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výzkum a vývoj pro praxi

Na semináři Výuka automatizace, který se 
konal ve Žďáru nad Sázavou 10. května 2013, 
vyhlásila firma Teco a. s. druhý ročník sou-
těže pro studenty v programování PLC s ná-
zvem Ovládej svůj dům prostřednictvím we-
bových stránek Tecomat Foxtrot 2014. Me-
diálním partnerem je i vydavatelství FCC 
Public a redakce odborného časopisu Auto-
ma. Soutěž je určena jednotlivcům ve dvou 
kategoriích: student denního studia VŠ nebo 
VOŠ a žák denního studia SŠ nebo SOU. 
Každý účastník, jako autor nebo spoluautor, 
může přihlásit pouze jednu soutěžní práci. 
Autor práce může ke zpracování přizvat až 
dva další spoluautory. Odměna však zůstává 
pouze jedna a je určena hlavnímu autorovi. 
Z každé školy se může přihlásit libovolný po-
čet soutěžících. Uzávěrka soutěže je 31. led-
na 2014, soutěžní práce budou vyhodnoceny 
do 15. března 2014 a výsledky budou vyhlá-
šeny na veletrhu Amper 2014 – ve spoluprá-
ci s mediálními partnery, a v přímém televiz-
ním internetovém přenosu z výstavního studia 

Studenti a řešení chytrých domů

Elektrika.tv. Soutěž je dotována hodnotnými 
a praktickými cenami: systémy Foxtrot CP- 
-1000, tablety a přenosnými pevnými disky 
1TB. Vítěz má právo si vybrat svou cenu ze 
všech tří cen, druhý už jen ze zbylých dvou. 

V zadání soutěže je požadováno vytvo-
řit originální strukturu a grafiku ovládacích 
stránek domu – podle vlastního koncep-
tu, vlastní logiky a s vlastními originálními 
funkcemi. Předpokládáno je využití nástro-
je WEB maker, který je součástí programu 
Mosaic. Optimalizováno by mělo být rozli-
šení pro Smartphone, tablet nebo SmartTV, 
popř. pro jejich kombinaci. Dále je požado-
váno vytvoření funkční demonstrační verze, 
která je samostatně spustitelná v základním 
modulu Foxtrot nebo v simulátoru progra-
mu Mosaic. Soutěžní práce by měla být živá 
a spustitelná i bez fyzického připojení vstu-
pů a výstupů. Odezvy virtuálních zařízení 
mohou být simulovány voláním funkčních 
bloků (např. pro ovládání svítidel, barevných 
LED, modelování polohy žaluzií nebo tep-

loty). Pro soutěžní program lze využít libo-
volné funkce, funkční bloky a grafické prv-
ky z knihoven, které jsou součástí nejnovější 
verze programu Mosaic. Je možné vytvořit 
vlastní programové bloky pro posílení ori-
ginality soutěžního programu. Program by 
měl v co nejširší míře využívat celý sorti-
ment modulů řady CFox a RFox. 

Hlavními kritérii pro hodnocení budou ori-
ginalita logiky ovládání, intuitivnost obsluhy, 
jednoduchost a rychlost dosažení libovolné-
ho stavu a vnitřní funkce domu, komplexnost 
řešení, šíře a originalita souboru ovládaných 
funkcí, řešení vazeb mezi funkcemi v domě 
a bezchybná funkčnost programu. Dále bude 
hodnocena originalita a design grafického 
provedení, šíře využití modulů CFox (sběrni-
cových) a RFox (bezdrátových) ze stavebnice 
Tecomat Foxtrot. Porotu budou tvořit zástupci 
firmy Teco a. s. spolu se zástupci mediálních 
partnerů soutěže. Podrobné propozice jsou 
dostupné na adrese www.tecomat.cz. 
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elektrických pohonů

Elektrické pohony jsou stále modernizo-
vány, aby obstály při tlaku na snižování emisí 
CO2, snižování spotřeby energie a vyhověly 
požadavkům na mobilitu. Mění se nejen kon-
strukce pohonů, ale také jejich výroba. Prá-
vě výroba elektrických pohonů je tématem 
konference s názvem E|DPC (Electric Dri-
ves Production Conference), která  se usku-
teční 29. až 30. října 2013 v Norimberku. Je-
jím organizátorem je E|Drive-Center, Bavor-
ské technické středisko pro elektrické pohony, 
působící na Univerzitě Friedricha Alexandra 
v Erlangenu u Norimberka. 
Třetí mezinárodní konference o výrobě 
elektrických pohonů je vhodnou platformou 
pro výměnu zkušeností vývojářů, výzkumníků 
a potenciálních uživatelů. Středem zájmu bude 
představení pokrokových výrobních procesů 
a strategií. Konference bude provázena také 
výstavkou produktů, tutoriály a vývěskami. 
O náplni konference nejlépe napovědí názvy 
jednotlivých sekcí: magnetické materiály, 
inovativní materiály pro magnetické plechy, 
výroba a zkoušení magnetů, zpracování 
kovových magnetických plechů, montáž 
magnetů, technika pro testování a recyklování, 
technologie navíjení, výrobní koncepce, 
výrobní procesy v závislosti na velikosti 
výrobků, výroba elektrických pohonů, výrobní 
metody a inovativní konstrukce.                (ev) 

  Robosoutěž 2013 
i pro středoškoláky

První část tradiční soutěže je určena 
pro tříčlenné týmy studentů středních škol 
z České republiky. Úkolem každého týmu 
bude sestavit robot ze stavebnice LEGO® 
MindStorm® tak, aby splnil zadanou sou-
těžní úlohu, a to co možná nejlépe. Změří 
své síly ve dvou samostatných předkolech 
v pátek 22. a 29. listopadu 2013. Tři nejlep-
ší týmy z obou předkol (celkem šest týmů) 
mají možnost zúčastnit se finálové soutěže 
pro studenty bakalářského studia na Fakul-
tě elektrotechniky ČVUT v Praze v pondělí 
16. prosince 2013. Účast v soutěži (dopravu, 
popř. ubytování a další náklady spojené se 
soutěží) si hradí sami účastníci. Na požádá-
ní je možné zajistit ubytování v jednolůžko-
vých nebo dvoulůžkových pokojích (620 Kč 
nebo 1 110 Kč za pokoj a noc) na Masary-
kově koleji v Dejvicích. V průběhu soutěže 
bude zajištěno občerstvení (ve formě švéd-
ských stolů) pro všechny účastníky soutě-
že. Každý účastník obdrží na památku trič-
ko. Zadání soutěžní úlohy bude zveřejně-
no 20. října 2013 na www.robosoutez.cz. 
Stavebnice lze zakoupit u jejich výhrad-
ního distributora v České republice, firmy 
EDUXE (www.eduxe.cz), nebo si je účast-
níci mohou po domluvě s hlavním organi-
zátorem soutěže zapůjčit pro řešení sou-
těžní úlohy.

Jednotlivá kola soutěže se budou ko-
nat v posluchárně KN:E-107 (Zengero-
va posluchárna) na Fakultě elektrotech-
nické ČVUT v Praze na Karlově náměs-
tí 13. Soutěžní klání v obou předkolech 
i ve finále je vzrušující i pro nezúčastně-
né diváky, kteří jsou zváni. Soutěž orga-
nizuje katedra řídicí techniky (K13135), 
kontaktní osobou je Ing. Martin Hlinov-
ský, Ph.D. (martin.hlinovsky@fel.cvut.cz, 
224357477), podrobné informace lze zís-
kat na www.robosoutez.cz/index.php?-
sekce=roborace_highschool&id=robo-
race_highschool_1314. Soutěž probíhá 
pod záštitou firmy Škoda Auto a. s., me-
diálním partnerem je i odborný časopis 
Automa. Pro vítěze každého předkola jsou 
jako ceny připraveny tři mobilní telefo-
ny Samsung Galaxy Xcover 2 a základ-
ní soupravy LEGO Mindstorms Educa-
tion pro jejich školu. Další úspěšné týmy 
v každém předkole získají tři elektronic-
ké čtečky knih, tři přehrávače MP3 a tři 
USB flash disky.

Přihlašování zájemců bylo zahájeno  
2. září, ale pro enormní zájem bylo 3. říj-
na zastaveno z důvodu naplnění maximál-
ní kapacity – přihlášení mohou být nyní 
zařazeni již jen mezi náhradníky. Původně 
byl počet týmů každého předkola omezen 
na 24 (celkem 48), ale pro velký zájem 
byl zvýšen na 32 týmů v každém předko-
le (64 celkem).
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