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Obr. 2. Část výkresu svazku vodičů v Solid Edge Electrical

robě domácích elektrospotřebičů (bílé zbo-
ží), ovládacích pultů, různých elektrických 
zařízení atd. Solid Edge sám o sobě je znám 
především jako 3D systém MCAD. Připoje-
ním modulů Solid Edge Wiring, Solid Edge 
Harness a Solid Edge Routing vzniká Solid 
Edge Electrical.

Solid Edge Wiring umožňuje nakreslit 
elektrické zapojení zaměřené na násled-
né vytvoření 2D výkresu svazku vodičů či 
kabelů v Solid Edge Harness. Solid Edge 
Routing potom dovolí připojení k 3D So-
lid Edge, ve kterém je nakreslen prostorový 
model mechanické části výrobku a kde lze 
poté vytvořit i 3D model svazku vodičů/ka-
belů. Jednotlivé části Solid Edge Electrical 
zahrnují množství nástrojů, díky nimž jsou 
kreslení schématu i návrh kabelového svaz-
ku jednoduché, automatizované a správné. 
Kreslení elektrického zapojení je rychlé, 
zatímco kontrola zapojení ujistí projektanta  
o správném zakreslení daného obvodu. Za-
budovaný simulátor kontroluje možnosti 
zkratu, velikost proudu v jednotlivých vodi-
čích, úbytky napětí na vodičích atd. Knihov-
na potřebných komponent zahrnuje nejenom 
elektrické prvky, ale i mechanické části, 
které se svazkem vodičů či kabelů souvise-
jí (průchodky, těsnění, upevňovací materi-
ál atd.). Uživatel si může vytvořit knihovní 
prvky podle své potřeby.

Výstupem je výkres schematického za-
pojení, 2D výkres rozvinutého tvaru svazku 

vodičů, výpisy materiálu, vodičů, konektorů. 
Zobrazení svazku ve 3D je výstupem z pro-
gramu Solid Edge. Změny provedené v návr-
hu se dynamicky promítají do výstupů, které 
jsou tak udržovány aktuální.

Více informací zájemci naleznou na webo-
vých stránkách www.cadware.cz/elektrotech-
nika/.

Ing. Milan Klauz, CADware s. r. o.

Konference European Machine Vision Fo-
rum se bude konat od 5. do 6. září 2019 ve 
francouzském Lyonu. Organizátoři již potvr-
dili tři plenární přednášky.

První bude mít název Budoucnost snímá-
ní obrazu – více inteligence, nebo lepší sní-
mání? a přednese ji prof. Peter Seitz, Senior 
Technologist Europe společnosti Hamama-
tsu Photonics. Odpoledne prvního dne zazní 
přednáška Učení rozhodování vysoké úrovně 
v obrazech a podle nich prof. Dr. Christiana 
Wolfa, docenta na INSA (Institut National 
des Sciences Appliquées), na Univerzitě v Ly-
onu, ve společném pracovišti LIRIS (le La-
boratoire d’Informatique en Image et Systè-
mes d’information) a v ústavu CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique). Bude 
o tom, že dedukce je klíčovou komponentou 
lidské inteligence.

Plenární přednášky na konferenci 
European Machine Vision Forum 2019

Druhý den po obědě se mohou poslu-
chači těšit na přednášku Dr. Françoise Si-
moense, vedoucího strategických programů 
v úřadu technického ředitele ústavu CEA-
-Leti (Commissariat à l’Energie Atomique 
et aux Energies Alternatives – Laboratoire 
d’électronique des technologies de l’infor-
mation) v Grenoblu na téma Konvergence 
fotoniky a elektroniky: příležitost pro stro-
jové vidění.

Zdůrazněné téma letošní konference Eu-
ropean Machine Vision Forum 2019 je Fo-
tonika a strojové vidění: směrem k hluboké 
integraci. Miliony let se biologické systémy 
vidění vyvíjely tak, že mají rozdílná rozliše-
ní, spektrální citlivost, schopnost rozlišovat 
barvy a pohyb a různou dobu reakce – podle 
potřeb konkrétního živočicha. To znamená, že 
ani ve strojovém vidění není pro všechny úlo-

hy ideální jeden systém. Ideální systémy stro-
jového vidění mají integrované algoritmické 
postupy zpracování obrazu včetně strojového 
učení a moderní fotonické komponenty adap-
tované pro požadavky dané úlohy.

Organizátoři stále vítají příspěvky popi-
sující výzkum a inovace související s da-
ným tématem. Uzávěrka přihlášek, kte-
ré je možné podávat online, je 24. května. 
Všechny příspěvky budou posuzovány me-
zinárodním vědeckým a průmyslovým vý-
borem konference. Pět autorů nejlepších 
studentských příspěvků získá na konferen-
ci volný vstup.

Pro více informací navštivte www.europe-
an-forum-emva.org nebo kontaktujte pořada-
tele na info@emva-forum.org.
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