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případové studie a projekty

munikují s kamerami a softwarovými plu-
giny, které se získanými obrazy provádějí 
různé operace (např. pluginy Image Deci-
mator, Background Subtraction nebo Exten-
ded Statistics). Obrázky uvnitř modulu jsou 
reprezentovány jako objekty a jsou předává-
ny z jednoho pluginu či ovladače do druhé-
ho se všemi požadovanými atributy. Většina 
použitých pluginů je standardních a je třeba 
je pouze správně nakonfigurovat, jen některé 
bylo nutné přizpůsobit (což je u open source 
softwaru snadné) nebo vyvinout od začátku.

Obrázky jsou také ukládány na disk, jako 
záloha nebo pro pozdější zpracování. Pro tes-
tování je možné místo výstupu kamery na-
číst statický obrázek (TIFF). Nezpracovaný 
obraz z kamery lze též vidět na HMI pro vi-
zuální kontrolu.

Komerčně dostupné lasery jsou strojní 
zařízení. Aby mohlo být vydáno prohlášení 
o shodě a lasery uvedeny na trh, musí splňo-
vat požadavky standardů, zejména z hlediska 
bezpečnosti. Kromě nebezpečného laserové-
ho zdroje systém ještě obsahuje vysokonapě-
ťové zdroje s vodním chlazením nebo čerpací 
diodu, na níž i po odpojení od napájení může 
zůstat zbytková energie. To vše je třeba při 
zpracovávání návrhu bezpečnostního systé-

mu, obsahujícího komponenty od společnosti 
Pilz, brát v úvahu. Zajištění bezpečnosti není 
jednoduchá úloha, ale pro uvedení na trh je 
to nezbytná podmínka.

Celý systém byl navrhován s využitím in-
ženýrského softwaru od firmy Eplan. Protože 
se nepodařilo najít vhodnou variantu rozvádě-
čových skříní v katalogovém provedení, jsou 
pro lasery vyráběny speciální skříně ve firmě 
Del ve Žďáru nad Sázavou.

Unikátní je design skříně pro optickou část 
laserového systému Perla. Úkolem skříně je 
zajistit konstantní provozní podmínky a ma-
ximální přesnost systému. Proto byla zvo-
lena konstrukce z hliníkových litých desek. 
V masivní základové desce je vyroben chladi-
cí systém pomocí vrtaných kanálů. Pro mož-
nost optimalizace distribuce tepla má systém 
tři nezávislé okruhy.

Závěrem

„DNA laserového centra HiLASE je tvo-
řeno třemi hodnotami: jedinečností, užiteč-
ností a důvěryhodností. Proto od členů na-
šeho týmu očekáváme, že budou posouvat 
hranice technologických možností za součas-
né limity, že budou propojovat svět výzku-

mu a průmyslu a že na této cestě budou pro 
ostatní spolehlivými partnery. Tyto hodnoty 
jsou ztělesněny v naší misi: Superlasers for 
the real world.“ To jsou slova Tomáše Moc-
ka, vedoucího centra HiLASE.

HiLASE nabízí své služby ve vývoji lase-
rových technologií, pronajímá laserové sys-
témy externím uživatelům, dodává laserové 
systémy zákazníkům a zabývá se studiemi 
proveditelnosti laserových zařízení. Dále ově-
řuje principy laserových technologií a vyvíjí 
prototypy laserových systémů.

HiLASE není centrum pro základní vý-
zkum. K tomu je určeno laserové centrum 
ELI Beamlines, sousedící s centrem HiLASE 
místně i oborově. Myšlenka vybudovat v sou-
sedství centra zabývajícího se základním vý-
zkumem druhé centrum, které se bude starat 
o využití jeho výsledků, je rozhodně hodná 
následování.

(S využitím záznamu z exkurze do cent-
ra HiLASE, materiálů dostupných na www.
hilase.cz, www.beckhoff.com a www.cosy-
lab.com. Foto a videa: HiLASE, Fyzikální 
ústav AV ČR)

Petr Bartošík

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   Hannover Messe 
Digital Edition – program 
konference je zveřejněn

Pořadatelé zveřejnili program virtuální 
akce Hannover Messe Digital Edition, jež 
se uskuteční ve dnech 12. až 16. dubna 2021 
jako náhrada veletrhu Hannover Messe, kte-
rý byl letos zrušen. Akce má návštěvníkům 
poskytnout přehled o aktuálních trendech 
v průmyslu, energetice a logistice. K pro-
gramu konference přispějí odborníci z ob-
lasti podnikání, vědy a politiky.

První den přehlídky, 12. dubna, se bude 
točit kolem politických rozhovorů mezi 
německou kancléřkou Angelou Merkelo-
vou, dolnosaským předsedou vlády Ste-
phanem Weilem a starostou Hannoveru 
Belitem Onayem, jakož i německým mi-
nistrem hospodářství Peterem Altmaierem 
a německou ministryní školství a výzku-
mu Anjou Karliczekovou, která společně 

s prezidentem Fraunhoferovy společnos-
ti Reimundem Neugebauerem předá cenu 
Hermes Award.

Pozornost přiláká také dialog mezi pre-
zidenty tří sdružení, Siegfriedem Russwur-
mem z BDI, Karlem Haeusgenem z VDMA 
a Guntherem Kegelem z ZVEI, o obecném 
ekonomickém výhledu pro německý prů-
mysl.

Od úterý do čtvrtka se pozornost soustře-
dí na témata, která jsou pro Hannover Messe 
klíčová: od transformace průmyslu, strojové-
ho učení, propojených dodavatelských řetěz-
ců a lehkých konstrukcí až po cloudová ře-
šení, ochranu životního prostředí, obnovitel-
né zdroje energie a elektroniku. Technologie 
založené na datech, jako jsou internet věcí 
a blockchain, umožňují realizovat nové, na 
otevřených platformách založené obchodní 
modely, které propojují zboží, informace a fi-
nanční transakce po celém světě. Mezi řeční-
ky patří Michael ten Hompel z Fraunhofero-
va institutu pro manipulaci s materiály, Toby 

Walsh z University of New South Wales nebo 
Jevgenij Kasperskij, generální ředitel společ-
nosti Kaspersky.

Digitalizace rovněž celkově zefektivňu-
je energetický systém a otevírá trh s energií 
pro nové zdroje a obchodní modely. Zejmé-
na vodík lze použít jako univerzální nosič 
energie a médium vhodné k ukládání ener-
gie ve všech odvětvích. Díky tomu má být 
ústředním prvkem pro transformaci němec-
ké energetiky. O dalším vývoji v energetic-
kém sektoru budou diskutovat prof. Clau-
dia Kemfertová z Německého institutu pro 
ekonomický výzkum, Frank Possel-Döl-
ken ze společnosti Phoenix Contact a dal-
ší odborníci.

V pátek 16. dubna uspořádá Deutsche Me-
sse AG kariérní kongres WomenPower. Pro-
gram určený ženám zahrnuje společensko-po-
litické otázky i kariérní témata.

Další informace: https://www.hannover-
messe.de/en/hm-digital-edition/.
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