Kybernetika

Zprávy
Kybernetika, Vol. 19 (1983), No. 1, 90

Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/124468

Terms of use:
© Institute of Information Theory and Automation AS CR, 1983
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Czech Republic provides access to digitized
documents strictly for personal use. Each copy of any part of this document must contain these
Terms of use.
This paper has been digitized, optimized for electronic delivery and stamped with
digital signature within the project DML-CZ: The Czech Digital Mathematics Library

http://project.dml.cz

ZPRÁVY (NEWS)/KYBERNETIKA— 19 (1983), 1

IFAC slaví 25 let
IFAC je zkratka z počátečních písmen
anglického názvu Mezinárodního sdružení
pro automatické řízení (International Federation of Automatic Control). Své 25. narozeniny
oslavil IFAC 1. října 1982 ve svém rodišti —
Heidelbergu (NSR).
Před 25 lety bylo slovo „automatizace"
pro většinu lidí jen slovem, směsí fikce, reality,
naděje i obav. Dnes sdružuje IFAC 40 národ
ních členských organizací, k nimž náleží i
ČSSR. Cílem založení IFAC bylo šířit teorii
i praktické aplikace metod automatického
řízení do oblasti mírového využití jeho mož
ností. Bylo to poněkud dobrodružné v tehdej
ším ovzduší studené války, avšak optimismus
překonal všechny potíže. Automatizace se
stala ohniskem nynější technické revoluce a
její působení proniklo prakticky do každé
výrobní sféry a do mnoha netechnických
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činností; pociťují je lidé v průmyslových
částech světa a postupně se uplatní i v dosud
málo vyvinutých zemích.
V uplynulých 25. letech se IFAC stal
světovou organizací, jejíž podniky navštívilo
na 50 000 účastníků. Rozšiřuje se okruh
odběratelů publikací IFAC a národní organi
zace IFAC se stále více podílejí na odborném
dění svých zemí.
Na staré univerzitě v Heidelbergu bylo nač
vzpomínat a co si přát: Na zvláštním meziná
rodním kolokviu „Automatické řízení — pří
tomnost a budoucnost" pohovořili přední
světoví vědečtí pracovníci o účincích automa
tického řízení na výrobu, společnost, ekono
miku a na rozvojové země. Je třeba si jen přát,
aby IFAC stále naplňoval ideje, které si
vytyčili jeho zakladatelé.
Za Národní komitét IFAC
Vladimír Strejc

