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Abstrakt: 

Cílem této bakalářské práce je simulace chování elektro-hydraulického ventilového bloku 

ovládajícího prostřednictvím tlaku hydraulického oleje hlavní uzavírací ventil na vstupu páry do 

turbíny, za použití běžného PLC řady MicroLogix 1200 firmy Allen-Bradley. V průběhu práce 

bych si měl osvojit základní principy programování PLC automatů. Po naprogramování 

algoritmu chování tohoto elektro-hydraulického bloku by uvedena soustava po připojení 

k reálnému fyzickému řídicímu systému turbíny, sloužila účelu ověřování korektního chování 

ochran turbíny. Dále bych se měl okrajově seznámit s obecnými principy a normami 

zabývajícími se problematikou SIL a SIS. 
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Abstract: 

The aim of this bachelor thesis is to simulate the functioning of an electro-hydraulic valve 

block which controls through the pressure of the hydraulic oil main shutoff valve on the steam 

inlet to the turbine. This electro-hydraulic valve block will be controlled by using a 

conventional PLC MicroLogix1200 Allen-Bradley. During the work I had to learn the basic 

principles of programming PLCs. MicroLogix 1200PLC with program algorithm functioning of 

electro-hydraulic block by the connection to the control system of the turbine should be used to 

verify the correct functioning of the turbine protection. Among others should also learn about of 

the general principles and standards SIL and SIS. 
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DI    - (Digital Input) digitální vstupy  

DO   - (Digital Output) digitální výstupy 

PLC   - (ProgrammableLogicController) programovatelný automat pro řízení  

   technologických procesů,Např. SIEMENS Simatic, Alle- Bradlay 

ŘS    - řídicí systém 

SIL   - (Safety Integrity Level),úroveň integrity bezpečnosti. 

SIS   - (SaferyInstrumentedSystem), přístrojový bezpečnostní systém. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce popisuje mé působení na odborné praxi ve firmě Autel a.s. sídlící 

v Třinci. Tato firma byla založena v roce 1993. Firma má kolem 100 zaměstnanců.  

Pro tuto formu bakalářské práce jsem se rozhodl z důvodu, že s rozvojem techniky jsou 

kladeny stále větší požadavky na odborné znalosti pracovníků, kteří tuto techniku vyvíjejí, 

obsluhují a opravují a předpokládá se, že tyto odborníky pro praxi připraví škola. Jednou 

z možností, jak ověřit a ovlivnit kvalitu budoucích techniků, je účast studentů na odborných 

praxích ve firmách již v průběhu vzdělávání. Své teoretické znalosti i praktické zkušenosti, 

které jsem dosud nabyl, jsem se tedy rozhodl prověřit absolvováním právě odborné praxe. 

Tato bakalářská práce se zabývá simulací chování hydraulického bloku turbíny. 

V následujících bodech této bakalářské práce bude popsána teoretická část o turbínách. 

Rozdělení turbín, řešení bezpečnosti turbín, určování metod rizik spjatých s turbínami.  

Po nastudování těchto základních informací jsem měl za úkol seznámit se s PLC řady 

MicroLogix 1200 Allen-Bradley, na kterém bude provedena simulace chování turbíny.  

Mým prvním praktickým úkolem bylo sestavit přípravek skládající se hlavně s PLC a 

ostatních komponentů. Následovalo naprogramování a odladění algoritmu. Kompletní ověření 

funkčnosti přípravku a nasimulování chování elektrohydraulického bloku 2oo3  jsem provedl 

společně s projektanty na připravené skříni ASŘ pro řízení turbíny. 
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2. Popis odborného zaměření firmy, u které student 

vykonal odbornou praxi a popis pracovního zařazení 

studenta 

Firma Autel, a.s., ve které jsem praxi vykonával, má hlavní sídlo v Třinci. Byla založena 

v roce 1993.  

2.1. Aktivity firmy 

AUTEL je inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující spolehlivé a pružné služby a 

dodávky nejmodernějších technologií na klíč pro průmyslové celky v těchto oblastech:  

 VN, NN technologický silnoproud a regulované pohony 

 prostředky MaR, tzv. „polní instrumentace“ 

 řídicí a vizualizační systémy základní úrovně 

 rozvrhování a řízení výroby (MES) 

AUTEL nabízí široký rozsah inženýringových produktů s referencemi na různých 

technologických aplikacích: 

 od konzultací, vedení projektu, zpracování projektové dokumentace, analýzy a 

programování, nákupu subdodávek 

 přes test zařízení u zhotovitele, instalaci, studené a teplé zkoušky, školení operátorů 

 po zkušební provoz, závěrečný test a garanční a po garanční servis. 

AUTEL hodnotí svůj úspěch podle schopnosti pomoci svým zákazníkům zvyšovat 

konkurenceschopnost jejich produktů. 

AUTEL během své existence byl a je členem týmů spolu se společnostmi reprezentujícími 

špičku světové technologie a vyvíjejícími stále nová řešení. Našimi technologickými partnery 

jsou hlavně evropské společnosti, zatímco zákazníci-uživatelé jsou rozmístěni po celém světě. 

 

2.2. Popis úkolu studenta 

Během praxe jsem nastudoval informace týkající se turbosoustrojí, řízení turbín,řešení 

bezpečnosti, bezpečnostní rizika, určování metod rizik a jaké máme metody redukce rizika. 

Pro praktickou část jsem si osvojil programovací prostředí MicroLogix1200 od firmy 

Allen-Bradley, ve kterém jsem vytvořil algoritmus pro simulaci chování hydraulického 

bloku 2oo3. 
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Další praktický úkol obsahoval sestavení přenosného přípravku s PLC a ostatními 

komponenty.  

Naprogramováním sestaveného přípravku a jeho připojením na příslušné vstupy do skříně 

ASŘ pro řízení turbíny jsem přešel k otestování ochrany 2oo3. 
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3. Turbosoustrojí 

Jednoúčelové zařízení složené z turbíny jako pohonné jednotky a z rotačního stroje, který je 

obvykle pomocí spojky spojen s hřídelí turbíny. Nejčastěji používaná turbosoustrojí jsou 

tvořena turbínou s alternátorem k výrobě elektrické energie, s dmychadlem nebo kompresorem 

pro dodávku stlačeného plynu a s čerpadlem pro dodávku napájecí vody do parního kotle. 

Výhodou tohoto uspořádání je snadná možnost změny otáček pohonné jednotky, která 

umožňuje energeticky výhodnou regulaci výkonu soustrojí. 

 

Obr. 3-1 Model turbosoustrojí s příslušenstvím(1) 

3.1. Parní turbína 

Parní turbína byla vynalezena v roce 1884, následně byla zdokonalována a společně se 

spalovacím motorem ve dvacátém století předčili parní stroje, a tak je i nahradili. 

Parní turbína je rotační lopatkový stroj, který nám převádí tepelnou energii páry na rotační 

pohyb. Skládá se z jednoho nebo několika lopatkových kol, které se postupně zvětšují. 

Lopatková kola umístěna na hřídeli se nazývají oběžná a spolu s osou tvoří rotor. Ta, která jsou 

součástí statoru stroje, se nazývají rozváděcí . 

Při průchodu lopatkovými kanály turbíny se pára rozpíná, její tepelná energie se mění na 

tlakovou a následně na kinetickou. Ta je předávána rotoru turbíny jako energie mechanická. 

Mechanická energie je v elektrárnách přiváděna z hřídele turbíny k elektrickému generátoru. 

U jiných zařízení ovšem může být mechanická energie využita pro pohon jiných pracovních 

strojů jako čerpadel, turbodmychadel, pohonu lodního šroubu atd. 
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Obr. 3-2 Parní turbína (2) 

3.2. Plynové turbíny 

Plynová nebo také spalovací turbína byla poprvé patentována v roce 1791, ale 

k praktickému využití měla ještě daleko. První pokusnou spalovací turbínu vyrobila pražská 

firma v roce 1905 s účinnosti jen 3%.  

Plynová turbína je stroj, který mění tepelnou a mechanickou energii proudících plynů na 

mechanickou práci a roztočí tak hřídel. Plynové turbíny dělíme podle přívodu pracovních plynů  

na izobarické a izochorické. Izobarické rovnotlaké, kdy pracovní plyn vstupuje do turbíny při 

přibližně konstantním tlaku. Izochorické  rovnoobjemové impulsové, kdy pracovní plyn 

vstupuje do turbíny v nárazových dávkách. 

Díky vysokému poměru výkonu k váze je plynová turbína ideální pro pohon letadel.Používá 

se také i k přeplňování spalovacích motorů v železniční dopravě, pro silniční motorová vozidla,  

jadernou techniku, pohon turbokompresoru atd. 

Vzduch vstupuje sacím hrdlem do kompresoru, vidíme na obrázku 3-3 (označení 1), z něho 

je vytlačen do spalovacích komor (označení2). Tam se do něj rozprašuje palivo. Teplem 

vzniklým při jeho spalování se několikanásobně zvětší objem spalin, které velikou rychlostí 

proudí do turbíny (označení 3). Při průchodu jim předávají značnou část energie a potom 

vystupují zmenšenou rychlostí do ovzduší. 
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Obr. 3-3 Plynová turbína(3) 

4. Řízení turbíny 

V dnešní době se pro řízení turbín používají elektronicky programovatelné řídicí systémy, 

které se z hlediska své funkce rozdělují na oblast regulace turbíny a na zabezpečení turbíny. 

Jelikož mým úkolem je nasimulovat bezpečnostní hydraulický TRIP BLOK, budu se v další 

části zabývat oblastí ochran turbín. 

4.1. Řešení bezpečnosti 

Bezpečnostní systém musí být v souladu s normou IEC/EN 61508. Jedná se o mezinárodní 

normu jako základ pro specifikaci, projektování a provoz bezpečnostních systémů SIS 

(přístrojový bezpečnostní systém). 

Norma IEC/EN 61508 se zabývá konkrétně „funkční bezpečností 

elektrických/elektronických/programovatelných elektronických bezpečnostních systémů“.Slouží 

proto pro výrobce zařízení a procesních přístrojů. Úkolem je vyvinout a ověřit taková zařízení, 

aby vyhovovala požadavkům kladeným na bezpečnost a zajistit všechny relevantní informace 

tak, aby se tato zařízení dala používat s ostatními v rámci celého řetězce SIS. 

Na rozdíl od výše uvedených norem, souvisejících s bezpečnými poruchami, umožňuje 

norma IEC/EN 61508 přístup „auto-certifikace“ pro kvantitativní a kvalitativní bezpečnostní 

odhady,aby bylo zajištěno, že je obsažná a prokazatelná pro ostatní strany. 

4.1.1. Bezpečnostní rizika 

Turbína jako rotační stroj představuje nebezpečné zařízení, které v případě překročení 

bezpečnostních mezí různých parametrů, jako jsou například otáčky, tlak, teplota,může  

způsobit vážné poškození majetku nebo i zdraví lidí, jak můžeme vidět na obrázku poškozené 

turbíny níže. 



7 
 

 

Obr. 4-1Poškozená turbína (4)   Obr. 4-2Poškozená turbína (4) 

Pro posouzení závažnosti rizika spojeného s provozováním turbín a jiných zařízení a 

průmyslových procesů slouží soubor norem ČSN/EN 61508/61511. 

4.2. Určení úrovně rizika 

Posouzením rizika podle různých metod se zabývá například norma ČSN EN 61508-5. 

4.2.1. Metoda ALARP 

Riziko v této metodě můžeme rozdělit do tří úrovní rizika: 

 Přijatelná – rizika vnímaná jako bezvýznamná, přijatelná, podobná rizikům 

každodenního života. Předpokládá se však, že i tam, kde mohou  být tato rizika 

snížena, měla by být snížena v souladu se zásadou ALARP 

 Tolerovaná –  rozsah, ve kterém jsou rizika přijatelná, jestliže splňují princip 

ALARP. To znamená,že: 

-riziko je odhadováno ze „správné“ přesnosti; 

-k dispozici je velký rozdíl mezi zisky plynoucí z dalšího snížení rizika 

a náklady tohoto snížení; 

-pravidelně se opakuje posouzení rizika; 

 Nepřijatelná (není tolerováno) – uvedeno stavem instalace velikosti rizik, nad 

kterými by se systémy nesměly pohybovat. Systém by měl být v takovém případě 

buď znovu předělán a doplněn o zařízení a systémy, které snižují riziko práce nebo 

ho ukončit  
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4.2.2. Metoda určení úrovně SIL 

SIL - úroveň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level): Diskrétní úroveň pro stanovení 

požadavků na integritu bezpečnosti bezpečnostních přístrojových funkcí,které mají být 

přiděleny do bezpečnostních přístrojových systémů. Celkem jsou čtyři úrovně integrity 

bezpečnosti nejvyšší je 4, nejnižší 1. 

Při použití této metody musíme zavést z důvodu zjednodušení omezený počet parametrů, 

které ovšem charakterizují základní vlastnosti nebezpečné situace a to v případě selhání nebo 

nedostupnosti systémů souvisejících s bezpečností. Jsou čtyři rizikové parametry, viz. Tabulka 

4-1. U každého se provádí jeho klasifikace. Dále se všechny parametry vzájemně kombinují pro 

rozhodnutí, jaká úroveň integrity bezpečnosti se systémům přiřadí. Čím vyšší úroveň integrity 

bezpečnosti, tím účinnější snížení rizika. Parametry, které vidíme na obr. 4-3 jsou potřebné pro 

každou charakteristickou situaci. V našem případě u posouzení rizika spojeného s provozem 

parního turbogenerátoru, jsme došli do úrovně bezpečnosti SIL1 pro parametry typu teplota, 

tlak, vibrace. V případě nejkritičtějšího parametru spojeného s provozem turbíny, kterým je 

překročení maximálních otáček, jsme došli do úrovně bezpečnosti SIL3 viz. obr. 4-3. 
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Třída rizika Výklad rizika 

Třída I. Nepřípustné riziko. 

Třída II. Nežádoucí riziko, přípustné pouze v případě, že snížení rizika 

je neproveditelné nebo v případě, že náklady jsou výrazně 

neúměrné dosaženému zlepšení. 

Třída III. Přípustné riziko v případě, že náklady na snížení rizika by 

přesáhly dosažené zlepšení. 

Třída IV. Zanedbatelné riziko. 

Tab.4-1Výklad tříd rizika(5) 

 

Východisko pro 
odhad rizika

snéžení

C = Důsledkový rizikový parametr
F = Frekvence a doba rizikového parametru 
P = Možnosti selháni aby se zabránilo   

nebezpečí rizikových parametru 

W = Pravděpodobnost nežádoucích výskytu --- = Žádná bezpečnostní požadavky
a = Žádné zvláštní požadavky na bezpečnost
b = Jednotlivý E / E / PES nestačí
1, 2, 3, 4 = Úroveň bezpečnostní integrity

3

1

 

Obr.4-3 Diagram rizik 
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Níže uvedená tabulka obsahuje údaje, podle kterých jsem sestavoval diagram rizik. 

Rizikový parametr  Klasifikace Pozn. 

Následek (C) 

CA Menší zranění Systém klasifikace je vytvořen pro posouzení 

CB Zranění jedné nebo více osob s trvalými zranění nebo smrti osob. Pro hodnocení 

 

následky, smrt jedné osoby 

materiálních škod a škod na životním 

prostředí 

CC Smrt několika osob je nutné vytvořit jiná klasifikační schémata. 

  CD Smrt velkého počtu osob Musíme brát v úvahu následky nehod a jejich 

      vyléčení. 

Četnost a doba FA Vzácné až častější vystavení v nebezpečné Parametr zohledňuje: 

vystavení v nebezpečné   oblasti -četnost a dobu, po kterou jsou osoby 

oblasti (F) FB časté až trvalé vystavení v nebezpečné oblasti vystaveny nebezpečí. 

Možnost se nebezpečné PA Možné za určitých podmínek Parametr zohledňuje: 

události vyhnout (P) PB Téměř nemožné  - upozornění obsluhy, že systém selhal 

         - možnost zabránit nebezpečné události za 

           určitých podmínek 

         - dostatečná doba k zabránění nebezpečné 

           události 

Pravděpodobnost W1 Velmi malá pravděpodobnost Účelem činitele W je odhad četnosti 

nežádoucího výskytu W2 Malá pravděpodobnost   nežádoucího výskytu bez přidání jakýchkoliv 

(W) W3 Poměrně vysoká pravděpodobnost 

systémů souvisejících s bezpečností, ale 

včetně 

        všech vnějších prostředků pro snížení rizika. 

        V případě malých zkušeností s EUC se může 

        odhad činitele W provést výpočtem. Pak 

        

musíme provést předpověď nejhoršího 

případu. 

Tabulka 4-2 Vzorové údaje pro sestavení diagramu(6) 

4.2.3. Metody redukce rizika 

Na obrázku 4-4 vidíme, že v našem případě do SIL 1 patří poloha ventilu, tlak na výstupu 

turbíny, ventil teploty páry, teplota páry na výstupu z turbíny, tlak mazacího oleje, axiální posuv 

hřídele, vibrace turbíny a vibrace generátoru. V SIL 3 máme měření otáček.  
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Obr. 4-4Metody redukce rizika  
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5. Postup řešení zadaných úkolů 

5.1. Sestavení  přípravku pro simulaci 

Mým prvním praktickým úkolem bylo udělat sestavu PLC, napájecího zdroje, přepínačů, 

svorkovnic a ochranných pojistek pro snadné připojení k ochrannému řídicímu systému turbíny.  

 

Obr. 5-1 sestava PLC  

5.2. Detailní popis 

Soustava se skládá z 10-ti tlačítek, PLC od firmy Allen-Bradley, ke kterému jsou připojené 

další rozšiřující vstupní/výstupní karty. Výstupy jsou rozděleny na digitální a analogové. Jsou 

připojené přes ochranné pojistky svazkem vodičů k přechodovým svorkovnicím reálného 

ochranného řídicího systému turbíny. 

Celá soustava je napájena ze sítě 230V do zdroje s výstupem 24V/DC,1A. 

Na obrázku 5-2 je blokově znázorněno připojení simulátoru k řídicímu systému turbíny. 

5.2.1. Popis PLC 

PLC jako první začala vyvíjet firma Allen-Bradley a to v USA. Tato firma se stala součástí 

koncernu Rockwell international, nyní Rockwell Automation. Firma Allen-Bradley nabízí také 

velice malý, přesto komfortní PLC střední třídy systému MicroLogix1200. Spojuje v sobě 

výhody kompaktního a modulárního systému s možností rozšíření o 6 modulů. Mezi 

nejzajímavější technické vlastnosti patří PID instrukce, proměnné typu LongInt 32-bit, Float a 

String, 1 rychlý čítač do 20kHz, 4 vstupy přerušení pro vysokorychlostní procesy, 4 vstupy typu 

latch k zachycení mikro sekundových pulsů, 2 potenciometry vestavěné přímo v řídicím 

systému,  jejichž hodnota/poloha 0 až 25/ je softwarově dostupná. 
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Obr. 5-2 PLC MicroLogix1200 (7) 

 

Obr. 5-3 Vývojový software RSLogix500 (7) 
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Obr. 5-4 Blokové schéma připojení simulátoru k ŘS turbíny 

 

5.3. Programování  PLC 

Program byl vytvořen v programovacím prostředí RSLogix 500.  

5.3.1. Logika programu 

Algoritmus v PLC ML1200 simuluje chování elektrohydraulického bloku 2oo3.  
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Vstupy do ML1200 jsou: 

DI1-otevření ventilu A (binární povel s ŘS turbíny) 

DI2-otevření ventilu B (binární povel s ŘS turbíny) 

DI3-otevření ventilu C (binární povel s ŘS turbíny) 

DI4-chod hydraulického čerpadla (přepínač S4 na simulátoru) 

Výstupy z ML1200: 

AO1- Tlak oleje na vstupu Hydraulického bloku (4mA=0bar/20mA=160bar). Od zapnutí 

čerpadla DI4=log1 narůstá po rampě 20bar/s až k hodnotě 140bar. Při vypnutí čerpadla DI4 

klesá po rampě 20bar/s na hodnotu 0bar. 

AO2-Tlak oleje na ventilu A.Pokud je DI1=log1 kopíruje tlak AO1. Jestliže je DI1=log0 

pak je AO2=log0 

AO3-Tlak oleje na ventilu A. Pokud je DI2=log1 kopíruje tlak AO1. Jestliže je DI2=log0 

pak je AO3=log0 

AO4-Tlak oleje na ventilu A. Pokud je DI3=log1 kopíruje tlak AO1. Jestliže je DI2=log0 

pak je AO3=log0 

AO5-Tlak oleje na výstupu Hydraulického bloku. Pokud jsou aspoň dva ze tří digitálních 

vstupů DI1/DI2/DI3=log1, kopíruje AO5 tlak z AO1, pokud předchozí podmínka není splněná 

pak je AO5= 0bar. 
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5.4. Program  PLC 

 

Obr. 5-5 Tlak na vstup TRIP bloku 

 

Obr. 5-6Tlačítka S8 až S9 
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Obr. 5-7Tlačítko S10 a výběr dva ze tří 

 

 

Obr. 5-8tlačítka S0 až S6 

5.5. Zapojení do skříně ASŘ 

Zapojil jsem jednotlivé výstupy z PLC do ASŘ skříně tak, abychom mohli nasimulovat 

tlaky na jednotlivých ventilech a odzkoušet chování ŘS turbíny. 
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Obr. 5-9Zapojení 

5.6. Simulace chování turbíny 

Jako první jsme odzkoušeli test pohyblivosti jednotlivých ventilů a to pomocí sepnutí 

tlačítek na obrazovce ŘS turbíny. Názorně to můžeme vidět níže. 
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Obr. 5-10Test pohyblivosti ventil A  

 

 

Obr. 5-11Test pohyblivosti ventil C  

 

Na dalším obrázku je znázorněno, jak funguje ochrana dva ze tří, kterou průběžně testujeme 

tak,že vždy uzavřeme po krátkou dobu jeden ze tří ventilů a tlak na výstupu z 2oo3 

hydraulického bloku nám nepoklesne (turbína není odstavena), na rozdíl od tlaku měřeného na 
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uzavřeném ventilu (u reálného hydraulického 2oo3 bloku došlo k uzavření ventilu a tudíž není 

mechanicky poškozen).Během tohoto testování se ověřuje, zda je řídicí systém turbíny správně 

zapojen a nakonfigurován, tzn. konkrétním ventilům odpovídají příslušné tlaky. Toto testování 

se u reálné turbíny provádí vždy před jejím spuštěním, ale také periodicky během provozu, aby 

bylo zajištěno, že v případě překročení některých nebezpečných provozních parametrů dojde 

k bezpečnému odstavení turbíny. 

Po nasimulování chodu turbíny otevřením všech tří ventilů na 2oo3 hydraulickém bloku, viz 

obrázek 5-10 níže, se dále otestují simulací postupně všechny podmínky pro chod turbíny a 

jejich změnou musí dojít k okamžitému uzavření všech tří ventilů a tím k odstavení turbíny.Toto 

simulátor provede poklesem tlaku na výstupu z 2oo3 hydraulického bloku. 

 

Obr. 5-12Test dva ze tří  
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Obr. 5-13 Otevření všech ventilu 
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6. Závěr 

Při absolvování odborné praxe jsem byl zaměstnán ve firmě Autel a.s. V průběhu praxe 

jsem měl možnost projít různými pracovními pozicemi a podílet se na různých projektech. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit přípravek a program v PLC řady MicroLogix 1200 od 

firmy Allen-Bradley pro simulaci elektrohydraulického 2oo3 bloku turbín a otestovat ho na 

reálném projektu, který v době mého působení firma Autel aktuálně realizovala.  

Na tomto projektu mi bylo zadáno několik úkolů. Základem bylo seznámit se s turbínami a 

programováním PLC Allen-Bradley.  

Dalším úkolem bylo sestavit přípravek obsahující PLC, vstupní přepínače, svorkovnice a 

pojistky pro připojení externího svazku vodičů od reálného ochranového ŘS turbíny. Celý 

přípravek měl být zkonstruován  jako malé přenosné zařízení. 

Předposledním a zároveň nejobtížnějším úkolem bylo programování PLC Allen-Bradley. 

Při studiu  jsem se s tímto PLC nikdy nesetkal, ale znalosti, které jsem měl z programování PLC 

od firmy Siemens ve škole, mi stačily k realizaci mého zadání. 

Posledním úkolem bylo za pojení simulátoru do připravené skříně ASŘ,  vytvořena pro 

turbínu určenou pro spalovnu komunálních odpadů v polském Krakově a reálně si odzkoušet 

simulaci tlaku hydraulického oleje na jednotlivých ventilech 2oo3 hydraulického bloku 

ovládajícího hlavní uzavírací ventil na vstupu páry do turbíny. 

Věřím, že mnou vytvořený „simulátor“ bude i v budoucnu dále sloužit firmě Autel při 

odlaďování a kontrole nedostatků řídicích systémů parních turbín. 
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