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V čom vidíte uplatnenie 

výsledkov projektu: 

Urýchlenie vytvárania, modelovania a simulovania výrobných a logistických systémov 
prostredníctvom 3D virtuálnych scén na báze konceptu Digitálneho podniku + metodika 
využitia simulácie v praxi. 

 



 

 

 

  

Charakteristika výsledkov 
 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky: 

Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť funkčný simulačný parametrický model reprezentujúci a 
interaktívne adaptabilný pre rôzne typy výrobných systémov a overiť tento simulačný model 
v prostredí priemyselnej praxe.  
Riešiteľskému kolektívu sa v priebehu riešenia podarilo tento cieľ naplniť a dosiahnuť tieto 
výsledky: 

 Vytvorená knižnica 3D modelov reálnych objektov a knižnica reálnych objektov využiteľných 
pre modelovanie a simuláciu. 

 Vytvorený základný parametrický simulačný model, ktorého správanie je závislé od 
prvotného jednoduchého nastavenia z externého programu. 

 Vytvorený workshop pre demonštráciu jednoduchosti simulácie pri využití parametrického 
prístupu (využitie základného parametrického simulačného modelu) 

 Vytvorená komplexná metodika využitia parametrického modelu. 

 Vytvorené parametrické simulačné modely pre viacerých partnerov z praxe. Viď. príloha 
„Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok“. 

 Rozširovanie získaných poznatkov formou prezentácií pre podnikovú prax, školení, účasti na 
domácich a zahraničných konferenciách a ich organizovaní. 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky: 

The main goal of this research project was to create functional parametrical simulation model, 
which represents and interactively adapts to various types of manufacturing systems and to verify 
this simulation model in praxis. 
The research team was successful and met the target through these partial goals: 

 Created library of real objects 3D models and library of real objects 3D models for use in 
simulation. 

 Built basic parametric simulation model which behavior is dependent on primary easy setup 
from external software. 

 Created workshop for demonstration of simple use of parametrical simulation approach (the 
use of basic parametrical simulation model). 

 Created complex methodology of the parametrical simulation model application. 

 Performed various simulation studies in companies from industrial praxis, see attachment 
„Zoznam výstupov a prínosov projektu za posledný rok“. 

 Dissemination of gained wisdom at presentations for praxis, courses, local and foreign 
conferences and their organizing. 
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