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Během několika uplynulých let se zřetel-
ně rozšířila spolupráce mezi výrobci strojů 
a strojních zařízení s firmami, jež jim dodáva-
jí jednotlivé komponenty a konstrukční celky. 
Důvodem je nejen stále složitější a náročnější 
technika, vyžadující stále více specializova-
ných znalostí, ale také potřeba optimalizovat 
dodavatelské řetězce, aby specifikace a objed-
návání dílů byly co nejméně pracné, a přitom 
aby byly vlastnosti a funkce dílů využity beze 
zbytku a bez zbytečných rezerv. To vede ke 
dvěma protichůdným požadavkům: co největ-

ší univerzálnosti a co nejlepšímu přizpůsobe-
ní dílů pro konkrétní použití.

Cestou, jak tento rozpor vyřešit, jsou do-
dávky větších konstrukčních celků tak, aby 
se všichni účastníci dodavatelského řetěz-
ce mohli dokonale soustředit na vlastní spe-
cializaci.

Firma Festo je dobře známa jako doda-
vatel pneumatických komponent, ovšem po 
sedmnácti letech působení v oblasti elektric-
kých pohonů již má značné znalosti a zkuše-
nosti i v oboru elektrické manipulační techni-
ky určené pro stroje a strojní zařízení.

Montážní desky

Mnoho výrobců strojů již nakupuje od fir-
my Festo montážní desky vyrobené na zakáz-
ku – konstrukční celky vybavené podle po-

Festo nabízí ucelené konstrukční celky

žadavků zákazníka zejména jednotkami pro 
úpravu stlačeného vzduchu, ale často též pro 
úpravu vody a dalšími souvisejícími kompo-
nentami. Na obr. 1 je typická montážní deska, 
která se používá v obráběcích strojích, tisko-

vých strojích apod. Na obr. 2 je celek použí-
vaný pro servopneumatické svařovací kleště 
(často umístěné na robotu) – nejenže se po-
stará o úpravu stlačeného vzduchu a tech-
nické vody, ale může ulehčit práci při výmě-
ně či závadě svařovacích špiček, kdy je tře-
ba uzavřít přívod vody, měřit spotřebu vody 
i vzduchu, uzavírat přívod vody a vzduchu 
při havárii apod.

Rozváděče

Jestliže firma nemá techniky, kteří se rutin-
ně zabývají návrhy rozváděčů a mají k tomu 
potřebné softwarové vybavení, bude pro ni ná-
vrh rozváděčů pracný a málo efektivní.

Rozváděče (obr. 3) mohou být elektrické 
nebo pneumatické. Dodávány jsou vždy na 
zakázku a kompletně vybavené výrobní do-
kumentací v souladu s požadavky projektu, 
včetně předepsaných certifikátů či prohlášení 
o shodě. Součástí dodávky je i digitální mo-
del pro systémy CAD, který zákazník může 
přímo vložit do vlastního výkresu sestavy.

Elektrické pohony

Elektrické pohony mohou v současné době 
představovat složitý celek. Zákazník si neob-
jednává jednotlivé komponenty, ale požaduje 
návrh, dodávku komponent nebo i smontované 
sestavy a popř. také oživení celého elektrické-
ho pohonu – mechanických dílů, elektromoto-
ru a popř. převodovky (obr. 4). Za povšimnutí 

stojí optimalizace takového celku 
– ze zkušeností vyplývá, že každý 
dobrý konstruktér si pro svou kon-
strukci ponechá určitou bezpeč-
nostní rezervu. Jakmile se však na 
sestavě podílí např. strojař a elekt-
rokonstruktér, stanovují si rezervy 
oba. Často si tak lze povšimnout 
elektrických pohonů se zcela zjev-
ně nevhodně velkým motorem, kte-
rý je nejen obtížné namontovat, ale 
i bezpečně regulovat, o energetic-
ké úspornosti ani nemluvě. Kom-
binace navzájem přizpůsobených 
částí navržená za pomoci jednot-
ného softwarového nástroje (např. 

PositioningDrives, který je zdarma dostupný 
na webové stránce firmy Festo) s jedinou bez-
pečnostní rezervou na celou sestavu zname-
ná úsporu nejen při nákupu dílů, ale i během 
montáže, oživení a za provozu.

Firma Festo svým zákazníkům nabízí ne-
jen jednotlivé pohony, ale i celé manipulá-
tory včetně robotických funkcí. V interneto-
vém katalogu si zákazníci mohou sami vy-

Společnost Festo byla a je známa jako dodavatel komponent, dříve zejména pro pneu-
matické mechanismy, nyní obecně pro pneumatické i elektrické pohony. Tento článek 
nastiňuje, že je schopna dodávat i konstrukční celky navržené, smontované a otestované 
podle požadavků zákazníka. Tato nabídka je zvláště výhodná pro výrobce strojů a stroj-
ních zařízení, protože šetří jejich konstrukční kapacity.

Obr. 1. Montážní deska jako dodaný celek

Obr. 2. Montážní celek pro úpravu vzduchu 
a vody pro servopneumatické svařovací kleště

Obr. 3. Hotový rozváděč sestavený podle zadání zá-
kazníka

Obr. 4. Smontovaný elektrický pohon s moto-
rem, převodovkou a spojkou
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brat a navrhnout vhodný manipulátor. Získají 
smontovanou sestavu, nejen s mechanikou 
a motory, ale i s mnoha podstatnými detaily 
– rozvody energie, upevňovacími a seřizova-
cími prvky, a dokonce i s řídicím systémem 
s předem připravenými potřebnými progra-
my. Zajímavou novinkou jsou manipulátory 
H, které využívají stacionární motory, odleh-
čující mechanice (obr. 5).

Strojové zpracování obrazu

Pokles cen kamer, nárůst jejich schopností 
a stále komplikovanější stroje vedou k mno-

Obr. 5. Paralelní kinematika portálu H šetří hmotnost, 
prostor a čas při montáži a zvyšuje dynamiku

hem častějšímu využívání stro-
jového vidění, než byli technici 
dříve zvyklí. Firma Festo nabízí 
kamery, které vynikají v mnoha 
ohledech. Na obr. 6 je inteligent-
ní kamera, která obsahuje PLC, 
může tedy bez pomoci čehoko-
liv dalšího sama řídit navazující 
komponenty a komunikovat s je-
jich řídicími systémy. Zvládne ne-
jen zpracovat obraz, ale také např. 
řídit pohyb snímaným předmětem 

(tedy přímo řídit třeba i několik servopoho-
nů), popř. řídit vlastní pojezd, aby dokázala 
snímat tak velké pole, na něž by jinak bylo 
třeba několik kamer. Úspora se projeví ne-
jen v ceně, ale i v menším prostoru potřeb-
ném pro zástavbu, ve snazší a srozumitelněj-
ší struktuře a často také v rychlejším uvede-

ní do provozu. Čerstvou novinkou 
v oboru kamer jsou kamerové sní-
mače obrazu – levné verze kamer, 
které jsou určeny pro jednoduš-
ší úlohy (obr. 7). Zvládnou však 
např. i číst až deset čárových nebo 
maticových (data matrix) kódů 
v jediném záběru. Také tyto sní-
mače dokážou bleskově porovná-
vat předměty a komunikovat po 
Ethernetu. Kamera musí být vždy 
doplněna patřičným osvětlovačem 
se světlem o vhodné vlnové délce 
a vhodným objektivem – od fir-
my Festo dostane zákazník vše 
jako celek.

Návrh topologie komunikačních sítí

S rostoucím využitím průmyslových sítí 
vyvstává stále viditelněji otázka, jak síť správ-
ně rozčlenit a jaký druh komunikace vlastně 
použít. Moderní komunikační sítě vyžadují 
nejen znalosti o jejich návrhu a využití v pra-
xi, ale i velkou dávku zkušeností s jejich in-
stalací. V této souvislosti se hovoří o centrali-
zované, decentralizované a hybridní topologii. 
Síť s centralizovanou topologií obsahuje cent-
rální zařízení, které komunikuje s periferiemi. 

Příkladem může být řídicí jednot-
ka ventilového terminálu s inte-
grovaným PLC, kartami pro binár-
ní i analogové vstupy a výstupy, 
pneumatickými ventily a mnoha 
dalšími zařízeními (obr. 8). Jde-
-li však o větší stroj nebo zaříze-
ní, spoje – kabely a hadice – mezi 
centrální jednotkou a periferními 
zařízeními se prodlužují a výho-
dy centralizované topologie klesa-
jí. Decentralizovaná topologie se 
vyznačuje množstvím stanic ko-
munikujících navzájem, bez cent-

Obr. 6. Inteligentní kamera s integrovaným PLC

Obr. 7. Kamerový snímač pro jednoduché 
úlohy

Obr. 8. Centralizovaný elektropneumatický řídicí systém

Obr. 9. Prvky decentralizovaného řídicího systému využívajícího AS-Interface

Obr. 10. Přímočarý elektrický pohon s řemenovým převo-
dem a s integrovanou brzdou

Obr. 11. Regulátor polohy a pohybu s bezpeč-
nostní kartou jako jeden celek s validovanými 
bezpečnostními funkcemi
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rální jednotky. V průmyslové automatizaci se 
nejčastěji používají sítě se sběrnicovou topo-
logií, jako je např. AS-Interface (obr. 9). Op-
timálním řešením v mnoha situacích je hyb-
ridní topologie – kombinace obou předcho-
zích topologií s přihlédnutím ke konkrétním 
potřebám komunikace. Specialisté firmy Fes-
to nabízejí zákazníkům pomoc s návrhem ta-
kové topologie sítě, která optimálně splní po-
žadavky zadání.

Bezpečnost strojů

Specialisté firmy Festo pomohou zá-
kazníkům nejen s analýzou rizik a stanove-
ním požadované úrovně vlastností PLr, ale 
také s návrhem bezpečnostních obvodů jak 
v pneu matické, tak elektrické oblasti. Exis-
tuje nespočet osvědčených konstrukcí, které 

vedou ke splnění bezpečnostních požadavků 
na pneu matické obvody. Z oboru elektrických 
pohonů jen dvě malé ukázky: pohon s ozube-
ným řemenem může být použit jako bezpeč-
nostní, je-li doplněn externím odměřováním 
a mechanickou brzdou (či dokonce párem 
brzd pro dvoukanálové uspořádání – obr. 10). 
Kdykoliv nastane nesoulad mezi odměřová-
ním v motoru a na mechanice pohonu, brzda 
pohyb zastaví. Řešení je tak levnější než po-
hon s pohybovým šroubem, a dokonce ješ-
tě bezpečnější (zahrnuje i případné poruchy 
spojky mezi motorem a pohonem). Druhou 
ukázkou je kompletní vyřešení bezpečnostní 
úlohy pouze kartou v regulátoru polohy a po-
hybu (obr. 11). V kartě jsou implementová-
ny nejčastěji používané bezpečnostní funkce 
(bezpečné zastavení, bezpečné odpojení toči-
vého momentu, pohyb bezpečnou rychlostí) 

a k dispozici je certifikát o validaci bezpeč-
nostních funkcí v souladu s normou.

Závěr

Trend nákupu ucelených konstrukčních 
celků místo jednotlivých komponent je teprve 
na začátku. Lidé zejména u nás dávají i z his-
torických důvodů přednost vlastní konstrukci 
a výrobě. Ačkoliv dnes už málokoho napadne, 
že by si např. dům postavil lépe a rychleji než 
dobrý zedník, v mnoha oblastech techniky se 
chováme jinak. Globalizace, tlak konkuren-
ce a rychlá dostupnost a otevřenost trhu nás 
však postupně k podobné optimalizaci přivá-
dějí. Z příkladů uvedených v tomto článku 
vyplývá, že možností a nápadů je dostatek.

(Festo, s. r. o.)

Ve stáří roste riziko vzniku některých zá-
važných onemocnění, a starší lidé tak potřebují 
stále častěji navštěvovat lékaře. Současně však 
mobilita staršího člověka klesá a návštěvy lé-
kaře z důvodu sledování potenciálních riziko-
vých faktorů se pro něho stávají nepříjemnou 
zátěží. Zvláště nebezpečné to je při kardio-
vaskulárním onemocnění srdce a onemocně-
ních cév a krevního oběhu, která jsou po ce-
lém světě již roky jednou z nejčastějších příčin 
úmrtí. Mobilní asistenční systémy, které léka-
ři umožňují sledovat životně důležité veličiny 
jako tlak krve nebo tepovou frekvenci u paci-
enta na dálku přímo v jeho domově, mohou 

rizikovým pacientům zajistit větší bezpečnost 
a lepší kvalitu života. Pracovníci Fraunhofe-
rova ústavu pro aplikovanou informační tech-
niku FIT (Institut für Angewandte Informati-
onstechnik) v Sankt Augustinu (poblíž Bonnu) 
společně se svými externími spolupracovníky 
pro tyto účely vyvinuli vhodné technické pro-
středky a ověřili jejich použitelnost v praxi.

Výsledkem několikaletého úsilí je kom-
paktní diagnostický přístroj obsahující veške-
ré potřebné měřicí, analyzační a vyhodnocova-
cí obvody i softwarové komponenty pro stan-
dardní použití v domácí péči o pacienta. Vedle 

Diagnostika oběhového systému pacientů z domova
neinvazivních měřicích senzorů jsou jeho sou-
částí také prostředky pro odběr krve a určení 
specifických markerů v krvi pacienta přímo 
v jeho domácím prostředí (obr. 1). K přístroji 
lze snadno připojit různé senzory pro měření 
životně důležitých veličin, např. pulzní oxy-
metr pro stanovení tepové frekvence a syce-

ní krve kyslíkem vybavený bezdrátovým mo-
dulem Bluetooth nebo měřič tlaku krve, který 
hodnoty zjištěné pomocí manžety na paži paci-
enta přenáší prostřednictvím rozhraní WLAN 
do vyhodnocovacích obvodů přístroje. S nano-
potenciostatem, speciálním elektrochemickým 
senzorem, lze zjistit množství glukózy, laktátu 
nebo cholesterolu v krvi. Navíc speciální fluo-
rescenční senzor (obr. 2) umožňuje podle op-
tického vyhodnocení stanovit koncentraci ur-
čitých markerů stavu srdečního oběhu.

Pro zjištění rizikových markerů v krvi po-
užívá pacient speciální jednorázovou patronu 
(kartuši), do které vloží kapku krve získané 
po píchnutí do svého prstu. V patroně je ve-
stavěn mikročip, a tak patrona dokáže mar-

kery v krvi spolehlivě prokázat. „Vzorek krve 
v kartuši se analyzuje přímo v diagnostickém 
přístroji. Umožňují to miniaturizované senzo-
ry schopné analyzovat složení vzorku krve až 
na nanoúrovni,“ uvádí profesor Harald Mat-
his, vedoucí oddělení biomolekulárních optic-
kých systémů ve Fraunhoferově ústavu FIT.

Inteligentní domácí diagnostický přístroj 
všechny naměřené údaje zpracovává a předává 
je prostřednictvím zabezpečeného interneto-
vého spojení ošetřujícímu lékaři pacienta nebo 
lékařskému středisku. Údaje jsou již předzpra-
covány tak, aby jejich vyhodnocení a stanovení 
správné diagnózy byly pro lékaře co nejsnad-
nější. Chytrý mobilní telefon se speciálním apli-
kačním programem ukáže pacientovi výsledky 
měření i vyjádření ošetřujícího lékaře k nim.

Na vývoji inteligentního domácího diagnos-
tického přístroje spolupracovali s odborníky 
Fraunhoferova ústavu FIT lékaři berlínské ne-
mocnice Charité a pracovníci telekomunikační 
firmy T-Systems Deutschland v rámci projek-
tu MAS (Nanoelectronics for Mobile AAL Sys-
tems), který je financován z prostředků Evrop-
ské unie a Spolkového ministerstva pro vzdě-
lávání a výzkum BMBF. Cílem projektu MAS 
je vyvinout komunikační a nanoelektronické 
obvody, jejichž použití ve zdravotnických apli-
kacích podpoří vývoj flexibilních, bezpečných, 
odolných a cenově přijatelných mobilních sys-
témů pro obor AAL, které umožní zlepšit kva-
litu lidského života. Domácí diagnostický pří-
stroj byl veřejnosti poprvé představen na me-
zinárodním veletrhu zdravotnické techniky 
Medica 2014 v listopadu 2014 v Düsseldorfu, 
kde zaslouženě vzbudil velký zájem.
[Das Diagnoselabor für zu Hause. Pressemitteilu-
ng Fraunhofer FIT, 4. listopadu 2014.]

(Kab.)

Obr. 1. Mikročip pro elektrochemickou detekci 
markerů v krvi (foto: Fraunhofer FIT)

Obr. 2. Fluorescenční senzor k optickému 
stanovení markerů stavu srdečního oběhu 
(foto: Fraunhofer FIT)


