z AKLJU ČEK

NEGOTOVOST

Problematika merjenja pospravljenosti je široko uporabna
tema. Njena potencialna uporaba zajema meritev na delovnem
mestu, uporaba v skupnih prostorih, področje čistilstva, itn.
Model dopušča še veliko mogočih nadgradenj, kot naprimer
upoštevanje estetskih lastnosti predmetov, sesanje in čiščenje.
Na tem mestu bi zelo zanimiva razširjena raziskava na temo
primerjave pospravljenosti prostora z njegovo všečnostjo kako pospravljen prostor je ljudem najbolj všeč.
Koncept pa se lahko razširi na marsikatera druga področja,
le kot primer na urejanje datotek na računalniku, pospravljenost in urejenost mest ter na področje osebne nege urejenost/zanemarjenost, kot merilo za določanje cene pri
frizerskih storitvah.

Navadno je za nas prostor pospravljen, pa vendar so v
njem še vedno pohištvo, preproge, delovni pripomočki in tako
naprej. Zato vpeljemo relativno razmetanost, ki kompenzira
tudi dekor prostora. Na to bi lahko gledali tudi kot na
korekcijo, vsekakor pa je to bolj smiselna vrednost, ko gre
za pospravljenost.
ρrel = ρabs − ρref

(7)

A. Negotovost merjene veličine
Namenimo besedo še negotovosti merjene veličine. Tukaj
podajam negotovost ločeno za vse tri člene. Izrazi so zapisani
s parcialnim odvajanjem členov po merjenih veličinah.
up = δC0 N0 + δC1 N1 + δC2 N2

uiz = ζ

X

2∆Ei Si δEi + ∆Ei2 δSi

(8)



(9)

i

ul = ξ

X  e NT dof
i

l0

δVi

(10)

Za kompletnost navedimo še celoten izraz:

u = up +iz +ul = δC0 N0 + δC1 N1 + δC2 N2
X

+ζ
2∆Ei Si δEi + ∆Ei2 δSi
i

+ξ

X  e NT dof
i

l0

δVi

(11)

B. Merilni rezultat
Relativno razmetanost skupaj z nedoločenostjo zapišemo,
kot
ρrel = ρabs − ρref ± u(ρ).

(12)

Pospravljenost označimo s π in jo definiramo kot obratno
vrednost razmetanosti.
πrel =

1
± u(π)
ρrel

(13)

Pazimo da napako pravilno preračunamo, saj gre za posredno merjeno veličino.
u(π) =

u(ρ)
ρ2rel

(14)

Sledi zapis za pospravljenost prostora:
πrel =

1
u(ρ)
± 2
ρrel
ρrel

(15)

Index Terms—pospravljenost, razmetanost, urejenost, delovno
okolje

L ITERATURA

[1] https://sensing.konicaminolta.us/blog/identifying-color-differences-using-l-a-b-or-l-c-h-c
Accessed: 2019-11-15.
[2] https://sensing.konicaminolta.us/products/cm-26dg-spectrophotometer/.
Accessed: 2019-11-15.
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Merjenje kvalitete ustne higiene
Matevž Semolič
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ms9786@student.uni-lj.si
Povzetek. V delu je podan predlog za rešitev problema merjenja kvalitete ustne higiene. Ustna higiena je posameznikova skrb za
ustno in zobno zdravje preko ščetkanja, nitkanja in strganja jezika. Glavni cilj podane ideje je lažja in boljša skrb za ustno higieno,
saj ima to velik vpliv na posameznikovo zdravje. S pomočjo predlaganega merilnega sistema, ki na podlagi merjenja sile, časa in
uporabe različnih dentalnih pripomočkov lahko posameznik objektivno izmeri kvaliteto lastne ustne higiene in celo pridobi
informacijo o svojem dentalnem zdravju.
Ključne besede: ščetka, čas, ščetine, ustna higiena, ščetkanje, obloge, vnetje, kvaliteta
Measuring quality of oral hygiene
A method for measuring quality of oral hygiene is
proposed. Different techniques of toothbrushing, dentifrices
and types of toothbrushes have effect on persons oral hygiene.
One of the main factors is time which greatly impacts persons
quality of oral hygiene. The purposed solution aims to give
objective evaluation of quality of oral hygiene taking into
account toothbrushing time, different types of dentifrices and
different techniques of oral hygiene.
Keywords: dentifrices, techniques, oral hygiene, toothbrush,
cleaning, brushing

1 UVOD
1.1 Identifikacija problema
Ustna higiena je posameznikova skrb za njegovo
ustno in zobno zdravje preko čiščenja zob, nitkanja in
strganja jezika. Ustrezno merjenje kvalitete ustne higiene
predstavlja veliko prednosti in lahko prinese veliko
pozitivnih posledic k zdravju, obnašanju in življenju
posameznika. Osebe s slabšo kvaliteto ustne higiene so
bolj podvržene hujšim zdravstvenim problemom,
boleznim in obolenjem kot so npr. demenca,
kardiovaskularne bolezni, obolenja dihalnih poti in
organov ter celo raka. Ob tem pa površna ustna higiena
vpliva tudi na socialno plat posameznikovega življenja,
saj ima lahko velike posledice na njegov govor, vonj in s
tem posledično tudi na njegov celoten izgled. Z uporabo
ustrezne merilne metode bi lahko izmerili ali oseba
pravilno skrbi za higieno in si s tem drastično zmanjša
možnosti prej predstavljenih problemov, ki so posledica
slabe ustne higiene.
V tem članku je predstavljena metoda, ki posredno
preko merjenja kvalitete čiščenja ustne votline na podlagi
informacij o tehniki čiščenja zob, uporabi različnih
izdelkov za ustno higieno, času in frekvenci čiščenja
poda rezultat oziroma informacijo o merljivi kvaliteti
ustne higiene posameznika s pomočjo objektivnega

merilnega sistema. Dobili bi objektivno oceno kvalitete
ustne higiene, katera je vezana na področja medicine,
fizike in elektrotehnike.
1.2. Obstoječa metoda določevanje ustne higiene
Najpogosteje uporabljen način določevanje kvalitete
ustne higiene je s pomočjo metode: Simplified Oral
Hygiene Index [1] (OHI-S), ki je posplošena metoda, ki
temelji na OHI (Oral Hygiene Index, Greene and
Vermilion – 1964).
Sestavljena je iz določanja vrednosti dveh delov,
tako imenovanega Debris Index-a in Calulus Index-a, ki
nam podajata informacijo o vrednosti oblog in zobnega
kamna posamezne ploskve izbranih zob(6). Dobimo 6
ploskev zob, po 1 zunanja in 1 notranja za vsak izbran
zob. Točkovanje indeksa oblog (Debris Index) in indeksa
zobnega kamna (Calculus Index) po OHI-S je podan v
tabelah 1 in 2:
Točke
0
1
2

Kriterij
Brez oblog
Obloge, ki ne prekrivajo več kot 1/3 zobne površine
Obloge, ki prekrivajo več kot 1/3 vendar manj kot 2/3
izpostavljene zobne površine
3
Obloge, ki prekrivajo več kot 2/3 izpostavljene zobne
površine
Tabela 1: Kriterij zobnih oblog
Točke
0
1
2

Kriterij
Brez zobnega kamna
Zob. kamen prekriva več kot 1/3 zobne površine
Zob. kamen, ki prekriva več kot 1/3 vendar manj kot
2/3 izpostavljene zobne površine
3
Zob. kamen, ki prekriva več kot 2/3 izpostavljene zobne
površine
Tabela 2: Kriterij zobnega kamna

Seštejemo točke iz indeksa oblog (Debris Index) in
zobnega kamna (Calculus Index) za vsako ploskev
posameznega zoba posebej in se potem to deli s številom
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vseh opazovanih ploskev (6). Določitev kvalitete ustne
higiene se nato razbere s primerjavo izračunane vrednosti
in vrednosti v tabeli 3:
0 – 0.6
Nizka
0.7 – 1.6
Povprečno
1.7 – 2.5
(Zelo) Visoka
Tabela 3: Kriterij ustne higiene






Dobro
Zadovoljiva
Nezadovoljiva / Slaba

Calculus Index = (Vse točke) / 6
Debris Index = (Vse točke) / 6
OHI = Debris Index + Calculus Index

Podana rešitev merilnega problema kvalitete ustne
higiene v tem članku se od OHI-S razlikuje v tem, da je
definirana na podlagi objektivnih meritev fizikalnih
veličin, skupaj združenih v matematični model.
Potrebno pa je dodati da se metoda podana v tem
članku osredotoča na ustno higieno vezano na obloge in
delno na vnetja dlesni, saj je le te možno odstraniti z
uporabo dentalnih pripomočkov dostopnim večini ljudi.
Za odstranitev oziroma čiščenje zobnega kamna pa je
potrebna uporaba dentalnih storitev.

2 MERJENE VELIČINE
Neposredno merjena veličina ki je prisotna v
predlagani merilni metodi je čas. S pomočjo ure oziroma
štoparice bi lahko izmerili čas umivanja zob
posameznika, kar bi nam seveda podalo vrednost ki
dodaja k kvaliteti ustne higiene. Posredno merjene
veličine pa so: kot in pozicija, katere bi izmerili s
pomočjo žiroskopa, pospeškometra ali kamere in sila, ki
bi jo izmerili z uporabo uporovnega lističa.
Za dodelavo merilne metode in matematičnega
modela bi lahko razmišljali tudi o uporabi merilnikov pH
nivoja sline, ki lahko posledično vpliva na zobne obloge
in s tem ustno higieno. Potrebno pa bo tudi uvedba
nekaterih novih koeficientov, posamezno razloženih v
nadaljnjih podpoglavjih, ki bodo dodali oziroma vplivali
na končno oceno in matematični model novo definirane
metode.

2.1 Čas
Čas je mogoče neposredno meriti z uporabo ure in
ima zelo veliko oziroma celo največjo utež vpliva na
končno
oceno
kvalitete
ustne
higiene.
Povezava ustne higiene s časom je bila preučena v
raziskavi [2], kjer so raziskovalci pridobili informacijo o
zmanjšanju deleža oblog ob uporabi 1,5g zobne paste za
različne čase umivanja zob ob uporabi navadni zobne
ščetke. Pri raziskavi je bilo prepoznano da se pri
posameznikih, ki ščetkaj zobe 60 sekund brez uporabe
zobne paste in 60 sekund z uporabo zobne paste, količina
odstranjenih oblog bistveno ne razlikuje, kar pomeni da
je čiščenje zob pod 60 sekundami neodvisno od uporabe
zobne paste, to velja tudi za daljše čase ščetkanja.
Za najdaljši čas opazovanja je bilo dokazano, da se
pri ščetkanju odstrani 55% več oblog kot bi se le pri
tretjini opazovanega najdaljšega časa. Že dvominutno

ščetkanje zmanjša odstrani skoraj 30% več oblog kot
enominutno. Opazno je, da se v prvih 60 sekundah
količina oblog hitro zmanjša, ki pa se dalje v odvisnosti
od časa začne postopoma zmanjševati. Daljši čas
ščetkanja nima tako močnega vpliva na čistost kot ga ima
prva minuta čiščenja. Na podlagi te raziskave[1] in
drugih informacij, ki raziskujejo kvaliteto ustne higiene
v odvisnosti od časa ščetkanja zob, bi čas vključil v
matematičnem modelu v obliki integrala. Veličina časa
je podana s črko t, osnovna enota pa je sekunda.
Pod čas lahko dodamo tudi frekvenco umivanja zob,
oziroma kolikokrat v 24ih urah si oseba očisti zobe in
kako to vpliva na obloge, vnetje in posledično na ustno
higieno. Raziskava [3] prikaže da se vnetja pojavijo že po
4ih dneh podpovprečne ustne higiene. Štiri skupine oseb
so skrbele za ustno higieno ob različnih časovnih
intervalih: prva vsakih 12, druga vsakih 48, tretja vsakih
72 in zadnja vsakih 96 ur. Iz raziskave [3] je razvidno, da
je pri posameznikih ki skrbijo za ustno higieno v daljših
intervalih vrednost oblog in dlesne vnetje višja kot pri
posameznikih, ki skrbijo za ustno higieno v manjših
časovnih intervalih (12ih urah v primeru raziskave).
S tem se opazi tudi da na ustno higieno vpliva tudi
frekvenca čiščenja oziroma časovni interval, ki nam pove
na koliko časa oseba poskrbi za ustno higieno. To bi
lahko izmerili s pomočjo našega merilnega sistema
(modificiranega dentalnega pripomočka) na tak način da
bi ta hranila podatek o njeni zadnji uporabi in bi s
pomočjo tega preračunala oziroma podala frekvenco
čiščenja
zob.
Veličina frekvence oziroma intervala čiščenja bo
definirana s ti, uporabljena enota pa bo ura - h.

2.2 Sila
Posredno merjena veličina - sila, ki bi jo lahko merili
z uporabo uporovnih lističev, vpliva na odstranitev
umazanije s posameznih ploskev opazovanih zob ter
lahko povzroči rane na površini zoba in s tem dovzetnost
za bakterije, vnetost dlesni in umazanijo.
S pregrobim ščetkanjem lahko povzročimo abrazijo
dentina [8]. Po raziskavah je bilo pokazano da ščetkanje
z večjo silo povzroča večjo odstranitev oblog in
umazanije z zobnih površin, vendar prevelika sila
povzroča rane zobovja in dlesni.
Veličino sile označimo z F, osnovno enota pa je N
(newton). Vrednost sile, se bo gibala le med 0.5 in 3.5N
saj večja sila ni primerna. Preveliko ali premajhno silo bi
lahko preprečili z zvočnim signalom preko našega
merilnega sistema.

2.3 Tipi zobnih ščetk in trdota ščetin
V raziskavi [5] je bil testiran oziroma izmerjen vpliv
različnih tipov ščetin zobnih ščetk na odstranitev
umazanije in oblog in s tem vpliv na kvaliteto ustne
higiene. Informacija uporabljena v našem matematičnem
modelu je vezana primarno na odstranitev oblog in
sekundarno na vpliv vnetja dlesni. Rezultati [5] raziskave

PRIPRAVA PRISPEVKA ZA ELEKTROTEHNIŠKI
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so pokazali, da tudi trdota ščetin vpliva na celotno ustno
higieno.
Uporaba srednje trdih ščetin ima boljšo efektivnost
čiščenja oblog, neodvisno od uporabe navadne ali
električne zobne ščetke. Če bi pa primarno opazovali
indeks vnetja dlesni, povzročajo srednje trde ščetine
hujše posledice kot pa mehke, zato je ščetka z mehkimi
ščetinami priporočena za vsakodnevno uporabo.
Definiramo veličino trdosti ščetin Kt, ki so navadno
definirana s strani proizvajalca zobnih ščetk.
Po raziskavah [4][5] je bilo pokazano, da uporaba
navadnih ali električnih zobnih ščetk nima zelo velikega
vpliva na odstranitev oblog in celo indeksa vnetja. Tip
ščetke lahko vpliva le na ta način, da so posamezniki
navajeni uporabe enega ali drugega tipa zobne ščetke in
je posledica tega boljše in kvalitetnejše ščetkanje z
uporabo
posamezniku
»poznanega«
tipa.
Vendar pa lahko tisti del matematičnega modela, ki se
nanaša na uporabo navadne ali električne ščetke
preprosto zanemarimo. Ta del nam ne bi prinesel dovolj
velikega vpliva na rezultat, da bi dobili natančnejšo
oceno kvalitete ustne higiene.

2.4 Delež očiščenih zobnih površin
S pomočjo žiroskopa, pospeškometra ali kamer bi
bilo mogoče preračunati in določiti katere ploskve so bile
med ščetkanjem očiščene. Za popolno in kvalitetno
ščetkanje zob bi bilo potrebnih 20 pozicij in orientacij
zobne ščetke, katere bi lahko določili oziroma preverili s
pomočjo 6 osnega žiroskopa ali kamer. Merjenje kota ne
bi bilo zadostno, saj imamo veliko orientacij naše zobne
ščetke pri ščetkanju, ki bi se ponavljale oziroma
prekrivale po rezultatih. Na primer: čiščenja zunanje
ploskve zadnjih zgornjih zob na levem delu in notranje
ploskve tretjega, drugega in prvega kočnika spodnjih zob
na desni strani bi bila orientacija zobne ščetke podobna
ter bi bila potrebna zato velika natančnost merjenja kota
s pomočjo žiroskopa, da bi opazili razliko.
Za rešitev te težave bi morali uporabljati tudi
informacijo o višini zobne ščetke iz česar bi dobili
informacijo ali posameznik čisti spodnje oziroma zgornje
zobe. Seveda bi moral biti senzor pravilno nastavljen in
dovolj precizen, da bi dobili tako informacijo o
spremembi višine zobne ščetke.
Z informacijo o poziciji in kotu bi lahko tako
pridobili rezultate ali si oseba pri skrbi za lastno ustno
higieno očisti vse ploskve posameznega zoba. Podamo
novo spremenljivko označeno z Kp, katero bi s pomočjo
funkcije uporabil za pridobitev informacije o številu
očiščenih ploskev.

2.5 Strganje jezika in nitkanje
Dodatno bi lahko na kvaliteto ustne higiene vplivala
umazanost jezika posameznika. Pri raziskavah [7] je
pokazano da čiščenje jezika ne vpliva na vrednost oblog
po Debrix Inedx-u in na vnetja dlesni, zmanjša pa
količino bakterij, ki se nahajajo na jeziku in bi zato
upoštevali tudi ali oseba redno skrbi za čistočo jezika.

Veličino strganja bi podali kot Ks, ki nosi informacijo
ali si posameznik strga jezik.
Vpliv nitkanja [6] bi povezali na podoben način kot
bi to storili pri strganju jezika. Velja da nitkanje najbolj
vpliva na zmanjševanje možnosti nabiranja umazanije
med posameznimi zobi in s tem poboljša kvaliteto ustne
higiene posameznika. Podobno kot prej bi tudi tu
definirali neko novo veličino za nitkanje z oznako Kn, ki
nosi informacijo ali oseba nitka ali ne.
Ti dve informaciji bi pridobili z uporabo končnih
stikal saj bi ob uporabi strgalca za jezik in nitke končno
stikalo podalo informacijo ali sta bila ta dva dentalna
pripomočka uporabljena ali ne.

3 PROBLEM MERLJIVOSTI
Za predlagano merilno veličino bi lahko sestavili
lestvico, ki bi določala oceno kvalitete ustne higiene in jo
opisuje.
Uporabljena je lahko ordinalna ali intervalna
lestvica. Rezultat našega merjenja bi padel v nek interval
vrednosti kvalitete ustne higiene, ki bi s strani
strokovnjaka bil predhodno opisan in ocenjen, kolikšna
je ustna kvaliteta za ta interval. S tem bi primerjali
objektivni rezultat v obliki numeričnega podatka, ki ga
pridobimo z uporabo merilnega sistema na podlagi
objektivnega merjenja, z oceno kvalitete ustne higiene s
strani osebe, ki je specializirana za določitev le te. Lahko
bi bila uporabljena OHI-S metoda z uporabo barvilnih
tablet in s tem primerjali rezultatov oziroma ocene
kvalitete ustne higiene.
Prav zato bo poglavitni del predlaganega merilnega
sistema interdisciplinarnost, ki povezuje elektrotehniko z
dentalno medicino.
Ker za novo veličino Ih ne bi morali enačiti enot z
obstoječimi SI enotami, bi kot rezultat uporabili kar
numerično vrednost.

4 MATEMATIČNI MODEL
Novo veličino označimo s simbolom Ih in zanjo
definiramo matematični model:
𝒕

̅ , 𝑲𝒕, 𝑲𝒑)𝒅𝒕 + 𝑩 ∗ 𝒇(𝑲𝒏, 𝑲𝒔) + 𝑫 ∗ 𝒇(𝒕𝒊)
𝑰𝒉 = 𝑨 ∗ ∫ 𝒇(𝑭
𝟎

Vse veličine so podane znotraj funkcij, ki sestavljajo
matematični model. Podane so na tak način, da imajo
nekatere večjo utež in s tem tudi večji vpliv.
Pri funkciji f(ti), ki je odvisna od intervala časa nam
koeficient C, pretvori vrednosti te funkcije v sekunde, da
imamo vse na enakih časovnih enotah. Skupaj smo
združili koeficient nitkanja medzobnih ploskev in
strganja jezika, ker ima to podoben vpliv na oceno
kvalitete ustne higiene posameznika.

4
SEMOLIČ

Definirane so funkcije:
 f(𝐹̅ , 𝐾𝑡, 𝐾𝑝)…funkcija v odvisnosti od sile,
trdote ščetin in deleža očiščenih površin
f(𝐹̅ , 𝐾𝑡, 𝐾𝑝) = 𝐹̅ ∗ 𝐾𝑡 ∗ 𝐾𝑝
 f(Kn,Ks)…funkcija
v
odvisnosti
od
posameznikovega nitkanja in strganja
f(Kn,Ks) = Kn + 0.75*Ks
 f(ti)…funkcija v odvisnosti od intervala
ščetkanja
f(ti) = ti2 (čas trenutnega ščetkanja) – ti0 (čas
preteklega ščetkanja)
Pri matematičnemu modelu vključujemo tudi
koeficiente A, B in C, ki nam predstavljajo uteži, kako
vplivajo veličine na končno oceno. Največjo vrednost
ima utež A, saj čas in sila ščetkanja ter trdnost ščetin
zobne ščetke najbolj vpliva na oceno kvalitete ustne
higiene. Najnižjo vrednost uteži pa ima koeficient B,
povezan z čiščenjem medzobnih ploskev in nitkanja. Pri
nitkanju in strganju dodamo pred koeficient strganja
faktor 0.75, saj ima čiščenje jezika manjši vpliv na
kvaliteto ustne higiene kot nitkanje, ki ima večji vpliv na
celotno končno oceno.

5 VPLIVNE VELIČINE
Poleg vseh merilnih veličin, ki so upoštevane v
matematičnemu modelu, vplivajo na končni rezultat še
nekatere druge vplivne veličine.
Na rezultat podanega merilnega sistema bi vplivala
predhodna kvaliteta ustne higiene ki bi jo morali določiti
s »kalibracijo« merilnega sistema ob prvih meritvah. Ob
prvi uporabi merilnega sistema bi bilo potrebno
kalibrirati merilni sistem ki bi določil predhodno oceno
kvalitete ustne higiene pred uporabo podanega merilnega
sistema. Velik vpliv na kvaliteto ustne higiene ima
dovzetnost posameznika za ustna obolenja, ki dodatno
vpliva na ustno zdravje posameznika. pH vrednost sline
prav tako vpliva na količino oblog in zobnega kamna, saj
bodo osebe z višjim pH sline imele več umazanije in
oblog, kar bo pomenilo, da bi morale čistiti ustno votlino
učinkoviteje in pogosteje kot osebe z nižjo pH vrednostjo
sline. Ekonomski in socialni razlogi vplivajo in so
povezani z dostopnostjo posameznika do merilnega
sistema ter dentalnih pripomočkov, s katerimi
posamezniki skrbijo za ustno zdravje. Veliko vplivno
veličino predstavlja tudi resnost uporabe merilnega
sistema, ki je odvisna od posameznika, npr. če bi oseba
privzdignila strgalce za jezik bi merilni sistem pridobil
informacijo o tem, da je oseba uporabila strgalce, katere
uporaba pa ni nujno da bi bil učinkovita ali celo
opravljena.

6 MERILNA NEGOTOVOST
Merilno negotovost kvalitete merjenja ustne higiene
bi izmerili po enačbi:
𝑢(𝐼ℎ) =
√𝑐12𝑢2 (𝑡) + 𝑐22𝑢2 (𝐹) + 𝑐32 𝑢2 (𝐾𝑡) + 𝑐42𝑢2 (𝑡𝑖)+𝑐52𝑢2 (𝐾𝑝) + 𝑐62(𝑢2 (𝐾𝑠) + 𝑢2 (𝐾𝑛))

Negotovost je odvisna tako od posameznih posredno
kot tudi neposredno merjenih veličin. Občutljivostne
koeficiente c dobimo kot parcialni odvod Ih po
𝜕𝐼ℎ
posamezni vplivni veličini 𝑐 =
(𝜕𝑋𝑛 predstavlja
𝜕𝑋𝑛
vplivno količino, za katero računamo občutljivostni
koeficient).
Meritvi Kn in Ks sta odvisni od človeka in je zato
negotovost vezana na posameznikovo uporabo. Prav zato
lahko določimo, da je za ti dve veličini vir negotovosti
človek. Informacijo o uporabi strgalca in nitke pridobimo
kot vrednost ali oseba uporabi ta dva pripomočka ali ne,
z uporabo končnih stikal (binarna vrednost) in bi prav
zato lahko posameznik ta pripomočka le privzdignil in ju
ne uporabil.
Negotovost pri merjenju veličin F (sile) in t (časa),
pa so vezane na uporabljene merilne sisteme oziroma
senzorje in njihovo delovanje. Navadno se informacije o
njihovem delovanju, npr. tolerance, natančnost, itd.
pridobi s podatkovnih tabel in literature.
Podobno je tudi za merjenje deleža očiščenih zobnih
površin, kjer je merilna negotovost odvisna od
uporabljenih senzorjev oziroma merilnih delov (žiroskop
in pospeškometer, kamera,…), katerih tolerance in
informacije se pridobi na kalibracijskih certifikatih in
enako podatkovnih tabelah. Za različne tipe senzorjev in
merilnih delov je potrebno gledati različne podatkovne
dokumente.
Moja ocena posameznih negotovosti in koeficientov
negotovosti je predstavljane na naslednjem grafu (graf 1).
Merilna negotovost in občutljivostni koeficienti

Sila

Trdota
ščetin

Interval Nitkanje in
Čas
Delež
čiščenja strganje ščetkanja očiščenih
površin

Merilna negotovost

Občutljivostni koeficienti

Graf 1: Ocene negotovosti in občutljivostnih koeficientov

7 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Popoln merilni rezultat podaja naslednja enačba, kjer
je K korekcija, u pa negotovost.
Ih = (izmerjena_vrednost – K) ± u
Korekcijo bi pridobili posredno preko merjenja
veličin in kalibracije merilnega sistema. Prav tako bi
lahko korekcijo dobili oziroma jo izpopolnili s
spreminjanjem uteži A, B in C.

PRIPRAVA PRISPEVKA ZA ELEKTROTEHNIŠKI
VESTNIK
5

8 MOŽNE APLIKACIJE
Podan merilni sistem ima visoke možnosti
izvedljivosti. Vsi sestavni deli podanega merilnega
sistema že obstajajo v veliko oblikah in verzijah ter bi
bilo za končno izdelavo potreben le izbor najboljšega in
najustreznejšega. Senzorje oziroma merilne sisteme pa bi
bilo treba tudi ustrezno pripraviti in preoblikovati prav za
določeno nalogo, katero bi opravljali pri merjenju
kvalitete ustne higiene.
V tej smeri podobne ideje že obstajajo in so
največkrat podane kot tako imenovane pametne zobne
ščetke.
Podan merilni sistem bi se lahko uporabljalo v
laboratorijih, kjer bi se lahko testiralo najustreznejše
dentalne pripomočke oziroma njihove izvedbe, za
najboljše ustno zdravje ljudi. Prav tako bi ga lahko
uporabljali posamezniki, ki imajo odpor oziroma celo
strah do zobozdravnikov, saj bi lahko tako sami testirali
in izmerili lastno kvaliteto ustne higiene brez obiska pri
zobozdravniku.

9 ZAKLJUČEK
Ideja za merjenje kvalitete ustne higiene preko
merjenja kvalitete čiščenja zob bi predstavljala dve
poglavitni prednosti pri posameznikovi uporabi
merilnega sistema. Oseba bi pri skrbi za svoje ustno
zdravje povratno tudi dobila objektivno izmerjeno
informacijo o kvaliteti ustne higiene, preko katere bi si
odločila za nadaljnjo skrb za svoje lastno zdravje in s tem
tudi za življenje.
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Dovzetnost za nakup avtomobila
Adam Hrastnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ah1223@student.uni-lj.si
Povzetek. Prispevek predlaga metode za meritev dovzetnosti za nakup avtomobila, oz. vrednosti zanimanja za
nakup vozila. Predstavljeni so različni načini za pridobitev objektivnih rezultatov, tako z uporabo že obstoječih in
vzpostavljenih metod, kot hevrističnih. Dovzetnost se meri izključno pri ogledu novih vozil v avto-salonu.
Osredotoča se na merjenje odzivov stranke pri ogledu vozila in na preizkusni vožnji. Predlagan je matematičen
model, katerega rezultat je faktor dovzetnosti, ki neposredno pove vrednost zanimanja za nakup vozila. Vrednosti
so razporejene po mejah v predlagani lestvici. Za izmerjene vrednosti so podane ocenjene negotovosti in vplivne
veličine. Na koncu je prikazan tudi primer uporabe, princip realizacije in nekaj potencialnih uporabnikov
predlagane rešitve.
Ključne besede: merjenje, dovzetnost, nakup, avtomobil

Car purchasing susceptibility
This article suggests methods for measuring car purchasing
susceptibility or the value of purchasing interest. Presented are
different ways of gaining objective results, be it with the usage
of well-known and established methods or heuristic ones.
Susceptibility is measured solely in the case of purchasing
new vehicles at a car dealership. The focus is measurement of
customer reactions during viewing and the test drive. A
mathematical model is purposed, which directly returns the
purchasing susceptibility/interest factor. Measured factors are
categorized in different ranges on the proposed scale.
Estimated uncertainties and influence quantities are given for
measured factors. At the end, an example is displayed, along
with the realization principle and some potential clients of the
purposed solution.
Keywords: measurement, susceptibility, purchase, car

1 UVOD
Čeprav objektivni razlogi za odločitev nakupa
avtomobila, do velike mere ostajajo neznani, se je z
osredotočanjem na določene razmere in uporabo
različnih hevrističnih metod, mogoče približati
objektivnemu rezultatu.
Najbolj vplivna lastnost pri nakupu vozila je osebnost
stranke. Izkaže se, da je posplošenje te lastnosti
praktično nemogoče, razen v nekaterih okoliščinah, ko
se osredotočimo samo na določen tip vozila.

2 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Praktično vsaka dobra ideja se skriva za problemom,
katerega rešuje.

2.1 Cilj
Glavni cilj prispevka je globje razumevanje končnih
strank (kupcev). Z globljim razumevanje, lahko avtosalon bolj natančno usmerja oglase (digitalne ali fizične)
in s tem prihrani denar.
Tovrstno orodje bi tudi koristilo novincem agentom,
za lažje ovrednotenje zanimanja za nakup avtomobila.
V drugem pogledu, bi lahko služilo tudi kot temelj za
zasnovo avtonomnega avto-salona.

2.2 Obseg
Zaradi potencialne obširnosti teme, se prispevek
osredotoča izključno na merjenje dovzetnosti pri nakupu
novega avtomobila v avto-salonu. Pri samem nakupu, se
upošteva izključno vedenje stranke pri ogledu vozila in
med preizkusno vožnjo.
Neposredno so osebnostne lastnosti stranke
zanemarjene, upoštevajo se posredno glede na tip
vozila, za katerega se stranka zanima. Izkaže se, da je
mogoče povezati tipe vozil s tipi ljudmi, ki jih kupujejo
– kar je tu izkoriščeno [1].
Prav tako se ne upošteva finančno stanje stranke, saj
je bistvo tega prispevka merjenje vrednosti zanimanja in
ne dejanske možnosti za prodajo vozila.

2

HRASTNIK

3 IDENTIFIKACIJA VELIČIN
Faktor dovzetnosti

Za izvajanje meritve, prvo potrebujemo vedeti, kaj
sploh merimo.
Kot je bilo omenjeno, upoštevamo samo ogled vozila
in preizkusno vožnjo. Ker sta ti dve dejanji tako
različni, je najbolje, da ju jemljemo posebej.

3.1 Ogled

trajanje ogleda,
povprečna hitrost pri ogledu.

Trajanje ogleda nam pove predanost k odkritju
pravega avtomobila, povprečna hitrost ogleda, pa kako
hitro se stranka premika med avtomobili na zalogi.
Za bolj točne rezultate bi bilo smiselno spremljati
trajektorijo stranke čez salon. Dodatno, bi v kabini
vozila spremljali obrazno mimiko, pozornost na
podrobnosti in dialog med stranko in agentom.

3.2 Preizkusna vožnja
Pri preizkusni vožnji se meri način vožnje stranke.
Torej upoštevajo se:
•
•
•
•

Sklep vrednosti faktorja
stranka bo zelo verjetno vozilo kupila

0.75 ≤ 𝑄𝑑 < 1

stranka je zainteresirana za nakup

0.5 ≤ 𝑄𝑑 < 0.75

stranka je na meji zainteresiranosti

0.25 ≤ 𝑄𝑑 < 0.5

stranka je nezainteresirana za nakup

0 ≤ 𝑄𝑑 < 0.25

stranko avtomobil ne zanima

𝑄𝑑 … merilni rezultat je definiran kot faktor dovzetnosti

Ob ogledu se spremlja usmerjena pozornost stranke
na avtomobil. Upoštevajo se:
•
•

𝑄𝑑 ≥ 1

maksimalna hitrost,
maksimalen pospešek (v vseh oseh, če je to
mogoče),
pogostost naglih pospeškov,
trajanje preizkusne vožnje.

Maksimalna hitrost, maksimalen pospešek in
pogostost naglih pospeškov nam povejo mejo, do katere
je stranka pripravljena »pripeljati« vozilo. Večje
vrednosti se po navadi pojavljajo pri vozilih športnega
tipa, manjše pa pri družinskih vozilih.
Poleg naštetih bi bilo smiselno še spremljati obrazne
mimike in ovrednotit cestišče na katerem stranka
preizkuša avtomobil (vijugaste, ravne ceste…).

4 PROBLEM MERLJIVOSTI
Pred zapisom matematičnega modela, je potrebno
zastaviti približno vrednost rezultata, njegovo območje
in kaj točno predstavlja.
Poleg rezultata, je pametno, v izogib neprijetnim
situacijam neznanih rezultatov, definirati vse težave, ki
se lahko pojavijo pri meritvi.

4.1 Lestvica
Tabela 1: Merilni rezultati so razporejeni na različne meje
v ordinalni lestvici. Meje podajajo vrednost zanimanja
(dovzetnost) za nakup vozila

Če predpostavimo, da popolnoma zaupamo
izmerjenemu faktorju dovzetnosti, lahko iz lestvice
razberemo, da kadar je faktor dovzetnosti 𝑄𝑑 ≥ 1, bo
stranka avtomobil zagotovo kupila (če ji to omogoča
finančno in socialno stanje). Pod tem nivojem je naloga
agenta, da stranko prepriča in faktor dovzetnosti
povzdigne na 1 ali več. Po drugi strani v nivoju faktorja
dovzetnosti 0 ≤ 𝑄𝑑 < 0.25, je verjetno stranko
nesmisel prepričevati, saj ni dovzetna za nakup
tovrstnega tipa vozila (katerega si trenutno ogleduje).

4.2 Težave pri meritvah
Nepredvidljive težave, ali težave na katere nimamo
vpliva praktično vedno nastopijo. V izogib tem je dobro
posvetiti nekaj časa predvidevanju vseh možnih težav in
ukrepih, s katerimi bi jih zmanjšali ali celo odstranili.
Ponovno je vredno omeniti osebnost stranke. V tem
primeru gre sicer bolj za osebno stanje, kot samo
osebnost. Dejstvo je, da če ima stranka nizko časovno
razpoložljivost za ogled vozila, bo ta trajal manj časa.
Časovna razpoložljivost lahko tudi posredno vpliva na
počutje, kar popolnoma zamegli pravi faktor
dovzetnosti.
4.2.1 Ogled
Pri ogledu vozila predstavlja velik vpliv gneča v
avto-salonu. Gneča ima velik vpliv na vse značilke, ki
jih merimo pri ogledu zbirke vozil, kar povzroči
zmanjšan faktor dovzetnosti in s tem zmanjšano
izmerjeno vrednost zanimanja za nakup.
4.2.2 Preizkusna vožnja
Podobno kot pri ogledu na merilni rezultat zopet
vpliva gneča – s tem, da tokrat na cesti. Gneča ima tako
enak vpliv, da zmanjša izmerjen faktor dovzetnosti.
Poleg gneče nam na meritve vplivajo tudi vremenske
razmere. Za primer vzamemo hudo sneženje ali naliv. V
takih razmerah je praktično nemogoče dodobra
preizkusiti avtomobil, zato je faktor dovzetnosti zopet
manjši kot v resnici.
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5 MATEMATIČNI MODEL
Matematični model sprejme vse značilke in vrne
rezultat, ki je v tem primeru faktor dovzetnosti.
𝐸

𝑄𝑑 = 𝐴 ∙ 𝑣𝑚𝑎𝑥 + 𝐵 ∙ 𝑎𝑚𝑎𝑥 + 𝐶 ∙ 𝑓𝑎 + 𝐷 ∙ 𝑡𝑑𝑣 + ̅̅̅ + 𝐹 ∙ 𝑡𝑑𝑜 (1)
𝑣𝑜

•
•
•
•
•
•
•
•

𝑄𝑑 … faktor dovzetnosti,
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 … korekcijski faktorji,
𝑣𝑚𝑎𝑥 … maksimalna hitrost,
𝑎𝑚𝑎𝑥 … maksimalen pospešek,
𝑓𝑎 … frekvenca naglih pospeškov,
𝑡𝑑𝑣 … trajanje preizkusne vožnje,
𝑣𝑜 … povprečna hitrost poti ogleda,
̅̅̅
𝑡𝑑𝑜 … trajanje ogleda zbirke vozil v salonu;

Vsaki značilki je pripisan korekcijski faktor. Te
faktorji so odvisni od tipa vozila. Pri nekaterih tipih so
bolj pomembne značilke ogleda, pri drugih pa
preizkusne vožnje.

6 NEGOTOVOST MERJENE VELIČINE

0,1

Pri vsaki meritvi se pojavi določena negotovost –
oziroma del meritve za katerega nismo prepričani, da
nam odseva pravi rezultat.

6.2 Merilnik odzivnosti pri preizkusni vožnji
Za razliko od merjenja odzivnosti pri ogledu je pri
preizkusni vožnji stvar dokaj bolj preprosta (če nam
avtomobil na katerem meritev izvajamo to omogoča).
Z uporabo naprav, ki se priklopijo preko standardnega
OBDII priključka (ali OBDI na vozilih pred letom
1996), lahko iz avtomobila pridobimo veliko podatkov o
trenutnem stanju vozila. Osnovne informacije, ki jih
pridobimo so hitrost vožnje, vrtljaji motorja…
Bolj napredne informacije (pospeški) so po navadi
odvisne od proizvajalca vozila ter od vgrajenih
merilnikov.
Te informacije prestrežemo z ustreznim vmesnikom.
Ker imajo vgrajeni merilniki v avtomobilih zelo nizko
negotovost, sklepamo, da bodo prispevki negotovosti
vseh izluščenih značilk dokaj nizki.
Ocena prispevka negotovosti na končni rezultat je
± 0,001, oz. efektivno 0,1 %.

7 VPLIVNE VELIČINE
Neupoštevane vplivne veličine se lahko v končni
meritvi preslikajo v negotovost. V izogib nepotrebni
negotovosti oz. v želji po zmanjšani negotovosti,
vplivne veličine vključimo v merilni rezultat, ali pa se
popolnoma izognemo situacijam, kjer se te pojavljajo
(če je to sploh mogoče).

7.1 Vplivi okolja

0,001
OGLED

3

VOŽNJA

Slika 1: Ocenjeni prispevki negotovosti

6.1 Merilnik odzivnosti pri ogledu
Merjenje odzivnosti pri ogledu vozil/a, je najbolj
kompleksen del naloge, saj potrebuje skupek
kompleksnih naprav. V tem prispevku se sicer
osredotočimo samo na dve različni značilki, toda v
resnici bi se dalo dodati še cel kup drugih naprav, ki
merijo odzivnost na notranjost avtomobila, dialog med
agentom in stranko, itd.
Zaradi kompleksnosti je ocenjeno, da je odzivnost pri
ogledu nekje 100x večja kot pri preizkusni vožnji.
Ocena prispevka negotovosti na končni rezultat je
± 0,1, oz. efektivno 10 %.
Z izboljšavo merilnih metod, bi bilo mogoče
zmanjšati prispevek negotovosti.

Okolje lahko diktira povečano dovzetnost za nakup
določenega tipa vozil. Trenutno so na trgu zelo
popularna vozila tipa SUV (hibridi med cestnimi in
terenskimi vozili) [2]. V svetu podjetništva je vele-znan
vpliv trendov na potrošništvo strank. Večina podjetji to
s pridom izkorišča, kar opazimo z znatno povečano
ponudbo SUV vozil od praktično vseh avtomobilskih
znamk.
Poleg povečane prodaje določenega tipa vozil,
opazimo tudi povečano prodajo vozil v nekaterih
mesecih, ali pa celo dnevih v tednu.
Dodatno imajo zelo velik vpliv akcije, ki so po
navadi na voljo na lanskih modelih ob uveljavitvi nove
serije. Na okolje moramo biti tako posebno pozorni pri
merjenju dovzetnosti.

7.2 Vplivi lastnosti avtomobila
Tip vozila na katerem merimo dovzetnost, je eden
izmed ključnih vrednosti, ko določamo dovzetnost.
Kot omenjeno, je tema tega prispevka izključno
prodaja novih vozil v avto-salonih. Pri merjenju
dovzetnosti za nakup rabljenega vozila se meritev
dodatno zaplete, saj potrebujemo upoštevati dejansko
mehansko stanje oz. ohranjenost vozila. Poleg tega
moramo oceniti tudi vrednost zaupanja stranke,
prodajalcu – kar predstavlja še dodatno težavo.
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HRASTNIK

Če se na lastnosti vozila bolj podrobno usmerimo, je
pametno, da upoštevamo še opremljenost vozila.
Nekatera vozila so zelo bogato opremljena, brez dokupa
opreme. V druga, pa je potrebno vložiti velike zneske,
da dobimo spodobno opremljeno vozilo. Ljudje, ki jim
pomeni oprema več kot znamka oz. model vozila, bodo
bolj verjetno kupili vozilo z bolj bogato standardno
opremo. Drugi, pa ravno obratno.
Ena izmed bolj preprostih lastnosti, toda še vedno
zelo pomembnih za nekatere, je dobavljivost vozila.
Ljudje, ki se znajdejo v okoliščinah, v katerih
potrebujejo vozilo v najkrajšem možnem času, bodo
vozila, ki imajo dolg dobavni rok preskočili – čeprav,
jim mogoče bolj ustrezajo.

8 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Za določitev popolnega merilnega rezultata si bomo
izbrali primer, kjer imamo stranko, ki se zanima za
nakup športnega avtomobila. Predpostavimo, da je
stranka zelo zainteresirana za nakup omenjenega vozila.

8.1 Korekcijski faktorji
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Korekcijski faktorji se določijo statistično in
hevristično za vsak tip vozila, model in znamko posebej.
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Izračunan faktor dovzetnosti je 𝑄𝑑 ≥ 1, iz tega lahko
sklepamo, da bo stranka vozilo zelo verjetno kupila (če
ima ustrezno finančno in socialno stanje).

9 ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI
Pred realizacijo produkta je potrebno preveriti
izvedljivost in trženje. Naj bo še tako napredna in
odlična ideja za produkt, če je ta neizvedljiv ali ga
noben noče – je nesmiseln.

9.1 Izvedba
Merjenje predlaganih značilk ogleda, je mogoče
izvesti s sistemom kamer, ki spremlja potek ogleda
stranke.
Značilke preizkusne vožnje, je mogoče pridobiti z že
omenjeni OBDII vmesnikom. S pravilno nastavitvijo
naprava preseže vse podatke, ki jih potrebujemo.
Oba merilnika nato svoje meritve posredujeta
strežniku, kateri izračuna oceno faktorja dovzetnosti s
pomočjo matematičnega modela. Ocena se zatem
posreduje agentom na mobilni telefona ali namizni
računalnik.

Slika 2: Primer korekcijskih faktorjev pri nakupu športnega
avtomobila

9.2 Trženje

V tem primeru (ko govorimo o merjenju dovzetnosti
za nakup športnega avtomobila) imajo dokaj večjo utež
značilke iz preizkusne vožnje – zato so faktorji povezani
z njimi ustrezno večji, medtem ko so faktorji iz ogleda
rahlo nižji.

Delujoč produkt za merjenje faktorja dovzetnosti, bi
bil najbolj zanimiv za obstoječe avto-salone, kjer bi
služil kot orodje za izboljšanje razumevanja končnih
strank.
Poleg salonov, bi lahko tako orodje koristili tudi
razni tržni raziskovalci in svetovalci.

SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU KOMPLEKSNI MERILNI SISTEMI
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INTERDISCIPLINARNOST

Skoraj ni produkta v katerem ne bi sodelovalo vsaj
par različnih ved.
Ta prispevek je interdisciplinarne narave, saj ga
sestavlja več različnih ved, ki potrebujejo neposredno
sodelovati. Vede, ki sodelujejo pri rešitvi problema so:
•
•
•
•

sociologija … vpliv trga,
ekonomija … vpliv finančnega stanja družbe,
psihologija … vpliv osebnosti stranke,
elektrotehnika … realizacija merilnih
postopkov in naprav.

Za uspešno določitev korekcijskih faktorjev,
potrebujejo sociologija, ekonomija in psihologija tesno
sodelovati. Z boljšim razumevanje človekovega
obnašanja, tako v mikroskopskem, kot makroskopskem
vidiku, bi dobljen faktor dovzetnosti mnogo bolje
odseval pravo vrednost.

11

ZAKLJUČEK

V uvodu smo izšli iz dejstva, da so postopki za
merjenje dovzetnosti za nakup avtomobila praktično
nepoznani, zaradi njihove kompleksnosti. Dejstvo
ostaja, da če želimo pridobiti vsaj približno točne
rezultate, postopki postanejo zelo kompleksni.
V tem prispevku je bilo predstavljenih nekaj
osnovnih metod in razčlemb, ki lahko služijo kot temelji
za popoln merilnik dovzetnosti za nakup avtomobila. Z
dovoljšnim številom podatkov in uporabo ustreznih
metod, je izdelava takšnega merilnika torej mogoča.
Za izpopolnjenje modela bi bilo predvsem potrebno
upoštevati več značilk, tako pri ogledu, kot pri
preizkusni vožnji (nekaj jih je bilo že predstavljenih v
tem prispevku). V prvi fazi bi bila točnost takega
merilnika morda vprašljiva, toda s sprotnim
prilagajanjem metod in množice podatkov, bi točnost –
in s tem uporabnost, narasla.
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Merjenje zbranosti pri branju besedila
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Povzetek. V delu je podan predlog za rešitev merilnega problema zbranosti pri branju besedila. Zunanji in
notranji dejavniki vplivajo na zbranost pri branju. Predlagana rešitev kot enačba oz. model zajema tako zunanje
vplivne večine, kot so zvok, oblika besedila, premori, tematika besedila, kot tudi notranja stanja, kot je samo
počutje, kot tudi začetna stanja posameznika oz. bralno predznanje posameznika in vrne faktor zbranosti med
branjem v določenem trenutku.
Ključne besede: branje, zbranost, negotovost, model

Measuring attention at reading text
This thesis proposes a solution to the measurement problem of
reading attention. External and internal factors influence
reading attention. The proposed solution as an equation and
model respectively covers both external influential majorities,
such as sound, text format, pauses, topic of the text, as well as
internal states such as inner feeling, as well as the initial states
of the individual such as the individual reading background
and gives a factor of reading attantion while reading at a
particular moment.
Keywords: reading, attantion, uncertainty, model

1 UVOD
Družba se je bistveno začela spreminjati v prehodu iz
industrijske dobe v informacijsko dobo in zahteve po
pismenosti in branju so se izjemno povečale. Ljudje, ki
so zapustili šolo brez ustreznih znanj pismenosti so se
znašli v velikih težavah še posebej pri prehodu v
informacijsko dobo, saj so delovna mesta zahtevala to
znanje, kar pomeni, da so nepismeni ljudje vedno težje
našli službe.
Ne samo, da morajo ljudje na delovnih mestih samo
brati, ampak morajo tudi prebrano snov analizirati,
opaziti razlike in znati povezati informacije, zato je
zbranost pri branju zelo pomembna.
Branje je zapleten process dekodiranja simbolov v
besede, ki sestavljajo nek pomen. Uspeh pri branju se
meri kot bralno razumevanje. Branje je sredstvo za
bogatenje jezika, pisno komuniciranje ter izmenjavo
informacij in idej. Simboli so ponavadi vizualni (pisani
ali natisnjeni), lahko pa so tudi otipljivi (Braillova
pisava).
Branje se uporablja v šolah, pri delu in praktično pri
vseh vsakodnevnih življenjskih dejavnosti (branje
navodil pri receptu za kuhanje, branje vabil, opravičil
ipd.).

Najbolj znana motnja pri branju je disleksija in je
pravtako najpogostejša. Gre za nevrološko pogojeno
motnjo, ki poslabša človekovo sposobnost pri branju
kljub normalni inteligenci. Bolezen različne ljudi
prizadane različno. Problemi, ki se lahko pojavijo so tudi
pri izgovorjavi besed, pri hitrem branju, napake pri
pisanju besed (zamenjava, izpiščanje ali dodajanje črk)
in se prvič opazijo v osnovnih šolah.
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VPLIVNI DEJAVNIKI PRI BRANJU

Na bralca lahko vplivajo številni dejavniki medtem
ko berejo besedilo. Njihovo zanimanje za določeno
temo v splošnem vpliva na njihovo odločitev, če bodo
določeni dokument sploh prebrali. Pri zmanjšani
zbranosti se v splošnem pojavlja regresija, kar pomeni
da pri branju določenega besedila njihov um začne
razmišljati o tematiki, ki ni povezano z besedilom. Ko
bralec ugotovi, da je prebral besedilo in ne ve o čem
besedilo govori, mora stavek še enkrat prebrati, kar pa
je ogromna izguba časa in je glavni znak za
pomanjkanje koncentracije oz. zbranosti.
Vsaka veličina v modelu je faktor, ki se giblje med 0
in 1 in je pomnožena z določeno utežjo K, ki predstavlja
ojačanje oz. vplivni prispevek določene veličine k
zbranosti.

2.1 Tematika besedila (Tb)
Če bralec bere dolgočasno besedilo, je bralno
razumevanje besedila lahko zelo površno še posebej, če
bralec nima predznanja o besedilu in ga tematika ne
zanima. Količina je konstantna s časom, če gre za
besedilo z enolično tematiko. Veličina se giblje med 0
in 1, kjer 0 pomeni popolnoma dolgočasno besedilo in 1
popolnoma zanimivo besedilo. Ta veličina se da
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izboljšati npr. če pred branjem določenega besedila
gledamo video posnetek z enako tematiko.

2.2 Oblika besedila(Ob)
K boljši zbranosti pripomore oblika besedila in kako
je besedilo strukturirano. Tako smo lahko pozorni na
alineje, podčrtane in odebeljene besede in puščice, ki še
dodatno izboljšajo zbranost in razumevanje besedila. Že
na pogled monotono besedilo znižuje motivacijo bralca
k branju tega besedila, zato je to pomembna veličina pri
zbranosti. Veličina je konstantna za določeno besedilo
in se giblje med 0 (monotona oblika besedila) in 1
(besedilo z maksimalnimi možnimi prispevki za
nazornost).

2.3 Vodenje oči s predmetom(Vo)
Človeške oči se po naravi osredotočajo na
premikanje, zato si lahko k boljši zbranosti pri branju
besedila pomagamo s prstom ali pisalom, ki vodi oči po
besedah. S tem ne pripomoremo samo k izboljšanju
zbranosti, ampak lahko dosegamo tudi večje hitrosti
branja, kar je še dodatna prednost. Dokler si med
branjem vodimo oči s predmetom ali prstom je faktor
Vo konstanten in je 1. Pri branju brez vodenja oči je
enak 0.

LEVAK, GREGOR

2.6 Pogovor ali vokal pesmi (Pv)
Če smo v prostoru, kjer se ljudje pogovarjajo in
razumemo pogovore ali se v prostoru predvaja znana
pesem z vokalom nam to lahko zelo hitro vzame
pozornost, zato lahko to še dodatno moti bralca, saj se
lahko zgodi, da začne poslušati pogovor ali pa si začne
peti poznano pesem v glavi, kar pa poslabša zbranost pri
branju. Faktor pogovora pa se pravtako giblje med 0 in
1, kjer 0 predstavlja nemoten del vokalne pesmi oz.
nemoten del pogovora, 1 pa izjemno moteč vokalni del
pesemi oz. pogovor, ki zelo jemlje pozornost.

2.7 Utrujenost (Pr)
Za zbranost je pomembno tudi, da si vzamemo
premor medtem ko beremo. Da zbrano delamo eno
opravilo je to za možgane velik napor, zato lahko
postanemo hitro utrujeni. Večina ljudi lahko zbrano dela
eno opravilo največ 50 minut nato sledi krajši 10
minutni odmor. Takšni odmori izboljšujejo mentalno
gibčnost in izboljšujejo zbranost ter učinkovitost. Faktor
se giblje med 0 in 1, kjer 0 pomeni, da smo ravnokar
imeli odmor in smo spočiti, medtem ko 1 predstavlja, da
smo zelo mentalno utrujeni.

2.8 Notranja razpoloženost(Nr)
2.4 Predznanje branja(Pd)
Dobri učitelji spodbujajo učenje in ustrezno
motivirajo učence po želji do znanja in tako se učenci
posredno naučijo brati, ter z branjem tudi izboljšujejo
svoje bralne sposobnosti, koncentracijo in razumevanje.
Učitelji bi morali pravtako spodbujati učence k
branju obsežnejših besedil, saj naj bi s tem pridobivali
največ veščin bralnega razumevanja. Učenec se brati
nauči s tem ko bere, in več kot bere boljši bralec
postane. Bralci, ki uživajo v branju, berejo hitreje in s
tem se izboljšuje tudi njihova koncentracija pri branju
ter bralno razumevanje, zato je ta faktor pravtako zelo
pomemben. Predznanje (Pd) je odvisen od človekovih
sposobnosti za branje, ki se jih je naučil pred
testiranjem. Faktor se giblje med 0 in 1, kjer 0
predstavlja osnovnošolske bralne sposobnosti medtem
ko 1 predstavlja izjemno bralno inteligenco, kar pomeni,
da je oseba prebrala že zelo veliko knjig.

Na zbranost bralca pravtako vpliva notranja ali
čustvena razpoloženost, kar pomeni kakšno je njegovo
notranje stanje v času branja. S tem mislimo predvsem
stres, žalost, prestrašenost, utrujenost, trema pred
testiranjem, živčnost, strah, zaskrbljenost ali pa veselost,
sreča, vznemirjenje, radovednost ipd. Veličina ima v
začetku neko stanje in se lahko tekom branja spreminja
ali pa ostane enaka.
Če beremo nekaj žaljivega, se bo v nas začel razvijati
notranji nemir, kar lahko povzroči napačno predstavo
tematike besedila oz. v takem stanju lahko celo
začnemo napačno brati besede in si jih interpretiramo
tako, kot mislimo, da piše.
Faktor notranje razpoložljivosti (Nr) se giblje med 0,
kjer je notranja razburjenost največja in se nikakor
nemoremo zbrati, da bi prebrali besedilo, in 1, kjer smo
popolnoma umirjeni in se lahko z lahkoto posvečamo
branju.

3 MATEMATIČNI MODEL

2.5 Glasnost prostora(Gp)
Za zbranost pri branju vsekakor vpliva tudi, če
beremo v tihem prostoru ali v prostoru z glasnim
hrupom, melodijo ali glasnim govorjenjem drugih ljudi.
Bolj kot je glasen prostor, manjšo koncentracijo
dosegamo med branjem, zato se faktor glasnosti
prostora (Gp) giblje med 0 in 1, kjer 0 predstavlja
nemoteno glasnost in 1 predstavlja zelo motečo
glasnost.

Enačba za zbranost pri branju je sledeča:
𝑍𝑍𝑏𝑏 (𝑡𝑡) =

�𝐶𝐶 + �1 − 𝐺𝐺𝑝𝑝 (𝑡𝑡)� ∗ 𝐾𝐾5 + �1 − 𝑃𝑃𝑣𝑣 (𝑡𝑡)� ∗ 𝐾𝐾6 + �1 − 𝑃𝑃𝑟𝑟 (𝑡𝑡)� ∗ 𝐾𝐾7 � ∗ 𝑁𝑁𝑟𝑟 (𝑡𝑡)
𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 + 𝐾𝐾3 + 𝐾𝐾4 + 𝐾𝐾5 + 𝐾𝐾6 + 𝐾𝐾7

(1)

Pri čemer je C konstanta in je enaka vsoti prispevkov
konstant:
(2)
𝐶𝐶 = 𝑇𝑇 ∗ 𝐾𝐾 + 𝑂𝑂 ∗ 𝐾𝐾 + 𝑉𝑉 ∗ 𝐾𝐾 + 𝑃𝑃 ∗ 𝐾𝐾
𝑏𝑏

ki

1

𝑏𝑏

2

𝑂𝑂

3

𝑑𝑑
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Matematični model oz. enačba vsebuje konstanto C,
je sestavljena iz 4 konstant. V enačbi

PRIPRAVA PRISPEVKA ZA ELEKTROTEHNIŠKI VESTNIK

predpostavljamo, da imamo enolično besedilo se pravi
se tematika skozi besedilo ne spreminja. Ta faktor je
odvisen od posameznega človeka in lahko zelo vpliva
na zbranost pri branju. Različne ljudi zanima različna
tematika zato je ta faktor zelo raznolik.
Pravtako predpostavljamo, da beremo enako obliko
besedila. Menimo, da ta faktor vpliva na končni rezultat
zbranosti, vendar je v splošnem majhen in je pravtako
odvisen od posameznika.
Veličina vodenja oči s predmetom relativno veliko
prispeva h končni zbranosti, saj nam tako veliko težje
um odplava, zato bi lahko rekli, da je faktor K3 relativno
velik.
Zadnja konstantna veličina bralnega predznanja nam
pravtako veliko pripomore h končni zbranosti, saj če je
človek že prebral ogromno knjig, ima zato veliko
prednost pred drugimi, zato bi lahko rekli, da je faktor
K4 relativno velik.
K modelu pa še spadajo 5 časovno spremenljivih
količin tekom branja.
Zbranost jemlje jakost zvoka v prostoru (Gs) in je
zelo odvisena od posameznika, saj lahko zelo glasna
melodija ne vpliva toliko na določenega človeka in je ta
faktor tako zelo blizu 0, medtem ko se pri enaki
glasnosti pri drugem človeku lahko povzpne tudi do 1.
V prostoru, kjer se ljudje veliko pogovarjajo in je
ozračje zelo čustveno napolnjeno, nam lahko tak
pogovor ali vokalna pesem hitro začne jemati pozornost.
V splošnem ljudje berejo v tišini, kjer ni pogovorov ali
glasbe, ki bi jih motila, zato menimo, da ta faktor zelo
vpliva na zbranost, kar pomeni da bo K6 velik.
Parameter je časovno odvisen saj ima pesem različne
odseke in pavze, kjer je zbranost na besedilo boljša. Če
bralcu predvajamo poznano pesem z vokalom, bo
najmanjša zbranost na branje nastopila ob refrenu.
Enako je tudi npr. pri pogovorih, saj obstajajo pogovori,
ki nas nemotijo in pogovori, ki jih začnemo vestno
poslušati.
Če bi opazovali bralca med branjem besedila, bi
opazili, da je zbranost bralca na začetku boljša, kot je
bila čez nekaj časa pri povsem istih in konstantnih
pogojih, kar pomeni da tukaj igra vlogo tudi utrujenost
med branjem, kar nam govori faktor Pr, ki je najmanjši v
začetku, nato pa se s časoma začne povečevati. Veličina
lahko vpliva na posameznike različno zato je faktor K6
v splošnem različen.
Iz enačbe pa lahko tudi opazimo, da ima največji
vpliv notranje razpoloženje ob branju. Če imamo
izjemen notranji nemir in se nemoremo zbrati za
določeno mentalno aktivnost za npr. branje, nam noben
zunanji faktor ne more pomagati, saj je v takem stanju
človek enostavno nezmožen branja besedila. Parameter
je časovno odvisen, se pravi lahko besedilo vpliva na
notranje razpoloženje in to še posebej velja, če besedilo
govori o tem notranjem nemiru, ki ga imamo oz. o
tematiki, ki nas preganja. V tem primeru se zbranost
takoj izboljša, saj dobimo motivacijo za branje.

3

Vse uteži ali faktorje K je potrebno določiti za
posameznega človeka s pomočjo anket, saj so uteži pri
različnih ljudeh različne. Lahko pa podamo neko
splošno oceno vpliva posameznih veličin na zbranost z
utežmi K, kot prikazuje Graf 1.

Graf 1: Ocena uteži
Velikosti uteži se gibljejo v območju med 0 in 100. V
splošnem ima največji vpliv predznanje oz. že osvojene
bralne veščine, ter tematika besedila, zato dobita ta dva
faktorja največjo utež. Najmanjša utež pa pripada obliki
besedila, zato temu sledi tudi vrednost.
Če vsoto vseh prispevkov delimo še z maksimalnimi
vrednostmi, torej s vsoto vseh uteži, nam funkcija vrne
vrednost zbranosti med 0 in 1 v določenem trenutku.
Vrednost 0 nam govori, da je človek v tistem trenutku
totalno nezbran oz. nemore učinkovito brati in dojemati
besedila, medtem ko nam vrednost 1 govori, da človek v
tistem trenutku bere z izjemno zbranostjo, zavzetostjo in
pravilnim dojemanjem.

4 NEGOTOVOST MERJENE VELIČINE
Negotovost veličine Zb je odvisna od negotovosti
neposredno merjenih veličin, kot tudi negotovosti vseh
uteži K.
𝑢𝑢𝑐𝑐 = 𝑐𝑐𝑇𝑇𝑏𝑏 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑇𝑇𝑏𝑏 ) + 𝑐𝑐𝑂𝑂𝑏𝑏 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑂𝑂𝑏𝑏 ) + 𝑐𝑐𝑉𝑉𝑂𝑂 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑉𝑉𝑂𝑂 ) + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑑𝑑 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑃𝑃𝑑𝑑 )

(3)

𝑢𝑢𝑣𝑣 = 𝑐𝑐𝐺𝐺𝑝𝑝 2 ∗ 𝑢𝑢2 �𝐺𝐺𝑝𝑝 � + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑣𝑣 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑃𝑃𝑣𝑣 ) + 𝑐𝑐𝑃𝑃𝑟𝑟 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑃𝑃𝑟𝑟 ) + 𝑐𝑐𝑁𝑁𝑟𝑟 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝑁𝑁𝑟𝑟 )

(4)

𝑢𝑢𝐾𝐾 = � 𝑐𝑐𝐾𝐾𝑖𝑖 2 ∗ 𝑢𝑢2 (𝐾𝐾𝑖𝑖 )

(5)

𝒖𝒖(𝒁𝒁𝒃𝒃 ) = �𝒖𝒖𝒄𝒄 + 𝒖𝒖𝒗𝒗 + 𝒖𝒖𝑲𝑲

(6)
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𝑖𝑖=1

V enačbi (5) so 𝑐𝑐-ji občutljivostni koeficienti
𝜕𝜕𝑍𝑍
merjenih veličin. Dobimo jih kot 𝑐𝑐𝑥𝑥 =
(𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
predstavlja dano količino, za katero računamo
občutljivosti koeficient.)
Veličine so zelo relativne gleda na posamezno osebo
in zelo težko merljive. Menimo, da bi največji doprinos
negotovosti prinesle tako uteži posameznih veličin kot
tudi same veličine.
𝑏𝑏

5 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Popolni merilni rezultat podaja enačba (7), pri čemer
je izm_vrednost rezultat modela in U razširjena merilna
negotovost (raven zaupanja 95%, faktor razširitve 2).

4

LEVAK, GREGOR

𝑍𝑍𝑏𝑏 (𝑡𝑡) = izm_vrednost ± 𝑈𝑈

(7)

Zmanjšanje negotovosti vseh izmerjenih uteži Kn bi
lahko ustvarili s pomočjo dodatnih raziskav in razvoja
merilnih naprav.

6 DOLOČANJE MODELA
Model bi lahko določili tako, da najprej pred
testiranjem oseba izpolni anketo za določitev konstant
in vseh uteži v modelu. Torej oseba izpolni vprašalnik,
katera tematika jih zanima, koliko mislijo, da vpliva
oblika besedila na njihovo zbranost, ali si ponavadi pri
branju pomagajo s prstom oz. predmetom ipd.
Nato bi morali ustvariti vplivne funkcije. To so
funkcije, ki preslikajo izmerjeno veličino (glasnost
prostora, utrip srca, gibanje oči) v območje med 0 in 1,
torej kako takšna veličina vpliva na zbranost te osebe.
Lahko bi uporabili neke splošne funkcije za posamezno
veličino, ki v splošnem veljajo za zbranost pri branju za
večino ljudi in bi jih s pomočjo dodatnih koeficientov,
ki bi jih dobili iz anket, prilagodili posamezni osebi.
Ko dobimo uteži in zgradimo vplivne funkcije za
osebo, moramo na osebo namestiti napravo za merjenje
merljivih veličin kot je utrip srca, dihanje, gibanje oči,
hormonski nivoji, položaj telesa ipd. in to uporabiti v
vplivnih funkcijah iz katerih dobimo izhod med 0 in 1.
Rezultate vstavimo v model in na izhodu modela
dobimo zbranost pri branju v območju med 0 in 1.

7 MOŽNE APLIKACIJE
S poznavanjem Zb(t) lahko hitro vidimo, s kolikšno
zbranostjo človek bere besedilo. To bi se lahko
uporabljalo npr. v osnovnih in srednjih šolah, kjer bi
lahko s pomočjo indikatorja ugotavljali, katere odseke
besedila si je otrok najbolj zapomnil in katere odseke
besedila bi bilo dobro še enkrat prebrati. Pravtako bi
lahko ugotovili, kdaj rabijo otroci odmor in katere
veličine vplivajo na njihovo zbranost. Na podlagi tega
bi lahko prilagodili okolje za boljšo zbranost med
branjem.

8 ZAKLJUČEK
Branje je zelo pomembno, saj s tem izboljšujemo
svoje bralne veščine, zbranost in spodbujamo razvoj
uma. Vplivni dejavniki pri zbranosti branja so pri
različnih ljudeh različni in različno vplivajo v različnih
časovnih trenutkih.
Če želimo določeno stvar prebrati in si želimo to
stvar tudi zapomniti, potem moramo biti pri branju
zbrani in osredotočeni na tisto kar beremo. Takšen
model bi nam še posebej prav prišel pri učenju, saj bi
lahko ugotovili, kdaj rabimo odmor in koliko snovi smo
si od prebranega zapomnili.
Pravtako bi lahko ugotovili pri katerih odstavkih smo
bili manj zbrani in smo si jih manj zapomnili, kar
pomeni da bi bilo dobro te odstavke še enkrat prebrat in
nam tako ni treba brati celotnega besedila.
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Optimalnost telesne pripravljenosti
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Povzetek. V delu je predstavljen način merjenja optimalnosti telesne pripravljenosti. Predstavljeni so
najpomembnejši atributi telesne pripravljenosti in kako vplivajo nanjo. Pred vsako meritvijo je potrebno izvesti
enako pred-meritveno rutino. Rezultat predstavljenega načina merjenja upošteva čas od začetka trenažnega
procesa in za kateri šport treniramo.
Ključne besede: telesna pripravljenost, laktatni prag, VO2max
Abstract.
A manner of measuring optimality of fitness is introduced.
The most important atributes of fitness and how they
effect overall fitness is presented. Before every measure, a
strict pre-measuring routine is to be executed. In the result
of a manner of measuring that is introduced, the time of
training is considered.

Keywords: fitness, lactate threshold, VO2max

IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Pravilno planiranje pripravljalnega obdobja je ena
izmed ključnih aktivnosti med-sezonskega premora
tako profesionalnih kot rekreativnih športnikov. S
pomočjo podrobnega vpogleda v trenutne fizične
sposobnosti lahko športniki ali njihovi trenerji lažje
načrtujejo preostanek pripravljalnega obdobja in
učinkovitost do sedaj opravljenega trenažnega
procesa. Ob zaznavi stagnacije določenih fizičnih
atributov posameznika, je mogoče izračunati njegov
športni potencial, način treniranja pa se prilagodi ali
prekine za kratek čas v primeru prevelike intenzitete
treningov. To omogoča optimalno fizično
pripravljenost posameznika na dan tekmovanja.
Problem evalvacije splošne fizične pripravljenosti ni
pomemben samo za profesionalne in rekreativne
športnike, temveč za vse ljudi. S pomočjo pravilno
izmerjene splošne fizične pripravljenosti, določenih
vprašalnikov o dieti posameznikov in tabel, ki
določajo minimalne vrednosti fizične pripravljenosti
je možno ovrednotiti stopnjo tveganja poškodb ali
določenih bolezni povezanih s primanjkljajem
telesne aktivnosti [1].
Telesna
pripravljenost
predstavlja
skupek
posameznikovih lastnosti, ki se nanašajo na
sposobnost opravljanja telesnih dejavnosti. Te
lastnosti so; gibljivost, mišična moč in mišična
vzdržljivost,
telesna
kompozicija
in
kardiovaskularna funkcija. Vse od teh lastnosti je
možno s pomočjo pravilno zastavljenega načrta
vadbe izboljšati, vendar še vedno obstaja meja, ki je
določen posameznik ne zmore preseči. Za določene
športe so pomembne lastnosti posameznika tudi

njihovo ravnotežje, agilnost, koordinacija (oči-roke,
oči-noge) in spretnost. [2]
V nadaljevanju bo predstavljen model, ki bo
športnikom ali njihovim trenerjem v pomoč pri
načrtovanju trenažnega režima.

IDENTIFIKACIJA VELIČIN
Gibljivost – razpon giba v sklepu [°] / merjenje z
goniometrom.
Večja gibljivost vpliva na dolžino časa potrebnega
za popolno okrevanje mišičnih vlaken, načetih
zaradi preteklih obremenitev. Večja gibljivost
pomeni tudi manjšo porabo agonistične mišice, saj
antagonistična mišica proizvaja manj navora v
sklepu.
Mišična moč in mišična vzdržljivost – število
uspelih repeticij [kg-1], maksimalen stisk roke [kg/kg
(telesne teže)] / merjenje z dinamometrom.
Mišična moč in mišična vzdržljivost sta medsebojno
odvisna. Mišična vzdržljivost pomeni sposobnost
mišične dejavnosti skozi daljši časovni interval (več
minut do več ur), medtem ko mišična moč
predstavlja velikost maksimalne sile, ki jo lahko
proizvede mišica.
Kardiovaskularna
funkcija
–
VO2max
[mL/kg*minuta] / merjenje z metaboličnim plinskim
analizatorjem ali posredno s pulznim oksimetrom.
Zmožnost kardiovaskularnega sistema, da dovaja
molekule kisika do določenih delov telesa podajamo
z enoto VO2max. Višja vrednost VO2max pomeni
zmožnost intenzivnejše telesne aktivnosti dlje časa
in zmanjšanje časa počitka.
Laktatni prag – [% MHR] / merjenje z jemanjem
vzorca krvi.
Laktatni prag predstavlja točko intenzivnosti vadbe
pri kateri se mlečna kislina še ne proizvaja v tolikšni
meri, da bi se njena koncentracija v mišicah začela
povečevati. Telo tudi v mirovanju proizvaja od 0,8
do 1,5 mmol/L. Koncentracijo mlečne kisline
merimo s pomočjo digitalnega merilnika
koncentracije mlečne kisline v krvi.

Telesna kompozicija – odstotek maščobe [%] /
merjenje s hidrostatičnim tehtanjem.
S pomočjo merjenja telesne kompozicije se
izognemo napakam, ki bi nastale z merjenjem teže.
Zaradi razlike v gostoti mišic in maščob lahko pride
do enakega rezultata pri dveh zelo različnih
posameznikih.
Telesna višina – meter [m] / merjenje z metrom.
Telesna teža – kilogram[kg] / merjenje s tehtnico.

𝑉𝑂2 𝑚𝑎𝑥 = 𝑄(𝐶𝑎 𝑂2 − 𝐶𝑣 𝑂2 )

MERJENJE VELIČIN
Gibljivost merimo neposredno z goniometrom in je
podana v stopinjah.
Mišično vzdržljivost merimo neposredno z
računalniškim dinamometrom v dveh načinih
delovanja. Podamo jo s številom uspešnih ponovitev
pri konstantni obremenitvi. Merimo eno ali več
mišičnih skupin, ki so za izvajani šport
najpomembnejši (za tek ali kolesarjenje merimo
mišično vzdržljivost nožnih mišic; 'quadriceps
femoris', 'biceps femoris' in 'gluteus maximus').
Dinamometer je naprava, ki omogoča enakomerno
dušenje gibanja skozi celoten obseg giba. Merjenec
opravi pet ponovitev. Če pride do prevelikega upada
pri konsistenci giba, se meritev zaključi, drugače se
dušenje poveča in meritev ponovi. Merjenec lahko
ponovi do največ pet meritev na dan.
Mišično moč izmerimo posredno s pomočjo
dinamometra in jo podajamo v kilogramih na
kilogram telesne teže. S pomočjo dinamometra
lahko izmerimo stisk roke, ki je v proporcionalnem
razmerju s povprečno močjo mišic posameznika.[3]
Lahko pa uporabimo statični dinamometer, s katerim
lahko izmerimo tudi druge mišice ali mišične
skupine.
Kardiovaskularno funkcijo merimo neposredno z
metaboličnim plinskim analizatorjem v enotah
[mL/kg*minuta], ali posredno s pulznim oksimetrom
v procentih. S pomočjo različnih protokolov, ki se
izberejo na podlagi športa testirancu merimo
količino nastalega plina (CO2). Protokol izbiramo
glede na vrsto treniranega športa (postopno dviganje
gradienta in hitrosti teka ali postopno večanje moči
pri konstantni kadenci na kolesu ali postopno
večanje sile, ki deluje v nasprotni smeri plavalca) in
glede na zmožnost posameznika (v primeru bolnikov
ali starejših ljudi se uporabljajo sub-maksimalni
testi, ki ne trajajo do popolne izčrpanosti). Prav tako
lahko s pomočjo pulznega oksimetra in ultrazvoka
izmerimo nasičenost krvi in kardični izkoristek s
pomočjo katere posredno merimo VO2max.
Ultrazvok deluje na principu Dopplerjevega pojava,
saj je frekvenca vračajočega signala odvisna od
hitrosti krvi. Pulzni oksimeter deluje na principu
prehajanja rdeče in infrardeče svetlobe z določeno
valovno dolžino (660nm in 960nm) preko
prosojnega dela telesa. Izmerjena je količina ne
absorbirane svetlobe, ki se s pomočjo procesorja
preračuna v odstotek kisika v krvi. VO2max
pridobimo iz Fickove enačbe :

Slika 1 Na grafih se vidi, da teža in velikost nista v
direktni povezavi s kardiovaskularno funkcijo,
telesna kompozicija pa je
Laktatni prag merimo posredno s pomočjo
digitalnega merilnika koncentracije mlečne kisline v
krvi. Meritev opravljamo vzporedno z merjenjem
kardiovaskularne funkcije med opravljanjem enega
od maksimalnih V02 testov. Z začetkom vsakega
intervala mu vzamemo kri (po navadi iz konice
prsta) in izmerimo koncentracijo mlečne kisline. Ko
koncentracija preseže vrednost 4mmol/L, se izmeri
srčni utrip in merjenje laktatnega praga se konča,
medtem ko
se merjenje maksimalnega VO 2
nadaljuje. [5] Iz izmerjenega srčnega utripa in
maksimalnega utripa merjenca se izračuna pri kakšni
intenziteti vaj se bo kislina v mišicah začela
akumulirati in se bo posledično telo začelo hitreje
utrujati.

Slika 2 Primerjava vrednosti laktatnega pragu
treniranega in netreniranega merjenca
Telesno kompozicijo podajamo v odstotkih
maščobe, merimo pa jo posredno s hidrostatičnim
tehtanjem. S to metodo izmerimo gostoto telesa
izraženo v [kg/L]. Najprej testiranca izmerimo na
kopnem, potem še potopljenega v vodo. Da

zmanjšamo napako je potrebno izmeriti še količino
zraka v merjenčevih pljučih, kar preračunamo iz
njegove velikosti in starosti. [6] S pomočjo
naslednjih enačb pridobimo odstotek maščobe
merjenca:
𝐷𝑏 =
𝑀𝑎
𝑀𝑎 −𝑀𝑤
−𝑅𝑉
𝐷𝑤

(1)
𝐹𝑎𝑡 % =

4,570
𝐷𝑏 −4,142

∙

100
(2)
Telesna višina, izmerjena z metrom in telesna teža,
izmerjena s tehtnico sta edini veličini podani v
osnovni SI enoti, metrih in kilogramih. Vse ostale
veličine so sestavljene, vendar se v nekaterih
nahajajo nekatere druge SI enote (kilogram,
sekunda, mol).

PROBLEM MERLJIVOSTI
Udeleženec pred začetkom pripravljalnega obdobja
opravi osnovno meritev, ki služi kot referenca. Nato
vsak teden ponavlja meritev in rezultate meritve
primerja s preteklo meritvijo. Glede na napredek ali
nazadovanje
določene
veličine,
določimo
optimalnost fizične pripravljenosti in po potrebi
prilagodimo nadaljevanje pripravljalnega obdobja.
Prva meritev torej še ne podaja rezultata, ampak služi
kot vhodni parametri naslednjega merjenja.
Če so vrednosti gibljivosti, mišične moči in
vzdržljivosti ter kardiovaskularne funkcije in
laktatnega pragu večje od vrednosti izmerjenih teden
poprej, pomeni, da športnik še ni optimalno
pripravljen. Če so izmerjene vrednosti manjše za
določeno vrednost, pa pomeni, da potrebuje športnik
počitek, saj je verjetno prišlo do prevelike
izčrpanosti telesa. Razlika med izmerjenimi
vrednostmi in predhodno izmerjenimi vrednostmi so
podane v odstotkih.

MATEMATIČNI MODEL

𝑓(𝐿𝑇, 𝒌(𝑥)): funkcija v odvisnosti od laktatnega
pragu
𝑓(𝑛𝑖 , 𝒌(𝑥)): funkcija primernosti intenzitete
trenažnega procesa
𝒌(x): vektor uteži glede na treniran šport
𝐴: sorazmernostni koeficient
𝐷𝑏 : Telesna kompozicija
Matematični model predstavlja funkcijo, ki sprejme
rezultat trenutne meritve in rezultat meritve izvedene
en teden poprej. Razlika med rezultatoma obravnava
preko obratnega sorazmerja, torej večja kot je razlika
med rezultatoma slabša je optimalnost telesne
pripravljenosti. Pomembno vlogo ima tudi funkcija
primernosti intenzitete trenažnega procesa, saj
upošteva čas od začetka trenažnega procesa. Če je ta
čas manjši od 7-9 tednov, pomeni, da ob pojavu
stagnacije meritev obstaja možnost izgorelosti in ne
optimalne pripravljenosti. Takrat vrednost meritve
prejme negativen predznak. To pomeni, da mora
športnik na takojšnji posvet s svojim trenerjem
(navadno sledi kratek odmor med treningi, ali
zmanjšanje intenzitete trenažnega procesa).
Pomemben vpliv na rezultat ima tudi vektor uteži, ki
se od športa do športa razlikuje. Za vzdržljivostne
športnike je tako najpomembneje imeti čim višji
laktatni prag in čim višjo vrednost VO2max, za
''crossfit'' atlete pa je pomembnejša mišična moč in
mišična vzdržljivost. Na spodnji sliki je prikazan
graf vektorjev uteži za nekatere športe.
LT
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Slika 3 Graf vektorjev uteži za različne športe
𝑂𝑝𝑡 =
𝐴∙𝐷𝑏
|𝑓(𝐹,𝒌(𝑥))+𝑓(𝐸,𝒌(𝑥))+𝑓(𝑃,𝒌(𝑥))+𝑓(𝐶𝑉𝐹,𝒌(𝑥))+𝑓(𝐿𝑇,𝒌(𝑥))|
(−1) 𝑓(𝑛,𝒌(𝑥))

∙

(3)
Zgornja enačba predstavlja matematični model za
izračun optimalnosti pripravljenosti športnika, kjer
so:
𝑓(𝐹, 𝒌(𝑥)): funkcija v odvisnosti od gibljivosti
𝑓(𝐸, 𝒌(𝑥)): funkcija v odvisnosti od mišične
vzdržljivosti
𝑓(𝑃, 𝒌(𝑥)): funkcija v odvisnosti od mišične moči
𝑓(𝐶𝑉𝐹, 𝒌(𝑥)):
funkcija
v
odvisnosti
od
kardiovaskularne funkcije

NEGOTOVOST MERJENE VELIČINE
𝑂𝑝𝑡 =
𝑓(𝐹, 𝐸, 𝑃, 𝐶𝑉𝐹, 𝐿𝑇, 𝐷𝑏 )
(4)
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
𝑢
= (
) 𝑢(𝑥𝐹 )2 + (
) 𝑢(𝑥𝐸 )2
𝜕𝑥𝐹
𝜕𝑥𝐸
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
(
) 𝑢(𝑥𝑃 )2 + (
) 𝑢(𝑥𝐶𝑉𝐹 )2 +
𝜕𝑥𝑃
𝜕𝑥𝐶𝑉𝐹
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
(
) 𝑢(𝑥𝐿𝑇 )2 + (
) 𝑢(𝑥𝐷𝑏 )2
𝜕𝑥𝐿𝑇
𝜕𝑥𝐷𝑏
2 (𝑂𝑝𝑡)

+

(5)

Kjer so:
𝑥𝐹 , 𝑥𝐸 , 𝑥𝑃 , 𝑥𝐶𝑉𝐹 , 𝑥𝐿𝑇 , 𝑥𝐷𝑏 … spremenljivke veličin,

𝑢(𝑥𝐹 )2 , 𝑢(𝑥𝐸 )2 , 𝑢(𝑥𝐶𝑉𝐹 )2 ,𝑢(𝑥𝑃 )2 , 𝑢(𝑥𝐿𝑇 )2 ,𝑢(𝑥𝐷𝑏 )2
… absolutne negotovosti veličin
𝜕𝑂𝑝𝑡 2
(
) …občutljivostni koeficient
𝜕𝑥𝑖

POPOLNI MERILNI REZULTAT
𝑂𝑝𝑡 = (𝑂𝑝𝑡𝑖𝑧𝑚 + 𝐾) ±
𝑢(𝑂𝑝𝑡)
(6)
Popoln merilni rezultat podamo kot vsoto vrednosti,
ki smo jo dobili s pomočjo matematičnega modela in
korekcijskim faktorjem in upoštevanjem merilne
negotovosti merilnega sistema. V zgornji enačbi
pomenijo:
𝑶𝒑𝒕𝒊𝒛𝒎 … vrednost, izračunana iz matematičnega
modela sistema,
𝑲 … korekcija izračunane vrednosti, ki jo dobimo
tako da primerjamo rezultat našega sistema s
sistemom za merjenje optimalnosti višjega reda.
Razlika med rezultatoma je enaka pogrešku
merilnega sistema, korekcija pa je enaka nasprotni
vrednosti pogreška,
𝒖(𝑶𝒑𝒕) … merilna negotovost sistema, ki
predstavlja odstopanje v decimalki od preračunane
vrednosti optimalnosti. Večja kot je, slabši je
rezultat. Za izboljšanje rezultata, torej zmanjšanje
merilne negotovosti sistemi, bi morali za vsako
veličino izvesti čim več ponovitev meritev na
zadostno velikem populacijskem bazenu.

VPLIVNE VELIČINE
Na rezultat meritev v največjem obsegu vpliva
psiho-fizično stanje merjenca, zato je potrebno pred
vsako meritvijo opraviti točno določeno ogrevanje
oziroma pripravo na merjenje. Prav tako je potrebno,
da že večer pred meritvijo merjenec sledi predpisani
sekvenci dogodkov. Večerja naj ne bo pretežka,
merjenec naj spi vsaj 7 ur in pol, na meritev pa naj
pride tešč.
Na merilni rezultat gibljivosti v veliki večini vpliva
ogretost merjenca. Bolj ogreto kot je njegovo telo,
bolj gibljiv je v sklepih. Zmanjšanje vpliva
omogočimo z opravljanjem raztezanja sklepa in
mišic, ki bodo merjene še pred izvajanjem meritve.
Raztezanje naj traja dokler se mišice še vidno
raztegujejo. Ko ni več vidnega napredka v kotu giba
sklepa izvedemo meritev.
Najhitrejši pokazatelj utrujenosti je upad mišične
moči, zato je zelo pomembno, da je pred merjenjem
mišične moči in vzdržljivosti merjenec v celoti
spočit. Prav tako je pomembno, da je vnos hrane pred
vsakim merjenjem čim bolj podoben (optimalno:
merjenec je tešč). Med meritvami mora preteči
zadosti časa za počitek (vsaj 2 minuti).
Merjenje VO2max in laktatnega pragu poteka s
pomočjo maksimalnega testa, ki poteka do
izčrpanosti, kar zahteva popolno odločnost
opravljanja testa do konca. Razumevanje izčrpanosti
se od merjenca do merjenca razlikuje, kar povzroča
merilno negotovost. Pogoji v prostoru (odstotek
vlage, temperatura) znatno vplivajo na zmožnosti

merjenca, zato naj bodo od meritve do meritve čim
bolj podobni. Na rezultat merjenja laktatnega pragu
prav tako vpliva nivo glikogena pred začetkom
meritve, ki ga je potrebno pred meritvijo izmeriti.
Merjenje tako teže kot telesne kompozicije je
najprimerneje meriti zjutraj, pred zajtrkom, po
opravljeni potrebi. Pomembno je, da je gostota vode
vedno enaka in da je volumen pljuč pravilno ocenjen
ali merjen hkrati. Gostota vode je odvisna tudi od
njene temperature, zato je pomembno, da je merjenje
izvedeno vedno pri enaki temperaturi.

INTERDISCIPLINARNOST
Opisan primer merjenja združuje kar nekaj različnih
ved, in sicer anatomijo in medicino z vedami o
športu, prav tako pa združuje naravoslovne vede o
biokemiji, fiziki, kemiji katerih veličine merimo in
jih s pomočjo elektrotehnike prikažemo na človeku
bolj razumljiv način.

ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI
Merjenje optimalnosti v takšni izvedbi že obstaja,
vendar je dostopno predvsem profesionalnim
športnikom, saj se merjenje izvaja v laboratoriju. Na
srečo pa obstajajo alternativni načini merjenja, za
katere merjenci ne potrebujejo dostopa do
laboratorija in bi jih bilo mogoče implementirati v
športnih urah, vendar za ceno dokaj poslabšane
natančnosti meritve. Edina veličina, za katero bi
potrebovali dodatno opremo, ki ni športna ura je
laktatni prag, ki pa je za večino športov zelo
pomemben. Pri merjenju te veličine bo potrebno
izvesti še veliko raziskav, da bo popolna
implementacija na športnih urah dosegljiva tudi širši
publiki.

ZAKLJUČEK
V sklopu seminarske naloge smo torej razkrili načine
merjenja
posameznih
atributov
telesne
pripravljenosti in na kakšen način posamezen atribut
vpliva na končno sliko telesne pripravljenosti.
Prikazali smo tudi matematični model in opisali
najpomembnejše vplivne veličine, ki tako ali
drugače vplivajo na končni rezultat meritve. Glede
na to, da se v našem prostoru tudi pojavlja vedno več
športnih tekmovanj, se vedno več rekreativnih
športnikov bolj sistematično in resneje pripravlja na
tekmovanja, kar pomeni povečano število
morebitnih uporabnikov športne ure, ki bo lahko vsaj
do neke mere nadomeščala trenerja.

LITERATURA
[1] Physical status: the use and interpretation of
anthropometry. Report of a WHO Expert Committee,
World Health Organization Technical Report
[2] Miroljub Jakovljević in Tjaša Knific: Test telesne
pripravljenosti za starejše, Ljubljana, Tisk Žnidarič,
d. o. o., 2015
[3] Normative Data on Grip Strength in a
Population-Based
Study
with
Adjusting

Confounding Factors: Sixth Korea National Health
and Nutrition Examination Survey (2014–2015)
[4] James R. Morrow, Jr., Dale P. Mood, James G.
Disch, Minsoo Kang, Measurement and Evaluation
in Human Preformance Fifth Edition, Canada,
Human Kinetics, 2011
[5] Moran Paul, Prichard Jonathon, Ansley Les,
Howatson Glyn, The Influence of Blood Lactate
Sample Site on Exercise Prescription, JOUR,
Journal od strength and conditioning research, 2012
[6] Ph. H. Quanjer, Standardized lung function
testing: report working partly Standardization of
lung function tests, Luxembourg, European
community for coal and steel, 1983.

Zbranost študentov med predavanji
Tilen Kočevar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Povzetek: V delu je podan model za merjenje zbranosti študentov med predavanji. Podane so različni parametri, preko
katerih lahko izmerimo zbranost študentov. Zbranost lahko izračunamo s pomočjo matematičnega modela in nato
analiziramo. S tem lahko prilagodimo odmore med predavanji ali pa prilagodimo snov predavanj za prihajajoče
generacije študentov.
Ključne besede: analiza, pomnenje, študentje, zbranost

Abstract:
In this paper I will explain method for measuring students focus
during lecture. I describe parameters that indicates the focus of
student. Collected data can be analyzed with mathematical
formula. With gathered information we can modified interval of
brakes during lecture and the lecture its self for the future
generation of students.

Key words: analyze, memory, focus, students

1 UVOD
Časovno obdobje predavanj 45 minut izvira še iz časov
šolske reforme pod okriljem Marie Terezije. Vendar se v
današnjem času, v katerem prevalduje hiter način življena
se poraja vprašanje ali je še vedno smiselno imeti 45min
predavanja na šolah in univerzah. Ali bi bilo smiselno
imeti krajše odseke predavanj s krajšimi pavzami, tako da
bi še vedno lahko zajeli vso snov vendar bi zbranost
študentov bila visoka skozi celotno predavanje.
Zagovorniki tega predloga dajejo zgled 'TED' govorov
kjer imajo govorci 18min časa, da predstavijo svojo temo.
Hkrati pa citirajo raziskave (5), katerih navajajo da po 10
do 15 minutah zbranost študentov pade. Prav tako
raziskave (1, 20) navajajo, da sicer zbranost študentov
celo naraste znotraj prvih 10 minutah predavanj, vendar
začne nato padati. Ko pa se poglobimo v omenjene članke
lahko opazimo, da vsi izhajajo iz publikacije (10) katera
je izšla leta 1978. V slednji publikaciji, lahko razberemo
da so preučevali izdelovanje zapiskov in ne samo
koncentracijo študentov. Morda obstaja povezava med
izdelovanji zapiskov in samo zbranostjo študentov,
vendar so opazili da se količina zapiskov zmanjša zadnjih
10 minut predavanj in ne po prvih 10 minutah. Ob
nadalnjem branju lahko ugotovimo tudi, da ima vpad
izdelovanja zapiskov večji pomen na samo količino
predavane snovi s strani profesorja v zanjih 10 minutah
kot pa s samo zbranostjo študentov. Vendar se sedaj začne
porajati vprašanje ali lahko dejansko zmerimo zbranost
študentov med predavanji in tako optimalno prilagajamo
dolžino predavanj, da bi bila zbranost študentov vedno
zelo visoka in bi študentje odnesi od predavanj več kot pa
odnesejo sedaj.

2 JEDRO
2.1 Problem
Potencialni pokazitelji zbranosti študentov so lahko:
Raven CO2
Raven hrupa v predavalnici
Količina prometa preko wifi omrežja
Sprememba temperatura v prostoru
Smer gledanja študentov
Težava vseh dosedanjih publikacij je ta, da se
opredeljujejo na staro raziskavo, ki pa kot smo že povedali
ni imela za cilj izmeriti zbranost študentov med
predavanji. Tako smo si postavili za cilj seminarske
naloge izpeljati matematični model, ki bi nam določil
efektivno raven zbranosti študentov med predavanji, kar
bi nam tudi omogočilo boljšo prilagoditev predavanj za
optimalno pomnenje študentov. Za to moramo prvo
opredeliti vse veličine, ki jih bomo uporabili.

2.2 Indetifikacija veličin:
Raven CO2 v prostoru: [ppm] NDIR senzor
Raven ogljikovega dioksida prispeva k določenim
zdravstvenim simptomom kot so utrujenost oz. zaspanost,
glavobol, povišana telesna temperatura, občutek
''mravljincev''. (1). Hkrati ko se poveča miselna aktivnost
se tudi poveča poraba kisika v telesu. Kar posledično tudi
pomeni višjo raven CO2 v prostoru. Iz tega lahko
sklepamo da so študentje zbrani in sledijo predavanju.
Referenčne vrednosti CO2 v zraku so:
250 - 350 ppm: svež zrak v naravi
350 – 1000 ppm: vrednost v dobro
prezračevanem prostoru, v katerem so ljudje
1000 – 2000 ppm: vrednost, ki jo povezujemo z
utrujenostjo in slabim zrakom
2000 – 5000ppm: vrednost, ki povzroči
glavobol, zaspanost, izgubo zbranosti, povišan
srčni utrip.
5000ppm < : vrednost, ki nam ponazarja
nenormalno stanje zraka, ki lahko vsebuje tudi
druge nevarne pline in lahko povzroči toksičen
odziv v telesu.

-

40000ppm <: vrednost je smrtno nevarna

Raven hrupa v predavalnici:
[dB] mikrofon
S pomočjo mikrofona lahko izmerimo jakost zvoka in
posledično raven hrupa v predavalnici. Zdraven lahko še
dodamo filtriranje govora predavatelja tako da dobimo
samo raven ozadja ali tako imenovan ''background noise''.
Ko študentje sledijo predavanju oz. so zbrani proizvajajo
malo šuma, ko pa izgubijo zanimanje se pa raven šuma
povzročenga iz njihove strani poveča (klepetanje,
premikanje,..) Nekatere tipične vrednosti za jakost zvoka
so:
10dB – normalno dihanje
20dB – šepetanje na razdalji 1,5m
40dB – knjižnica
60dB – tipičen pogovor
120dB – grmenje
Pretok podatkov preko Wifi omrežja
[MB/s] – zajemanje podatkov preko usmerjevalnika in
programa kot je Solarwinds NPM Wifi Analyzer.
Povečanje prenosa podatkov nam pomeni, da so študentje
račeli uporabljati mobilne telefone in preko tega lahko
sklepamo da so izgubili zanimanje za predavanje oz jim
je padla zbranost.
Sledenje pogledu
[brez enote] - kamera
Preko kamere lahko sledimo pogledu študenta tako, da
lahko ugotovimo ali študent gleda na predavatelja in v
svoje zapiske ali mu pogled uhaja na druge stvari not je
npr. okolica zunaj ali pa če ima sploh odpte oči. Če je
študent zbran in sledi prevavanju lahko pričakujemo da bo
imel čas pogleda razdeljen približno tako da bo 50% časa
gledal v predavatelja in 50% časa v svoje zapiske kar
pomeni 100% časa gleda ali v zapiske ali v predavatelja.
V primeru da študentu pade zbranost se mu bo ta procent
zmanjšal. V primeru ko študent nima odprtih oči v
časovnem obdobju 10 sekund lahko predvidevamo da je
njegova zbranost 0 oz. da je zaspla.
Količine bi merili neposredno. Vrednost CO2 bi merili s
NDIR senzorjem, jakost hrupa v prostoru s pomočjo
mikrofona, pretok podatkov preko wifi omreža s pomočjo
sistemeskega programa,. Smer gledanja pa bi merili s
pomočjo kamere, katera spremlja zenice in tako določi
smer gledanja in odprtost oči.
Zbranost študentov bi podali brez enote in bi jo
ovrednotili s pomočjo 5 stopenjske intervalne lestvice. Pri
kateri bi pomenila stopnja 1 100% ne zbranost oz. vsi
študentje spijo in da mora predavatelj zaključiti s
predavanjem. Stopnja 5 da so vsi študentje 100% zbrani
in sledijo predavatelju in da ni potrebnega odmora temveč
mora predavatelj nadaljevati saj je njihovo pomnenje na
vrhuncu.

2.3 Matematični model
Base line:

𝑍10

𝑡10

= ∫
𝑡0

𝐴 ∗ 𝑓(𝐶𝑂2 ) + 𝐵 ∗ 𝑓(𝑑𝐵) + 𝐶 ∗ 𝑓(𝑤𝑖𝑓𝑖) + 𝐷 ∗ 𝑓(𝑒𝑦𝑒)
𝑁

+ ∆
Končni rezultat:
𝑍
𝑡
𝐴 ∗ 𝑓(𝐶𝑂2 ) + 𝐵 ∗ 𝑓(𝑑𝐵) + 𝐶 ∗ 𝑓(𝑤𝑖𝑓𝑖) + 𝐷 ∗ 𝑓(𝑒𝑦𝑒)
= [∫
𝑁
𝑡0
+ ∆] − 𝑍10
f(CO2) – funkcija odvisnosti CO2
𝑓(𝐶𝑂2 ) = 𝑎 ∗

𝑑 2 𝐶𝑂2 (𝑡)
𝑑𝐶𝑂2 (𝑡)
+𝑏∗
+ 𝑐 ∗ 𝐶𝑂2 (𝑡)
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
− 𝐶𝑂2 (0)

CO2 (t) - funkcija ki nam poda raven CO2 v času t
CO2(0) – raven CO2 pred začetkom predavanj
A – sorazmernostni koeficient in prilagoditev enot
f(dB) – funkcija v odvisnosti od šuma
f(dB) = dB(t) – noise(prof(t))
db(t) – jakost šuma v prostoru ob času t
noise(prof(t)) – aktivno odpravljanje ferkvenc
predavatelja
B – sorazmernostni koeficient in prilagoditev enot
f(wifi) – funkcija v odvinosti od wifi prometa
f(wifi) = wifi(t)
C – sorazmernostni koeficient in prilagoditev enot
f(eye) – funkcija v odvisnosti od sledenja pogledu
D – sorazmernostni koeficient in prilagoditev enot
N- število študentov
∆ - vpliv nemerljivih dejavnikov
t10 – čas 10 min po začetku predavanj
t – čas med predavanji predavanja

3 PROBLEM MERLJIVOSTI:
Študentje bi v prvih 10min postavili svoj tako imenovan
''base line'' po katerem bi ovrednotili nadaljno zbranost,
saj določeni predmeti zahtevajo večje sodelovanje s
predavateljem in v takih primeri bo zvočnega šuma več
saj bodo študentje govorili s predavateljem, in manj
gledanja v svoje zapiske saj bodo še bolj skoncentrirani
na predavatelja. Zato je potrebno vsakič določiti nekakšen
osnoven nivo s katerim lahko nato obtežimo rezultate.
Na rezultat bodo tudi vplivale nemerljive količine
izražene s ∆, saj vsako predavanje ni identično v smislu
hormonskega ravnovesja posameznika, psiho-fizično
stanje posameznika, izredni dogodki kot so prvi sneg,
zunanje motnje (rešilci) itd.
Vsaka komponenta enačbe nam do dodala prispevek k
končnemu rezultatu.

3.1 Merilna negotovost

Kot smo lahko ugotovili je merjenje zbranosti študentov
med predavanji zgolj začetek in ob uspešni uporabi
𝑢(𝑍)
metode na primeru študentov, bi lahko to metodo razširili
v industriji in nato tudi za zdravstvene
= √𝑐12 ∗ 𝑢2 (𝑓(𝐶𝑂2 )) + 𝑐22 ∗ 𝑢2 (𝑓(𝑑𝐵)) + 𝑐32 ∗ 𝑢2 (𝑓(𝑤𝑖𝑓𝑖)) + za
𝑐42 ∗uporabo
𝑢2 (𝑓(𝑒𝑦𝑒))
namene. Hkrati pa z boljšo zbranostjo študentov
poskrbimo tudi, da bodo naslednje generacije študentov
𝜕𝑍
odnese več iz predavanj kar pomeni boljšo usposobljenost
2
𝑐1 =
𝜕𝑓(𝐶𝑂2 )
za delovno mesti in tudi boljšo družbo v kateri živimo.
𝑐22 =

𝜕𝑍
𝜕𝑓(𝑑𝐵)
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𝜕𝑍
𝑐32 =
𝜕𝑓(𝑤𝑖𝑓𝑖)
𝑐42 =

𝜕𝑍
𝜕𝑓(𝑒𝑦𝑒)

3.2 Vplivne količine
Poleg vseh merjenih količin nam na rezultat vplivajo tudi
nekatere količine katerih ne merimo. Bodisi zaradi
nezmožnosti, bodisi zaradi nekosistenčnosti. Ena izmed
teh veličin so izredni dogodki. Med katere štejemo zvok
rešilnega avtomobila v bližini ali pa potres. Te dogodke
nemerimo saj niso konsistenčni in se pojavlajo naključno.
Naslednja količina katero ne merimo in bi nam posledično
lahko vplivala na rezultat je psiho-fizično stanje
posameznika in njegova raven hormonov v telesu. Zaradi
nihanja nivojev hormonov v telesu, kar je povsem
normalno, se naše telo različno odziva na zunanje
dražljaje. Kar lahko pomeni da kljub vsem ostalim
parametrom, ki jih merimo, si študent zapomni različno
količino snovi, ko ima različne ravni hormonov v telesu.

4 MOŽNE APLIKACIJE IN
INTERDISCIPLINARNOST

Možnost uporabe take metode merjenja zbranosti je
veliko. Najbolj preprosta je kot že prej omenjeno,
prilagoditev predavanj. Predavanja se lahko prilagajajo
dnevno (prilagodi se intervali odmorov), lahko se pa
prilagodijo letno. Tako da se dobljene podatke zbranosti
nanalizira in prilagodi snov predavanja za naslednjo leto.
Določene predmete pa se lahko tudi ukine. Hkrati se lahko
iz dobljenih podatkov dobi oceno predavatelja, saj
najboljši predavatelji naredijo tudi najbolj dolgočasno
snov zanimivo in s tem povečajo zbranost študentov med
predavanji.

5 ZAKLJUČEK
Lahko pa se dopolnjena metoda merjenja zbranosti
uporabi tudi v industriji, politiki, vesoljskih podvihig,...
Saj dokler neko delo opravlja človek, na njegovo delo
vpliva zbranost v danem trenutku. Lahko pa se uporabi
tudi v zdravstvene namene in sicer kot odkrivanje
motilcev pri ljudjeh z avtizmom in drugimi psihološkimi
težavami, zaradi katerih se ljudje ne morejo zbrati.
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IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Merjenje zahtevnosti plezalnih oprimkov, seminarska naloga
Aleš Ručigaj
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ar6103@student.uni-lj.si
Povzetek. Ta članek vsebuje preprosto predlagano metodo za merjenje relativne človeške percepcije časa. Na
zaznavanje pretoka časa vpliva nešteto različnih dejavnikov, kot na primer ravnovesje možganskih hormonov, ki
pa je močno povezano z izkušnjami posameznika. Vsak posameznik doživlja pretok časa na svoj način. Zaradi tega
bi bilo potrebno najti objektiven način merjenja tega doživljanja časa.
Ključne besede: čas, človeška percepcija
Measuring the difficulty of climbing holds, a seminar
This article contains a simple proposed method for measuring
and approximation of the relative human perception of time.
Perception of time flow is a heavily subjective experience and
is effected by countless different factors, such as the balance of
hormones in our brains, as these are directly related to our
personal experiences. Because of this it would be necessary to
find an objective method of measuring of one's own flow of
time.
Keywords: time, human perception

1 UVOD
1.1 Identifikacija problema
Čas si ponavadi predstavljamo kot neko objektivno
mero samo po sebi, vendarjo pa vsak posameznik
doživlja potek časa na svoj način. Za preprosti primer si
lahko predstavljamo nekoga, ki čaka v vrsti za stranišče
in primerjamo njegov občutek časa napram tistemu, ki je
že prišel na vrsto. Verjetno se bo tistemu ki čaka zdelo,
kot da čas mineva zelo počasi. Ker je percepcija časa tako
subjektivna veličina bi blo dobro najti nek bolj objektiven
način merjenja, za to bi pa predstavil preprosti
matematični model, s katerim bi lahko dosegli tako
objektivnost.
Določitev preproste uspešne metode za objektivno
merjenje minevanja časa, kot ga zaznava človek bi
dovedlo veliko prednosti na raznih področjih znanosti in
medicine. Takšno meritev percepcije časa se pa lahko
izvede na zelo preprost način. Lahko kar z štoparico.
Preizkušenec si zamisle nek ponavljujoč interval
pritiskanja na štoparico, brez da se bi uskladil z nekim
zunanjim virom za določanje poteka časa. Odmerke te
štoparice bi nato primerjal z pravim potekom časa.

1.2 Obstojoče metode merjenja
Predlagana metoda namenjena v viru [4] in bolj
podrobno opisana v viru [5] je bolj namenjena splošni

meritvi človeške percepcije vendar bazira na istem
konceptu. Bolj specifična metoda za merjene percepcije
časa je navedena v viru [6], vendar članek ni odprto
dostopen.
V metodi namenjeni v viru [4], [5] se merili hitrosti
odziva človeške vizualne percepcije. Preizkus so izvedli
z začasnim prikazovanjem simbolov na zaslonu.
Posamezni preizkušenec se je pripravil z pozicioniranjem
glave pred zaslonom, nato usmeril vid proti sredini
zaslona. Meritev se prične naprej z prikazom belega križa
na zaslonu, ki prikazuje kam se naj preizkušenec ozira.
Po izteku približno 800 milisekund se je poleg tega križa
prikazala naključna velika črka na eni izmed dveh
naključno izbranih položajev. To je ali levo ali desno od
križa. Po izteku enega izmed 17 naključno izbranih
časovnih intervalov se črka izbriše z zaslona, nakar se čez
oba možna položaja prikaza črke prikažeta dve 'maske',
naključno izbranih iz osmih vnaprej določenih 'mask'.
Preizkušenec je nato vtipkal tisto črko, katero so zaznali
v tem kratkem intervalu prikaza. Preizkus se ponovi
večkrat, nato pa pridobi merilni rezultat z primerjanjem
vnešenih črk z prikazanimi.
Torej, kar pri tej metodi direktno merimo je natačnost
zaznavanja simbolov na zaslonu v odvisnosti od časa,
indirektno pa se iz tega da tudi razbrati kako hitro oseba
zaznava dogodek. Kot smo prej omenili se pa v tem
podatku tudi nahaja zaznavanje časa.

2 UMETNO MODELIRANJE ČLOVEŠKEGA
ZAZNAVANJA ČASA

Trenutno obstajata dva pristopa k modeliranju
človeškega zaznavnja časa[1]. Prvi je znan kot
centralizirani pristop in opisuje zaznavnje časa kot
posledica nekega namišljenega vezja nevronov, ki podaja
'urin takt' delovanja možganov. To je najstarejši pristop.
Drugi pristop je znan kot 'distributivni' in predstavlja
doživljanje časa kot posledica dinamičnih odzivov
nevronov. Obstaja tudi znan hibridni pristop, ki

2

kombinira oba pristopa. Vsi te pristopi se ozirajo bolj na
trajanje dogodkov in ne na kdaj se dogodek zgodi.

2.1 Merjene veličine
Neposredno merjena veličina ki je prisotna v
predlagani merilni metodi je čas in sicer je to reakcijski
čas merjene osebe. Kot smo prej omenili, je seveda to
možno izmeriti na zelo preprost način z štoparico. V tem
izmerjenem odzivnem času se pa nahaja koristen
podatek, ki opisuje, kako oseba zaznava čas.
Edina veličina, ki jo merimo za uporabo pri
predpostavljenem modelu je čas, oziroma reakcijski čas
osebe. Izmerjeni reakcijski čas pa lahko razdelimo na več
komponent. Najbolj preprosto se bi dalo razdeliti
reakcijski čas na čas zaznavanja vizualne spremembe, čas
percepcije in čas odziva. Čas odziva, je čas, katerega
preizkušenec potrebuje, da na merilni napravi označi
dogodek kot prebran in zelo vpliva na negotovost
končnega merilnega rezultata.
Večji problem se nahaja pri času zaznavanju vizualnih
sprememb in času percepcije, ker je težko opredeliti
razliko med tema dvema pojmoma. V resnici so vsi trije
časovi zelo odvisni od poteka zaznavanja časa merjene
osebe.

prikazuje pravi potek časa npr. v sekundah prikazno z Xi. Na spodnjem delu Z-ji prikazujejo odzive merjene
osebe, O-ji pa odstopanja teh odzivov od realnega poteka.

Slika 1: diagram poteka dogodkov po času

Ko zložimo te veličine v enačbo, to zgleda tako. V enačbi
nastopa vsota razlik med osebnim odmerkom časa in
predhodnim odstopanjem osebe, vsaka ta razlika pa je
normirana še normirana z pravim odmerkom časa. Model
v bistvu izračuna povprečno relativno vrednost časa.
Model predpostavi, da so v predhodnem odstopanju o
sešteta vsa prejšna odstopanja.

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖č𝑎𝑠 =

2.2 Identifikacija veličin
Pri tem načinu merjenja v resnici merimo hitrost
odziva merjene osebe. V Izmerjenem odzivu se nahaja
koristni podatek, ki predstavlja percepcijo časa osebe.
Hitrost odziva je močno odvisna od razmerami, ki jih
oseba v trenutku merjenja doživlja, s tem je pa posledično
tudi odvisna percepcija časa. Hitrost odziva se pa tudi
spreminja z raznimi lastnostmi osebe. Kot primer si lahko
predstavljamo staranje ali pa razpoloženje.

2.3 Problem merljivosti
Merljivost percepcije časa se bi dalo opredeliti na več
načinov. V modelu, ki ga bomo predstavili je izračunani
rezultat brezenotna povprečna relativna vrednost. Ta
vrednost je relativna, ker je normirana z pravim potekom
časa. V primeru, da je dobljena vrednost zelo blizu 1, ima
merjena oseba zelo dobro zaznavanje časa. Izmerjena
vrednost večja od 1 pomeni, da ima merjena oseba
zaostajočo percepcijo časa. V obratnem primeru ima
oseba prehitajočo percepcijo časa. Ta način določanja
percepcije časa bi bilo možno še nadgraditi z intervalno
lestvico, ki rezultate teh meritev razvrstila v razrede.
Možno bi bilo tudi meritev izvesti z direktno
uvrstitvijo po intervalni lestvici. To bi izvedli tako, da bi
vprašali merjeno osebo koliko časa se jim je zdelo, da je
minilo po nekem dogodku, ki ga preizkušenec zazna.

2.4 Matematični model
Preden bi pa predstavil enačbo matematičnega modela
imamo tuki primer intervala, na katerem bazira
matematični model. Zgornji interval je referenčni in

1
𝑧𝑖 − 𝑜𝑖−1
∑
𝑛
𝑥𝑖
𝑖

Enačba 1

2.5 Negotovost merjene veličine
Negotovost percepcije časa je možno opredeliti na
standardni način. Največje odstopanje od srednje
vrednosti opredelimo negotovost, kot prikazujeta sledeče
enačbe

𝑒𝑖 = 𝑋𝑖 − |𝑋|
Enačba 2
𝑒 = 𝑚𝑎𝑥(𝑒1, 𝑒2, . . . 𝑒𝑛 )
Enačba 3
o razpršenju izmerjenih vrednosti nam tudi veliko
pove standardni odklon

𝜎=√

∑𝑁
𝑖=0

(𝑥𝑖 − 𝑥)2
𝑁

Enačba 4

2.6 Vplivne veličine
Kot smo že omenili obstaja časovni interval , katerega
preizkušenec potrebuje, da označi dogodek kot zaznan.
Ta časovni interval bi lahko opredelili kot da je isti pri
vsakem preizkusu, lahko bi ga izničili na različne načine.
Še ena vplivna veličina bi bila lastna uskladitev osebe.
Ko merjena oseba opazi po nekem preizkusu, da je
zgrešila pravi časovni takt, obstaja možnost, da bo pri
nadaljnjih preizkusih uskalditi z pospešitvijo ali
upočasnitvijo pritiskov. Ali se lahko ta vplivna veličina
šteje kot koristen del percepcije osebe ali ne, je
debativno.

3 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Rezultat in pa negotovost bi pa izgledala tako. Torej
imamo popolni rezultat, ki vklučuje vrednost izračunano
z modelom, od njega pa odštejemo odstopanje, ki je pa
naprimer tisti čas, ki bi ga potrebovali da pritisnemo na
gumb. Zunaj tega oklepaja pa vidimo največje
odstopanje, o katerem smo prej govorili. Lahko bi v
bistvu premaknili ta K kar v odstopanje e.

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖č𝑎𝑠 = (𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡– 𝐾)[/] ± 𝑒[/]
3.1 Uporaba meritve
Takše meritve se bi dalo uporabiti pri različnih
aplikacijah. Ta način merjenja se bi lahko uporabilo za
medicinske aplikacije. Naprimer diagnosticiranje
alzheimerjevih bolnikov, ker se z razpadanjem spomina
spreminja tudi zaznavanje časa. Uspešno merjenje
percepcije časa se lahko tudi uporabi za določitev
bolnikov dihronometrije. Dihronometrija ima določene
simptome, eden od katerih je težave pri zaznavnju časa.
Ta način merjenja bi bilo možno uporabiti v študiji
percepcije časa v odvisnosti od staranja osebe. Z
matematičnim modelom bi bilo možno izmeriti
povprečno relativno percepcijo v odvisnosti od starosti.
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SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU KOMPLEKSNI MERILNI SISTEMI

Pečenost palačink
Luka Kresnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: lk1712@student.uni-lj.si
Povzetek: Namen raziskave je bil določitev matematičnega modela, ki bi čim bolje upošteval različne parametre in dejavnike
ki vplivajo na pečenost palačink. Trenutno ne obstaja noben standard ali smernica, ki bi določala pečenost palačink. Prav
tako v literaturi ni možno zaslediti določil, ki bi določali, kdaj je palačinka pečena.
Ključne besede: palačinke, pečenost, strojni vid, recept
Pancake roast
Purpose of this paper is to determine mathematical model
in which we would consider various parameters and
factors, which affect pancake roasting. At the moment no
standard or guidance exists on topic of pancake roasting.
Also, we haven't tracked any guidelines, which would
determine when the pancake is fully baked.

Keywords: pancakes, baking, machine vision, recipe

UVOD
Palačinke so eno najbolj prepoznanih svetovnih
sladic, ki so lahko pripravljene na številne različne
načine. Med seboj se razlikujejo po uporabi
različnih sestavin, po načinu priprave in tudi po
različnih nadevih, namazih …

navadne RGB kamere,
pri drugem sklopu
identifikacije pa smo uporabili termovizijsko oz. IR
kamero. Oba identifikacijska sklopa temeljita na
neposredni meritvi in se časovno izvajata šele potem,
ko je palačinka že pečena.
Za prvi sklop identifikacije uporabimo termovizijsko
kamero (IR kamere), s katero naredimo sliko
palačinke, po koncu pečenja, medtem ko je le-ta še
vedno na
ponvi. Pri tej meritvi preverjamo
porazdelitev temperature po površini palačinke.
Na sliki palačinke s termovizijsko oz. IR kamero
opazimo različne barve, za katere velja, da rumeno
obarvano polje predstavlja hladnejše področje; barve
proti rdeči in na koncu vijolični barvi, pa
predstavljajo področja z višjo temperaturo.
Zelena črta na sliki je narejena naknadno z uporabo
algoritma in predstavlja območje palačinke.

Pravilo, ki bi nam narekovalo, kdaj je palačinka
pečena, ne obstaja. Prav tako ni smernic, ki bi
nekako ovrednotile, kako močno je palačinka
pečena.

V času, kjer se poizkuša čim več stvari
avtomatizirati, področje avtomatizacije priprave
hrane ne zaostaja veliko za ostalimi področji, kot so
npr. v avtomobilski industriji, tekstilni industriji.
Cilj vsakega mojstra kuhe, kot tudi uličnega peka je
priprava čim bolj perfektne hrane, kar je možno
doseči z ravno pravo pečenostjo palačink. Klasična
metoda »x minut na eni in y na drugi stran« za takšno
delo ni najboljša, saj uspešna peka ni odvisna samo
od časa pečenja.

1 IDENTIFIKACIJA VSEBIN
Identifikacijo pečenosti smo razdelili v dva sklopa.
Prvi sklop identifikacije je potekal z zaznavo

Slika 1: Označena palačinka na sliki,
narejeni s termovizijsko kamero.[4]

Pri drugem sklopu identifikacije, kjer uporabimo
navadno RGB kamero
naredimo sliko
preiskovanega subjekta, v tem primeru palačinke.

SEMINARSKA NALOGA PRI PREDMETU KOMPLEKSNI MERILNI SISTEMI
Sliko palačinke obrežemo tako, da je element slike
le palačinka sama in preverimo kriterij obarvanosti
palačinke, ki je določen kot razmerje barv med
»palačinkasto« rumeno barvo in »zapečeno« rjavo
barvo.

barve proti rjavkasti. Zadnja stopnja pa je Močno
pečena stopnja, kjer je dosežena večja temperatura
in hkrati močno prevladuje rjava obarvanost
površine palačinke.

4. MATEMATIČNI MODEL
Matematičen model sestavlja preprosta funkcija (1),
ki vsebuje več parametrov. Ker palačinko z obema
metodama slikanja slikamo iz obeh strani imamo
torej
4
vrednosti
parametrov.
Ti
so:
𝑃𝑇 - porazdelitev toplote na prvi strani palačinke,
𝑃𝑇 - porazdelitev toplote na drugi strani palačinke,
𝑅𝑏 - razmerje barv (palačinkasto rumena / pečeno
rjavkasta)
na
prvi
strani,
𝑅𝑏 - razmerje barv (palačinkasto rumena / pečeno
rjavkasta) na drugi strani
Slika 2: Obrezana RGB slika palačinke.

In tvorijo naslednji matematični model:
𝑌(𝑃𝑇 , 𝑃𝑇 , 𝑅𝑏 , 𝑅𝑏 ) = 2 ∙ (𝑃𝑇 + 𝑃𝑇 ) + 𝑅𝑏 + 𝑅𝑏

Rezultati meritev so podani v numerični vrednosti od
0 do 1 in nimajo pripadajoče SI enote, niti jim nismo
določili
nove
lastne
enote.

(1)

Iz enačbe razberemo, da ima porazdelitev toplote po
palačinki dvakrat večjo utež kakor porazdelitev barv
po palačinki. Ob bolj podrobni analizi bi lahko
enačbo še dodatno razširili.

3. PROBLEM MERLJIVOSTI
Pri tematiki palačink nismo našli nobenih obstoječih
povezav s katerokoli obstoječo SI enoto, ali njeno
izpeljanko. Zato nismo določevali nove enote.
Ob prebiranju že izvedenih raziskav smo ugotovili,
da ne obstaja niti kakršna koli lestvica o pečenosti
palačink.
Sestavili smo svojo lestvico pečenosti palačink, ki bi
nam naj bila kot nekakšen kriterij oziroma merilo za
določevanje ustrezne pečenost palačinke.

5. NEGOTOVOST MERJENE
VELIČINE
Negotovost merilne veličine (2) je odvisna od
neposredno merjenih veličin, kot tudi negotovosti
posameznih faktorjev
𝑢(𝑌) =
∙ 𝑢(𝑃𝑇 ) + 𝑢(𝑃𝑇 )

𝐶

+𝐶

∙ 𝑢(𝑅𝑏 ) + 𝑢(𝑅𝑏 )

Tabela 1:Lestvica pečenosti palačink

Lestvica
𝟎 − 𝟎. 𝟗
𝟏 − 𝟏. 𝟗
𝟐 − 𝟐. 𝟗
𝟑 − 𝟒. 𝟎

Opis
Premalo pečena
Malo pečena
Srednje pečena
Močno pečena

V enačbi sta dva konstantna pogreška obeh kamer.
Prvi pogrešek je pogrešek IR kamere (3). Izkazuje se
kot
produkt pogreška odčitka temperature na
površini (ki jo poda proizvajalec IR kamere)[3] in
konstantnega pogreška algoritma, ki podaja
porazdeljenost temperature na površini palačinke.

𝐶
Samo lestvico smo razdelili na 4 osnovne stopnje.
Na prvi stopnji je palačinka tako rahlo pečena, da niti
ni dosegla minimalne priporočene temperature, ki
znaša pri palačinki 83℃ [1]. Malo pečena in srednje
pečena stopnja sta vmesni stopnji pečenosti, kjer je
lahko dosežena višja temperatura in/ali večje
razmerje barv, ki gre stran od svetle »palačinkaste«

=𝑍

∙𝐶

(3)

Prav tako pa imamo pogrešek navadne (RGB)
kamere (4). Ta pogrešek prav tako sestavlja produkt
pogreška barvne točnosti (ki ga poda proizvajalec
kamere)[2] in konstantnega pogreška algoritma, ki
podaja razmerje barv na palačinki.

(2)
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𝐶

=𝑍

∙𝐶

(4)

Poleg konstantnih pogreškov so v igri še pogreški
(stopnje zaupanja), ki jih algoritma vrneta ob vsaki
prepoznavi posebej. Tako imamo dva pogreška
algoritma pri obdelavi navadne (RGB) slike
palačinki na prvi in drugi strani. Dva pogreška
algoritma imamo tudi pri obdelavi termovizijske
slike, ki obdeluje sliki palačink na prvi in drugi
strani. Skupna merilna negotovost je prikazana z
enačbo (2). Posamezne merilne negotovosti in
njihove magnitude oziroma vplivnost prikazuje
spodnji graf.

Merilna negotovost

nam lahko ob večji količini pojavijo zelo svetla
območja, ki reflektirajo svetlobni vir/vire.
Privzamemo, da ob času slikanju oseba, ki je poleg
ne posega v območje slike v času slikanja, zato tega
pogoja ne štejemo med vplivne veličine.
V sklopu pisanja članka je bila stopnja razpoznave
mej palačinke zadovoljiva, zato njegove natančnosti
nismo vrednotili v sklopu negotovosti.
Pri slikanju s katerokoli kamero moramo paziti na to,
da se nam rob palačinke ne zapogne, saj nam pokvari
meritev, palačinka pa nima več pravilne oblike, kar
dodatno vpliva na natančnost algoritma, saj zmanjša
njegovo natančnost. To velja pri slikanju obeh strani
palačinke.

Pogrešek IR druge strani
Pogrešek IR prve strani
P. RGB druge strani
P. RGB prve strani
P. RGB kamere
Splošni P.IR kamere

Graf 1: Merilna negotovost po posameznih pogreških
Op. avt. (P. - pogrešek)

6. VPLIVNE VELIČINE
Na meritev vplivajo še marsikateri drugi vplivi, ki jih
pri določanju matematičnega modela nismo
upoštevali
zaradi
različnih
vzrokov.
V prvem sklopu, kjer slikamo z IR kamero bi morali
upoštevati vir toplote. Torej ali ponev oziroma
površino, na kateri pečemo palačinko, grejemo z
električno ploščo, steklo keramiko, indukcijo ali
plinskim gorilcem vpliva na enakomernost
porazdelitve temperature na površino, kjer se peče
palačinka. Poleg tega pride na določenih lokalnih
področjih (kolobar kakor gori plin) do mnogo višjih
temperatur
kakor
na
drugih
področjih.
Termovizijska slika je odvisna tudi od temperature
okolice.
V drugem sklopu zaznave z navadno kamero nam v
največji meri vpliva barva svetlobe iz okolice in
osvetljenost površine, ki jo pregledujemo. Hkrati je
odbojnost površine palačinke odvisna od količine
olja, ki je bila predhodno nanešena na podlago, saj se

Slika 3: Primer zavihanega roba palačinke.

Osnovna odvisnosti, ki prav tako precej vpliva na
veliko večino predhodno omenjenih parametrov, je
zmes mase za palačinke. V sklopu raziskave smo
uporabili sledečo zmes mase:
Tabela 2: Tabela sestavin za pripravo palačink

KOLIČINA
3 dl
3
250 g
1dl
1 čajna žlička
2 ščepca

SESTAVINA
Mleka
jajca
Moke
Mineralne vode
Sladkorja
Soli

Ker večja količina jajc pomeni večjo izrazitost
rumene barve bi bilo smotrno, da bi algoritem to
upošteval. Prav tako večja količina mleka zmanjša
gostoto mase in posledično je barva palačinke manj
rumenkasta in bolj »bledo« rumenkasta. Na
rumenost prav tako vpliva izvor jajc. Rumena jajca
so mnogo bolj rumena kakor jajca iz ostalih vrst rej.
Uporaba polnozrnate moke, ki je sama po sebi
temnejše barve kot gladka moka, vpliva tako na
gostoto zmesi, barvo palačinke, ki postane bolj
temna prav tako pa uporaba polnozrnate moke
spremeni čas in način pečenja ter na končno obliko
palačinke (palačinke narejene iz polnozrnate moke
se pogosteje trgajo in so po navadi debelejše kar
zmanjša natančnost algoritma.
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7. POPOLNI MERILNI REZULTAT
Popolni merilni rezultat se izračuna iz sledeče
enačbe(5),
(5)
𝑌 = (𝑌 − 𝐾𝑜𝑟) ± 𝑢(𝑌)
pri čemer je 𝑌
vrednost, ki jo izračunamo iz
matematičnega modela na podlagi izmerjenih
veličin. Faktor 𝐾𝑜𝑟 je korekcijski faktor
matematičnega
modela
zaradi
merilnih
instrumentov. Na koncu pa sledi še razširjena
merilna negotovost 𝑢(𝑌). Večja kot je ta vrednost,
slabša je natančnost rezultata.
Če pa bi korekcijo upoštevali v matematičnem
modelu bi popolni merilni rezultat (6) lahko zapisali
kot
𝑌=𝑌

+ 𝑢(𝑌)

(6)

8. ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI
Tekom raziskovanja peke palačink se odkrije mnogo
novih področji, kjer bi se omenjena tehnologija
lahko uporabila. Ideja na splošno nima uporabne
vrednosti niti ni ekonomsko upravičena z mislijo na
hišno gospodinjstvo. Zadeva je definitivno uporabna
za kakšen gostinski obrat, uličnega prodajalca
palačink, kjer pečejo večjo količino palačink. Kupci
bi si lahko izbrali kakšno stopnjo pečenosti
palačinke želijo, kuhar pa bi jim takšno spekli s
pomočjo sistema.
Prav tako bi bil sistem uporaben v laboratorijih, kjer
proizvajalci posod za pečenje preizkušajo posode,
njihove karakteristike - kot je na primer enakomerna
razporeditev toplote po površini, na kateri se peče
palačinka.
Sistem bi lahko prilagodili za peko ameriški palačink
ali pa tako imenovanih »puffy« palačink, ki imajo
večjo gostoto, so debelejše in imajo manjši premer.
Podoben sistem bi v gostinstvu lahko uporabili za
peko tortilij, ki imajo sicer drugačno zmes sestavin
in so pečene že ob svetlejših barvnih odtenkih,
vendar imajo podobno debelino, obliko in način
priprave (se pečejo na ponvi oz. neki grelni
površini).

9. INTERDISCIPLINARNOST
Primer pečenja palačink je precej interdisciplinaren,
saj zajema veliko področji. Kombinacija sestavin za
maso palačink zajema področje živilstva. Področje
strojnega vida tako navadne RGB kamere kakor tudi
IR kamere zajema področje elektrotehnike. Področje

algoritmov razpoznave obeh dveh kamer nam vpelje
računalništvo. Področje posod za pečenje in njihovih
lastnosti (še posebej enakomerne razporeditve
toplote glede na toplotni vir) pa zajema področje
strojništva.

10. ZAKLJUČEK
Cilj seminarske naloge je bil raziskati področje
pečenosti palačink in določiti algoritem za določanje
pečenosti. Ob raziskavi smo odkrili, da je ta tematika
še zelo neraziskana. V obstoječi literaturi nismo našli
niti okvirnih določil, ki bi določala optimalno stanje,
kdaj
je
palačinka
pečena.
Določili smo preproste postopke za določanje
pečenosti in ustvarili lestvico določanja pečenosti
palačink.
Teoretični model bi bilo potrebno še dodelati in
izpopolnit in morda se iz osnovne ideje, ki smo jo
raziskali, se morda še razvije še kakšen projekt ali
nova ideja, ki bo omenjeno le še nadgradila.
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Merjenje udobnosti sedeža
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Povzetek. Merjenje udobnosti je predstavljeno kot novo inženirsko orodje, s katerim je možna objektivna
predstavitev odobnosti stola. Udobnost je definirana kot razbremenitev človeka fizičnega napora, ki ga občuti
zaradi gravitacijske sile. Izpeljan je matematični model za izračun udobnosti iz merljivih fizikalnih veličin.
Ključne besede: udobnost, merjenje, stol
Measurement of comfortability
Measurement of Comfortability as a new engineering tool for
objective presentation of capability of a chair to relief a human
from physical stress that comes as a consequence of
gravitational force. Derived is a mathematical model for
calculation of comfortability from measurable variables.
Keywords: comfortability, chair, relief

1 UVOD
1.1 Indentifikacija problema
Pojem udobnosti je po dosedanji definiciji abstrakten
pojem, značilnost predmeta. Ta značilnost oz. lastnost
ostaja slabo definirana. Pojavi se vprašanje ali je
mogoče podati definicijo udobnosti, ki bi upoštevala
fizikalno ozadje in omogočala njeno merjenje.
Udobnost kot jo definiram v tem delu je
razbremenitev človeka fizičnega napora. Tu fizični
napor predstavlja kljubovanje človeka gravitacijski sili
zemlje, iz tega sledi, da je določen fizični napor človeka
stalno prisoten. Razbremenitev tega napora je mogoča z
različnimi položaji, na primer sedenjem ali ležanjem, in
z različnimi pripomočki. Na tem mestu je potreben
poudarek, da se bomo omejili na določanje udobnosti
sedeža med sedenjem.
Kljub ohlapni definiciji udobnosti, je s tem pojmom
tesno povezano področje ergonomije. Ta se ukvarja z
iskanjem človeku prirejene oblike, materialov,
postavitev, itd.. Ergonomija ima postavljenih več
modelov, ki določajo nekatere značilnosti primernega
sedeža. Z natančnejšo definicijo udobnosti bi postavili
splošen kriterij za izbor dobrih značilnosti sedeža.

1.2 Problemi merjenja
Problem merjenja udobnosti je kompleksen, saj je
meritev udobnosti odvisna od vrste vplivnih veličin.
Vplivne veličine je smiselno, glede na izvor, razdeliti v

dve kategoriji. Poznamo vplivne veličine, ki izhajajo iz
človeka in vplivne veličine značilnosti stola. Problem
lahko opredelimo kot kavzalni, kjer so merjene veličine
človeka posledica merjenih veličin sedeža.
Natančen popis veličin stola je potreben, saj lahko že
manjše spremembe v npr. geometriji sedeža, pomenijo
spremembe v lokalnih pritiskih na telo. Tako se razlike
med udobnim in neudobnim sedežem nahajajo v
majhnih lokalnih značilnosti sedeža.
Celovit pristop k merjenju, primernejši za
računalniško modeliranje, bi kot merjene veličine
upošteval površinske točke tridimenzionalnega modela
sedeža. Dodatno bi model na podlagi merjene
deformacije materiala lahko predpostavil še določeno
deformacijo v točki.
Celovit popis vrste teh parametrov je zahteven, zato
bomo obdelali poenostavljen matematematični model,
kjer vplivne veličine sedeže zmanjšamo na manjše
število merjenih veličin. Izberemo merjene veličine, ki
čim bolje povezujejo udobnost sedeža in značilnosti
sedeža.

1.3 Referenčna vrednost
Za
kvantitativno
ovrednostenje
udobnosti
potrebujemo referenčno meritev udobnosti. Ker nam
udobnost predstavlja razbremenitev fizičnega napora
človeka, predpostavimo, da bomo največjo meritev
udobnosti dosegli pri merjenju človeka na ravni mehki
ter horizontalno podlagi. S tem smo definirali zgornjo
mejo udobnosti. Za spodnjo mejo udobnosti
predpostvimo stoječi položaj, kjer je površina sedišča
enaka nič, enaka nič pa je tudi udobnost. Spodnji in
zgornji meji udobnosti ustrezajo tudi ustrezne vrednosti
ostalih vplivnih veličin, ki pa jih zaenkrat še ne bomo
definirali.

2
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2 MERJENE VELIČINE
2.1 Dolžina sedeža
Predstavlja seštevek merjenih vrednosti višine
sedišča(A), dolžine sedišča(B) ter višine naslona(C).
Gre za posredno merjeno veličino, saj ima ta svoj
matematični model. Merilna negotovost je skupna
merilna negotovost merjenja posameznih dolžin.

indeksom naklona naslona in dolžino sedeža nemoremo
rapoznati.

2.6 Telesna višina
Telesno višino vključimo med merjene veličine, saj je
udobnost odvisna tudi od razmerja dolžin sedeža in
osebe na njem. Pri tem predpostavimo, da se udobnost
sedeža povečuje z večanjem sedalne površine le do neke
točke, nato pa nadaljne večanje sedišča ne povečuje več
tudi udobnosti.

3 POSTOPEK MERJENJA

2.2 Indeks naklona naslona
Indeks naklona naslona izračunamo iz meritve
naklona naslona. Indeks naklona naslona je največji pri
kotu 0° in enak 0 pri 90°.
INN = cos(α)
Meritev naklona naslona je potrebna, za primerljivost
udobnosti sedežev s podobnim naklonom naslona.

2.3 Frekvenca dihanja
Odvod frekvence srčnega utripa je posredno povezan
z razbremenitvijo človeka. Manjši fizični napor zahteva
daljšo frekvenco dihanja. Bolj je odvod frekvence
dihanja, po namestitvi v sedež negativen, večja je
verjetnost, da sedimo na udobnem stolu.

Vrednosti merjenih veličin so odvisne od časa in
načina merjenja. Potreben je predpis ustreznega
postopka merjenja veličin. Merjenje geometrijskih
veličin sedeža izvajamo pri predpisani temperaturi
notranjega prostora. Postopek zajemanja meritve ni
kritičen, saj so raztezki materiala relativno majhni glede
na dolžine merjenca.
Merjenje udobnosti izvedemo tako, da testna oseba 5
minut stoji v mirovanju. Na testno osebo smo pritrdili
ustrezne merilnike za merjenje srčnega utripa in dihanja.
Po preteku časa se oseba usede na stol, srčni utrip in
dihanje še vedno natančno spremljamo. Po preteku 5
min je meritev končana. V postopku merjenja smo
pridobili časovni potek frekvence srčnega utripa in
dihanja. Oseba nato izpolni še testni vprašalnik. Iz
meritev izračunamo ustrezne veličine, indeks naklona
naslona, dolžino sedeža, odvod frekvence dihanja in
srčnega utripa tre pridobimo rezultat prihološkega testa.

4 MATEMATIČNI MODEL

2.4 Frekvenca srčnega utripa
Podobno kot frekvenca utripa, upoštevamo, da se
frekvenca srčnega utripa bolj umiri, če se usedemo na
bolj udoben stol. Pri izračunu odvoda frekvence je
potrebna izbira ustreznega intervala, v katerem
računamo odvod. Kot izhodiščni interval lahko
predpostavimo 1 minuto. Dolžino intervala prilagodimo
glede izide meritev, če bo interval predolg morda ne
bomo zaznali spremembe, če bo krajši bo raztros
meritve večji.

2.5 Subjektivni test
Določene posebnosti stola, ki jih bi jih z ostalimi
parametri spregledali lahko ugotovimo v vprašalnikom,
katerega izpolnjuje testna skupina. V vprašalniku lahko
testne osebe izpostavijo, da jih je sedež na nekam mestu
tiščal, ali pa, da jim je pravilno objel hrbtenico in tako
poskrbel za optimalno oporo. Teh posebnosti samo z

Matematični model za izračun udobnosti je sestavljen
iz seštevanja n meritev. Zajem n meritev za izračun
udobnosti uvedemo za povečanje natančnosti merilnega
rezultata, zmanjšanje raztrosa meritev.
V števcu ulomka imamo seštevek izračunanega
odvoda obeh frekvenc. Ker si v števcu želimo pozitivno
vrednost, odvoda frekvenc pa bosta pričakovano
negativna, zgoraj množimo z negativnim korekcijskim
faktorjem. Množenje z rezultatom psihološkega testa
povečuje občutljivost merilnega rezultata.
V imenovalcu imamo indeks naklona naslona in pa
razmerje dolžine stola napram človeku. Obe vrednosti
bosta pričakovano višji za udobnejši stol. Ker vrednosti
v imenovalcu odštevamo od deset, s tem zmanjšujemo
vrednost imenovalca in ob enem povečujemo udobnost.
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Korekcijske faktorje določimo s pomočjo referenčnih
vrednosti.

5 MERILNA NEGOTOVOST
Udobnost je posredno merjena merjena veličina.
Negotovost meritve je torej komulativna negotovost
posameznih meritev. Merilna negotovost za posredno
merjene veličine je definirana po enačbi.

Enačba upošteva n število vplivnih veličin, katerih
negotovost kvantificirati. Merilno negotovost za
veličine merjene z merilnim inštrumentom odčitamo iz
merilnega inštrumenta.
Za določanje merilne negotovosti posredno merjenih
merilnih veličin je potrebno upoštevati doprinos
merjenja vsake od vlivnih veličin. Podamo enačbo za
merilno negotovost posredno merjenih veličin.

6 VPLIVNE VELIČINE
Poleg veličin zajetih v matematičnem modelu se
prisotni še drugi dejavniki, katere v matematičnem
modelu nismo upoštevali. Ena od takih veličin je
prispevek razpoloženosti, utrujenosti testnih subjektov,
ki nam pomagajo izmeriti udobnost.
Vplivna veličina, katero smo izpustili z namenom
poenostavitve metematičnega modela, je mehkoba oz.
podajnost sedišča. Mehak stol se bo prilagodil obliki in
je glede na splošno razumevanje udobnosti bolj udoben.

7 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Popolni merilni rezultat je sestavljen iz petih
elementov. Ti elementi so merjena veličina, izmerjena
vrednost, merilna enota, merilna negotovost ter
korekcija izmerjene vrednosti.
Spodaj je podan primer merilnega rezultata za
meritev udobnosti.

U = 88(+/- 5) udobkov,

σ=2 (95,5%)

Merjena veličana je udobnost. Udobnost je
predstavljena z veliko črko U. Izmerjena vrednost v
predstavljenem primeru je 88. Negotovost merilnega
rezultata je +/-5. Dodatno je pri merilni negotovosti
potrebno podati stopnjo zaupanja, ki se navezuje na
merilno negotovost. Izbrana vrednost faktorja sigma
dve, pomeni, da bo 95,5% vseh meritev znotraj območja
podanega z merilno negotovostjo. Z izbiro večjega
faktorja zaupanja, bi bilo območje merilne negotovosti
večje. Enoto smo poimenovali udobko. Korekcije v
našem primeri ne predpišemo.

8 INTERDISCIPLINARNOST
Tematika udobnosti je izjemno razširjena in se z njo
srečujemo vsakodnevno. Eno od vprašanj je kolikšna je sploh
tista optimalna udobnost za opravljanje določene naloge.
Večja udobnost ni zaželena pri vsakem opravilu. Potrebno je
najti tisto udobnost, ki bo dala najboljši rezultat pri
opravljanju zahtevane naloge.
Kot primer je lahko stol v predavalnici. Bistvena naloga
študenta je ohranjanje zbranosti med predavanjem. Najboljša
udobnost stola bo tista, ki ne bo preusmerjala pozornosti
študenta s tematike na stol. In po drugi strani pa tudi ne bo
preveč sproščujoč.
Proizvajalci stolov pošiljajo na trg stole, ki so specializirani
za opravljanje določene naloge. Vključitev merjenja udobnosti
stola bi pripomogla k novim modelom stolom, ki so bolje
prilagojeni na opravljanje neke naloge.
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Povzetek: V delu je podana ideja za klasifikacijo oz. vrednotenje estetskega izgleda uporabniških vmesnikov. Na njihov
izgled predvsem vpliva razporeditev elementov po ekranu, njihove barve ter kontrast. Tako lahko obravnavamo določen UI
in ga ocenjujemo glede na za naš primer optimalnimi vrednostmi katere določimo z opazovanjem že uveljavljenih UI. Tak
model bi lahko kasneje implementirali v program, kateri bi objektivno pomagal oceniti kako lep je posamezni vmesnik in
pomagal oblikovalcem priti do optimalnega lepotnega izgleda za njihov primer.
Ključne besede: uporabniški vmesnik, estetika, velikost elementov, uravnoteženost slike, barva, kontrast

I.

UVOD

A. Identifikacija problema
Z stopnjevanjem uporabe naprav z zaslonom dobiva področje
ustvarjanja in oblikovanja uporabniških vmesnikov (UI –
angl. user interface) zmeraj večji pomen v današnjem svetu.
Na področju oblikovanja vmesnikov (bolj pravilno vizualni
uporabniški vmesnik) obstaja veliko literature, katere osnove
izvirajo in se povezujejo s splošno umetnostjo. Tako
prevzemamo pravila in načela iz splošne umetnosti kot so
barvna teorija, jezik oblik (small-medium-large), ujemanje
barv, ujemanje kontrasta, pravila za vodenje pozornosti po
sliki (zaslonu), itd.
Ker pa je tako estetsko področje lahko skrajno subjektivno
bomo v tem članku predlagali osnovo za ocenjevanje
posameznega vmesnika, ter prilagajanje vmesnika okusom in
potrebam, kot oblikovalcem kot tudi, zagotovo
pomembnejše, ciljni skupini uporabnikov namenu uporabe,
kateri je UI namenjen.
II.

MERJENE VELIČINE

Veličine katere bomo merili so povzete po osnovnih
principih oblikovanja. Osnovna načela govorijo o
uravnoteženosti sliki: ljudje podzavestno opazimo ali je slika
uravnotežena, torej nas moti če je v enem delu slike preveč
stvari na majhnem prostoru, kar naredi posledično sliko
neuravnoteženo. Seveda je v posebnih primerih mogoče tudi
uporabiti nekoliko neuravnoteženo sliko a v splošnem v
našem primeru se v optimalnem primeru išče ravnotežje.
A. Koeficient kontrasta
Za koeficient kontrasta izmerimo kako močno izstopa
obravnavani element. Torej izmerimo razliko kontrasta med
elementom in okolico ter tej vrednosti priredimo nek
koeficient. To naredimo zato ker, element, ki kontrastno
izstopa iz svoje okolice privlači več pozornosti, za kar v
našem modelu kasneje upoštevamo kot večjo zaznano
površino tega elementa. Primer tega prikazuje slika 1, kjer
lahko vidimo da nam nabolj temen krog privlači največ
pozornosti.

Slika 1: Primer kontrastnega izstopanja

B. Koeficient barvnega ujemanja
Podobno kot pri koeficientu kontrasta tu gledamo barvno
ustreznost elementa z svojo okolico. V tem primeru gledamo
kako izstopa glede na barvno izbiro, na primer, oranžen
element na modri podlagi lahko izstopa tudi če imata zelo
majhno kontrastno razliko, kar posledično poveča njegovo
zaznano površino. Tako se ravnamo po že vzpostavljenih
pravilih barvne teorije, ki nam določuje katere barve
izstopajo, ko so obkoljene z določeno barvo.
C. Uravnoteženost in razporeditev slike
Iz priporočil in načel oblikovanja vemo da je privlačnejša
lepo urejena slika, torej da so elementi na njej razporejeni v
logičnem oz. uravnoteženem smislu. Primer uravnotežene
slike bi bila slika z enim velikim elementom na levi strani in
dvema elementoma na nasprotni desni strani. Tu obstaja
veliko opcij razporeditev, a glaven cilj je da tako rekoč težišče
vseh elementov stoji približno na sredini slike. Za izračun tega
pa potrebujemo njihove ploščine ter postavitev na ekranu oz.
oz njihove koordinate. Pri računanju skupnega težišča pa
moramo uporabljati zaznano površino elementa, saj bo zelo
izrazit element pritegnil več pozornosti in lahko rečemo da
ima večjo zaznano površino. Posledično bo pa tudi bolj vplival
na skupno težišče.

𝑇=

Slika 2: Primer uravnotežene slike

D. Uporaba barve
Za naš primer poleg barvnega razmerja med sosednjimi
elementi v zgornjem poglavju merimo tudi splošno barvno
ujemanje celotne slike oz. ocenjujemo če spadajo uporabljene
barve skupaj. Torej merili bomo ali uporabljamo v celotnem
UI barve, ki sledijo določenim pravilom, kot so: soležne barve
ali odtenki istih barv, komplementarne, triadne itd (slika 3).
Za določevanja lepote kombinacije uporabljenih barv si lahko
pomagamo z pravili in principi osnov barvne teorije.

2
2
√𝑥𝑡𝑒ž𝑖šč𝑒
+𝑦𝑡𝑒ž𝑖šč𝑒
2 +𝑦 2
√𝑥𝑐𝑒𝑙
𝑐𝑒𝑙

V enačbi (2) se izračuna koeficient težišča glede na dejansko
površino naše slike. xcel in ycel predstavljata celotno velikost
slike (št pixlov), medtem ko je v števcu izračunano razdalja
od sredine slike torej pozicija težišča glede na sredino.
Torej če želimo da je slika popolnoma uravnotežena želimo
ta člen spraviti proti 0. Ta člen pa nam ne pove kako urejen
je dejanski vmesnik. To lahko upoštevamo kasneje pri
zadnjem koeficientu če je to potrebno. Če je urejen nam ni
potrebno odbiti neke vrednosti od končne ocene. Bi bilo pa
dodatno gotov definirati kaj je naša meja za urejenost.
Ta enačba se še nadaljno razčleni na enačbe za izračunanje
koordinate težišča glede na sredino ekrana xtežišče in ytežišče.
𝑥𝑡𝑒ž𝑖šč𝑒 =

𝑦𝑡𝑒ž𝑖šč𝑒 =

Slika 3: Primer barvnih harmonij

E. Dodatne estetske lastnosti
Pod koeficient dodatnih lastnosti kz pa lahko priredimo
lastnosti, ki ne spadajo v prejobravnavane kategorije. Torej
sem bi lahko spadalo, koliko dodatne prisotnosti na ekranu
dobi element, če je, na primer zelo kompleksen, torej vsebuje
veliko besedila, ali je obrobljen, vsebuje transparentnost, itd.
III.

MATEMATIČNI MODEL

Za ocenjevanje lepote UI smo se odločili za lestvico od 0 do
10, kjer 0 pomeni grd vmesnik in 10 popolen oz. najlepši
vmesnik.
Osnovna enačba za oceno estetike je najprej podana v
kompaktni obliki:
𝐸𝑜𝑐𝑒𝑛𝑎 = 10 − 𝑘𝑡 𝑢𝑡𝑒ž (𝑇 − 𝑘𝑡 𝑚𝑒𝑗𝑎 ) − 𝐵 − 𝐶
(1)
Iz te enačbe vidimo prispevke treh osnovnih komponent.
Začnemo z najvišjo oceno kar je 10 od katere nato odštevamo
različne prispevke.
A. Koeficient uravnoteženosti T
Najprej se odšteje komponenta težišča slike. Sestavljen je iz
kt utež koeficienta s katerim nadziramo kako močno vpliva
neuravnoteženost slike. Poleg tega vsebuje ta člen tudi
koeficient pomika težišča kt meja. S tem koeficientom
nadziramo kam pade izračunano težišče na primer če želimo
oz. je lepše da je premaknjeno težišče v neko smer in
posledično želimo da to izrazimo v manjšem odbitku k
končni oceni.
Člen T dobimo po enačbi (2).

(2)

∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑧𝑖 ∙𝑥𝑡𝑒ž𝑖šč𝑒 𝑖
∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑧𝑖

∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑧𝑖 ∙𝑦𝑡𝑒ž𝑖šč𝑒 𝑖
∑𝑁
𝑖=1 𝐴𝑧𝑖

(3)

(4)

Kjer predstavljajo Azi zaznana površina obravnavanega
elementa i in xtežišče težišče v x osi.
Iz teh enačb pa ju še zadnjič razširimo Azi, da dobimo enačbo
za pridobitev zaznane površine obravnavanega elementa.
𝐴𝑧𝑖 = 𝐴𝑖 ∙ 𝑘𝑏𝑖 ∙ 𝑘𝑘𝑖 ∙ 𝑘𝑧𝑖

(5)

V tej enačbi predstavljajo Ai dejanska površina i
obravnavanega elementa, kbi koeficient barvnega razmerja z
okolico, kki koeficient kontrastnega ujemanje z okolico ter kzi
koeficient zaznanja, ki vsebuje še dodatne vplive kateri
vplivajo na zaznano površino elementa.
B. Koeficient barvne teme B
Drugi člen, odvisen od izbire celotne barvne palete v UI
vsebuje slednjo enačbo.
𝐵=

𝑠𝑡.𝑏𝑎𝑟𝑣
𝑘𝑢𝑗𝑒𝑚𝑎𝑛𝑗𝑎

−1

(6)

V tem primeru bi se kujemanja spreminjal glede na število barv
in izbran kriterij ujemanja barv. Najvišjo vrednost bi imel ko
se barve ujemajo po principih barvnih harmonij na primer
slika 3.
Torej, če ima obravnavani UI na primer 3 barve, ki se ujemajo
po analogni harmoniji torej so odtenki sosednjih barv bi lahko
za kujemanja vzeli faktor 3 oz blizu tega in tako skupni člen B
spravili proti 0, kar pomeni majhen oz. ničti odbitek končne
ocene. Tu bi morali upoštevati določeno mejo števila barv,
kajti po določenem številu lahko postane UI prenasičen z
barvo, kar je neželen primer.
Majhno vrednost pa bi imel v primerih, ko imamo lahko
veliko barv in ko se ne ujemajo in je posledično faktor
ujemanja majhen.
C. Dodatni koeficient C
V zadnjem koeficientu pa upoštevamo še dodatne lastnosti,
ki vplivajo na lepoto. Tu bi lahko odštevali od ocene, če
elementi v vmesniku niso urejeni oz. poravnani, če
uporabimo grd slog pisave, ali paše namenu uporabe, itd.

Kot vidimo je ta člen lahko najbolj subjektiven in
njegovanegotovost raste z kompleksnostjo UI. Če imamo
preprost UI pri katerem lahko vse lastnosti opišemo z prvima
dvema koeficientoma lahko ta zadnji člen odpade oz. ima
zelo majhen prispevek k končni oceni in tudi majhno
negotovost.
IV.

VPLIVNE VELIČINE

Naša meritev oz. ocena je podvržena mnogim vplivnim
veličinam, ki jih nismo upoštevali v matematičnem modelu.
Na pravilnost našega rezultata gotovo vpliva estetski okus
posameznika. Na primer nekomu je všeč barvna shema z
oddtenki zelene in močan kontrast med elementi, drugemu
uporabniku pa so všeč barve v svetlih oddtenkih modre z
blagim kontrastom. Ta različen okus uporabnikov nam
posledično zmanjša vrednost našega rezultata saj nam
zmanjša procent da smo uporabili prave koeficiente.
Veličina, ki je nekoliko povezana z okusom posameznika, je
tudi namen uporabe vmesnika. Torej vmesnik bo izgledal
drugače če je primarni namen uporabe programa na primer
programiranje ali slikanje. Tudi splošno imajo različne
skupine uporabnikov oz. različna polja uporabe programov
drugačne preference in polagajo drugim lastnostim poudarek.
Na natančnost rezultata bi vplival tudi estetski okus merjenca.
Pri negotovosti delno upoštevamo kako natančno določi
merilec koeficiente, a se ta negotovost gotovo lahko poveča
ali zmanjša glede na to kako vešč je merilec, kakšne so
njegove estetske preference, ter kako spremlja trenutne trende
oblikovanja UI.
Poleg tega pa v matematičnem modelu nisem upošteval
dejanske ureditve elementov po ekranu. Merimo njihovo
uravnotežnenost. Tako da je lahko v primeru ko je težišče na
sredini razporeditev elementov po ekranu naključna torej
nima neke urejene strukture, ki v večini primerov povzroča
lepši končni izdelek.
V.

NEGOTOVOST MERJENIH VELIČIN

Negotovost našega rezultata je odvisna od negotovosti
merjenih koeficientov lastnosti UI.
𝑢(𝐸) =

√

𝑐𝑏2 ∙ 𝑢2 (𝑘𝑏 ) + 𝑐𝑘2 ∙ 𝑢2 (𝑘𝑘 ) + 𝑐𝑧2 ∙ 𝑢2 (𝑘𝑧 ) +
2
𝑐𝑢𝑗𝑒𝑚𝑎𝑛𝑗𝑎
∙ 𝑢2 (𝑘𝑢𝑗𝑒𝑚𝑎𝑛𝑗𝑎 ) + 𝑐𝑐2 ∙ 𝑢2 (𝑘𝑐 )

Graf 1: Prikaz negotovosti koeficientov

Poleg že naštetih koeficientov imamo tudi koeficienta za
korekcijo težiščnega člena T; kt utež in kt meja. Te dva
koeficienta določimo glede na naše potrebe in ni nujno da
doprineseta veliko negotovosti.
VI.

POPOLNI MERILNI REZULTAT

𝐸 = 𝐸𝑖𝑧𝑟𝑎č𝑢𝑛𝑎𝑛 ± 𝑈
(9)
Enačba (9) prikazuje kako bi zgledal podan rezultat.
Korekcija v našem primeru lahko odpade, ker ne moremo
primerjati našega rezultata z referenčnim saj ne obstaja. Tako
je sestavljen iz izračunane ocene Eizračunan ter U razširjena
merilna negotovost s stopnjo zaupanja na primer 95%.
VII. MOŽNE APLIKACIJE

(7)

Enačba (7) nam opisuje negotovost našega rezultata. V tej
enačbi so c-ji občutljivostni koeficienti pripadajočih merjenih
veličin. Dobimo jih z enačbo (8).
𝜕𝐸
𝑐𝑛 =
(8)
𝜕𝑘𝑛

oddtenke in odčitali sive vrednosti elementov. Nato pa bi
primerjali vrednosti kontrasta elementov in tako posledinčo
določili koeficient kontrasta.
Za določitev koeficienta barvnega ujemanja bi lahko
doprinesli že več negotovosti. Za določitev ujemanja barv bi
se morali odločiti za nek kriterij barvne teorije. To bi lahko
bil da se dobro ujemajo soležne barve v barvnem kolesu oz
odtenki ene barve, antagonistične torej nasprotne barve v
kolesu, trojice barv, ki so enakomerno razporejene po kolesu,
itd. Teorija dokaj dobro določa katere barve spadajo skupaj
da ne izstopajo med seboj in katere izstopajo. Tudi to bi lahko
teoretično merili s pomočjo računalnika le da smo tu
podvrženi poleg meritve še določitve kateri, oz. koliko zgoraj
naštetih kriterijev upoštevamo.

Kjer predstavlja kn količino za katero računamo pripadajoči
občutljivostni koeficient.
Kljub temu da poskušamo določiti lastnosti UI kar se da
objektivno lahko iz prejšnjih poglavij razberemo da je pri
določitvi posameznih koeficientov še zmeraj prisotna
različna mera subjektivnosti.
Koeficient barvnega ujemanja ter koeficient kontrastnega
ujemanja bi gotovo v trenutnih razmerah doprinesla najmanj
negotovosti. Ta dva koeficienta bi lahko dobili z
računalniškim merjenjem (oz vsaj kontrast). Da bi dobili
razliko kontrasta bi lahko preprosto spremenili sliko v sive

Naš model bi priprišel v uporabo pri objektivnem
ocenjevanju UI, kar bi pohitrilo ocenjevanje ter odstranilo
potrebo oz. jo zmanljšalo po testiranju na uporabnikih. Lahko
bi dobili napoved oz. oceno glede na trenutne trende (če
uporabimo ustrezne koeficiente).
Prišel bi tudi v poštev rpi ustvarjanju UI za manj izkušene
oblikovalce, ki bi lahko sproti vzporedno z razvijanjem UI
preverjali, kako se njihov izgled spreminja s spreminjanjem
parametrov UI.
VIII. ZAKLJUČEK
Ideja se zdi na prvi pogled primerna za trenutne razmere na
trgu. Poleg tega tudi ne bi imeli tekmecev za ponujanje te
storitve.
Opozorili pa bi, da takega modela oz. aplikacije z razlogom
še ni na trgu. Skozi branje tega papirja ste gotovo ugotovili,

da bi bilo tako aplikacijo težko narediti, da bi podajala vsaj
zadovoljive rezultate saj vidimo, da je še zmeraj očiten delež
določevanja parametrov odvisen od subjektivne narave
merjenca in njegove izobraženosti na tem področju. Poleg
tega je ustreznost rezultata odvisna tudi od okusa ciljnega
uporabnika.
Rezultat z trenutnim modelom bi bil relativno natančen samo
pri preprostih uporabniških vmesnikih, torej ne vsebujejo
kompleksnih elementov, kot so transparentnost, zahtevne
oblike, transparentnost, itd. Z zmanjševanjem kompleksnosti
bi posledično dodatni koeficient C imel zmeraj manjši vpliv,
manjšo negotovost na končno oceno.
Poleg tega se predstavi problem, če želimo ocenjevanje UI
avtomatizirati na računalniku, da bi podali samo sliko
obravnavanega vmesnika, kako razbrati kje se določen
element začne in kje konča. Potrebno bi bilo tudi razbrati
kako neurejen je, razbrati dodatne lastnosti, kot so
transparentnost, kako je gosto zaseden z besedilom, itd.
Tako, bi bilo mogoče lažje in bolj primerno se naučiti teorije
oblikovanja na tem področju, saj v našem primeru za

določevanje parametrov še zmeraj merjenec potrebuje
znanje, da jih določi pravilno, kar posledično pomeni
natančenejši rezultat.
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Povzetek. Tematika napovedovanja popularnosti glasbe je trenutno ena izmed najbolj zanimivih možnih aplikacij
strojnega učenja, saj predstavlja poskus merjenja in določanja nečesa do sedaj še nedefiniranega. V tem članku je
opisan poskus izgradnje modela, ki bi napovedal popularnost pesmi in opisal njene sestavne člene. Opisan je
postopek izbire in pridobivanja podatkov, izgradnje modela in komentiranje njegovega delovanja. Predstavljene so
možne prihodnje izboljšave in možne aplikacije zgrajenega modela.
Ključne besede: strojno učenje, Billboard Hot 100, logistična regresija

Prediction of song popularity
Prediction of song popularity is one of the most interesting
applications of machine learning currently as it represents an
attempt of measuring and defining something yet to be defined.
This article describes an attempt of building a model that does
exactly that. It specifies the data selection and acquisition
process, model building and how it performs. It presents
possible future improvements of the model and fields in which
the model could be applied.
Keywords: machine learning, Billboard Hot 100, logistic
regression

1 UVOD
Billboard Hot 100 je tedenska lestvica stotih najbolj
priljubljenih glasbenih singlov v Združenih državah
Amerike, ki jo vsak četrtek izdaja ameriška revija
Billboard in predstavlja vplivno merilo priljubljenosti v
ameriški glasbeni industriji. Je zagotovo najvplivnejša
lestvica singlov na svetu.
Uvrstitev se računa na podlagi podatkov, ki jih
posreduje agencija za tržne raziskave ACNielsen. Merila
vključujejo prodajo singlov pri izbranih trgovcih (tako na
fizičnih nosilcih kot v digitalnih formatih), pretakanje
(streaming) iz spleta in poslušanost na radiu. Slednjo
ugotavljajo iz pogostosti predvajanja na vzorcu
ameriških radijskih postaj in ocen števila poslušalcev teh
postaj v času predvajanja. Dodatna komponenta so še
predvajanja na zahtevo pri vzorcu spletnih ponudnikov
glasbe.
Članek opisuje poskus izgradnje modela za
napovedovanje uvrstitve pesmi na lestvico Billboard Hot
100 in določanja njenih, za uvrstitev, najpomembnejših
lastnosti.

2 IDENTIFIKACIJA PROBLEMA
Z raziskavo si želimo odgovoriti na vprašanje - ali se bo
pesem uvrstila na lestvico Billboard Hot 100?
To je klasičen primer dihotomne (binarne)
klasifikacije, za katero potrebujemo način vrednotenja
posamezne pesmi – značilke.
Pesem lahko ovrednotimo oz. opišemo tako na
objektiven kot tudi na subjektiven način. Pri objektivnem
opisovanju govorimo o bolj fizikalnem ovrednotenju
lastnosti pesmi kot so npr. glasnost, trajanje, tempo, ipd.
Medtem ko pri subjektivnem opisovanju govorimo o
počutju med poslušanjem pesmi, njeni energiji in
podobnih lastnostih, torej nekaj težko definiranega, nekaj
neoprijemljivega.
Fizikalne lastnosti pesmi bodo predstavljene z
osnovnimi značilkami, subjektivne pa z uporabo
kombiniranih značilk, to so značilke, ki so sestavljene iz
dveh ali več osnovnih značilk.

3 IDENTIFIKACIJA VSEBIN
3.1 Nabor podatkov
Pomembna lastnost nabora podatkov je njegova
uravnoteženost, to pomeni, da mora biti število pesmi za
katere vemo, da so se uvrstile na lestvico Billboard Hot
100 podobno številu pesmi za katere vemo, da se niso.
To je eden izmed pogojev za doseg optimalnih okoliščin
za določanje algoritma strojnega učenja.
Nabor sestavlja 6768 pesmi - 3477 uvrščenih (vse
unikatne uvrščene pesmi zadnjih 10 let) in 3291
neuvrščenih. Uvrščene pesmi so bile pridobljene z
uporabo python skripte in Billboard API (application
programming interface) [1]. Neuvrščene pesmi so bile
pridobljene z naključno iskalno poizvedbo z uporabo
spotipy python knjižnice in Spotify API [2][3].

3.2 Uporabljene značilke
Razen značilke »Na listi«, ki je bila ročno dodana, so bile
značilke posamezne pesmi pridobljene preko Spotify
API, preko katerega Spotify ponuja veliko
funkcionalnosti razvijalcem. Ena izmed njih je dostop do
meta podatkov albuma, seznama predvajanja ali pesmi,
kjer imajo med drugim definirane tudi njene značilke [2].
Za pridobitev značilk je bila napisana python skripta z
uporabo spotipy knjižnice, ki je pridobila željene
značilke za vse pesmi v naboru podatkov.
Značilke so bile izbrane tako, da so kar se da merljive
oz. določljive z že obstoječimi orodji.
Slika 2: Logit krivulja

Ime
Trajanje pesmi
Tempo
Glasnost
Ritmični takt
Ključ
Vrsta lestvice
Plesnost
Na listi

Enota
Milisekunde (ms)
Beats per minute (BPM)
Decibeli (dB)
Standardna taktna notacija (3 = 3/4,
4 = 4/4, …)
Standardna
tonsko
razredna
notacija (0 = C, 2 = D, …)
0 = mol, 1 = dur
Število od 0 do 1 (0 = min, 1 = max)
0 = neuvrščena pesem, 1 = uvrščena

Od izbranih značilk je kombinirana le plesnost pesmi.
Sestavljena je iz obtežene kombinacije tempa, stabilnosti
ritma, moči ritma in vsesplošne regularnosti. Točna
definicija formulacije značilke ni javno dostopna.
Poleg uporabljenih značilk, Spotify definira še
akustičnost, energijo, instrumentalnost, živahnost,
govornost in valenco pesmi.

4 MATEMATIČNI MODEL
Kot model strojnega učenja je bila uporabljena logistična
regresija, pri kateri je predpostavljena medsebojna
neodvisnost značilk.
Model je bil zgrajen v programu RapidMiner Studio.

4.1 Logistična regresija [4][5][6]
Logistična regresija se velikokrat uporablja za dihotomno
klasifikacijo. Razlog za popularnost uporabe logistične
regresije leži v njeni zmogljivosti delovanja z uporabo
tako zveznih in diskretnih podatkov kot tudi
kategoričnih.
Cilj logistične regresije je poiskati model, ki najbolje
opiše razmerje med dihotomno odvisno spremenljivko in
setom neodvisnih spremenljivk. Iščemo verjetnost p, ki
opisuje izhod odvisne spremenljivke za pozitivni razred
(v tem primeru 1).
Pri logistični regresiji ne poznamo verjetnosti p. Naš
cilj je oceniti verjetnost p za linearno kombinacijo
neodvisnih spremenljivk. Kot povezavo med linearno
kombinacijo in verjetnostjo, ki lahko zavzame le
vrednosti med 0 in 1 uporabimo logit funkcijo.
Uporabimo lahko tudi logistično funkcijo.

Krivulja je zgrajena s pomočjo naravnega logaritma kvot
(ang. odds) izhodne ciljne spremenljivke.
𝑜𝑑𝑑𝑠 =

𝑃(𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑛𝑔)
,
𝑃(𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔)

ln(𝑜𝑑𝑑𝑠) = ln (

𝑜𝑑𝑑𝑠 =

𝑝
1−𝑝

𝑝
) = 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝)
1−𝑝

Da dobimo verjetnosti na primerni osi, je potrebno vzeti
antilogaritem, kjer je 𝛼 linearna kombinacija neodvisnih
spremenljivk.
1
𝑒𝛼
𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 −1 (𝛼) =
=
1 + 𝑒 −𝛼
1 + 𝑒𝛼
Inverzna logit funkcija vrne verjetnosti odvisne
spremenljivke za odziv pozitivnega razreda.
Naravni logaritem kvot je enak linearni funkciji
neodvisnih spremenljivk. S pomočjo antilogaritma logit
funkcije najdemo ocenjeno regresivno enačbo in
verjetnost p.
ln (

𝑝
) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 ,
1−𝑝
𝑝=

𝑝
= 𝑒 𝛽0 +𝛽1𝑥1
1−𝑝

𝑒 𝛽0 +𝛽1 𝑥1
1 + 𝑒 𝛽0+𝛽1𝑥1

4.2 Rezultati in opažanja

Slika 1: Koeficienti modela

Opažanja glede pomembnosti značilk pri določanju
uvrščenosti na lestvico so smiselna.
Najpomembnejša značilka pesmi je glasnost pesmi.
To je pričakovano, saj je znana psihoakustična lastnost
ljudi, da glasnejšo glasbo določajo kot kvalitetnejšo (s
tehničnega vidika in ne kot merilo umetniškega dosežka).
Podobno smo ljudje nagnjeni k določanju svetlejše
fotografije kot bolj kvalitetne.
Velik vpliv ima tudi tempo pesmi – glede na to, da
lestvico Billboard Hot 100 dominira pop in hip hop, dva
žanra s podobnim ritmom, je to smiselno. Počasnejše
pesmi kot npr. balade ali pa nadpovprečno hitre kot npr.
v žanru house ali dubstep le redko vidimo na lestvici.
Ritmični takt ima predvidoma prekomerno obtežitev
zaradi slabe predpriprave podatkov.

Tabela 1: Ločljivost, standardni odklon značilk in njihove
negotovosti

Značilka

Ločljivost (in
standardni odklon)

Tempo

𝑄(𝑇) = ± 3𝐵𝑃𝑀

Plesnost

𝑄(𝐷) = ± 0.15

Glasnost

Negotovost
𝑢(𝑇) =

𝑄(𝑇)

=
2√3
= ±0.866 𝐵𝑃𝑀
𝑢(𝐷) =

𝑄(𝐷)
2√3

=

= ± 0.043
𝑠
𝑢(𝐿) =
=
√𝑛
= 0.04 𝑑𝐵

𝑄𝑎𝑣𝑔 = 0.7314 𝑑𝐵,
𝑠 = 0.0884 dB

Tabela 2: Negotovost modela, upoštevane uteži in skupna
negotovost rezultata

Dobljeni model določi klasifikacijo pesmi z 60%
natančnostjo vendar opazimo nagnjenost h klasifikaciji
pesmi kot uvrščene, neuvrščene je namreč več kot
polovico klasificiral napačno.

Negotovost modela:

𝑢(𝑀) = ±1.23 %

Upoštevane uteži

𝑢(𝐷) = ±0.043%,
𝑢(𝐿) = ±1.1%,
𝑢(𝑇) = ±1.9%

Skupna negotovost

𝑢(𝑝) = 4.27%

5 NEGOTOVOST MERJENE VELIČINE
Predpostavimo visoko natančnost in majhna odstopanja
pri določanja trajanja, ključa, ritmičnega takta in vrste
lestvice pesmi in tako njihovo negotovost zanemarimo.
Zaradi neznanega načina določanja ostalih značilk
uporabimo metodo določanja negotovosti preko
ločljivosti referenčne osebe, v tem primeru avtorja
članka.

6 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Popolni merilni rezultat predstavlja spodnja enačba, kjer
je 𝑝𝑚𝑜𝑑 verjetnost uvrstitve na lestvico Billboard Hot
100, 𝑢(𝑝) pa skupno negotovost.
𝑝 = 𝑝𝑚𝑜𝑑 ± 𝑢(𝑝)

7 VPLIVNE VELIČINE, MOŽNE IZBOLJŠAVE

Ločljivost glasnosti referenčne osebe je bila določena s
pomočjo iteracijskega Matlab simulink modela, v
katerem program predvaja tri tone, med katerimi je eden
glasnejši od ostalih dveh. Referenčna oseba nato izbere
ton za katerega meni, da je bil glasnejši. Pri vsaki iteraciji
se razlika v glasnosti med toni zmanjša. To se ponavlja,
dokler referenčna oseba ne razlikuje več med glasnostjo
posameznih tonov. S tem je ena meritev ločljivosti
končana. Meritev je bila ponovljena petkrat. Iz rezultatov
je bil izračunan standardni odklon in negotovost.

Kot vsak model zgrajen s pomočjo strojnega učenja, je
kvaliteta modela odvisna od kvalitete nabora podatkov.
Zgrajeni model je baziran na relativno majhni bazi
podatkov, pridobljenih na neznani način (kot omenjeno
Spotify-ev način določanja značilk ni javno dostopen).
Izboljšava nabora podatkov bi lahko bila prva in najbolj
enostavna izboljšava dobljenega modela.
Prav tako se model zanaša na relativno majhno število
značilk. Model bi lahko upošteval več že dostopnih
kombiniranih značilk, hkrati pa bi se lahko ustvarile
nove, še nedefinirane kombinirane značilke. To bi odprlo
pot do interdisciplinarnega raziskovanja, saj bi nove
značilke lahko opisovale fiziološke odzive telesa ali pa
psihološki odziv človeka na glasbo.
Izjemno pomembna je tudi časovna umestitev modela.
Dobljeni nabor podatkov se razteza preko desetih let,
med katerimi se je relief popularne glasbe popolnoma
spremenil. Tukaj bi se lahko navezali na druge načine
pridobivanja baze podatkov uvrščenih pesmi – bazo bi

lahko sestavljale tudi pesmi, ki se niso uvrstile na lestvico
Billboard Hot 100, so pa bile visoko uvrščene na drugih
lestvicah. Tako bi lahko bolje določili parametre
potrebne za uvrstitev pesmi na lestvico.

8 ZAKLJUČEK
Študije napovedovanja popularnosti glasbe in trendov v
njej se že izvajajo in predstavljajo pomemben element
glasbene industrije. Uporabnost ne leži le pri
napovedovanju popularnosti pač pa lahko isto znanje
uporabimo pri predlaganju nove glasbe ciljnim
uporabnikom in optimiziranju iskalnih algoritmov.
Tak algoritem je seveda privlačno orodje za glasbene
založniške hiše, saj predstavlja možnost ogromnih
prihrankov (financiranje neuspešnega glasbenika) in
ogromnih zaslužkov (takojšnja zagotovitev popularnosti
glasbenika). Podobni algoritmi pa so že v uporabi s strani
storitev kot sta Spotify in Apple Music.
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Abstract—In this paper we propose a method for stress
measurement of an industrial worker collaborating with a robotic
manipulator. We also analyze a mathematical model relating industrial worker stress (more precisely, the Heart Rate Variability
- HRV) [3] to the dynamics of the industrial manipulator, in
terms of robotics engineering, and we propose a research into
the matter. Also, the various components of measurement are
analyzed, such as the measurability problem, accuracy problems,
electrical, psychological and physical signal noise impacting the
practical working of the proposed system.
Index Terms—heart rate variability, stress, worker, robot
manipulator, industry

I. I NTRODUCTION
The impact of collaborative robots on industries around the
world has been, and continues to be, astounding. Worldwide,
the use of robots in industry has massively boosted
productivity and increased the potential for industrial output
[6]. However, the problem of robot-worker collaboration
within a real-life industrial environment is one that continues
to be a cause for health and safety concerns, with potentially
fatal robot-worker collisions happening around the world [4].
Stress plays a major role in whether or not the worker makes
mistakes. Namely, being mentally exhausted from worries,
anxieties and tension brought on by a stressful environment
or lifestyle, makes workers more easily distracted and prone
to make costly, harmful or even fatal mistakes on the job [2],
even if we disregard the negative health effects of long-term
exposure to stress [9]. With this in mind, we have decided
to attempt to measure the amount of stress brought upon a
worker in the robot’s environment in hopes that, by proposing
alternate dynamics for the manipulator, it may be minimized.
What we are trying to accomplish is the relation between the
psychological stress levels of the human operator/worker and
the consequences of the robot manipulator being present in
the area. Naturally, this has multiple effects on the human proximity to the manipulator, the noise levels produced by
the actuators or the imposing size of a manipulator, but we
are going to focus on the dynamics. In other words, we are
connecting the velocity of the manipulator and the impact it
produces on the worker, or, in medical terms, how big of a

stressor1 the manipulator is on the operator.
II. T HE PHYSICAL UNITS WE WISH TO MEASURE
Firstly, we need to establish the physicality of the procedure
we wish to embark on. Namely, we shall mainly focus on
rotational joint manipulators, and thus a primary physical
unit of measure shall be angular velocity, given in rad
s .
Additionally, we shall consider the angular momentum
of individual robot segments (assuming uniform mass
2
distribution), which shall be measured in kg sm and which
shall describe the size of the manipulator for our purposes.
For the human operator, we shall be measuring the heart rate,
in bpm and in Hertz, Hz, as well as the heart rate variability
(HRV) in milliseconds - ms. What is important to note is
that all the units we shall be presenting are in the SI system,
that is to say, we are assuming that temporary stress levels
may be described in total by the HRV measure.
To measure stress, the operator may need to have his/her heart
rate recorded for a longer period of time, before engaging in
a work environment. This way we shall establish a baseline
average heart rate for all further analysis.
Namely, heart rate variability presents the physiological
phenomenon of the variation in the time interval between
consecutive heartbeats, termed R-R intervals, measured in
milliseconds, as seen on Image 1. For healthy individuals, the
typical heart rate is constantly changing. When the individual
is at rest, the parasympathetic nervous system takes over,
and the change in the duration between consecutive beats
is high. Conversely, when the individual is in a state of
distress, the sympathetic nervous system forces an increase
in the power output of the heart, decreasing HRV, which is
observed during exercise and emotionally stressful situations
[3]. Thus, it may be said that, in fact, low HRV corresponds
to a stressful state, and high HRV corresponds to a state of
relaxation. We will be looking at ways of determining HRV
through electrical signal detection and analysis, and relate
HRV to known methods of determining end-effector velocity.
1 A stressor is a chemical or biological agent, environmental condition,
external stimulus or an event that causes stress to an organism. [8]

Fig. 1. Ordinary heart rate variability

common value of duration. This common duration is estimated
upon the measurement of the user’s general heart rate while
working in said industrial environment. Regarding the measurement of stress, if we take that HRV is a representative
measure, then we may also state that, due to the
• existence of an absolute zero value (metronome-like
heartbeat during a fight-or-flight stress response or during strenuous exercise) with a very small or negligible
variation between R-R intervals
• the ability to scale HRV, as it is merely measured in
milliseconds
• the ability to order various possible states of the stressed
person
we can assume a rational scale, according to Stevens’ ordering.
IV. M ATHEMATICAL MODEL

III. M EASURABILITY PROBLEM
Our measurement problem is two-fold. Namely, we
are gathering data on two different values - the robot
manipulator variables and the heart beat data of the measured
individual. For the manipulator, all the dynamics values
shall be calculated from the individual joint variables. If
we state that the manipulator in question has n joints, then
the vector of joint variables shall be of dimensions n × 1,
~q = [q1 , q2 , ..., qn ], where [qi ] = rad
s , i = 1, ..., n, as well
˙ and ~q.
¨ Due to
as the corresponding derivations thereof, ~q
the availability of sensor systems for robot manipulators, as
well as their ease of use, the aforementioned vectors may
be relatively simply acquired. Also, we shall assume that the
physical construction of the manipulator is a-priori known
and that the inertia components may be calculated based on
that knowledge.
For the human operator, the situation is notably different, as
the problem of measurement objectivity and empirical data
validation arises - the very act of measurement may, due to
operator subjectivity, change the measurement outcome. The
heart rate measurement process has to be as non-intrusive as
it is possible. Obviously, the sensor has to be mobile and
must not obstruct the worker during his regular activities. We
would be recording the operator’s electrocardiogram (ECG)
via electrical sensors and use digital signal transformations
to get the desired data. According to our research, one of the
best options for this is the Pan-Tompkins algorithm, which
consists of the following steps:
• Sampling the electrocardiographic signals at 200 Hz
• low-pass filtering
• high-pass filtering
• derivative filtering
• squaring to enhance the peaks, and integration of the
signal to get the information about the peak duration
• Peak decision criteria ( minimum of 200 ms between
peaks, minimum signal level for peak registration etc.)
The way we propose to calculate HRV (in ms) is to estimate
the average deviation of the heart-beat R-R intervals from the

We propose the hypothesis for the rate of change of stress
level s (to be measured in Hertz, Hz):
ds
−αR(t)
~
= β|L(t)|e
dt

(1)

where
• β represents the proportionality coefficient, to be experi1
mentally determined (in
),
kg 2 m4
~
• L(t)
represents the vector of angular momentums of
kgm2
individual robot segments (in
),
s
• R(t) represents the worker’s distance from the robot (in
m) and
• α represents the proportionality constant for the effect of
1
distance on the overall stress, in .
m
In this hypothesis the rate of change of the stress level is
directly proportional to the absolute value of the total angular
momentum of the manipulator. We assume that the robot has
rotational joints only, and that the angular momentum in the
equation is actually a sum of all angular momentums for
respective joints.
The hypothesis is based on the assumption that if a robot
looks huge and fast moving to a worker, it may make the
worker scared, therefore the stress level increases. The angular
momentum was taken as a measure because it closely resembles that idea, however we only take the amplitude into account
as momentum on all axes is significant. The momentum is
defined as:
~ = I~
L
ω
(2)
So we can use the measured velocities to calculate the
angular momentum. The moments of inertia depend on the
structure of a robot manipulator. They are also measured
indirectly, by modelling the structure using some CAD tools.
Other part of the equation is dependent on the distance of
the worker from the base of the manipulator. The unit of
measurement is m (meter). It is assumed that the rate of change
of the stress level decreases as the distance increases. We chose
to model this with an exponential function as its value doesn’t

increase unboundedly when the distance gets small, as is the
case with the 1/x function.
The equation 1 can be converted to the integral form as in
3, so that we can calculate the increase of stress over a period
of time and add it to the initial value. This value can now be
correlated to the HRV value.
Z t
−Rα
~
s=
β|L(t)|e
dt + s0
(3)

sensors are mounted on the back of the device, typically in a
green-diode-light-receptor configuration [1], as on the photo
2:

t0

1
~
β|L(t)|e−Rα dt + s0
t0

=⇒ HRV = R t

(4)

V. M EASUREMENT UNCERTAINTY
If we take the general rule for the uncertainty of an
indirectly measured quantity [7]
2
n 
X
∂f
u2 (y) =
u2 (xi )
(5)
∂x
i
i=1
the two measured quantities shall be distance R and the
angular velocities, for brevity denoted here simply by ω. The
equations are as follows:
Z t
∂s
−Rα
~
=
−|L(t)|βe
αdt,
(6)
∂R
t0
and

∂s
=
∂ ω~i

Z

t

β
t0

∂Li −Rα
e
dt
∂ ω~i

which gives us finally the uncertainty formula:
2
2

n 
X
∂s
∂s
2
2
u (s) =
u2 (R)
u (ωi ) +
∂
ω
~
∂R
i
i=1

(7)

(8)

Directly measured quantities are angular velocities and distance, for which we expect low uncertainties, depending on
the equipment used.
VI. I NTERFERENCE
The biggest sources of interference are those relating to
the certainty with which we estimate the user’s heart rate.
Namely, relatively precise measurements may only be made
within laboratory conditions, using medical-grade equipment.
While this type of measurement may give good results, it is
impossible to consider for our purposes, due to the bulkiness
of sensors, the weight and overall reduction of productivity
of the worker. Also, it may be said that, with equipment
as overbearing as such, the very act of measurement may
affect the end-user while he/she is working, giving us a
non-objective result. To eliminate the possibility of this, we
propose that a small, non-obtrusive smart watch is used for
the purpose of heart-rate acquisition. With today’s advances in
accessory technology and processing power, all the necessary
data algorithms may be performed in real-time.
These devices use photoplethysmography (PPG), or
shining a strobe light on the user’s wrist veins and record
the reflection, and in this way acquire heart rate data. The

Fig. 2. Photoplethysmography setup for an Apple smartwatch

There are, however, multiple sources of potential measurement uncertainty that come with this method, such as:
• the worker improperly mounting the smartwatch
• the worker making very complex movements with his
hands and throwing off the sensor (which is a very
common source of uncertainty in these devices reported
by fitness instructors who use them [1])
• various types of skin not registering properly on the sensor, as well as sweating throwing off the data acquisition
However, one other source of uncertainty is purely psychological in nature, as the worker’s personal issues and worries,
as well as his own personality in general, may be even more
significant than the industrial robot’s proximity (For example,
a worker who is not used to being so close to such machines
may perceive them as being much closer to him, even if he
is outside of the marked work area of the manipulator). Care
must be taken to not impact the worker during measurement,
or else our measurements will not be empirical nor objective.
VII. F EASIBILITY STUDY
Our idea is essentially based on the ability to accurately
measure ECG signals, so a mobile ECG device would be
necessary. Also, it must not interfere with the worker’s
operational abilities, and so as unobtrusive as possible (we
are suggesting the use of wristband smart watch accessories,
as other PPG tools are logistically impossible to wear in
an industrial environment). Essentially, we have no control
over how the manipulator’s sensors measure data and in
which format, so the analysis would have to be adjusted on a
per-robot basis, which could possibly take a lot of time.
A mobile ECG sensor with HRV abilities (and built-in
data-processing algorithms) can be found for as little as 40 C
online [5] in the form of wristband computers. These would

also be as unobtrusive as possible. However, our ability to
get a good baseline reading basically means performing an
apriori psychological analysis of the individual, which could
also take some time.
Regarding the methods of measurement of the robot
dynamics, almost everywhere in industrial environments,
robotic manipulators come with in-the-box sensor systems,
capable of controlling said manipulator and with measurement
uncertainty already stated in the manipulator documentation.
VIII. F ULL MEASUREMENT RESULT
The procedure would be as follows:
•

•
•
•
•
•

getting a baseline reading of the worker’s heart rate for
the duration of his/her work near the robot (this procedure
would have to be repeated as many times as possible and
during a longer time period to eliminate psychological
effects),
getting a reading of the heart rate variability for the
desired time-periods (which we would track in time)
getting the dependency according to Equation 4,
doing a remapping for the inverse proportionality of stress
and HRV,
performing a regression method to obtain the α and β
parameters,
getting the full s(ω) dependency.

Upon doing so, we would form the following, general, main
equation:
sresult = (s(ω) + scorrection ) ± serror

(9)

Here, serror is the result of all the possible interferences listed
in Section VI, whereas scorrection is the factor that is intended
to fix the non-zero initial stress of the worker s0 , already
mentioned in Equation 3. Thus, ideally we want
scorrection = −s0

(10)

To do this, however, should prove to be a very difficult task.
Namely, the sources of worker stress non-related to
work are plentiful and very difficult to isolate, and therefore
eliminating s0 will have to be done on the basis of
psychological examination (for example, a short list of
non-obtrusive questions that the worker would answer,
pertaining to his/her psychological state pre-work).
In the end, we hope that the overall measurement of
stress done in this way could help robotics engineers optimize
the way they program robots that perform tasks in industrial
environments, around human operators, and in that way
minimize the effect their machines have on the human.
Additionally, we would hope to expand our measurements,
with other parameters which could influence the operator,
such as noise and vibration coming from the robot, as well
as other ways of operator stress measurement.

IX. I NTERDISCIPLINARITY
The proposed approach at measuring stress combines essentially three different disciplines: robotics, signal processing
and psychology. To determine the measurement needed for the
proposed model, we need extensive knowledge of robotics.
That includes mostly kinematics and dynamics of robot manipulators. The assumed correlation of stress and proposed
model would further be used to analyse different approaches
to the control of robot manipulators, so to minimize the level
of stress increase, while keeping the robots main functions and
benefits.
On the other hand the HRV measurement is reliant on the
successful processing of the ECG. To extract the data wanted,
there is a series of filtering and other transformations that need
to be applied.
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Merjenje udobnosti sedeža
Rok Mokorel
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Povzetek. Merjenje udobnosti je predstavljeno kot novo inženirsko orodje, s katerim je možna objektivna
predstavitev odobnosti stola. Udobnost je definirana kot razbremenitev človeka fizičnega napora, ki ga občuti
zaradi gravitacijske sile. Izpeljan je matematični model za izračun udobnosti iz merljivih fizikalnih veličin.
Ključne besede: udobnost, merjenje, stol
Measurement of comfortability
Measurement of Comfortability as a new engineering tool for
objective presentation of capability of a chair to relief a human
from physical stress that comes as a consequence of
gravitational force. Derived is a mathematical model for
calculation of comfortability from measurable variables.
Keywords: comfortability, chair, relief

1 UVOD
1.1 Indentifikacija problema
Pojem udobnosti je po dosedanji definiciji abstrakten
pojem, značilnost predmeta. Ta značilnost oz. lastnost
ostaja slabo definirana. Pojavi se vprašanje ali je
mogoče podati definicijo udobnosti, ki bi upoštevala
fizikalno ozadje in omogočala njeno merjenje.
Udobnost kot jo definiram v tem delu je
razbremenitev človeka fizičnega napora. Tu fizični
napor predstavlja kljubovanje človeka gravitacijski sili
zemlje, iz tega sledi, da je določen fizični napor človeka
stalno prisoten. Razbremenitev tega napora je mogoča z
različnimi položaji, na primer sedenjem ali ležanjem, in
z različnimi pripomočki. Na tem mestu je potreben
poudarek, da se bomo omejili na določanje udobnosti
sedeža med sedenjem.
Kljub ohlapni definiciji udobnosti, je s tem pojmom
tesno povezano področje ergonomije. Ta se ukvarja z
iskanjem človeku prirejene oblike, materialov,
postavitev, itd.. Ergonomija ima postavljenih več
modelov, ki določajo nekatere značilnosti primernega
sedeža. Z natančnejšo definicijo udobnosti bi postavili
splošen kriterij za izbor dobrih značilnosti sedeža.

1.2 Problemi merjenja
Problem merjenja udobnosti je kompleksen, saj je
meritev udobnosti odvisna od vrste vplivnih veličin.
Vplivne veličine je smiselno, glede na izvor, razdeliti v

dve kategoriji. Poznamo vplivne veličine, ki izhajajo iz
človeka in vplivne veličine značilnosti stola. Problem
lahko opredelimo kot kavzalni, kjer so merjene veličine
človeka posledica merjenih veličin sedeža.
Natančen popis veličin stola je potreben, saj lahko že
manjše spremembe v npr. geometriji sedeža, pomenijo
spremembe v lokalnih pritiskih na telo. Tako se razlike
med udobnim in neudobnim sedežem nahajajo v
majhnih lokalnih značilnosti sedeža.
Celovit pristop k merjenju, primernejši za
računalniško modeliranje, bi kot merjene veličine
upošteval površinske točke tridimenzionalnega modela
sedeža. Dodatno bi model na podlagi merjene
deformacije materiala lahko predpostavil še določeno
deformacijo v točki.
Celovit popis vrste teh parametrov je zahteven, zato
bomo obdelali poenostavljen matematematični model,
kjer vplivne veličine sedeže zmanjšamo na manjše
število merjenih veličin. Izberemo merjene veličine, ki
čim bolje povezujejo udobnost sedeža in značilnosti
sedeža.

1.3 Referenčna vrednost
Za
kvantitativno
ovrednostenje
udobnosti
potrebujemo referenčno meritev udobnosti. Ker nam
udobnost predstavlja razbremenitev fizičnega napora
človeka, predpostavimo, da bomo največjo meritev
udobnosti dosegli pri merjenju človeka na ravni mehki
ter horizontalno podlagi. S tem smo definirali zgornjo
mejo udobnosti. Za spodnjo mejo udobnosti
predpostvimo stoječi položaj, kjer je površina sedišča
enaka nič, enaka nič pa je tudi udobnost. Spodnji in
zgornji meji udobnosti ustrezajo tudi ustrezne vrednosti
ostalih vplivnih veličin, ki pa jih zaenkrat še ne bomo
definirali.
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2 MERJENE VELIČINE
2.1 Dolžina sedeža
Predstavlja seštevek merjenih vrednosti višine
sedišča(A), dolžine sedišča(B) ter višine naslona(C).
Gre za posredno merjeno veličino, saj ima ta svoj
matematični model. Merilna negotovost je skupna
merilna negotovost merjenja posameznih dolžin.

indeksom naklona naslona in dolžino sedeža nemoremo
rapoznati.

2.6 Telesna višina
Telesno višino vključimo med merjene veličine, saj je
udobnost odvisna tudi od razmerja dolžin sedeža in
osebe na njem. Pri tem predpostavimo, da se udobnost
sedeža povečuje z večanjem sedalne površine le do neke
točke, nato pa nadaljne večanje sedišča ne povečuje več
tudi udobnosti.

3 POSTOPEK MERJENJA

2.2 Indeks naklona naslona
Indeks naklona naslona izračunamo iz meritve
naklona naslona. Indeks naklona naslona je največji pri
kotu 0° in enak 0 pri 90°.
INN = cos(α)
Meritev naklona naslona je potrebna, za primerljivost
udobnosti sedežev s podobnim naklonom naslona.

2.3 Frekvenca dihanja
Odvod frekvence srčnega utripa je posredno povezan
z razbremenitvijo človeka. Manjši fizični napor zahteva
daljšo frekvenco dihanja. Bolj je odvod frekvence
dihanja, po namestitvi v sedež negativen, večja je
verjetnost, da sedimo na udobnem stolu.

Vrednosti merjenih veličin so odvisne od časa in
načina merjenja. Potreben je predpis ustreznega
postopka merjenja veličin. Merjenje geometrijskih
veličin sedeža izvajamo pri predpisani temperaturi
notranjega prostora. Postopek zajemanja meritve ni
kritičen, saj so raztezki materiala relativno majhni glede
na dolžine merjenca.
Merjenje udobnosti izvedemo tako, da testna oseba 5
minut stoji v mirovanju. Na testno osebo smo pritrdili
ustrezne merilnike za merjenje srčnega utripa in dihanja.
Po preteku časa se oseba usede na stol, srčni utrip in
dihanje še vedno natančno spremljamo. Po preteku 5
min je meritev končana. V postopku merjenja smo
pridobili časovni potek frekvence srčnega utripa in
dihanja. Oseba nato izpolni še testni vprašalnik. Iz
meritev izračunamo ustrezne veličine, indeks naklona
naslona, dolžino sedeža, odvod frekvence dihanja in
srčnega utripa tre pridobimo rezultat prihološkega testa.

4 MATEMATIČNI MODEL

2.4 Frekvenca srčnega utripa
Podobno kot frekvenca utripa, upoštevamo, da se
frekvenca srčnega utripa bolj umiri, če se usedemo na
bolj udoben stol. Pri izračunu odvoda frekvence je
potrebna izbira ustreznega intervala, v katerem
računamo odvod. Kot izhodiščni interval lahko
predpostavimo 1 minuto. Dolžino intervala prilagodimo
glede izide meritev, če bo interval predolg morda ne
bomo zaznali spremembe, če bo krajši bo raztros
meritve večji.

2.5 Subjektivni test
Določene posebnosti stola, ki jih bi jih z ostalimi
parametri spregledali lahko ugotovimo v vprašalnikom,
katerega izpolnjuje testna skupina. V vprašalniku lahko
testne osebe izpostavijo, da jih je sedež na nekam mestu
tiščal, ali pa, da jim je pravilno objel hrbtenico in tako
poskrbel za optimalno oporo. Teh posebnosti samo z

Matematični model za izračun udobnosti je sestavljen
iz seštevanja n meritev. Zajem n meritev za izračun
udobnosti uvedemo za povečanje natančnosti merilnega
rezultata, zmanjšanje raztrosa meritev.
V števcu ulomka imamo seštevek izračunanega
odvoda obeh frekvenc. Ker si v števcu želimo pozitivno
vrednost, odvoda frekvenc pa bosta pričakovano
negativna, zgoraj množimo z negativnim korekcijskim
faktorjem. Množenje z rezultatom psihološkega testa
povečuje občutljivost merilnega rezultata.
V imenovalcu imamo indeks naklona naslona in pa
razmerje dolžine stola napram človeku. Obe vrednosti
bosta pričakovano višji za udobnejši stol. Ker vrednosti
v imenovalcu odštevamo od deset, s tem zmanjšujemo
vrednost imenovalca in ob enem povečujemo udobnost.
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Korekcijske faktorje določimo s pomočjo referenčnih
vrednosti.

5 MERILNA NEGOTOVOST
Udobnost je posredno merjena merjena veličina.
Negotovost meritve je torej komulativna negotovost
posameznih meritev. Merilna negotovost za posredno
merjene veličine je definirana po enačbi.

Enačba upošteva n število vplivnih veličin, katerih
negotovost kvantificirati. Merilno negotovost za
veličine merjene z merilnim inštrumentom odčitamo iz
merilnega inštrumenta.
Za določanje merilne negotovosti posredno merjenih
merilnih veličin je potrebno upoštevati doprinos
merjenja vsake od vlivnih veličin. Podamo enačbo za
merilno negotovost posredno merjenih veličin.

6 VPLIVNE VELIČINE
Poleg veličin zajetih v matematičnem modelu se
prisotni še drugi dejavniki, katere v matematičnem
modelu nismo upoštevali. Ena od takih veličin je
prispevek razpoloženosti, utrujenosti testnih subjektov,
ki nam pomagajo izmeriti udobnost.
Vplivna veličina, katero smo izpustili z namenom
poenostavitve metematičnega modela, je mehkoba oz.
podajnost sedišča. Mehak stol se bo prilagodil obliki in
je glede na splošno razumevanje udobnosti bolj udoben.

7 POPOLNI MERILNI REZULTAT
Popolni merilni rezultat je sestavljen iz petih
elementov. Ti elementi so merjena veličina, izmerjena
vrednost, merilna enota, merilna negotovost ter
korekcija izmerjene vrednosti.
Spodaj je podan primer merilnega rezultata za
meritev udobnosti.

U = 88(+/- 5) udobkov,

σ=2 (95,5%)

Merjena veličana je udobnost. Udobnost je
predstavljena z veliko črko U. Izmerjena vrednost v
predstavljenem primeru je 88. Negotovost merilnega
rezultata je +/-5. Dodatno je pri merilni negotovosti
potrebno podati stopnjo zaupanja, ki se navezuje na
merilno negotovost. Izbrana vrednost faktorja sigma
dve, pomeni, da bo 95,5% vseh meritev znotraj območja
podanega z merilno negotovostjo. Z izbiro večjega
faktorja zaupanja, bi bilo območje merilne negotovosti
večje. Enoto smo poimenovali udobko. Korekcije v
našem primeri ne predpišemo.

8 INTERDISCIPLINARNOST
Tematika udobnosti je izjemno razširjena in se z njo
srečujemo vsakodnevno. Eno od vprašanj je kolikšna je sploh
tista optimalna udobnost za opravljanje določene naloge.
Večja udobnost ni zaželena pri vsakem opravilu. Potrebno je
najti tisto udobnost, ki bo dala najboljši rezultat pri
opravljanju zahtevane naloge.
Kot primer je lahko stol v predavalnici. Bistvena naloga
študenta je ohranjanje zbranosti med predavanjem. Najboljša
udobnost stola bo tista, ki ne bo preusmerjala pozornosti
študenta s tematike na stol. In po drugi strani pa tudi ne bo
preveč sproščujoč.
Proizvajalci stolov pošiljajo na trg stole, ki so specializirani
za opravljanje določene naloge. Vključitev merjenja udobnosti
stola bi pripomogla k novim modelom stolom, ki so bolje
prilagojeni na opravljanje neke naloge.
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Merjenje občutka božanja dlake psa
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1. Abstract
Stroking is a very pleasant experience especially when we
are petting a dog or any other furry animal. Experience of
stroking is a subjective experience and every person has
his own preferences of what felling he likes the most and
which type of fur he prefers. My goal is to measure
physical quantities, that influence our hand when we
stroke an animal coat. With intention that everyone can
express their favorite stroking experience with number.
This would open new possibilities of choosing indicators,
for example when we are deciding to adopt a new dog
bread or even when we are buying new sleeping blanket.
Key words: Fur stroking, combing forces mesurment
2.

Povzetek

Božanje je zelo prijetno dejanje še predvsem, ko božamo
domače živali. Občutek božanja je seveda subjektiven in
vsak posameznik ima svoje preference kakšne kožuhe
najraje boža. Moj cilj je izmeriti fizikalne veličine, ki
vplivajo na človeško roko medtem, ko polzi skozi dlako.
Z namenom, da lahko posameznik s številko izrazi svoj
preferenčen občutek pri božanju. S tem se odprejo nove
možnosti odločanja, na primer pri izbiri pasme psa lahko
pa tudi ob nakupu nove spalne odeje.
Ključne besede: Božanje dlake, merjenje česalnih sil

Uvod
Božanje je dejanje, ko se človeška roka premika vzdolž
kožuha medtem, ko je v fizičnem kontaktu z dlako.
Občutki, ki jih človek občuti so odvisni od sil, ki delujejo
na roko med božanjem.
Sila, ki deluje na roko je odvisna od lastnosti dlake. Na
primeru psov lahko ugotovimo, da ima vsaka pasma
različno dlako, kar seveda povzroča različne občutke med
božanjem različnih pasem. Torej so sile, ki delujejo na
božajočo roko različne.
Občutki božanja je seveda subjektiven in vsak posameznik
ima svoj preferenčni božalni občutek.
Cilj, ki ga želim doseči je, da bi se dalo preferenčni božalni
občutek izraziti z številko. Enote te številke pa morajo biti
povezane na SI sistem enot.

Slika 1: božanje dlake
Dlaka
Faktorji, ki prispevajo k različnim silam ki delujejo na
božajočo roko med božanjem kožuha so odvisni od
geometrijskih in fizikalnih lastnosti posamezne dlake in
gostoti dlake na površini kožuha. Človek lahko te faktorje
dokaj preprosto in zanesljivo kategorizira v vsaj 2
kategoriji za vsak faktor.
Ti faktorji so:
•
Dolžina posamezne dlake
Dlaka je lahko kratka ali dolga.
Krajša kot je dlaka manjša površina dlani je v
kontaktu z dlako. Medtem, ko pri dolgi dlaki večja
površina v kontaktu. Daljša kot je dlaka večja je tudi
možnost, da se dlaka med božanjem zaplete in
potrebno je več sile, da odvozlamo zapletle dlake.
•
Oblika posamezne dlake
Obliko dlake je lahko ravna ali skodrana.
Bolj kot je dlaka ravna manj se bo zapletala. Medtem
ko pri močno kodrasti dlaki bomo med božanjem
občutili večjo prepletenost dlak.
•
Debelina posamezne dlake
Dlaka je lahko tanka ali debela.
Ta faktor opisuje kakšen premer ima posamezna
dlaka. K občutku pripomore tako, da debelejša kot je
dlaka manj dlak je lahko v fizičnem kontaktu z roko
medtem, ko pri zelo tanki dlaki je lahko na enkrat v
kontaktu z roko več dlak
•

•

Trdnost posamezne dlake
Dlaka je lahko mehka ali trda.
To je fizikalna lastnost, ki določa s kakšno silo se
dlaka upira zunanjim silam, ki delujejo nanjo.
Gostota dlake
Daka je lahko redka ali gosta.
Gostota dlake je parameter, ki opisuje kako na gosto
so dlake razporejene po kožuhu. Torej število dlak na
določeni površini.

Slika 2 : Različne vrste kožuhov
Kombinacija zgornjih lastnosti dlake je odvisna od tega kakšen
občutek bomo imeli in kakšne sile bodo vplivale na božajočo
roko.
Kot smo lahko videli iz zgornjih opisov lastnosti dlake, vsaka
od lastnosti dlake vpliva na silo, ki deluje na roko med
božanjem. Zato lahko namesto, da merimo parametre ene dlake
in nato računamo prispevek vsakega parametra dlake na končen
rezultat sile, enostavno le pomerimo silo. Tako nas sploh ne
zanimajo posamezni parametri dlake le končen rezultat
meritve, ki bo izražen kot delo, ki se ga opravi za božanje
določene razdalje.
Postopek merjenja
Postopek merjenja bi potekal tako, da bi merili česalne sile
dlake in dolžino božanja. Iz meritev bi pridobili delo, ki je
potrebno, da glavnik premaknemo z stalno hitrostjo za
standardizirano česalno razdaljo.

Graf 1: Primer grafa meritve iz katerega lahko vidimo, da se dlake
v tem primeru zapletejo in potrebno je več sile za razvozlanje.
Faktor negovanosti
Ker poleg fizikalnih lastnosti, ki delujejo na roko na naš
občutek božanja vpliva tudi negovanost psa bomo vpeljali nov
parameter, ki je negovanost psa.
Faktor negovanosti se zapiše za merilni rezultat in ima 5 stanj
--, -, 0, +, ++
Ta faktor je subjektiven in se ga določi z enostavnim obrazcem
(predložen v dodatku na koncu članka) ki upošteva vonj psa,
čistočo psa in urejenost dlake psa.
Nato dobljene rezultate seštejemo in pogledamo v katero
kategorijo paše merjeni pes.
Ocena - - (od -6 do -5)
Ocena - (od -4 do -2)
Ocena 0 (od -1 do +1)
Ocena + (od +2 do +4)
Ocena ++ (od +5 do +6)

Slika 3: model merilnega sistema za živali

Seveda že obstajajo mesilni sistemi, ki merijo silo česanja las
vendar za merjenje občutka božanja potrebujemo poseben
glavnik, ki je simulacija človeške dlani.
Kot glavnik, ki simulira človeško dlan bi uporabili glavnik, ki
je po parametrih čim bolj podoben človeški dlani. Torej ima
standardizirane parametre, ki so reprezentacija povprečne
človeške dlani. Poleg standardizirane geometrijske oblike roke,
mora imeti naš glavnik tudi površino, ki je čim boljši približek
človeške kože. Tako bi bil približek sile, ki deluje čim bol
približan tistemu, ki ga občutimo ljudje med božanjem.
Na tak glavnik bi namestili senzorje sile, ki bi merili silo na
roko medtem, ko se s stalno hitrostjo premika vzdolž kožuha.
Kot možni uporabljen senzor bi lahko uporabili uporovne
lističe.
Rezultat take meritve bi pridobili graf sile po razdalji.

Slika 4 : primer psa z faktorjem - - levo in primer psa z faktorjem ++
desno

Matematični model
Cilj je pridobiti številski izraz, ki ima enoto v SI sistemu.
Zato se bo za izračun in matematični model pomagalo z
grafom, ki se ga pridobi iz prej navedenega merilnega
postopka. Iz grafa 1 lahko vidimo, da lahko iz pridobimo
informacijo o ploščini pod krivuljo. Z ploščino pod krivuljo
tega grafa pridobimo informacijo o delu/energiji. Ta podatek se
pridobi tako, da integriramo funkcijo sile po razdalji.
𝑑𝑠𝑡𝑑𝑏

𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏 = ∫

𝐹(𝑑) 𝑑𝑑

𝑑0

kjer so:
𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏
𝑑0
𝑑𝑠𝑡𝑑𝑏
𝐹(d)

…𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑛𝑖 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑖 𝑏𝑜ž𝑎𝑛𝑗𝑎
…
začetna pozicija
…
𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑙ž𝑖𝑛𝑎 𝑏𝑜ž𝑎𝑛𝑗𝑎
…
sila na dolžini d

Ker je rezultat delo imamo za meritev tudi druge možnosti. Kot
alternativna možnost merjenja je, da na mehanizem za
premikanje namestimo merilnik energije.

Poleg številskega izraza popoln merilni rezultat potrebuje tudi
graf poteka božanja saj vsebuje pomembne informacije o
poteku božanja in občutka zveznosti med božanjem.

Pri takem merjenju pridobimo pravilni številski izraz vendar
izgubimo graf sile od razdalje, ki je bolj intuitiven za
interpretacijo.

Aprid :pridobljena vrednost, ki smo jo dobili iz izračuna z
izmerjenimi podatki
K : Korekcija
U : Razširjena merilna negotovost
FN: Faktor negovanosti

Merilna negotovost
Ker se bažalni občutek izraža z delom, ki je povezljiva na SI
enote lahko merilnemu rezultatu pripišemo merilno negotovost.

Aplikativne možnosti
𝑢(𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏) = √𝑘1 2 𝑢2 (𝐹(𝑑)) + 𝑘2 2 𝑢2 (𝑑)
Kjer sta :
𝜕𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏
𝜕𝐹(𝑑)
𝜕𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏
𝑘2 =
𝜕𝑑
𝑘1 =

Vplivne veličine
Poleg veličin ki so zajete v matematičnem modelu se pri
merjenju pojavljajo se drugi vplivni dejavniki, ki doprinašajo
napako v meritev. To so premikanje psa, vlažnost dlake,
relativna vlažnost zraka, temperatura, nečistost glavnika,
površina prstov glavnika ki lahko odstopa od predpisane in
nečistost vodil po katerih se glavnik premika.

Kot aplikativna možnost, bi se občutek božalnosti uporabljal
pri izbiri željene pasme psa glede na preferenčni občutek
božanja bodočega lastnika.
Uporaba takih meritev pride v poštev tudi v industriji umetnih
tkanin. Potrošnik bi lahko na podlagi svojega preferenčnega
občutka božalniosti izbiral svojo novo posteljnino ali zimski
pulover.
Poleg tega bi lahko proizvajalci plišastih živali uporabljali
meritve božalnosti, zato da naredijo čim boljši približek realne
živali.
Meritve se lahko tudi uporablja pri testiranju kozmetičnih
izdelkov in njihovem vplivu na občutek božalnosti. Tako bi
lahko proizvajalci začeli proizvajati izdelke, ki povečajo ali
zmanjšajo sile, ki jih občuti roka med božanjem.

Graf 2 : prispevki negotovosti, od leve proti desni : Premikanje psa,
vlažnost dlake, R.H, T, nečistost glavnika, površina prstov, nečistost
vodil

Popolni merilni rezultat
Popolni merilni rezultata je sestavljen iz rezultata dela,
korekcije, merilne negotovosti in faktorja negovanosti
𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏 = ((𝐴𝑝𝑟𝑖𝑑 − 𝐾)[ 𝐽] ± 𝑈[ 𝐽])𝐹𝑁
𝐴𝑠𝑡𝑑𝑏 = ((3 − 0.3)[ 𝐽] ± 0.2[ 𝐽])+

Možne izboljšave
Kot možnosti izboljšave vidim vključitev meritev v X,Y,Z
smeri dlake tako bi se pridobilo boljši opis kožuha vendar bi
bilo potrebno spremeniti matematični model. Z xyz meritvijo
bi pridobili 3 rezultate, ki bi jih bilo potrebno izraziti z eno
številko.
Dodatna izboljšava bi bila, da bi z preskušanjem preverili kako
temperatura in vlažnost vplivata na občutek božanja in v
primeru odvisnosti v matematični model in merilni sistem
vključili meritve temperature in vlažnosti dlake.
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