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výzkum, vývoj, vzdělávání

ných součinových členů, v nichž se vystřída-
jí všechny operandy – první tři jsou shodné 
s definicí funkce M3, stačí tedy k výstupu 
s_ruda přičíst zbývající tři.

Majorita ze tří se využívá při řešení bezpeč-
ných systémů s trojitou nadbytečností (redun-
dancí). Důležité proměnné (vstupní a výstup-
ní) jsou ztrojené a jejich hodnoty se průběžně 
porovnávají. Zjištěná neshoda je vyhodnocena 
jako chyba (kterou je nutné později opravit), 
ale pro současnou aktivitu je využívána hod-
nota, na které se shodne většina z trojice pro-
měnných (M3). Obě funkce (M3 a P2_4) patří 
do skupiny prahových funkcí, jejichž výsledek 
je pravdivý, jestliže je pravdivý alespoň praho-
vý počet operandů. V obou případech je práh 
roven dvěma. Tyto a další prahové funkce lze 
opět využít ke zvýšení bezpečnosti, např. při 
vyhodnocení souboru zabezpečovacích sen-
zorů (např. požárních) – omezí se tak závis-
lost na případné poruše některého ze senzorů 
a současně lze zabránit falešným poplachům, 
popř. stanovit naléhavost poplachu.
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Augustus De Morgan (1806–1871)

Augustus De Morgan se narodil 27. června 1806 v Ma-
drásu v Indii jako pátý potomek britského důstojníka. 
Rodina se vrátila do Británie, když bylo Augustovi sedm 
měsíců.

Augustus měl chabou fyzickou konstituci a již jako dítě 
oslepl na jedno oko. Ve škole byl pro svou odlišnost často 
šikanován a jeho výsledky byly nevalné. V šestnácti ale 
vstoupil na Trinity College Cambridge, kde učitelé pozna-
li jeho matematický talent. Později se vrátil do Londýna, 
kde byl přijat jako vedoucí katedry matematiky na právě 
založené University College London – ve svých 21 letech 
a bez toho, že by měl jakékoliv předchozí publikace v ma-
tematice. O dva roky později se stal profesorem. Kromě 
logiky vynikal v algebře, zabýval se komplexními čísly 

a jejich geometrickou interpretací a rozvinul matematickou indukci.
Zákony, které jsou po něm pojmenovány, byly známy již Aristotelovi. Slovně je ve 14. sto-

letí formuloval William z Ockhamu, De Morgan je první formuloval matematicky.
Augustus De Morgan je spolu s jiným britským matematikem Georgem Boolem považo-

ván za zakladatele renesance zájmu o matematickou logiku v 19. století.
Augustus De Morgan měl pedantickou povahu a byl velmi zásadový. Z Trinity College 

odešel jen s nižším titulem, protože odmítl složit zkoušku z teologie; později z principiál-
ních důvodů na čas opustil post vedoucího katedry matematiky na University College Lon-
don; odmítal čestné vědecké tituly i nabídku členství v britské Královské společnosti; z prin-
cipu se neúčastnil ani veřejného a politického života. Spoluzaložil Londýnskou společnost 
pro matematiku, jejímž byl prvním prezidentem.
(Zdroj: Encyclopedia Britannica, obrázek: Wikipedia)  (Bk)

Na základě úspěchu a zkušeností z orga-
nizace Fóra automatizace na veletrhu Amper 
byla redakce našeho časopisu oslovena rea-
lizačním týmem brněnského Mezinárodního 
strojírenského veletrhu s nabídkou uspořádat 
podobnou akci.

Po tři dny se tak v prostorách pavilonu 
C, který byl tradičně věnován řídicím systé-
mům, měření a regulaci, speciálním senzorům 
a mnoha dalším produktům a službám, vět-
šinou přímo spojeným s problematikou říze-
ní průmyslu, konalo Fórum Automa. Každý 
den byl věnován jiné oblasti – digitální továr-
ně, komunikacím, robotům a automatizaci. 
Vzhledem k jednotlivým okruhům bylo jasné, 
že nelze vytyčit pevné hranice a mnohé před-
nášky se nutně musely dotknout několika té-
mat současně. Provázanost celé problematiky 
digitální továrny ani jinou možnost nedává.

Velmi pozitivní byla účast posluchačů 
na přednáškách. Mnoho z nich se dostavi-
lo cíleně na konkrétní prezentaci, velmi čas-
to v diskusi řešili s přednášejícím konkrétní 
problémy a odborné rozhovory pokračovaly 
i mimo prezentační prostor. Tuto pozitivní 
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zkušenost si odnesla valná většina přednáše-
jících. Ti mnohdy ocenili možnost vystoupit 
na MSV, přestože sami nevystavovali. Mohli 
se tak přesvědčit o zájmu návštěvníků strojí-
renského veletrhu o automatizaci a možná je 
to přesvědčí i o tom, aby se příští rok zúčast-
nili i jako vystavovatelé.

Během prvního dne Fóra Automa byly 
předvedeny prezentace, které se především 
týkaly digitalizace průmyslu a komplexní-
ho přístupu k otázce sběru dat a komunika-

cím, jejich archivaci a vy-
hodnocení a dalšímu využi-
tí pro řízení podniku. Tady 
se představily společnos-
ti COMPAS automatizace, 
mySCADA, ifm electronic, 
Amtek a WAGO-Elektro.

Druhý den byl věnován 
robotům a robotizaci. Zde 
využily příležitost oslo-
vit posluchače společnosti 
Tiesse Praha, Kuka, Humu-
soft, Axiomtech a PEKAT 
Vision.

V závěrečný den Fóra Automa představily 
své projekty Národní centrum Průmyslu 4.0, 
FANUC, SMC Industrial Automation CZ, 
Advanced Risk Management, Intemac Solu-
tions a ServisControl.

Téměř dvě desítky přednášejících, několik 
stovek posluchačů, konkrétní diskuse o něko-
lika obchodních případech a spousta technic-
kých rad, tak je možné shrnout letošní Fórum 
Automa na MSV v Brně.
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Obr. 1. Fórum Automa v průběhu MSV v Brně


