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1 Úvod
Při studiu technických oborů je, nejen pro žáky, ale i pedagogy, důležité pracovat
s novými poznatky, moderními technologiemi. Pro žáky je bezprostředně nutné, aby znali
aktuální postupy a technologie, se kterými budou následně pracovat ve své profesi. Pro jejich
uplatnění je nejdůležitější rychlá orientace, přizpůsobivost k rychle měnícím se podmínkám a
snaha udržet si získané zaměstnání.

Cílem vzdělávacího modulu CAD/CAM SYSTÉMY je přiblížení aktuálních trendů ve
výrobě učitelům odborných předmětů a odborného výcviku tak, aby byly schopni tyto
skutečnosti přenést do výuky. Dojde tak k aplikaci informací o aktuálních trendech a
technologiích ve vybraných oborech do výuky žáků, což jim výrazně usnadní přechod do
profesního života.

Tento vzdělávací materiál je určen primárně pro odborné učitele a učitele odborných
předmětů středních odborných škol a učilišť a vznikl z prostředků Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci realizace projektu Rozšíření kompetencí
učitelů v technických oborech, registrační číslo: CZ.1.07/1.3.07/03.0021. Projekt byl
podpořen v rámci 3. výzvy vyhlášené v roce 2009 Ústeckým krajem v Operačním programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na přípravě vzdělávacího materiálu se podíleli:
nositel projektu:
Střední průmyslová škola technická Varnsdorf, příspěvková organizace
a následně Vyšší odborná škola a střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
partner projektu:
SEDUCTUS, s.r.o.
zhotovitel vzdělávacího programu:
Forad Consult, s.r.o.

2010 ©
Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace
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2 Modul „CAD/CAM SYSTÉMY“
V oblasti systémů CAD/CAM dochází k neustálému vývoji a inovacím, které jsou podněcovány nejen
rozvojem informačních technologií a technologickým pokrokem ale také stále rostoucími požadavky
na zkvalitnění a zpřesnění konstrukčních a výrobních procesů, stejně tak jako vysokými požadavky na
kvalitu a efektivitu práce. V budoucnosti lze očekávat rozvoj a stále rostoucí počet uživatelů
CAD/CAM systémů.

2.1 CIMATRON E
CIMATRON E je CAD/CAM systém z produkce izraelské firmy Cimatron Ltd. Jedná se o modulární,
parametrický a plně asociativní CAD/CAM systém – řešení pro konstrukční kanceláře, technologická
oddělení a výrobní organizace. Stručně jej lze charakterizovat jako strojírensky orientovaný produkt
pro 2D/3D projektování a konstruování s možností vytváření asociativní výkresové dokumentace a
generování NC programů. Celosvětovou úspěšnost tohoto produktu dokumentuje jeho téměř 18 000
instalací u více než 8 500 uživatelů na všech kontinentech. Ke světovým společnostem používajícím
systém Cimatron E patří např. koncerny: Black&Decker, The Benetton Sport Group, Daihatsu, Epson,
Škoda LIAZ, Fiat Ferroviaria, Minardi, Motorola, Toshiba Chemical, PAL a.s., Volkswagen, Yamaha,
VDO-Siemens Automotive a další.¨
Cimatron E je modulární systém. Uživatel pracuje v jedné ze dvou základních konfigurací:


Designer Solution umožňuje kombinovat techniky povrchového a objemového modelování
dílů, jako je tvorba křivek, ploch, zaoblení, přechody a průniky mezi plochami apod. Při
tvorbě objemového objektu lze používat např. funkce vytažení, rotaci a vedení kontur, na
vytvořených objemových tělesech lze generovat úkosy, zaoblení, sražení, otvory a jiné
operace).



NC Solution je určeno pro vytváření CAM dat (možnosti 2,5-osého frézování, definice řezného
nástroje a jeho dráhy, 3-osá simulace a verifikace aj.). Jsou zde i CAD funkce plně hybridního
modeláře dílů s možností generování technologických a výrobních výkresů.

Tento CAD/CAM systém lze doporučit všude tam, kde je kladen důraz na precizní NC technologie,
zvládnutí snadné manipulace se složitými plochami či 3D objekty a vysokými nároky na přesnost a
kvalitu výstupů z CAD/CAM systému.
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2.2 Řezná destička Split Insert
Hlavním problémem hrubovacího frézování hliníku – například v leteckém průmyslu – je produkce
velkého množství třískového odpadu. Výkonné stroje s relativně nízkými otáčkami vřetena používané
pro tyto aplikace jsou v zájmu maximalizace odběru třísek za daných podmínek nastaveny na nejvýše
možné hloubky řezu. Vzniklé veliké množství rozměrných třísek za daných řezných podmínek a
požadavků produktivity pak způsobuje vážné evakuační potíže. Řešením naznačeného problému je
nová řezná vyměnitelná destička s označením HM90 APCR 220605-CS IC28. Konstrukční provedení
této destičky s délkou řezné hrany 22 mm upnuté v čelní fréze je patrné z obrázku. Oba řezné břity
leštěného čela mají vylisovány dvě dělicí drážky, které rozštěpují hliníkovou třísku do segmentů
zvladatelné velikosti, což umožňuje bezproblémový a spolehlivý odvod odstraněného materiálu z
místa řezu, a to i za podmínek charakteristického nadměrného objemu třísek.
Prořezávací frézy Tangslit
Vynikající výkonnost upichovacích destiček Tang-Grip je nyní dále využívána rozšířením jejich aplikace
i do prořezávání. Firma Iscar tak nabízí svým zákazníkům nové prořezávací frézy TGSF v počátečním
plánovaném rozsahu průměrů 100–160 mm a šířek řezu 3 a 4 mm. Nyní i tyto vysokovýkonné
nástroje kombinují tuhé a bezpečné upnutí řezných destiček s trvanlivostí a odolností jejich
rozmanitých materiálových jakostí. Použitá konstrukční koncepce – úspěšně prověřená upichovacími
nástroji Tang-Grip – je tak dále rozšiřována s očekávaným úspěchem i v oblasti prořezávání rotačními
nástroji. Výkonnost, spolehlivost a kvalitní aplikační výsledky fréz Tangslit jsou navíc optimalizovány
výraznou konstrukční i obslužnou jednoduchostí.
Břitové destičky pro frézy Tangslit
Vyměnitelné destičky pro popisované frézy Tangslit mají označení TAG N3(4)J(C), rozsah šířky zatím
W = 3 nebo 4 mm dle šířky zvoleného nástroje a jsou vybaveny utvařečem C nebo J. Předpokládá se
další rozšiřování rozměrového i jakostního výběru. Provedení destičky s utvařečem typu C je
zobrazeno na posledním obrázku. K dispozici jsou zatím řezné materiály IC 808, IC 830, IC 908 a IC
928 pokrývající široký výběr pro obrábění legovaných, žáruvzdorných, nerezových a uhlíkových ocelí,
nodulárních i šedých litin aj. Vyměnitelné destičky pro popisované frézy Tangslit mají označení TAG
N3(4)J(C), rozsah šířky zatím W = 3 nebo 4 mm dle šířky zvoleného nástroje a jsou vybaveny
utvařečem C nebo J. Předpokládá se další rozšiřování rozměrového i jakostního výběru.
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2.3 Řídicí systémy Sinumerik
Pod názvem Sinumerik se skrývá skupina řídicích systémů CNC (Computerized Numerical Control).
Každý produkt patřící do této skupiny komunikuje s uživatelem mnoha jazyky. Jednou z jazykových
verzí je i čeština.
Nejmenšími členy této skupiny jsou řídicí systémy řady Sinumerik 802. Řídicí systém s označením S
base line je určen pro krokové motory a řídí čtyři osy (tři analogové lineární osy a jedno analogové
vřeteno). Řídicí systém C base line je určen pro analogové pohony a řídí čtyři osy (tři analogové
lineární osy a jedno analogové vřeteno). Řídicí systémy pro digitální pohony mají označení D base line
a D systém D base line je určen pro řízení tří os (dvě digitální lineární osy a jedno digitální/analogové
vřeteno), systém s označením D řídí pět os (čtyři digitální lineární osy a jedno digitální/analogové
vřeteno).
Řídicí systém Sinumerik 810D powerline je kompaktní digitální systém CNC. Má integrovaný výkonový
modul ve dvou provedeních – buď se dvěmi nebo třemi výkonovými díly. Pro využití celé řídicí
kapacity řídicí jednotky CCU (Compact Control Unit) jsou jako další díly použity výkonové moduly řady
pohonů Simodrive 611. CCU je řídicí jednotka, která zajišťuje všechny operace CNC a PLC
(Programmable Logic Controller) a také regulační a komunikační úkoly. Tento systém řídí šest os a lze
jej nasadit do všech technologií.
Simodrive
Modulární kompaktní digitální pohonový systém Simodrive umožňuje zkombinovat homogenní
sestavu složenou z osových a vřetenových jednotek. Spektrum rozsahu výkonů jednotky Simodrive je
velmi široké. Simodrive 611 je pohonový systém, který lze flexibilně projektovat tak, aby plnil jak
ekonomické, tak i ekologické požadavky moderních obráběcích strojů.
Sinumerik Solution Line a Sinamics S120
Pod názvem Sinumerik Solution Line se skrývá nové systémové řešení pro aplikace CNC. Do skupiny
Solution Line patří řízení CNC řady Sinumerik 840D sl a 802D sl jako „součást“ pohonů v rozváděčové
skříni a Sinumerik 840Di sl na bázi PC. Hardware a software lze nezávisle na sobě odstupňovat s
ohledem na použití. To poskytuje síťové a otevřené automatizační řešení s možností rozšíření pro
téměř všechny aplikace CNC.
Systémy Solution Line
Sinumerik 802D sl je řídicí systém, který zahrnuje v jediné jednotce všechny komponenty řízení CNC
(NC, PLC, HMI) a řízení pohonů. Přes rozhraní Drive-CLiQ lze připojit šest digitálních pohonů Sinamics
S120. Z těchto šesti pohonů lze dva pohony deklarovat jako vřetena. Periferie se připojují přes
rozhraní Profibus-DP, což dává předpoklady pro jednoduché zapojení všech komponent. Společně s
modulární výstavbou pohonů nabízí Sinumerik 802D sl všechny možnosti pro flexibilní použití.
Pohony Sinamics S120
Dřívější pojetí pohonů vyjádřené sloganem „Myšlení v modulech“ bylo nahrazeno koncepcí „Myšlení
v osách“. Sinamics S120 řeší díky modulárnímu provedení náročné úkoly ve velmi širokém spektru
průmyslových aplikací. Z velkého množství vzájemně spolupracujících komponent si uživatel sestaví
kombinaci nejlépe vyhovující jeho požadavkům. Výkonný PC-Tool Sizer ulehčí výběr a volbu optimální
konfigurace pohonů.
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Nová systémová architektura s centrální regulační jednotkou
Elektronicky koordinované jednotlivé pohony řeší společně úkoly pohonu. Nadřízený řídicí systém
Sinumerik Solution Line řídí pohony tak, aby výsledkem byl požadovaný pohyb. K tomu je zapotřebí
cyklická výměna dat mezi řídicím systémem a všemi pohony. Dosud byla tato výměna realizována
přes průmyslovou sběrnici s odpovídajícími montážními a projektovými náklady. Právě zde
představuje Sinamics S120 nové převratné řešení: jedna centrální regulační jednotka provádí řízení
všech připojených os a realizuje technologické spojení mezi pohony a osami. Všechny důležité
informace jsou k dispozici v centrální regulační jednotce, a nemusí tak být náročně přenášeny.

2.4 PEPS CAD/CAM systém
S více než 40 000 instalacemi a 25 lety přítomnosti na celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních
CAD/CAM systémů. Systém je nepřetržitě vyvíjen ve spolupráci s vedoucími výrobci NC strojů a
řídicích systémů. CAD/CAM systém PEPS je v CZ/SK znám od roku 1991, kdy firma Blaha Technologies
GmbH (D) provedla kompletní českou lokalizaci.
Drátové řezání
Modul PEPS Drátové řezání byl vyvinut v úzké spolupráci s významnými výrobci strojů a je stále
přizpůsobován nejnovějším funkcím strojů. Pro všechny produkty a typy strojů jsou k dispozici kvalitní
postprocesory. Díky své rozsáhlé paletě funkcí je PEPS i v tomto oboru vedoucím produktem na trhu
a je doporučován mnoha výrobci.
Frézování 3D
Modul PEPS SolidCut Frézování 3D nabízí rozsáhlé strategie obrábění. Nezávisle na komplexnosti
obráběných dílů vypočítá SolidCut Frézování 3D plně automaticky všechny dráhy nástroje. SolidCut
Frézování 3D se vyznačuje krátkými časy výpočtů, optimálními strategiemi HSC obrábění a eliminací
drah naprázdno. Podrobná dokumentace a na praxi založené školení uživatelů zaručují, že SolidCut
Frézování 3D může být produktivně používáno již po třídenním obeznámení.
Frézování 2,5D
Velkou částí výrobních úloh v oblasti frézování, vrtání a souřadnicového broušení jsou 2,5D úlohy.
PEPS dává k dispozici speciálně pro tuto oblast použití modul 2,5D frézování. Ve spojení s 3D CAD
modulem PEPS SolidCut CAD může být prováděno 2,5D obrábění také přímo na základě 3D dat jako
ploch a těles. Modulární struktura modulu Frézování (2,5D frézování, frézování založené na
vlastnostech objektů (Feature), obrábění z více stran a 3D frézování) umožňuje plynulé přizpůsobení
spektru obráběných dílů.
PEPS 2-50 osé soustružení
Modul PEPS Soustružení nabízí optimální řešení obráběcího postupu díky kombinaci modulů
Soustružení a Frézování a plně integrované komplexní simulaci pracovního prostoru stroje. Díky
zobrazení kompletního pracovního prostoru mohou být obráběcí procesy na PC věrně simulovány,
testovány proti kolizím a optimalizovány. Jen tak lze zabránit kolizím, optimalizovat strojní časy a
snížit náklady.
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Řezání laserem a vodním paprskem
Malé počty kusů, složitá geometrie dílů a krátké dodací lhůty vyžadují rychlou a efektivní tvorbu NC
programů. Modul PEPS pro obrábění plechů byl vyvinut právě pro pokrytí těchto potřeb. Expertní
systém PEPS umožňuje automatickou tvorbu NC programů pro obráběcí stroje různých výrobců.

2.5 3D skenovací sondy
Firma Axiom Tech je dodavatelem řešení bezkontaktní 3D digitalizace dat laserovou sondou pomocí
softwaru Copymate, který poskytuje jednoduché prostředí pro rychlé skenování tvaru součásti a
automatické zpracování získaných dat. Obsahuje také jednoduché prostředí pro generování dráhy
nástroje a průvodce při frézování. Souvisejícím produktem je umělecký CAD/CAM systém
CimaGraphi, orientovaný na tvorbu obecných netechnických ploch.
Umělecký CAD/CAM systém CimaGraphi umožňuje rychlou automatizovanou produkci s kvalitou
ruční výroby, je účinným nástrojem k optimalizaci nákladů při výrobě nových produktů, pro rychlou
dodávku na trh a pro rozmanitost výrobků s odlišnými uměleckými znaky. Mezi jeho výhody patří
uživatelské rozhraní šité na míru uživateli a modulární architektura pro optimální cenu a výkon.
Druhým produktem, který příspěvek představuje, je umělecký CAD/CAM systém CimaGraphi, jehož
filozofií je kombinace kvality ruční práce s produktivitou hromadné výroby a poskytování komplexní
volnosti při tvorbě nového designu. Obsahuje širokou paletu nástrojů pro kreslení a modelování ve
2,5D a 3D. Nabízí také široký výběr výstupů až po pětiosé CNC stroje. CimaGraphi je vhodným
nástrojem pro úpravu dat naskenovaných pomocí Copymate, oblastí jeho využití je výroba forem,
zápustek, klenotů, ornamentů, štítků a popisek a také výroba modelů.
CopyMate nabízí rychlé a kvalitní získání 3D modelu součásti, který umožňuje jeho následnou výrobu,
což příznivě ovlivňuje rychlost dodání výrobku na trh. Lze využít již existující zařízení, tedy CNC stroj,
na nějž je laserová sonda instalována. Výhodou ve srovnání s ostatními bezkontaktními
technologiemi pro 3D digitalizaci dat jsou jeho nízké pořizovací náklady.

2.6 AutoCAD
AutoCAD slouží často jako platforma pro běh nadstavbových aplikací vyvíjených jak Autodeskem, tak
dalšími firmami. Tyto nadstavby lze programovat v jazycích C (ADS), C++/C# (ARX) nebo
AutoLISP/VisualLISP (LSP/VLX), MS Visual Basic pro aplikace (VBA), pomocí ActiveX (či Java) a v .NET
jazycích. Pro přístup k souborům .DWG lze využít knihovny ObjectDBX a RealDWG.
AutoCAD podporuje práci v síti a licence je chráněna softwarovým klíčem (do verze 2000
hardwarovým klíčem) nebo autorizačním kódem (plus síťová plovoucí NLM licence pro sítě TCP/IP).
AutoCAD je úspěšně využíván v celé škále aplikací - zahrnuje oblasti od strojírenství, přes
stavebnictví, architekturu a mapování, ale i obory geodézie a GIS, elektrotechnika, chemie,
astronomie, archeologie, ekologie a třeba i divadelnictví.
AutoCAD 2010
Je verze zaměřená na 3D modelování, parametrické výkresy a spolupráci. AutoCAD 2010 samozřejmě
obsahuje i širokou škálu novinek předchozí verze 2009 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2008 a
2007). AutoCAD 2010 používá nový souborový formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze
R14).

11

AutoCAD 2011
Je verze zaměřená na výkon - od konceptu po dokončení. Nabízí novinky pro 3D modelování,
parametrické výkresy a prezentaci. AutoCAD 2011 samozřejmě obsahuje i širokou škálu novinek
předchozí verze 2010 (pro ty, kdo např. upgradují z verze 2009 a 2008). AutoCAD 2011 používá
stávající souborový formát DWG 2010 (ukládat ale lze až do formátu verze R14).

2.7 Solid Edge
Solid Edge je 3D CAD systém primárně určený pro návrh strojírenských konstrukcí. Jeho funkce však
umožňují vytvářet mnohem více. Od designu nábytku přes 3D modelování komplexních ploch, až po
virtuální prototypy ve formě rozsáhlých sestav o stovkách tisíc dílů. Díky své robustnosti a funkcím
zaměřeným na práci, ne na marketing, je Solid Edge velmi úspěšným na Českém trhu, což se mimo
stávající široké uživatelské základny projevuje pravidelným nárůstem prodaných licencí.
Solid Edge je výrobcem kompletně lokalizován a jako jediný CAD systém na trhu má v ČR přímo
dedikovanou technickou podporu. To je pro uživatele Solid Edge obrovská výhoda oproti uživatelům
jiných CAD systémů. Lokální distributoři konkurenčních produktů nemají takové možnosti ovlivnit
vývoj nebo opravu chyby, či získat informace z celosvětové znalostní databáze.
Solid Edge je dnes, stejně jako při svém uvedení v dubnu roku 1996, nositelem pokrokových
technologií, které se postupem času stávají standardem v oblasti 3D modelování.

2.8 Alphacam 2010 R2
Alphacam je přední CAD/CAM systém pro dřevařský průmysl. Alphacam lze použít pro obrábění na
široké paletě konfigurací CNC strojů a lze ho použít od 3osého frézování jednoduchých součástí až po
5osé obrábění nábytkových komponent. Při vývoji systému Alphacam naši vývojáři kladli důraz na
vytvoření systému, který zajišťuje vysokou úroveň flexibility, produktivity a spolehlivosti, protože
jsme přesvědčení o tom, že jen zlepšením těchto 3 faktorů mohou naši zákazníci dosáhnout vyšší ho
profitu.
Verze 2010R1
Nový vzhled systému Alphacam nabízí modernější a uživatelsky příjemnější ovládaní a současně
poskytuje širší možnost ovládání programu. Integrace 3D machining Engine. Mnoho nových a
rozšířených obráběcích technik s možností nastavení parametrů obrábění, jednoduché 2D přesné
gravírování, podpora 3D myší atd.
Windows 7
Alphacam 2010 R1 byl důsledně testován na systému Windows 7, budoucí generaci Windows
operačního systému.
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2.9 CATIA
CATIA je multi platformní PLM/CAD/CAM/CAE komerční software vyvíjený společností Dassault
Systèmes. Jde o software pro 3D počítačové konstruování v oblastech CAD/CAM/CAE. Systém, který
je schopen pokrýt kompletní životní cyklus výrobku, tzn. od koncepčního návrhu designu, přes vlastní
konstrukci, různé analýzy, simulace a optimalizace až po tvorbu dokumentace a NC programů pro
vlastní výrobu.

2.10 3D PLM – řešení pro průmysl
Nabízené 3D PLM řešení je postaveno na produktech a řešení Dassault Systèmes, které je poskládáno
z aplikací, služeb a metodik, speciálně zaměřených na konkrétní průmyslové odvětví a jeho specifické
potřeby při realizaci nového nebo inovovaného výrobku v kratším čase, s vyšší kvalitou a s nižšími
náklady. V případě menších a středně velkých organizací lze s výhodou využít metodicky a datově
předpřipravená řešení, která umožňují jejich rychlé nasazení do praxe a ve výsledku tedy rychlou
návratnost vložených investic.
Spolupráce při návrhu a optimalizaci výrobku
DS integrované 3D/PLM řešení umožňuje spolupráce všech účastníků, kteří se podílejí na přípravě a
realizaci výrobku, a to již v prvních fázích návrhu díky zajištěnému a bezpečnému přístupu k jeho 3D
reprezentaci (digitálnímu prototypu) v průběhu celého jeho životního cyklu. To přináší mimo zřejmé
výhody i např. až 30% redukci chyb v kusovnících a eliminaci nadbytečné práce na návrhu. PLM řešení
umožňuje v této fázi opětovně použít již dříve získané vědomostí o výrobku, čili opětovně použít pro
další úpravu dřívější osvědčený návrh nebo i proces. Další výhodou, které nabízené řešení umožňuje,
je souběžný návrh, čili více konstruktérů může ve stejnou dobu současně pracovat na jedné sestavě
budoucího výrobku, aniž by se navzájem omezovali nebo si vzájemně poškozovali svá návrhová data.

2.11 SolidWorks 2010
Jubilejní, kulatá verze SolidWorks 2010 je osmnáctá v pořadí a spolu s milionem uživatelů po celém
světě to z něj dělá dospělý, robustní a osvědčený 3D CAD systém určený pro rychlé, pohodlné a
přesné navrhování převážně strojírenských výrobků.
Společnost Dassault Systemes SolidWorks, která za systémem stojí, se při vývoji SolidWorks soustředí
hlavně na aspekty, jako jsou požadavky zákazníků na novou funkcionalitu systému, inovace
stávajících nástrojů či snadné a intuitivní ovládání.
SolidWorks Sustainability
Novým přírůstkem do rodiny Xpress nástrojů je v SolidWorks 2010 také SustainabilityXpress. Tento
nástroj slouží pro lepší dodržování normy ISO 14000 (Environmental Management Systems) a tedy
pro navrhování ohleduplné k životnímu prostředí.
SustainabilityXpress dokáže během chvíle zanalyzovat určený díl a podle zadaného materiálu,
technologie a místa výroby a spotřeby stanovit dopad na životní prostředí během všech fází životního
cyklu výrobku. Dopad je rozdělen na čtyři kategorie: emise oxidů uhlíku, spotřeba energie, znečištění
vzduchu a eutrofizace vody.
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PhotoView 360
Nabídne ve verzi 2010 mimo jiné lepší nástroje pro orientaci modelu, zobrazení bitmapového
obrázku na pozadí či nálepek a také možnost používání zaostření a dalších fokálních efektů (depth of
field).

2.12 SolidCAM 2010
Do SolidCAM 2010 bylo za účelem vylepšení uživatelského rozhraní implementováno ovládání z
prostředí SolidWorks.
SolidCAM 2010 nabízí další funkci a to vizuální kontrolu nástroje – náhled nástroje je dostupný přímo
na objemovém modelu. Při výběru nástroje z dialogového okna Tabulka nástrojů je pohybující se
kurzor v pracovní oblasti doprovázen poloprůhledným náhledem daného nástroje. Při zoomování
nebo rotaci nástroje se náhled mění stejným způsobem jako zobrazovaný model.
SolidCAM 2010 uvádí novou funkci definice držáků soustružnických nástrojů a jejich vizualizaci v
Simulaci stroje. S touto funkcí je rovněž možná definice správné polohy nástroje na CNC stroji.
Nabízí novou Externí simulaci pro simulaci operací v samostatném okně a současně je možné dále
pokračovat v práci na rozpracovaném projektu. Umožňuje v Simulaci stroje při soustružení zobrazení
upínacího systému nástroje.

2.13 Edgecam
Edgecam je kompletní softwarové CAM řešení jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových
forem a zápustek. S kompletním rozsahem 2 až 5osých frézovacích cyklů, s podporou pro soustružení
a soustružnicko/frézovací centra, v kombinaci s dokonalou CAD/CAM integrací a důmyslnými
automatickými nástroji, je Edgecam jediný CAM software který kdy budete potřebovat.
Edgecam Solid Obráběč načítá nativní data ze všech hlavních CAD systémů, čímž zamezuje případným
problémům s převodem dat přes rozhraní třetích stran. Při obrábění Solid Modelů Edgecam
automaticky rozpoznává útvary, kterým je následně přiřazena obráběcí strategie. Vazba drah na
útvary a model je plně asociativní.

2.14 Solid Edge se Synchronní technologií 2 od firmy Siemens PLM
Software
Stejně jako předchozí verze Solid Edge® se Synchronní technologií 2 staví na inovativní synchronní
technologii. Nová verze prohlubuje úvodní implementaci synchronní technologie pro zvládnutí
náročnějších úloh a přináší nové prostředí pro konstrukci plechových součástí, čímž dokazuje svoje
uplatnění i v dalších modulech programu Solid Edge. Tato zlepšení obohacená o novou robustní
aplikaci pro analýzy metodou konečných prvků a aktualizaci Solid Edge Insight zajišťuje uživatelům až
100x větší efektivitu ve fázi modelování. Jedná se o flexibilní nástroj s plnou funkčností 3D
modelování založeného na prvcích pro úpravy součástí sestav.
Solid Edge je základním prvkem portfolia Velocity Series a kombinuje rychlost a flexibilitu přímého
modelování s přesností parametrického modelování. Nová verze staví na přelomové technologii a
posunuje schopnost reagovat na podněty zákazníka na novou úroveň. Tato vynikající nová verze
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rozšiřuje možnosti synchronní technologie v prostředí modelování součástí a sestav, představuje
novou aplikaci pro konstrukci plechových součástí založenou na synchronní technologii, obsahuje
novou integraci simulací metodou konečných prvků pro konstruktéry a posiluje naši strategii
škálovatelné správy dat převedením aplikace Solid Edge Insight na nejnovější platformu Microsoft
SharePoint a zdokonalením integrace s Teamcenter® Express.

2.15 Software NX 7.0 s funkcí „HD3D“ a rozšířenou synchronní
technologií od společnosti Siemens PLM Software
Verze softwaru NX™ NX 7.0 přináší HD3D, novou funkci pro zobrazení a práci s informacemi o
výrobcích a procesech přímo ve 3D prostředí. Kombinací možností NX a správy PLM dat pomocí
řešení Teamcenter, HD3D vizuálně zprostředkovává informace, které jsou nutné k pochopení, sdílení
a rozhodování v globálně distribuovaném vývoji výrobků. NX 7 také nabízí řadu rozšíření synchronní
technologie uvedené ve verzi NX 6, která propojuje přístupy vazbami řízeného modelování s
modelováním bez historie.
Verze NX 7.0 vychází ze své vedoucí pozice v oblasti vývoje výrobků, umocňuje prvky synchronní
technologie a spolu s novinkou HD3D určuje nový standard pro “High-Definition” vizuální analýzu při
vývoji výrobků.

2.16 Nová verze CAx systému NX7 (NX 7.5) – revoluce při práci s
CAD/CAM/CAE a vynikající podpora při rozhodování v rámci
vývoje výrobku
Nová verze je vybavena řadou významných novinek, které se dotknou všech oblastí systému. Kromě
toho NX a software Teamcenter® – digitální systém pro řízení životního cyklu produktů – jsou vůbec
prvními produkty, které podporují nový informační panel HD-PLM, jejž společnost Siemens PLM
Software souběžně představila.
Nový panel HD-PLM nabízí uživatelům systému NX vizuálně intuitivní prostředí, které jim pomůže
zlepšit úroveň rozhodování v průběhu celého procesu vývoje výrobku, a tak přinese významnou
přidanou hodnotu pro uživatele i celé odvětví. Hodnotu této nové verze dále zvyšuje nejen síla
jednotlivých konkrétních zdokonalení, ale též vyvážená úroveň nových funkcí, jimiž byly obohaceny
všechny oblasti konstrukce, analýzy i obrábění. Tato vylepšení mohou pomoci koncovému uživateli
zvýšit produktivitu o celých 80 procent.

2.17 Rozhodování „ve vysokém rozlišení“ v procesu vývoje
Společnost Siemens PLM Software oznámila uvedení HD3D prostředí v loňském roce; nejnovější
verze systému NX je prvním krokem v realizaci vize uvést technologii HD-PLM do všech svých řešení.
HD3D kombinuje silné stránky řešení NX a Teamcenter v jednom technologickém rámci – v
informačním panelu tak, aby bylo možné vizuálně a intuitivně předkládat uživateli informace, jež jsou
nezbytné pro pochopení, spolupráci a rozhodování v globálně rozděleném vývojovém prostředí.
Možnost používat NX a Teamcenter k vizualizaci dat často skrytých uvnitř nějaké databáze způsobem,
který je graficky i kontextově rozsáhlý, přináší výhodu rychlého vyhodnocení široké škály otázek a
rovněž včasné identifikace případných problémů. Díky tomu mohou všichni, kdo se na procesu
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podílejí, činit kompetentní a sebevědomá rozhodnutí s podstatně vyšší mírou efektivity. To by mělo v
konečném výsledku přinést koncovým uživatelům prudké zvýšení produktivity práce.
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3 Podrobné přiblížení novinek
3.1 Solid Edge
3.1.1

Historie

Solid Edge je poměrně mladá aplikace z dílny společnosti Intergraph, kterou později odkoupila
společnost Unigraphics a tu ještě o něco později odkoupila společnost Siemens PLM Software. První
verze byla světu představena v roce 1995. O dva roky byl dodán přídavek v podobě modulu Solid
Edge Sheet Metal. To byla verze 3,5. V roce 1998 se společnost rozhodla přejít z modelovacího jádra
ACIS na modelovací jádro Parasolid. Tudíž nově vydaná verze 5 již disponovala tímto novým jádrem.
V roce 2008 došlo k velkému zlomu v podobě vydání Solid Edge, který disponoval synchronní
technologií. Vylepšená verze této technologie vyšla v roce 2009 a je i zároveň poslední vydanou verzí
tohoto softwaru.

3.1.2

Jak to funguje

Solid Edge je software, který se řadí do rodiny CAD systémů, proto bychom si nejdřív něco měli říct
právě o CAD systémech, jejich rozdělení a vlastnostech.
CAD, tedy Computer Aided Design v překladu počítačová podpora konstruování je oblast, pro kterou
existuje obrovské množství aplikací, které se uplatňují ve spojení s výpočetní technikou. Pro
architekty, konstruktéry je to nástroj jak nahradit všední práci s rýsovacím prknem a tužkou v ruce
něčím novým, moderním. Umožňují svým uživatelům rozšířit možnosti konstrukcí o nové prvky, ale
také zpřesnit, zkvalitnit, zlevnit jejich služby. Software ulehčuje práci tím, že některé funkce
automaticky generují svůj obsah, namísto toho aby jej uživatel musel po dokončení návrhu ručně a
pracně vypracovávat. Práce na počítači je také jednodušší o to, že finální výrobek, vytvořený
například právě v Solid Edge, je možné podrobit celé řadě zkoušek. Od odolnosti vůči tahu, až po
odolnost vůči teplotě a venkovním podmínkám. Na základě tohoto testování je možné na modelech
provádět okamžité změny, tak aby byla finální podoba v co nejvyšší kvalitě. Stejně tak lze vytvořenou
komponentu (například obráběcí stroj) možné zapojit do rozsáhlé sestavy strojů, které pracují
společně a na konci jejich výrobního procesu je třeba automobil. Solid Edge je zaměřen na ty
uživatele, kteří požadují přesné a moderní výkresové dokumentace přesně podle poslední módy a
požadavků trhu. Samotná aplikace může být rozšiřována o spoustu dalších nadstaveb, které
dohromady tvoří komplexní návrhový systém. Program sám o sobě neobsahuje například přímou
podporu technologických operací, jako je již jednou zmíněné programování obráběcích strojů, ale
není problém si pořídit určitou součást, tak aby i toto programování bylo přístupné. Na práci
v aplikacích typu CAD navazuje aplikace typu CAP, tedy computer aided planing, v překladu
počítačová podpora projektování výrobních procesů. Zde je možné pomocí předem
naprogramovaných skupinových postupů, výběrem z inventáře nástrojů, které jsou nabízeny ve
formě menu, určit program výrobního postupu. Konečným výstupem tohoto procesu je tedy
například páska pro řízení NC stroje. Tímto výstupem jsou vytvořeny podmínky pro další část
v koloběhu např. výrobku, nebo stroje. V tuto chvíli tedy nastupuje systém CAM, omputer aided
manufacturing, v překladu počítačová podpora výroby.
V současné době používá systémy CAD/CAP/CAM velké množství podniků. Faktem zůstává, že
zavádění moderních technologií namísto starých dobře zajetých kolejí je časově velmi náročné. Na
druhou stranu se i několikaleté zavádění vrací s překvapivou rychlostí. Především v nahrazení
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náročného papírování, za rychlou elektronickou komunikaci, nebo urychlení inovace výrobků, bez
nutnosti vytvářet fyzické objekty a utrácet za ně spoustu financí. Další výhodou je zpětná vazba
z vlastní výroby, poznatky, které se zachycují při odchytávání různých much a mušek se zpětně vracejí
na počátek a procházejí celým systémem, tak aby se z výroby stala perfektně pracující jednotka.
Soubor těchto tří systémů tedy dostal svou vlastní zkratku – CIM (Computer integrated
manufacturing – počítačová integrace výroby).
Urychlená komunikace v rámci CIMu například znamená, že v případě konstrukční změny, je tato
změna okamžitě předána výrobě, plánovací a obchodní úseky mají neustále obnovované informace o
nedostatcích, nebo zpožděních dodávek atp. Je jasné, že v rámci odlišných systémů bylo nutné najít
společný jazyk, kterým by se tyto systémy dorozumívaly mezi sebou. Logicky došlo k vytvoření
souboru standardů MAP (Manufacturing automation protocol – Automatizační výrobní protokol).
Jeho hlavním propagátorem byla společnost General Motors, která již v době 90. let minulého století
vlastnila nevídané množství strojů a robotů. V té době byla komunikace zprostředkovávána
širokopásmovou kabelovou sítí, ta je v současné době nahrazována sítí optických vláken.
Další rozšiřování možností, které je spojeno s velmi rychlým rozvojem výpočetní techniky došlo
k dalšímu sloučení, nebo lépe integraci vnitropodnikových systémů. Již nelze vyjmenovávat jednotlivé
složky, protože ty ke svému správnému fungování potřebují složky další a celek pak tvoří systém CAE
(Computer aided engineering – Počítačová podpora inženýrských prací) ta v sobě sdružuje soubor
výpočtových, inženýrských, modelovacích a simulačních prostředků pro návrh technických parametrů
produktů apod.

3.1.3

Rozdělení CAD systémů

Hledisek jak dělit CAD systémů existuje hned několik. Toto rozdělení je založené na prodejní ceně a
celkových schopností CAD systému.
I. Generace, tzv. „malý CAD“
Programy, které operují pouze v dvojrozměrném prostoru, jsou vhodné pro jednoduché náčrty a také
například pro učení se v programech CAD. Povětšinou nejsou vhodné pro velkou konstruktérskou, či
návrhářskou práci.
II. Generace, tzv. „střední CAD“
Nejčastěji používané verze programů CAD. Podporují modelování ve trojrozměrném prostředí a
otevřenou architekturu, tudíž je možné tento software propojit s dalšími programy. Střední CAD je
velmi často využíván ve školách a v malých a středních podnicích.
III. Generace, tzv. „velký CAD“
Velmi výkonné systémy CAD, které také vyžadují velmi výkonný hardware. Zároveň také nejdražší
aplikace typu CAD, které pracují na principu model – výkres. Nejprve se tedy vše namodeluje
v parametrickém modelu a až po namodelování dochází k vykreslení objektu.
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3.1.3.1

Solid Edge ST

Solid Edge ST (tedy Solid Edge se synchronní technologií) je hybridní 2D/3D návrhový CAD systém,
který v současné době vyvíjí a prodává společnost Siemens. Jako takový je Solid Edge součástí řady
produktů s názvem Velocity Series, tyto produkty mají za úkol zvyšovat podnikům tržby za
současného snižování nákladů. Hlavními přednostmi aplikace je již zmíněná synchronní technologie,
nové modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, jednoduchá práce,
uživatelsky přívětivé prostředí apod. Celé GUI (Graphics User Interface) je založeno na základě
technologie Stream, která je jednoduchá na pochopení pro začátečníky, ale také natolik složitá aby
v ní našli své funkce pokročilí uživatelé, nebo rutinéři. GUI taktéž vychází ze všech výhod, které
přináší nový vzhled Microsoft Office 2007.
Prostředí aplikace Solid Edge je rozděleno na několik modulů:
1. Solid Edge Objemová součást (Part) – tento modul slouží k modelování jednotlivých dílů,
které pak dohromady tvoří větší celek
2. Solid Edge Plechová součást (Sheet Metal) – modul určený k modelování plechových součástí,
které jsou tvořeny z ohýbaných plechů.
3. Solid Edge Sestava (Assembly) – v tomto modulu se jednotlivé části vytvořené v předchozích
modulech skládají dohromady, nebo vytvářet díly samostatně přímo v tomto modulu. Tento
modul je také možné doplnit o některé další moduly, těmi jsou:
4. Konstrukce potrubí – jak již z názvu vyplývá, jedná se o modelování potrubních systémů
5. Konstrukce kabeláže – z názvu vyplývající, že se jedná o modelování elektrických kabeláží a
rozvodů
6. Solid Edge Výkres (Draft) – modul určený pro vytváření výkresové dokumentace
z jednotlivých dilů, sestav, nebo rozvinutých tvarů plechových dílů.
7. Solid Edge Insight – modul pro PDM systém, slouží ke správě dat a dokumentů, které byly
vytvořené pomocí aplikace Solid Edge. Zároveň spravuje verze aplikace, nebo přístupová
práva k jednotlivým dokumentům. Modul spolupracuje s aplikací Sharepoint, která je
výrobkem společnosti Microsoft.
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Technologie využité v Solid Edge ST
Synchronní technologie
Nejnovější a zároveň tou největší technologií je právě synchronní technologie. Jedná se o malý
průlom v rámci CAD modelování a základem je využití toho nejlepšího z dosud známých způsobů
modelování. Z jedné strany je z modelování pomocí primitiv obsažena pružná editace modelu, které
mění to, co potřebuji, bez ohledu na podmínky vzniku. Modelování pomocí primitiv tedy přináší
slušný výkon u velkých součástí a zároveň nabízí přímou interakci s konstruktérem. Z druhé strany si
od parametrického modelování bere synchronní technologie řídící kóty pro úpravu rozměrů, systém
tvorby pomocí prvků a automatizovanou. Celkově se pod pojmem synchronní technologie skrývá
synchronizace pravidel, logiky a geometrie modelu. Mění totiž od základu celý přístup ke geometrii,
k její tvorbě a úpravě a umožňuje změny na modelech nativních, ale i importovaných. Technologie je
to na tolik významná, že společnost Siemens PLM Software si ji nechala patentovat.

Obrázek 1 provázanost synchronní technologie s různými způsoby modelování
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_SyncTech460.jpg

Se synchronní technologií je úzce spojena další změna v přístupu k modelování. Nevytváří se totiž
historie modelu. Není totiž důležité jak daný tvar, který je určen k úpravě, vznikl, ale jak před
požadovanou změnou vypadal a jak má vypadat po této změně. Tedy co a jak chci změnit. Historie
modelu totiž měla velmi často svazující účinek na konstruktéry, musely se řešit složité problémy
s návazností jednotlivých prvků a samozřejmě při složitějších modelech jsou tyto úpravy natolik
náročné, že zabíraly obrovské množství času. V rámci synchronní technologie se tohoto ovšem již
uživatel obávat nemusí. Neexistuje totiž něco jako strom historie, ale existují pouze pojmenované
kolekce či množiny ploch (stěn), dle způsobu jakým vznikly. Tyto kolekce je pak možné řadit dle
názvu, nebo typu vzniku, ovšem bez zásahu do modelu samotného.
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Obrázek 2 ukázka změny dle typu, či jména
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_historie.jpg

Největší význam modelování bez historie modelů přichází na řadu v případě úpravy modelů z jiných
CAD aplikací. V současné době existuje obrovské množství CADových aplikací, nebo modelovacích
softwarů, ať už s integrovanou parametrizací nebo ne. V rámci obchodu, kdy je nutné vyměňovat 3D
modely možných výrobků mezi dodavateli, nebo zákazníky, je editace modelů bez ohledu na jejich
historii naprosto nutná. Předchůdcem modelování bez historie, byl v dřívějších verzích aplikace Solid
Edge modul Direct Editting (přímá editace), ten ovšem nedosahoval takových kvalit, jako synchronní
technologie integrovaná do Solid Edge.
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3.1.3.2

Skicování

Vzhledem k novému přístupu k modelování obecně, musela společnost Siemens přistoupit i na změny
v praktickém běhu. Skicování již tedy není jenom na 2D základu, ale pracuje se již s plnou podporu
trojrozměrného prostoru.

Obrázek 3 ukázka skicování
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_skicy.jpg

Je fakt, že i nadále zůstává možnost odkazovat se na existující stěny modelu. Hlavní charakteristikou
nového skicování je, že slouží pouze k vytvoření objemového modelu, ale už ne k jeho editaci.
V okamžiku, kdy je skica převedena 3D objekt, už ji není potřeba a uživatel ji může s ledovým klidem
smazat. Otázkou zůstává proč ve skice kótovat, když ji nakonec stejně uživatel smaže, protože model
nebude moci upravovat? Odpověď je jednoduchá, při převodu v klasický 3D model se ze skici
automaticky převedou všechny kóty na kóty modelové, tedy PMI kóty a uživatel tak má ušetřenou
další práci.
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3.1.3.3

Nový ovládací prvek

Obrázek 4 nový ovládací prvek
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_posuny.jpg

Slouží k velmi snadné editace tvarů modelu. Pomocí tzv. „ovládacího prvku“ je prováděna většina
geometrických úprav, při tažení za jednotlivé šipky, které směřují v různých osách, se vybrané stěny
posouvají ve vybraných směrech, tedy za tažením myši. Tažením vnější kružnice je možné dosáhnout
rotace jednotlivých vybraných ploch. Umístění ovládacího prvku má na starost uživatel sám, může si
tedy s ovládacím prvkem různě pohybovat a nastavovat si ho tak, aby s ním měl práci co nejvíce
ulehčenou.

Obrázek 5 nový ovládací prvek
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_ovladaci.jpg
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PMI kóty

Obrázek 6 PIM kótování
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_PMI1.jpg

Jinými slovy 3D kóty, které slouží k označení vrcholů a částí ve trojrozměrném prostoru. PMI kóty jsou
známi sice již delší dobu a byli i ve starších verzích Solid Edge, ale nově teď slouží i k editaci rozměrů
3D modelu. Uživatel je může buď dodatečně zadat, anebo je může nechat přenést ze skici, jak je
zmíněno o několik řádek výše. PMI kóty upravují přímo 3D geometrii, tudíž je možné je používat i na
importované neparametrické modely. Úpravy PMI kót probíhají v reálném čase, takže uživatel, který
hodnotu změnil, vidí okamžitě, jak se změna hodnoty projevila na 3D modelu.
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3.1.3.4

Aktivní pravidla

Stejně jako synchronní technologie, tak i aktivní pravidla jsou naprostou novinkou v aplikaci Solid
Edge. Aktivní pravidla mají totiž na starost chování celé aplikace během geometrických úprav pomocí
nového ovládacího prvku, nebo při změnách pomocí PMI kót. V průběhu editace dochází k neustále
kontrole celého modelu a ve stejném momentě dochází k aplikaci geometrických vazeb, jako je
soustřednost, tečnost, koplanarita, rovnoběžnost, kolmost aj. na ostatní plochy modelu, takže
v rámci modelu a v rámci těchto pravidel edituje i tyto stěny. Příklad z praxe: Uživatel vybere stěnu,
kterou chce posouvat kolmo směrem vzhůru. Solid Edge automaticky najde koplanární (ve stejné
rovině ležící) stěny a začne je automaticky posouvat stejným směrem, tak aby byla zajištěna
konzistence celého modelu. Uživatel už tedy nemusí složitě vybírat všechny plochy, nebo stěny,
kterých se dané posuny budou týkat, ale aplikace je za něj vybere sama. Samozřejmostí je tyto
pravidla si upravovat dle své libosti, protože ne vždy je posun všech koplanárních stěn produktivní.

3.1.3.5

Vazby

Nový Solid Edge zavádí nový pojem „vazby“. Jedná se o jednoduché propojení dvou, nebo více ploch
geometrickým vztahem. Je to tedy například kolmost, nebo soustřednost aj. Takto lze vybrané plochy
„zamknout“ k sobě, tak aby s nimi nebylo možné pohybovat a zůstaly v požadovaném tvaru.

Nový vzhled Solid Edge ST
Zdroj: http://www.cad.cz/images/stories/clanky/2008/03/0803_edge_vzhled.jpg
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3.1.3.6

Procedurální prvky

Nové speciální operace, které se týkají vytváření děr, polí, zaoblení a jiných podobných operací.
Plochy, nebo stěny, na kterých tyto útvary vznikly za pomocí procedurálních prvků, si pak nesou
určité informace, nebo parametry, které následně slouží k lepší orientaci a snazší editace těchto
prvků. Takže díry si může nést informaci o typu, průměru, hloubce, typu závitu apod. Při editaci díry
je tedy naprosto jednoduché zadat nové hodnoty pro závit, nebo hloubku a z normální díry udělat
díru pro šroub.

3.1.3.7

Nový vzhled Solid Edge ST

Jak již bylo zmíněno na začátku, nový Solid Edge se představil i v novém kabátě. Důvod je jasný, Solid
Edge se pomalu ale jistě sjednocuje s prostředím Microsoft a tudíž je pro nové začínající uživatele
mnohem snazší orientovat se ve stejném prostředí, jako má jeho kancelářský software. Další výhodou
je ekonomičnost s důrazem na minimalizaci počtu stisknutí tlačítek myši, nebo klávesnici.

3.1.3.8

Modul Sheet Metal

Obsahuje specifické funkce pro modelování plechových dílů. Je to například funkce ohyb (bend),
větrací otvor (louvre), prolis (dimple), úpravy rohů, možnost vygenerovat plochu v neutrální ose
plechového dílu, senzory plochy, nebo uživatelské senzory, které hlídají nastavené údaje a při jejich
překročení vás samotná aplikace varuje. Konstruktér má tak možnost přímo kopírovat vývoj fyzického
modelu a jeho práce je o to rychlejší, snadnější a levnější.

Obrázek 7 Ukázka plechového dílu
Zdroj:
http://www.tpvgroup.cz/editor/filestore/Image/solid%20edge/plech_03.jpg
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3.1.3.9

Modul modelování plastových dílů

Stejně jako modelování plechových dílů, tak i modelování dílů plastových má své specifické nároky.
Solid Edge nabízí několik speciálních prvků, které konstruktérům pomáhají při tvorbě plastových dílů.
Jsou to například funkce tvorby lemů na skořepině, síť vyztužovacích žeber, rozdělení modelu na více
dílů apod. V nejnovějším vydání Solid Edge jsou to pak funkce, které jsou úzce spojeny
s plastikářským průmyslem. Jedná se o žebrování, větrací otvor, nebo montážní nálitek. Tyto funkce
opět ulehčují a velmi urychlují práci konstruktéra, jsou totiž velmi snadno přístupné a ještě snadněji
použitelné. Další novou funkcí je funkce pro podporu formařiny. V dřívějších verzích bylo rozdělení
plochy obcházeno mnoha jinými příkazy. V nejnovější verzi je tento příkaz již rovnou integrován do
aplikace a konstruktér má tak možnost si plastovou formu rozložit do jedné plochy. Siemens PLM
Software dokonce oznámila vydání nového modulu MoldTool, který bude zaměřen na modelování
forem a generování celých vstřikovacích forem.

Ukázka plastové formy rozložené do jedné plochy
Zdroj: http://www.tpvgroup.cz/editor/filestore/Image/solid%20edge/plochy_07.jpg
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3.1.3.10

Správa dat – PDM

Solid Edge jako jeden z prvních integroval do samotné aplikace správce dat, tudíž není potřeba
instalovat další programy, které spravují všechny data, dokumenty a výkresy v počítači. Vše je tzv.
„pod jednou střechou“. Základní aplikací pro správu dat v Solid Edge slouží aplikace Solid Edge
Insight, ta poskytuje základní možnosti pro správu dat, dokumentů a výkresů. Dalšími možnostmi jsou
aplikace Teamcenter Express, nebo Teamcenter Engineering. Oba posledně jmenované jsou stejně
jako samotný Solid Edge součástí produktové řady Velocity Series.

3.1.3.11

Systémové požadavky

Minimální požadavky pro operační systém Windows XP:


1,6 GHz procesor



1 GB RAM



1,9 GB volného místa na disku

Minimální požadavky pro operační systém Windows Vista a Windows 7


1,6 GHz procesor



2 GB RAM



1,9 volného místa na disku

Možnosti použití
Vzhledem k možnostem, které Solid Edge nabízí v oblasti modelování v podstatě čehokoliv. Jsou
možnosti použití této aplikace obrovské. Uživatel může namodelovat obyčejný nýt, ale také
kompletně namodelovat celý motorový blok letadla, přidat k němu celý trup, namodelovat křídla a
ještě stroj odzkoušet ve virtuální realitě. Stačí si jen vybrat správné součásti, které ten či onen
uživatel potřebuje, projít si školením, nebo použít chytré knížky pro samouky a může se pracovat.

3.1.3.12

Společnosti používající Solid Edge

ROBOTERM spol. s.r.o.
"Naše společnost se zabývá výrobou indukčních ohřevů a manipulační techniky. Do roku 2005 jsme
k tvorbě výkresové dokumentace používali AUTOCAD, ale ten nám vzhledem k rostoucímu se tempu
vývoje a zvyšujícím se požadavkům zákazníka přestával stačit. Proto jsme se rozhodli přejít na
moderní 3D systém modelování, od kterého jsme očekávali výraznou časovou úsporu při
konstruování našich zařízení a tvorbě výkresové dokumentace. Stalo se. Po pečlivém zvážení všech
pro a proti jsme z několika kandidátů vybrali Solid Edge, ve kterém jsme se díky příjemnému
a intuitivnímu prostředí rychle zapracovali. Jeho největší přednost vidíme v tom, že nám umožňuje
efektivně sdílet data v týmu a i ve složitých sestavách se nám daří odhalovat rozměrové kolize již ve
stádiu návrhu nového zařízení. Dnes je již časová úspora značná a pořízení programu Solid Edge byl
velký krok kupředu ve vývoji naší firmy."
Aleš Bažout, konstruktér, ROBOTERM spol. s r. o.
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EcoGlass a.s.
„EcoGlass se v roce 2005 rozhodl pro zahájení vlastního vývoje a výroby lisovacích nástrojů a v tomto
roce jsme také řešili platformu pro 3D modelování výrobků a forem. Ve výběru jsme měli několik
systémů a po jejich odzkoušení jsme se rozhodli pro Solid Edge. Důvodem byla jednoduchost práce,
dobrý poměr výkonu a ceny a také dobrá podpora. S programem jsme spokojeni a nenarazili jsme pro
naše aplikace na žádná omezení nebo chybějící funkce. Důležitá je mimo jiné i kvalita importu
různých formátů od našich zákazníků, nikdy jsme nemuseli řešit problémy spojené s nepřesnostmi
nebo odchylkami.“
Jiří Kočárek, předseda představenstva, EcoGlass a.s.
A mnoho dalších.

3.1.4

Výrobce

Jak již bylo řečeno v krátké historii, původním vlastníkem aplikace Solid Edge byla společnost
Intergraph, později byla majitelem a výrobcem této značky společnost Unigraphics a v současné době
je to společnost Siemens PLM Software, s pobočkou sídlící v Praze.
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3.2 AutoCAD
3.2.1

Historie

Vůbec první verze programu AutoCAD byla světu představena v listopadu roku 1982 na veletrhu
COMDEX v Las Vegas. AutoCAD měla na svědomí nově založená společnost Autodesk, pod vedením
Johna Walkera. První verze AutoCADu definovala nový výkresový formát a to DWG a taktéž jeho
textovou podobu – DXF. Cena první verze se pohybovala kolem 1 000 amerických dolarů. O rok
později přišly další 3 verze, které umožnily AutoCADu kótování, šrafy, barvy nebo pole. Ve stejném
roce začíná Autodesk poprvé pracovat na 3D funkcích softwaru, ty se poprvé objevují o další rok
později ve verzi 2.0. S postupem času a nově vydanými verzemi se do AutoCADu přidávaly další a
další funkce, které jenom přidávaly na oblibě tohoto softwaru. Za další mezník můžeme považovat
verzi s číslem 13, která byla vydána roku 1995, doposud totiž AutoCAD podporoval různé operační
systémy, ale vždy se jednalo o upravené verze pro daný OS. Verze 13 ovšem podporovala jak instalaci
pro DOS, tak pro MS Windows, tak aby usnadnila přechod od staršího DOSu na nový, modernější OS.
Tato verze také jako první podporovala export do formátu DWF, ovšem do historie se také zapsala
jako verze, která měla největší počet opravných balíčků. Další verze AutoCADu už podporovaly pouze
MS Windows. Verze vydaná v roce 1999 pak jako první nabízela práci s více výkresy najednou a díky
internetové podpoře umožnil konec problémům s HW klíčem. Jubilejní 20 verze AutoCADu vyšla
v roce 2005 a přinesla poměrně zásadní změnu ve vytváření modelů. Již nebylo potřeba příkazového
řádku, ale tato verze zavádí tzv. dynamické kreslení. AutoCAD je od začátku svého vývoje změnám, či
lépe vylepšením. Pomocí rozšiřujících nadstaveb v něm můžeme programovat za pomoci jazyka C,
C++, VBA, na všech platformách .NET a proto je dostupný i běžným uživatelům. V současné době je
po celém světě více než 3 milióny prodaných licencí a formát DWG se může pyšnit neoficiálním
titulem standardního formátu pro elektronickou reprezentaci CAD návrhů.

3.2.2

Jak to funguje

AutoCAD je software, který se řadí do rodiny CAD systémů, proto bychom si nejdřív něco měli říct
právě o CAD systémech, jejich rozdělení a vlastnostech.
CAD, tedy Computer Aided Design v překladu počítačová podpora konstruování je oblast, pro kterou
existuje obrovské množství aplikací, které se uplatňují ve spojení s výpočetní technikou. Pro
architekty, konstruktéry je to nástroj jak nahradit všední práci s rýsovacím prknem a tužkou v ruce
něčím novým, moderním. Umožňují svým uživatelům rozšířit možnosti konstrukcí o nové prvky, ale
také zpřesnit, zkvalitnit, zlevnit jejich služby. Software ulehčuje práci tím, že některé funkce
automaticky generují svůj obsah, namísto toho aby jej uživatel musel po dokončení návrhu ručně a
pracně vypracovávat. Práce na počítači je také jednodušší o to, že finální výrobek, vytvořený
například právě v AutoCADu, je možné podrobit celé řadě zkoušek. Od odolnosti vůči tahu, až po
odolnost vůči teplotě a venkovním podmínkám. Na základě tohoto testování je možné na modelech
provádět okamžité změny, tak aby byla finální podoba v co nejvyšší kvalitě. Stejně tak lze vytvořenou
komponentu (například obráběcí stroj) možné zapojit do rozsáhlé sestavy strojů, které pracují
společně a na konci jejich výrobního procesu je třeba automobil. AutoCAD je zaměřen na ty uživatele,
kteří požadují přesné a moderní výkresové dokumentace přesně podle poslední módy a požadavků
trhu. Samotná aplikace může být rozšiřována o spoustu dalších nadstaveb, které dohromady tvoří
komplexní návrhový systém. Program sám o sobě neobsahuje například přímou podporu
technologických operací, jako je již jednou zmíněné programování obráběcích strojů, ale není
problém si pořídit určitou součást, tak aby i toto programování bylo přístupné. Na práci v aplikacích
typu CAD navazuje aplikace typu CAP, tedy computer aided planing, v překladu počítačová podpora
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projektování výrobních procesů. Zde je možné pomocí předem naprogramovaných skupinových
postupů, výběrem z inventáře nástrojů, které jsou nabízeny ve formě menu, určit program výrobního
postupu. Konečným výstupem tohoto procesu je tedy například páska pro řízení NC stroje. Tímto
výstupem jsou vytvořeny podmínky pro další část v koloběhu např. výrobku, nebo stroje. V tuto chvíli
tedy nastupuje systém CAM, omputer aided manufacturing, v překladu počítačová podpora výroby.
V současné době používá systémy CAD/CAP/CAM velké množství podniků. Faktem zůstává, že
zavádění moderních technologií namísto starých dobře zajetých kolejí je časově velmi náročné. Na
druhou stranu se i několikaleté zavádění vrací s překvapivou rychlostí. Především v nahrazení
náročného papírování, za rychlou elektronickou komunikaci, nebo urychlení inovace výrobků, bez
nutnosti vytvářet fyzické objekty a utrácet za ně spoustu financí. Další výhodou je zpětná vazba
z vlastní výroby, poznatky, které se zachycují při odchytávání různých much a mušek se zpětně vracejí
na počátek a procházejí celým systémem, tak aby se z výroby stala perfektně pracující jednotka.
Soubor těchto tří systémů tedy dostal svou vlastní zkratku – CIM (Computer integrated
manufacturing – počítačová integrace výroby).
Urychlená komunikace v rámci CIMu například znamená, že v případě konstrukční změny, je tato
změna okamžitě předána výrobě, plánovací a obchodní úseky mají neustále obnovované informace o
nedostatcích, nebo zpožděních dodávek atp. Je jasné, že v rámci odlišných systémů bylo nutné najít
společný jazyk, kterým by se tyto systémy dorozumívaly mezi sebou. Logicky došlo k vytvoření
souboru standardů MAP (Manufacturing automation protocol – Automatizační výrobní protokol).
Jeho hlavním propagátorem byla společnost General Motors, která již v době 90. let minulého století
vlastnila nevídané množství strojů a robotů. V té době byla komunikace zprostředkovávána
širokopásmovou kabelovou sítí, ta je v současné době nahrazována sítí optických vláken.
Další rozšiřování možností, které je spojeno s velmi rychlým rozvojem výpočetní techniky došlo
k dalšímu sloučení, nebo lépe integraci vnitropodnikových systémů. Již nelze vyjmenovávat jednotlivé
složky, protože ty ke svému správnému fungování potřebují složky další a celek pak tvoří systém CAE
(Computer aided engineering – Počítačová podpora inženýrských prací) ta v sobě sdružuje soubor
výpočtových, inženýrských, modelovacích a simulačních prostředků pro návrh technických parametrů
produktů apod.

3.2.3

Rozdělení CAD systémů

Hledisek jak dělit CAD systémů existuje hned několik. Toto rozdělení je založené na prodejní ceně a
celkových schopností CAD systému.
I. Generace, tzv. „malý CAD“
V této kategorii má i společnost Autodesk svého zástupce, a to AutoCAD LT, lehce okleštěná verze
základního produktu AutoCAD, bez podpory 3D modelování a otevřené architektury.
II. Generace, tzv. „střední CAD“
Nejčastěji používané verze programů CAD. Podporují modelování ve trojrozměrném prostředí a
otevřenou architekturu, tudíž je možné tento software propojit s dalšími programy. Střední CAD je
velmi často využíván ve školách a v malých a středních podnicích.
III. Generace, tzv. „velký CAD“
I v této generaci má společnost Autodesk svého zástupce, tím je Mechanical Desktop, který má za
základ použitý AutoCAD. Zmíněná parametrizace funguje na principu rovnic, ve kterých uživatel může
libovolně měnit proměnné a systém na základě změny mění celý vytvořený systém. Dobrým
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příkladem je změna počtu ozubených kol v systému ozubených kol. Pokud změníme počet zubů na
jednom ozubeném kole, systém sám pozmění zbytek ozubených kol, tak aby byla zajištěna funkčnost
celého systému.

3.2.3.1

AutoCAD 2000

Představení
Program vydaný na přelomu tisíciletí a určený pro operační systém Windows 2000. Vyvíjel se
postupně z prvních verzí AutoCADu, které byly určené pro operační systémy UNIX, nebo MS-DOS.
V rámci AutoCADu 2000 můžeme operovat s obrovským množstvím různých objektů, základních
tvarů a textů. Objektem rozumíme jednotlivé prvky výkresu, jako jsou úsečky, kružnice, textové
řetězce apod. Některé objekty si uživatel musím sám nadefinovat, protože je aplikace nezná, v tomto
případě se využívá různých předpřipravených šablon, které obsahují základní informace, se kterými
uživatel může pracovat. Velkou změnou oproti předchozím verzím je přechod z prostředí MS-DOS a
jeho příkazové řádky do ovládání pomocí GUI (Graphics user interface). Program je tudíž ovládán
pomocí ikon, které skrývají jednotlivé funkce.

Práce v AutoCAD 2000
Program AutoCAD je možné řídit pomocí několika prvků.
a) Příkazová řádka
Jedná se o nejstarší systém ovládání celého programu. Pro starší a znalé uživatele rozhodně rychlejší
verze než nové ovládání pomocí GUI. Ovládání se řídí podle určitých zásad.


Příkazy jsou definovány originálním názvem s podtržítkem, nebo lokalizovanou verzí, tedy
slovem v české lokalizaci (program je vyveden v českém jazyce)
 Zadaný příkaz se potvrzuje klávesou enter, nebo pravým tlačítkem myši
 Před zadáním příkazu musíme mít v příkazové řádce stav „příkaz:“
b) Obrazovkové menu
Další klasická obsluha programu AutoCAD, používá se pro zadání příkazu, nebo pro zadávání
doplňujících informací pro parametry příkazu. Pod operačním systémem Windows je tato možnost
standardně vypnutá, ale uživatel si ji může zapnout. Náhradou za obrazovkové menu jsou roletové
nabídky a panely nástrojů, které jsou uvedeny níže.
c) Roletová nabídka
Najdeme ji v horní části obrazovky. Obsahuje nejčastěji používané funkce. Roletová nabídka je
aktivována levým tlačítkem, nebo stiskem kláves ALT a určité písmeno, to které písmeno je pro daný
příkaz přiřazené zjistíme tak, že v názvu požadované funkce najdeme podtržené písmeno.
d) Panely nástrojů
Panel nástrojů je nejlepším příkladem pro nejnovější GUI ovládání. Každá funkce programu je
prezentována ikonou, která je aktivována stiskem levého tlačítka myši. Po najetí na ikonu a
ponechání kurzoru po určitý čas v klidu je možné i zobrazit nápovědu k dané ikoně. Celý panel
nástrojů je možné libovolně posouvat po pracovní ploše. AutoCAD 2000 obsahuje několik typů
panelů nástrojů, které zase obsahují několik standardně nastavených ikon. Uživatel tyto ikony může
libovolně měnit a přizpůsobovat si tak pracovní plochu ku svému obrazu.
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e) Dialogové panely
Dialogové panely jsou určené pro zpřesňování pomocí velkého množství definovatelných parametrů.
Použití dialogových panelů zjednodušuje právě toto zadávání.

Obrázek 8 ukázka AutoCAD 2000
Zdroj: http://www.contractcaddgroup.com/VBA/visible/toolmacrovba.gif
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Vytvoření některých prvků
Úsečka
Vytvoření úsečky je velmi jednoduché. Jak jistě všichni dobře ví, tak je tvořena dvěma body, je proto
nutné tyto dva body zadat.
Úsečku je možné vytvořit několika způsoby, a to přes příkazový řádek pomocí příkazu „úsečka“,
v případě, že vlastníte českou lokalizaci, nebo příkazem „_Line“. Druhou možností je využití GUI
programu a v panelu nástrojů vyhledat příslušnou ikonu. Po zobrazení zadávacího okna zapíšeme
požadované dva body, přesněji řečeno jejich souřadnice. Například:
Bod č. 1 bude mít souřadnice 50,50, po zadání stiskněte „enter“, zadejte bod č. 2, se souřadnicemi
100,100 a opět zmáčkněte „enter“. Vyberte možnost uzavřít a program Vám zobrazí Vámi vytvořenou
úsečku.

Obrázek 9 vytvoření úsečky
Zdroj: http://autocad.matrok.cz/kurs/02_nastaveni_01.jpg
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Kružnice
Podobně jako při vytváření úsečky, i v případě kružnice máme několik způsobů jak ji vytvořit.
V případě příkazového řádku jsou to příkazy „kružnice“, vlastníte-li českou lokalizaci, nebo příkaz
„_circle“, pokud tuto lokalizaci nevlastníte. Co se týče panelu nástrojů, zde je nutné naleznout ikonu
kružnice a aktivovat ji kliknutím levého tlačítka myši. Další postup je v případě kružnice mnohem
složitější. Uživatel může například zadat 3 body a program sám kružnici dokreslí, za předpokladu, že
je to možné. Nejjednodušší možností je zadat pozici středu kružnice a poté zadat tzv. Rádius, tedy
poloměr kružnice.
Vybereme si tedy druhou možnost, nejprve zadáme střed kružnice, stejně jako jsme zadávali první
bod úsečky. Střed bude mít souřadnice 100, 50. Stiskneme enter a zadáme poloměr kružnice, třeba
20. Opět stiskneme enter. Program již sám vygeneruje obraz Vaší kružnice.

Obrázek 10 vytvoření kružnice
Zdroj: http://autocad.matrok.cz/kurs/02_nastaveni_01.jpg

Systémové požadavky:
Pro plynulý provoz aplikace AutoCAD 2000 je nutné mít na počítači nainstalovaný operační
systém Windows 9x/NT, vlastnit operační paměť o velikosti 32, nebo 64 MB a procesor Intel
Pentium, Pentium II., nebo Pentium III., program zabírá 200 + 150 MB na pevném disku.
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3.2.3.2

AutoCAD 2008

Představení:
Verze 2008 je zaměřená především na produktivitu kreslících nástrojů, textové anotace a práci
s dalšími CAD formáty. Samozřejmě obsahuje všechny novinky, které obsahovaly předchozí verze
programu. Za novinky, které představuje verze 2008, můžeme zmínit například změnu měřítka
anotací, možnost nastavit hladinu pro každý výřez zvlášť, vylepšené tabulkové funkce atd.

Obrázek 11 AutoCAD 2008 uživatelské rozhraní
Zdroj: http://i34.tinypic.com/fjq6bp.jpg

Systémové požadavky:
AutoCAD 2008 pro svůj provoz vyžaduje ve své 32 - bitové verzi operační systém minimálně
Windows 2000 (Service pack 4) a výš. Taktéž je nutné vlastnit operační paměť o velikosti
minimálně 512 MB, 750 MB volného místa na pevném disku a procesor Intel Pentium 4
s frekvencí 2,2 GHz.
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3.2.3.3

AutoCAD 2009

Představení:
Aplikace je opět zaměřená především na produktivitu. Obsahuje všechny novinky předešlých verzí a
navíc sama o sobě přináší několik novinek. Především přepracované uživatelské rozhraní a nové
navigační nástroje. Dalšími novinkami jsou například „rychlé vlastnosti“ – přizpůsobitelné okno
s vlastnostmi objektu pod kurzorem, přepínání výkresů, rozvržení a pohledů s rychlými návrhy apod.
V České republice byla tato verze vydána 17. dubna roku 2008.

Obrázek 12 AutoCAD 2009 nové uživatelské rozhraní „ribbon“
Zdroj: http://www.xanadu.cz/img/a2009ui.png

Systémové požadavky:
AutoCAD 2009 má naprosto shodné systémové požadavky jako verze 2008, s tím rozdílem, že pro 3D
modelování se doporučuje 1 GB operační paměti.
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3.2.3.4

AutoCAD Map 3D

Představení:

Obrázek 13 ukázka AutoCAD Map 3D
Zdroj: http://www.xanadu.cz/img/ext/map2009ui.gif

AutoCAD Map 3D je dalším produktem od společnosti Autodesk ovšem od ostatních, zde uvedených
aplikací je trošičku jinak zaměřen. Jak již vyplývá z názvu, oblast ve které je hojně využíván je
vytváření map. Nabízí ucelené řešení pro jejich vytváření, ale také pro vytváření topologických analýz,
územnímu plánování, nebo projektování inženýrských sítí. S aplikací je úzce spojen pojem GIS
(geografický informační systém), systém, který umožňuje hledat a zkoumat vztahy mezi různými
objekty a jevy v území. Systém GIS má jednu nespornou výhodu, umí pracovat nejen s běžnými údaji,
ale také s údaji o geografické poloze. Ve zkratce řečeno je schopný sám o sobě navrhnout nejlepší
místo pro výstavbu školy, nebo dětského hřiště s ohledem na jeho dostupnost, možnosti nebezpečí,
jako je blízká vozovka apod. Dále je schopný spočítat co nejkratší cestu z jednoho místa na druhé, dle
zadaných kritérií a spoustu dalších užitečných věcí. Různé objekty jsou v GISu zároveň různě
znázorňovány, například studny, nebo stožáry vysokého napětí jsou zobrazovány pomocí bodu,
inženýrské sítě pomocí čar a budovy, či jiné větší objekty pomocí geometrických tvarů, tzv. polygonů.
Zároveň je možné k těmto bodům, čarám, nebo objektům připojit různé druhy popisů, fotografie
daných míst, videozáznamy apod. V případě autobusové zastávky to například mohou být i jízdní řády
autobusů, na dálnici zase kilometráž atd. AutoCAD Map 3D tedy využívá všechny výhody CAD
modelování, které přebírá od vlastního systému AutoCAD, ale navíc k tomu přidává všechny výhody,
které přináší Geografický Informační Systém. Mezi hlavní obory, které tento produkt využívají,
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můžeme počítat obor rozvodu elektřiny, vody a plynu, obor komunikací, ale také jej využívá státní
správa při návrzích územních plánů.

Obrázek 14 panel úloh AutoCAD Map 3D
Zdroj:
http://images.autodesk.com/apac_india_main/files/map_tut
orials.pdf

Stejně jako aplikace, ze kterých AutoCAD Map 3D vzešel, tak i on je ovládán za pomoci myši a
technologie GUI. Při pohledu na obrázek je možné vidět několik prvků. Tím prvním prvkem je
pracovní plocha výkresu, ta slouží k zobrazení grafických dat, tedy namodelované mapy, k její tvorbě
a editaci. Druhým prvkem je panel úloh, ten je rozdělen do tří záložek. 1. Průzkumník map, ten slouží
ke správě všech vytvořených a uložených map. 2. Správce zobrazení, umožňuje vytvářet tematické
mapy. 3. Mapová kniha, ta je určena k publikaci vícelistových atlasů. Dalším prvkem jsou „vlastnosti“,
v tomto okně jsou zobrazeny vlastnosti právě vybraného objektu, nebo objektů. Čtvrtým prvkem je
panel nástrojů, ten je možné různě posouvat po obrazovce a ukotvit jej dle své potřeby. Samozřejmě
obsahuje nejdůležitější ovládací prvky potřebné k vytváření a editaci map. Pátým prvkem je Datová
tabulka, ta je určená pro práci s atributy, které pocházejí z externích databází. A nakonec posledním
prvkem je příkazová řádka, ta stejně jako panel nástrojů slouží k základnímu ovládání celého
programu. Je to starší způsob ovládání, který nevyužívá technologii GUI
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.
Obrázek 15 část panelu nástrojů AutoCAD Map 3D
Zdroj:
http://images.autodesk.com/apac_india_main/files/map_tutorials.
pdf

Systémové požadavky:
Aplikace AutoCAD Map 3D vyžaduje pro bezproblémový běh operační systém Windows XP
s nainstalovaným druhým servis packem a novější. Minimální výkon procesoru by měl dosahovat
1,6GHz, což odpovídá procesorům řady Intel Pentium 4, nebo AMD Athlon dual – core. Aplikace dále
vyžaduje minimálně 2 GB operační paměti a 3 GB volného místa na pevném disku.
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3.2.3.5

AutoCAD Architecture

Představení:
AutoCAD Architecture je speciální verze AutoCADu určené pro architekty. Nabízí efektivnější
navrhování budov a snadnější vytváření dokumentace. Ovládá se velmi podobně jako ostatní verze
AutoCADu, tudíž zkušenější uživatelé, nebo uživatelé, kteří se již s AutoCADem setkali, nebudou mít
s ovládáním sebemenší problém. Aplikace umožňuje vytvářet komplexní návrhy budov, které
obsahují například i stěny, dveře, nebo okna. K nim může uživatel přidávat různé informační popisy,
jako je například materiál, ze kterého je ten či onen kus vyroben a nakonec může architekt pomocí
integrovaného renderovacího nástroje převést svůj nákres do 3D podoby a ukázat ho tak budoucím
majitelům dané budovy.

Obrázek 16 AutoCAD Architecture
Zdroj: http://hotdealsoftware.com/ab/1.jpg
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Systémové požadavky:
Tato aplikace vyžaduje operační systém Windows XP SP2 a novější, tedy Windows Vista a
Windows 7. Procesor musí mít minimální takt 3 GHz, což odpovídá procesorům Intel Pentium 4
a AMD Athlon 3 GHz. Dále musíte disponovat minimálně 2 GB RAM a 2,6 GB volného místa na
pevném disku. Pro renderování budov je nutné vlastnit 256 MB grafickou kartu.

3.2.3.6

AutoCAD Electrical

Představení:

Obrázek 17 AutoCAD Electrical
Zdroj: http://xmages.net/out.php/i190041_screen.png

Další verze, která vychází z původního AutoCADu. AutoCAD Electrical je speciálně přizpůsoben
projektantům elektrických řidících systémů a využívá k tomu všechny výhody své platformy, tedy
AutoCADu. AutoCAD Electrical umožňuje díky sadě specializovaných nástrojů vytvářet
standardizované návrhy elektrických řídicích systémů, uživatel má k dispozici řadu pomocníků, jako
například navrhování svorkovnic, nebo nástroje PLC.
Systémové požadavky:
Aplikace vyžaduje procesor s taktem 1,6 GHz pro operační systém Windows XP a procesor s taktem 3
GHz pro operační systémy Windows Vista a Windows 7, dále je potřeba mít operační paměť o
velikosti 2 GB a 4 GB volného místa na pevném disku.
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3.2.3.7

AutoCAD Mechanical

Představení:
Verze speciálně upravené pro výrobu, především pro zrychlení procesu strojírenského navrhování.
Platformou této aplikaci je samozřejmě původní verze AutoCADu, ale tato verze přidává ještě sadu
nástrojů pro automatizaci některých inženýrských kroků v průběhu vytváření modelů. Je to například
generování strojních komponentů, kótování, nebo generování souhrnu materiálu. Další výhodou je
možnost detailně rozebrat návrhy prototypů vytvořené v další aplikaci od společnosti Autodesk,
AutoCAD Inventor.

Obrázek 18 AutoCAD Mechanical
Zdroj: http://www.entshaing.com/wp-content/uploads/2009/04/015432s6g.jpg

Systémové požadavky:
Systémové požadavky pro tuto verzi jsou naprosto shodné jako u verze AutoCAD Electrical a AutoCAD
Architecture, s jedním rozdílným požadavkem, a to na velikost volného místa na pevném disku. U
verze AutoCAD Mechanical tato hodnota totiž činí 3,6 GB volného místa.
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3.2.4

Možnosti využití

Využití AutoCADu by dalo na celou knihu, od návrhu obyčejné kostky ve 3D přes složité modely domů
až po návrh moderních, velkých obchodních staveb. Možností je spousty, stačí si jen vybrat tu
správnou verzi, která je pro potřeby firmy potřeba, zakoupit licenci, odborně zaučit zaměstnance a
začít pracovat. Od návrhu šroubku až po kompletní automobil.

3.2.5

Výrobce

Jak již bylo zmíněno výše, výhradním výrobcem AutoCADu je americká společnost Autodesk, ta je
ovšem v mnohých státech zastoupena autorizovanými prodejci. V České republice je to například
XANADU a.s., A/W Graph, Computer Agency o.p.s. atd.
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