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systému. Unikátnost této realizace spočívá 
především ve způsobu kombinování dostup-
ných údajů a v rychlosti, s jakou umožňuje 
přinášet nové informace vzešlé z probíhají-
cího výzkumu daného fermentačního pro-
cesu přímo do výroby či zkušební labora-
toře, a to při mnohem menších investičních 
nákladech, než by tomu bylo při použití re-
gulace typu MPC.

Jde o první krok v modernizaci řízení da-
ného výrobního procesu, který z principu ne-
může podávat horší výsledky než současný 
stav, protože v regulační smyčce je i nadále 
přítomen operátor.

V současné době probíhá ověřování ex-
pertního systému ve zmenšeném měřítku 
v poloprovozní laboratoři. Jsou vnášeny drob-
né úpravy jak samotné struktury pravidel, tak 
i nastavení konstant uvnitř pravidel. Všechny 
úpravy jsou nyní podrobně rozebírány s mi-

stry výrobních procesů, což vede nejen ke 
zkvalitnění báze znalostí expertního systé-
mu, ale také k unifikaci a utřídění znalostí, 
kterými sami mistři disponují.

Dohledový systém založený na novém ex-
pertním (pod)systému rovněž usnadňuje do-
zor a zaznamenávání stavů, které mohou být 
zpětně vyhodnocovány pro další zkvalitňová-
ní řízení. Oba faktory přinášejí a budou při-
nášet zlepšení výroby antibiotika v provozu 
a zmenšení rozptylu parametrů výroby, pro-
tože ve vyvíjeném dohledovém systému jsou 
lepším způsobem sdíleny stávající informace, 
takže lze dříve podchytiti krizové nebo pro 
výrobu nepříznivé stavy.
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Dne 18. března 2016 se na VŠB-TU 
v Ostravě uskutečnil první ročník soutěž-
ní přehlídky tvůrčích aktivit studentů střed-
ních škol severní Moravy v oboru automa-
tizace, mechatroniky, kybernetiky a soft-
warových systémů s názvem Kyber-STOČ 
2016. Uspořádala ji Českomoravská společ-
nost pro automatizaci v rámci svých aktivit 
na podporu a zkvalitňování výuky automa-
tizace na středních školách ve spolupráci 
katedrou automatizace a počítačové tech-
niky v metalurgii Vysoké školy báňské – 
Technické univerzity v Ostravě. Partnerem 
byla Fakulta metalurgie a materiálového 
inženýrství VŠB-TU v Ostravě, mediálním 
partnerem byl odborný časopis Automa. Cí-
lem soutěže bylo podpořit aktivity středo-
školských studentů v oborech souvisejících 
s automatizací, dát jim příležitost prezento-
vat se na vysokoškolské půdě a poskytnout 
jim náměty pro další rozvoj. Přehlídka byla 
určena studentům denního studia středních 
škol – jak pro jednotlivce, tak i pro soutěž-
ní kolektivy (maximálně tříčlenné). Soutěžit 
mohli v libovolném z oborů automatizace, 
mechatroniky, kybernetiky a softwarových 
systémů podle vlastního zájmu. Prezentová-
ny tak byly různorodé aktivity – např. učeb-
ní pomůcky pro výuku pneumatických prv-
ků, řešení ekvitermní regulace topení nebo 
programový systém pro simulaci odstředivé-
ho lití v indukční peci. Bylo patrné, že stu-
dentům nechybí odborné vedení pedagogic-
kými pracovníky a současně mají možnost 
využívat moderní prostředky automatiza-
ce na svých školách. Mohou tak realizovat 
své originální nápady. Soutěž je příležitos-
tí k setkání s ostatními studenty, k „měření 
tvůrčích sil“ a poskytuje inspiraci pro roz-

Soutěž Kyber-STOČ 2016 v Ostravě

voj jejich talentů. Studenti se učí prezento-
vat své výtvory na veřejnosti.

Porota určila dvě rovnocenná první mís-
ta. Vítězem se tak stal Jakub Klokočník ze 
Střední školy průmyslové a umělecké v Opa-
vě se svou meteostanicí s WiFi komunika-
cí (obr. 1), která je řízena mikropočítačem 

ESP8266 a měří teplotu, tlak 
a vlhkost a na barevném LCD 
indikuje aktuální stav počasí, 
a Jakub Kapustka ze Střed-
ní odborné školy Třineckých 
železáren s modelem třídicí 
linky, jež umožňuje třídit vý-
robky podle jejich velikosti 
a předávat je do tří různých 
směrů (obr. 2). Model byl vy-
tvořen ze stavebnice Merkur 
a jeho řídicí systém byl rea-
lizovaný mikroprocesorem 
ATmegs328 na desce Arduino 
Nano. V rámci doprovodného 
programu účastníci absolvova-
li exkurzi do Národního super-
počítačového centra VŠB-TU 
Ostrava, kde viděli superpo-
čítač Salomon (45. nejvýkon-
nější počítač na světě) a jeho 
předchůdce, počítač Anselm 
(zorganizovala katedra auto-
matizace a počítačové tech-
niky v metalurgii). Další akcí 
byla prohlídka laboratoří ka-
tedry materiálů a technologií 
pro automobily Fakulty me-
talurgie a materiálového inže-
nýrství VŠB-TU Ostrava. Zde 
byly prezentovány prototypy 
elektromobilů.

Organizátoři děkují všem středním ško-
lám, pedagogickým pracovníkům, studentům 
a partnerům, kteří tuto akci podpořili. Předem 
zvou na druhý ročník přehlídky Kyber-STOČ 
2017 v Ostravě a věří, že tak vznikla nová tra-
dice soutěžních přehlídek.
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Obr. 1. Meteostanice s WiFi komunikací

Obr. 2. Model třídicí linky


