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Spoštovani,

s to in naslednjo številko smo praktično na MOS 53. In kaj je novega?

Hja, COVID je kar vztrajno z nami, tako kot industrija dela tudi virus 
stalne izboljšave in popravke, in tako imamo sedaj nove izvedenke. Znani 
antivirusni dobavitelj McAfee pa je ravno te dni umrl v zaporu. In tako 
smo sedaj ostali sami :( 

Tokrat smo v last dneva inženirk predstavili »lepši« del IJS in njihove 
raziskovalke ter nekatere programe.

Čeprav se Avtomatika načeloma ne ukvarja z biološkimi sistemi izven 
neposrednih efektov industrije na okolje, imamo sedaj pred seboj dobro 
izjemo: Maja in Darja Harb sta nas popeljali v organizacijsko strukturo 
in pravila bioloških »masivno paralelnih »sistemov – socialnega življenja 
mravelj. Na njihovem primeru, ki je evoluiral skozi mnogo milijonov let 
lahko vzorčimo pravila, ki so se v tem času izsejala, izpeljemo verjetne 
vzroke zanje in dobimo praktično predstavo o dosegu takih distribuiranih  
sistemov. Ostalo je vprašanje, kako ta sistem v svojem socializmu skrbi za 
inovacije in razvoj. Če živiš v strogo urejeni družbi, ki postavlja pravila 
nad inovacije, si v problemu, ko narava »razvije« mravlje jeda ali bogo-
moljko. 

Poleg tega je trajna profi tabilnost videti kot jedrska fuzija takih umetnih 
sistemov. Težko najdem katerega, ki ne bi bil fi nanciran od zunaj. Pri 
mravljah tega najbrž ni. Tako mravljišče ne bi imelo veliko smisla. Potem 
imamo tuše AI. Mravlje niso znane po razvoju inteligence na siliciju. 

Kako apliciramo njihove izkušnje na take sisteme? »Boston Dynamics« nas 
je pred časom razveselil z avtonomno plešočimi androidi, ki se lahko 
prilagajajo okolju v realnem času. Ravno te dni so nam pokazali samo-
stojne salte nazaj in pravi »parkour« nastop. 

Kaj se zgodi, ko ti lahko samostojno zamenjajo „mravlje“ v proizvodnji? 
In malo pozneje na cesti? In nekaj zatem v upravnih strukturah ipd? Kako 
mravljišča poskrbijo za socialne programe?

Nenazadnje, kako mravljišča razvijajo novi »tech«? Videti je, da jih mati 
narava drži namenoma ravno zadosti »neumne«, da so lahko vodljive in 
niso nečimrne, zamerljive, pohlepne ipd.

A ni videti velikega tehničnega razvoja, ki bi ga mravljišča kot nosilci 
skupinske inteligence mravelj uprizorila v času svojega obstoja, ki je veliko 
daljši od človeškega. 

A to, domnevam, še pride v kateri od naslednjih številk...

Eh, ostanite zdravi,

Branko Badrljica, glavni urednik

komunikacije in založba d.o.o.
Sostrska cesta 43C, 1000 Ljubljana
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HAMtech STATION AUTOMATIONHAMtech STATION AUTOMATION

- enako delovanje kot PCCTRL_32, le da je za 2 postaji

Osnovne funkcije Audio Master SO2R:

Preklopi virov avdio signalov

Specialne avdio funkcije

Distribucija mikrofonskih signalov

�

�

�

�

�

�

Poslušanje do štirih avdio vhodov. Vsi vhodi
so stereo, torej primerno za radijske postaje z
A in B sprejemnikom
Za vsak vhod lahko obrnemo levi/desni kanal
programsko, ali s tipko na napravi
Vsi vhodi so galvansko izolirani (ločilni
transformatorji) za preprečevanje motenj in
bruma
Posebna funkcija za hkratno poslušanje dveh
sprejemni-kov na vhodih 3 in 4

SET Left/Right ... omogoča hitre preklope
poslušanja A in B sprejemnika med levo in desno
slušalko. Samo s klikom na eno od tipk
preklapljamo med mono poslušanjem enega
radija v obeh slušalkah in z drugim klikom obeh
radijev vsakega v svoji slušalki.
To omogoča hiter nadzor dogajanja med pobira-
njem na dveh sprejemnikih ali klicanjem in pobi-
ranjem (inband ali multi).

Vhod za kombinacijo slušalke z mikrofonom

Samodejno preklapljanje mikrofona glede na
fokus postaje

�

Dinamični ali elektret mikrofon

AUDIO MASTER SO2R
SO2R and N1MM compatible USB controlled audio switching and bandmap Controller
with K1EL Keyer and mic distribution

S5TEHNIKA.net d.o.o.
Sostrska cesta 43C
1261 Ljubljana Dobrunje

info@hamtech.eu
G. 040 423 302
hamtech.eu Več info tudi na

Audio Master SO2R

M
1

M
2

M
3

M
4

INPUT 1 INPUT 2 INPUT 3 FOCUS RADIO

RADIO A

RADIO B

AUTO FOCUS

FOCUS

RX TX
ELC

DYN INPUT 4 WinKeyer 3

SPEED0

I

MIC

REV REV REV REV LEFT RIGHT
5 100

WPM

N1MM kompatibilen Bandmap controller

SO2R SEMAFOR

MultiControll programska oprema

Audio Master SO2R omogoča samodejno
preklapljanje poslušanja med radijem A in B. Po
drugi strani pa pritiski na zunanje nožne ali ročne
tipke omogočajo preklop fokusa na vnosno okno
za radio A ali B v logger programu N1MM. To
omogoča funkcija Auto focus UDP

Preklop fokusa v N1MM je možen s
kombinacijo Ctrl-smerna tipka Levo/Desno, s
klikom na krmilni tipki LEFT/RIGHT na
napravi ali s klikom na zunanje opcijske ročne
ali nožne tipke.

Kot pomoč za orientacijo, na katerem
sprejemniku je fokus, kateri je na sprejemu in
kateri oddajnik je aktiven, je bil narejen poseben
zaslonski semafor z rumeno, zeleno in rdečo
lučko za vsak radio posebej. Program se odziva
na UDP funkcije iz N1MM.
Enake funkcije so izvedene tudi na sami napravi.
LED na opcijskih ročnih tipkah imajo enak
pomen, možna pa je tudi uporaba zunanjega
semaforja z večjimi lučkami.

Programska oprema omogoča
upravljanje večine krmilnikov/preklopnikov iz
serije Master preko USB portov (virtualni COM
porti). Programska oprema deluje na principu

�

MultiControll

V tekmovanju za doseganje odličnih rezultatov velja ekspeditivnost operaterja ob pomoči krmilne elektronike, predvsem pa
izključna skoncentriranost na signale in tipkovnico! Vse to omogoča sistemska oprema za
avtomatizacijo tekmovalnih ali DX postaj.

Dandanes vsak obvladuje vsaj dva sprejemnika, pa naj bo to v eni radijski postaji (nove SDR serije YAESU,
ICOM, KENWOOD, FLEX RADIO,...) ali v večih. Osnova je torej ! In omogoča prav to:
hkratno poslušanje enega ali več sprejemnikov, vsakega v svojem ušesu ali enega v obeh ušesih hkrati z bliskovitimi preklopi, ki
jih upravljamo z le rahlim klikom na eno od krmilnih tipk. Osnovni krmilni tipki sta na napravi, opcijske, ki ponujajo veliko
ergonomijo pa so lahko robustne namizne levo in desno od tipkovnice ali nožne, ki omogočajo povsem prostoročno
preklapljanje. Za upravljanje preklopov virov pa lahko uporabimo tudi tipke iz numeričnega dela PC tipkovnice.

HAMtech Master

POSLUŠANJE Audio Master SO2R
odličen operater

NOVA

�

�

�

Programsko nastavljanje izhodnih nivojev

Vgrajen Winkeyer K1EL z vsemi funkcijami verzije 3
Samodejni preklop CW KEY in PTT na oddajnik A ali B
glede na TX fokus.

Vgrajen WinKeyer

Server/Client

Server
Client

in omogoča mrežno upravljanje iz vseh
računalnikov v mreži.
Oprema prav tako omogoča delo preko internet
hitre povezave.

omogoča prirejanje COM portov posamezni napravi,
pa omogoča izbiro tipk za upravljanje in funkcije

izhodov.

REMOTE

RX Master 42

COM
BIN

E

RX
1B

RX
1A

RX
2B

RX
2A

RX
3B

RX
3A

LNA
B

PTT
B

LNA
A

PTT
A

RX
4B

RX
4A0

I

RX in Fokus na A

Preklopnik RX anten - še ena naprava iz serije HAMtech Master

RX na B
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ŠKODLJIVI UČINKI FLUORA

Informacije: prof. dr. Maja Ponikvar Svet, 

maja.ponikvar@ijs.si

Polona Strnad, Odnosi z javnostmi, Institut »Jožef Stefan«

Ljubljana, 26. maj 2021 – Sodelavka Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo 
Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Maja Ponikvar–Svet je skupaj z raziskovalci 
z različnih institucij obravnavala učinke fl uoridnega iona in organofl uorovih 
spojin na zdravje ljudi in okolje, ugotovitve pa z izjemo, da ima fl uorid zaščitni 
učinek pred kariesom, niso spodbudne.  Prekomerni vnos fl uorida lahko privede 
do zobne ali kostne fl uoroze, okvarjenega delovanja ščitnice in endokrinega 
sistema ali razvojne nevrotoksičnosti. Članek »Chemical Aspects of Human and 
Environmental Overload with Fluorine – Kemijski vidiki preobremenitve človeka 
in okolja s fl uorom« je bil objavljen v prestižni reviji Chemical Reviews z IF 54.

Fluorid se nahaja v vodi, hrani, prehranskih nadomestilih s fl uoridom in izdelkih 
za nego zob in ustne votline. Spojine s fl uorom pa najdemo tudi v različnih 
farmacevtskih izdelkih, agrokemikalijah in materialih. Med letoma 2010 in 
2016 se je povečala uporaba fl uoriranih zdravil in agrokemikalij: 25–30 
% novih zdravil in 75 % herbicidov so bile fl uoromolekule. V industriji in 
gospodinjstvih je zelo razširjena uporaba Tefl ona (polimer tetrafl uroetilena) 
in drugih fl uoropolimerov, fl uorirani ogljikovodiki (HFCs) se uporabljajo 
kot hladilna sredstva. Organfl uorove spojine so se pogosto uporabljale, še 
preden smo dobro poznali njihov vpliv na okolje in toksičnost. Zato je vedno 
pomembnejše postajalo tudi razumevanje bioloških dejavnosti, presnove, 
razgradnje in morebitnih nevarnosti takšnih snovi za okolje.  

Preučevanje učinkov snovi, ki vsebujejo fl uor, na biosfero in okolje je razkrilo 
kar nekaj neprijetnih presenečenj. Edini dobro opredeljeni koristni učinek 

NOVE UGOTOVITVE O ŠKODLJIVIH NOVE UGOTOVITVE O ŠKODLJIVIH 
UČINKIH FLUORAUČINKIH FLUORA



15.-19. september 2021

CELJSKI SEJEM

���������	�

����	����
�������	��	�
�	�����	
��
������

53.

TEHNIKA
MOJSTRE & DO OKOLJA PRIJAZNA 

TEHNOLOGIJA



8 AVTOMATIKA 193/2021

MEDNARODNI DAN INŽENIRK

fl uorida na zdravje ljudi je zaščitni učinek pred kariesom, 
vendar je meja med koristnimi in škodljivimi učinki tanka. 
Prekomerni vnos fl uorida lahko privede do zobne ali kostne 
fl uoroze, okvarjenega delovanja ščitnice in endokrinega 
sistema ali razvojne nevrotoksičnosti. V kombinaciji z ioni 
Al3+ fl uorid zlahka tvori fl uorokomplekse aluminija (III). 

Le-ti lahko aktivirajo receptorje, povezane z G-proteini, ki 
sodelujejo pri prenašanju kemičnih signalov iz zunanjosti 
v notranjost celice. Tudi organofl uorove spojine prinašajo 
različna tveganja, med drugimi zaradi metabolizma. Te 
spojine so pogosto zelo odporne na razgradnjo in se lahko 
kopičijo v okolju, kjer so prepoznane kot obstojna organska 
onesnaževala (Persistent Organic Pollutants - POP).

Članek v soavtorstvu raziskovalke prof. dr. Maje Ponikvar-
Svet z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta 
»Jožef Stefan« in raziskovalcev iz Kitajske, Madžarske, 
Španije in Japonske, objavljen v izjemo prestižni reviji 
Chemical Reviews, kompleksno obravnava učinke fl uoridnega 
iona in organofl uorovih spojin na zdravje ljudi in okolje 
in predstavlja pomemben prispevek k razumevanju, ali in 
kako škodljivi so lahko fl uor in njegove spojine za življenje 
posameznika. Avtorji  pa se osredotočajo tudi na nadaljnje 
smernice za raziskave in možne rešitve k zmanjšanju 
negativnih učinkov vedno bolj prisotnih fl uorovih spojin.

MEDNARODNEMU DNEVU MEDNARODNEMU DNEVU 
INŽENIRK SE PRIDRUŽUJEMO INŽENIRK SE PRIDRUŽUJEMO 
TUDI NA INSTITUTU TUDI NA INSTITUTU »»JOŽEF JOŽEF 

STEFANSTEFAN««

Ljubljana, 23. junij 2021 – 23. junija obeležujemo 
Mednarodni dan žensk v inženirstvu. Pobuda, ki je prišla 
s strani združenja Women in Engineering v letu 2014, 
je mednarodna iniciativa, katere namen je praznovati 
dosežke žensk v inženirstvu in sorodnih panogah. Cilj je 
zagotoviti enakost v tem sektorju, kje so tradicionalno 
bile ženske v manjšini. Organizacija sledi trem ciljem: 
podpirati ženske pri doseganju njihovega potenciala 
kot inženirke, znanstvenice in voditeljice, spodbujati 
izobraževanje, študij in uporabo tehnike ter sodelovati z 
organizacijami in odločevalci pri uveljavljanju raznolikosti 
spolov in enakosti na delovnem mestu. 

Aktivnosti v smeri za enakosti spolov so tudi na področju 
znanosti zadnja leta vse močnejše. Institut »Jožef Stefan« 
je od februarja 2021 partner evropskega projekta ATHENA, 
katerega glavni cilj je razvoj in implementacija načrta 
za enakost spolov, pridružujemo pa se tudi letošnjemu 
obeleževanju Mednarodnega dneva žensk v inženirstvu, 
katerega cilj je zagotoviti enakost v tem sektorju.

Razmišljanja inženirk Instituta »Jožef Stefan« potrjujejo, 
da je inžinirski poklic lahko prava izbira tudi za ženske, 
saj ta poklic z veseljem in uspešno opravljajo.  Inženirski 
poklic zajema vedno nove izzive in iskanje rešitev, ki 
vodijo k razvoju novih okolju prijaznejših tehnologij ter 
k zagotavljanju človeku prijaznejše družbe. Ali, kot je 
dejala ena od inženirk: »V mojem poklicu me navdušuje, 
da vsakič odkrijem, da čim več vem, tem več ostaja tistega, 
česar ne vem in kar je še treba ugotoviti.«
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MEDNARODNI DAN INŽENIRK

Dr. Tanja PAVLESKA, univ. dipl. inž. elektrotehnike, 
laboratorij za odprte sisteme in mreže:
»Želela sem spoznati “čarobne dežele”, v katerih “je glavni 
jezik” matematika.  Med temi področji me je  inženirstvo  
pritegnilo, ker  je  zelo blizu mojem značaju in naravi. 
Morda je na izbiro poklica vplivalo tudi dejstvo, da so 
mi  sorodniki in prijatelji namigovali, da je inženirstvo 
“prepovedano sadje za žensko”. Ta izbira je ustrezala moji 
uporniški naravi. Poklicni izzivi so omejevanje osebnega 
skepticizma v stvareh, ki jih raziskujem, vztrajanje  pri 
odkrivanju  neznanega in učenje nepričakovane snovi, 
posebej to da, čeprav mislim, da nimam  velikih pričakovanj 
v mojem delu,  se pogosto izkaže, da sem presenečena 
nad rezultati.  Včasih pa pozabim,  da je sam proces 
raziskovanja tudi  del rezultata, ki ga dosežem.«

Maja ŠKRJANC, univ. dipl. inž. računalništva in informatike, 
Laboratorij za umetno inteligenco:
»V osnovni šoli sta me pritegnili matematika in logika: 
ob reševanju nalog in podobnih miselnih izzivov sem 
uživala in se zabavala. Matematiko sem videla kot logične 
strukture, katere se med seboj smiselno povezujejo. V 5. 
razredu OŠ pa sem prvič slišala za umetno inteligenco, 
slišalo se je zelo zanimivo, saj sem ocenila, da gre za 
uporabo logike in matematičnih pravil, dodatni bonus pa 
mi je predstavljalo tudi moje pričakovanje, da se ni treba 
tega posebej učiti, ampak zgolj rešuješ z logiko. In zato 

sem se že takrat razveselila: »to bom počela v življenju.« 
In to me navdušuje še danes. 

Področje umetne inteligence je precej široko in hitro 
razvijajoče. Poklicne izzive mi predstavlja predvsem 
razvoj novih pristopov, implementacije v praksi in 
merjenje dejanskih učinkov AI aplikacij, kar predstavlja 
širši multidisciplinarni izziv. Veseli me, da lahko apliciram 
metode v različnih domenah (fi nance, telekomunikacije, 
proizvodnja ), različnih poslovnih funkcijah (marketing, risk 
management, nabava), kar mi daje možnost spoznavanja 
novih področij in izjemno zanimivega dela, saj redkokdaj 
naletimo na popolnoma enake izzive.«

Prof. dr. Barbara KOROUŠIČ SELJAK, univ. dipl. inž. 
računalništva in informatike, Odsek za računalniške 
sisteme: 
»Obiskovala sem družboslovno usmerjeno gimnazijo in 
bila sem ena redkih dijakinj, ki se je odločila za študij 
računalništva in informatike. Zmeraj sem se dobro počutila 
v svetu matematike in reševanje problemov mi je bilo v 
veselje. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo 
pri nas računalništvo še v povojih, mi je oče predstavil to 
področje kot alternativo matematiki, ki omogoča reševanje 
problemov iz resničnega življenja. Zagotovo pa sem lahko 
hvaležna mami, da me je spodbujala k samostojni poti, 
kar izobrazba omogoča, še zlasti ženski.

Na področju računalništva poklicnih izzivov ne zmanjka, 
saj je to eno najbolj dinamičnih področij in, če želiš 
slediti napredku, je potrebno ves čas vlagati energijo v 
pridobivanje novega znanja. V neizmerno veselje mi je 
delo z mlajšimi, ki prinašajo sveže znanje in zlasti ideje ter 
zagnanost. Še zmeraj pa se najbolje počutim, ko delamo 
na projektih, kjer rešujemo realne probleme. Želim si le, 
da čas ne bi tako hitro tekel in bi imeli več možnosti za 
uživanje v danih trenutkih – recimo, ko se porodi neka 
ideja, ko prebereš navdihujoč članek ali ko izveš, da je 
kolegica ali kolega osvojil pomemben raziskovalni korak 
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– morda pa je lahko tudi to eden izmed izzivov današnjih 
raziskovalk.«

Doc. dr. Mojca OTONIČAR, univ. dipl. inž. Geologije, Odsek 
za elektronsko keramiko:
»Izbira naravoslovnih znanosti za moj poklic je bila logična 
in spontana. Navdušenje nad naravo in vznemirjenje ob 
nerazumevanju stvari in pojavov je bilo v meni vselej 
prisotno in še danes napaja moj raziskovalni zagon ter 
predstavlja motivacijo za osebni in karierni razvoj. Študij 
naravoslovja in tehnike mi pomeni izbiro življenjskih 
nazorov, ki temeljijo na objektivnih in preverljivih dejstvih, 
kritični presoji in težnji po sonaravnem bivanju. Menim, 
da je skladnost z naravoslovno usmerjenimi vrednotami 
podlaga za tehnološki napredek in dobrobit družbe. 

Težko bi ločila poklicni izziv od zasebnega, saj znanstveniki 
raziskujemo tudi zaradi osebne potešitve svoje radovedne 
narave. Želim si, da bi mi uspelo dognati, razviti ali ustvariti 
nekaj, kar šteje. Za boljšo družbo, zdravo Zemljo in 
nenazadnje tudi zame. Pri tem so ključna in neprecenljiva 
vsa svetovna poznanstva in prijateljstva na raziskovalni 
poti, ki nenehno širijo obzorja mojemu umu.«

Pia STARIČ, mag. molekularne biologije, Odsek za 
tehnologijo površin in optoelektroniko:
»K študiju naravoslovja me je pritegnila kompleksnost in 
povezanost živih sistemov: od molekul, celic, organizmov pa 
vse do ekosistemov ter interakcij organizmov z abiotskimi 

dejavniki. Zanimivo je, kako vsak organizem (pa če je še 
tako majhen) spada v zapleteno mrežo pojavov in v njej 
igra pomembno vlogo. Pri preučevanju naravoslovja se 
tako neprestano srečujemo z zanimivimi vprašanji in 
raziskovalnimi problemi, na katere želimo odgovoriti in 
jih rešiti. Moj poklicni izziv je predvsem pridobivanje 
pomembnih in kvalitetnih rezultatov in spoznanj tako 
za znanost kot tudi za družbo. Želim prispevati k okolju 
prijaznemu razvoju družbe v manjši ali večji meri – štejejo 
koraki naprej, pa naj bodo to mali ali veliki.«

Dr. Maja PONIKVAR SVET, univ. dipl. kemičarka, Odsek za 
anorgansko kemijo in tehnologijo:
»Do študija kemije sta me pripeljali vedoželjnost in 
radovednost do vsega, kar nas obdaja. Kemija se je zdela 
prava izbira. Zanimiva in polna izzivov je zame še danes. 
Po toliko letih v delu v laboratoriju še vedno uživam. Poleg 
napredovanja v znanstvenem in strokovnem delu mi izzive 
predstavljajo tudi mentorstva mladim raziskovalkam 
in mladim raziskovalcem. Pridobivanje novih znanj in 
predajanje svojih izkušenj prihodnjim generacijam je 
zame ključnega pomena.«

Dr. ŠPELA TRAFELA, mag. kemije, Odsek za nanostrukturne 
materiale:
»Največja želja po naravoslovnem raziskovanju se je pri 
meni prebudila v času srednješolskih let, saj sem bila 
velika ljubiteljica naravoslovnih predmetov (predvsem 
matematike in kemije) in prav zaradi tega je bila odločitev 
za študij kemije precej logična. V času študija sem opravljala 
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študentsko delo na Odseku za nanostrukturne materiale 
na Institutu »Jožef Stefan« in že takrat sem bila vpeljana 
v svet (nano)znanosti; seznanjena sem bila z delom 
raziskovalca/znanstvenika, organizacijo dela, delovnimi 
razmerami in kolektivom. Prav slednji  so zagotovo igrali 
ključno vlogo pri odločitvi za vpis na doktorski študij 
(nano)znanosti in nanotehnologij. 

Zanimivost oz. raznolikost dela znanstvenice, možnost 
uporabe znanja, nenehno izobraževanje in odkrivanje 
novih stvari zagotovo prinašajo veliko novih izzivov, kar 
me navdušuje. Največji izziv pa mi zagotovo predstavlja 
dejstvo, da lahko z raziskavami na področju novih materialov 
korenito prispevamo k reševanju in izboljšanju aktualnih 
ter prihodnjih globalnih problemov.«

Ana KRAŠ, mag. aplikativne kemije, Odsek za fi zikalno 
in organsko kemijo:
»Študij inženirstva me je pritegnil, ker pridobljeno 
teoretično in empirično znanje uporabljamo za reševanje 
določenih problemov, ki resnično obstajajo. V mojem 

poklicu me navdušuje, da vsakič odkrijem, da čim več 
vem, tem več ostaja tistega, česar ne vem, kar pa je še 
treba ugotoviti. Trenutno mi  v raziskovanju glavni izziv 
predstavlja ukvarjanje z vsemi stranskimi stvarmi na poti 
do prvotnega cilja, vendar mislim, da mora biti tako, saj je 
na koncu to edini način za pravilno pridobivanje znanja 
o zastavljenem problemu. Pri raziskovalnem delu bi si 
želela še več medsebojnega sodelovanja in izmenjavanja 
idej, saj s timskim delom dosežemo več.«

Inženirke IJS

Fotografi je: Matjaž Dlouhy, Marjan Verč (Maja Ponikvar-Svet)
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IZVLEČEK: 

Osnovna značilnost bionike je interdisciplinarnost. Narava je daleč najuspešnejši arhitekt in konstruktor.  V končni fazi 

je naredila človeka, ki je najbolj zapleten sistem, kar jih poznamo. V preteklosti so tradicionalne organizacije temeljile 

na hierarhiji in odločanje je bilo v rokah tistih, ki so bili na hierarhični lestvici višje uvrščeni. Sodobne organizacije se 

danes soočajo s številnimi različnimi situacijami, ki so posledica globalizacije in spreminjajočega se okolja in  zaradi 

tega postajajo mnogo bolj sploščene. V vsaki organizaciji je najpomembnejše, da vemo, kdo ima glavno besedo, kdo ima 

največjo avtoriteto. Po drugi strani pa nam narava ponuja primere organizacij drugih živih bitij, ki so učinkovite in delajo 

brez kontrole, brez vodij, brez navodil, pa vendarle vsak v tej organizaciji ve, kaj mora delati. In predvsem to naju je v tem 

članku zanimalo. Kako je to možno, da narava in živalski svet delujejo brez vodij in nadzora, pa kljub temu preživijo v 

svetu velike naravne selekcije. Metode, ki jih živa bitja uporabljajo za osvajanje novega življenjskega okolja z razvojem 

novih sposobnosti, lahko v človeški družbi postanejo vzor za izgradnjo doslednega in dinamičnega strokovnega znanja 

za inovacije v podjetjih. Že vrsto let potekajo proučevanja učinkovitost in delovne učinkovitosti žuželk, kot so mravlje in 

čebele. V članku sva se tako osredotočili na fascinantni svet in življenje mravelj.

Ključne besede: bionika, organiziranje, vodenje, kolektivna inteligenca – inteligenca roja, komunikacija

ABSTRACT: 

In the past, traditional organizations were based on a hierarchy and decision-making was in the hands of those who 

were ranked higher on a hierarchical scale. Modern organizations today face a number of diff erent situations, which 

are the result of globalization and a changing environment, and for this reason they become much more fl attened. In 

every organization, it is most important to know who has the main word, who has the highest authority. On the other 

hand, nature off ers examples of organizations of other living beings that are eff ective and work without control, without 

leaders, without instructions, yet everyone in this organization knows what to do. And above all, we were interested 

in this article. How is it possible that the nature and the animal world survive without leadership and control, but still 

survive in the world of great natural selection. The methods used by living beings to conquer a new living environment 

by developing new abilities can become a model in human society to build a consistent and dynamic expertise for 

innovation in enterprises. For many years, the study has been studying the effi  ciency and working effi  ciency of insects 

such as ants and bees. In this article, we focused on the fascinating world and the life of the ants.

Key words: bionics, organization, leadership, collective intelligence – swarm intelligence, communication

Avtorici: Maja HARB, Mag. Darja HARB

Kako nas do dobre organizacijske 
strukture pripeljejo tehniške rešitve 

iz narave
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Beseda bionika izhaja iz kombinacije dveh pojmov- biologije in tehnika. Osnovna značilnost bionike je interdisciplinarnost. 
Bionika pomeni uporabo izkušenj iz narave za reševanje kompleksnih problemov v tehničnih, socialnih in družbenih 
sistemih. Ukvarja se s prenosom in uporabo rešitev, ki so se v milijonih let razvile in izboljševale v naravi, na področje 
tehnike. Strokovnjaki s področja bionike priznavajo danes defi nicijo, ki jo je 1993 opredelil Neumann: »Bionika kot 
znanstvena disciplina se sistematično ukvarja s tehničnimi prilagoditvami in uporabo konstrukcij, postopkov in 
razvojnih principov bioloških sistemov«. Bionika vsekakor ne pomeni popolnega posnemanja narave, četudi je kaj 
takega v posameznih primerih možno. Mnogi principi iz narave se tudi ne dajo dalje tehnično razvijati.

Narava je daleč najuspešnejši arhitekt in konstruktor.  V končni fazi je naredila človeka, ki je najbolj zapleten sistem, 
kar jih poznamo. Zato je zgledovanje po naravi priložnost, da izkoristimo to, kar je naravni laboratorij skozi dolga 
obdobja izpopolnil. Da bi bolje obvladovali našo prihodnost, moramo upoštevati dano prednost, ki jo imamo v zgledu 
narave, torej slediti njenemu zgledu in uporabiti metode in strategije, ki jih je narava milijone let uporabljala za 
reševanje izzivov v tehnologiji, poslu in družbi. Inovacije v naravi se odlikujejo zlasti po tem, da poznajo razvojno 
pot k rešitvam, ki varčujejo z materiali, energijo in jih je po uporabi mogoče razgraditi in ponovno uporabiti - krožno 
gospodarstvo.

Bionika pomeni nekakšno »bližnjico« do teh odkritij, na katera bi sicer  čakali še veliko časa. Leteti kot ptica, plavati 
kot riba ali graditi kot  žuželke, želje so stare toliko kot človeštvo samo. Raziskovalci so vedno uporabljali naravne 
modele za nove izume, od opreme za letenje, do strešnih konstrukcij, ki spominjajo na pajkove mreže. Bilo bi več kot 
nesmiselno, da ne upoštevamo rešitve laboratorijskega preskusa narave, ki so dokazano uspešni milijone let. Namen 
ni neposredno kopirati naravo, ampak odkrivanje temeljnih načel in metod ter jih preoblikovati glede na zahteve. 
Osredotočimo se na iskanje inteligentnih rešitev v naravi, katera lahko naši družbi izboljšajo življenje.

»NAVDIHI SO POVSOD V NARAVI«

Bionika, ki nam razkriva fascinantne dosežke in rešitve iz narave in jo danes povezujemo z medicino in tehniko, 
je uporabna tudi na področju organizacije in vodenja. Interdisciplinarno področje bionika pomeni preučevanje in 
prenašanje »izumov narave« v realno okolje. V času evolucije je narava razvijala, izboljševala in preizkušala te izume 
skozi milijone let. Bionika ni sredstvo za izdelavo načrtov posameznih strokovnjakov, ampak kot interdisciplinarna 
veda uspeva v izmenjavi med strokovnjaki različnih strok.

Kaj bi bilo lahko bolj očitno, bolj uspešno kot to, da bi uporabili uspešna načela evolucije pri upravljanju, na primer 
za razvoj novih izdelkov in njihovo trženje, za optimizacijo organizacijskih struktur, za sprejemanje odločitev v 
kompleksnih strukturah ali za pospeševanje komunikacijskih procesov? Metode, ki jih živa bitja uporabljajo za 
osvajanje novega življenjskega okolja (habitata) z razvojem novih sposobnosti, so lahko vzor oz. ključnega pomena 
za izgradnjo doslednega in dinamičnega strokovnega znanja za inovacije v podjetju.  Na podlagi modela človeškega 
centralnega živčnega sistema se lahko organizacijam dodajo nadzorne in usmerjevalne strukture, ki bistveno povečajo 
sposobnost preživetja institucij, kot so podjetja v nenehno spreminjajočem se okolju. [1]

IMPRESIVNI SVET MRAVELJ 

Okolje, ki nas obdaja, nam ponuja veliko lekcij. Samo vprašanje časa je, preden jih vidimo in uresničimo. Že vrsto let 
potekajo proučevanja učinkovitost in delovne učinkovitosti žuželk, kot so mravlje in čebele. Posamezne žuželke niso 
inteligentne, ampak kot skupina so zelo inteligentne. Kolektivno vedenje teh žuželk so poimenovali kot »inteligenca 
roja«.

Na svetu danes poznamo več kot 10.000 vrst mravelj. Možgani mravelj imajo približno 250.000 možganskih celic, 
medtem ko jih imajo človeški možgani 10.000 milijonov, kar pomeni, da ima kolonija 40.000 mravelj enake možgane 
kot en človek. Mravlje so čiste in urejene žuželke, skrbijo za čistočo v svojih gnezdih, zbirajo hrano in pazijo na svoje 
mladiče. Vsaka kolonija ima svoj vonj in tako lahko hitro prepoznajo vsiljivca. Spijo sedem ur na dan in njihova 
povprečna pričakovana življenjska doba je 45 do 60 dni. [5, 9]   

Znanstveniki že desetletja preučujejo njihovo vedenje. Poskušajo razumeti, kakšna so pravila, ki veljajo v svetu 
mravelj v smislu preživetja in iščejo sledi o tem, kako mravlje usklajujejo vedenje, brez prisotnosti vodje. Največja 
kolonija na svetu se razteza na več kot 3.700 kilometrih in je v celoti zgrajena s strani mravelj, ki se organizirajo skozi 
interakcijo posameznikov. In to mravljam uspe, pri tem ni nihče odgovoren, ni načrta,  ni vodje. Samo samoorganizacija 
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in sodelovanje. Mravlje so sposobne ustvariti neverjetne strukture; strukture, ki bi jih lahko primerjali z nebotičnikom, 
gradijo mostove, ki jim omogočajo, da gredo na odprave in vodne splave, da lahko pobegnejo pred morebitnimi 
poplavami. Kolonije mravelj so prikazane kot super organizmi, ki se obnašajo kot en organizem. Presenetljivo in 
neverjetno je, ko pomislimo, da lahko te drobne žuželke s tako majhnimi možgani ustvarijo tako čudovite stvari. 
Mravlje delujejo preko kolektivne inteligence, čeprav niso sposobne zavestne organizacije. [3] 

Mravlje obstajajo na svetu že 130 milijon let in brez njih bi svet bil popolnoma drugačen. Dejstvo je, da so majhne 
stvari izredno pomembne. In mravlje so majhne. Če bi stehtali vse mravlje in termite v tropskem deževnem gozdu 
in primerjali njihovo maso z maso vseh vretenčarjev, kot so ptice ali sesalci, bi ugotovili, da imajo prvi trikrat večjo 
biomaso. Mravlje predstavljajo odličen primer delovanja socialnih modelov, prednosti in slabosti mrež ter prevlado 
žensk. Na prvi pogled se zdi, da mravlje tekajo okrog brezciljno. Oseba z Marsa bi verjetno imela podobno dojemanje, 
če bi opazovala množice ljudi na mestni železniški postaji. Analogije med človeško družbo, kolonijami mravelj in 
razvijajočimi se bitji so fascinantne; ravno tako fascinantno je dejstvo, da mravlje, tako kot ljudje, gojijo določen 
”način življenja”. Na primer, raziskovalci so vedno zmedeni glede pomena delitve dela pri južnoameriških krojaških 
mravljah, slika 1. Njihove kolonije so sestavljene iz pet do osem milijonov mravelj - ženskih delavk,  največje so 
poslane, da žvečijo liste, rože in travo, velikost pa jim omogoča prenašanje kosov v gnezdo kraljice. Ugotovili so, 
da krojaške mravlje začutijo, da bo začelo deževati in takrat pospešijo korak. In zakaj?  Če se namreč košček lista, 
ki ga nosijo, zmoči, postane dvakrat težji, kar pomeni, da bi ga lahko izgubile. [10] Darwin je trdil, da so listi, ki jih 
mravlje prenašajo, namenjeni zaščiti pred močnim dežjem. Vendar se je ta trditev pokazala kot napačna. Izkazalo 
se je namreč, da mravlje žvečijo liste in to tako dolgo, da so listi primerni kot humus za gojenje posebne vrste gliv, 
s katerimi se mravlje prehranjujejo [1].

Slika 1: Krojaška južnoameriška mravlja [10]

POMEN KOMUNIKACIJE PRI MRAVLJAH

Pojavlja se vprašanje, kako lahko živali, kot so mravlje, sploh preživijo v svetu naravne selekcije? Holldobler [1] 
je trdno prepričan, da je to mogoče le zato, ker so mravlje skozi evolucijo razvile tesno obliko sodelovanja in zelo 
zapleteno delitev dela. Resnica je, da ena sama mravlja ne more preživeti. Mravlje lahko preživijo in prenesejo svoje 
gene samo v  svojih socialnih mrežah. To pa velja enako tudi za ljudi. 

Osrednje vprašanje v celotnem družbenem življenju je komunikacija. Kjerkoli je sodelovanje, kjerkoli je interakcija, 
mora obstajati nek mehanizem, ki aktivira sodelovanje med individualnimi posamezniki. Ali so to celice, ali so le 
geni. In tudi geni morajo nekako sodelovati. Komunikacijski sistem pri mravljah temelji na kemijskih signalih, na 
tako imenovanih feromonih. Feromoni so najpogostejša oblika komunikacije večine vrst mravelj in zajemajo od 10 
do 20 kemijskih ”besed” in ”stavkov”, od katerih vsak prenaša izrazit, vendar zelo splošen pomen. Med kategorijami 
»pomena« so privlačnost, alarm, prepoznavanje drugih kast, prepoznavanje ličink in diskriminacija med sorodniki in 
neznanci (Heart Pest Manegement) [4]. Na primer, če mravlja najde piškot, ki ostane  na kuhinjskem pultu, bo pustila 
sled feromonov na poti domov, da bodo tudi druge mravlje lahko našle piškot. 

ORGANIZIRANOST IN SAMOORGANIZACIJA PRI MRAVLJAH ALI ZAKAJ MRAVLJE NE POTREBUJEJO  VODJE

Ljudje smo obsedeni z vodenjem. Mravlje nimajo vodij. Ljudje gradijo ogromne neučinkovite organizacije, po 
drugi strani so mravlje zelo učinkovite in njihove organizacije so tisočkrat večje od organizacij ljudi. Ljudje se učijo 
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upravljanja, uspešnosti, kakovosti in produktivnosti. 
Mravlje ne skrbijo za to, vendar pa delujejo bolje kot 
ljudje. Morda je čas, da se kaj naučimo od mravelj. [5]

Mravlje so veličastna bitja v tem smislu, da so zelo 
organizirane v okviru svojih odločitev. Ni veliko živali, ki 
bi prikazovale tako veliko, vendar sistematično kolonijo. 
Sledijo formuli kompleksnega decentraliziranega sistema. 
Vse, kar počnejo, temelji na medsebojnem delovanju 
številnih posameznih mravelj, namesto da bi imeli enega 
vodjo, ki naloge prenese v hierarhijo. Sledijo nekaj 
preprostim pravilom, da bo ta sistem uspešen. Eno od 
teh pravil je potreba po interakciji na lokalni ravni. Ko 
mravlje gradijo, komunicirajo z drugimi mravljami na 
lokalni ravni. Mravlje, ki zbirajo umazanijo, sodelujejo; 
tiste, ki ustvarjajo kup umazanije, delajo skupaj, in tiste, ki 
tvorijo strukturo, se prav tako držijo skupaj. Strukture, na 
katerih delajo, se pojavljajo brez centralnega usklajevanja. 
Njihove organizacijske sposobnosti so fenomenalne. 
Nobena mravlja ne vidi velike slike. Nobena mravlja 
ne pove drugi, kaj naj počne. Bistvo je, da ni potrebno 
vodstvo. Celo kompleksno obnašanje se lahko usklajuje 
s sorazmerno enostavnimi interakcijami.

Znanstveniki še zdaleč ne razumejo, kako se mravlje 
organizirajo tako, kot to počnejo. In še vedno ni prepričljivo, 
zakaj so mravlje tako osredotočene brez pritiska vodstva. 
Organizacije in proizvajalci prav tako preučujejo svoje 
znanstvene teorije, da bi videli, kako se lahko koordinacijsko 
obnašanje mravelj uporablja za delavce in proizvodne 
procese [3].

Človeški možgani imajo 92.000-krat večjo moč 
procesiranja in spomina v primerjavi z možgani mravelj. 
Kljub tej prednosti se zdi, da nismo tako organizirani, ko 
se ukvarjamo z lastnim delom. Razlog za to mora biti in 
verjetno obstaja veliko možnih razlag kot na primer, da 
sprejemamo pravila, ki so preveč zapletena in tudi, ko 
uporabljamo enostavna pravila, jih na koncu izkrivljamo 
z uvajanjem novih pravil kot stranskih učinkov naših 
kompleksnih osebnosti [6].

Švicarski znanstvenik so raziskovali, kako mravlje delijo 
svoje delo, kar je prikazano na sliki 2. Ustvarile so zelo 
urejeno poklicno lestvico - tisto, ki jih osredotoča na 
trenutno nalogo, ne pa na tisto, kar jih še čaka vnaprej. 
Mravlje opravljajo tri različne funkcije in običajno s starostjo 
prehajajo iz ene delovne skupine v drugo. Najmlajši naj bi 
služili kot strežniki kraljici, naslednji po starosti kot čistilci, 
najstarejši pa gredo ven ter iščejo hrano in druge vire. Ta 
zadnja vloga, ki poteka  po relativno neznanem terenu 
in je oddaljen od domače baze, je običajno rezervirana 
za ”najbolj izkušene” mravlje. [7]

Slika 2: Mravlje pri svojem delu – sodelovanje [11].

Ljudje veliko časa porabimo za oblikovanje vodij, pa 
vendarle vodstvo za ljudi ni naravno. Ljudje delujemo po 
svojih najboljših močeh, ko delamo nekaj naravnega. Zakaj 
torej oblikujemo vodje? Zakaj se ne moremo osredotočiti 
na tisto, kar je naravno? Problem je, da je vodstvo neke 
vrste duševne blokade. Kadar ljudje ne vemo, kako 
nekaj narediti, pridemo do slabega delovnega sistema 
in ga imenujejo ”najboljša praksa”. Ta najboljša praksa 
postane standard in vsi sledijo temu. Vendar ta standard 
temelji na omejitvah človeške inteligence.  Mravlje 
nas lahko veliko naučijo o vodenju. Živijo v kolonijah, 
ki jih sestavljajo milijoni posameznikov. Nimajo vodij, 
vendar delujejo dobro, kar lahko vidimo na sliki 3. Prva 
stvar, ki jo ljudje lahko naredimo, je osredotočenje na 
naravni pristop. Ljudje se rodimo z določenimi naravnimi 
težnjami, vendar se večino nagibov naučimo. Te naučene 
težnje ustvarjajo razlike zaradi številnih razlogov. Ti 
razlogi vključujejo vir znanja, način izvajanja, izkušnje, 
pričakovanja in motivacijo tistih, ki se učijo. Posledica 
tega je, da so naučene težnje zelo nepopolne. Vodstvo 
je ena takšnih teženj. Odstranitev koncepta vodenja je 
prvi korak k potencialno bolj optimizirani organizaciji. [7]

Slika 3: Mravlje pri delu – gradnja  infrastrukture [12].

KAJ SE LJUDJE LAHKO PRI ORGANIZACIJI IN VODENJU 
NAUČIMO OD MRAVELJ

Filozofi ja mravelj je, da je prava mravlja na pravem 
delovnem mestu. Vsaka šteje. Mravlje ne razlikujejo 
med dobrimi in slabimi izvajalci. Preprosto postavijo 
prave mravlje na prava delovna mesta. Močne mravlje 
postanejo bojevniki, srednje velike postanejo delavci. 
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Ko se jim približajo mravlje iz drugih kolonij, jih takoj 
prepoznajo kot »napačne na napačnih položajih« in jih 
odstranijo. Ljudje lahko storimo enako. Če oseba ne deluje 
dobro, ga lahko postavimo na pravo mesto, namesto da 
jo kritiziramo. Če za osebo ne najdemo pravega dela, ga 
šele takrat odslovimo. Če pa se odločimo, da jih bomo 
obdržali, se moramo prepričati, kaj res počnejo in da vsi 
v organizaciji to priznavajo.

Vse mravlje imajo v mislih en cilj - preživetje. Vse, kar 
počnejo, je povezano s tem ciljem. Tudi ljudje lahko 
razvijejo skupni cilj. Ljudem je potrebno predstaviti vizijo, 
poslanstvo. Vsi bi morali poznati vizijo in se strinjati 
s poslanstvom in strategijo. Pravi skupni cilj pa lahko 
vodi vsako organizacijo v pravo smer. Samo prepričati 
se je treba, da je vizija pravilna in da so podana orodja 
za izvajanje. Raziskovalci so ugotovili, da je uvajanje 
spremembe način življenja mravelj. V enem poskusu 
je raziskovalec postavil strup na drevo, ki je bil glavni 
vir hrane za mravlje. Ko so mravlje v kolonijo prinesle 
strup in ugotovile, da je to nekaj, kar je na njih negativno 
vplivalo, so prenehale hoditi na tisto drevo. V drugem 
poskusu je raziskovalec odstranil dostop mravelj do 
hrane. Namesto da bi organizirale stavko, kot bi to 
naredili ljudje, so se mravlje preusmerile na drugo nalogo 
- skrb za otroke. Mravlje lahko uspejo, ker sprejemajo 
spremembe. Ljudje bi morali storiti enako. Vključevanje 
sprememb v organizacijo namreč spodbuja inovativnost 
in produktivnost. [5]

Mravlje se bolj osredotočajo na potrebe kolonije kot 
na lastne potrebe. Skrbijo za svoje matere, pomagajo 
drugim mravljam pri gradnji in prinašajo hrano ter se 
borijo za preživetje kolonije. Ljudje lahko in bi morali 
sprejeti podoben pristop. Delo v korist sebe namreč lahko 
škoduje splošni uspešnosti ali celotne organizacije. Ljudje 
bi se morali bolj osredotočiti na skupine in organizacije. 
Večina ljudi verjame, da jih že veliko dela za skupno 
dobro, vendar pa raziskave kažejo, da je večina ljudi 
samocentrična, čeprav verjamejo drugače. [5]

S trdim delom, timskim pristopom, marljivostjo in 
vztrajnostjo so mravlje sposobne zgraditi nebotičnike. Ne 
potrebujejo nekoga, da jih napoti na delo, so proaktivne 
[8]. Pomeni, da se lahko ljudje naučimo od mravelj te 
pomembne lekcije. Proaktivnost na delovnem mestu se 
namreč nanaša na vedenje, ki vključuje samoiniciativno 
prevzemanje kontrole in povzročanje sprememb v 
delovnem okolju. Glavna značilnost proaktivnega 
vedenja je vnaprejšnje ukrepanje s ciljem vplivanja na 
prihodnje stanje. Pomeni povzročiti spremembo namesto 
na spremembo zgolj čakati. Spremembe pa so glavno 
vodilo razvoja in inovacij. Mravlje delajo zvesto in ne 
potrebujejo zunanjih vzvodov, ki bi jim dajali smernice, 
da delajo prav in delajo prave stvari. So zveste same 
sebi in tega bi se morali naučiti tudi ljudje. Delajo trdo, 
so marljive in bodo v primeru, da je njihovo mravljišče 
uničeno, zgradile novo. Na slabe čase mislijo tudi takrat, 
ko uživajo in načrtujejo vnaprej. Na primer, medene 
mravlje celo poletje zbirajo in skladiščijo hrano, da bodo 
potem lahko preživele zimo. Prav tako mravlje vedo, da 
zima ne bo trajala za vedno, da bodo lahko kmalu prišle 
na plano, torej ostajajo vedno pozitivno naravnane. [8,9]

Ljudje velikokrat obupamo pri svojem delu, organizacije 
ne obvladujejo sprememb ali pa jih zaposleni enostavno 
ne želijo sprejemati. Zgodi se, da opustimo svoje cilje. 
Mravlje nas učijo drugače in po njih bi se lahko zgledovali 
tudi v organizacijah in posamezniki. Če opazujemo mravlje 
na njihovi poti in jih poskušamo ustaviti, bodo poiskale 
novo pot. Nikoli ne odnehajo. Preplezale bodo ovire, 
se vzpenjale, spuščale ali šle okrog, vedno bodo iskale 
novo pot. So torej fl eksibilne in vedno pripravljene na 
spremembe in vedno pripravljene najti način, da pridejo 
tja, kamor želijo. 

Mravlje so disciplinirane, hodijo v vrsti ena za drugo, 
vestno sledijo mravlji spredaj, se premikajo v vrsti in 
nikoli ne prekinejo te linije. Tudi v organizacijah se ne 
bi smelo dopuščati napačnega vedenja in nediscipline. 
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Vodja bi moral voditi in motivirati svojo ekipo v isti smeri za doseganje skupnega cilja. Karkoli mravlje delajo, je to v 
dobrobit kolonije, vse delajo skupaj, poznajo svoje delo in ga tudi dokončajo. Vsako delo pri mravljah je pomembno 
in opazile bodo, če katera ne bo opravila svojega dela. Pomembno je tudi zaupanje. Ko mravlja označi sled, ki vodi 
do hrane, vse ostale mravlje sledijo tej poti. Zaupajo prvi mravlji, da je označila pravo pot. Podobno bi se moral tudi 
vodja v organizaciji vzdržati mikro upravljanja in zaupati vsakemu posamezniku. 

Bodimo kot mravlje. Nikoli ne obupajmo, glejmo naprej, ostanimo pozitivni in naredimo vse, kar lahko. Mravlje nas 
lahko naučijo nekaj dobrih lekcij, vendar pa ni nujno, da kolektivni konsenz vedno vodi do učinkovite odločitve v 
poslovnem svetu in življenju. Morda je pri tem vredno upoštevati še misel fi lozofa Kanta »drzni si biti pameten in 
uporabiti svoje znanje«. 

ZAKLJUČEK

Rezultat podjetij so izdelki, njihova kakovost povečuje prodajo. Kakovost izdelka pa je odraz dela vsakega posameznika 
v tem procesu. Mravlje težijo k opravljanju svojega dela in tako bi morala tudi organizacija, vodstvo podjetja težiti v 
tej smeri. Ustvariti bi morala okolje, kjer se delavec počuti pomembnega, potrebnega in da se njegovemu delu zaupa. 
Tako bi dobili samoorganizacijo, kjer bi zaposleni sami, kakor mravlje, izločili tiste, ki ne skrbijo za dobrobit podjetja.
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AMDjev »ZEN« - Kontron D3713-V 
majhen sistem velikih možnosti

Avtor: Branko Badrljica, gl. uredik
Informacije: KONTRON EUROPE GmbH

Po izrednem vzponu AMD-jeve Zen serije procesorjev smo končno dobil priložnost pozabavati se s 
profesionalnim delom SoC v kompaktni obliki. Kontron, DFI in drugi so nam prinesli majhne, varčne a 
zmogljive industrijske »Ryzen Embedded« procesorje tudi v profesionalne aplikacije.
Tako sedaj končno lahko vidimo ekonomične stroje malih dimenzij, ki lahko strežejo širokemu spektru 
potreb in ponudijo  znatne zmogljivosti.
Pri Kontronu so nam prijazno odstopili v test lastno mini-ITX implementacijo Ryzen 1807B SoC in že tu 
lahko povemo, da je bilo delo z njo veselje. Lahko jo vidimo kot očitno možnost za realizacijo vsega od 
majhnih  strežnikov, namenskih strojev z nekaj internimi LCD paneli, kioskov, različnih industrijskih krmilnikov, 
celo pisarniških strojev ali majhnih računalnikov za prostorsko ali energijsko utesnjene razmere uporabe.

1. Tiskanina

Čeprav plošče takih SoC sistemov v osnovi ponujajo samo 
to, kar je vdelano v SoC in vodijo signale do I/O konektorja, 
je razveseljivo videti ploščo, ki omogoča majhnemu SoC 
ponuditi vse, kar lahko.

Oziroma skoraj vse. Tudi majhni Ryzen SoC imajo dobrote, 
kot je 10G Ethernet MAC in podobno, a tu smo na žalost 
omejeni s številom PCI paric. Vsaka taka naprava je 
prepletena z vsaj eno PCIe parico in teh je na varčnih 
Embedded Ryzen čipih malo in tako je večina te periferije 
neizkoriščene.

Vendar to ni bilo zadosti v tem primeru. PCIe paric je 
malo, možnosti razširitve pa veliko, zato je Kontron tu 
ubral dokaj agresivno žongliranje s paricami in nekaj 
kompromisov, da so dosegli vse našteto na plošči.

D3713-V kaže predvsem usmerjen napor v smeri 
»function over form« in učinkovitosti, vse do zadnjih 
podrobnosti, kot je odsotnost belega tiska na tiskanini – 
D3713-V nima znanih belih oznak na TIV. Vse »oznake« 
na TIV so izpeljane na zgornjem in spodnjem bakrenem 
sloju – izpisane so »v bakru«, v zaščitni zeleni maski nad 
njim pa je luknja. To sicer prihrani korak pri proizvodnji 
TIV, zahteva pa iznajdljivost in predvsem prostor na TIV.
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Tako imamo:
• mini-ITX format TIV s prilotanim  SoC – Ryzen  Embedded 

V1807B
• Zelo »cool« napajalni vhod za DC 8-36 V. Plošča generira 

5V in 3V za napajanje majhnih bremen (SSD, HDD etc).  
Deklarirana najvišja moč porabe je 130W, kar ob APU-
jevem TDP, po moji oceni, nakazuje »prostor«  30 - 40 
W za dodatne naprave.

• Ryzen Embedded V1807B SoC:
• 4 CPU jedra /8 niti @ 3.35-3.8Ghz
• GPU: Vega 11 (11 computing units, 1300MHz)
• TDP: 35-54W
• Security Processor
• 2MB L2 + 4 MB L3 cache
• dovoljena delovna temperatura v čipu  0-105°C
• dva DDR4 pomnilniška kanala, ECC  podpora
• 4 grafi čni izhodi, vsak do 4096*2160 (HDMI 2.0b 

/ DP 1.4)
• HW video en/de/code do 4K@60Hz
• 16 PCIe3 paric
• vdelani vmesniki: 1xUSB2, 1x USB3.1v1 4 xUSB3.1v2, 

10G Ethernet x2, SATA x2 (niso vsi aktivirani na plošči)
• počasni vmesniki: I2C,I2S, GPIO, SD, SPI, UART etc 

(not all of them are on board)
• Opcije za druge SoC iz»V« in »R« serije
• TPM2 on SoC
• 2 x SO-DIMM DDR RAM slot za »unbuff ered« ECC/

non-ECC do  3200MHz
• 4 * Displayport 1.4 izhodi
• eDP V1.3 grafi čni izhod (namesto enega od DP izhodov)
• dvokanalni 24-bit LVDS  izhod (namesto enega od 

izhodov) + signali za krmiljenje osvetlitve za neposredno 
priklopljen panel 

• 2 * Gig-Ethernet NIC vmesnika: Intel i210 + Realtek 
RTL8111H

• 2 * SATA 600
• 1 * PCIe3 x 4 (main slot), 1* mini-PCIe
• 4 COM/RS-232 vmesniki, 2 na zadnjem panelu, 2 na 

TIV, eden podpira tudi RS-422/485
• PCIe3 x 4, miniPCIe, M.2 Key M + M.2 key B. Razpoložljive 

parice varirajo glede na uprabljeni SOC in aktivirane 
I/O opcije. PCIe slot deli parice z M.2/key-M. SATA1 
vmesnik poa deli parice z  M.2/key-B vmesnikom.

• Tronivojski watchdog (BIOS POST/BIOS boot/OS)
• GPIO pini
• 2 PWM izhoda za krmiljenje ventilatorjev
• TPM2 funkcionalnost v SoC in slot za diskretno TPM enoto
• navpični USB3 vtič za USB FLASH ključ kot poceni opcija 

za zagon OS (»boot«)

D3713-V je klasična mini-ITX plošča, ki jo lahko vdelamo v 
skoraj vsako mini-ITX ohišje. Edini štrleči detajl je priloženi 

hladilnik. Kontron je priložil hladilnik, ki je izveden v 
kombinaciji aluminijastih reber na bakrenem cilindru 
z ventilatorjem na vrhu. Ta povsem ustreza namenu, le 
da ga pri svojih 6+cm višine ne boste spravili v nizka 
mini-ITX ohišja. Ker je APU prispajkan na TIV (tako kot vsi 
Ryzen Embedded SoC), je predvideno hlajenje s posebej 
izdelanim hladilnikom. Tako nanj brez dodatnih posegov 
ne boste spravili obstoječih hladilnikov za AM4, pa tudi to 
bo težko, saj je sama površina okrog SoC bolj utesnjena na 
nekaterih straneh. Verjetno bi bil nizek bakren strežniški 
hladilnik najbližje obliki, ki bi jo navadni smrtnik z nekaj 
orodja lahko »mod-al« v uporaben nizki hladilnik in pri 
tem optimalno izkoristil dano površino na TIV in volumen 
ohišja.

D3713-V je predvsem namenjen vdelavi v kompleksnejše 
končne izdelke, kjer se od proizvajalca pričakuje, da za 
take podrobnosti poskrbi sam, vsaj v delih, kjer ne more 
pričakovati standardne rešitve. Kontron je priložil lastno 
rešitev, ki mnogim namenom povsem ustreza, ne pa tudi 
kompaktnim standardnim mini-ITX ohišjem.

APU lahko nastavimo za TDP profi l 35W ali pa 54W. Očitno 
je SoC namenjen vsaj nekaterim scenarijem, ki dovoljujejo 
pasivno hlajenje.

Priloženi hladilnik ima tloris v izmerah približno 7x7cm, na 
vrhu ventilator enakih dimenzij in višino približno 6,5cm 
na tiskanino. Ventilator je v obsegu standardnih dimenzij 
za to moč in izven najvišjih moči ni pretirano glasen za 
normalno industrijsko ali pisarniško okolje. 

Tišjim okoljem ali višjim temperaturam bi ustrezal tako 
večji ventilator kot zmogljivejši hladilnik, vendar bo ta, kot 
že rečeno, moral biti prilagojen razpoložljivemu prostoru, 
ki ni tako majhen, le da je nestandarden. Vsekakor je 
izvedljiv v dimenzijah, ki višinsko ne presegajo veliko 
višino standardnih SO-DIMM pomnilniških modulov, ki 
so sicer najvišja točka.
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Vgrajena I/O oprema

D3713-V je nabito poln I/O vmesnikov. Zaradi tega je 
moral Kontron uporabiti montažo elementov tudi na 
spodnji strani TIV. Na »napolnjenih« ploščah za potrošno 
rabo pogosto tako lahko vidimo M.2 podnožja na spodnji 
stani. Tu tega ni, je pa veliko močnostnih komponent in 
PCIe stikal in tudi mnogih sistemskih funkcij (zvočni izhod, 
USB ipd). To naj v standardnem ohišju ne bi bil problem, 
a vendar se ga je treba zavedati.

Naslednja bistvena točka je zelo enostavno enosmerno 
napajanje. Plošča ima klasičen »jack« konektor na zadnji 
stranici , kot smo ga vajeni pri prenosnikih in toliko druge 
elektronike. Poleg tega ima na voljo »Molex« na TIV za 

interno napajanje. Dela lahko  pri napetostih od 8-36V 
in pri tem porabi do 130W (vršna moč). Tako ni potreben 
poseben majhen ATX napajalnik, ni izgube prostora na 
konektorje in kablovje in napajamo jo lahko z najširšim 
obsegom zelo poceni napajalnikov, nenazadnje zelo 
verjetno kar iz naprave, v katero ploščo vdelujemo.

12V DC je pogosto prisotna napetost v mnogih napravah. 
Zunanji konektor ima navoj za privitje v mehansko 
zahtevnih okoljih.

Na plošči je poseben konektor, ki ima 5V in 3,3V izhode 
in dovoljuje napajanje majhnih dodanih naprav (SSD/
HDD, DVD enota ipd) do moči nekako 30-40W po naši 
oceni (podatek ni dan). 
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Enosmerno napajanje ni novo pri tovrstnih ploščah tudi 
pri potrošnih modelih. A D3713-V ponuja širok napajalni 
obseg (8-36V), kar pomeni, da vdelani napajalnik lahko 
dela »step-up« ali »step-down« pretvorbo po potrebi.
Imeli smo namen pomeriti učinkovitost pretvorbe, a po 
uvodnih testih tu ni bilo videti veliko smisla. VRM se 
ne greje znatno tudi brez hladilnika, kar pomeni, da tu 
ni kaj veliko videti. Večina tega konča kot toplota v SoC 
tako in tako.

Vdelani mrežni vmesniki so naslednja »posebnost«. 
Plošče z dvema vmesnikoma niso tako redke, a ponavadi 
se proizvajalci odločijo bodisi za poceni Realtek ali 
dražji Intel (z dodano vrednostjo). Tu imamo kombinacijo 
Realtek+Intel. Poleg tega vsak NIC zahteva svojo PCIe 
parico (ki so že tako »drage« na tovrstnih SoC). 

Škoda je, da tu niso uporabili katerega od dvojnih ali celo 
četvernih NIC modelov, ki zahtevajo eno samo PCIe parico.
Konec koncev, lahko bi dobili vsaj enega, če ne več 2.5G 
Ethernet vmesnikov namesto 1G. 2.5G ni dosti dražji od 
1G, cena plošče pa to vsekakor upravičuje. Tako bi dobili 
veliko višjo dodano vrednost, prihranjeno PCIe parico pa 
bi lahko uporabili drugje.

D3713-V ima PCIe3x4 konektor, ki je glavna točka 
splošnonamenskih razširitev, kot je denimo 10G Ethernet, 
kakšna instrumentacijska kartica ali kaj tretjega. Priklopil 
sem nanj nekaj dvojnih »Gig-Ethernet« kartic, da bi 
ga preizkusil v vlogi malega več portnega strežnika/
stikala. Deluje brezhibno, kot pričakovano. V tej vlogi je 
to idealna točka za poceni 10G kartico ali dvojno nizko 
profi lno 2,5G kartico ipd. Ali celo navadna dodana COM/
LPT vrata na PCI-e. Ta imajo pogosto COM vrata, ki lahko 
delajo na RS-422/485 nivojih, LPT je pa zelo uporaben 
za navadne GPIO signale.

MiniPCIe vrata so namenjena WiFi+Bluetooth »kombo« 
kartici, a na trgu sem našel majhne poceni 2xCOM+LPT 
kartice v tem formatu in delujejo imenitno. So zelo 
uporabna razširitev za aplikacije, ki potrebujejo več 
serijskih vrat, LPT vmesnik (stari stroji, programatorji ipd) 
ali pa GPIO signale.

Nazadnje imamo precej I/O signalov na konektorju za 
upravljanje osvetlitve. Domnevam, da te lahko pogosto 
uporabimo za kaj drugega, ko LVDS panel ni priklopljen, 
a za to nisem našel podatkov.

Zanimiv je tudi prazen konektor blizu roba pri zadnji stranici. 
Kontron pravi, da je namenjen opcijskemu PoE modulu.
Na ploščah, kot je ta, smo pogosto na tesnem z I/O signali, 

zato imajo lahko mnogi dvojno vlogo. Tu je videti precej 
I/O signalov, ki bi mogoče lahko bili (ali pa so?) uporabljeni 
tudi drugje. Zanimiv bi bil podatek, če so v takem primeru 
na voljo uporabniku za alternativne namene. Ravno tako 
me ne bi čudilo, če bi kdo uporabil obstoječa dva PWM 
izhoda za ventilatorje za druge namene. 

D3713-V je tako poln vmesnikov, da je na trenutke videti 
kot agresivna reklama proizvajalca konektorjev (slika na 
prejšnji strani).

TPM2 je te dni postal popularen po paničnem odzivu 
Microsofta na porast hekerskih napadov in je zahtevan ob 
Windows 11.  Mnogi ga tako ponujajo v izvedbi iz »LEGO 
kock« - kot rešitev v BIOS, ki je bolj kot ne tu samo za 
zadovoljitev forme, ne pa dejanskih varnostnih zahtev.

D3713-V v tem primeru ponuja dve poti. Lahko uporabimo 
interni TPM2 mehanizem, ki je vsebovan v interni PSP 
(Platform Security Processor) enoti ali pa priklopimo 
diskreten TPM2 modul v namenski vtič.

Vsi meni dosegljivi viri pravijo, da je vdelani TPM2 
praviloma inferiorna rešitev. Po drugi strani pa je 
vprašanje, koliko verjamete relativno neznanemu 
proizvajalcu, ki vam je modul prodal za $10-20. Ne glede 
na to, dobro je imeti vsaj neko izbiro. Nenazadnje so na 
voljo tudi povsem odprtokodni poceni TPM2 moduli.

Potem imamo »watchdog« enote. Na navadnih »desktopih« 
je njihova vloga zelo periferna. A tu so lahko veliko bolj 
pomembni. Stroji so tu lahko v samostojnih vlogah brez 
prisotnosti operaterja ipd. Iz Kontronovih materialov 
nisem uspel razbrati ali so implementirani v SoC ali pa 
v SuperIO čipu a dokler delajo in obstajajo dejansko 
v obliki samostojnega elektronskega sklopa, so najbrž 
namenu ustrezni.

Nenazadnje imamo tu kopico SMD PCIe stikal in 
multiplekserjev za hitre serijske I/O signale. Sprašujem se, 
če ne bi agresivnejši pristop in nekaj več truda tu omogočili 
kombinacije, ki bi nam lahko dali 8,12 ali celo 16 paric 
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na rapolago na glavnem PCIex4 razširitvenem konektorju 
in bi si te dodatne parice delili z miniPCIe, M.2 sloti ipd. 
Tako bi dobili opcijo za veliko »širši« glavni konektor 
in možnost njegove bifurkacije na x4 segmente v UEFI.
To bi plošči dalo veliko več možnosti razširitve preko 
PCIe kartic.

Pri Kontronu pravijo, da bi to prineslo probleme pri integriteti 
signalov in zahtevalo dodatne sloje na tiskanem vezju.
A ker te plošče niso v najnižjih cenovnih razredih, se 
zdi da bi to lahko prenesle in bi se mnogi odločili zanje 
ravno zaradi tega.

Naslednji pomislek gre vdelanim serijskim vratom. Imamo 
sicer 4 vrata na voljo, a samo ena lahko delujejo v RS-
422/485 full/semi/duplex načinih. COM vrata so očitno 
mišljena kot bistven del teh plošč in RS-422/485 je zelo 
pogosto uporabljan. Zakaj ga ne vidimo na vseh vratih?

Trenutno zadnja verzija tiskanine je 4, medtem ko je pred 
menoj verzija 3. V vmesnem času se je pojavilo kar nekaj 
hroščev in niso vsi odpravljeni skozi posodobitev FW, zato 
je pred nakupom pametno preveriti tudi to.

2. FIRMWARE – UEFI

D3713-V uporablja prirejeno izvedenko  Aptio ® V 
UEFI. Ta vsebuje vse pričakovane opcije. Periferijo lahko 
nastavimo in preklapljamo (RS-232/422/485 za COM2, 
SATA linije med M.2 in SATA 1 ipd). 
Na voljo so tudi varnostne funkcije, upravljanje ključev 
TPM2 ipd.

NA testu sem imel ploščo z UEFI v1.0.0. Seveda tu ne 
moremo pričakovati bogatih nastavitvenih menijev za 
podrobno nastavljanje profi lov, »navijanje« ipd.

RAM ploščki delajo na standardnih nastavitvah po tabeli 
v EEPROM-u modula, edina »hitrostna« nastavitev je 
pravzaprav nastavitev TDP profi la – 35W ali 54W.

Tu bi pogrešal bolj podrobne nastavitve pomnilnika. 
S tem ne mislim nujno navijalskih nastavitev, temveč 
upravljanje pomnilnika na nižjem nivoju – prepletanje 
kanalov, bank in vrstic ipd. To bi v določenih aplikacijah 
znalo narediti znatno razliko.

Lahko bi denimo nastavili kanala tako da si sledite v 
naslovnem prostoru. To bi osvobodilo en kanal posegov 
video enote in dalo procesorski enoti bolj optimalni 
dostop. V drugih primerih bi bil mogoče boljši »striped« 
vzorec, kjer se kanala prepletata z danim korakom. Podobni 
vzorci veljajo tudi za prepletanje bank znotraj modula 
in prepletanja vrstic in stolpcev. X86_64 stroji imajo kar 
nekaj MSR registrov v ta namen.

Poleg tega pa sem naletel na kar nekaj hroščev in posebnosti, 
ki niso nič posebnega za BIOS, sploh pa UEFI.

Denimo čudne probleme z DP-DVI pretvornikom. Ta se 
je po nekaj dneh dela nenadoma uprl in dokler nisem 
posodobil UEFI, se je obnašal, kot da bi »crknil«.

Ali denimo Samsung-ov M.2 NVMe »EVO 970«. Ta dela 
v navadnem Ryzen sistemu brezhibno a na D3713-V je 
dosegal samo 50% hitrosti. Po nekaj vohljanja po PCIe 
nastavitvah se je pokazalo, da dela M.2 samo z dvema 
PCIe paricama namesto s štirimi. Oba problema sta 
odpravljena z UEFI-1.3.0, a nekako ne pričakujem, da se 
bo ravno tu ustavilo.

Še posebnost: APU sistemi imajo ponavadi nastavitev za 
količino RAM-a, ki naj bi bil povzeto rezerviran za vdelano 
GPU enoto. Ponavadi je »auto« nastavitev nastavljena 
za optimum večine konfi guracij. A tu je sistem na »auto« 



25AVTOMATIKA 193/2021

AMDJEV ZEN

nastavitvi dosegal bolj žalostne rezultate. Videti je, da 
ga UEFI na sistemu z 16GB RAM samodejno nastavi na 
samo 256-512MB RAM, kar je zelo malo za sistem s 4x4k 
monitorji. Nastavitev na 2GB je drastično popravila zadeve.

Poleg tega pa zelo pogrešam podporo za »resizable BAR« 
segmente. Do vključno UEFI verzije 1.3.0 te opcije še 
ni na voljo. Že od časov BIOS-a je obveljalo da vdelano 
programja nastavi »okno« v grafi čni pomnilnik velikosti 
256MB, ne glede na to, da je ta v modernih strojih lahko 
veliko večji. Kompromis je bil podan z utesnjenostjo 
naslovnega prostora 32-bitnih strojev. A tega na 64-bitnih 
strojih ni več.

AMD je tu vpeljal novost v svojih krmilnih programih, a za 
to potrebuje podpore UEFI, da lahko poveča obseg BAR 

registra, ki kaže na grafi čni pomnilnik na potrebno velikost.
Že samo ta nastavitev lahko da pospeške 8-12%. Ni 
slabo za en vpis v register. In ta pospešek bi še posebej 
prav prišel na majhnih strojih kot je tale.

Kot že rečeno, poleg dodatnih PCIe stikal in opcij za 
širša in deljena glavna PCI vrata bi najbolj pogrešal tudi 
»resizable BAR«.

3. Hitrost v realni uporabi

V začetku smo imeli namen prikazati delo sistema v 
samostojni aplikaciji v obliki prikrojenega Linux sistema.
Ker smo založniki, se je zdel prezentacijski kiosk za delo 
na sejmih ipd idealna priložnost, ki bi znal prikazati 
delo sistema z več uporabniki in monitorji, mogoče z 
akumulatorskim napajanjem ipd. To bi odlično prikazalo 
delo grafi čnih izhodov D3713-V in zmogljivost APU enote 
v utesnjenih razmerah.

A COVID je pokopal vso sejemsko dejavnost in tako so ti 
načrti padli v vodo. Med tem časom smo ga »sprehodili« 
skozi različne vloge, od majhnega strežnika, požarnega zidu, 
usmerjevalnika, pisarniškega stroja in prezentacijskega 
orodja. Povsod se je izkazal imenitno. A to je težko 
kvantifi cirati skozi nekaj številk.
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Ideja, da bi mogoče spustili sistem skozi nekaj testov se 
je hitro pokazala kot nekoristna. D3713-V je namenjen 
izredno širokemu razponu aplikacij. Ni videti, kako bi ga 
zajeli z nekaj testi. Opravljanje nekaj sto ali tisoč testov 
se zdi nekoristno in samomorilsko. D3713-V je v bistvu 
»izstrelitvena ploščad« za Ryzen Embedded V1807B. Ta 
ne vsebuje kaj dosti, kar bi lahko bistveno spremenilo 
zmogljivosti tega SoC. 

Poleg tega je ta praktično fotokopija obstoječih SoC iz te 
generacije z nekaj malega posebnosti ( ECC podpora, PSP, 
TDP profi l). Kogar zanima njegov doseg, si lahko ogleda 
teste prenosnikov z Ryzen 3700U. V1807B mu je v osnovi 
zelo podoben, ob omenjenih posebnostih.

Na žalost nismo imeli na razpolago ECC 3200MHz DRAM 
ploščkov, a  tudi z 2400MHz se obnaša presenetljivo dobro.
Rad verjamem Kontronu  na besedo 
o ECC, tu ne pričakujem problemov 
na takem sistemu.

Kot rečeno, na D3713-V imamo 
trenutno 2x8GB/2400MHz SO-DIMM 
ploščka in sistem brez težav poganja 
4x 4K@60MHz monitorje.

Tudi nisem uspel testirati delo 
Linux IMA sistema, ki uporablja 
TPM2 modul za podpisovanje in 
preverjanje podpisov različnih 
komponent sistema. Se še uvajam 
v delo s TPM2 na Linux, zato bi se 
tega lotil mogoče v bodoče, sploh 
sedaj, ko sem lahko posodobil UEFI. 
Mi je pa uspelo inštalirati potrebne knjižnice in opraviti 
osnovno komunikacijo z modulom.

Tekom dela s s sistemom smo inštalirali različne Gentoo 
profi le in ga spustili skozi skrajno različne vzorce uporabe.
Cel ta čas je bil SoC znatno obremenjen z visokimi vrhnjimi 
vrednostmi in vse je trajno prestal brez problema.

Nisem pričakoval, da bi kaj s tako »tankim«TDP profi lom 
lahko poganjalo Firefox, Libreoffi  ce (oba z veliko odprtimi 
okni in dokumenti, Firefox s precej intenzivnim JS programi), 
video »klipe« ipd in prikaz na 4x4K@60Hz monitorjih, 
in to med tem, ko prevaja kopico programov v ozadju. Še 
manj, da bi stroj počel s tako malo hrupa in porabe in tako 
širokim razponom I/O vmesnikov v tako majhnih izmerah.

A tako kot vedno, tudi tu je nekaj pripomb. IOMMUv2 
funkcionalnost ni videti, da bi bila na razpolago. Zadnji 

dosegljiv kernel (5.12) jo navaja kot »nedosegljivo« 
na tem sistemu. IOMMUv1 pa dela. Do nedavnega tudi 
Freesync ni delal na V1807B, a to je bil problem krmilnega 
programa, ki ga je posodobitev odpravila.

V1807B na tej plošči konstantno presega moja pričako-
vanja. Nihče ne more realno pričakovati norih hitrosti v 
najnovejših igrah, a iskreno sem presenečen nad fl uidnostjo 
in odzivom med delom tudi brez 3D komponent.

Že samo generacija slike za 4K@60Hz »poje« okrog 
2GB/s za vsak monitor, kar znese 8GB/s za štiri monitorje.
Teoretična vrhnja hitrost za 2400MHZ SO-DIMM je okrog 
38GB/s za dva kanala. A ta bo v realni uporabi veliko 
nižja in odvisna od vzorca uporabe. Že samo navadno 
2D delo potrebuje najbrž v času intenzivnih izrisov po 
zaslonih do 2x 8GB/s samo za grafi čne operacije, kar 

pomeni 1+8=24GB/s. To pusti CPU delu največ 14GB/s 
in verjetno veliko manj kot to.

Intenzivne 3D operacije verjetno prinesejo tudi nekaj 
več zahtev.

Torej, čeprav sistem poganjamo s 2400MHz ploščki, bi 
se bilo pametno odločiti za 3200MHz verzijo, sploh za 
pogon več visoko ločljivih monitorjev. Razlika v ceni je 
minimalna.

Je pa res, da smo pri delu sloneli na Wayland (in ne Xorg/
X11) sistem, ki minimizira režijska kopiranja vmesnih 
grafi čnih podatkov in tako prihrani nekaj potrebne pasovne 
širine, kar še posebej prav pride na sistemih, kot je tale.

GPU del je zadosti spodoben za poganjanje nekaj 
enostavnih iger, ki sem jih preizkusil bolj za osnovni 
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občutek. Vsekakor pa blesti pri aplikacijah z zmernimi 
OpenGL/Vulkan potrebami. Vse manj zahtevne aplikacije 
pa sploh prenese brez vidnih naporov.

Kot rečeno, D1713-V je lahko imenitna izbira za priročni 
majhen strežnik, ki je lahko tudi požarni zid in usmerjevalnik, 
a blesti ravno v takih mešanih vlogah, kjer prav pride zelo 
solidno grafi čno okolje, 3D pospeševanje ipd.

Čeprav sta Ethernet vmesnika različnih proizvajalcev, sem 
ju uspel upariti v »team« in pri tem v grobem dosegel 
prenosne hitrosti, ki temu ustrezajo. Poleg tega ni videti, 
da bi bilo eksplicitno tovrstno uparjanje potrebno.
Tako NFS4v2 kot Samba naj bi bila sposobna samodejno 
zaznati več prenosnih poti med klientom in strežnikom 
in jih ustrezno izkoristiti.

Povzetek

AMD Ryzen je prinesel še kako dobrodošel svež veter v ta 
segment in ga dodobra prepihal. Pred njim ni bilo ravno v 
navadi, da bi imeli na razpolago 4 »močna« jedra, 8 niti, 
tako soliden APU, dvokanalni pomnilnik, ECC podporo 
ipd  v tem cenovnem razredu.

EPYC in ThreadRipper serije predstavljajo mogočno 
»konkurenco brez konkurence« v strežniškem in HPC 
segmentih, Ryzen je zelo učinkovita izbira za namizne 
stroje, sedaj pa nam Embedded programi prinašajo te 
programe tudi v tovrstne SoC izdelke. Dobili smo dostop 
do novih CPU in GPU zmogljivosti in nove I/O izbire.

SoC plošče so doslej predstavljale ezoterične ali namenske 
rešitve, proti katerim navadni uporabniki niso pogledali 
pogosto. Bile so nedosegljivo drage brez ustrezne dodane 
vrednosti za večino navadnih uporabnikov, povrhu pa so 
bile njihove zmogljivosti utesnjene. D3713V/R in podobne 
linije so naredile velik izkorak v to smer. Ponujajo CPU/
GPU moči, ki so veliko bližje namiznim strojem, obenem 
pa posebne funkcije (ECC, PSP ipd). Nihče od njih ne 
pričakuej tekme surovega učinka z najzmogljivejšimi 
namiznimi sistemi, a vsekakor pomaga., če jih lahko 
obravnavamo enako in za to ni potrebno predelovanje 
aplikacij in OS-a. 

D3713-V je zadel to tarčo »v črno«. Res je, ima nekaj 
hroščev v UEFI, a iskreno rečeno še nisem videl UEFI brez 
hrošča ali treh. In ti se počasi urejajo. Težko pa kaj rečem 
o globljem ustroju – UEFI sam je bil vedno obravnavan 
kot varnostna Ahilova peta modernih strojev. A na žalost 
je standard na x86_64 strojih.

Vsekakor lahko vidim take stroje tudi daleč izven 
industrijskih okolij.

Sploh pa dandanes, ko so cene navadnih CPU in GPU 
enot skočile v nebo zaradi COVID in »kripto-mininga«.
Navaden APU lahko stane blizu tega, kar pričakuje Kontron 
za celo ploščo.

Na mojem »seznamu želja« so tako ostali:
• dostop do dokumentacije 

Ta dostikrat lahko frustrira.  Ponavadi je pri takih 
izdelkih ta pričakovan v večji meri kot za navadno 
ploščo za namizni računalnik, kjer je »uporabniško 
navodilo« večinoma dovolj. Dostikrat je potrebna 
globlja tehnična dokumentacija, ki je potrebna za 
prilagoditev določenih lastnosti ali servisiranje, 
preverbo ipd. To pogosto vključuje shematiko izdelka, 
podroben opis funkcionalnosti, signalov ipd. Tako bi 
bilo lepo imeti na voljo shematiko, BoM, tiskanino z 
razporedom in indeksom elementov, mogoče neposredno 
vsebino vseh programirljivih FLASH čipov ipd. Lepo 
bi bilo, ko bi bil ta dostopni kanal naveden javno in 
dosegljiv vsakomur in ne samo posvečenim. In ko bi 
bil zaščiten. HTTP promet danes ni priporočljiv nikjer.

• Odprta dokumentacija 
Še vedno pomnim, ko sem v roke dobil PCEngines-
ov prvi majhni PC na tiskanini samo 16x 10 cm ( Alix 
serija). TA je bil resnično počasen a skrajno kompakten, 
poceni stroj z skrajno odprto dokumentacijo. Na 
voljo je bilo praktično vse, razen samih datotek za 
izdelavo tiskanine. To mu je odprlo mnoga področja 
uporabe, odprlo možnost lokalnega servisa ipd. Za 
nekatere modele je PCEngines celo omogočil dostop 
do odprtokodnega BIOSa. Vsa čast za »routing« 
D3713-V, a izven tega je sam design daleč od »raketne 
znanosti«. Ni videti bistvenih ovir za kaj takega tudi 
tu. Cela plošča je samo platforma za V1807B SoC.

• Odprtokodni fi rmware 
AMD je objavil plan za odpiranje dokumentacije, 
potreben za implementacijo odprto kodnega 
vdelanega programja (BIOS/UEFI) in nedolgo nazaj 
smo lahko zasledili novice o prvih podprtih ploščah 
in platformah s strani odprto kodnega projekta 
Coreboot. Torej so vse »glavne sestavine« že tu. 
Lepo bi bilo videti odprto kodno verzijo na tej ali 
kaki naslednji plošči. Bilo bi veliko manj glavobolov 
z vsemi hrošči in uporabniki bi imeli vsaj neko odprto 
pot za reševanje teh problemov. Pa tudi možnost za 
prilagoditev programja svojim potrebam. Coreboot 
je zelo modularen.
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Nova generacija OMRON SCARA robotov 
serij i4L in i4H

Informacije: MIEL d.o.o.

Serija i4L postavlja visoko merilo na trgu SCARA robotov in prinaša visoke zmogljivosti po konkurenčni 
ceni. Odlikuje jih vgrajen robotski krmilnik in 
ojačevalnik, ki skupaj z naprednim in robustnim 
dizajnom zagotavlja leta brezskrbnega delovanja. 
Zmogljivi servomotorji z lahkoto prenašajo do 5 
kg bremena (Payload) in hkrati omogočajo hitre 
ciklične čase z visoko stopnjo obratovanja (Robot 
Duty Cycle). Primerni so v aplikacijah sestavljanja, 
razvrščanja, stregi stroja, pakiranja, prilagodljivega 

sortiranja (Anyfeeder) in splošnih t. i. Pick&Place aplikacijah.

SCARA robot serija i4L

Prednosti:

Nosilnost do 5 kg.

Vgrajen robotski krmilnik.

Komunikacije: EtherNet, Ethernet/IP, EtherCAT 
(december 2021).

Doseg 350 mm, 450 mm in 550 mm.

Možnost montaže: miza ali stena. 

Ponovljivost: ±0,01 mm.

Zmogljivi servomotorji za enostavno upravljanje 
z bremeni.

Alarmiranje in signalizacija z RGB osvetlitvijo.

Hitra integracija in montaža.

Hitri ciklični časi.
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SCARA robot serije i4H 

Omron i4H omogoča prenos večjih obremenitev v primerjavi z manjšo serijo 
i4L. S posodobljeno robustno zasnovo lahko i4H doseže hitre ciklične čase z 
visoko stopnjo ponovljivosti, zmogljivi servomotorji pa lahko enostavno upravljajo 
z bremeni (Payload) do 15 kg. Montaža robota je možna na mizo, tla, steno, ali 
inverzno, s tem pa nudi popolno fl eksibilnost pri zasnovi aplikacij, ki vključujejo 
dosege do 850 mm in vertikalnih pomikov do 410 mm. Uporabniki lahko i4H 
integrirajo v strojno nakladanje, paletiziranje, sestavljanje in t. i. Pick&Place 
aplikacije v različnih industrijah, kot so hrana & pijača, avtomobilska, farmacija, elektronika itd.

Nosilnost do 15 kg.

Vgrajen robotski krmilnik.

Komunikacije: EtherNet, Ethernet/IP, EtherCAT 
(december 2021).

Doseg 650 mm, 750 mm in 850 mm.

Možnost montaže: miza, stena ali inverzno. 

Ponovljivost: ±0,015 mm.

Zmogljivi servomotorji za enostavno upravljanje 
z bremeni.

Alarmiranje in signalizacija z RGB osvetlitvijo.

Hitra integracija in montaža.

Hitri ciklični časi.

Omron programski paket ACE

Programiranje robota poteka v Omron programskem paketu ACE 4.2 (Automated Control Environment). 
Slednji omogoča arhitekturo programiranja v eV+ (strukturni tekst) in C#. Za hitro zasnovo programa pa je 
na voljo čarovnik, ki vodi skozi nastavitev aplikacije po meniju robota, kamere, podajalnikov, in poenostavi 
začetno fazo programiranja. Uporabnik lahko pripravi program in opravi simulacijo, ki poda ciklični čas 
aplikacije. ACE predstavlja celovito rešitev saj z uporabo t. i. Application Manager enote - IPC, združuje 
robote, strojni vid in podajalnike vse v eno programsko okolje, s tem pa poenostavi celotno načrtovanje, 
čas zagona in menjavo robotske aplikacije.
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Slika 1: Programsko orodje ACE 4.2

Sysmac robotski krmilnik NJ5-R

CARA robote serije i4 lahko programiramo v razvojnem programskem 
orodju Omron Sysmac platformi, ki skupaj s samostojnim robotskim 
krmilnikom serije NJ5-R ponuja celovito rešitev za robotske in 
avtomatizirane procese. Preko komunikacije EtherCAT lahko upravljamo 
do 8 robotov, od 16 do 64 samostojnih servo osi, hkrati pa uporabljamo 
vse funkcionalnosti programiranja PLK-ja. Z uvozom 3D CAD modelov 
platforma omogoča simulacijo stroja, robotov in strojnega vida. Arhitektura 

progra miranja robotov je možna 
tudi s funkcijskimi bloki in z ST 
programskim jezikom. Sistem je 
zasnovan tako, da združuje vse 
segmente avtomatiziranega okolja 
v eno skupno okolje, kjer lahko 
upravljamo vse - od simulacije, 
integracije do zagona. Nova Sysmac 
platforma drastično zmanjša čas 
programiranja, omogoča hitrejšo 
sinhronizacijo med roboti, poeno-
stavi konfi guracijo sistema in 
omogoča direktno povezljivost 
s podatkovnimi bazami, kot so: 
Microsoft SQL, Oracle, IBM DB2, 
MySQL, PostgreSQL in Firebird.       Slika 2: Povezljivost Omron komponent v celovitih industrijskih rešitvah
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Paralelni roboti v stropni (inverzni) izvedbi - 
OMRON serije iX3 in iX4

Širok nabor industrijskih robotov OMRON smo okrepili še s serijo iX3 in iX4. To so inverzni roboti, posebno 
primerni za prehrambno in farmacevtsko industrijo. Njihova glavna uporaba so Pick&Place aplikacije ter 
pakiranje izdelkov.

Paralelni (Delta) roboti iX3

Serija iX3 predstavlja nov nivo učinkovitosti. Ponuja že vgrajeno sledenje hitrih tekočih trakov, integracijo 
zmogljivih kamernih sistemov ter namenskega čarovnika za ustvarjanje aplikacij pakiranja. Roboti serije iX3 
se uporabljajo za pobiranje več kosov in za hitrejše Pick&Place aplikacije. Odlikuje jih higienska oblika, ki 
zmanjša tveganja okužbe hrane. Sestavljeni so iz korozijsko odpornih materialov in omogočajo enostavno 
čiščenje ter pranje. Izdelani so z visoko zaščito pred vdorom vode in prahu, tj. IP65.

EtherCAT povezljivost s krmilnikom Omron NJ501-R.

 Sledenje tekočih trakov do 1,4 m/s.

 Podpira izredno hitre Pick&Place aplikacije na tekočih 
trakovih.

Doseženi delovni prostor premera 1130 mm.

Višina delovnega prostora 425 mm.

Nosilnost do 8 kg.

Teža 52 kg.

Tehnični podatki:

Nosilnost Do 8 kg

Ponovljivost +/- 0.10 mm

*Adeptov 
ciklični čas

100 g 0,32 s

1 kg 0,34 s

2 kg 0,38  s

Paralelni (Quattro) roboti iX4

Serija robotov iX4 ima štiri roke, kar robote še pohitri in 
poveča njihovo nosilnost. 
Na vseh teh robotih je opcijsko na voljo tudi rotacijska os.

EtherCAT povezljivost s krmilnikom Omron NJ501-R.

Podpira hitre Pick&Place aplikacije na tekočih trakovih.

Štiri osi enakomerno razporedijo breme na robota.

Doseženi delovni prostor premera 1300 mm.

Višina delovnega prostora 500 mm.

Nosilnost do 15 kg.

Teža 117 kg..

Informacije: MIEL d.o.o.
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Tehnični podatki:

Nosilnost Do 15 kg

Nosilnost +/- 0.10 mm

*Adeptov 
ciklični čas

100 g 0,33 s

1 kg 0,38 s

2 kg 0,40 s

4 kg 0,45 s

*Adeptov ciklični čas

Adept (Omron je pred leti prevzel Adept) je za merjenje hitrosti svojih robotov ustvaril test, po katerem 
lahko robote med sabo primerjamo. Test sestavljajo gibi med tremi točkami, merijo pa se z različnimi 
obtežitvami. Ta način izračuna cikličnega časa tako imenujemo »Adeptov ciklični čas«. 

Robotski krmilnik NJ501-R

Vgrajeni robotski krmilniki imajo povezljivost EtherCat, kar pomeni, da jih lahko krmilimo z obstoječimi 
robotskimi krmilniki. Popolnoma združljivi so z robotskimi krmilniki Omron serije NJ501-R. Ti krmilniki 
ponujajo do 64 sinhroniziranih osi, kar pomeni, da lahko nanj povežemo do 16 iX4 robotov.
Na povezavi si lahko ogledamo Omronov robot Quattro, v kombinaciji s kamernim sistemom in tekočim 
trakom. Na posnetku demonstracije je prikazano iskanje paketov na tekočem traku in prelaganje najdenih 
paketov na sosednji tekoči trak. 
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PATLITE OPOZORILNA SVETILA SERIJE LPT

V Patlite segmentu industrijske signalizacije ponujamo tudi trpežna opozorilna 
svetila z različnimi vzorci bliskavice in z možnostjo nastavitve več enot v sočasnem 
ali izmeničnem delovanju. Na voljo so v dveh dimenzijah; model LPT-1M1 
dimenzije 86 x 28 mm in model LPT-2M1 dimenzije 114,4 x 43,4 mm. Debelina 
ohišja svetila znaša le 13,5 mm, kar omogoča enostavno vgradnjo. Na voljo so štiri 
barve: rdeča, oranžna, zelena in modra, povežemo pa lahko do 20 enot skupaj, ki 
utripajo istočasno ali izmenično.

Slika 1: Opozorilna svetila PATLITE serije LPT

Opozorilna svetila so zgrajena s stopnjo zaščite IP68, zato so primerna za prašna in vlažna okolja. Primerna 
so za uporabo v samodejno vozečih vozilih (AGV in AMR), skladiščnih prostorih, viličarjih, kontrolnih panelih, 
elektro omarah …

Slika 2: Primeri uporabe na različnih področjih

Informacije: MIEL d.o.o.
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Prednosti:
 - Življenjska doba: 100.000 ur
 - Visoka vidljivost
    • Vidljivost z  razdalje več kot 300 m

 • Način delovanja bliskavice: trojna bliskavica, izjemna opozorilna bliskavica, neprekinjena osvetlitev 
in utripanje

Slika 3: Načini delovanja bliskavice

Tanko in kompaktno ohišje
 • Tanek (13,5 mm) in kompakten dizajn prihrani prostor pri namestitvi. 

Slika 4: Lastnosti opozorilnih svetil

Visoka zanesljivost
 • Odpornost na vibracije do 90 m/s2
 • Stopnja zaščite IP68: odpornost na prah in vodo 

Slika 5: Odpornost na vlago in prah, stopnja zaščite IP 68
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Način za zmanjšanje svetilnosti 

Slika 6: Načini za zmanjšanje svetilnosti 

Pametna kamera • Serija F430/F420

Kompaktna naprava
za natančno kontrolo

Poenostavite kontrolo z eno samo kamero,
ki opravlja delo več naprav
• Ena sama kamera, ki dosega natančnost in obseg več naprav.
• Ena sama kamera opravlja zahtevne končne kontrole in branje kode.
• Vzdržljiva tekočinska leča s samodejnim ostrenjem zagotavlja dolgo 

življenjsko dobo in končno kontrolo pri različnih razdaljah.

Kontrola delov
spremenljivih velikosti

Kamera, ki doseže natančnost
in obseg več naprav

Zaznavanje prisotnosti/odsotnosti
delov in branje kode

Za višjo produktivnost.
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Izvedba temperaturne regulacije v 
sinhronizaciji z gibanjem varilnega stroja z 

enoto NX-TC

Se naprej izboljšujemo Omron serijo modularnih 
temperaturnih regulatorjev serije NX-TC in dodajamo 
nove funkcionalnosti preko programskih posodobitev. 

Serija NX-TC je nova generacija pametnih tempera-
turnih regulatorjev, ki so zasnovani za doseganje 
optimalne in samodejne regulacije temperature brez 
človeškega posredovanja. Dejansko lahko z uporabo 
algoritmov umetne inteligence vse prilagoditve, ki 
jih običajno opravijo strokovnjaki na tem področju, 
zdaj avtomatiziramo.

Predhodne verzije temperaturnih regulatorjev NX-TC so že zmanjšale izmete v proizvodnji z natančno 
regulacijo temperature, uporabo algoritmov umetne inteligence, merjenjem in nadzorom pravilne temperature 
površine varilnih čeljusti.

Zadnja programska posodobitev je zmožna povišati produktivnost strojev in proaktivno odreagirati v primeru 
zaustavitve stroja. Predstavljena funkcija »Pre-Boost« novega NX-TC regulatorja omogoča segrevanje pred 
začetkom cikla stroja, jo kompenzira s prihajajočim padcem temperature čeljusti in sinhronizira regulacijo 
z gibanjem čeljusti. Ta funkcija zmanjša padce temperature do 50 % ob zagonu stroja.

Komunikacijske razširitve, kot so Profi Net NX, zvišujejo povezljivost z obstoječimi napravami. Na voljo so 
tudi Ethernet/IP in EtherCAT verzije NX komunikacijskih razširitev.

Značilnosti:
• Na voljo sta dve verziji NX-TC temperaturnih regulatorjev: 

• NX-TC2 (2 regulacijski zanki, širina kartice 12 mm)
• NX-TC3 (4 regulacijske zanke, širina kartice 24 mm)

• Univerzalni vhod za temperaturne senzorje: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PL II, Pt100/JPt100
• Tip izhodnega signala: 

• Napetostni (PNP 24VDC/ 21mA po izhodu)
• Linearni tokovni izhod (0-20mA/ 4-20mA)

• Tip regulacije:
• Gretje / Hlajenje
• Gretje in hlajenje (odvisno od tipa regulatorja)

• Na voljo diagnosticiranje bremena oz. SSR (odvisno od 
modela) 

• Fieldbus povezljivost: EtherNet/IP, EtherCAT, Profi Net (z 
uporabo komunikacijske razširitve)

Informacije: MIEL d.o.o.
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NAPREDNE REŠITVE INDUSTRIJSKEGA 
STROJNEGA UČENJA IN INDUSTRIJSKE ANALITIKE

Weidmüeller-jeva rešitev industrijskega strojnega učenja, Industrial AutoML.

Industrija 4.0 in z njo povezana optimizacija kontinuiranega in kakovostnega delovanja avtomatiziranih 
procesov je v industriji vedno bolj pomembna. Vsak nepredviden zastoj proizvodnih procesov pomeni 
dodatne in nepredvidene stroške. Cilj vsakega podjetja je izboljšati OEE (skupno učinkovitost opreme - 
Overall Equipment Eff ectiveness), saj nam le ta prinaša dolgoročno konkurenčnost, povečano učinkovitost 
in zanesljivo delovanje naprav. OEE omogoča tudi pridobivanje podatkov za napovedano vzdrževanje in 
s tem optimizacijo intervalov vzdrževanja ter napoved okvare strojev.

Informacije: ELEKTROSPOJI d.o.o.
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Ko pride do nenapovedanih okvar ali zastojev na raznih tehnoloških procesih ali v sami proizvodnji, se v Elektrospojih 
zavedamo pomembnosti časa. Strankam ponujamo napredne tehnologije strojnega učenja, katere je mogoče brez 
večjih predhodnih investicij preprosto integrirati v obstoječe sisteme.   

Weidmüeller-jeva rešitev industrijskega strojnega učenja, Industrial AutoML, mogoča enostavno optimizacijo operacij, 
izboljšanje nivoja kakovosti izdelkov in izdelavo novih poslovnih modelov z napredno analizo. Kot specialist za stroje 
in naprave, lahko enostavno izdelate metode strojnega učenja naprav, brez potrebnih dodatnih specifi čnih znanj. 
Industrial AutoML programsko orodje omogoča prenos podatkov in prenos znanja v ML modele, ki zagotovijo dodano 
vrednost za vaše podjetje. Izdelane modele je mogoče uporabiti v obstoječih proizvodnih okoljih, z vpogledom analize 
v realnem času v proizvodnih procesih. Služijo kot učinkovit nadzor nad obratovanjem.

Prednosti uporabe Industrial AutoML:

• izboljšana produktivnost,
• optimizacija proizvodnih procesov,
• možnost izboljšav avtomatizacije in posameznih procesov,
• avtomatsko zaznavanje anomalij in alarmiranje,
• nadzor nad delovanjem kritičnih delov strojev,
• izboljšano vzdrževanje strojev in naprav (preventiva/kurativa),
• izboljšana kakovost izdelkov iz analize anomalij med obratovanjem,
• boljši nadzor nad osnovnimi viri (elektrika, tehnološka voda, zrak…) in
• spremljanje podatkov v realnem času.

Možnosti uporabe:

• proizvodnja,
• tehnologija,
• vzdrževanje,
• strojegradnja,
• pogonska tehnika,
• logistika in drugo.

Številna manjša, a hitro rastoča podjetja, se danes vse premalo zavedajo pomembnosti naprednih tehnologij strojnega 
učenja. Investicija v omenjene rešitve podjetjem prinaša dolgoročno konkurenčno prednost.

Slovenski zastopnik za Weidmüller izdelke in rešitve je podjetje Elektrospoji d.o.o. (Stegne 27, 1000 Ljubljana), ki 
s področja industrijske avtomatizacije in strojegradnje nudi najrazličnejše rešitve. Njihovi svetovalci vam bodo z 
veseljem pomagali pri izbiri optimalne rešitve za vaše potrebe. Več informacij najdete na www.elektrospoji.si.
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Mean Well NMP650/1K2 serija 650W/1200W 
inteligentnih medicinskih modularnih napajalnikov

Živimo v času, ko se klasična in biotehnološka medicinska industrija zelo hitro razvija. MEAN WELL kot 
vodilni svetovni proizvajalec napajalnikov že leta aktivno sodeluje na področju napajanja v medicinski 
industriji. In tako so razvili serijo  modularnih napajalnikov nižje moči z različnimi inteligentnimi nadzornimi 
funkcijami - serijo NMP650 / 1K2. Neodvisni izhodni moduli in izredno širok razpon izhodne napetosti 
omogočata uporabnikom, da nastavijo in prilagajajo izhodno napetost, tok in moč glede na njihove potrebe. 
NMP650 ima na voljo 4 mesta za module, NMP1K2 pa 6 mest. 

Serija NMP je opremljena z inteligentnimi nadzornimi funkcijami, kot so nadzor napetosti in toka, daljinsko 
vklapljanje in izklapljanje, opozorilo o previsoki temperaturi in DC OK signal, kar omogoča daljinsko upravljanje 
in oddaljen nadzor nad moduli.  Napajalniku se za optimalni nadzor temperature hitrost ventilatorja 
samodejno prilagaja. Kar zadeva certifi ciranje, NMP ustreza predpisom o medicinski varnosti (60601-1), 
zasnova vezja pa se sklicuje tudi na predpise IT industrije 62368-1. Več funkcij in visoka kakovost lahko 
v celoti izpolnijo zahteve različnih industrijskih panog. Največkrat so vgrajeni v diagnostične/analitične 
instrumente za zdravstveno oskrbo, opremo za industrijsko avtomatizacijo, sisteme za shranjevanje energije, 
merilne instrumente, prodajne avtomate, ipd.

Informacije: MIEL d.o.o.
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Lastnosti:
    • 2x izolacija MOPP, primeren za BF aplikacije
    • 1U kompaktna velikost 
    • Programibilna izhodna napetost in tok
    • Možnost paralelne vezave / daljinski vklop-izklop / alarm za previsoko temperaturo / DC OK funkcija
    • Nadzor hitrosti ventilatorja
    • Zaščite: kratek stik / preobremenitev / prenapetost / temperatura
    • Mera (D x Š x V):  NMP650: 250 x 89 x 41 mm
                                NMP1K2: 250 x 127 x 41 mm
    • 5 let garancije

Že kmalu po predstavitvi serije NMP se je med uporabniki pojavilo zanimanje po modulih z dvojnim 
izhodom. Kot odgovor na zahteve trga je skupina inženirjev razvila dvojni izhodni modul serije NMD-240. 
Modul je nizko profi len (1U), ponaša se z medicinskim in industrijskim dvojnim varovanjem, 2x MOPP, in 
tako zaokrožuje serijo NMP. Z uporabo enojnih izhodnih modulov NMS-240 za zagotavljanje napajanja 
celotnega sistema, skupaj z dvojnim izhodnim modulom NMD-240 za pogon krmilnih signalov istega 
sistema, je lahko to vrhunska energetsko učinkovita rešitev za različne industrijske panoge, ter raznolike 
aplikacije, ki zadovoljijo še tako zahtevne uporabnike.

Lastnosti:
• Dvojno izolirani izhodni kanali
• Neodvisna zaščita na obeh 

izhodnih kanalih
• Izhodna napetost dvojnih 

kanalov je nastavljiva prek 
ločenih SVR-jev

• Dva sklopa signalov za daljinsko 
upravljanje

• Certifi kat: Medicinski 60601-1 
in Industrijski 62368-1

• 2x izolacija MOPP
• Skladen z SEMI F47, standardom 

za opremo za proizvodnjo 
polprevodnikov

• 5 let garancije



41AVTOMATIKA 193/2021

OGLASNA SPOROČILA

ELEKTRONIKA.ELEKTRONIKA.
TodayTodaywww.elektronika.today

Avtoriziran distributer 
proizvajalca 
MEAN WELL

LCR d.o.o., Hrastovec 1, 1236 Trzin tel.: 01 542 99 10 www.lcr.si info@lcr.si

KRATKI
DOBAVNI ROKI

www.meanwell.si
Power Partner

Your Reliable

ZANESLJIVOST
PO UGODNI CENI

REŠITVE
PO MERI



42 AVTOMATIKA 193/2021

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE



Na letošnji konferenci bomo osrednjo pozornost namenili
pregledu aktivnosti na ravni EU in Slovenije na področju

pravnih ureditev, rešitev in storitev elektronske
identifikacije in avtentikacije ter elektronskih podpisov in

drugih storitev zaupanja.
 

Evropska komisija je julija 2020, šest let po sprejetju
Uredbe eIDAS, sprožila postopek pregleda uporabe te
uredbe in priprave njenih sprememb in dopolnitev ob

upoštevanju izkušenj, pridobljenih pri uporabi te uredbe,
in tehnoloških, tržnih in pravnih sprememb. ETSI

pripravlja nove tehnične specifikacije, ki bodo opredelile
pravila in varnostne zahteve komponent storitev zaupanja

za potrjevanje identitet deležnikov storitev zaupanja.
 

V Sloveniji pričakujemo začetek zakonodajnega postopka
za sprejetje Zakona o elektronski identifikaciji in

storitvah zaupanja ter novega Zakona o varstvu osebnih
podatkov. Januarja 2022 naj bi steklo izdajanje novih

biometričnih in elektronskih osebnih izkaznic.
 
 



EX AREA  
EXCELLENCE
From our new 221 Series Splicing Connector for Ex applications to signal 
conditioners and relays to the intrinsically safe I/O modules of the  
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