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ZPRÁVY (NEWS)/KYBERNETIKA- 20 (1984), 1 

Optimale Steuerung — 
Theorie und Anwendungen 

Ve dnech 27. 6 . - 1 . 7. 1983 proběhla 
v Lipsku v pořadí již třetí konference s mezi
národní účastí zabývající se jak teoretickými, 
tak zejména praktickými aspekty optimalizace. 
Pořadatelem byla Technische Hochschule 
Leipzig spolu s pobočkou matematické spo
lečnosti. Konference se podle údajů pořadatelů 
zúčastnilo 177 vědců ze 14 zemí. Je samo
zřejmé, že většinu tvořili naši němečtí kolegové. 

Projednávaná problematika zahrnovala tři 
hlavní okruhy otázek: teorie optimálního 
řízení, numerické metody a algoritmy a apli
kace teorie optimálního řízení. Spolu s vy
psanými podokruhy otázek se tak jednalo 
prakticky o celou existující oblast optimalizace. 
To se též nutně projevilo na značné tematické 
nejednotnosti jednotlivých referátů, což se 
v posledních letech stává společným rysem 
mnoha akcí tohoto typu. Bud by se musely 
pořádat akce s velmi úzce vymezenou pro
blematikou nebo rozsáhlejší akce s možností 
většího tematického členění. V prvém případě 
není obvykle zaručena dostatečná účast, 
zatímco velké akce si nemůže každý pořadatel 
dovolit. S tímto trendem nezbývá než se 
prozatím smířit a i tematicky odlišné referáty 
brát na vědomí. 

Situace pořadatelů byla ztížena dalším 
negativním jevem posledních let, a to do po
slední chvíle nejistou účastí zahraničních 
autorů. Zde se jednalo o dobrou třetinu 
přihlášených zahrančních příspěvků, které 
bylo nutno vypustit z připraveného programu 
pro neúčast autora. Tak byly, i když ne nijak 
výrazné tematické celky prakticky rozbity 
nutnými operativními přesuny. Situace došla 
tak daleko, že i přes existující zálohu podmí
něně přijatých referátů se něktará zasedání 
musela zrušit. A to si žádní pořadatelé jistě 
nezaslouží. 

Jinak byl připravený program dosti rozsáhlý, 
mnohdy až do večerních hodin. Obvykle 

probíhala dvě dopolední plenární zasedání a 
dvě odpolední zasedání ve dvou paralelních 
sekcích. Na plenárních zasedáních odezněly 
ucelenější příspěvky. Nai , i umerické metody 
typu postupných aproximací v optimálním 
řízení, využití duality v geometrii, optimalizace 
systémů Lotka-Volterrova typu, optimální 
řízení elastických systémů, transportní úlohy, 
problematika řízení skladů aj. Ve většině 
případů byly tyto příspěvky přínosem pro 
všechny účastníky. 

V sekcích byly projednávány zejména ná
sledující okruhy otázek: multikriteriální pro
blémy (nediferencovatelné, stochastické, nu
merické řešení), systémy s omezeními (diskrét
ní, spojité, rozlehlé), systémy s rozloženými 
parametry (metody krajních elementů, mecha
nika kontinuity, problém inverzních koeficien
tů), aspekty teorie systémů (stabilita, dualita), 
řízení technologických procesů (cementová 
pec, komplexní panelová výstavba), proble
matika skladů a obsluhy atd. Některé z pří
spěvků přímo ukazovaly na praktické možnosti 
teorie optimálního řízení — např. jednoduché 
a účinné řízení rotační cementové pece, nebo 
ukazovaly další možnosti v klasických ob
lastech (algoritmy adaptivního řízení s identi
fikací parametrů regulátoru). 

Bohužel, pořadatelé vydali pouze sborník 
souhrnů přihlášených referátů, což nedává 
možnost podrobnějšího studia přednesených 
výsledků. Je třeba doufat, že je autoři budou 
v historicky krátké době publikovat dostup
ným způsobem. Některé z příspěvků za to 
rozhodně stojí. 

Pro účastníky byl připraven i společenský 
program zahrnující návštěvu koncertu a 
kabaretu. Významnější účastníci byli přijati 
rektorem na slavnostní večeři. Zájemci se 
mohli též zúčastnit zájezdu do Míšně. Byla to 
rozhodně užitečná akce, přímo "za humny". 
Proto o to více překvapuje náš malý zájem 
o ni a mizivá účast našich odborníků najednání. 

Jaroslav Doležal 
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