
Tehnologije 
vodenja



Tehnologije vodenja – opis 
področja

Tehnologije vodenja (avtomatizacija, 
kibernetizacija, informatizacija) je izrazito 
infrastrukturna omogočitvena tehnologija, 
ki je vključena v praktično vseh sodobnih 
napravah, strojih, procesih in sistemih z 
nalogo zagotavljanja njihove 
funkcionalnosti, zanesljivosti, varnosti in 
učinkovitosti delovanja



Tehnologije vodenja – opis 
področja

Zaradi svoje ključne vloge v končnem sistemu/izdelku je naravni integrator vseh 
tehnologij, ki nastopajo pri zasnovi in izvedbi novega sistema/izdelka

Gre torej za tipično horizontalno tehnologijo, ki svojo uporabo najde v okviru 
vertikalnih verig vrednosti na zelo različnih področjih uporabe, med katerimi izstopa 
uporaba tehnologij vodenja pri razvoju gradnikov, orodij in sistemov za tovarne 
prihodnosti.



Tehnologije vodenja-akcijski načrt

zasnova novih gradnikov, ki bodo prispevali k močnejši integraciji 
fizikalnega in digitalnega sveta v tovarnah prihodnosti

• gradniki za daljinsko zaznavanje in vodenje,
• senzorska in aktuatorska omrežja,
• IoT v industrijski avtomatizaciji in 

infrastrukturi
• spletno vodenje in nadzor



Tehnologije vodenja-akcijski načrt

razvoj novih postopkov, ki zagotavljajo samodejno, vsestransko in 
globinsko analizo kakovosti izdelkov (z namenom zagotavljanja 100% 
kakovosti izdelkov)  
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Tehnologije vodenja-akcijski načrt

razvoj novih postopkov za sprotno ocenjevanje „kondicije“ strojev in 
naprav (PHM- Prognostics & Health Management)



Tehnologije vodenja-akcijski načrt

razvoj novih zmogljivih orodij za rudarjenje informacij v proizvodnih 
podatkih (s pomočjo matematičnih modelov)



Tehnologije vodenja-akcijski načrt

razvoj novih zmogljivih orodij za rudarjenje informacij v proizvodnih 
podatkih (s pomočjo matematičnih modelov)



Predlogi za sodelovanje z drugimi 
SRIPi

• Sistemski pristop pri reševanju 
problema (kaj, zakaj, kako, s čim)

• Sodelovanje v celotnem trajanju 
življenjskega cikla projekta (od 
ideje do delovanja)

• Razvoj naprednih postopkov 
vodenja

• Razvoj namenskih elektronskih 
sklopov

• Integracija sistema



Predlogi za sodelovanje z drugimi 
SRIPi



Področja dela:
• Vodenje in optimizacija (kompleksnih) sistemov

• Diagnostika in prognostika strojev in naprav

• Razvoj namenskih elektronskih sklopov

• Računalniško podprto vodenje proizvodnje

• Razvoj in aplikacije sistemov z gorivnimi celicami

Institut Jožef Stefan
Odsek za sisteme in vodenje E2

Vodenje proizvodnje TiO2 v Cinkarni Celje Končna kontrola elektromotorjev v Domel-u Regulacija plazme v fuzijskem reaktorju ITER

Modul za pogon regulacijskega ventila Danfoss

8 kW agregat na gorivne celice

Kontakt: Vladimir Jovan, tel. (01) 477 3738, e-mail: vladimir.jovan@ijs.si



Kontakt

dr. VLADIMIR JOVAN

ODSEK ZA SISTEME IN VODENJE– E2
INSTITUT JOŽEF STEFAN
Jamova ulica 39
SI-1000 Ljubljana

M vladimir.jovan@ijs.si 
T (+386) 1 477-3738

http://dsc.ijs.si/en/

