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Propozice soutěže 

 

Stříbnrý píst SMC 
3. ročník mezinárodní soutěž pro studenty středních škol 

Datum konání:    Středa 20. března 2019 
Příjezd a registrace:   8:00 až 09:00 hod. 
Zahájení soutěže:   9:00 
Předpokládaný konec soutěže: cca 15:00  
Místo konání:    SMC Vyškov, HALA 1 - přízemí, Cukrovarská 21, Vyškov 
 

 
Obrázek 1 Poloha výrobního závodu SMC Vyškov 
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Propozice soutěže 

Propozice soutěže 

Pro koho je soutěž určena? 

Soutěže je určena pro studenty středních odborných škol, kteří mají v osnovách zařazenou výuku 

automatizace, mechatroniky – obecně předměty spojené s obsahem soutěže. 

Jak se můžeme přihlásit? 

Závazné přihlášky prosím posílejte na emailovou adresu: h.horakova@smc.cz nejpozději do 31. 01. 2019 

Jaké výukové prostředky by měla mít škola k dispozici pro praktickou část soutěže? 

Doporučujeme, aby příprava studentů probíhala na trenažérech Pneutrainer-200/400 nebo jim podobných 

zařízeních a také pomocí simulačního programu Autosim-200. Pokud tento software nemáte, můžete ho 

zdarma stáhnout na našem portálu www.smctraining.com a zdarma používat po dobu 40 dní: 

Pneutrainer: http://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/1098 

AutoSIM: http://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/335 

Jaký zdroj informací použít pro přípravu studentů pro teoretickou část soutěže? 

Teoretická část soutěže je tvořena z informací z  online elearningového kurzu eLearning-200. Lze zakoupit 
speciální školní licence za zvýhodněné ceny: 
SAI3Y220-001-S       Pětileté licence v češtině 
SAI5Y220-001-S       Tříletá licence v češtině 

http://www.smctraining.com/en/webpage/indexpage/313 

Dále může každý studen získat výukovou knihu SMC Základy Automatizace. Každá škola si může bezplatně 

objednat její výtisky v přihlášce do soutěže. 

Jedná se o týmovou soutěž? 

Ano, soutěžní tým tvoří dva studenti, kteří jsou doprovázeni jedním pedagogem. 

Jak vybrat studenty? 

Doporučujeme uspořádání interní školní soutěže, jejíž vítězové budou školu reprezentovat v soutěži. 

Kdo by měl studenty doprovázet? 

Doporučujeme, aby soutěžní tým doprovázel vyučující, který se podílel na přípravě soutěžního týmu. 

V jakém jazyce bude zadání? 

I když si myslíme, že čeština a slovenština si mají stále velmi blízko a nebylo by to nutné, tak v rámci 
stejných startovacích podmínek budou všechna zadání soutěžních úkolů připravena ve slovenském i 
českém jazyce.  
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Propozice soutěže 

 

V jaké hale se bude soutěž odehrávat? 

Soutěž se oproti předchozím ročníkům přesunula do jiné části našeho výrobního závodu. V Hale číslo 1 (to 
je ta vpravo, když projedete vrátnicí) budeme mít v přízemí vyhrazenou část výrobní plochy  a přilehlé 
zasedací místnosti. Při vašem příchodu se stačí zaregistrovat na vrátnici, kde vás již nasměrují. 

Co na mě čeká při registraci? 

Jakmile k nám přijdete (prosím použijte vchod pro návštěvy, tj. ten, který je na fotografii v mapě na straně 3),  
bude pro vás samozřejmě kromě občerstvení, čaje a voňavé kávy čekat i registrace, kde se dozvíte všechny 
potřebné informace. Prosím, respektujte čas registrace, který je do 9:00. Pokud se opozdíte, budeme se 
snažit na vás počkat, ale vzhledem k velkému počtu účastníků budou naše možnosti omezené. Děkujeme. 
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Jak bude soutěž probíhat? 

Celý průběh soutěže se bude řídit následující tabulkou. 
 
Soutěžní úlohy Pneutraner a AutoSIM budou mít 2 kola, každé bude trvat 20 minut. 
Identifikace a Test budou jednokolové, každé kolo bude opět trvat 20 minut. 
Soutěž programování jednoúčelového stroje bude trvat 50 minut. 
 
A vše bude probíhat podle následujícího harmonogramu:  

 OD DO Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 
 9:00 9:10 Oficiální přivítání, krátké shrnutí pravidel 

Blok č. 1 9:15 9:35 

PR (50 minut) 

P1 

Škola 7 

A1 PO 

Škola 8 

Škola 9 

P2 

Škola 10 

Škola 11 

Škola 12 

Blok č. 2 9:45 10:05 A1 

P1 

Škola 13 

TEST 

Škola 14 

Škola 15 

P2 

Škola 16 

Škola 17 

Škola 18 

Škola 19 

Blok č. 3 10:15 10:35 A1 

PR (50 minut) 

PO 

P1 

Škola 20 

Škola 21 

Škola 22 

P2 

Škola 23 

Škola 24 

Škola 25 

Škola 26 

Blok č. 4 10:45 11:05 

P1 

Škola 1 

TEST A1 

Škola 2 

Škola 3 

P2 

Škola 4 

Škola 5 

Škola 6 

Blok č. 5 11:15 11:35 TEST A2 

PR (50 minut) 

P2 

Škola 20 

Škola 21 

Škola 22 

P1 

Škola 23 

Škola 24 

Škola 25 

Rezerva 

Blok č. 6 11:45 12:05 PO 

P2 

Škola 7 

A2 

Škola 8 

Škola 9 

P1 

Škola 10 

Škola 11 

Škola 12 
 12:05 13:15 Oběd 

Blok č. 7 13:15 13:35 

P2 

Škola 1 

TEST A2 

PR (50 minut) 

Škola 2 

Škola 3 

P1 

Škola 4 

Škola 5 

Škola 6 

Blok č. 8 13:45 14:05 A2 PO 

P2 

Škola 13 

Škola 14 

Škola 15 

P1 

Škola 16 

Škola 17 

Škola 18 

Škola 19 
 14:05 14:30 Zpracování výsledků 
 14:30 15:00 Vyhlášení výsledků 

Tabulka 1 Stříbrný píst SMC 2019 - časový harmonogram 
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Vysvětlivky: 

P1 – Úloha Pneutrainer, pneumatické obvody (prostor montáže, Hala 1) 

P2 – Úloha Pneutrainer, elektropneumatické obvody (prostor montáže, Hala 1)   

A1 – Úloha AutoSIM, pneumatické obvody (v zasedací místnosti u recepce) 

A2 – Úloha AutoSIM, elektropneumatické obvody (v zasedací místnosti u recepce) 

TEST – test všeobecných znalostí (v zasedací místnosti u recepce, stejná jako PO) 

PO – identifikace pneumatických komponent (v zasedací místnosti u recepce, stejná jako TEST) 

PR – programování (prostor montáže, Hala 1) 

Skupina 1 až 4 – soutěžící týmy budou rozřazeny do 4 skupin, tzn. každá skupina bude obsahovat 6 (jedna 7) 

soutěžních týmů. Rozdělení do skupin bude provedeno losem.  Číslo skupiny se každý tým dozví po příchodu při 

registraci do soutěže.  
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Propozice soutěže 

 

Jaké náklady bude hradit škola? 

Každá škola hradí náklady spojené s dopravou, ubytováním týmu a náklady spojené s vyučujícím, který 
tým provází. Občerstvení včetně oběda hradí a zajišťuje SMC. Pokud byste měli zájem o ubytování,  
doporučujeme selský dvůr: www.selskydvur.eu. Školám s velkou dojezdovou vzdáleností (cca 3 hodiny a 
více) nabízí SMC možnost úhrady 50% z ceny ubytování. (Bude dojednání přímo s ubytovacím zařízením, 
které bude fakturovat polovinu částky škole a druhou SMC) 

O co se soutěží? 

Především o prestiž, věcné ceny a v neposlední řadě i o licence elearningových kurzů pro vaše školy. 

Jak je zajištěno stravování? 

V průběhu celého dne bude pro všechny účastníky zajištěno drobné občerstvení a oběd. 

V čem se bude soutěžit? 

Studenti budou soutěžit ve čtyřech dovednostech:  
1) návrh a realizace elektro-pneumatických systémů pomocí trenažéru Pneutrainer 200/400 
2) návrh a realizace elektro-pneumatických systémů pomocí simulátoru Autosim-200 
3) znalostní testy  
4) identifikace reálných elektro-pneumatických komponent 
5) Doplňková soutěž – programování jednoúčelového stroje. 

Kdo je vítězem předchozích ročníků? 

Titul bude tento rok obhajovat tým SŠ-COPT pod vedením Bc. Ludvíka Kochaníčka. Vítězi předchozích 
ročníků jsou SŠPU Opava pod vedením Ing. Jiřího Miekische a SPŠ OA JŠ z Frýdku-Místku pod vedením 
Ing. Jiřiny Beňové. 
 

Více informací o soutěži včetně fotogalerie z minulých ročníků najdete na webové 

stránce: 

http://www.smcengineering.cz/stribrnypist 

Uživatelské jméno: Visitor 
Heslo: StPSTitbitWrd1+ 

 
(upozornění: z důvodů ochrany osobních dat nejsou stránky veřejně přístupné, pro vstup na stránky jsou 
vyžadovány výše uvedené přístupové informace, některé internetové prohlížeče umožní vstup na stránku až 
po druhém přihlášení) 
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Soutěžní odměny, zveřejnění výsledků 

 

Soutěžní odměny, zveřejnění výsledků 

Celkový vítěz 

Tým, který dosáhne nejlepšího výsledku za disciplíny P1, P2, A1, A2, TEST a PO se stává vítězem 
soutěže Stříbrný píst SMC 2019 a náleží mu vítězná trofej, včetně věcných darů pro účastníky a školy. 
Dále bude udělena trofej a věcné dary za druhé a třetí místo.  
 

Národní vítěz 

Soutěže se zúčastní 25 škol, 17 z České republiky a 8 ze Slovenska. To vytváří silnou konkurenci i na 
národní úrovni. Proto se organizační tým rozhodl udělit zvláštní trofej národních vítězů nejlepšímu týmu 
z České republiky a ze Slovenska. Této trofeji kromě vítězného poháru nenáleží žádné věcné dary. 
 

Soutěž v programování 

Novinkou tohoto ročníku je nová disciplína „Soutěž v programování“. Tato disciplína nebude v tomto 
ročníku součástí hlavní soutěže; je vypsána jako doplňková disciplína, která bude ohodnocena zvláštní 
trofejí a věcnými dary pro účastníky. Odměněny budou nejlepší 3 týmy. 
 

Jaké věcné dary jsou připraveny? 

Věcné dary ve formě upomínkových předmětů budou připraveny pro každého účastníka soutěže. 
Navíc pro vítěze jsou připraveny věcné dary ve formátu poukázek do online obchodu s elektronikou, 
knihami a hudbou. Školy umístěné na prvních 3 místech budou odměněny licencemi výukového programu 
SMC eLearning. 
 
Poznámka: Dotace na hodnotu věcných darů zůstává na stejné výši jako v loňském roce. 
 

Zveřejnění výsledků soutěže 

Společnost SMC bude na svých internetových stránkách, stránkách soutěže a ostatních materiálech 
dokumentujících průběh soutěže veřejně publikovat pouze umístění na prvních 3 místech v hlavní soutěži  
a doplňkové disciplíně a také národní vítěze. Pořadí na 4. a dalším místě v jakékoliv soutěži nebude 
zveřejňováno. 
 

Výsledky live 

Oproti loňskému ročníku budou výsledky ze soutěže zpracovány online přes zvláštní portál soutěže. Každý 
účastník tak bude mít možnost sledovat svoje aktuální bodové hodnocení nejen na společné obrazovce 
v soutěžním zázemí, ale i v době přestávek na svém mobilním zařízení.  
Tento portál bude s ohledem na předchozí odstavec „Zveřejnění výsledků soutěže“ otevřený pouze v den 
konání soutěže. 
Důvody pro vytvoření portálu byly dva. Prvním bylo zjednodušení práce po organizátory. 
Druhým byla možnost sdílet svoje aktuální umístění se spolužáky, kamarády, nebo rodinnými příslušníky. 
Nechceme ale nikoho stresovat. Proto necháme čistě na účastnících, jestli budou v den konání soutěže 
sdílet odkaz na portál či nikoliv. Přístupové informace dostane každý účastník při registraci. 
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Stříbrný píst SMC 2019 
Podrobná pravidla soutěže  
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Podrobná pravidla soutěže 

Stříbrný píst SMC 2019 – podrobná pravidla soutěže 

Studenti soutěží ve čtyřech soutěžních disciplínách, pravidla doplňkové páté disciplíny, která bude 

hodnocena (a oceněna) samostatně jsou uvedena na straně 21 na konci tohoto dokumentu: 

1) Návrh a realizace pneumatických a elektro-pneumatických systémů na trenažérech 

Pneutrainer 200/400 

 

2) Návrh a realizace pneumatických a elektro-pneumatických systémů pomocí simulátoru 

AutoSIM-200 

 

3) Znalostní testy vycházející z online elearningového kurzu eLearning-200 a skript SMC 

Základy průmyslové automatizace, 4. vydání / Základy priemyselnej automatizácie, 

1. vydanie 

   

4) Identifikace pneumatických a elektropneumatických prvků doplněná o praktický úkol 
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Podrobná pravidla soutěže 

 

 Soutěžní úlohy Pneutraner a AutoSIM budou mít 2 kola, každé bude trvat 20 minut. 
Identifikace a Test budou jednokolové, každé kolo bude opět trvat 20 minut. 
Úloha programování jednoúčelového stroje bude trvat 50 minut. 

 Protože chceme, aby nejdůležitějšími disciplínami byly Pneutrainer a AutoSIM, bude bodový zisk 

v jednotlivých disciplínách korigován daným koeficientem. 

 

Koeficienty soutěžních disciplín jsou nastaveny takto: 

 

Pneutrainer: 3 

AutoSIM: 3 

Testy:  2 

Identifikace: 2 

 Příklad hodnocení 

Soutěžní tým A dosáhl následujících výsledků: 

 

P1 - Pneutrainer 1. kolo: 7 bodů 

P2 - Pneutrainer 2. kolo: 3 body 

A1 - AutoSIM 1.kolo:  10 bodů 

A2 - AutoSIM 2.kolo:  9 body 

TEST - Test:   4 body 

PO - Identifikace:  7 bodů 

 

CELKEM: ((7+3)*3) + ((10+9)*3) + (4*2) + (7*2) = 30 + 57 + 8 + 14 = 109 bodů 

 Příklad hodnocení 

Soutežní tým B dosáhl následujících výsledků: 

 

P1 - Pneutrainer 1. kolo: 1 bodů 

P2 - Pneutrainer 2. kolo: 4 body 

A1 - AutoSIM 1.kolo:  4 bodů 

A2 - AutoSIM 2.kolo:  5 body 

TEST - Test:   9 body 

PO - Identifikace:  10 body 

 

CELKEM: ((1+4)*3) + ((4+5)*3) + (9*2) + (10*2) = 15 + 27 + 18 + 20 = 80 bodů 

 V každém kole hodnotitel disciplíny udělí soutěžnímu týmu 0-9 bodů. Jeden bonusový bod získá 

tým, který bez chyby splní celé zadání v nejrychlejším čase daného kola, nebo odevzdá výsledky 

testů/identifikace jako první v rámci kola. 

 Maximální bodový zisk ze všech disciplín je 160. 

 Pokud dva (nebo více týmů) získá stejný celkový počet bodů, na vyšším místě se umístí tým, který 

dosáhl většího součtu bodů za disciplíny P1, P2, A1, A2. 

 Pokud i ve výše uvedeném případě dojde k bodové shodnosti, na vyšším místě se umístí tým, 

který dosáhl lepšího výsledku v doplňkové soutěži – programování jednoúčelového stroje. 

 Soutěže se zúčastní 25 týmů. Jednotlivá soutěžní kola i disciplíny budou probíhat současně  - 

kromě testu a identifikace, které se budou střídat podle soutěžního rozpisu. 

Soutěžit v daném kole budou vždy všechny týmy (např.: 6 týmů Pneutrainer, 6 týmů AutoSIM, 6 

týmů Testy, nebo Identifikace, 7 týmů doplňkové soutěžní disciplína).  

Po skončení soutěžního kola, které potrvá 12-20 minut, následuje 10 minutová přestávka a týmy 

se následně přesunou k další disciplíně. 
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Podrobná pravidla soutěže 

 

 Časový rozpis jednotlivých disciplín i pracovišť bude určen před zahájením soutěže. 

Časový harmonogram soutěže:  
 OD DO Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 
 9:00 9:10 Oficiální přivítání, krátké shrnutí pravidel 

Blok č. 1 9:15 9:35 

PR (50 minut) 

P1 

Škola 7 

A1 PO 

Škola 8 

Škola 9 

P2 

Škola 10 

Škola 11 

Škola 12 

Blok č. 2 9:45 10:05 A1 

P1 

Škola 13 

TEST 

Škola 14 

Škola 15 

P2 

Škola 16 

Škola 17 

Škola 18 

Škola 19 

Blok č. 3 10:15 10:35 A1 

PR (50 minut) 

PO 

P1 

Škola 20 

Škola 21 

Škola 22 

P2 

Škola 23 

Škola 24 

Škola 25 

Rezerva 

Blok č. 4 10:45 11:05 

P1 

Škola 1 

TEST A1 

Škola 2 

Škola 3 

P2 

Škola 4 

Škola 5 

Škola 6 

Blok č. 5 11:15 11:35 TEST A2 

PR (50 minut) 

P2 

Škola 20 

Škola 21 

Škola 22 

P1 

Škola 23 

Škola 24 

Škola 25 

Škola 26 

Blok č. 6 11:45 12:05 PO 

P2 

Škola 7 

A2 

Škola 8 

Škola 9 

P1 

Škola 10 

Škola 11 

Škola 12 
 12:05 13:15 Oběd 

Blok č. 7 13:15 13:35 

P2 

Škola 1 

TEST A2 

PR (50 minut) 

Škola 2 

Škola 3 

P1 

Škola 4 

Škola 5 

Škola 6 

Blok č. 8 13:45 14:05 A2 PO 

P2 

Škola 13 

Škola 14 

Škola 15 

P1 

Škola 16 

Škola 17 

Škola 18 

Škola 19 
 14:05 14:30 Zpracování výsledků 
 14:30 15:00 Vyhlášení výsledků 

Tabulka 2 Stříbrný píst SMC 2019 - časový harmonogram 
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Vysvětlivky: 

P1 – Úloha Pneutrainer, pneumatické obvody (prostor montáže, Hala 1) 

P2 – Úloha Pneutrainer, elektropneumatické obvody (prostor montáže, Hala 1)   

A1 – Úloha AutoSIM, pneumatické obvody (v zasedací místnosti u recepce) 

A2 – Úloha AutoSIM, elektropneumatické obvody (v zasedací místnosti u recepce) 

TEST – test všeobecných znalostí (v zasedací místnosti u recepce, stejná jako PO) 

PO – identifikace pneumatických komponent (v zasedací místnosti u recepce, stejná jako TEST) 

PR – programování (prostor montáže, Hala 1) 

Skupina 1 až 4 – soutěžící týmy budou rozřazeny do 4 skupin, tzn. každá skupina bude obsahovat 6 (jedna 7) 

soutěžních týmů. Rozdělení do skupin bude provedeno losem.  Číslo skupiny se každý tým dozví po příchodu při 

registraci do soutěže.. 

 

 Disciplíny 1 a 2 (Pneutrainer + AutoSIM):  

Úkol pro dané soutěžní kolo se skládá ze tří částí/úrovní: základní, pokročilé a expertní.  

Soutěžní tým dostane před začátkem kola 3 obálky se zadáním úlohy nadepsané: „1 – základní 

zadání“, „2 – pokročilé zadání“, „3 – expertní zadání“.  

 

Po zahájení kola otevře obálku nadepsanou „1 – základní zadání“ v níž najde zadání úkolu, který 

realizuje. Po jeho dokončení tým zvedne své ruce a přivolá hodnotitele ke kontrole. Hodnotitel po 

kontrole buď umožní, nebo neumožní otevřít další obálku a realizovat další fázi úkolu.  

 

Ke každé fázi úkolu budou k dispozici obálky s nápovědou nadepsané: „1 – základní zadání: 

Nápověda A“, „1 – základní zadání: Nápověda B“ apod. Po otevření obálky s nápovědou dojde 

k odečtení jednoho bodu z dosaženého skóre.  

Výsledné skóre nemůže být záporné.  

 

Hodnotitel vždy posoudí každou ze tří částí úkolu samostatně a oboduje ji v rozmezí 0-3 body. 

Tým, který splní všechny tři fáze úlohy nejrychleji v daném kole, získá jeden bonusový bod. 

Maximální počet bodů je 10. 

 Disciplíny 3 a 4 (TEST a Identifikace):  
V disciplíně TEST čeká na tým během jednoho kola 100 otázek, z toho 20 bude v anglickém 
jazyce. Za každou správnou odpověď bude uděleno 0,09 bodu. Tým, který odevzdá test jako první 
v rámci kola, získává 1 bonusový bod. Maximální počet bodů je 10.  
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Podrobná pravidla soutěže 

 

 V identifikační fázi bude mít soutěžní tým před sebou 5 pneumatických nebo elektropneumatických 

prvků a ke každému z nich se budou vztahovat 3 otázky. Správná odpověď je ohodnocena 

hodnotou 0,3  a 0,4 bodu. Maximální počet bodů je 5. V druhé části disciplíny bude nutné splnit 

praktický úkol. Jeho zadání bude zveřejněno až na začátku disciplíny. Praktický úkol je ohodnocen 

maximální hodnotou 4 bodů. Tým, který splní praktickou úlohu nejrychleji v daném kole, získá 

jeden bonusový bod. 

Špatné odpovědi nejsou postihovány odečtem bodu.  

Pro obě disciplíny platí, že vždy jen jedna odpověď je správná. 

Výbava Pneutraineru  

(Obrázky jsou pouze ilustrační! V soutěži mohou být použity prvky, které nejsou uvedeny v seznamu! 

Pro ilustraci byly použity prvky Pneutrainer 400):  

Ručně ovládané ventily: 2 x 2/2, 2 x 3/2, 1 x 5/2 

   

Vzduchem ovládané ventily: 1 x 5/2 monostabilní, 1 x 5/2 bistabilní 

 

Elektricky ovládané ventily: 1 x 5/2 monostabilní, 1 x 5/2 bistabilní 

  

Pneumatické pohony: jednočinný kruhový válec, dvojčinný kruhový válec, škrticí ventily 
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Elektrický napájecí zdroj 24 VDC, podsvícená elektrická tlačítka 3x, elektrická relé 3x 

   

Podrobná pravidla soutěže 

 

Jednotka úpravy vzduchu (ruční 3/2 ventil + Filtr-regulátor s manometrem) 

 

Pneumatické ventily s kladičkou pro určování koncové polohy pohonů, elektromechanický snímač koncové 

polohy s kladičkou 

  

Pneumatické logické členy AND a OR, ejektor s přísavkou 

  

Zpětný ventil, manometr, regulátor tlaku, pneumatický zámek, několikanásobný rozbočovač, rychlo-

odvzdušňovací ventil 

Kapacitní, indukční nebo optoelektronický snímač polohy, elektrický tlakový spínač 
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Zpětný ventil, manometr, regulátor tlaku, pneumatický zámek, několikanásobný rozbočovač, rychlo-

odvzdušňovací ventil 

      

Člen sestávající ze škrticího ventilu, malého vzdušníku a vzduchem ovládaného 3/2 ventilu. Toto zařízení 

slouží ke zpoždění pneumatického signálu. 
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Podrobná pravidla soutěže – doplňková disciplína 

Stříbrný píst SMC 2019 – podrobná soutěžní pravidla, doplňková soutěž v 

programování 

Obecný popis disciplíny 

Největší novinkou ročníku 2019 je doplňková soutěžní disciplína „Soutěž v programování.“ 

Soutěž bude probíhat ve stejný den na stejném místě jako hlavní soutěž Stříbrný píst SMC. Její výsledky 

se nezapočítávají do celkového hodnocení soutěže. Jedinou výjimkou je rovnost bodu v hlavní soutěži – 

více v odstavci o stejném počtu bodů na straně 15.  

Disciplína bude vyhlášena a odměněna samostatně. 

 Předmětem disciplíny bude naprogramovat model jednoúčelového stroje. 

 Disciplína bude trvat 50 minut podle rozpisu uvedeném na straně 16. 

 Model jednoúčelového stroje bude obsahovat stejné, nebo velice podobné komponenty jako jsou 

vzorky, které byly zapůjčeny za účelem nácviku pro tuto disciplínu. Stejný bude driver elektrického 

pohonu i řídicí mikrokontrolér. 

 Model může být doplněn o další komponenty, které budou funkčně shodné s komponenty 

použitými v ostatních disciplínách soutěže. 

 Předpokladem pro správné splnění soutěžního úkolu je znalost nastavení a ovládání 

elektropohonu s driverem LECP1 a znalost programování základních sekvencí mikrokontroléru 

Arduino UNO (práce s digitálními vstupy a výstupy, timery, countery a ostatní základní prvky 

programovacího jazyka – více informací je dostupných v manuálu k poskytnutým vzorkům LECP1) 

 Kritérium, podle jakého bude soutěž vyhodnocována, bude zveřejněno 1 den před konáním 

soutěže.   

 Model jednoúčelového stroje a jeho popis nebude před soutěží zveřejněn. Studenti se s ním 

seznámí až během disciplíny.  
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Podrobná pravidla soutěže – doplňková disciplína 

Stříbrný píst SMC 2019 – podrobná soutěžní pravidla, doplňková soutěž v 

programování 

Průběh disciplíny 

Cílem soutěžního úkolu je správné oživení jednoúčelového stroje (2D manipulátoru). 2D manipulátor se 

skládá z elektrického pohonu LEFS (osa Y) a pneumatického válce (osa Z). Na manipulátoru jsou na 

úrovni osy Y umístěny mechanické spínače, které jsou spínány vyjetím pístnice pneumatického válce.  

Každému snímači je přiřazena určitá hodnota charakterizující binární kód. Cílem úlohy bude po zmáčknutí 

„start tlačítka“ vykonat takovou sekvenci pohybů, aby byly sepnuty spínače v přesném pořadí, 

které bude odpovídat určitému binárnímu číslu. Jeho hodnota bude zveřejněna na začátku soutěže. 

Binární hodnota, kterou spínač představuje, je vytištěna na štítku. 

Počáteční podmínky 

 Stroj bude již plně zapojený – jak elektrické, tak pneumatické obvody. 

 Pozice v driveru LECP1 budou předem nahrané, soutěžící se s nimi seznámí na začátku disciplíny. 

Je zakázáno provádět jakékoliv nastavení na driveru LECP1, porušení tohoto zákazu znamená 

diskvalifikaci. 

 Mikrokontrolér nebude obsahovat žádný předepsaný program. 

 Program a jeho tvorba, který povede k zdárnému splnění úlohy, není nijak limitován. Nebude 

hodnocena struktura programu (z důvodu velké časové náročnosti na hodnocení), ani jeho 

velikost. Důležitá je pouze výsledná funkce manipulátoru. 

 Na začátku disciplíny hodnotitel přečte celé zadání, představí manipulátor a zodpoví případné 

dotazy (pouze dotazy, které nebudou souviset s vlastním řešením). Poté začne samotná soutěž, 

která bude trvat 45 minut. 

Počáteční podmínky 

 Manipulátor je vybaven stopkami. 

 Soutěžní tým usedne k počítači, všechny týmy na hodnotitelův pokyn spustí stopky. 

 Soutěžní tým začíná pracovat. 

 Jakmile je soutěžní tým přesvědčen, že má splněné zadání, může si podle instrukcí hodnotitele 

sám zastavit stopky. Ihned musí zvednout ruku a zavolat hodnotitele. 

 Bude-li úloha doopravdy splněna, údaj na stopkách bude zaznamenán do výsledkové tabulky. 

 Nebude-li úloha hodnotitelem uznána, soutěžní tým může pokračovat a úlohu si opravit. V tom 

případě se stopky již znovu nespouštějí, pro výsledné hodnocení bude brán údaj z centrální 

časomíry. Zároveň bude týmu připočtena sankce v hodnotě 2 minut. 

 Pokud tým v časovém limitu úlohu nesplní, do výsledného hodnocení bude zaznamenán plný čas. 

Zároveň si hodnotitelé zaznamenají, v jakém stavu se nachází úloha - kolik dílčích operací bylo 

splněno. 

 Vítězem úlohy se stává tým, který splnil úlohu v nejrychlejším čase. Do tabulky hodnocení se 

zapíše hodnota v bodech, metodika výpočtu je popsána v příkladu viz níže. 

  (c) SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 
Veškerý obsah podléhá ochraně autorských práv. 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Tento dokument není aktuální. 
Jeho obsah se vztahuje na již uplynulý ročník 2018 / 2019. 

Pro nový ročník bude vydána nová verze tohoto dokumentu.



 
 

24  Další informace k soutěži jsou dostupné na www.smcengineering.cz, k produktům SMC na  http://www.smc.eu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMC Corporation 

Akihabara UDX 15F, 4-14-1 

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

Phone: 03-5207-8249 

Fax: 03-5298-5362 

 

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt 

Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl 

Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no 

Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl 

Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es 

Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro 

Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru 

Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk 

Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si 

Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es 

Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu 

Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch 

Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr  

UK  +44 (0)845 121 5122    www.smcpneumatics.co.uk    sales@smcpneumatics.co.uk 

 

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at 

Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be 

Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 

Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr 

Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz  

Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com  

Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee 

Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi 

France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr 

Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de 

Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr 

Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu 

Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie 

Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it 

Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv 

 

SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 

Hudcova 78a, CZ-612 00 Brno, www.smc.cz 

 

SMC Priemyselná automatizácia, spol. s r.o. 

Fatranská 1223, SK-013 01 Teplička nad Váhom, www.smc.sk 

Printed in Czech republic 
Verze 1.0.0 [XP] 
 

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozorněni, aniž by byl výrobce povinen o nich informovat. 

(c) SMC Industrial Automation CZ s.r.o. 
Veškerý obsah podléhá ochraně autorských práv. 

 
UPOZORNĚNÍ: 

Tento dokument není aktuální. 
Jeho obsah se vztahuje na již uplynulý ročník 2018 / 2019. 

Pro nový ročník bude vydána nová verze tohoto dokumentu.
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