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výzkum, vývoj, vzdělávání

teligentního termostatu“ – nejenom pro řízení 
konvice, ale i pro vytápění či chlazení míst-
nosti. Časový údaj o trvání náběhu může být 
využit ke korigování časového programu pro 
řízení klimatu v místnosti. Situace je ale kom-
plikovanější – hodnota překmitu i doba po-
třebného předstihu závisí na dalších vlivech, 
zejména na žádané hodnotě teploty, na inten-
zitě a dynamice ochlazování (např. na teplotě 
okolí, intenzitě ochlazování a na akumulační 
schopnosti pláště, na proudění vody v konvici 
a proudu vzduchu v okolí). Proto by skuteč-
ně „inteligentní“ termostat měl mít schopnost 
tyto hodnoty průběžně zjišťovat (adaptovat se 
na měnící se podmínky).

Kontrolní otázky

1. Je teplota varu skutečně 100 °C vždy 
a všude?

2. Při jaké teplotě vře voda v obvyklých 
nadmořských výškách, na vrcholcích Alp 
a v Himálaji?

3. Jaké teploty lze dosáhnout v tlakovém 
hrnci? 

Úlohy:

1. Vyřešte program pro co nepřesnější regu-
laci teploty v konvici na hodnoty 30 °C, 
40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C tak, že ohřev 
přerušíte s odpovídajícím předstihem.

2. Navrhněte algoritmus a program PLC pro 
automatické nalezení teploty, při níž se po 
vypnutí zastaví její růst (teplotu kulmina-
ce), a odpovídající doby od zapnutí.

3. Navrhněte algoritmus a program PLC pro 
automatické změření doby, kdy růst teplo-
ty kulminuje – pro různé hodnoty teploty, 
např. pro 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C.

4. Navrhněte algoritmus a program PLC, kte-
rý zajistí zapnutí konvice tak, aby teplota 
kulminovala ve zvoleném čase – pro růz-
né hodnoty teploty, např. pro 30 °C, 40 °C, 
50 °C, 60 °C, 70 °C.

5. Navrhněte jinou variantu tepelné soustavy 
pro laboratorní experimenty, která bude mít 
obdobné vlastnosti jako konvice, ale bude 
vykazovat výrazně rychlejší dynamiku.

6. Podle náběžné části časových průběhů tep-
loty z obr. 3, obr. 4 a podle postupů z učeb-
nic proveďte identifikaci soustav. Jak byste 
postupovali při identifikaci procesu ochla-
zování (tepelných ztrát) podle sestupné 
části průběhů?
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 učitelé automatizace na SPŠ Zlín

V druhé polovině května se ve Vídni ko-
naly veletrhy SMART Automation, C41, za-
měřený na řízení kvality, a veletrh obrábění 
a zpracování kovů Intertool. V kongresových 
sálech vídeňského výstaviště zároveň probí-
hala konference IoT FORUM CE. Návštěv-
ník si tedy mohl v jeden čas a na jednom mís-
tě udělat ucelenou představu o situaci na trhu 
u našich rakouských sousedů.

Podle závěrečné zprávy se na veletrzích 
představilo přes 450 vystavovatelů a navštívi-
lo je více než 22 000 návštěvníků. Velkou vý-
hodou těchto veletrhů je uspořádání výstaviš-
tě, kde návštěvník od vstupu prochází ukáz-
kou výrobního procesu. Od softwarového 
návrhu produktu přes vývojové prostředí ří-
zení a automatizace, měření a regulaci, řízení 
kvality až po vlastní výrobu na strojích, včet-
ně využití robotů ve výrobě. Mnoho vystavu-
jících společností se ztotožnilo s ideou: „Od 
chytrých myšlenek k chytrým produktům“. 

Ve dnech 16. a 17. května se v kongre-
sovém sále konala konference IoT Forum 
2018. Dvoudenní akce představila názory 
více než 60 řečníků. Diskutovala se dnes 
všeobecně vnímaná témata vlastnictví dat 
a personalizace jejich využití a otázky od-
povědnosti za nezpracovaná – surová data 

Čtyři v jednom ve Vídni

a za výsledky z nich zpracované. Nikdo ze 
zúčastněných nerozporoval skutečnost, že 
digitalizace určuje naši budoucnost. Pozor-
nost se spíše obracela k tématům, která lze 
zahrnout do posunu od úvah, jak budeme žít 
zítra, k úvahám, jak zítra žít chceme. 

Velká pozornost byla věnována součas-
ným koncepcím, kde digitální dvojče v clou-
du umožňuje vývoj produktu, návrh výrobní 
linky pro jeho výrobu včetně testování a ná-
sledného sledování dynamiky a optimalizace 

výroby po vazbu na administraci, obchod a ří-
zení vztahu se zákazníky. K stále častějším 
tématům patří smart cities a smart farming. 
Využití rozšířené reality a blockchainů bylo 
předvedeno nejen v prezentacích, ale také 
v mnoha stáncích. Jde o věci, které si cestu 
do průmyslu již našly.

Příští ročník Smart Automation se usku-
teční od 14. do 16. května 2019 v Design 
Centre v Linci.
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Obr. 1. Místo konání veletrhů: výstaviště Messe Wien (foto: Reed Messe Wien)


