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tí udržuje konstantní hodnotu. V praxi se 
s tímto průběhem s největší pravděpodob-
ností nesetkáme. Buď bude soustava více-
kapacitní, nebo budou na soustavu působit 
různé poruchy, jako např. chlazení, při kte-
rém by regulovaná veličina při vypnutí akč-
ní veličiny neudržovala konstantní hodno-
tu. Názorně je právě na grafu 5 : 20 z obr. 8 
vidět vliv zpoždění a kapacity ohřívacího 
dna konvice.

Na obr. 10 je ještě jednou uveden prů-
běh regulované veličiny 5 : 20, tentokrát 
v závislosti na akční veličině. Na začátku 
průběhu je patrný velký vliv zpoždění, kdy 
se voda začíná ohřívat až po 15 s. Z průbě-
hu je také zřejmé, že při vypnutí ohřevu se 
skutečně zpomaluje růst teploty a že vše 
je silně ovlivněno kapacitou topného dna  
konvice.

Úlohy

1. Obdobně k úlohám 1, 2, 3, 4 řešte problé-
my s využitím řízení příkonu konvice me-
todou PWM.

2. Navrhněte algoritmy, popř. program PLC, pro 
různé metody řízení konvice metodou PWM.

3. Navrhněte algoritmy, popř. program PLC, 
pro řízení konvice metodou PWM ve více 
stupních, popř. spojitě, obdobně jako u re-
gulátoru typu P.

Závěrem

Původním účelem měření ohřevu vody bylo 
ověřit, zda by bylo možné varnou konvici zařa-
dit do výuky v laboratorních cvičeních pro sle-
dování chování regulovaných soustav. Naším 
cílem bylo také proměřit charakteristiku ohře-

vu vody v konvici v závislosti na čase, a to při 
různém příkonu. Z provedených měření a roz-
borů vyplývá, že varná konvice je vhodná pro 
výuku metodiky měření teploty a pro úlohy, 
které nevyžadují dlouhé doby, např. dynami-
ku počáteční fáze ohřevu a začátku chladnutí, 
k ilustraci základního principu PWM. Naopak 
pro úlohy dlouhodobého charakteru, např. re-
gulace s uvažováním opětného zapnutí nebo 
samovolné ustálení teploty při malých výko-
nech PWM, je konvice pro příliš dlouhé doby 
měření – řádově v hodinách, nevhodná. Pro 
tyto případy je nutné najít a konstrukčně vy-
řešit jiné, rychlejší modely.
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Společnost SAP investuje přes 250 tisíc 
eur do iniciativy Meet and Code, která pod-
poruje digitální vzdělávání mládeže ve 22 ev-
ropských zemích. Meet and Code je součástí 
projektu EU Code Week a má za cíl učit mla-
dé lidi programovat. Neziskové organizace či 
školy mohou o grant pro své vzdělávací ak-
tivity cílené na věkovou kategorii 8 až 24 let 
zažádat do 15. září, samotný EU Code Week 
proběhne od 6. do 21. října. Novinkou letoš-
ního ročníku jsou ceny za nejlepší projekty.

Za iniciativou Meet and Code stojí kro-
mě společnosti SAP také nadace Haus des 
Stiftens a TechSoup Europe, síť 24 organiza-
cí působících ve 48 zemích a hájících zájmy 
občanské společnosti. Jejím cílem je dát mla-
dým lidem příležitost dozvědět se více o di-
gitálním světě, naučit je programovat a po-
skytnout jim možnost využít tyto znalosti při 
jejich uplatnění na pracovním trhu. Součástí 
EU Code Week budou hackatony, worksho-
py a další aktivity.

Zájemci z řad neziskových organizací či 
škol mohou o grant zažádat na www.meet-
-and-code.org. Grant mohou kromě České 
republiky a Slovenska rovněž získat projek-
ty z těchto zemí: Británie, Bosna a Hercego-

SAP – grant na digitální vzdělávání

vina, Bulharsko, Chorvatsko, Francie, Itálie, 
Irsko, Kazachstán, Maďarsko, Makedonie, 
Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, 
Rusko, Srbsko, Slovinsko, Španělsko, Švý-
carsko a Ukrajina.

V roce 2017 proběhlo v rámci projektu 
šest stovek akcí ve 280 městech a zúčastni-
lo se téměř 30 000 mladých lidí. V brněnské 
vývojové laboratoři SAP Labs Česká repub-
lika se ve spolupráci s neziskovou organiza-
cí Czechitas konalo osm workshopů, z toho 
šest bylo určených speciálně pro mladé ženy 

a dva pro děti, které měly možnost vyzkoušet 
si např. vizuální programovací jazyk Scratch. 
Dohromady se těchto workshopů zúčastnila 
zhruba stovka žen a 30 dětí.

„Vloni se do projektu zapojilo dvacet kole-
gů, kteří s nadšením učili programovat malé děti 
i mládež. Ukázali jim, že vytvořit vlastní aplika-
ci vůbec nemusí být složité. Otevíráme tak cestu 
k informační technice i těm, kteří by si na to ji-
nak netroufli, což má pro ně i pro budoucí pra-
covní trh zásadní přínos,“ okomentoval Mar-
tin Janáček, ředitel SAP Labs Česká republika.

Letos navíc mohou přihlášené projekty 
nově získat cenu ve třech kategoriích: kick 
and code (projekty propojující IT s fotba-
lem), inovace (projekty zaměřené na aktuál-
ní témata, jako jsou internet věcí, blockchain, 
umělá inteligence, 3D tisk atd.) a rovné příle-
žitosti (projekty prosazující toleranci a spo-
lečenskou diverzitu). V každé kategorii bude 
oceněno pět nejlepších vzdělávacích aktivit.

SAP se účastí na tomto projektu připojuje 
k další z mnoha iniciativ, jejichž cílem je zvý-
šení počítačové gramotnosti mladých a zvý-
šení konkurenceschopnosti mladé generace 
na budoucím pracovním trhu.
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Obr. 1. Workshop v SAP Labs Česká republika 
v rámci Meet and Code 2017


