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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)


