
3� AUTOMA  6/2008

téma
au

to
m

at
iz

ac
e 

v 
ch

em
ic

ké
m

 p
rů

m
ys

lu

i dávkových. Jde o produkt založený na mo-
derní, ale již plně vyzkoušené technice, kte-
rý kombinuje sílu tradičních DCS s pružnos-
tí, volností a dostupností systémů založených 
na PLC.

Základem Proficy Process Systems je sou-
časná hardwarová i softwarová infrastruktura, 
která těží z výhod DCS i PLC/HMI, ovšem 
bez omezení daných historickým vývojem ří-
dicí techniky. Multioborové programovatelné 
automaty PACSystems jsou schopny součas-
ně řídit diskrétní úlohy, kontinuální procesy 
i úlohy řízení polohy a pohybu, a poskytují 
tak uživatelům jedinečnou flexibilitu. Soft-
ware Proficy, integrální součást Proficy Pro-
cess Systems, zahrnující úlohy HMI/SCADA, 
Historian a Production Management, umož-
ňuje sledovat, co se děje kdekoliv v podniku. 
Díky tomu je řízení procesů skutečně propo-
jeno s informačním systémem podniku. Vše 

je integrováno v jednotném systému, který 
překonává hranice mezi automatizační a in-
formační technikou. 

Důležité jsou výsledky

Nehledě na konkrétní obor, v podnikání 
jde vždy o výsledky. Proficy Process Systems 
pomáhá reálně dosahovat maximálních zisků 
z jednotlivých výrobních procesů, celých pro-
vozů i podniků. Maximalizovat zisk znamená 
optimalizovat provozní efektivitu, optimálně 
využívat výrobní prostředky a zkracovat dobu 
výroby. Proficy Process Systems dává uživa-
telům informace potřebné pro rychlé a správ-
né rozhodování. 

Proficy Process Systems dovoluje uživa-
telům podrobně sledovat provozní operace: 
podporuje tak efektivní řízení výroby a dává 
výrobním procesům transparentnost, umož-

ňující dosahovat co nejvyššího zisku a posi-
lovat dobré vztahy se zákazníky. Uživatelsky 
přizpůsobená vizualizace je dostupná odkud-
koliv v rámci podniku prostřednictvím webu, 
a pracovníci údržby tudíž mohou až do po-
sledního detailu sledovat, jak zařízení pracují. 
Celkové náklady na automatizaci se snižují, 
protože pracovníci se učí ovládat a udržovat 
pouze jediný řídicí systém.
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Senzor pro měření nitroočního tlaku
Senzory v současné době běžně monitoru-

jí výrobní procesy, odhalují nepatrné trhliny 
v materiálech a součástkách pro letadla nebo 
zjišťují množství prádla vloženého do auto-
matické pračky. S pokračující miniaturizací 
se stále častěji uplatňují také v lékařství, kde 
nabízejí dříve netušené možnosti měření nej-
různějších veličin. Příkladem z poslední doby 
může být miniaturní senzor pro trvalé měření 
nitroočního tlaku přímo v oku pacienta.

Je-li nitrooční tlak příliš vysoký, v oku trva-
le odumírají nervová vlákna a postupně se zu-
žuje zorné pole, pacient může dokonce i oslep-
nout. Protože zvýšený vnitřní oční tlak většinou 
nezpůsobuje žádné bolesti, obvykle se tato zá-
keřná oční choroba označovaná jako zelený zá-
kal (glaukom) rozpozná, až když je příliš poz-
dě. Navíc mají pacienti s glaukomem ve stáří 
často sklon také k tvorbě šedého zákalu, který 
je způsoben zakalením oční čočky. Lékaři v ta-
kovém případě přirozenou oční čočku opera-
tivně odstraní a nahradí ji čočkou umělou. Aby 
zabránili další ztrátě nervových vláken, násled-
ně nastaví nitrooční tlak pomocí vhodných me-
dikamentů (očních kapek) co nejpřesněji na 
bezpečnou hodnotu. Velkým problémem ovšem 
je, že nitrooční tlak i při používání léků značně 
kolísá. Pacienti si ho proto musí nechat pravi-
delně kontrolovat svým očním lékařem, který 
jim podle aktuálně zjištěné hodnoty upravuje 
dávkování léků.

Miniaturní senzor tlaku, který vyvinuli od-
borníci Fraunhoferova ústavu pro mikroelek-
tronické obvody a systémy IMS (Institut für 
Mikroelektronische Schaltungen und Systeme) 
v Duisburgu, by měl postižené osoby v bu-

doucnu zbavit častých návštěv u očního léka-
ře. Senzor o rozměrech pouze 2,5 × 2,6 mm, 
vyrobený metodou MEMS, lze umístit na 
okraj umělé oční čočky implantované do oka 
pacienta a díky tomu téměř neomezuje schop-
nost vidění (obr. 1). Spodní a vrchní část sen-

zoru jsou zhotoveny z vodivého materiálu. 
Zatímco spodní část senzoru je tuhá, vrchní 
část je pružná. Roste-li v oku nitrooční tlak, 
vrchní část senzoru se mírně prohýbá, vzdá-
lenost mezi spodní a vrchní částí se zmenšu-
je a elektrická kapacita senzoru vzrůstá. Úda-
je o měřeném tlaku vysílá senzor přes malou 
anténu do přijímače v pacientových brýlích. 

Odtud jsou data vedena do malé zobrazovací 
jednotky umístěné v kapse košile, blůzy nebo 
vesty pacienta. Na displeji jednotky si pacient 
může přečíst výsledky měření a sám posoudit, 
zda jeho nitrooční tlak nepřekračuje kritickou 
hodnotu. Současně se výsledky měření v pra-
videlných intervalech ukládají do paměti pří-
stroje pro potřeby ošetřujícího lékaře.

Energii potřebnou pro provoz unikátní 
senzor pro měření nitroočního tlaku získá-
vá bezdrátově prostřednictvím elektromag-
netického pole vyzařovaného anténou vesta-
věnou v obrubě brýlí. Aby potřebný napáje-
cí proud byl co nejmenší, jsou všechny právě 
nevyužívané komponenty snímače v určitém 
druhu „spánkového“ režimu a aktivují se je-
nom v případě potřeby. Trvalý oční implantát 
je v současné době ve stadiu klinických zkou-
šek. Ke standardnímu použití bude připraven 
asi za dva až tři roky. Odborníci z Fraunho-
ferova ústavu jsou přesvědčeni, že nový sen-
zor tlaku poskytne zajímavé možnosti využi-
tí i v dalších oblastech medicíny. Například 
po implantaci do cévy ve stehně nebo v pa-
ži by mohl pomoci pacientům s chronicky 
vysokým krevním tlakem. Výsledky získa-
né z běžných přístrojů pro měření tlaku krve 
pro domácí použití totiž nejsou pro stanove-
ní optimálního dávkování léků vhodné. Dob-
ře uplatnit by se senzor mohl také při měření 
tlaku mozkomíšního moku nebo při problé-
mech s inkontinencí.
[Drucksensor im Auge. Mediendienst FhG,  
Nr. 9-2007, Thema 3.]
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Obr. 1. Mikrominiaturní senzor tlaku na okraji 
umělé oční čočky (foto: Fraunhofer IMS) 


