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veletrhy a konference

Návštěvníci stánků nakladatelství FCC 
Public na veletrzích Electron a Amper se 
již tradičně budou moci seznámit s tím, jaká 
robotická zařízení jsou v rámci výuky se-
strojována na katedře řídicí techniky FEL 
ČVUT v Praze. Na tomto pracovišti vymýš-
lejí pro studenty stále dobrodružnější úlo-
hy. V jedné z nich má robot za úkol přejet 
řeku. Veze si s sebou můstek, který si sám 
položí a po překonání řeky si jej zase odve-
ze. V jiné úloze má robot plošinku a na ní 
míček. Jeho úkolem je přejet zvlněnou drá-
hu, aniž by mu míček spadl. K vidění bude 
robot skládající Rubikovu kostku, robot-pa-
vouk a inverzní kyvadlo (segway) ovládané 
z gamepadu.  

Roboty jsou sestaveny ze stavebnice Lego 
Mindstorms NXT, s níž pracují studenti v rám-
ci motivačního předmětu roboti. Hned v prv-
ním ročníku studia mají za úkol postavit mo-
bilní robot, který má splnit zadanou úlohu – 
projet bludištěm, přejet řeku, přejet zvlně-
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tům hned v úvodu studia, že 
práce inženýra je zajímavá a 
že stojí za to pustit se do ná-
ročného studia.

Přehlídka výukových ro-
botů se uskuteční ve stán-
cích nakladatelství FCC 
Public na dvou elektrotech-
nických veletrzích. Na ve-
letrhu Electron v PVA Let-
ňany (stánek 2D1) jsou pro 
výukové roboty vyhrazeny 
dva dny: úterý, 13. března 
a čtvrtek 15. března. Na ve-
letrhu Amper v Brně se ro-
bůtky představí ve středu,  
21. března ve stánku č. P 097. 
Vystoupení robotů je pláno-

váno každou sudou hodinu, tedy v 10, 12, 
14 a 16 hodin.

(ev)

Obr. 1. Robot ze stavebnice Lego Mindstorms naprogramovaný 
tak, aby složil Rubikovu kostku

Ve dnech 5. a 6. března 2012 se bude 
v Antverpách (Belgie) konat vzdělávací kon-
ference Process Management Academy Eu-
rope 2012. Již osmý ročník této akce pořádá 
poradenská agentura ARC Advisory Group 
(www.arcweb.com).

Hlavní náplní konference jsou prezenta-
ce uživatelů průmyslové automatizační, řídi-
cí a informační techniky, kteří chtějí s ostat-
ními sdílet své zkušenosti z praxe. Doplněny 
jsou přednáškami dodavatelů této techniky 
a expertů z oboru. Konference je doprováze-
na specializovanými workshopy, letos zamě-
řenými na kybernetickou a funkční bezpeč-
nost, bezpečnost technologických procesů, 
efektivní využití energie a integritu dodava-
telských řetězců.

Kybernetická a funkční bezpečnost je jed-
ním z témat, které si přáli zařadit do pro-
gramu pro letošní rok účastníci loňské kon-
ference. Zvláště vztah mezi zabezpečením 
průmyslových řídicích a informačních sys-
témů (tedy. tzv. kybernetickou bezpečností) 
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a funkční bezpečností je téma hodné pozor-
nosti; přednášet o něm bude Stefan Ditting 
z firmy HIMA Paul Hildebrandt. V současné 
době se usiluje o vytvoření standardů a do-
poručení pro kybernetickou bezpečnost prů-
myslových provozů. Také tyto otázky jsou 
na pořadu workshopu, jehož program vzni-
kal ve spolupráci s německým sdružením 
výrobců a uživatelů automatizační techni-
ky NAMUR.

Bezpečnost technologických procesů a bez-
pečnostní inženýrství je další významné téma, 
pronikající napříč všemi obory, od řízení do-
pravy po řízení jaderných elektráren. Jaký vliv 
má lidský faktor? Jak správně vyhodnotit rizi-
ka a jak se poučit z bezpečnostních incidentů? 
To jsou otázky, na které budou účastníci work-
shopu hledat odpovědi.

Poukazování na efektivní využívání ener-
gie je v současné době významným marke-
tingovým nástrojem, který má přimět zákaz-
níka k nákupu nové techniky. Ovšem dobrý 
obchod musí přinést užitek oběma stranám, 

prodávajícímu i kupujícímu. V tomto případě 
dokonce nejen jim, ale i nám všem v podobě 
zlepšení životního prostředí. O svých zkuše-
nostech zvláště z procesní a dávkové výroby 
(chemický průmysl, potravinářství, farmacie) 
budou hovořit odborníci z firem Clariant, Ino-
sim, Phoenix Contact a Siemens.

Integrita dodavatelských řetězců je ne-
zbytná zejména ve farmaceutickém průmyslu, 
kde je součástí regulatorních nařízení. Velký 
význam má ale i v potravinářství a v dalších 
oborech, kde je důležitá dokladovatelnost pů-
vodu zboží a surovin a ochrana značky. Před-
nášejícím v tomto workshopu bude mj. Ste-
fan Zimmermann z firmy Atos. 

Posluchači mohou v první řadě přijet 
do Antverp, aby zde mohli o probíraných té-
matech osobně diskutovat s přednášejícími 
a ostatními účastníky, ale mohou se také při-
pojit k živému vysílání na www.process-ma-
nagement-academy.com. V obou případech 
je nutné předem se zaregistrovat.

(Bk)

nou dráhu. Schopnosti robotů jsou ověřovány 
v soutěži, která má vždy strhující atmosféru. 
Katedra řídicí techniky zavedla předmět robo
ti před třemi lety se záměrem ukázat studen-


