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asset management vizualizace monitorování predikce (AI)

Obr. 5. Koncepce Festo Automation Experience zpracovává data z výroby a s pomocí umělé 
inteligence umožňuje zavádět prediktivní údržbu, predikovat spotřebu energie a kvalitu vý-
roby a realizovat prediktivní optimalizaci; lze ji zavést jak lokálně (on premises), tak globálně 
(pomocí cloudu) 

Mechaniku, motory, ovladače, PLC – to vše 
lze pohodlně provázat a tak vzájemně přenést 
potřebné údaje.

Festo AX – digitalizace a optimalizace 
provozu

Festo AX, tedy Festo Automation Expe-
rience (obr. 5), je ucelený přístup k výrobě. 
Údaje, které poskytují jednotlivé komponen-
ty a stroje či zařízení, jsou shromažďovány 
v tzv. edge device, tedy v počítači, který údaje 

zpracovává a podle potřeby předává výsledky 
lokálně, v rámci daného závodu, či dokonce 
v rámci globálního propojení na cloud.

V pojetí Festo je v zařízení edge nainsta-
lována umělá inteligence, která dokáže od-
halit anomálie a předpovídat vývoj – předá-
vá tedy již smysluplně zpracované informace. 
Jde o skutečnou prediktivní údržbu, predikci 
spotřeby energie, predikci kvality a prediktiv-
ní optimalizaci. Přitom lze často využít výstu-
py z již používaných snímačů, neboť software 
nekompromisně odhalí anomálie i v těch nej-
jednodušších zdrojích informací.

Vhodné využití přístupu Festo AX výrazně 
snižuje náklady na údržbu i energie a stabili-
zuje kvalitu výroby. Propojení se softwarem 

Obr.  4.  Festo  Motion  Terminal  je  digitálně 
ovládaný pneumatický terminál se zcela no-
vými možnostmi – včetně řízení rychlosti a síly 
pneumatických pohonů za chodu a na dálku 
či přenosu dat podle standardu Industry 4.0 
(video viz https://youtu.be/06S5RW8fe4I)

pro management údržby Smartenance dovrší 
chytrou optimalizaci výroby, neboť informace 
se ihned přenášejí tam, kde jsou třeba.

Chytrý přístup

Z těchto příkladů jasně vyplývá, že se stá-
le více vyplácí hledět nejen na úroveň, cenu 
a kvalitu hardwaru. Moderní konstrukce a pří-
stupy vedou k silnému vlivu softwarových 
schopností. Je proto třeba vždy důkladně 
a s ohledem na celkový efekt hledat všechny 
související náklady a jejich úspory. Možná se 
to zdá být obtížnější, ale výsledek stojí za to.

(Festo, s. r. o.)

Předplatné časopisu 
lze pohodlně sjednat na stránkách  
www.automa.cz
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Společnost Humusoft, s. r. o., a firma 

MathWorks®, přední výrobce nástrojů pro 
technické výpočty, modelování a simula-
ce, uvádějí na trh České republiky a Slo-
venské republiky nové vydání výpočetní-
ho, vývojového a simulačního prostředí 
Matlab R2021b.

Základní modul Matlab nyní nabízí nové 
možnosti editace kódu v blocích společně 
s vylepšenou nápovědou a nabídkou dokon-
čování kódu. V nástrojích Live Editor Tasks 
přibyly interaktivní výpočty po skupinách. 
Při provádění symbolických výpočtů nabí-
zí Live Editor nápovědu dalších kroků vý-

počtu. Funkce prostředí Matlab mohou běžet 
ve vláknu na pozadí. Zobrazení Multiple Si-
mulations Panel umožňuje spouštět z edito-
ru prostředí Simulink větší počet simulací pro 
různé scénáře. Při posouvání modelu se zob-
razuje náhledová mapa a v zobrazení Simu-
link Toolstrip lze vytvářet vlastní záložky atd.

Vydání Matlab R2021b přináší také dva 
zcela nové produkty:
– RF PCB Toolbox pro radiofrekvenční ana-

lýzu desek plošných spojů,
– Signal Integrity Toolbox pro simulci a ana-

lýzu vysokorychlostních sériových a para-
lelních linek.
Vedle uvedených nových produktů obsa-

huje Matlab R2021b mnohá další vylepšení 

v různých oblastech. Například aplikace Li-
dar Viewer pomáhá interaktivně zobrazovat, 
analyzovat a dále zpracovávat shluky lidaro-
vých bodů. Nástroj Wavelet Toolbox umož-
ňuje s použitím vlnkových metod a interak-
tivních aplikací analyzovat signály a obrazy 
a předzpracovávat a extrahovat příznaky pro 
modely z oboru umělé inteligence (AI) atd. 
Osvědčená Matlab Academy nabízí starší 
i nové volně dostupné online kurzy (https://
matlabacademy.mathworks.com/#getting-
-started).

Podrobnější informace o nové verzi 
Matlab R2021b lze nalézt na adrese http://
www.humusoft.cz/matlab/new-release/.

(Hu)


