
32 AUTOMA  10/2014

modelování a simulace

warového inženýra – vývojáře specialisty. 
Z tohoto hlediska musí autor, bohužel, hod-
notit standardní programy Simulink – Sim-
PowerSystems jako „k tomuto účelu ne zce-
la připravené“.

Pro situaci na domácí scéně je navíc důle-
žitá skutečnost, že (bez jakékoliv kritiky spo-
lečnosti Humusoft) použití programů a sad 
nástrojů Matlab-Simulink v elektroenerge-
tice není v ČR příliš rozšířené – dokonce 
lze říci, že obecně simulace není v české 
energetice příliš rozšířená, protože klasičtí 
energetičtí odborníci, jejich vlastními slovy:  
„… problematiku ‚dobře znají‘, a nepotřebu-
jí ji tedy simulovat…“.

Na rozdíl od energetiky je používání si-
mulací např. v automobilovém průmyslu vel-
mi rozšířené a společnost Humusoft zde sklí-
zí plody svého úsilí při používání programů 
dSpace. Uvedené „nedostatky“ programu 
Matlab-Simulink z hlediska elektroenergetiky 
řeší např. zahraniční firma OPAL-RT, ale zde 
je zase problém překonat regionální výhradní 
distributorství vzhledem k firmě MathWorks.

8. Energetické stigma v ČR a jeho důsledky

K zaostávání v oboru modelování a simu-
lace v energetice rovněž přispívá zatím stá-
le se prohlubující jev „energetického stigma-

tu v ČR“: energetika je špinavá, o špičkovou 
úroveň energetických odborníků v ČR není 
zájem – viz neustále se prodlužující výbě-
rové řízení na dostavbu JETE 3&4, mediál-
ně probíraná, v praxi však stále neschválená, 
natož realizovaná Aktualizace státní energe-
tické koncepce atd.

Nelze přitom nepoznamenat, že ČR by 
mohla být jednou z mála zemí světa, která by 
byla schopna vyrábět vyspělé technické kom-
ponenty (reaktorové nádoby, řídicí subsysté-
my pro regulaci polohy tyčí) a zajistit gene-
rální dodávku celého jaderného bloku (viz 
stavba JETE 1&2). O velké objemy výroby 
a exportu je zájem v automobilovém průmys-
lu a dalších oborech, nikoliv však v energeti-
ce, ve zdrojích a v exportu elektrické energie!

9. Závěry a výhledy

V současnosti u autora probíhá dlouhá 
„tříletka“, zahrnující léta 2013 až 2017 a vy-
volávající dotazy: 
– Jaká bude tato „tříletka“? Bude v roce 2017 

ještě zájem o energetické simulace?
– Bude mít ještě autor dostatek aktuálních 

výsledků pro nové prezentace?
– Bude ještě „česká“ elektroenergetika exis-

tovat, nebo již bude ČR elektrickou energii 
výhradně nakupovat z jiných nevyspělých 

zemí (ale s dostatkem uhlí, rudy a jiných 
nerostných surovin) nebo naopak z vyspě-
lých zemí (výrobci a dodavatelé uhelných 
a zejména jaderných elektráren), mezi kte-
ré však odmítá patřit – viz příběh JETE 
3&4?
A co říci závěrem o budoucnosti české 

energetiky – nevím, neznám, ale bude spíše 
chmurná než optimismem prozářená…
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Obr. 18. Rozšířené vazby mezi simulačními programy pro energetiku (použité zkratky viz 
poznámka pod tab. 1) 
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y   Nový distributor kamer 
Basler pro počítačové vidění

Firma ATEsystem s. r. o. se stala ofici-
álním distributorem kamer Basler pro Čes-
kou republiku a Slovensko. Německá firma 

Basler AG působí na trhu s průmyslovými 
kamerami přes dvacet let a za tuto dobu si 
získala vynikající renomé svými kvalitními 
a snadno použitelnými produkty. Dnes je v 
tomto oboru druhým největším výrobcem na 
světě a její kamery spolehlivě slouží ve sta-
tisících aplikací po celém světě. Sortiment 

firmy Basler zahrnuje jak kvalitní kamery 
pro strojové vidění s plošným senzorem, 
tak řádkové kamery pro ultrarychlé sní-
mání pohyblivých pásů. Aktuální nabídku 
kamer a příslušenství lze nalézt na www.
visionx.cz.  
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