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modelování a simulace

vyhodnotit umístění svařovacích bodů, dob 
trvání operací, přiřadit vhodné kleště, opti-
malizovat rozmístění robotů atd.

Process Simulate Assembly pro analýzu 
montáže produktu dovoluje navrhnout a ve-
rifikovat cesty dílů při montáži a odhalit pří-
padné kolize.

Classic Jack

Samostatný simulační nástroj Classic Jack 
(obr. 3) obsahuje biomechanicky přesný di-
gitální model člověka a množství funkcí pro 
podrobné ergonomické a časové analýzy. 
Tento nástroj umožňuje navrhnout co nejpo-
hodlnější, nejbezpečnější a nejproduktivněj-
ší pracoviště a ergonomické produkty. Praco-
viště, operace nebo výrobek je díky simula-
cím možné maximálně přizpůsobit ergonomii 
a potřebám budoucích uživatelů již v první 
fázi vývoje v modelu CAD. Classic Jack také 

Obr. 4. Robcad – příklad modelu robotického pracoviště

Obr. 3. Simulační nástroj Classic Jack s přes-
ným digitálním modelem člověka

plně podporuje nástroje virtuální reality jako 
Motion Capture Suit, Head Mounted Display 
a Cybergloves.

 

Plant Simulation

Plant Simulation je určen pro mo-
delování, simulace a optimalizace lo-
gistických systémů. Dovoluje vytvo-
řit strukturovaný hierarchický model 
výrobních závodů, linek, procesů, 
dopravy atd. a vizualizovat velmi 
složité systémy včetně pokročilých 
řídicích mechanismů. Plant Simula-
tion na základě matematických tech-
nik Monte Carlo kombinuje objek-
tové modelování, prostorovou vizua-
lizaci a animaci a široké spektrum 
nástrojů pro analýzu. Systém Plant 
Simulation byl popsán v seriálu člán-
ků ve vydáních Automa č. 5, 6, 8 a 
10/2007.

Robcad (eM-Workplace)

Robcad je soubor nástrojů CAPE (Compu-
ter-Aided Production Engineering) pro inter-
aktivní návrh, simulace, optimalizace, analý-
zy a off-line programování automatizovaných 
výrobních systémů (obr. 4). Robcad lze buď 
propojit s nástrojem Process Designer nebo 
jej lze používat samostatně k vytváření pro-
storových modelů pracovišť (např. výrobní 

linky nebo robotické buňky). Robcad napo-
máhá vyhodnotit umístění robotů, vyhledat 
vhodné kleště z knihovny vybavení a kompo-
nent, provést analýzu dosahu, naplánovat tra-
jektorie, simulovat kinematiku robotů, mani-

pulátorů, upínek a dalších operacích v buňce 
a nalézt případné kolize. Rozhraní RRS/RCS 
je určeno pro přesné off-line programování 
robotů. Díky analýzám se významně zkrátí 
doba a sníží se náklady na plánování, zvý-
ší se produktivita pracoviště a omezí pro-
stoje robotů.

 (Siemens Product Lifecycle 
Management Software (CZ) s. r. o.)

Vědeckotechnický park Mstětice

Dceřiná společnost AŽD Praha, firma Eu-
rosignal, vybudovala v obci Zeleneč-Mstětice 
nedaleko Prahy vědeckotechnický park (VTP 
Mstětice), který nabídne zázemí vývojářům, 
vědcům a začínajícím podnikatelům v oblasti 
dopravní techniky a příbuzných oborů (obr. 1). 
Projekt za 160 milionů korun byl zčásti fi-
nancován z fondů Evropské unie. Obor řídi-
cí a zabezpečovací techniky pro dopravu, kte-
rý má v naší zemi dlouholetou tradici, v sou-
časné době trpí nedostatkem kvalifikovaných 
odborníků. Výzkum a vývoj v tomto odvětví 
vyžaduje specializované a finančně náročné 
technické vybavení. Nově otevřený VTP bude 
využíván i jako centrum pro přenos poznatků 
v tomto oboru. Část areálu je vyhrazena pro 
tzv. podnikatelský inkubátor – ten má pomoci 
v podnikatelských začátcích především studen-
tům a absolventům v oboru dopravní techniky 
a mnoha malým firmám, které vyvíjejí vlastní 
techniku a s nimiž firma AŽD spolupracuje. 

Pro vzdělávací aktivity jsou v areálu tři 
konferenční a přednáškové sály pro seminá-
ře a školení. O naplňování školicí a vzděláva-

cí funkce VTP Mstětice se postará Fakulta do-
pravní ČVUT. K dispozici budou také infor-
mační a poradenské služby pro oblast výzkumu 

a vývoje, ale také pro ochranu duševního vlast-
nictví a komercializaci výsledků výzkumu.

Na založení vědeckotechnického parku 
přispěje Evropská unie a státní rozpočet část-
kou 102 milionů korun. Tyto prostředky jsou 
hrazeny z programu Prosperita, který vedle 

technických parků podporuje i podnikatel-
ské inkubátory, centra pro transfer technologií 
nebo sítě investorů zvaných business angels, 

kteří využívají vlastní kapitál k fi-
nancování perspektivních malých 
a středních podniků s výrazným 
růstovým potenciálem. Rozdělová-
ní prostředků má na starost agentu-
ra CzechInvest. Z prostředků pro-
gramu Prosperita vzniká v České 
republice rozsáhlá síť zařízení po-
skytujících špičkové zázemí mo-
derním inovativním společnostem, 
které sázejí především na vlastní 
výzkum a vývoj.

Noví zájemci o podporu z pro-
gramu Prosperita už mohou agen-
tuře CzechInvest posílat své před-

běžné registrační žádosti, elektronický příjem 
žádostí bude zahájen 1. srpna 2008 a skon-
čí až v červenci 2009. Celkem mohou žada-
telé na jeden projekt získat až 300 milionů 
korun.

 (ed)

Obr. 1. Nově vybudovaný vědeckotechnický park Mstětice


