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Abstrakt 

V bakalářské práci je stručně popsán softwarový program Autodesk Inventor s popisem 
možností modulu Inventor Studio a vytvoření jeho manuálu. Je zde nastíněno jeho 
použití a také  postup tvorby jednoduchého modelu elektrického zařízení (stykače) 
a vytvoření jeho prezentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Software program Autodesk Inventor is described in bachelor thesis. The aim is 
the description of the options of module Inventor Studio and its use at manual process and 
creating of a simple model of the electrical equipment and creating their presentations. 

 

 

 



 

 

Klíčová slova 

součást; sestava; parametrické modelování; program, software; strojírenství; aplikace; 

model; kóta; náčrt; Inventor Studio; prezentace; kamera; animace; světla; stíny; možnost; 
ovládání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

component; layout; parametric modelling; program; software; engineering; application; 
model; dimension; sketch; Inventor studio; presentation; camera; animation; lights; 
shadows; possibility; control 

 



Bibliografická citace 

KUČERA, P. Využití Inventor Studia v modelování, vizualizaci a animaci. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2010. 42 s. Vedoucí 
bakalářské práce doc. Dr. Ing. Hana Kuchyňková. 

. 
 



 

Prohlášení 

 

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci na téma Využití Inventor Studia v modelování, 
vizualizaci a animaci, jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce 
a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v 
práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. 

Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této 
bakalářské práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl 
nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědom následků 
porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných 
trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení § 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 

       

V Brně dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce doc. Dr. Ing. Haně Kuchyňkové za účinnou metodickou, 
pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. 

 

V Brně dne  ……………………………           Podpis autora ……………………………….. 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 7

 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................ 11 

2 MOŽNOSTI PROGRAMU AUTODESK INVENTOR ......................................................................... 11 

2.1 POUŽITÍ APLIKACE AUTODESK INVENTOR .................................................................... 11 

                             2.1.1 POMOCÍ SOFTWARU AUTODESK INVENTOR LZE: ............................................ 11 

                             2.1.2 PROGRAM UMÍ: ................................................................................................ 12 

2.2 MODELOVÁNÍ V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR: ................................................... 12 

                             2.2.1 PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ: ....................................................................... 12 

3 MOŽNOSTI MODULU INVENTOR STUDIO .................................................................................... 13 

3.1 POMOCÍ MODULU STUDIO LZE: ..................................................................................... 13 

3.2 NÁSTROJE PRO RENDERING A ANIMACI ........................................................................ 14 

                             3.2.1 NÁSTROJ PRO RENDERING ............................................................................... 15 

                             3.2.2 STYLY PRO RENDROVÁNÍ A ANIMACE ............................................................. 15 

                             3.2.3 DRUHY ANIMACÍ, KTERÉ LZE VYTVOŘIT ......................................................... 15 

4 MANUÁL PRO INVENTOR STUDIO ............................................................................................... 15 

4.1 ČASOVÁ OSA ANIMACE ................................................................................................. 15 

                             4.1.1 CESTA K ČASOVÉ OSE ANIMACE...................................................................... 16 

                             4.1.2 OVLÁDÁNÍ ....................................................................................................... 16 

4.2 ANIMOVAT KOMPONENTY ............................................................................................ 17 

                             4.2.1 OVLÁDÁNÍ ....................................................................................................... 17 

4.3 ANIMOVAT ÚTLUM ........................................................................................................ 19 

4.4 ANIMOVAT VAZBY ........................................................................................................ 20 

                             4.4.1 OVLÁDÁNÍ ....................................................................................................... 21 

4.5 OBLÍBENÉ POLOŽKY PARAMETRŮ ................................................................................. 21 

4.6 ANIMOVAT PARAMETRY ............................................................................................... 22 

                             4.6.1 AKCE ............................................................................................................... 22 

4.7 OBLÍBENÉ POLOŽKY ANIMACE – PARAMETRY .............................................................. 22 

4.8 ANIMACE POLOHOVÝCH REPREZENTACÍ ...................................................................... 23 

                             4.8.1 REPREZENTACE ............................................................................................... 23 

4.9 ANIMOVAT KAMERU ..................................................................................................... 23 

                             4.9.1 VLASTNÍ ANIMACE KAMERY ........................................................................... 24 

4.10 ANIMOVAT SVĚTLO ..................................................................................................... 27 

                             4.10.1 MOŽNOSTI TLAČÍTKA MÍSTNÍ SVĚTLA: ......................................................... 27 

                             4.10.2 PŘÍKAZ ANIMOVAT SVĚTLO .......................................................................... 30 

4.11 RENDER ANIMACE ....................................................................................................... 32 

5 VYTVOŘENÍ MODELU A JEHO PREZENTACE .............................................................................. 34 

                             5.1.1 CO JE TO STYKAČ? ........................................................................................... 35 

                             5.1.2 POSTUP TVORBY MODELU STYKAČE ............................................................... 35 

5.2 PREZENTACE MODELU STYKAČE .................................................................................. 39 

                             5.2.1 VLASTNÍ PREZENTACE MODELU STYKAČE ...................................................... 39 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 8

6 ZÁVĚR .......................................................................................................................................... 41 

LITERATURA ................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 9

SEZNAM OBRÁZKŮ 
Obrázek 1…………………………………………………………………...….Funkce modulu Studio 

Obrázek 2…………………………………………………...…………….Nabídka možnosti animace 

Obrázek 3……………………………………………...…………………....Nabídka možnosti Pozice 

Obrázek 4………………………………………..……………….Nabídka možnosti Animovat útlum 

Obrázek 5…………………………………………………………………….Animace útlumu na 50% 

Obrázek 6………………………. Nabídka funkce Oblíbené parametry s oknem stromu souborů 

Obrázek 7……………………………………………………...……………...Nabídka funkce kamera 

Obrázek 8…………………………………………………………..……....Nabídka záložky animace 

Obrázek 9……………………………………………………………...……..Nabídka záložky točnice 

Obrázek 10……………………………………………………….............….Nabídka záložky obecné 

Obrázek 11………………………………………………………………..…….Nabídka záložky Stíny 

Obrázek 12……………………………………………………………… Nabídka záložky Bod 

Obrázek 13…………………………………………….…Dialog tlačítka Definice, záložka Obecné 

Obrázek 14……………………………………………..Dialog tlačítka Definice, záložka Reflektor 

Obrázek 15……………………………………..Dialog tlačítka Render animace, záložka Obecné 

Obrázek 16……………………………………....Dialog tlačítka Render animace, záložka Výstup 

Obrázek 17………………………………………………...Stykač s popisem jeho základních prvků 

Obrázek 18……………………………………………………………………….Namodelovaná cívka 

Obrázek 19………………………………………………………………………..…..Jádro s gumkami 

Obrázek 20……………………………………………………………………..……….Vnitřek stykače 

Obrázek 21……………………………………………………………………….…………Kryt stykače 

Obrázek 22…………………………………………………………Konečná podoba modelu stykače 

Obrázek 23……………………………………………………………………………Panel prezentace 

Obrázek 24…………………………………………………………Nabídka tlačítka Vytvořit pohled 

Obrázek 25………………………………………………………Nabídka tlačítka Pohyb komponent 

Obrázek 26……………………………………………...Rozložení jednotlivých komponent stykače 

 

 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 10

SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
   2D dvojrozměrný prostor 

   3D; trojrozměrný prostor 

   idw;  koncovka pro soubor typu výkres v Autodesk Inventor 

   dwg koncovka pro soubor programu AutoCAD 

   API programovací rozhraní aplikací 

   VBA doplňkové aplikace (Visual Basic for Apliccations)  

   CAD počítačová podpora konstruování 

   SAT koncovka pro transportní soubor 

   STEP koncovka pro transportní soubor 

   DSS integrovaný systém (Design Support System) 

   .bmp; .gif; .jpg; .jpeg; .tif; .tiff; .png; formáty výstupu renderování   

   AVI; WMV;  formát videa 

   IP00 krytí 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 11

 

1 ÚVOD 
Pokrok v oblasti počítačů má za následek zlepšování softwarů pro konstruování různých 

zadání. Nové programy jsou schopny zpracovávat stále složitější úkoly od jejich uživatelů. Tento 
pokrok nemalým dílem ovlivňuje konstruktéra, který daný program obsluhuje a tvoří v něm. Také 
tento trend vede ke snadnějšímu užívání a větší pohodě uživatele, k celkovému urychlení tvorby, 
větší produktivitě, řešení každodenních problémů a samozřejmě zasahuje do vývoje nových, 
lepších aplikací. Skutečně revolučním pokrokem v oblasti navrhování bylo nasazení 
parametrického modelování. Tato technologie zasahující především do oboru strojírenství 
umožňuje díky trojrozměrné grafice řešit obtížné fáze návrhu přímo v jeho reálné podobě. Navíc 
popis geometrie, kde se využívá parametrů a rovnic, umožňuje dodatečnou modifikaci 
navrhovaných objektů a její promítnutí až do konečné dokumentace. Ale i sebelepší aplikace jsou 
pouze jen pomyslným nástrojem v rukou konstruktéra, podporující tvořivou práci. [1] 

 

2 MOŽNOSTI PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
 

2.1 Použití aplikace Autodesk Inventor 
Autodesk Inventor je systém pro 3D strojírenské návrhy obsahující nástroje pro 3D 

modelování, správu informací, spolupráci a technickou podporu. 

2.1.1 Pomocí softwaru Autodesk Inventor lze: 
• Vytvářet 2D a 3D náčrty, 3D modely a 2D výrobní výkresy. 

• Vytvořit adaptivní konstrukční prvky, součásti a podsestavy. 

• Zachytit kinematické „snímky“ sestav v různých polohách. 

• Vytvářet výkresy 3D modelů a umísťovat poznámky. Ukládat výkresy jako soubory 
formátu .idw nebo .dwg. 

• Upravovat zobrazení sestavy pomocí ovládání viditelnosti komponent. 

• Spravovat tisíce součástí a rozsáhlé sestavy. 

• Používat externí aplikace s rozhraním API (Application Program Interface). 

• Pomocí technologie VBA dosáhnout přístup k rozhraní API softwaru Autodesk Inventor. 
Vytvářet programy pro automatizaci opakovaných úkolů. (Z nabídky Nápověda se vyber 
položka Nápověda pro programátory. 

• Otevírat soubory DWG (.dwg) aplikace AutoCADu přímo v programu Autodesk Inventor 
pomocí příkazu Otevřít a obsah souborů pak zobrazit, vytisknout nebo měřit. 

• Importovat soubory SAT, STEP a soubory aplikací AutoCAD a Autodesk Mechanical 
Desktop (DWG) pro použití v programu Autodesk Inventor. Exportovat soubory aplikace 
Autodesk Inventor do formátu AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop, IGES a STEP. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 12

• Při modelování spolupracovat s více konstruktéry. 

• Pomocí internetových nástrojů získat přístup ke zdrojům informací, sdílet data 
a komunikovat se svými spolupracovníky.  

• Využívat při práci integrovaný systém DSS (Design Support System). [2] 

2.1.2 Program umí: 

• být produktivní již od prvního dne jeho použití  
• pracovat s obzvláště vysokým výkonem při rozsáhlých sestavách  
• vytvářet náčrty s prvotním řešením funkčnosti a následným řešením tvaru  
• používat existující DWG výkresy AutoCADu  
• intuitivně vytvářet a modifikovat konstrukční sestavy  
• zachytit, sdílet a opakovaně využívat konstrukční znalosti  
• pracovat paralelně v širším týmu konstruktérů  
• používat konstrukční údaje o výrobku kdykoliv a kdekoliv  
• pracovat s rozhraním, které sleduje pracovní postupy  
• vytvářet 2D výkresovou dokumentaci rychleji a přesněji než pomocí 2D CAD nástrojů [3] 

2.2 Modelování v programu Autodesk Inventor: 
Nástroje pro modelování v Autodesk Inventoru poskytují intuitivní možnosti pro tvorbu 

součástí a sestav. Jedná se o tradiční postupy optimalizované z uživatelského hlediska a rozdělené 
do tří základních skupin: 

• Nástroje pro tvorbu součástí pomocí parametrických a adaptivních náčrtů 

• Nástroje pro modelování pomocí konstrukčních prvků 

• Nástroje pro modelování pomocí uživatelsky definovaných konstrukčních prvků 

Všechny skupiny nástrojů lze libovolně při modelování kombinovat, je pouze na uživateli 
aplikace jaký postup a metodiku tvorby modelu zvolí. Tento problém nelze přesně popsat, může 
být závislý na řadě faktorů určených především složitostí modelu součásti nebo sestavy.[1] 

2.2.1 Parametrické modelování: 

Jak již bylo uvedeno výše, parametrické modelování bylo doslova revolucí v navrhování. Za 
parametrický model považujeme takový, který je matematicky popsán pomocí parametrů. Na 
modelu jsou definovány charakteristiky jeho geometrických částí a vzájemné vztahy s jinými 
součástmi pokud jsou v sestavě. U takto vytvořeného modelu nejsou rozměry a další 
charakteristiky určeny konkrétními hodnotami, ale pomocí proměnných, výrazů a rovnic, které 
spolu vzájemně souvisí. Po dosazení několika základních konkrétních hodnot dojde k výpočtu 
skutečných rozměrů součásti. 

Konstruktér začíná tvorbu nového výrobku od prostorového modelu součásti. Model je 
vytvořen obdobnými technikami jako u klasického modelování, často pomocí náčrtů prvků bez 
ohledu na prvotní přesné rozměry všech geometrických prvků. 
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Náčrty konstrukčních prvků se skládají z jednotlivých objektů (oblouky, úsečky), které jsou 
svázány pomocí geometrických vazeb. Vazby omezují stupně volnosti při tvorbě náčrtu a definují 
jeho geometrii, například vzájemnou rovnoběžnost, kolmost nebo soustřednost objektů. Rozměry 
náčrtů a prvků popisují a řídí rozměrové parametry (kóty). [1] 

3 MOŽNOSTI MODULU INVENTOR STUDIO 

Aplikace Inventor Studio je prostředí pro rendering 
a animování v rámci součástí a sestav aplikace Autodesk 
Inventor. Toto prostředí má svoji vlastní sadu nástrojů 
a jedinečné uzly prohlížeče, určené zvláště pro rendrování 
a animace. Uzly prohlížeče aplikace Studio lze přejmenovat 
pomalým poklepáním. Přejmenovat lze uzly v prohlížeči scény 
nebo animace. Oba prohlížeče zůstávají synchronizovány 
a odrážejí změny názvů. 

Pro vstup do prostředí aplikace Studio klepneme na položku 
Aplikace -> Inventor Studio. [4] 

      
        
 
                                                               

 

 

       Obr. 1. Funkce modulu Studio

            

3.1 Pomocí modulu Studio lze: 
• Vytvářením nepohyblivých a animovaných renderů součástí a sestav se znázorňuje vzhled 

a pohyb návrhu před jeho sestavením.  

• V rámci stejné součásti nebo sestavy lze vytvářet videa pomocí jedné nebo více kamer 
z jedné nebo více animací.  

• Určovat geometrii a nastavení pozadí, osvětlení a kamer k vytvoření scény pro 
renderování a animaci.  

• Vytvářet a ukládat hromadné animace v jednom souboru sestavy nebo souboru součásti.  

• Opakovaně používat vazby nebo parametry mezi animacemi v jednom souboru sestavy.  

• Opakovaně používat hodnoty polohy pro cíl a umístění kamer a kopírovat kamery 
v dokumentu nebo do dokumentů, které mají aktivní prostředí aplikace Studio.  
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• Pomocí nabídky Zvolit vazby nejvyšší úrovně lze zvolit všechny vazby na určité úrovni 
sestavy a níže. Zvolené vazby lze během jedné akce přidat do složky oblíbené dané 
animace nebo je potlačit.  

• Pomocí nabídky Zvolit všechny vazby je možné přidat všechny vazby v dané sestavě do 
složky Oblíbené dané animace nebo je ve stejné akci potlačit. 

Prostředí renderingu a animace je aktualizováno postupnými změnami, které se provádí 
v souboru součásti nebo sestavy. 

Při prvním vstupu do prostředí aplikace Studio se prostředí nachází ve stavu Model. Jedná se 
o úvodní stav scény pro rendrování nebo animaci. Stav Model odpovídá reprezentaci pohledu 
modelu mimo prostředí aplikace Studio. Všechny animace využívají stav modelu pro animaci 
nulového rámečku. 

Ve stavu modelu nelze provést animaci, nicméně se dá upravit kamera, světla a jiné 
vlastnosti renderingu. Změny modelu mimo aplikaci Studio ovlivňují stav modelu a následně to, 
jak každá animace začíná. Pro práci v animaci můžeme aktivovat animaci buď jejím vybráním 
a použitím příkazu místní nabídky, nebo poklepáním na ikonu uzlu animace. Mezi animací 
a stavem modelu lze přepínat poklepáním na příslušný uzel prohlížeče. 

Aplikace Inventor Studio používá vazby a parametry sestavy jako vstup animace a tím 
umožňuje animovat stejný mechanický pohyb, který je pro výrobek potřebný. Ve stavu bez vazeb 
se dají potlačit vazby a animovat komponenty. K výběru vazeb slouží nástroje Vybrat nejvyšší 
a Vybrat vše, které pomáhají s výběrem násobných vazeb. Poté je pomocí výběru z místní 
nabídky možnost potlačit množinu výběru nebo ji přidat do oblíbených položek Animace. 

Při animaci komponenty, kamery nebo světla bude výsledkem „akce“ umístěná v časové 
přímce animace. Akce animace lze snadno upravit buď přímo, nebo pomocí stejného dialogu, ve 
kterém byla vytvořena. Akci se může potáhnout podél časové přímky, upravit časové polohy 
začátku nebo konce a provést zrcadlení akce pro snadné obrácení dané akce. Uzly aplikace Studio 
lze přejmenovat v prohlížeči scény nebo animace. Přejmenování provedené v jednom prohlížeči 
ovlivní oba prohlížeče. 

Funkce Video Producer, která je součástí aplikace Inventor Studio, umožňuje využití 
hromadné stopáže kamery, nazývané snímky a jejich přesuny pro vytvoření kinematičtější 
animace.[4] 

3.2 Nástroje pro rendering a animaci 
Nástroje pro rendering a animaci jsou k dispozici v okně nástrojů Studia. Příslušný dialog se 

zobrazí po aktivaci nástroje. Dialogy se uzavřou klepnutím na špendlík v pravém horním rohu. 
Volby akcí v prohlížeči a grafické oblasti jsou dostupné v místních nabídkách po klepnutí 
pravým tlačítkem myši.[4] 
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3.2.1 Nástroj pro rendering 

Tento nástroj lze spustit bez dalšího vylepšování geometrie získané přímo ze součástí 
a sestav aplikace Autodesk Inventor, nebo je možné přidat materiály, osvětlení, cénu a pohledy 
kamery, které poskytnou v renderingu obrazovou důležitost a význam měřítka nebo plochy. 

Nástroje pro rendering jsou dostupné v okně nástrojů Studia a v místních nabídkách 
v grafické oblasti. 

Lze nastavit obecné možnosti, například kvalitu antialiasingu, výstupní rozlišení a detaily 
geometrie, které nejsou určeny pro jednotlivá osvětlení nebo geometrii tak, aby určovaly vzhled 
a výkonnost renderovaného obrázku. 

Průběh renderování je zobrazen ve zvláštním okně. Renderovaný výstup lze uložit do 
standardních formátů: .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff a .png.[4] 

3.2.2 Styly pro rendrování a animace 

Jako knihovny v aplikaci Studio jsou instalovány množiny stylů osvětlení, a stylů 
povrchů. Do knihoven lze uložit vlastní styly, které si vytvoříme. Styly jsou importovány do 
knihovny dokumentů součásti nebo sestavy a zobrazeny v seznamu stylů odpovídajícího 
dialogu.[4] 

3.2.3 Druhy animací, které lze vytvořit 

Lze vytvořit tyto animace: 

• rotaci jako v případě točny, jako funkci kamery nebo modelu  

• mechanické pohyby modelu založené na vazbách v sestavě  

• polohové reprezentace vytvořené a uložené v prostředí sestavy.  

• průlety pomocí postupu Animace trajektorie kamery.  

• efekty osvětlení animací stylů světel nebo jednotlivých světel.[4] 

4 MANUÁL PRO INVENTOR STUDIO 

4.1 Časová osa animace 

 Ikona:  

Určuje u každé akce, která obsahuje animaci, dobu trvání ve vteřinách. Přehraje animaci 
v celé sekvenci, nebo přehraje akce určené v časové ose. Při otevření se aktivuje poslední 
animace.[4] 
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4.1.1 Cesta k časové ose animace  

V hlavní nabídce klepneme na položky Aplikace->Studio. V okně nástrojů aplikace 
Studio nebo v prohlížeči klepneme na ikonu časové osy animace. Na panelu nástrojů aplikace 
Studio klepneme na animační nástroj. Zobrazí se animační nástroj i časová osa. 

4.1.2 Ovládání 

Přehrává animaci v grafické oblasti bez renderingu a zaznamenává rendrovanou verzi 
animace. 

      Přejít na začátek - Nastaví aktuální čas na nulu, což je počátek animace. 

   Přehrát animaci - Přehraje animaci. Změní se na Zastavit animaci během přehrávání 
záznamu. 

   Zastavit animaci - Přehraje animaci. Změní se zpět na Přehrát animaci. 

      Přehrát animaci pozpátku - Přehraje animaci pozpátku                       

      Přejít na konec - Posune aktuální čas na konec animace 

   Přepnout opakování - Opakuje předchozí akci v nepřetržité smyčce. Výchozí zrychlení 
konstantní rychlost 

  Nahrát animaci - Zobrazí dialog Render animace, stránku vlastností výstupu, kde se 
zapisuje renderovaná verze animace.  

 Přidat akci kamery - Vytvoří akci kamery končící v aktuálním čase s vlastnostmi 
aktivního zobrazení. Volba není k dispozici, pokud je v poli Aktivní kamera vybrána 
možnost Aktuální pohled. 

Rozbalit editor akcí nebo sbalit editor akcí - Zobrazí a skryje v animacích editor akcí 
a prohlížeč. Možnost Editor akcí upraví čas akcí v zobrazení tabulky, která obsahuje více 
akcí představovaných panely. Začátek, konec a povrch každého pruhu lze přetáhnout do 
nového umístění. 

Posuvník - Řídí časový rozsah každého segmentu animace a přehrává segmenty 
jednotlivě nebo v sekvenci. Posuvník lze přesouvat z jedné polohy do druhé. 
Nastavuje aktuální čas do určené polohy na časové ose. Pomocí šipek předchozí 

nebo další přesuňte animaci o časovou jednotku aktuálního časového měřítka.  

   Možnosti animace - Umožňuje nastavení délky a rychlosti animace. Určuje pro délku 
animace hodnoty v minutách a vteřinách, nebo přizpůsobuje délku animace aktuálnímu 

času. Profil rychlosti určuje hodnoty v čase nebo procentech tří komponent rychlosti: Začátek, 
Trvání a Konec. Pokud se do daného pole zadá číslo, čísla v ostatních polích jsou vypočítána 
automaticky a požadavek na klepnutí na výběr odpadá. Čas je definován ve vteřinách. Nejmenší 
přijatelný přírůstek je 1/10 vteřiny. Procentuální hodnoty jsou vypočteny tak, aby jejich součet 
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činil 100. Výchozí procentuální hodnoty jsou 20, 60, 20. Možnost Procento v profilu rychlosti 
určuje vyjádření hodnot jako procentuální hodnotu. Možnost Čas v profilu rychlosti určuje 
vyjádření hodnot jako čas. Možnost Určení rychlosti udává, že je nutné zadat hodnoty profilu 
rychlosti. Vyberte tuto možnost, chcete-li nastavit výchozí hodnoty rychlosti pro další akce. [4] 

4.2 Animovat komponenty 
Tato funkce animuje umístění a otáčení jednoho nebo více komponent. 

Cesta k funkci animovat komponenty je přes tlačítko . Po stisknutí tohoto 
tlačítka se zobrazí nabídka této funkce:  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

Obr. 2. Nabídka možnosti animace  

4.2.1 Ovládání 

4.2.1.1 Akce 

V grafickém okně nebo v prohlížeči vybere jednu nebo více komponent. Pokud 

není vybrána žádná komponenta, tlačítko Komponenty je v dialogu zapnuto. 

Komponenty trojice poskytují vstupní hodnoty směru nebo osy rotace pro 
transformaci. Trojici přetáhneme k určení hodnot pro transformaci. Chceme-li vyjádřit explicitní 
hodnoty transformace, klepneme na komponentu trojice a v dialogovém okně zadáme desítkové 
číselné hodnoty. Jakmile se nadefinuje transformační akce, vzdálenost a rotace budou aktivovány 
hodnotami transformací. 
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Obr. 3. Nabídka možnosti Pozice 

Možnost Vzdálenost označuje množství transformace použité při akci. Zadejte libovolnou 
desítkovou číselnou hodnotu. Chceme-li použít příkaz Odměřit, nebo vybrat některou 
z nejnověji použitých hodnot, klepneme na šipku v zadávacím poli a vybereme si z nabídky. 
V zadávacím poli lze upravit libovolné hodnoty 

Možnost Rotace určuje hodnotu otočení ve stupních. Pro použití příkazu Odměřit, nebo 
vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, musíme klepnout na šipku v zadávacím poli 
a vybrat si z nabídky. Změřenou hodnotu lze upravit. 

Možnost Otáčky zvyšuje nebo snižuje počet otáček. Přírůstek činí 1/10 otáčky na jedno 
klepnutí. Hodnota se dá rychle zvýšit nebo snížit klepnutím a přidržením tlačítka myši.  

4.2.1.2 Trajektorie 

Možnost Ostré nepoužívá zarovnání mezi počátečními, průběžnými a koncovými 
hodnotami. 

Možnost Zarovnání používá spojitou křivku pro přechod mezi počátečními, 
průběžnými a koncovými hodnotami. 

4.2.1.3 Čas 

Definuje začátek a průběh úlohy na časové ose animace. Časové položky jsou dostupné 
pouze v případě, že to vyžaduje akce. 

  Od předchozí zahájí transformaci na konci předchozí akce. Toto je výchozí nastavení 
času.                       

  Zadat určuje, že bylo zadané nastavení časové známky počátku transformace. 

        Okamžitý určuje okamžitou akci bez doby trvání. 

        Začátek určuje časovou známku počátku akce. Dostupné pouze v případě, že byla 
vybrána možnost Zadat. 

        Trvání určuje pevnou dobu trvání sekvence animace. Dostupné pouze v případě, že byla 
vybrána možnost Zadat. 
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       Konec ukončí akci v aktuálním čase 

4.2.1.4 Profil rychlosti 

Určuje hodnoty v čase nebo procentech tří komponent rychlosti: Začátek, Trvání 
a Konec. Pokud do daného pole zadáte číslo, čísla v ostatních polích jsou vypočítána automaticky 
a požadavek na klepnutí na výběr odpadá. Čas je definován ve vteřinách. Nejmenší přijatelný 
přírůstek je 1/10 vteřiny. Procentuální hodnoty jsou vypočteny tak, aby jejich součet činil 100. 
Výchozí procentuální hodnoty jsou 20, 60, 20.  

Možnost   Procento v profilu rychlosti určuje vyjádření hodnot jako procentuální hodnotu. 

Možnost  Čas v profilu rychlosti určuje vyjádření hodnot jako čas. 

Možnost Určení rychlosti udává, že je nutné zadat hodnoty profilu rychlosti. 

Možnost Použít výchozí nastavení určuje výchozí profil rychlosti dle nastavení v dialogu 
Nastavení animace. 

Možnost Konstantní rychlost určuje v průběhu celé akce jednu rychlost. 

Možnost Obnovit obnoví výchozí nastavení profilu rychlosti.[4] 

4.3 Animovat útlum 
Řídí viditelnost komponentu během daného časového snímku. Ke změně z jednoho stavu 

viditelnosti do jiného je nutná akce. Chceme-li se vrátit k předchozímu stavu viditelnosti, je nutná 
druhá akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.  Nabídka možnosti Animovat útlum 

Cesta k funkci Animovat útlum je přes tlačítko   
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Možnost  Počátek určuje procentuální hodnotu začátku útlumu. Pro vybraný objekt je 
počáteční hodnota viditelnosti přiřazena předchozí akcí. Pokud neexistuje předchozí akce, použije 
se původní hodnota z prostředí součásti nebo sestavy. Možnost Konec určuje procentuální 
hodnotu konce útlumu. Chceme-li vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klepneme na 
šipku v zadávacím poli a vybereme si z nabídky. Jestliže dosud nebyly použity žádné hodnoty, 
žádné hodnoty se nezobrazí. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu.  

Nastavení Času a Zrychlení je stejné jako u funkce Animovat komponenty (viz výše) 

Na obrázku je znázorněna animace útlumu na hodnotu viditelnosti 50% u vrchního krytu 
stykače. Tato animace nám umožňuje i pohled dovnitř stykače. [4] 

 

Obr. 5. Animace útlumu na 50% 

 

4.4 Animovat vazby 
 

Animuje lineární nebo úhlové hodnoty jedné nebo více vazeb. 

Cesta k funkci animovat vazby je přes tlačítko  
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4.4.1 Ovládání  

4.4.1.1 Akce 

  Možnost Výběr vybere vazbu s lineární nebo úhlovou hodnotou pro určení typu 
použitelné vazby. 

Možnost Vazba určuje definovanou akci a vazbu, která má být animována. 

 Možnost Vypnout. Je-li tato možnost vybrána, potlačí vazby. Je-li vazba 
potlačena a je-li vyvolán dialog, je daná ikona vybrána. 

  Možnost Povolit. Je-li tato možnost vybrána, budou vazby zapnuty. Je-li vazba 
zapnuta a je-li vyvolán dialog, je daná ikona vybrána. Dostupné pouze v případě, že byla vybrána 
možnost Okamžitý. 

  Možnost začátek přijímá hodnotu příslušného typu pro spuštění akce. 

Možnost Konec přijímá hodnotu příslušného typu pro ukončení akce. Chceme-li si vybrat 
některou z nejnověji použitých hodnot, klepneme na šipku v zadávacím poli a vybereme si 
z nabídky. Jestliže doposud nebyly použity žádné hodnoty, žádné hodnoty se nezobrazí. 
V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu. 

Nastavení Času a Zrychlení je stejné jako u funkce Animovat komponenty (viz výše) [4] 

4.5 Oblíbené položky parametrů 
Zobrazí seznam komponent sestavy a podsestavy, které obsahují uživatelské parametry 

a parametry, které byly přejmenovány. Umožňuje přidávat vybrané parametry do složky 
Oblíbené položky animace v prohlížeči. Tato funkce je k dispozici pouze u souborů 
obsahujících parametry.  

Přístup k této funkci je klepnutím na tlačítko a poté klepnutím v dialogu na 
ikonu Parametry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.  Nabídka funkce Oblíbené parametry s oknem stromu souborů 
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Okno stromu souborů zobrazuje pouze seznam sestav a komponent, které obsahují uživatelské 
parametry nebo změny názvů parametrů. 

Název parametru uvádí název vybraných parametrů ve zvoleném souboru. Soubor je zvolen ze 
stromu souboru. 

Hodnota uvádí hodnotu parametru. 

Oblíbené pokud je tato volba vybrána, uloží parametr do složky Oblíbené položky.[4] 

4.6 Animovat parametry 
Tato funkce definuje parametry v aktuálním dokumentu nebo jiných dokumentech, 

odkazovaných podsestavami. 

4.6.1 Akce 

Možnost  zvolí jeden nebo více uživatelských parametrů. 

Možnost určuje počáteční hodnotu v jednotkách parametru. Možnost Konec určuje 
konečnou hodnotu v palcích. Chceme-li vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klepneme 
na šipku v zadávacím poli a vybereme si z nabídky. Jestliže dosud nebyly použity žádné hodnoty, 
žádné hodnoty se nezobrazí. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu. Hodnotu nelze 
zadat ručně. Koncová hodnota se automaticky nastaví podle počáteční hodnoty.  

Nastavení Času a Zrychlení je stejné jako u funkce Animovat komponenty (viz výše). 

Nabídka funkce Animovat parametry je stejná jako nabídka funkce Animovat útlum. 

4.7 Oblíbené položky animace – parametry 
Parametry a vazby, které byly animovány nebo nominovány jako oblíbené, jsou umístěny ve 

složce Oblíbené položky animace. Jejich přítomnost ve složce umožňuje zvláštní chování 
animace po poklepání, které je zde popsáno. 

Složka oblíbených položek animace, poklepání na uzel parametru. 

Postup: 

Nastavit časovou přímku na požadovanou pozici. Poklepat na uzel oblíbených položek 
animace pro parametr, který má být animován. Zadat „koncovou“ hodnotu parametru. V aktuální 
časové pozici se vytvoří nová akce s počátkem v akci předchozí. Jsou-li úpravy provedeny během 
pozice času, kdy animovaný parametr provádí aktualizaci, bude daná akce rozdělena do dvou 
akcí. 

Možnost Animace parametru přidá akci animace parametru do časové přímky pomocí hodnoty 
parametru, kterou jsme zadali.[4] 
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4.8 Animace polohových reprezentací 
V aplikaci Autodesk Inventor lze vyhodnotit polohy různých komponent v pohyblivé sestavě 

vytvořením polohových reprezentací v prostředí sestavy. Můžeme potom použít polohové 
reprezentace v rámci aplikace Inventor Studio jako klíčové snímky v animacích sestavy. 

Animace polohových reprezentací používá pro danou animaci polohové reprezentace 
vytvořené v prostředí sestavy jako klíčové snímky animace. Animuje součásti do libovolného 
umístění v čase nula a spustí animaci v jiném kontextu, než je hlavní pohled, nebo základní 
stav.[4] 

4.8.1 Reprezentace 

Možnost  určuje reprezentaci, kde začíná animace. Počátek pro okamžitou akci 
zůstává v aktuálním stavu a model je transformován z aktuálního stavu do určeného koncového 
stavu.  

Možnost   určuje reprezentaci, kde končí animace. 

Nastavení Času a Zrychlení je stejné jako u funkce Animovat komponenty (viz výše) [4] 

4.9 Animovat kameru 
Určuje existující kameru, aktivuje ji a definuje cestu a čas přehrávání. Pokud byla kamera 

zvolena před aktivací příkazu, bude použita. V opačném případě určíme kameru, která má být 
animována. 

Ještě před animací kamery musíme nadefinovat kameru tlačítkem  

Tato funkce určuje kameru, která bude použita pro animaci.  

Po stisknutí tlačítka se zobrazí nabídka (Obr 7.), kde lze upravit nastavení aktuální kamery. 
V dialogu pro definici kamery lze určit různé animované stavy pro ovladače. 

V části Umístění: Použijeme nástroj pro výběr cíle a určíme cíl kamery. Poté určíme způsob, 
jakým má cíl reagovat na pohyb kamery.  

• Pevný - poloha cíle zůstává statická bez ohledu na pohyb kamery. 

• Plovoucí - kamera a cíl se pohybují jako jedna jednotka. Jedná se o výchozí chování 
a o chování, které je použito v předchozích verzích. 

• Trajektorie – zvolíme tuto možnost, aby kamera sledovala trajektorii; vybereme 
trajektorii, kterou bude kamera sledovat. Trajektorie mohou mít 2D nebo 3D profily 
náčrtu. Pokud se kamera pohybuje v opačném směru, než jaký je požadován, 
zaškrtnout políčko Obrátit. 

Pomocí ovladačů na obou koncích trajektorie můžeme upravit polohu zapojení trajektorie, 
kde kamera nebo cíl začíná a končí. Zelený trojúhelník označuje počáteční polohu a červený 
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čtverec udává konečnou polohu. Pokud při definování trajektorie potřebujeme nápovědu, 
pročteme si informace o 2D a 3D náčrtech trajektorie. [4] 

         

Obr. 7. Nabídka funkce kamera  

4.9.1 Vlastní animace kamery 
Záložka animace: 

 

Obr. 8. Nabídka záložky animace 

Tlačítko  slouží pro výběr kamery, která má být použita pro animaci. 
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Tlačítko otevře dialog Kamera, ve kterém lze upravit nastavení aktuální kamery: 

V dialogu pro definici kamery určíme různé animované stavy pro ovladače. 

V části Umístění: 

Použijeme nástroj pro výběr cíle a určení cíle kamery. Poté určíme způsob, jakým má cíl 
reagovat na pohyb kamery. 

• Pevný – poloha cíle zůstává statická bez ohledu na pohyb kamery.  
• Plovoucí – kamera a cíl se pohybují jako jedna jednotka. Jedná se o výchozí chování 

a o chování, které je použito v předchozích verzích.  
• Trajektorie – zvolte tuto možnost, přejete-li si, aby cíl kamery sledoval trajektorii. 

Vyberte trajektorii, kterou bude cíl sledovat. Trajektorie mohou mít 2D nebo 3D profily 
náčrtu. Pro obrácení směru cíle na trajektorii zaškrtneme políčko Obrátit. 

Použitím nástrojů pro výběr polohy určíme umístění kamery. Poté určíme způsob, jakým má 
kamera reagovat na animaci. 

• Pevný – kamera zůstává statická bez ohledu na pohyb cíle.  
• Plovoucí – kamera a cíl se pohybují jako jedna jednotka. Jedná se o výchozí chování 

a o chování, které je použito v předchozích verzích.  
• Trajektorie – zvolíme tuto možnost, pokud si přejeme, aby kamera sledovala trajektorii. 

Vybereme trajektorii, kterou bude kamera sledovat. Trajektorie mohou mít 2D nebo 3D 
profily náčrtu. Pokud se kamera pohybuje v opačném směru, než jaký požadujeme, 
zaškrtneme políčko Obrátit. 

Pomocí ovladačů na obou koncích trajektorie můžeme upravit polohu zapojení trajektorie, 
kde kamera nebo cíl začíná a končí. Zelený trojúhelník označuje počáteční polohu a červený 
čtverec udává konečnou polohu, podobně jako u příkazu animovat kameru. 

Záložka točnice: 

Možnost Točnice Je-li tato možnost vybrána, aktivuje akci točny a ovládací prvky točny. 
Umístí do časové osy animace panel akce. Pokud je zrušena, akce točny se vymaže. 
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Obr. 9. Nabídka záložky točnice  

• Možnost Osa určuje jednu z pěti dostupných voleb osy, kolem níž se kamera otáčí, aby 
dosáhla efektu točny:  

Počátek X, Y nebo Z 

Kamera-H je asociována s cílem kamery a umožňuje horizontální rotaci kolem vertikální 
osy cíle podobně, jako funkce Orbit pracuje s horizontálním pohybem. 

Kamera-V je asociována s cílem kamery a umožňuje vertikální rotaci kolem horizontální 
osy cíle podobně, jako funkce Orbit pracuje s vertikálním pohybem. 

• Možnost Směr určuje rotaci ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových 
ručiček kolem osy na základě pohledu směrem k ose kolmé na střed rotace. Výchozí je ve 
směru hodinových ručiček. Po výběru směru se provede aktualizace grafického symbolu 
osy.  

• Možnost Otáčky určuje počet otáček za minutu nebo za sekundu, které vykoná točna 
v animaci. Rozsah hodnot začíná na 0,01 za minutu.  

Možnost+/- Je-li tato možnost vybrána, používá pro otáčky zrychlení. Určuje počet 
otáček, ke kterým dojde po dobu akce.  

Možnost /min Je-li tato možnost vybrána, jsou otáčky vypočteny v minutách. 

Možnost /sec Je-li tato možnost vybrána, jsou otáčky vypočteny ve vteřinách. 

Záložka zrychlení je stejná jako u funkce Animovat komponenty (viz výše). [4] 
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4.10 Animovat světlo 

Animace určuje parametry, které budou animovány během určité doby. Je-li styl osvětlení, 
nebo světlo zvoleno před aktivací příkazu, použijí se dostupné parametry na zvolený objekt. Je-li 
příkaz aktivován před provedením výběru, určete pro příkaz styl osvětlení nebo světlo.  

4.10.1 Možnosti tlačítka místní světla: 

Po stisknutí na toto tlačítko se nám zobrazí okno se čtyřmi záložkami:  

• Obecné 

• Osvětlení 

• Stíny  

• Bod nebo reflektor podle toho, jaké svítidlo v záložce obecné, v typu svítidla 
vybereme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Nabídka záložky obecné 

Záložka Obecné: 

V záložce Obecné můžeme nadefinovat typ svítidla (bodový či reflektorový) i s jeho 
umístěním (vybereme plochu, na kterou bude vybrané svítidlo směřovat). 
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Typy svítidel: 

 Bodové světlo simuluje světlo vydávané ve všech směrech z jednoho bodu, například 
žárovky. Cíl se používá k vytváření a upravování bodových světel a nemá žádný vliv na to, kam 
světlo dopadá. 

 Reflektorové světlo simuluje kuželové světlo vydávané z jednoho bodu v prostoru v určitém 
směru, například jevištní reflektor. 

Umístění: 

Tlačítko  Cíl. Při klepnutí kdekoliv na modelu se nastaví cílový bod, klepnutím na 
ploše se nastaví cíl na rovině pohledu ve stejné vzdálenosti pohledu, jako je existující cíl. 

Přesunutím myši nad povrch zobrazíte náhled nového cíle nebo směru světla. Tlačítko  
Poloha. Klepnutím podél směrové čáry světla se nastaví poloha světla. Směrovka se protáhne na 
standardní vzdálenost směrovky, pokud je vzdálenost větší než aktuální vzdálenost světla. 

Možností Zapnuto/Vypnuto si také můžeme zvolit, zda bude naše světlo zapnuté či 

vypnuté. Možnost Zapnout světlo  zapne světlo v daném stylu osvětlení. Možnost  
Vypnout světlo vypne nebo zapne světla. Pokud světlo vypneme, barva světla se změní na 
černou a v prohlížeči bude ikona ve stromu stylů osvětlení vypnuta. 

Možnost Obrátit: 

Tlačítky  můžeme obrátit směr světla. Klepnutím na tlačítko na pravé straně jsou 
poloha a cíl střídány po dobu, kdy je tlačítko stisknuto. Všechny operace, které změní cíl, změní 
ve skutečnosti polohu. Výchozí hodnota je Normální. 

Záložka Osvětlení: 

Záložka Osvětlení určuje způsob, jakým světla určitých typů emitují světlo a vrhají stíny. 
Volíme zde posuvným jezdcem intenzitu vybraného světla od 0 do 100% a také jeho barvu 
z palety různých barev. Výchozí barvou je bílá.  

Záložka stíny: 

Záložka Stíny definuje stíny v daném stylu osvětlení. Karta je dostupná, pokud byl vybrán 
styl osvětlení ve stromu stylů osvětlení. 
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Obr. 11 Nabídka záložky Stíny 

Ve skupině Typy můžeme vybrat ze tří nabídek. První nabídkou je  možnost bez stínů. 

Druhou jsou  Tvrdé stíny, které jsou zvoleny jako výchozí. Jejich výhoda je menší doba na 

výpočet a nevýhoda je, že nevypadají tak realisticky jak stíny měkké. Ve třetí nabídce  jsou 
právě Měkké stíny.   

Ve skupině Kvalita vybíráme rozlišení, ve kterém budou naše stíny definovány. Prvním 

typem je  nízké rozlišení, které je definováno jako 256 x 256 bodů. Střední rozlišení  je 

512 x 512 bodů a je definováno jako výchozí. Posledním typem je Vysoké  s rozlišením 1024 
x 1024 a lze ho vybrat pouze v případě, že byla zvolena ve skupině Typy stínů možnost Měkké 
stíny.  

Ve skupině Hustota řídíme intenzitu nebo míru osvětlení ze světla ve scéně pomocí 
posuvníku v rozsahu 0 – 100, výchozí hustota je 0. 

Ve skupině Parametry světla  určujeme sférický poloměr efektu měkkého stínu. 
Určený poloměr by měl být větší než poloměr renderované součásti nebo sestavy, nebo oblasti, 
která je renderována. 
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Záložka bod: 

 

Obr. 12 Nabídka záložky Bod 

Tato záložka aktivní v případě, že byl v záložce obecné zvolen typ bodového světla. 
V možnosti Pozice určujeme hodnoty souřadnic X, Y a Z umístění světla. Pro nová světla je k 
dispozici v případě, že je vhodný cíl a umístění určen na kartě Obecné. Výchozí hodnoty jsou 
0,0, 0,0, 0,0. V možnosti Dosvit určujeme hodnotu vybranou ze seznamu pro popis způsobu, 
jakým světlo se vzdáleností od zdroje ubývá: Žádný, Obrácený, Obrácený čtverec. 

Možnost Počáteční vzdálenost určuje vzdálenost (hodnotu délky), při které začíná útlum 
světla. Není k dispozici, pokud je vybraná hodnota útlumu Žádný. Výchozí hodnota je Žádný 
a 0,0.[4] 

4.10.2 Příkaz animovat světlo 

Určuje parametry, které budou animovány během určité doby. Je-li styl osvětlení nebo 
světlo zvoleno před aktivací příkazu, použijí se dostupné parametry na zvolený objekt. 

Přístup k tomuto příkazu je v aplikaci Inventor Studio přes okno nástrojů, kde klepneme na 
nástroj Animace světel a poté zvolíme styl osvětlení nebo světlo, které má být animováno. 
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Klepnutím na tlačítko  Vybrat si zvolíme světlo, které má být použito pro animaci. 
Pokud byl příkaz Animace světla zvolen z místní nabídky, bude dané světlo již vybráno. 

Tlačítkem  Definice se otevře dialog pro definici světla, ve kterém lze určit nastavení pro 
zvolené světlo na konci sekvence animace.  

V záložce Obecné se nachází 4 části možností: 

• Typ 

• Zap/Vyp 

• Umístění 

• Obrátit 

Možnost Typ je již předdefinovaná podle 
toho, jaký typ světla jsme zvolili při definici 
místního světla. Možností Zap/Vyp můžeme náš 
typ světla buď zapnout, nebo vypnout. V možnosti 
Umístění použijeme nástroj pro výběr cíle 
a určete umístění cíle světla. Pro bodová světla 
není ovládání zapnuto. Použitím nástroje pro 
výběr polohy určíme umístění světla. 

V záložce Osvětlení zvolíme intenzitu námi 
vybraného světla od 0 do 100% a také jeho barvu 
z klasického dialogu barev.  

Obr. 13 Dialog tlačítka Definice, záložka Obecné 

V záložce Reflektor pomocí polí polohy, určíme polohu světla v souřadnicích X, Y, Z. 
Pomocí polí Cíl určíme polohu cíle světla v souřadnicích X, Y, Z. Použitím pole Ohnisko, 
určíme průměr ohniska světla. Pro určení průměru rozptylu světla volíme funkci Rozptyl. Jelikož 
bylo při mém postupu zvoleno světlo typu reflektor, nezobrazily se nám po klepnutí na tlačítko 
Definice záložky pro Směrové a Bodové světlo.  
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Obr. 14 Dialog tlačítka Definice, záložka Reflektor 

V záložce Směrové světlo bychom našli posuvník zeměpisné délky a zeměpisné šířky, 
pomocí kterého bychom určili polohu světla. Pro explicitní hodnoty použijeme vstupní pole. 
Hodnoty jsou uvedeny ve stupních.  

V záložce Bodové světlo pomocí polí polohy určíme polohu světla v souřadnicích X, Y, Z. 
Hodnoty jsou vztaženy na polohu sestavy 0,0,0 a používají jednotky modelu sestavy. [4] 

4.11 Render animace 
Určuje obecné nastavení pro renderování animací. K této funkci se dostaneme tak, že v okně 

nástrojů klepneme na nástroj Renderování animace, přes tlačítko . Po klepnutí na toto 
tlačítko se nám zobrazí dialogové okno (viz obr. 15), které má tři záložky. Záložka Obecné, 
Výstup a Styl. 
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Obr. 15 Dialog tlačítka Render animace, záložka Obecné 

V záložce Obecné určujeme šířku a výšku výstupu renderovaných animací. Chceme-li 
vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klepneme na šipku v zadávacím poli a vybereme si 

z nabídky. V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu. Možnost  Výběr velikosti 
výstupu nabízí seznam hodnot, které lze vybrat jako velikost výstupu. Možnost uzamknout 
stranový poměr, zachová poměr určený šířkou a výškou aktuální animace. Možnost kamera 
určuje kameru pro aktivní dokument. Možnost styly osvětlení dává na výběr seznam stylů světla, 
ze kterého lze vybrat. Jestliže nejsou dostupné žádné styly osvětlení, animace se renderují pomocí 
aktivního stylu osvětlení. Možnost styl scény nabízí seznam stylů osvětlení, ze kterého lze 
vybrat. Nejsou-li dostupné žádné styly scény, animace jsou renderovány s aktuálním pozadím 
aplikace Autodesk Inventor. V možnosti typ renderovaní lze vybrat dva různé výstupy 
renderování, které lze použít pro celou animaci. Tyto dva styly (realistický, ilustrace) lze 
směšovat jen formou dodatečného zpracování v editoru obrázků. Styl Realistický obsahuje 
možnost odrazu. Určuje volby dostupné v záložce Styl. Styl Ilustrace Nabízí sadu možností 
v záložce Styl pro volbu barvy a hrany. Určuje volby dostupné také v záložce Styl.  

V záložce Výstup nastavujeme výstupní formát videa renderování. K místním nastavením 
patří volba souboru, kam bude příslušná animace uložena, časový rozsah animace, vyhlazování 
a formát videa. Ve volbě souboru možnost Okno prohlížeče souboru určuje požadovaný soubor 
výstupu pro renderování animace. Klepnutím na ikonu napravo od okna pro procházení souborů 
zobrazíme dialog Otevřít, kde můžeme procházet soubory a vybrat soubor ve formátu AVI nebo 
WMV. Jestliže neurčíme soubor a pokoušíme se provést rendrování, zobrazí se dialog pro výběr 
souboru. Ve funkci časový rozsah nastavíme, zda chceme referovat celou animaci, nebo jen námi 

definovaný úsek. Možnost  Celá animace určuje počáteční a koncové časy celé animace. 
Chceme-li použít příkaz Odměřit nebo vybrat některou z nejnověji použitých hodnot, klepneme 
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na šipku v zadávacím poli a vybereme si z nabídky. V zadávacím poli lze upravit libovolnou 

hodnotu. Možnost  Zadaný časový rozsah určuje počáteční a koncové časy segmentu 
animace. Čas začátku musí být menší nebo roven času konce. Chceme-li vybrat některou 
z nejnověji použitých hodnot, klepneme na šipku v zadávacím poli a vybereme si z nabídky. 
V zadávacím poli lze upravit libovolnou hodnotu. Určený časový rozsah je dle výchozího 
nastavení vyjádřený ve vteřinách. Tuto hodnotu lze vyjádřit v podmínkách snímků zadáním čísla, 
za kterým bude následovat písmeno „f“. Zaškrtnutím políčka Obrátit, se bude animace zapisovat 
pozpátku, od koncového času po čas začátku. Ovládací prvky úprav času zobrazují příslušné 
obrácení směru. Ve funkci Vyhlazování máme možnost zvolit ze čtyř typů vyhlazování. Bez 
vyhlazování, nízká úroveň vyhlazování, vysoká úroveň vyhlazování a nejvyšší úroveň 
vyhlazování. Ve funkci Formát nastavíme chtěný formát. Buď video, nebo sekvence obrázků. 
Možnost Rychlost snímků určuje hodnotu ve snímcích za vteřinu. Hodnotu vyberete ze seznamu 
(1-60).  

 

Obr. 16 Dialog tlačítka Render animace, záložka Výstup 

V záložce Styl se vybere zda model bude odrážet objekty scény. To nastane, když bude 
políčko zaškrtnuto. Jestliže je tato volba vypnuta, mapování obrázku určené v polích Styly 
povrchu nebo Styly scén trvá menší dobu. Klepnutím na tlačítko Render se zahájí renderování. 
[4] 

5 VYTVOŘENÍ MODELU A JEHO PREZENTACE 
V této kapitole se zaměřím na postup tvorby jednoduchého elektrotechnického modelu 

a postup vytvoření jeho prezentace v programu Autodesk Inventor 2009. Za tento model byl 
vybrán starší typ stykače s parametry, 500V, 6A s krytím IP00.  
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5.1.1 Co je to stykač? 

Stykače jsou elektromechanicky ovládané spínače, které se skládají z budicí cívky 
s železným jádrem, pohyblivé kotvy a jednoho nebo více kontaktů. Pokud teče budicí cívkou 
proud, přitahuje pohyblivou kotvu a ta ovládá přes izolované mezičlánky kontakty. Rozeznáváme 
dva druhy kontaktů - spínací a rozpínací. Ovládaný spínač spojuje proudový obvod, rozpínač 
přerušuje proudový obvod. [5] Používají se v ovládacích obvodech, například jako řídicí stykače 
pro střední výkony. Zařízení s větším výkonem, například motory, jsou napájena přes výkonové 
stykače. Podle použití rozlišujeme stykače na výkonové a pomocné, podle druhu spínaného 
proudu na stykače pro střídavý proud (AC) a stejnosměrný proud (DC). Zařazení do kategorie 
použití usnadňuje volbu vhodného stykače. Stejnosměrný stykač je rozdílný v cívce, která je 
navinuta na magnetické jádro (nemá el. plechy), které má severní a jižní pól. Střídavý stykač má 
vinutí navinuté na elektrické plechy tvaru E a I. Při popisu stykače na schématech na skutečných 
stykačích se označují: A1, A2-svorky ovládací cívky, NO-pomocné kontakty spínací, NC-
pomocné kontakty rozpínací. [6] 

 

Obr. 17 Stykač s popisem jeho základních prvků 

5.1.2 Postup tvorby modelu stykače  

Vybraný stykač byl modelován jako řada částí, které jsou viditelné po rozložení přístroje. 
V průběhu modelování stykače byly všechny jeho části měřeny posuvným měřítkem. Dále je 
uveden postup modelování vybrané části stykače. 
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Mezi základní části stykače patří:  

• Plastový kryt se šroubky 

• Cívka 

• Dvě jádra 

• Plast pro držení pružin kontaktů 

 

5.1.2.1 Modelování cívky: 

Aby bylo možné cívku namodelovat, byla rozdělena na několik částí. 

• Samotná cívka 

• Plastový vršek cívky 

• Plastový spodek cívky s komínkem 

• Šroubek a podložka 

 

Obr. 18 Namodelovaná cívka 
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5.1.2.2 Modelování jader a plastového držáku kontaktů 

Jádra stykače jsou složena ze dvou základních částí. Samotné jádro a dvě gumičky na 
boku, které plní funkci vymezení místa slouží 
k tomu, aby se jádra nemohla hýbat. Druhé jádro 
je pevně spojeno s plastovým držákem kontaktů, 
které jsou drženy ve vypnuté poloze v případě 
kontaktů spínacích a v sepnuté poloze u kontaktů 
rozpínacích, pomocí pružin (Viz obr. 20). Obě 
jádra jsou následovně vsunuta do komínku cívky.  

 

 

 

Obr. 19 Jádro s gumkami 

 

Obr. 20 Vnitřek stykače 
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5.1.2.3 Finální podoba modelu stykače 
Pro získání konečné podoby tohoto stykače (viz obr. 22) je nezbytné, aby celý vnitřek (viz 

Obr. 20) byl skryt do obalu. Tento obal bude plnit nejen funkci toho, že celý vnitřek stykače bude 
držet pohromadě, ale i funkci bezpečnostní. Obal je složený ze dvou plastových krytů, z nichž 
každý bude zakrývat polovinu stykače. Jeden takový kryt je znázorněný na obrázku 21. 

 

Obr. 21 Kryt stykače 

Na Obr. 22 je znázorněn konečný model stykače, který je složen z cívky, dvou jader, držáku 
kontaktů, kontaktů, pružin a plastového obalu. 

 

Obr. 22 Konečná podoba modelu stykače 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 39

5.2 Prezentace modelu stykače 
Modul prezentace je určen pro vytváření prezentací nových výrobků a pro tvorbu názorných 

montážních postupů. Vytvořené prezentace lze využít například při názorných demonstracích 
funkčnosti nových výrobků, nebo pro přehledný montážní postup zobrazený v servisním nebo 
uživatelském manuálu.[1] 

Nezbytnou výhodou modulu prezentace je to, že i u sebesložitějších modelů je možné se 
podívat do útrob těchto modelů. Pomocí rozložených pohledů, animací a jiných stylizovaných 
pohledů, můžeme jakýkoliv model rozložit na nejmenší součásti, ze kterých je složen. Pohledy 
prezentace jsou uloženy v souboru prezentace (.ipn). Každý soubor reprezentace může obsahovat 
tolik pohledů, kolik je pro danou sestavu potřeba. Když jsou v sestavě provedeny změny, pohledy 
prezentace jsou automaticky aktualizovány. Prostředí prezentace se liší od prostředí sestavy 
v celé řadě možností. První se týká vazeb. Zatímco v prostředí sestavy jsou vazby pevně 
dodržované, pak vazby sestavy v prezentaci jsou používány pro automatické rozložení a nemají 
vliv na součásti v prezentaci. Druhý rozdíl se týká modelování. V prostředí sestavy je úplná 
možnost modelování, zatímco v prostředí prezentace ne. Nejsou zde dostupné žádné nástroje 
modelování, proto nelze změnit model sestavy ani jeho součásti. [4] 

5.2.1 Vlastní prezentace modelu stykače - manuál 

Do prostředí prezentace se dostaneme tak, že zmáčkneme Nový a zde vybereme možnost 
prezentace.  

 

Obr. 23 Panel prezentace 
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Pro vytvoření prezentace modelu klepneme na tlačítko Vytvořit pohled. Zobrazí se další 
nabídka (viz Obr. 24), kde vybereme soubor (sestava), který má být prezentován, metoda 
rozpadu, kde vybereme, zda se naše sestava rozpadne automaticky, nebo manuálně navolíme 
postup rozpadu.  

 

Obr. 24 Nabídka tlačítka Vytvořit pohled 

V tomto okamžiku je na pracovní ploše sestava modelu, který budeme chtít prezentovat. 

Abychom jednotlivé komponenty stykače mohli rozpohybovat, klepneme na tlačítko  Pohyb 
komponent. Poté se ukáže nabídka (viz obr. 25) týkající se pohybu vybraných komponent.  

 

Obr. 25 Nabídka tlačítka Pohyb komponent 

Zde pomocí funkce Směr určíme, kterým směrem se bude vybraná komponenta pohybovat. 
Najetím na plochu komponenty se ukážou osy rovin, kde zvolíme osu, po které se má daná 
komponenta pohybovat. Po zvolení roviny pohybu ještě zbývá nadefinovat, o jakou vzdálenost se 
ta komponenta bude pohybovat a to tak, že napíšeme určitou vzdálenost do políčka. Pomocí 
funkce Komponenty vybereme komponenty sestavy, které se mají pohybovat ve směru 
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nadefinovaném v předchozím kroku. Můžeme zde vybrat jednu i více komponent. Rozložení 
sestavy může vypadat, jak ukazuje Obr. 26.  

 

Obr. 26 Rozložení jednotlivých komponent stykače 

Pro vytvoření videa z této prezentace klepneme na tlačítko  Animace, kde si prezentaci 

můžeme spustit popředu, pozpátku, nebo skokově. Klepnutím na červený terčík  můžeme toto 
video uložit na disk ve formátu buď WMV, nebo AVI. Po klepnutí na tento terčík pak způsob 

rozpadu (dopředu, pozpátku) řídíme pomocí šipek . 

Video ve formátu AVI z prezentace modelu stykače je uloženo na přiloženém kompaktním 
disku. 

6 ZÁVĚR 
V bakalářské práci byly stručně popsány možnosti animačního modulu Inventor Studio 

v programu Autodesk Inventor 2009 a také možnosti samotného konstrukčního programu 
Autodesk Inventor 2009. Celkových možností je v tomto programu nepřeberné množství, a proto 
pro tuto práci byly vybrány jen ty nejdůležitější. V další části práce je krokově nastíněn manuál 
pro modul Inventor Studio. Jsou zde rozebrány jednotlivé funkce tohoto modulu a také rozvedeny 
možnosti jednotlivých funkcí, které tento modul naskýtá. Další krok práce směřoval k vytvoření 
jednoduchého elektrotechnického modelu a vytvoření jeho prezentace. Za model byl vybrán 
třífázový stykač. V prezentaci je popsán hlavně rozklad modelu a následovně jeho složení. 
Z animace je patrné, jak model vypadá uvnitř. Některé rozměry u modelu nejsou totožné 
s rozměry originálního hmotného přístroje. To je způsobeno nepřesným odměřováním délek a to 
z důvodu špatného přístupu k měřeným částem. Technické výkresy s přesnými kótami délek 
nebyly k dispozici.  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 42

LITERATURA 
[1]            Fořt, P., Kletečka, J.-Autodesk Inventor; Adaptivní modelování v průmyslové praxi 

[2]  Autodesk Inventor 2008, Začínáme 

[3]  http://www.xanadu.cz/prod/inventor.asp 

[4]  Nápověda programu Autodesk Inventor 2009 

[5]  Tkotz, K. a kol. – Příručka pro elektrotechnika 

[6]  http://cs.wikipedia.org/wiki/Stykač 

 

 

 

 

 

 

 


