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Lani je bil javnosti v okviru pro-
jekta Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport (MIZŠ) Stiči-
šča znanosti in gospodarstva pr-
vič predstavljen projekt Bionski 
človek za izobraževalne namene 
bodočih inženirjev bionike.  Gre 
za prvi tovrstni projekt v Evropi. 
Njegova pomembnost je tudi 
v predstavitvi najsodobnejših 
podpornih tehnologij, ki se da-
nes že vgrajujejo v človeško telo

Razvoj bionskega človeka v polnem teku
Aktualno vprašanje:  
kako uspešno rešiti brezžično napajanje različnih dinamičnih vsadkov?

NOVICE - ZANIMIVOSTI

Govor je seveda o mnogoštevilnih 
dinamičnih vsadkih – od srčnega 
spodbujevalnika, implantabilnega 
kardiodefibrilatorja, različnih ne-
vrostimulatorjev, stimulatorja mi-
šic, različnih črpalk, bionske roke in 
nožne proteze, bionskega slušnega 
vsadka, bionskega očesnega vsad-
ka in različnih oblik komunikacij, 
tako znotraj telesa kot zunaj njega, 
telemetričnih in biometričnih siste-
mov. V bionskega človeka, ki je v 
tej fazi še najbolj podoben bionski 
lutki, se vgrajujejo tudi različni sen-
zorji, sistemi MEMS in BioMEMS, 
razvija se brezžični način napajanja 
različnih vsadkov. Razvoj gre tudi v 
smeri izdelave piezonanogenera-
torjev, ki bi se namestili na delujo-
če srce. Z bitjem srca bi se generi-
rala električna energija, ki bi lahko 
napajala celo množico različnih 
vsadkov in črpalk. V nadaljevanju 
bi naj bil bionski človek natisnjen 
s 3D-tiskalnikom iz posebnih ma-
terialov, vsadki pa bi bili integrirani 
natančno na tista mesta, ki jih tudi 
sicer uradna medicina uporablja  

za namestitev in vgradnjo dinamič-
nih implantatov. 

Izziv projekta Bionski človek je ve-
lik, tudi s stališča razvoja sistemov 
za brezžično napajanje vsadkov. Pri 
modernih vsadkih je še vedno pro-
blem napajanje – baterija, ki ima 
omejeno življenjsko dobo. Brezžič-
no napajanje in generiranje elek-
trične energije je lahko izziv tudi za 
bodoče inženirje bionike. V projek-
tu smo se lotili tudi lastnega razvo-
ja določenih dinamičnih vsadkov s 
ciljem, da bi razvili multifunkcijski 
vsadek, ki bi pokrival potrebe de-
lovanja različnih posameznih vsad-
kov, s tem bi dosegli tudi izjemno 
stopnjo miniaturizacije.  Razvoj ni 
namenjen klinični uporabi pri lju-
deh, saj so zahteve tam izjemno 

visoke, prav tako standardi in po-
trebe po biokompatibilnosti in ne-
toksičnosti materialov. Tovrsten ra-
zvoj pa kljub temu spodbuja mlade 
študente bionike, da začnejo in-
tenzivno razmišljati o bionskih sis-
temih, ki nastajajo na osnovi opa-
zovanja in posnemanja narave. V 
projektu sodelujeta višja in visoka 
strokovna šola na Ptuju in podjetje 
INTRI, vključujejo pa se tudi druge 
inštitucije. Letos bo bionski človek 
v nadgrajeni obliki predstavljen 
tudi na jubilejnem 50. sejmu MOS, 
in sicer v okviru Stičišča znanosti in 
gospodarstva.

Janez Škrlec, inž., 
Razvojno raziskovalna dejavnost,  

Zg. Polskava,  
član Sveta za znanost in tehnologijo RS

Dr. Martin Terbuc, eden od sodelujočih pri razvoju bionskega človeka
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[1] Anonim: Komponenten für die 
Automatisierungstechnik – ef-
fiziente und nachhaltige Tech-
nologien – Strokovni združenji 
za pogonsko (Antriebstechnik) 
in fluidno tehniko (Fluidtechnik) 
v okviru VDMA sta ob letošnjem 
sejmu v Hannovru skupaj izdali 
brošuro Komponente za avtoma-
tizacijo – učinkovite in trajnostne 
tehnologije. Težiščne vsebine so 
predstavitve učinkovitosti član-
stva. Prispevke iz znanosti in o 
smereh razvoja zaokroža izčrpni 
seznam izdelovalcev in dobavite-
ljev tovrstne opreme.

[2] Bock, W.: Hydraulik-Fluide als 
Konstruktionselement – Hi-
dravlični fluid je kot pomemben 
konstrukcijski element nujno 
treba upoštevati že pri načrtova-
nju, projektiranju in zagonu hi-
dravličnih naprav. Sposobnosti 
hidravličnih tekočin nesporno 
odločujoče vplivajo na trajnost 
in zanesljivost delovanja hidrav-
ličnih naprav in njihovih sestavin. 
Žal to mnogi uporabniki pre-
večkrat pozabijo. Priročnik na ta 
vprašanja zanesljivo odgo varja! 
Sedaj je na voljo tudi v angleš-
kem jeziku. – Zal.: Vereinigte 
Fach verlage GmbH, Vertrieb, 
Post fach 10 04 65, 55135 Mainz, 
BRD; tel.: +06131/992-0, e-po-
šta: vertrieb@vfmz.de; ISBN: 978-
3-7830-03628; obseg: 144 strani; 
cena: 15,00 EUR.
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