Soutìž studentù støedních škol v NC programování s
využitím CAM programù
23. – 24. bøezna na SPŠ Na Tøebešínì, Praha 10

Organizace soutìže:
- probíhá v uèebnách školy, která na organizaci soutìže spolupracuje
- soutìží se 2 dny, kdy v pátek odpoledne je práce na PC a v sobotu dopoledne pak
písemné práce
- soutìží se ve dvou kategoriích, ruèní programování a zpracování v CAM systému
- zadání je možné zpracovat v jakémkoliv CAM systému
- pro úèastníky bude zabezpeèeno ubytování a stravování, objednávku si zajistíte
potvrzením v pøihlášce.

Pravidla soutìže:
Práce na PC - kategorie ruèní programování v ISO
- k dispozici budou PC s nainstalovanými editory Mikroprog a ELTEK, pokud chce
soutìžící použít jiný editor, musí si pøivést svùj PC s nainstalovaným editorem,
monitor k PC bude poskytnut
- soutìžící obdrží písemné zadání s podrobnými výkresy
- pøíkladù je nìkolik, s rùznou obtížností a tím i bodovou hodnotou
- na zpracování má soutìžící 3 hodiny, a je na nìm, jaké pøíklady a kolik jich
zpracuje.
- u každého pøíkladu musí vytvoøit správné NC kódy se správnými nástroji a správnou
technologií dle zadání
- do editoru se zapisuje NC kód ve tvaru ISO (Dialog není povolen) a jsou povoleny jen
urèité cykly (urèeno v zadání)
Práce na PC - kategorie CAM
- k dispozici budou PC s nainstalovanými CAM systémy SURFCAM a HSMWorks,
pokud chce soutìžící použít jiný CAM, musí si pøivést svùj PC s nainstalovaným
programem, monitor k PC bude poskytnut
- soutìžící obdrží písemné zadání, vèetnì 3D dat v rùzných pøenosových formátech
*.x_t, *.iges, *.sat
- pøíkladù je nìkolik, s rùznou obtížností a tím i bodovou hodnotou
- na zpracování má soutìžící 3 hodiny a je na nìm, jaké pøíklady a kolik jich zpracuje
- u každého pøíkladu musí vytvoøit správné dráhy nástroje (nástroje jsou zadány v
zadání a jiné se nesmí použít) se správnou technologií, dále se vytváøí seøizovací list
a samotný NC kód
Spoleèné písemné práce
1. testové otázky - odpovìdi a, b c, správná odpovìï se vybírá zakroužkováním.
èas 15 minut
2. ètení NC kódu ISO, soutìžící obdrží vytištìný NC kód a milimetrový papír, následnì
urèuje, co je NC kódem obrobeno nebo hledá chyby v kódu.
èas 120 minut
3. doplòovaèka - v tabulce jsou uvedeny funkce NC kódu a jejich názvy zpøeházenì.
Soutìžící musí správnì pøiøadit kódy k názvùm.
èas 5 minut
4. jednoduchý výpoèet – soutìžící obdrží okótovaný výkres, ve kterém musí dopoèítat
souøadnice urèených bodù
èas 10 minut

Na zpracování celé písemné èásti jsou urèeny 3 hodiny.

Hodnocení soutìže:
- obì kategorie hodnotí odborná komise složená z vylosovaných pedagogù
doprovázejících studenty a zástupcù spoleènosti 3E Praha Engineering, a.s. a
odborníkù z praxe
- vyhodnocují se nejlepší studenti v každé kategorii
- vyhodnocuje se i nejúspìšnìjší škola v dané kategorii, do tohoto hodnocení se
zaøazují školy, které mají v dané kategorii dva studenty
- vyhodnocení studenti a školy získají hodnotné odmìny

