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modelování a simulace

Obr. 8. Grafické znázornění alokace pracovníků stanovištím 
a pracovním zónám

vykonávali nestandardní (či 
nestandardně časově nároč-
né) úkoly. Pro detailní ana-
lýzu činností prováděných 
personálem je možné použít 
Ganttův diagram, který je též 
součástí knihovny VDA Po-
wertrain.

 

6. Závěr

Přestože nejen v auto-
mobilovém průmyslu mají 
stále větší uplatnění prvky 
automatizační techniky, při 
plánování nových či návr-
hu úprav dosavadních výrob-
ních systémů je často třeba 
zohlednit nezanedbatelný 
vliv manuálně prováděných 
činností. V souvislosti s plá-
nováním vzniká při zahrnutí 
vlivu lidského faktoru často 
velké množství variantních 
uspořádání. Navíc v rámci 
každého z nich je třeba de-
finovat všechny možné si-
tuace a ověřit jejich žádoucí 
průběh daný právě součinností obsluhujícího 
personálu a automatizační techniky. Řešením 
je využití diskrétní simulace jako nástroje pro 
plánování toků materiálu.

Simulační studie představená v tom-
to článku ukazuje, že s využitím vhodných 
nástrojů lze efektivně vyhodnotit mnoho 
variant ních uspořádání plánovaného výrob-
ního úseku a navíc při tom využít statistické 
výstupy simulačního modelu, které pomáha-

jí lépe pochopit veškeré plánované procesy 
později probíhající v reálném provozu. V pří-
padě zde popsaného projektu byla uskuteč-
něnými simulačními experimenty nalezena 
nejvhodnější varianta zřetězení technologic-
kých stanic pro obrábění převodových hří-
delí ve dvě paralelní linky a ověřena dosaže-
ná denní produkce s ohledem na doporučené 
řízení činností personálu obsluhujícího obě 
výrobní linky.
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y    Na liberecké univerzitě 
vznikne výzkumné pracoviště 
pro výzkum nanotechnologií

V červenci 2015 byla zahájena první fáze 
nanotechnologického výzkumného projek-
tu Nanomatcom. Bude-li schválen obchod-
ní plán, budou vědci z Technické univerzity 
v Liberci a prestižní německé Fraunhofero-
vy společnosti společně vyvíjet technologii 
obdobnou 3D tisku, ale s jemností dosud ve 
výzkumu nedosaženou. Česko-německá ob-
chodní a průmyslová komora (ČNOPK) se 
postará o propojení výzkumné sféry s hos-
podářským sektorem, aby se výsledky to-
hoto výzkumu rychle uplatnily v průmys-
lové praxi.

Cílem první fáze projektu Nanomatcom, 
trvající jeden rok, je příprava obchodního 
plánu pro následné vybudování a fungo-
vání společného výzkumného pracoviště 
Technické univerzity v Liberci a Fraunho-
ferovy společnosti, a to právě na liberec-
ké univerzitě.

Budou-li v této přípravné fázi splněny 
všechny nutné podmínky, bude mít partner-
ské konsorcium značnou šanci na získání 
další finanční podpory pro vybudování no-
vého pracoviště. „Výsledkem projektu bude 
excelentní univerzitní výzkumné pracoviš-
tě orientované na automatizované vytváře-
ní vysoce jemných 3D struktur s funkčními 
nanočásticemi,“ vysvětlil při oficiálním za-
hájení první fáze projektu Petr Tůma, ředitel 
Ústavu pro nanomateriály, pokročilé techno-

logie a inovace (CxI) na Technické univer-
zitě v Liberci.

„V rámci projektu Nanomatcom poskyt-
neme naše know-how a rozsáhlé zkušenosti 
provedením podrobné analýzy trhu a iden-
tifikací vhodných firemních partnerů cen-
tra excelentnosti,“ uvedla Lenka Šolcová, 
vedoucí kompetenčního centra Inovativní 
technologie ČNOPK.

Projekt Nanomatcom je realizován 
v rámci programu Evropské unie Horizont 
2020 – Teaming. Program má podpořit spo-
lupráci ve výzkumu mezi partnery ze zemí 
západní Evropy s těmi ze států střední a vý-
chodní Evropy. Do tohoto prestižního pro-
gramu byly přijaty pouze tři projekty, na 
kterých se mají podílet čeští vědci. 
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