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 CAM benchmarking analysis  GibbsCAM vs. CATIA V5  

(úloha pro 1 studenta) 

Porovnání CAM systémů Catia vs. GibbsCam v oblasti soustružení. 

 popis a srovnání funkcí 

 post processing 

 uživatelská znalost 

 výhody a nevýhody pro sériovou/kusovou výrobu 

 rychlost zpracování pgm na třech různých typech dílů v jednotlivých CAM 

systémech (reálná zkouška) 

 rozsah maintenance od providerů 
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 Automatizace měření množství kondenzátu a oleje pomocí 
měrných nádrží  

(úloha pro 1 studenta) 

 

 Vytvořit programy pro řídící jednotku PLC, které budou provádět měření 

množství měrnými nádržemi a komunikovat s nadřazeným měřícím počítačem. 

Jedná se o měření množství kondenzátu a oleje.  

 Měření množství kondenzátu: počáteční stav, měrná nádrž prázdná, kondenzát 

teče obtokem. Po příkazu z měřícího počítače PLC přepne vstupní ventil tak, 

aby kondenzát natékal do nádrže. Pak hlídá hladinu, pokud hladina vystoupá 

ke spodnímu hrotu v nádrži, PLC změří výšku hladiny kondenzátu v 

kondenzátoru a začne měřit čas natékání nádrže. Pokud hladina vystoupá k 

hornímu hrotu, PLC zastaví měření času, opět změří výšku hladiny v 

kondenzátoru, přepne vstupní ventil tak, aby kondenzát tekl obtokem, vypustí 

nádrž a připraví ji na další měření. Hodnoty výšek hladin v kondenzátoru a čas 

natékání si pamatuje a po žádosti z měřícího počítače je odešle. Při celém 

procesu PLC kontroluje, že vše probíhá korektně (například sepne-li kondenzát 

spodní hrot, musí již být vstupní ventil přepnutý do polohy „jen nádrž“, atd…), 

na displeji je indikováno, v jakém stavu měření je.  

 Měření množství oleje: počáteční stav, olej volně protéká měrnou nádrží. Po 

příkazu z měřícího počítače PLC uzavře ventil na výtoku měrné nádrže. Pak 

hlídá hladinu, pokud hladina vystoupá ke spodnímu hrotu v nádrži, PLC začne 

měřit čas natékání nádrže. Pokud hladina vystoupá k hornímu hrotu PLC 

zastaví měření času, otevře ventil na výtoku nádrže. Čas natékání si pamatuje 

a po žádosti z měřícího počítače jej odešle. Při celém procesu PLC kontroluje, 

že vše probíhá korektně, na displeji je indikováno, v jakém stavu měření je. 
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 Zpracování experimentálně zjištěných dat z reálné parní 
turbíny 

 (úloha pro 1 studenta) 
 
Úkolem pro studenta bude provést analýzu experimentálně zjištěných dat z pohledu 

proudění posledním stupněm a axiálním difuzorem. Dílčí úkoly budou vypadat takto: 

 Stručná rešerše literatury na téma experimentální měření na reálných turbínách. 

 Popis experimentálního měření a měřicí techniky. 

 Určení parametrů posledního stupně parní turbíny na základě měření (tlakové 

poměry, entalpické spády, reakce, Machova a Reynoldsova čísla, průtoky 

ucpávkami) pro řadu měřených režimů. 

 Diskuze výsledků. 

 

Kromě výše uvedeného tématu je možné si ve společnosti domluvit 
individuální téma bakalářské práce. V případě zájmu nás kontaktujte 
emailem na student@doosan.com. 
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