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WAGO-I/O-SYSTEM se rozrůstá od procesorový modul s SD kartou
Procesorový modul 750-880 je hardwarovou architekturou podobný již prodávané-

mu modulu 750-881. Podstatným rozdílem je slot na kartu SD v čelní části pro uklá-
dání objemných dat, zálohy projektu, či pro rozšíření paměti pro webovou vizualiza-
ci. Architekturou se jedná o 32bitový procesor typu ARM s 1 MB paměti pro program, 
512 kB pro data a základní pamětí flash o velikosti 1 MB rozšiřitelné pomocí karty SD 
až na 8 GB. Samozřejmostí jsou dva ethernetové porty, volně konfigurovatelný webo-
vý server, FTP server a množství standardizovaných protokolů z průmyslové a IT ob-
lasti, např. Modbus TCP/UDP, Ethernet/IP, SNMP, SNTP, HTTP, BootP, DHCP, DNS. 
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WAGO Elektro spol. s r. o. , Rozvodova 36, 143 00 Praha 4
tel.: 261 090 142, fax: 261 090 144, mobil: 737 215 302
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz
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Nové formátovací kotoučové pily společnos-
ti Wilhelm Altendorf jsou charakteristické 
svou modularitou. Proto místo jednoúčelové-
ho řídicího systému využívají modulární řídi-
cí systém se softPLC, komunikací CANopen 
a I/O svorkami. Díky této koncepci řízení je 
stroj připraven pro pozdější doplnění nebo 
modernizaci. Konstruktéři vybavili pilu funk-
cí diagnostiky stavu na základě měření spotře-
by elektřiny.
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Programovatelné automaty jsou nejpoužívanější-
mi řídicími systémy pro automatizační techniku. 
Již dávno není jejich použití omezeno na řízení dis-
krétních průmyslových procesů, zejména ve stro-
jírenství. Jsou využívány k řízení spojitých proce-
sů v chemickém, potravinářském a farmaceutickém 
průmyslu, v železárnách, ale i v dopravě, k říze-
ní technických zařízení budov, v tepelné a chladicí 
technice a vzduchotechnice, v ekologických a země-
dělských provozech.

NA TITULNÍ STRANĚ

HLAVNÍ TÉMA

časopis pro automatizační techniku

Vážení čtenáři, 
na sklonku loňského roku jsem 
se zúčastnil dvou zajímavých 
studentských soutěží, jedna 
se konala v Liberci na Fakul-
tě mechatroniky TUL, druhá 
v Praze na Elektrotechnické fa-
kultě ČVUT. Na obou studenti 

soutěžili se svými roboty (str. 5 a str. 8). Pořá-
dají se i jiné soutěže studentů s roboty, např. 
v robotickém fotbale nebo jachtingu (str. 6). 
Z účasti na soutěžích lze usuzovat, že robotům 
se věnuje značný počet našich odborných škol. 
Neznamená to, že by naše průmyslové podniky 
roboty masově používaly, jenom je snazší stu-
denty zaujmout konstrukcí a řízením robotu než 
třeba nastavením PID regulátoru – a s roboty 
se lépe soutěží. Účast a atmosféra na soutěžích 
studentů vyvracejí vžitou představu, že mládež 
nemá o techniku zájem. Nemají jen dostatek 
příležitostí. „Zkrocení vzdorující hmoty“ vy-
žaduje určité investice do materiálu (např. ná-
kup stavebnice a řídicího systému), trpělivost 
a vytrvalost studentů, ale úspěch je opojný – 
a návykový. Vyplatí se vytvářet příležitosti pro 
žáky a studenty. Nečekejme na státní podpo-
ru, na aktivitu našich ministerstev a na peníze 
z nejistých projektů – neodmítejme je, ale ne-
spoléhejme na ně. Začněme sami. Je v zájmu 
firem probouzet zájem žáků a studentů, pod-
porovat kvalitní a na praxi zaměřenou výuku 
na odborných školách. Kvalifikovaných absol-
ventů je žalostný nedostatek. 

Nezapomínejme ani na vlastní zaměstnance. 
Některé velké firmy mají i vlastní školicí stře-
disko (rozhovor na str. 10). I starší zaměstnan-
ci občas potřebují „upgrade“ svého vzdělání. 
Vzdělávání dospělých je velmi potřebné a za-
jímavé téma (str. 7). Hledejme své možnosti. 
Někdy stačí sponzorování studentských akcí, 
konkrétní školy nebo zájmového kroužku. Pro 
některé firmy je výhodnější poskytovat praxi 
a stáže studentům nebo je zaměstnávat, zadávat 
témata studentských prací, externě učit nebo ji-
nak spolupracovat se školami. Je to velmi dob-
rá a návratná investice.

V našem časopise Automa se problematice 
odborných škol a výuky automatizace věnuje-
me dlouhodobě a systematicky. Jsme připrave-
ni své aktivity pro školy i pro vzdělávání ješ-
tě rozšířit, např. na webových stránkách www.
automa.cz. Studentům a učitelům slouží i seriál 
o programování PLC (str. 29), který bude pře-
sahovat i na naše webové stránky. Jsme odbor-
nými garanty připravované dvoudílné učebni-
ce automatizace. I pravidelně publikované pře-
hledy trhu jsou na školách oblíbené – zde jsou 
věnovány PLC (str. 24 až 28). Rád bych čtená-
ře ještě upozornil na zajímavý článek o navá-
děcím systému autobusů (str. 44), který je dal-
ším z průniků umělé inteligence do každoden-
ní praxe. Věřím, že vás toto číslo zaujme. Přeji 
příjemné čtení i inspiraci. 

Snad ještě není pozdě, abych vám popřál 
úspěšný rok 2012, prožitý ve zdraví a radosti.

Ladislav Šmejkal

úvodník
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