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COMPAS automatizace, přední dodavatel průmyslové automatizace na platformě 
Siemens TIA (čidla, pohony, Simatic PLC, PCS7, HMI a komunikace), nabízí prů
myslovým podnikům navíc systém pro operativní řízení výroby a údržby. Uživatelé 
mohou využít jak dílčí funkčnost jako např. modul pro řízení údržby COMES Mainte
nance, tak komplexnější řešení (výběr funkcí) či kompletní úroveň MES pro elektro
nické řízení výroby s komunikací s instalovaným celopodnikovým systémem ERP a ří
dicími systémy technologií. Mimořádné přínosy nabízíme pro sériové/šaržové výroby. 

V případě zájmu kontaktujte naše obchodní oddělení:
COMPAS automatizace, spol. s r. o.
Obchodní oddělení: +420 567 567 200
www.compas.cz

53. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně 
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Přehledový článek představuje nabídku některých vystavovatelů na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu 2011 v Brně 2011 v Brně. Tradičně bude v průběhu 
veletrhu organizován bohatý doprovodný program pro odborníky i širokou ve-
řejnost.Souběžně bude letos na brněnském výstavišti probíhat veletrh dopravy 
a logistiky Transport a Logistika 2011. 

NA TITULNÍ STRANĚ

HLAVNÍ TÉMA

časopis pro automatizační techniku

Vážení a milí čtenáři,
už od roku 1986 si vždy 14. říj
na technická veřejnost připo
míná světový den normaliza
ce. Proč právě tento den? Dne 
14. října 1946 se v Londýně 

sešlo první prozatímní generální shromáždě
ní Mezinárodní normalizační organizace, In
ternational Standards Organisation, známé 
pod zkratkou ISO. 
V tomto vydání časopisu Automa si můžete na 
str. 50 a 51 přečíst již druhý díl kurzu progra
mování PLC podle normy IEC EN 611313. 
Tato norma byla publikována v roce 1993. 
Připomeňme si, po jakých diskusích: vyčíta
lo se jí, že je to nepovedený kompromis a že 
bere v úvahu zájmy výrobců PLC, nikoliv pro
gramátorů, jimž je určena. Přesto byla auto
matizačními techniky přijata a používá se do
dnes. Sjednotila firemní programovací jazyky 
do podoby, již autor seriálu označuje za „pro
gramátorské esperanto“. Ten, kdo programu
je podle této normy, si může být jist, že jeho 
programu porozumí každý normy znalý pro
gramátor a že jeho program bude více méně 
přenositelný do jakéhokoliv PLC kompatibil
ního s normou. 
Každý programátor se znalostmi trochu větší
mi než základními potvrdí, že program se ne
píše tak, že si člověk sedne k počítači a začne 
ťukat do klávesnice. Nebo, jak je to dnes mo
derní, začne cosi „intuitivně metodou drag 
and drop“, rozuměj zkusmo a bez rozmyslu, 
přetahovat myší. Důležitá je důkladná analýza 
problému. Při té může programátorům velmi 
pomoci vhodný vývojový systém – jejich pře
hled, společně s úvodním článkem a podrob
nějším představením několika z nich, najdete 
na str. 52 až 61. 
Je to podobné, jako když se píše technický člá
nek. Vždy je třeba vycházet ze správné odbor
né terminologie a respektovat pravopisná pra
vidla. Mnozí autoři vědí, jak urputně na tom 
trváme. Ne pro sebe, ale proto, aby články 
byly jednoznačně srozumitelné. Jenže správ
ná odborná terminologie a pravopisná pra
vidla nejsou k ničemu, jeli článek napsaný 
metodou „drag and drop“, bez rozmyslu, co 
a jak chce autor čtenářům sdělit. Ovšem tak
hle přece technici, zvyklí na analytické myš
lení, své články nikdy nepíšou, že?

Petr Bartošík, 
šéfredaktor

úvodník
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PŘEHLED TRHU
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Důlní, hutní, slévárenská, keramická 
a sklářská technika

Materiály a komponenty pro strojírenství

Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí 
technika a klimatizace

Plasty, gumárenství a chemie

Klasická a jaderná energetika, teplárny, 
alternativní zdroje energie

Silnoproudá elektrotechnika

Elektronika, automatizace a měřicí technika

Ekotechnika

Doprava, manipulace, průmyslové balení, 
skladování, logistika

MSV:

IMT

Welding

Fond-ex

Profi ntech

B2Fair

Transfer technologií

Interprotec

URBIS INVEST
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