
Do svibnja i super-računalo
   
    Pristigla oprema Centra za napredno
računanje i modeliranje koristit će se u
kombinaciji sa super-računalom čiji je
postupak nabave u tijeku. Riječ je o
opremi za visoko učinkovito računanje
čija vrijednost iznosi 4,2 milijuna eura.
Instalacija opreme, koja će zauzimati sto
kvadrata, trajat će četiri mjeseca, a
najbolje hrvatsko super-računalo
nabavlja se putem natjecateljskog
dijaloga idućeg tjedna. – Očekujemo da
će najkasnije u svibnju super-računalo
biti pušteno u pogon, najavljuje prof. dr.
Car.
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TO NEMA NITKO SVEUČILIŠTU U RIJECI OPREMA »TEŠKA« DVA MILIJUNA KUNA

Stigla oprema za 3D skeniranje
Centar za napredno računanje i modeliranje dobio je set opreme kojim nijedna hrvatska visokoškolska ustanova ili institucija ne

raspolaže

RIJEKA » Centar za napredno računanje i modeliranje Sveučilišta u Rijeci
opremio je Laboratorij za virtualizaciju uređajima čija vrijednost iznosi dva
milijuna kuna, a riječ je o opremi za 3D skeniranje. Nabavljena oprema dio
je projekta »Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u
Rijeci« čija vrijednost iznosi 24 milijuna eura, a riječ je o bespovratnim
sredstvima europskih fondova. Pojašnjavajući da pristigla oprema služi za
mehaničku analizu proizvoda primjenom znanstvenih postulata, prorektor
za informatizaciju Sveučilišta prof.dr. Zlatan Car ističe da se radi o setu
opreme kojim ni jedna hrvatska visokoškolska ustanova ili pak institucija ne

raspolaže.
    – Istraživanjem tržišta ustanovili smo da na pojedinim fakultetima i institucijama postoje dijelovi opreme, ali
nigdje se ne može izvršiti kompleksna analiza, kaže prodekan. Nova oprema prvenstveno služi za skeniranje
objekata koji imaju kompleksne geometrijske površine, koje se zahvaljujući skeneru prebacuju u računalne

modele s kojima se u konačnici vrše izračuni, mjerenja i promjena
funkcionalnosti proizvoda.
    – Možemo za primjer uzeti elektrobicikl određenog dizajna.
Pomoću ovih uređaja možemo raditi analizu stresa na dizajnu
bicikla gdje se radi optimizacija tog dizajna. Na taj način možemo
smanjiti težinu elektrobicikla, čime se povećava životni vijek
baterije. Tvrtka koja radi elektrobicikle ne ulazi u tako dubinsku
analizu, što mi kao znanstvenci sa znanstvenim kapacitetima na
Sveučilištu možemo – pojašnjava prof. dr. Car.
    Dodajući da Sveučilištu nije cilj zarađivati dobivenom opremom,
već je tendencija povezivanje s gospodarstvom, prorektor
najavljuje da se želi raditi na europskim i istraživačkim projektima
zajedno s gospodarstvom kako bi se poboljšali kapaciteti privrede,
ali i istraživački kapacitet Sveučilišta.

I. ŠESTAN KUČIĆ
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