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ABSTRAKT 

   Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji 
technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy 
Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji je představen program Autodesk Inventor 2008 
Suite, se zaměřením na novinky programu proti předchozím verzím. Práce v Autodesk Inventoru 
je zde prakticky představena při tvorbě modelu jednoduchého elektrotechnického zařízení, 
technické dokumentace a prezentace. Model, výkresy a prezentace (v elektronické podobě) jsou 
součástí přílohy projektu. V závěru je učiněn pokus o pohled do budoucnosti technického 
kreslení.  
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ABSTRACT 

Project is specialized to work on modern CAD systems. Introduction treats of the 
development technical drawing and separates it into periods. There are compared two programs 
from Autodesk – AutoCAD a Inventor in the next part. Program Autodesk Inventor 2008 Suite is 
shown in more detail and project show innovations in this program compared to last versions. 
Work on Autodesk Inventor is shown at production of model of elementary electrotechnic 
equipment, technical documentation and presentation. This model, engineering drawings and 
presentation are the part of enclosure project. In end of project is attempt at the look to future of 
technical drawing.   
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1. ÚVOD 

     Během posledních dvaceti let došlo společně s prudkým rozvojem výpočetní techniky ve světě 
také k dynamickému vývoji ve tvorbě technické dokumentace. Ještě v polovině devadesátých let 
bylo možno spatřit v některých našich podnicích konstruktéry, stojící za prkny. Právě v oněch 
devadesátých letech do našich konstrukčních kanceláří začal expandovat produkt americké 
softwarové firmy Autodesk – AutoCAD.     

     Jak je již z přípony názvu produktu (CAD) patrné, jedná se o počítačový program usnadňující 
konstruování. Stejně jako AutoCAD, vznikaly další podobné programy, z nichž většina nesla 
v názvu zkratku CAD (Cadkey, Varicad,..), která v angličtině znamená Computer Aided 
Design („Počítačová podpora konstruování“). Tyto programy lze charakterizovat jako „výsek“ 
nekonečně velkého kreslícího prkna na monitoru počítače. Výhody ve srovnání s kreslením na 
prkně jsou především v možnosti různých pomůcek programu, jako je kopírování, zrcadlení, 
otáčení, posunutí, atd. Všechny tyto nástroje umožňují především urychlení a zpřesnění činnosti 
konstruktéra, který se nemusí zabývat zdlouhavým rozkreslováním jednotlivých detailů a svůj 
drahocenný čas tak využít k vysoce kvalifikované práci (vývoj výrobku, pevnostní výpočty), 
kterou kreslení jako takové, přes svou nespornou náročnost, určitě není a patří mezi činnosti 
rutinního charakteru. Další výhodou CAD systémů je možnost vrátit se o krok zpět v případě 
chyby nebo udělat „bezbolestně“ zásah do již vytvořeného výkresu. Krokem kupředu v CAD - 
systémech je možnost kreslení v trojrozměrném prostoru (3D), které umožňuje „vizualizaci 
výrobku“, ovšem stále pouze v „neparametrické“ formě. V návaznosti na CAD pracuje tzv. CAM 
- Computer Aided Manufacturing („Počítačová podpora výroby“), ve kterém je možno 
v CADu nakreslenou součást „vybavit“ technologickými informacemi tak, že tuto bez odborné 
obsluhy vyrobí příslušný CNC (Computer Numerical Control) stroj.[3]  V tomto případě tak 
dochází k odbourání a celkově ke snížení objemu klasické, tzv. „papírové dokumentace“, která 
přesto bude zřejmě ještě nějaký čas klíčovou ve většině oblastí výroby.  CAD a CAM systémy 
spolu tvoří CIM (Computer Integrated Manufacturing), což v překladu znamená „Počítačově 
integrovaná výroba“. 

     Za další samostatnou etapu ve vývoji CAD – systémů je považován nástup parametrických 
„modelářů“, mezi něž kromě produktu Autodesku - Inventoru, který bude rozebrán podrobněji, 
patří například Catia, Solid Works, Pro Engineer, a další.[2] [3] Práci v těchto systémech 
představuje parametrické modelování objemových těles a jejich pozdější „promítání“ do 
výkresových souborů. Tyto programy jsou také označovány jako adaptivní, což znamená, že při 
změně nějakého rozměru se tato projeví také změnou rozměru jiné součásti. Velkou výhodou je 
vynikající vizualizace, neustálá možnost změny jakéhokoliv parametru (parametrické 
modelování), a mnoho dalších výhod. Samozřejmostí je zdokonalení provázanosti výroby v CIM 
– systému (viz. výše). [2] [3] 
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2. PRODUKTY FIRMY AUTODESK  

     Nejznámějšími softwary Autodesk jsou, jak již bylo popsáno výše, AutoCAD a Inventor. 
Následně budou tyto v krátkosti porovnány.  

 

2.1 AutoCAD 

     Jak je již uvedeno výše, jedná se v podstatě o výsek nekonečně velkého kreslícího prkna na 
monitoru počítače. Kreslení probíhá pomocí různých nástrojů, jako jsou čára, kružnice, apod. 
Klíčové nástroje v této aplikaci jsou však jiné, pomocí nichž lze již nakreslené entity 
modifikovat. Mezi tyto je možno zařadit například kopírování, zrcadlení, tvorbu ekvidistanty, 
tvorbu pole, posunutí, otočení, změna měřítka, apod.  

     Kreslení v AutoCADu je nutno provádět přesně, rozměry nelze dodatečně modifikovat. 
Každá čára v AutoCADu  je zařazena do tzv. hladiny. Tyto jsou definovány (charakterizovány) 
třemi parametry: 

a) tloušťka čáry 
b) typ čáry 
c) barva čáry. [2] [3] 

     Hladin je možno vytvořit celou řadu, a jednotlivé čáry do těchto hladin přiřazovat. V konečné 
fázi vznikne výkres, ve kterém figuruje několik hladin. Každá z nich má již výše uvedené 
parametry. Změnou jednoho z parametrů se změní vlastnost všech čar, spadající do hladiny. 
Jednotlivé hladiny lze také v některé fázi konstruování vypnout (či zmrazit) a zpřehlednit nebo 
zjednodušit tak celý výkres. Při potřebě informací, které nesou vypnuté hladiny, je možno tyto 
kdykoliv, opětovným zapnutím těchto hladin, získat. Jako příklad je možno uvést projektování, 
kde existuje jednotný půdorys a v jednotlivých hadinách figurují např. rozvod vody, plynu 
elektrické energie, topení, atd. Funkci hladin lze vysvětlit jako kladení jednotlivých průhledných 
fólií, které nesou informace, na sebe. Každá hladina je reprezentována jednou fólií. 

     Jakýkoliv konstrukční celek (např. ložisko) je možno uložit jako tzv. blok, který je 
charakterizován určitou hladinou. Tento blok se může různě kopírovat (jako celek) do jiných 
souborů. Změnu součásti, která je uložena jako blok, je možno provést pouze tzv. rozložením 
součásti. AutoCAD pracuje především se soubory formátu dwg. Jako transportní formát lze 
využít formát dxf. 
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2.2 Inventor 

     Jak je uvedeno v předchozí kapitole, konstruování v programu Inventor spočívá ve vytváření 
modelů ve skutečných rozměrech. Tyto lze různými nástroji zvětšovat, zmenšovat, rotovat 
v prostoru a různě prohlížet. Autodesk Inventor pracuje s několika formáty, mezi něž lze zařadit 
ipt, iam, idw, ipn, sat, step, …[1] 

2.2.1 Formát souboru ipt 

     Nejjednodušším typem souboru Inventoru, ve kterém začíná práce, je formát ipt. V tomto je 
možno vytvářet tzv. součásti. Při otevření nového souboru je uživatel uveden do trojrozměrného 
prostoru, který je definován osami X, Y, Z a rovinami YZ,  XZ,  XY. V jedné z těchto rovin 
(nebo v jiné, nadefinované) je vytvářen náčrt, do kterého je uživatel zaveden „poklepáním“ na 
ikonu „Náčrt“ v panelu nástrojů a poté je vyzván k označení roviny, do které má být kreslen. Po 
tomto procesu pracuje uživatel v dvojrozměrném prostředí (2D) (obr. 1), známého z AutoCADu. 
Podobná s tímto programem je i většina nástrojů, například bod, čára, kružnice, oblouk, polygon, 
zrcadlit, kopírovat, posunout, otočit, ekvidistanta, pole, oříznout, prodloužit, atd. které je možno 
nalézt v panelu 2D náčrtu tzv. okna nástrojů. Rozdílné od AutoCADu jsou nástroje vazba, kóta, 
promítnutí geometrie, atd. (obr. 2). [1] 

 

 

 

 

Obr. 1 Prostředí náčrtu v programu Autodesk  Inventor 2008 

    (vlevo okno nástrojů – panel 2D náčrtu) 
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Obr. 2 Panel 2D náčrtu v okně nástrojů (režim expert – bez názvu ikon)  

    v programu Autodesk  Inventor 2008 

  

     Tento rozdíl vychází z principiálního rozdílu mezi oběma výše uvedenými programy. 
V Inventoru, na rozdíl od AutoCADu, se kreslí v režimu náčrt jenom přibližně a poté je přesný 
tvar (např. obdélník) vytvořen nástrojem kóta, který je jedním z oněch odlišných, výše 
uvedených, nástrojů Inventoru proti AutoCADu. Tyto kóty je možno nazvat parametry onoho 
geometrického tvaru a tyto je možno kdykoliv, během práce na výrobku, změnit a tvar tak 
přizpůsobit potřebám konstruktéra, které mohly být prvotně mírně odlišné. 

     Po stisknutí tlačítka „Návrat“ v panelu nástrojů se uživatel dostane (vrátí) do režimu 3D 
prostoru (obr. 3). Zde je možno spatřit všechny náčrty, které byly již v souboru nakresleny. 
Z nich je některými nástroji v okně nástrojů možno vytvářet objemová tělesa, kterým je možno 
přiřadit vlastnosti hmoty, jako jsou hustota, modul pružnosti, barva, atd. Tyto vlastnosti je možno 
tělesu „vtisknout“ také výběrem materiálu tělesa. Některé, často používané, materiály (např. ocel) 
jsou již předdefinovány. Jiné je možno do knihovny materiálů doplňovat. Jako nejjednodušší 
příklad práce v režimu 3D součásti lze zmínit tvar obdélníku (zmiňován již v popisu režimu 
náčrt). Tento tvar ohraničuje plochu, které můžeme nástrojem „Vysunutí“ zadat třetí rozměr 
(výšku). Nástroj vysunutí lze nalézt v okně nástrojů mezi prvky součásti, kde jej můžeme spatřit 
vlevo nahoře (obr. 4). Mezi prvky součásti lze nalézt také jiné nástroje, jako rotace, tažení, 
šablonování, spirála. Protože popis funkce těchto nástrojů není hlavním smyslem tohoto projektu, 
nejsou zde pro svůj rozsah uvedeny. Těleso lze také modifikovat, např. srazit hrany, zaoblit, 
vytvořit díru (možno i se závitem), vytvořit pracovní rovinu, osu nebo bod. Nástroje pro 
modifikaci lze rovněž nalézt v okně nástrojů mezi prvky součásti (obr. 4). 
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     Zvláštním případem souborů formátu ipt jsou součásti plechu. V těchto součástech je 
rozšířená nabídka nástrojů. V okně nástrojů lze, na rozdíl od „normální“ součásti, přepínat mezi 
Prvky součásti a Prvky plechu (obr. 5). V Prvcích plechu je několik nástrojů, které lze při 
„práci“ s plechy efektivně využít. Podrobně rozvedeno to však v této práci nebude. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Prostředí 3D souboru ipt v programu Autodesk  Inventor 2008 

    (vlevo okno nástrojů – prvky součásti) 
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Obr. 4 Panel prvky součástí v okně nástrojů souboru ipt  

    (režim expert – bez názvu ikon) v programu Autodesk Inventor 2008 

 

 

 

Obr. 5 Panel prvky plechu v okně nástrojů souboru ipt 

   (režim expert – bez názvu ikon) v programu Autodesk Inventor 2008 
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2.2.2 Formát souboru iam 

     Soubory formátu iam jsou sestavami souborů formátu ipt nebo jiných souborů formátu iam 
a jsou „vybaveny“ Panelem sestavy (obr. 6). První ikona zleva v horní řadě slouží právě ke 
vkládání jiných souborů (sestav a prvků). 

 

Obr. 6 Panel sestavy v okně nástrojů souboru iam 

   (režim expert – bez názvu ikon) v programu Autodesk Inventor 2008 

     Důležitým nástrojem je Obsahové centrum (čtvrtá ikona zleva v horní řadě), prostřednictvím 
něhož je možno vkládat do sestavy normalizované součásti (podle vybraných norem), například 
spojovací součásti, válcované profily, ložiska, atd. Po vložení těchto součástí (prvků) musí 
následovat jejich spojení do sestavy. Toto se děje prostřednictvím nástroje Vazba (na obr. 3 
v druhé řadě vlevo). Přidáním vazby mezi dvě součásti odebíráme postupně stupně volnosti mezi 
sebou do té doby, než jsou součásti k sobě vzájemně nehybné. Takto postupujeme u všech 
součástí (prvků), které sestava obsahuje. Získáme tak „monolitní“ sestavu. Při otevření 
jakéhokoliv prvku sestavy a provedení jeho změny (náčrt, vysunutí), se tato změna projeví 
i v sestavě. Do sestavy je možno vkládat v podstatě libovolný počet součástí a podsestav. 

 

2.2.3 Formát souboru idw 

     Tento typ souboru je výkresový (2D). Jedná se o list výkresu, u něhož se může libovolně 
měnit formát. Do něj jsou vkládány sestavy (iam) nebo součásti (ipt) v různých pohledech 
a měřítkách (obr. 8). Ve vlastním „výkresovém“ souboru je potom možno pohledy různě 
promítat, provádět detaily, řezy, částečné řezy, atd. Tyto nástroje jsou umístěny v „Panelu 
výkresové pohledy“ který, se nachází v okně nástrojů souborů idw (obr. 7). První ikona zleva 
nahoře je právě nástrojem pro vkládání souborů typu iam nebo ipt. 
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Obr. 7 Panel výkresové sestavy v okně nástrojů souboru idw 

    (režim expert – bez názvu ikon) v programu Autodesk Inventor 2008 

 

 

 

 

Obr. 8 Prostředí 2D souboru idw v programu Autodesk Inventor 2008 

         (vlevo okno nástrojů) 

 

     Při přepnutí panelů v okně nástrojů souboru idw je uživateli nabídnut „Panel poznámky 
výkresu“. Tento je vybaven nástroji, prostřednictvím nichž konstruktér doplňuje výkres 
náležitostmi, potřebnými k výrobě kreslené součásti. Mezi tyto nástroje patří např. různé typy 
kót, značka svaru, značka drsnosti, geometrická tolerance, editor textu, odkazová čára, atd. Dále 
bude tvorba výkresů rozvedena v kapitole 5 tohoto projektu. 
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Obr. 9 Panel poznámky výkresu v okně nástrojů souboru idw 

    (režim expert – bez názvu ikon) v programu Autodesk Inventor 2008 

2.2.4 Formát souboru ipn 

    V těchto typech souborů se vytvářejí prezentace. Tyto jsou tvořeny vložením libovolného 
souboru typu iam (sestava). Potom je některé části sestavy nadefinován pohyb a tato část se vůči 
ostatním pohybuje (např. jádro cívky vzhledem k jejímu vinutí). Je možnost volby rychlosti 
a rozsahu pohybu. Tento soubor bývá často uložen jako „transportní soubor“, který lze potom 
přehrát v běžných přehrávačích na PC (např. Windows Media Player). Využití prezentací je 
zejména při předvádění výrobku. Malá prezentace je také součástí elektronické přílohy tohoto 
projektu. 

 

2.2.5 Shrnutí vlastností jednotlivých formátů 

     Ve všech typech souborů je patrný tzv. „Panel prohlížeč“. Zde jsou řazeny jednotlivé 
operace, které jsou v souboru prováděny. V tomto panelu je možno se kdykoliv k jakékoliv 
operaci vrátit a provést úpravy.  

     Na začátku této kapitoly (2.2) byly zmíněny soubory typu sat a step, které nebyly podrobně 
rozebrány. Jedná se o tzv. „transportní soubory“, prostřednictvím nichž je možno transportovat 
např. součást Inventoru do programu AutoCAD a zde ji otevřít jako tzv. „drátový model“. 
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3. NOVÉ MOŽNOSTI PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 2008 

     Verze programu Autodesk Inventor 2008 Suite (instalační DVD na obr. 10) má přirozeně 
proti Autodesk Inventor 11 Series (předchozí verze) celé spektrum novinek. Některé z nich 
budou rozvedeny níže. Tyto je možno rozčlenit následovně.  

 

 

Obr. 10 Instalační DVD programu Autodesk Inventor 2008 

 

3.1 Novinky v náčrtech  

a) Vylepšení panelu vazeb 

- Bylo vylepšeno rozvržení a barvy panelů vazeb. [4] 

- Bylo vylepšeno obousměrné zvýrazňování mezi vazbami. [4] 

- Bylo vylepšeno zarovnání panelů vazeb vůči jejich geometriím v 2D    

  náčrtu. [4] 

- Bylo přidáno asociativní umístění panelů vazeb do 2D náčrtu. [4] 

- Byla přidána vazba referenční geometrie k panelům vazeb. [4] 

- Byla přidána možnost použití způsobů výběru okna pomocí příkazu  

  Zobrazit vazby. [4] 

- Byl přidán příkaz Viditelnost vazeb k zobrazení vazeb podle typů  

  v 2D a 3D náčrtu. [4] 

- Stavový řádek byl rozšířen tak, aby zobrazoval dynamický pohled na    

   zbývající počet vazeb a kót k vytvoření všech vazeb v 2D náčrtu. [4] 
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b) Panel nástrojů Vlastnosti 

     Nový panel nástrojů Vlastnosti umožňuje zobrazit, použít nebo změnit barvu čáry, typ čáry 
nebo tloušťku čáry ve vybrané nebo nově vytvořené geometrii náčrtu. V panelu nástrojů je také 
tlačítko, kterým lze zapnout nebo vypnout uživatelské formátování. 

   

c) Vylepšení příkazu Posunout 

- Byla přidána možnost posunout geometrii pomocí nástroje Přesné   

   zadání [4] 

- Byla přidána možnost přepsat geometrické a prostorové vazby. [4] 

- Byl přidán dynamický náhled. [4] 

- Byla přidána nová možnost místní nabídky Vybrat vše, která vybere       

  celou geometrii v náčrtu. [4] 

   

d) Vylepšení příkazu Otočit  

- Byla přidána možnost otočit geometrii pomocí nástroje Přesné zadání. [4] 

- Byla přidána možnost přepsat geometrické a prostorové vazby. [4] 

- Byl přidán dynamický náhled. [4] 

- Byla přidána dynamická odezva v poli Úhel, takže při pohnutí 

  ukazatelem se do hodnoty v poli promítne aktuální úhel. [4] 

- Byla přidána nová možnost místní nabídky, Vybrat vše, která vybere celou      

  geometrii v náčrtu. [4] 

  

e) Příkaz Kopírovat 

Nový příkaz Kopírovat v 2D náčrtu umožňuje: 

- Kopírování geometrie pomocí nástroje Přesné zadání. [4] 

- Dynamický náhled operace kopírování. [4] 

- Uložení dočasné kopie po zaškrtnutí políčka Kopírovat do schránky. [4] 

- Provedení operace kopírování odděleně od příkazu Posunout. [4] 

- Výběr celé geometrie v náčrtu pomocí příkazu Vybrat vše v místní nabídce. [4] 
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f) Příkaz Měřítko 

     Nový příkaz Měřítko v 2D náčrtu umožňuje:  

- Rychlou změnu velikosti vybrané geometrie zadáním jednotného   

  koeficientu měřítka nebo pomocí ukazatele. [4] 

- Nastavení měřítka geometrie pomocí nástroje Přesné zadání. [4] 

- Dynamický náhled operace změny měřítka. [4] 

- Zobrazení dynamické odezvy v poli Koeficient měřítka, když je pohnuto 

  ukazatelem. [4] 

- Přepsání geometrických a prostorových vazeb během operace změny  

  měřítka. [4]  

- Výběr celé geometrie v náčrtu pomocí příkazu Vybrat vše v místní nabídce. [4] 

  

g) Příkaz Prodloužení 

Nový příkaz Prodloužení v 2D náčrtu umožňuje: 

- Rychlé prodloužení vybrané geometrie určením směru prodloužení. [4] 

- Prodloužení geometrie pomocí nástroje Přesné zadání. [4] 

- Dynamický náhled operace Prodloužení. [4] 

- Přepsání geometrických a prostorových vazeb během operace prodloužení. [4] 

- Výběr celé geometrie v náčrtu pomocí příkazu Vybrat vše v místní nabídce. [4] 

 

3.2 Novinky v součástech 

a) Nástroj Kopírovat objekt  

     Nový nástroj Kopírovat objekt (původně Zvýšit úroveň) vytvoří asociativní kopie povrchů 
a ploch přes součást k usnadnění pracovních postupů, které vyrovnávají vztahy mezi součástmi 
pro rychlejší navrhování výrobků. Nástroj Kopírovat objekt slouží k:  

- Vytvoření asociativní geometrie přes součást při úpravách součásti  

  v kontextu sestavy. [4] 

- Při úpravě součásti v sestavě je možno vytvořit kopii nebo přesunout  

  geometrii ze souboru 1 součásti do souboru stejné součásti nebo do    

  souboru jiné součásti. [4] 

- Zkopírovanou geometrii lze upravovat, přičemž původní zůstane nedotčená. [4] 
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b) Vylepšení konstrukčního prvku Díra 

     Konstrukční prvek Díra obsahuje nový typ díry - Zarovnání - a obsahuje podporu pro 
kuželové závity. [4] 

     Možnost Díra s kuželovým závitem slouží k rychlému vytvoření děr pro hydraulické, 
pneumatické nebo mazací spoje. Při výběru nové možnosti, typu závitu a velikosti program 
Inventor automaticky určí průměr, úhel zúžení a délku otvoru s kuželovým závitem. [4] 

     Možnost Zarovnání je tvarově podobná Válcovému zahloubení a je zvláště vhodná pro 
nepravidelný povrch. U Zarovnání se hloubka díry a závitu měří od spodní plochy. Zarovnání 
lze použít s některým ze čtyř typů děr, které jsou k dispozici v příkazu Díra. [4] 

 

3.2 Novinky v plechách 

a) Vylepšení rozvinu 

     Byla provedena řada změn, které mají vliv na tvorbu, úpravy a používání rozvinů z modelů 
ohýbaných plechů. Mezi tyto změny patří:  

- Rozvin se nyní vytvoří jako uzel v prohlížeči plechové součásti. Přepínání  

  mezi pohledy rozvinutého a složeného modelu se podobá aktivaci součástí  

  na místě v prostředí sestavy. Mění se poklepáním na uzel prohlížeče    

  Složený model nebo Rozvin (podle aktuálního stavu modelu). [4]  

- Rozvin lze nyní upravovat. Po zobrazení rozvinu se objeví paleta nástrojů  

  s nabídkou příkazů Rozvin a Upravit prvek. Tyto prvky lze přidat do   

  rozvinu pro podporu čištění rozvinutého modelu specifického pro výrobu. Prvky  

  přidané do rozvinu se nezobrazí, když se model vrátí do složeného stavu. [4] 

- Rozvin je nyní orientován pomocí příkazu Upravit definici rozvinu, který je   

  k dispozici v místní nabídce uzlu prohlížeče Rozvin. [4] 

- Rozviny nyní mohou zobrazovat prvky 3D razníků pomocí alternativních  

  reprezentací, například: pomocí kompletní 3D náčrtu, náčrtu se středovou   

  značkou nebo jen středové značky. [4] 

- Rozvin lze nyní exportovat po zobrazení rozvinu výběrem možnosti Uložit   

  kopii jako z místní nabídky uzlu prohlížeče Rozvin [4] 
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b) Vylepšení plechu vyříznutého napříč ohybem 

     Možnost Vyříznout napříč ohybem, která je k dispozici v příkazu Vyříznutí plechu, byla 
vylepšena tak, aby umožňovala vyříznutí hloubek menších než tloušťka materiálu. [4] 

 

c) Vylepšení obruby plechu 

     Možnosti tvorby a úprav obrub byly vylepšeny tak, aby:  

- Umožňovaly tvorbu obrub kolem smyčky hran. [4] 

- Podporovaly explicitnější kontrolu měření výšky obruby. [4] 

- Podporovaly explicitnější kontrolu umístění ohybu vůči vybraným hranám. [4] 

- Podporovaly úpravu starších prvků plechových obrub pomocí starších  

  ovládacích prvků pro obruby nebo volitelně pomocí nových a vylepšených. [4] 

- Poskytovaly vylepšený přístup z rozhraní k: možnostem Rozvin,  

  Ohyb a Roh z dialogového okna Obruba. [4] 

 

d) Vylepšení profilového ohybu plechu 

     Možnosti tvorby a úprav profilového ohybu byly vylepšeny tak, aby:  

- Umožňovaly tvorbu profilových ohybů kolem smyčky hran. [4] 

- Poskytovaly vylepšený přístup z rozhraní k: možnostem Rozvin,  

  Ohyb a Roh z dialogového okna Obruba. [4] 

e) Vylepšení exportu rozvinu plechu ve formátu dxf 

     Exportování rozvinů plechu do formátu dxf bylo vylepšeno vytvořením dialogového rozhraní, 
které umožňuje výběr možností dxf pro jednotlivé soubory během ukládání příkazem Uložit 
jako. Mezi tyto možnosti patří:  

- Výběr verze souboru aplikace AutoCAD z dialogového okna.  [4] 

- Vytvoření pojmenovaných souborů pro podporu konkrétních výstupních  

  konfigurací. [4] 

- Výběr hladin pro export. [4] 

- Nahrazení splinu pomocí vybrané lineární tolerance. [4] 

- Výstup vnější kontury ve formě křivky. [4] 

- Vrácení veškeré výstupní geometrie v kladném kvadrantu XY. [4] 
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f) Vylepšení přepsání ohybu plechu 

     Několik příkazů pro plech poskytuje možnosti, které přepíší výchozí nastavení Styl plechu 
pro ohyby. Tato karta Ohyb je vylepšena v dotčených dialogových oknech, která obsahují:  

- Ilustrace ve formě ikon vedle možností nabídky pro lepší porozumění těmto  

  možnostem. [4] 

- Piktogramy s popisy, které odpovídají hodnotám volitelných parametrů,  

  které lze u jednotlivých prvků změnit. [4] 

    

g) Vylepšení přepsání rohu plechu 

     Několik příkazů pro plech poskytuje možnosti, které přepíší výchozí nastavení Styl plechu 
pro rohový výštip. Tato karta Roh je vylepšena v dotčených dialogových oknech, která obsahují 
ilustrace reprezentace rozvinu vybraných možností. [4] 

  

h) Vylepšení vystřižení rohu plechu 

     Tvorba vystřižení rohu byla vylepšena přidáním možnosti symetrické mezery pro pokosy 
a vystřižení a přímým přístupem k možnostem pro ohyb a roh. [4] 

 

i) Převedené starší součásti 

     Starší součásti, které byly převedeny z plechu na běžné součásti s rozvinem, se v programu 
Inventor 2008 otvírají jako plechové součásti a mají ve struktuře prohlížeče uzel rozvinu. [4] 

 

3.4 Novinky v sestavách 

Vylepšení odvození 

- Stavová tlačítka jsou k dispozici v horní části dialogových oken Odvozená  

  sestava a Odvozená součást, takže lze najednou změnit stav několika  

  vybraných objektů. Klepnutím na značku jednotlivého objektu lze stále  

  měnit jeho stav [4] 

- Stavový příkaz Průnik, který provede průnik vybraných komponent  

  s odvozenou součástí, je přidán do dialogového okna Odvozená sestava. [4] 

- Do prvku Odvodit se přidají dvě nová tlačítka pro výběr: Vybrat ze  

  základních a Potvrdit výběr. Umožňují otevření okna se základními    

  komponentami a poskytují přehledný výběr, který pomáhá s nastavením    
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  stavu objektu v prvku Odvodit. [4] 

- Na kartě Reprezentace v dialogovém okně Odvodit sestavu jsou  

  k dispozici všechny tři typy reprezentací. Reprezentace Zobrazení návrhu  

  lze nastavit jako asociativní a reprezentace Úroveň detailů lze po vytvoření    

  odvozené sestavy změnit. [4] 

- Prvky Odvodit součást a Odvodit sestavu nyní umožňují jedinečné  

  odkazování objektů. To umožňuje, aby byla odvozená komponenta pouze  

  označena pro aktualizaci, když se tyto specifické objekty mění místo změny  

  základní komponenty. [4] 

- Koncepce exportování parametrů je rozšířena na všechny odvoditelné  

  objekty ze základní sestavy. Základní objekt musí označit objekt pro export,  

  aby jej bylo možné odvodit. Lze použít buď dialog Odvodit součást nebo   

  Odvodit sestavu, který implicitně označuje objekt jako exportovaný, nebo    

  lze použít nový nástroj Exportovat objekty. [4] 

 

3.4 Novinky ve výkresových pohledech 

a) Vylepšení detailu 

     U kruhového a obdélníkového tvaru profilu detailu lze zvolit zubatou nebo hladkou čáru 
oříznutí detailu. Je – li vybrána hladká čára, je možno zvolit zobrazení plné hranice (kruhové 
nebo obdélníkové) kolem výsledného pohledu detailu. Mezi ohraničením a plnou hranicí lze také 
vytvořit spojnici. [4] 

 

b) Kóty v isometrických pohledech 

     Pomocí příkazu Obecná kóta lze v isometrických výkresových pohledech vytvořit přesné, 
modelově orientované kóty [4] 

 

c) Vypnuté výkresové pohledy 

     U výkresového pohledu lze nastavit možnost Vypnout, která ovlivňuje, zda bude pohled vidět 
nebo bude vypnut. Atribut Vypnout ovlivňuje veškerou geometrii vytvořenou v modelu 
(viditelné a skryté hrany, hrany závitů, trajektorie pohybu) a poznámky připojené k vybranému 
pohledu (náčrt, kóty, značky, osy pohledu). Jestliže je vypnuto několik výkresových pohledů, 
zvýší se tím výkon výkresů vytvořených pro velké sestavy [4] 
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e) Vylepšené otáčení pohledu 

      Výkresový pohled lze otočit o „absolutní“ nebo „relativní“ úhel. Pomocí možnosti Absolutní 
úhel se pohled otočí o zadaný úhel podle souřadného systému listu výkresu. Pomocí možnosti 
Relativní úhel se pohled otočí o zadaný úhel podle aktuální polohy pohledu. [4] 

 

f) Přerušení dědičnosti v podřízených pohledech 

     Byla změněna pravidla pro propagaci řezu, plátu, přerušení nebo částečného řezu do 
podřízených pohledů: 

- Isometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy řezů implicitně dědí  

  i řez. Ortografické promítnuté a pomocné pohledy podporují dědičnost řezu,   

  ale implicitně je tato funkce vypnuta. [4] 

- Isometrické promítnuté pohledy vytvořené pro pohledy s částečným řezem  

  implicitně dědí i částečný řez. Ortografické promítnuté a pomocné pohledy   

  nepodporují dědičnost operací částečných řezů. [4] 

- U ortografického promítání se přerušení propaguje do podřízeného pohledu   

  implicitně, je-li směr promítání pohledu rovnoběžný s čarami přerušení. [4] 

- Dědičnost přerušení je podporována také pro podřízené isometrické   

  promítnuté pohledy, ale přerušení nejsou propagována implicitně [4] 

     Pro zapnutí nebo vypnutí dědičnosti řezu, plátu, přerušení nebo částečného řezu je nutno 
pravým tlačítkem poklepat na podřízený pohled a vybrat možnost Upravit pohled. Pak 
v dialogovém okně Výkresový pohled otevřít kartu Možností zobrazení a v části Přerušit 
dědičnost vybrat příslušné možnosti. Pohledy stínovaných skrytých čar Pohledy se skrytými 
čarami lze zobrazit v režimu Stínování. [4] 

 

g) Operace s pláty 

     Pomocí geometrie náčrtu jako uříznutého profilu lze vytvořit řez(y) nebo „plát(y)“ s nulovou 
tloušťkou. Pomocí možnosti Čára řezu lze také zároveň s pohledem řezu vytvořit i plát. [4] 

 

3.5 Všeobecně 

a) Vylepšené připojování parametrů 

     Připojování parametrů bylo rozšířeno na všechny typy souborů včetně typů Sestavy, Svařence 
a Plechové součásti. Výsledkem je, že libovolný typ souboru se může připojit k jakémukoli 
jinému typu. [4] 
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     Připojování parametrů nyní podporuje výběr. Na rozdíl od dřívějšího připojování všech 
parametrů z připojované součásti je nyní možno vybrat určité parametry, ke kterým se připojuje. 
Novým příkazem Upravit složku, který je k dispozici po klepnutí pravým tlačítkem na složku 
parametrů v dialogovém okně Parametry, se otevře nové dialogové okno Připojit parametry. 
Toto dialogové okno umožňuje selektivní připojování parametrů do dokumentu. Jestliže jsou 
k připojení vybrány neexportované parametry, parametry se ve zdrojovém dokumentu označí pro 
export a výzva se zeptá, zda chce uživatel zdrojový dokument změnit. [4] 

 

b) Výrazy (vzorce) v iVlastnostech 

     V dialogovém okně Vlastnosti je možno vytvořit výrazy pro textové iVlastnosti. Výraz 
obsahuje kombinaci vlastního textu a názvů iVlastností v závorkách. Při vyhodnocení výrazu je 
název nahrazen hodnotou iVlastnosti. Pro sjednocení kusovníků nebo jiné dokumentace, je nutno 
vytvořit soubor šablony s předdefinovanými výrazy pro iVlastnosti. [4] 

 

c) Další způsoby výběru okna 

     V náčrtu modelu, sestavě, výkresu a náčrtu výkresu je program Inventor 2008 doplněn 
o schopnost odebírání objektů z vybrané sady nebo přepínání stavu vybraných položek pomocí 
okna pro výběr. 

- Přidržením klávesy Shift a klepnutím a tažením myší se obsáhne určitá  

  oblast. V okně pro výběr se tímto způsobem vyberou všechny doposud   

  nevybrané objekty a ostatní zůstanou nezměněny. [4]  

- Přidržením klávesy Ctrl a klepnutím a tažením myší se obsáhne určitá  

  oblast. Tímto způsobem se v okně pro výběr přepne stav vybraných objektů - zatržení      

  původně vybraných objektů se zruší a původně nezatržené objekty budou zatrženy. [4] 

 

d) Opakování posledního příkazu 

     Program Inventor 2008 byl doplněn o schopnost zopakovat poslední příkaz. Pro zopakování 
právě použitého příkazu, je nutno stisknout mezerník nebo klávesu Enter nebo klepnout pravým 
tlačítkem do grafického okna a z místní nabídky vybrat možnost Opakovat. [4] 

 

e) Uložit jako    

     Nový příkaz Uložit jako uloží obsah aktivního dokumentu do souboru uvedeného 
v dialogovém okně Uložit jako. Původní dokument se zavře a otevře se nově uložený dokument. 
Obsah původního dokumentu se nezmění. [4] 
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4. VYTVÁŘENÍ MODELU V AUTODESK IVNENTORU 

     V příloze (12) tohoto projektu je vymodelovaná Elektroinstalační krabice „ACIDUR 16 vodo 
6455-11 P šedá“ (obr. 11). 

 

 

Obr. 11 Krabice ACIDUR 16 vodo 6455-11 P šedá   

 

     Tato slouží ke spojování kabelů nízkého napětí. Upevňuje se na stěny nebo stropy objektů. 
Krytí krabice je IP 67, proto je vhodná do vlhkého prostředí. Do „Acidurky“ je možno „zaústit“ 
čtyři kabely, které se vzájemně spojují na pěti kontaktech, přičemž na jednom je možno spojit 
čtyři vodiče. Níže bude podrobněji popsán postup modelování součástí, zobrazených v přílohách 
(na konci textové části projektu). 

 

4.1 Modelování hlavní část krabice (příloha 2) 

     Po otevření souboru nové součásti se objevilo prostředí Náčrtu, ve kterém je zhotoven první 
náčrt (obr. 12) „hlavní části“ krabice. Rozměry do Náčrtu jsou, konečně jako všechny ostatní, 
odměřeny posuvným měřítkem. Poté je načrtnutý tvar vysunut v režimu „Přidat materiál“ 
odměřenou vzdáleností (obr. 13). Následuje náčrt dna v nadefinované pracovní rovině. Tento 
náčrt je proveden promítnutím geometrie předchozího vysunutí.  
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Obr. 12 První náčrt „hlavní části“ krabice 

 

 

Obr. 13 Vysunutí předešlého náčrtu 

 

     Po vytvoření dna následuje modelování všech různých příchytek, otvorů a nálitků. Tyto jsou 
zaobleny příslušnými poloměry, podrobné vysvětlování postupu však není cílem tohoto projektu.  

     Následuje modelování „vstupní trubky“ hlavní části krabice. Náčrt „vstupní trubky“ je 
definován na příslušné ploše, následně je vytažen a opatřen odpovídajícím závitem. Funkcí 
kruhové pole jsou, vzhledem k souměrnosti součásti podle dvou rovin, vytvořeny zbylé tři 
„vstupní trubky“. Osou rotace je průsečnice obou rovin souměrnosti. (obr. 14). 
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Obr. 14 Hlavní část krabice ve fázi vytvoření „vstupních trubek“ 

 

     Po vytažení posledních nálitků (vše podobnou metodou – náčrt na příslušné ploše a jeho 
vytažení) a zaoblení příslušných ploch je součást „hlavní část krabice“ v podstatě hotova.  Na 
závěr je součásti přiřazen materiál, případně barva (platí pro všechny součásti, proto níže není 
zmiňováno). 

4.2 Modelování víka krabice (příloha 3) 

     Modelování víka je realizováno podobně, jako u předchozí součásti. Po vytvoření náčrtu, který 
odpovídá rozměru výrobku, následuje vytažení hrubé části víka. Přes jistá úskalí při tvorbě 
„nálitků“ pro umístění šroubů bude rozebráno až vytvoření zaoblení (vnitřní a vnější).  

     Náčrt je tentokrát nadefinován v jedné z rovin souměrnosti víka (víko je stejně jako hl. část 
krabice souměrná podle dvou, navzájem kolmých os). Součástí náčrtu je také promítnutí 
průsečnice (osy rotace) obou rovin souměrnosti, která slouží následně jako osa, kolem které je 
náčrt rotován (obr. 15). Nástrojem „Rotace“ je výše uvedený náčrt rotován kolem již zmiňované 
osy rotace. Do této chvíle je postup tvorby vnitřního zaoblení podobný jako vnějšího. Rozdíl 
spočívá v tom, že při tvorbě vnitřního zaoblení je materiál odebírán, zatímco při tvorbě vnějšího 
naopak přidáván (více patrno v modelu Autodesk Inventoru). 

 

Obr. 15 Náčrt a následná rotace vnitřního zaoblení (dutiny)„VÍKA“ 
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     Díry pro šrouby jsou vytvářeny až v celkové sestavě, kdy je víko zavazbeno k hlavní části 
krabice. V sestavě je po označení víka a stisku pravého tlačítka myši vybrán nástroj „Úpravy“ 
a je možno pracovat v součásti víko, ovšem jsou viditelné (slabě) i ostatní součásti sestavy. Toho 
je využito při promítnutí otvorů pro šrouby do náčrtu, nadefinovaného na spodní ploše víka. Poté 
jsou vytvořeny otvory (nutně mají stejné rozteče s otvory v hlavní části krabice) vysunutím 
s úběrem materiálu a víko je tím v podstatě „svrtáno“ s hlavní částí krabice. Toto je dle mého 
názoru velmi silná stránka Inventoru.  

 

4.3 Modelování průchodky Pg 16 s těsněním (příloha 4) 

a) Modelování průchodky 

     Nejprve je vytvořena válcová plocha, která je obalovou plochou konečného tvaru průchodky 
(obr. 16). Poté je do válce vytvořen otvor (skrz) s odpovídajícím závitem (stejný s „protikusem“). 
Následuje náčrt (osmiúhelník „se „sražením“) na čele dutého válce a rozdíl kruhu odpovídajícímu 
průměru čela válce a onoho osmiúhelníku je odebrán vysunutím po celé délce průchodky 
a vznikne tak osmiboký hranol.  

 

Obr. 16 Náčrt a následná rotace obalové plochy průchodky Pg16  

 

     V další fázi je podobně vytvořen šestnáctbioký hranol, který však není vysunut po celé délce 
součásti (obr. 17). Následuje zaoblení a součást je hotova. 
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Obr. 17 Vysunutí šestnáctibokého hranolu průchodky 

a) Modelování těsnění průchodky 

     Modelování těsnění průchodky je velice jednoduché. Příslušný náčrt je rotován kolem osy 
rotace (obr. 18). Důležitá je přesnost, pro dobré zavazbení k průchodce v sestavě krabice. 

 

Obr. 18 Náčrt a rotace tvaru těsnění průchodky 

 

4.4 Modelování kontaktu 1 (příloha 5) 

     Náčrt (první) je tvořen, stejně jako při „svrtávání“ krabice s víkem, v sestavě, kde jsou 
v režimu úpravy částečně viditelné i ostatní součásti. Do náčrtové roviny jsou promítnuty kontury 
vnitřní části krabice, jsou vytvořeny ekvidistanty (vůle při montáži) a na základě tohoto vytvořen 
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náčrt kontaktu (použito zrcadlení) tak, aby tato lícovala s krabicí (obr. 19). Následuje vysunutí 
tvaru, vytvoření děr s příslušnými závity (změřeno). Odpovídající šrouby je možno vložit 
z obsahového centra, které je knihovnou s širokým spektrem norem (ČSN, ISO, …). V projektu 
jsou šrouby vymodelovány. 

 

 

Obr. 19 Náčrt kontaktu 1  

 

 

4.5 Modelování kontaktu 2 (příloha 6) 

     Tento kontakt je tvořen velmi jednoduchým vytažením náčrtu, patrného z obr. 20. Následně je 
opatřen příslušnými otvory se závity. 

 

 

Obr. 20 Náčrt a vysunutí kontaktu 2 
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4.6 Modelování těsnění (příloha 7) 

     Náčrt těsnění je opět realizován v sestavě. Do náčrtu jsou promítnuty odpovídající kontury 
(víka). Poté je součást vysunuta na odpovídající rozměr (obr. 21). 

 

 

Obr. 21 Náčrt a vysunutí těsnění 

 

4.7 Vytváření sestavy ze součástí (příloha 1) 

     Všechny vytvořené součásti jsou vloženy do sestavy. Tam jsou zavazbeny dle vzájemné 
polohy komponentů tak, aby se žádná součást nemohla pohybovat vůči jiné. Ikony vazeb sestavě 
jsou na obr. 22. Model krabice „Acidur 16 vodo 6455 – 11 šedá“ je zobrazen v příloze 1 na konci 
tohoto projektu. 

 

Obr. 22 Ikony vazeb sestavě 
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5. TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE V AUTODESK  
IVNENTORU 

     Jak již bylo napsáno v úvodu, přes dynamicky se rozvíjející CAM systémy, bude jistě tzv. 
„papírová dokumentace“ klíčem k výrobě a to zejména ve specifických odvětvích průmyslu. 
V programu Autodesk Inventor se výkresové (2D) pohledy generují z vytvořeného modelu a to 
buď samotné součásti, nebo libovolně složitých sestav. Generování je prováděno ve formátu idw, 
jak bylo stručně popsáno v kapitole „2.2.3 Formát souboru idw“. Cílem této kapitoly je 
seznámit se s tvorbou výkresové dokumentace poněkud podrobněji. 

5.1 Vytváření pohledů na výkresech 

     Po otevření nového souboru je uživatel uveden do dvourozměrného prostoru, který je 
charakterizován zvoleným formátem a okolím formátu (obr. 23). Tento formát je buď 
předdefinován programem, nebo jej lze vytvořit uživatelem. Převážně se však užívá 
normalizovaných formátů (A0, A1, A2, A3 a A4), které jsou předdefinované (na obr. 23 je to 
formát A3). Tisk na plotru (tiskárně) probíhá buď v měřítku 1:1, nebo je možno ho přizpůsobit do 
plochy papíru tiskárny. Předmětem tisku je pouze „bílá plocha“ (obr. 23), na modré okolí může 
uživatel umístit například pomocné pohledy, které nebudou zobrazeny na výkrese. 

 

 

Obr. 23 Prostředí výkresu v programu Autodesk Inventor s výkresem sestavy „KRABICE“ 

      (vlevo okno nástrojů – panel poznámky k výkresu a okno model) 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 40 

     Na formát je při vytváření výkresu promítán model (součást, sestava) v libovolném pohledu a 
v libovolném měřítku. Přednostně je třeba využívat měřítek, uvedených v tab.1. Umístění a práce 
s pohledy se děje prostřednictvím „Panelu výkresové pohledy“ (obr. 24), který má několik ikon 
(tlačítek). Vlastní promítání (vkládání) pohledů je realizováno ikonou „Základní pohled“ (obr. 
24). Z promítnutého pohledu lze ikonou „Promítnutý pohled“ nebo „Pomocný pohled“ (obr. 
24) vytvořit odvozené pohledy, například z nárysu půdorys a bokorys. V programu jsou již 
nastaveny parametry technického kreslení (např. tloušťky čar) dle různých norem (ČSN), 
prostřednictvím nichž je model promítán. 

 

 

 

Obr. 24 „Panel výkresové pohledy“ v okně nástrojů souboru idw v programu Autodesk Inventor  

 

 

     Níže na obr. 24 je ikona „Pohled řezu“, prostřednictvím které je možno provést řez 
v libovolné rovině (kolmé na nákresnu) již zobrazené sestavy (součásti). V dialogovém okně lze 
také definovat tzv. hloubku řezu (vzdálenost od roviny řezu). Při zvolení nulové vzdálenosti 
(hloubky) vygeneruje Inventor průřez. Je možno také volit, které součásti v sestavě zobrazit 
v řezu a které nikoliv. Obecně platí, že normalizované součásti (např. šroub) se zobrazují pouze 
v pohledech, nikoliv v řezech. I toto je v Autodesk Inventoru „přednastaveno“. Dle norem jsou 
rovněž popisy řezu.  Jasnější představa o tvorbě řezů v Inventoru je patrná z obr. 25. 

   Další ikonou na obr. 24 je „Detail“. Tímto nástrojem lze na výkrese označit libovolnou plochu, 
kterou je potom možno zobrazit na jiném místě na výkrese v libovolném měřítku (zpravidla 
větším, než na základním pohledu). Zde je již dost prostoru k popisu této plochy. Vytváření 
detailu je patrno rovněž z obr. 25. 
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Tab. 1 Doporučená měřítka [2] 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 Aplikace řezu, detailu a částečného řezu na výkrese krabice  

 

 

     Druh      Doporučená měřítka 

     Zvětšení 50:1     20:1     10:1     5:1     2:1 

     Skutečná velikost 1:1 

     Zmenšení 
1:2     1:5    1:10     1:20     1:50  
1:100  1:200  1:500  1:1000  1:2000  
1:5000  1:10000 
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     Důležitým prostředkem pro vytváření „Panelu výkresové pohledy“ je rovněž „Částečný řez“ 
(obr. 25), pomocí nějž je konstruktér schopný nahlédnout dovnitř sestavy a zároveň je zachována 
její celistvost. Velmi často lze tento nástroj využíván k okótování hran, které jsou původně 
neviditelné. Po aplikaci „Částečného řezu“ je hrana „odkryta“, stává se viditelnou a je možno 
tuto okótovat. 

     Při zobrazování dlouhých součástí, které jsou ve většině své délky stejného průřezu, je vhodné 
součást rozdělit pomocí funkce „Přerušení“ (obr. 24). V dialogovém okně této funkce je možno 
nadefinovat přesný rozsah přerušené oblasti a mezeru přerušení. 

5.2 Úprava pohledů na výkresech 

     Pohledy, vytvořené na výkresech je nutno upravit pomocí nástrojů, které jsou obsaženy 
v „Panelu poznámky k výkresu“ a reprezentovány ikonami (obr. 26). Vzhledem k rozsahu 
tohoto projektu není možno popsat všechny nástroje, ale lze napsat, že vybavují vložené pohledy, 
které nesou informaci o tvaru výrobku, přesnějšími informacemi. Mezi prvními je třeba 
vypíchnout kóty v různém provedení. Dále lze pohledy doplnit o osy souměrnosti, značky 
drsnosti povrchu, značky svaru, geometrické tolerance, různé texty, odkazy, atd. Velkou výhodou 
je automatická tvorba kusovníku, který automaticky generuje informace o všech součástech 
sestavy a to na základě komunikaci s modelem. Tato vlastnost je s výhodou využívána při 
dodatečných změnách v modelu, kdy tato automaticky generuje změnu (například rozměru) na 
výkrese.  

5.3 Výkresová dokumentace elekroinstalační krabice 

     Výkresová dokumentace je součástí přílohy tohoto projektu. Obsahuje celkem sedm výkresů, 
z toho jednu sestavu (příloha 9) a šest výkresů součástí. Dokumentace má čtenáře seznámit 
s konečným „výstupem“ programu Autodesk Inventor a ukázat náležitosti, které by měla každá 
výrobní dokumentace obsahovat. Je zde ukázáno kótování, značení drsností, popisování 
jednotlivých pozic, provádění řezů a jejich značení, atd. 
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Obr. 26 „Panel poznámky k výkresu“ v okně nástrojů souboru idw v programu Autodesk    

              Inventor 
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6. ZÁVĚR 

V projektu je, vzhledem k rozsahu, velmi stručně představen program Autodesk Inventor 
v rámci moderních CAD systémů. Je učiněno porovnání s programem AutoCAD. Dále jsou zde 
uvedeny nové možnosti programu Autodesk Inventor 2008 v porovnání s předchozími verzemi 
programu. Nechybí také stručný popis modelování elektroinstalační krabice. V závěrečné fázi 
projektu je v náznacích popsána tvorba výkresové dokumentace v Autodesk Inventoru, která  je 
obsahem přílohy Bakalářské práce. Součástí přílohy je rovněž CD, na kterém jsou uloženy 
všechny komponenty (součásti sestavy) elektroinstalační krabice, výkresy a malá prezentace, 
v souborech Autodesk Inventoru. 

Myslím, že budoucnost tvorby technické dokumentace se bude ubírat cestou 
parametrického a adaptivního modelování ve 3D. Hlavním důvodem je fakt, že konstruktér 
navrhované zařízení vidí přímo v jeho „budoucí“ podobě a může jej prezentovat případným 
investorům. Velkou výhodou je také to, že se změna nějakého parametru (například změna 
náčrtu) se projeví v celé sestavě a na výkresu. Další výhodou je adaptivita (přizpůsobivost) 
součástí. S velkou výhodou je možno využít také i-součást. Nevýhodou jsou poměrně velké 
nároky na hardwarové vybavení počítače, zejména grafické karty a operační paměti. Přesto však 
dle mého názoru tyto typy softwarů (Autodesk Inventor, Solid Works, Catia, ..) postupně vytlačí 
programy typu AutoCAD. Tento program zřejmě bude využíván pouze pro kreslení 
technologických schémat nebo dispozic při projektování a jiných speciálních činnostech. 
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PŘÍLOHY 

PŘÍLOHA 1 

MODEL KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P ŠEDÁ“ V PROGRAMU 
AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 2 

MODEL „HLAVNÍ ČÁSTI“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P ŠEDÁ“ 
V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 3 

MODEL „VÍKA“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P ŠEDÁ“ V PROGRAMU 
AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 4 

MODEL „PRŮCHODKY PG 16 S TĚSNĚNÍM“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 
6455-11 P ŠEDÁ“ V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 5 

MODEL „KONTAKTU 1 SE ŠROUBEM“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P 
ŠEDÁ“ V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 6 

MODEL „KONTAKTU 2 SE ŠROUBEM“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P 
ŠEDÁ“ V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 7 

MODEL „TĚSNĚNÍ“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P ŠEDÁ“ 
V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 8 

MODEL „VRUT“ KRABICE „ACIDUR 16 VODO 6455-11 P ŠEDÁ“ V PROGRAMU 
AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 9 

VÝKRES SESTAVY KRABICE “ACIDUR 16 VODO 6455 – 11 P ŠEDÁ“ 

V PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
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PŘÍLOHA 10 

MODEL KRABICE “ACIDUR 16 VODO 6455 – 11 P ŠEDÁ“ V PROGRAMU 

AUTODESK INVENTOR – ROZLOŽENÝ STAV 

 

 

 

 

 


