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Abstrakt 

Tato bakalářská práce je zaměřena na nové možnosti modelování a tvorbu výkresové 
dokumentace v programu Autodesk Inventor Professional a tvorbu animací v Inventor Studiu. 
Navazuje na semestrální projekt, který se nazýval Parametrické CAD systémy v silnoproudé 
elektrotechnice. 

Cílem práce je zhodnotit novinky programu Autodesk Inventor 2009 Professional s ohledem 
na jeho předchozí verze. 

V druhé části je popisován postup tvorby výkresové dokumentace včetně její praktické 
realizace.  

Na závěr je popsáno prostředí a možnosti pro tvorbu animací pomocí Inventor Studia. Pro 
výslednou animaci byl použit model synchronního generátoru typu 1FJ4 firmy Siemens Electric 
Machines s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
This bachelor’s work focuses on the new modeling options, the creation of drawing 

documentation in the Autodesk Inventor Professional software and also on animation creation 
in Autodesk Inventor Studio as a follow-up to the semestral project called Parametric CAD 
Systems in Heavy Current Electrical Engineering.  

The aim of this work is to evaluate innovations in Autodesk Inventor 2009 Professional with 
regard to its previous editions.  

The second part deals with procedures used for creating drawing documentation including 
its practical implementation.  

The final part describes animation options and tools offered by the Inventor Studio software. 
The final animation was made by means of 1FJ4 synchronous generator model from Siemens 
Electric Machines s.r.o. 
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1 ÚVOD 
V posledních letech díky masivnímu nasazení dostatečně výkonné výpočetní techniky lze 

využívat nové a efektivnější postupy v oblasti počítačového navrhování a přípravy výroby. Díky 
moderním technologiím může konstruktér své myšlení okamžitě realizovat pomocí modelovacího 
softwaru. Již nemusí svoji myšlenku převádět do podoby 2D, kterou výrobce musí opět převést 
na reálný 3D výrobek. Jedná se tedy o návrat k podstatě prostorového myšlení a představivosti, 
které jsou pro navrhování mnohem přirozenější a efektivnější. Nový výrobek vzniká prakticky již 
na osobním počítači, na němž je kompletně navrhnut a zkontrolován včetně simulace jeho 
výroby. To znamená, že se podstatně zkracuje čas, který je zapotřebí pro uvedení nového 
výrobku na trh. 

1.1 Co je Autodesk Inventor? 
Autodesk Inventor je světově nejprodávanější CAD aplikace pro strojírenskou 3D 

konstrukci.  

Autodesk Inventor se může pochlubit podporou devíti typů datových souborů: 

• Norma DWG (data aplikace AutoCAD) - výkres 

• Norma IAM (Inventor Assembly Model) – sestava 

• Norma IDW (Inventor Drawing File) – výkres 

• Norma IPN (Inventor Presentation File) – prezentace 

• Norma IPT (Inventor Part File) - součást 

• Norma_AIP.DWG  

• Norma_AIP.IDW  

• Plech IPT (Inventor Part File) - součást 

• Svařenec IAM (Inventor Assembly Model) – sestava 
… všechny soubory jsou asociativní 

1.2 Technologie 
Autodesk Inventor je postaven na zcela nové technologii, která navazuje na parametrické 

a variační modelování, a je označována jako "adaptivní modelování". Program v žádném případě 
není řešen jako nadstavba AutoCADu. Jeho obrovskou výhodou však je, že umožňuje pracovat se 
soubory DWG. Díky podpoře formátu DWG je nyní produkt nakloněn i uživatelům, kteří zatím 
nemohli přejít na 3D technologii. A to například z důvodu, že dosavadní 3D systémy svým 
výkonem a kapacitou nedovolovaly modelování reálných rozsáhlých sestav (desítky tisíc dílů) 
nebo jim 3D technologie připadaly obtížně zvládnutelné a příliš komplikované. Nyní však řada 
nových technologií pomáhá ve snadném vytváření sestav. Inventor umí velmi intuitivně 
„předvídat“ následující kroky, které jsou při modelování učiněny. Tím se práce značně 
zjednodušuje a hlavně urychluje.  

Dalšími významnými pomůckami jsou: 

DesignDoctor: pomáhá hledat a odstraňovat problémy v návrhu. 
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DesignProf: naučí používat nejčastější postupy. 

iParts: jsou inteligentní knihovny prvků, ze kterých je možné vkládat součásti. U těchto 
součástí je navíc možné modifikovat některé z jejich parametrů. Inventor obsahuje knihovnu 
standardních spojovacích prvků dle norem DIN, ISO, ANSI, BS.  

V dnešní době již často konstruktér nepracuje na projektu sám. Tvorba rozsáhlých sestav 
skládající se z tisíce dílů je zpravidla určena pro celý tým konstruktérů. Proto uživatel ocení 
velmi snadné sdílení a spolupráci týmu na vytváření sestav, kterou Inventor také nabízí. 
Samozřejmostí je i simulace a interaktivní animace mechanismů. Autodesk Inventor je určen pro 
efektivní konstruování v oblastech: automobilový průmysl, příprava výroby, plechové výrobky, 
výroba nábytku, elektromechanické celky, údržba a mnohých dalších. 

 

Filozofií firmy Autodesk je, aby vám s jejím produktem Inventor bylo umožněno: 

• 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 vaše pracovní postupy 

• vytvářet 2D výkresovou dokumentaci rychleji a přesněji než pomocí 2D CAD 
nástrojů 

 

Co je dobré znát před prvním spuštěním aplikace 

CA technologie 

Produkt Autodesk Inventor je založen na bázi CA technologií, a proto neuškodí se o této 
problematice něco málo dozvědět. Pomocí těchto systémů se řeší nejen vlastní konstrukční část 
předvýrobní etapy výroby, ale také případné modifikace již stávajících výrobků. Umožňují tvorbu 
výkresové dokumentace, vytvoření modelů a návrhu dalších technologických parametrů. Na 
vytvořených modelech lze provádět nejen celou řadu úprav, ale také lze odvodit jejich 
mechanické vlastnosti. Výhodou počítačového návrhu je především těsná návaznost na následné 
technologické činnosti, jako je například programování obráběcích strojů. 

Pro lepší orientaci je dobré znát zkratky používané v oblasti CA technologií. 

• CAD - Computer Aided Design (Počítačová podpora konstruování) 

• CAM - Computer Aided Manufacturing (Přímé řízení výroby počítačem) 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 16

• CAE - Computer Aided Engineering (Počítačová podpora inženýrských prací, 
která využívá počítače pro výpočty v průběhu návrhu) 

• PDM - Produkt Data Management (Správa dat o produktu) 

• CAQ - Computer Aided duality (Počítačem podporovaná kontrola kvality) 

• FEM - Finite Element Metod (Výpočty založené na metodě konečných prvků) 

1.3 Systémové požadavky pro modelování 
Pro pohodlnou práci s nejmodernějšími modelovacími softwary je dobré mít k dispozici 

výkonný počítač. 3D aplikace jsou zpravidla velice náročné na hardwarové vybavení pracovní 
stanice. Proto je doporučená minimální konfigurace standardního pracoviště pro menší a střední 
sestavy do 1000 součástí pro program Autodesk Inventor 2008:  

• PC s procesorem Pentium 4/Xeon/Athlon 2 GHz a vyšším (doporučeno P4), 
3 GHz pro větší sestavy 

• Windows 2000 SP4 (a novější) nebo Windows XP Professional SP2/SP1 
(ne Home) nebo XP x64 (funkční i ve Windows Vista) 

• 1 GB RAM pro střední nebo 2-3 GB pro větší sestavy 

• 3,5 GB na disku 

• OpenGL/Direct3D 9 grafická karta s 128 MB+ VRAM (certifikovaná) 

• ukazovací zařízení (např. klasická myš, 3D-myš) 

• Excel 2000 nebo vyšší (pro iSoučásti, závity) 
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2 NOVÉ MOŽNOSTI PROGRAMU AUTODESK INVENTOR 
Rozšířené možnosti oborových konstrukcí  

Autodesk Inventor Professional zvyšuje produktivitu navrhování a rozšiřuje možnosti 
Inventoru o konstrukci specifických strojírenských prvků, potrubních systémů a sestav s vedením 
pevných i ohebných trubek, elektromechanických zařízení, sestav s deskami plošných spojů, 
o MKP/FEM výpočty zatížení ANSYS FEA, dynamické simulace, zpracování souborů 
oborových standardů. Vedle plné funkčnosti Autodesk Inventor Series obsahuje funkce pro 
izometrické vedení trubek, routing potrubních vedení, rozsáhlou knihovnu normalizovaných 
potrubních a spojovacích prvků, podporu formátu IDF, CAE funkce ANSYS a další.  

2.1 Verze Inventoru uvedené v ČR od roku 2003 až po současnost: 
Inventor Professional 8  

přináší navíc funkce pro práci s kabelovými svazky, trasy drátů, vylepšené potrubní funkce, 
rozšířenou knihovnu potrubních prvků a centrální úložiště dokumentů Autodesk Vault. 

Inventor Professional 9 

vylepšuje funkce kabelových svazků (vícevodičové kabely, vlastnosti svorek, délkové 
kompenzace, kontrola poloměru ohybu, formovací desky, XML výstupy) i potrubí (ohebné 
hadice, návazné tvarovky, tabulky ohybu, styly, vylepšený routing, PCF výstup pro izometrické 
výkresy) a přináší FEA funkce pro MKP výpočty zatížení součástí a rezonanční frekvence.  

Inventor Professional 10 

vylepšuje funkce kabelových svazků (rozdělené vodiče, tvary vodičů, polohové reprezentace 
kabelů, XML výstup, řada vylepšení formovacích desek), potrubí (spojovací prvky v standardní 
knihovně obsahu, modifikace knihovních spojovacích prvků, odvození tras z 3D náčrtu, polohové 
reprezentace potrubí, vylepšené rozpisky) i FEA modulu (integrace DesignSpace 8.1, vazby bez 
tření, výsledky a studie do AVI animací, analýza i v kontextu sestavy, browser parametrů). 

Inventor Professional 11 

přináší modul pro dynamickou simulaci, vylepšuje funkce potrubních systémů (parametrické 
trasování, tvarovky), kabelových svazků. Nově jsou k dispozici i modulární verze "Autodesk 
Inventor Professional for Simulation" (simulace+FEM) a "Autodesk Inventor Professional for 
Routed Systems" (potrubí+kabely+IDF). 

Inventor Professional 2008 

rozšiřuje funkce o podporu plochých kabelů (ribbon), styly potrubí s přírubami, trubky 
svařované natupo, zjednodušuje ovládání modulu dynamické simulace.  

K výhodám Inventoru Professional patří i jeho snadné nasazení a údržba v podnikovém 
prostředí, plus postupně přidávaná funkčnost.  

Potrubní systémy v prostředí Inventoru podobném svařencům: Trubka – může být přímá 
nebo tvarovaná, navíc tuhá nebo pružná (příklad: Hydraulické hadice), Potrubí – sestava několika 
přímých nebo tvarovaných komponent (příklad: Trubky spojené přírubami, koleny, T-spojkami 
atp.)  
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Inventor Professional 2009  

je rozšířen o funkce: simulace čelních ozubení, přesné události v simulacích, záznam stop 
pohybu, výstup simulace do Inventor Studia, uživatelské potrubní tvarovky, vektor gravitace 
a spádované trubky, vícebodové změny a odložené aktualizace kabelových svazků.  

2.2 Novinky Inventoru 2009 
Součástí Inventor Suite 2009 je Mechanical Desktop 2009, AutoCAD Mechanical 2009, 

AutoCAD 2009, Vault 2009 a Autodesk Inventor 2009.  

Odstranění bariér v produktivitě  

o Více než 200 samostatných novinek z oblastí: 
o Práce s většími návrhy - digitální prototypy velkých celků a sestav - nativní 

64bitová verze bez paměťových omezení, substituce komponentů, výkonnostní 
optimalizace 

o Prostor pro více inovací - vylepšení náčrtů, design akcelerátorů, modelování 
součástí a plechů, integrované simulační nástroje 

o Práce s jinými daty - rozšířená podpora 3D dat formátů Pro/ENGINEER, 
Granite, UG-NX, Parasolid, SolidWorks, STEP, IGES, SAT a DWF 

Hlavní oblasti vylepšení  

o Plechové součásti - rohové výštipy, ohyby s velkým poloměrem, styly plechů, 
rohové švy, spojovací prvky plechů, plechové součásti atd. 

o Výkresy - oříznuté pohledy, automatické osy, poznámky razníků, prvek těžiště, 
čáry průsečnic, indexy v textu, filtry rozpisky, lepší rozlišení stínovaných tisků, 
norma ESKD atd. 

o Výkon a kapacita - 32 i 64bitová verze (WinXP x64 a Vista 64), rozšířený 
měřič kapacity, optimalizace na instrukční sadu SSE2 Pentium 4 a AMD (+5% 
až 15%), multiprocesní podpora Plánovače úloh, rychlejší spouštění a menší 
paměťové nároky 

o Generátor rámů - vlastní uživatelské profily, vícenásobné výběry 
o 3D navigace - jednotné navigační nástroje ViewCube a SteeringWheel, 

omezený Orbit 

 

Obrázek č.1. 3D navigace 

o Konstrukce sestav - substituce komponentů, úhlová omezení, posun a otáčení 
GripSnap, vícenásobný AutoDrop, bod těžiště, orientace vkládání atd. 
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o Konstrukce součástí - rozšířené funkce Skořepina, Zaoblení a Záplata, 
vytažení do bodu, vylepšené prostředí náčrtů, text zarovnaný ke geometrii, 
formátování a výrazy iVlastností 

o Design akcelátory - rozšířené šroubové spoje, převodovky, hřídele, řemeny, 
pružiny, výpočty svarů atd. 

o Obsahové centrum - ukládání kopie součásti, oddělený server pro obsah 
a Vault, složka Oblíbené 

o Inventor Studio - animovaná světla, uživatelsky definované trasy kamery, 
hloubka pohledu, měkké stíny, střih videa, svítivé prvky, import/export stylů 

o Spolupráce - nativní translátory řady 3D CAD formátů, import 
STEP/IGES/SAT sestav jako součástí, import "low-tolerance" ploch 

o Publikování - XPS formát DWFx pro prohlížení výkresů bez prohlížečů, 3D 
DWFx, rychlejší publikování DWF, věrnější DWF, publikování do PDF 

o Vault - jednokrokové rychlejší zařazování, Vault v dialogu Otevři, výkon Vault 
prohlížeče, oddělená přihlašování 

o Instalace a licence - rychlejší a pohodlnější instalace, parametry pro 
rozmístění, timeout síťových licencí pro neaktivní stanice 
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3 TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Stručný úvod do této problematiky 
I v dnešní době digitálního zpracování dat je tvorba výkresové dokumentace v technické 

oblasti nezastupitelná. Pro konstruktéra je často stále základním vyjadřovacím prostředkem. Při 
nákupu 3D softwaru je nutné počítat s následnou generací 2D pohledů a řezů, které lze odvodit 
přímo z prostorového modelu. I přes to, že dnes existují odvětví průmyslu, kde je možné se 
tvorbě výkresové dokumentace vyhnout, je nutné nepodcenit význam 2D zobrazování. 

Výkres v Autodesk Inventoru je soubor, který dokumentuje návrh modelu. Do výkresového 
souboru lze umístit pohledy modelu součásti na jednom nebo více výkresových listech. Ty 
mohou obsahovat libovolnou kombinaci kót modelu (parametrické kóty získané ze souboru 
součásti) a kót výkresu (vytvořené ve výkresovém souboru). V jednotlivých pohledech je možné 
podle potřeby přidat nebo potlačit kóty, umístit poznámky a značky, které se řídí styly 
asociovanými s normami ANSI, BSI, DIN, GB, ISO a JIS. 

U všech pohledů je možné měnit pozici, typ čáry, popis, měřítko a zobrazené kóty. Pokud 
byla při instalaci programu Autodesk Inventor nastavena volba umožňující změnu velikosti 
modelu změnou rozměrů výkresu, promítne se tato změna do rozměrů parametrického modelu. 
Podobně bude výkresový soubor automaticky aktualizován, jestliže se změní velikost součásti. 

3.2 Na co si dát pozor? 
Při generování výkresů je velmi důležité, aby výstup splňoval veškeré požadavky z hlediska 

normalizace a dalších předpisů. Proto je nutné zkontrolovat nastavení normy, kótovacího stylu, 
stylu textu atd. Tato nastavení je nutné projít v roletě Formát Editor stylů a v roletě Nástroje 
položky Možnosti aplikace a Nastavení dokumentu. 

3.3 Seznámení s výkresovými pohledy 
Výkresové pohledy jsou asociativně odkazovány ze souborů externích součástí. Je možné 

vytvořit výkresy s více pohledy obsahující ortografické pohledy, pomocné pohledy, detaily, řezy 
a izometrické pohledy.  

Přehled výkresových pohledů 

• základní pohled 

• promítnutý pohled 

• pomocný pohled 

• řez  

• detail 

• přerušený pohled 

• částečný řez 

• podložení 
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3.4 Jednotlivé výkresové pohledy 
Základní pohled 

Prvním pohledem v jakémkoliv novém výkresu je základní pohled. Z tohoto pohledu pak 
vycházejí všechny ostatní pohledy, například pohledy promítnuté a pomocné. Pro zadání příkazu 
se použije tlačítko Základní pohled v panelu nástrojů Výkresové pohledy. Základním pohledem 
modelu součásti je obvykle nárys nebo pravý bokorys.  

Promítnutý pohled 

Pomocí příkazu Promítnutý pohled lze vytvořit izometrické pohledy zobrazení. Podmínkou 
pro vytvoření promítnutého pohledu je mít identifikovaný pohled základní, bez kterého by nebylo 
možné další pohledy generovat. Pro zadání příkazu se použije tlačítko Promítnutý pohled 
v panelu nástrojů Výkresové pohledy. Po zadání příkazu je nutné vybrat pohled základní a potom 
pomocí myši přesunout náhled do požadovaného místa a klepnutím jej umístit. Po umístění všech 
dalších promítnutých pohledů se ukončí umisťování pohledů klepnutím na pravé tlačítko myši 
a z místní nabídky se vybere příkaz Vytvořit. Jedinou aktivací nástroje lze vytvořit více pohledů. 
Ortografické promítání je srovnáno se základním pohledem a ponechává si nastavení měřítka 
a zobrazení. Přesune-li se základní pohled, vyrovnání pohledu bude zachováno. Jestliže se upraví 
měřítko základního pohledu, změní se i měřítko promítnutého pohledu. 

Pomocný pohled 

Pomocí příkazu Pomocný pohled lze umístit pohledy promítnuté z hrany nebo úsečky 
v základním pohledu. Výsledný pohled je srovnán vůči základnímu pohledu.  

Řez pohled 

Vytvoří úplný, poloviční, odsazený nebo šikmý řez z detailu, základního, promítnutého, 
pomocného nebo přerušeného pohledu. Vytvoří čáru promítání řezu pro pomocný nebo částečný 
pohled. Řez je srovnán s nadřízeným pohledem. 

Detailní pohled 

Vytvoří a umístí detail určité oblasti základního, promítnutého, pomocného, částečného nebo 
přerušeného pohledu. Pohled není srovnán se základním pohledem. 

Přerušený pohled 

Vytvoří pohled s přerušením, který je vhodný pro situace, kdy pohled komponentu přesahuje 
délku výkresu nebo obsahuje velké oblasti nedůležité geometrie, u řezu hřídele. 

Načrtnutý pohled 

Vytvoří prázdný pohled, který má aktivováno prostředí náčrtu. Do načrtnutého pohledu lze 
importovat data z aplikace AutoCAD a načrtnutý pohled je možné zkopírovat a vložit do stejného 
nebo jiného výkresu. 

Podložení 

Podložení používají polohové reprezentace k zobrazení sestavy ve více polohách v jednom 
pohledu. Každé překrytí může odkazovat na reprezentaci zobrazení návrhu nezávisle na 
nadřízeném pohledu. 
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Částečný řez 

Odstraněním definované oblasti materiálu lze odkrýt zakryté součásti nebo konstrukční 
prvky v existujícím výkresovém pohledu. Rodičovský pohled musí být asociován s náčrtem, 
který obsahuje profil, definující částečnou hranici. 

3.5 Tvorba výkresů 

3.5.1 Spuštění šablony pro tvorbu nového výkresu 
Pro tvorbu samotné výkresové dokumentace je Autodesk Inventor, podobně jako řada jiných 

modelářů, vybaven samostatným modulem pro tvorbu výkresové dokumentace, spouštěný přímo 
přes šablonu nového výkresu v úvodní nabídce. 

 
Obrázek č.2. Volba šablony Norma.idw 

Soubory šablon mají standardní příponu výkresu (.idw, .dwg). Šablony programu Autodesk 
Inventor jsou uloženy ve složce Autodesk\Inventor (číslo verze)\Templates. Uživatel si může 
vytvořit i svoje vlastní šablony, nastavit vlastní charakteristiky a uložit je do složky Templates.  

3.5.2 Výběr normy a umístění komponentu  
Zahájit tvorbu výkresové dokumentace lze po stisknutí tlačítka Nový ve standardním panelu 

nástrojů a po výběru šablony Norma.idw nebo Norma.dwg z karty Výchozí. Výchozí normy 
náčrtů vycházejí z nastavení zadaných při instalaci programu Autodesk Inventor. Výchozí výkres 
je čistý list s rámečkem a popisovým polem. Lze vybírat i ze šablon umístěných pod kartami 
Palcové, Metrické a Professional, kde se nachází šablony pro tyto měrné jednotky. Po výběru 
šablony se přejde na umístění součásti nebo sestavy do výkresu. V okně nástrojů Výkresový 
pohled se klepne na tlačítko Základní pohled a v dialogu Výkresový pohled se vyhledá pomocí 
tlačítka Procházet předem vytvořená součást, sestava nebo prezentace. Po nastavení orientace, 
měřítka, popisku a stylu je možné klepnutím na výkresový list umístit pohled. Pokud je třeba 
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změnit polohu daného pohledu, pak lze klepnutím na jeho tečkovaný rámeček a přetažením 
změnit jeho umístění. 

Program Autodesk Inventor udržuje propojení mezi komponenty a výkresy. Proto je možné 
vytvořit výkres kdykoli během tvorby součásti. Výkres se pak implicitně při úpravě komponentu 
automaticky aktualizuje. 

 
Obrázek č.3. Výběr modelu, výkresového pohledu a měřítka 

3.5.3 Úprava kót modelu ve výkresu 
Autodesk Inventor zaručuje obousměrnou asociativitu a zaručuje tedy, že dokumentace 

opravdu znázorňuje poslední verzi komponentu. To znamená, že kromě změn v modelu 
aktualizujících výkres je také možné provést revizi součástí a sestav změnou kót modelu ve 
výkresu. Při revizi součásti v prostředí výkresu je vhodné zkontrolovat všechny sestavy, ve 
kterých je součást použita, aby nedošlo k nežádoucí kolizi jednotlivých součástí. 

3.5.4 Formátování výkresů pomocí stylů 
Styly se používají k formátování objektů v dokumentech programu Autodesk Inventor. 

Výkresové styly formátují kóty, tabulky děr, popisy děr, text, pozice a řadu dalších atributů 
asociovaných s poznámkami výkresu. Jednotlivé normy kreslení, které jsou vybírány již při 
instalaci programu, se dodávají s výchozí sadou stylů. Výchozí styly se však mohou podle 
potřeby přidat nebo upravit. Všechny styly asociované s normou kreslení jsou uloženy 
v knihovně stylů, která ukládá definice jednotlivých stylů. Při tvorbě nebo úpravě stylu 
v dokumentu obvykle zůstane styl uložen pouze v konkrétním dokumentu. Pokud je žádoucí, aby 
byl styl zachován i pro pozdější použití, je nutné jej uložit do knihovny stylů. To se provede 
klepnutím na položku Formát Uložit styly do knihovny stylů. Při tomto úkonu je nahrazena hlavní 
definice stylu novou verzí. Proto je důležité se při každém kroku chovat maximálně opatrně, 
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protože tím se mohou ovlivnit i jiné dokumenty, které odkazují na knihovnu stylů a používají 
daný styl pro formátování. 

3.5.5 Použití stylů dostupných v normách kreslení 
Každá norma kreslení má kompletní sadu stylů. Podle potřeby mohou být tyto styly 

upravovány a ukládány jejich hodnoty do knihovny stylů. Veškeré formáty stylů jsou 
nastavovány v Editoru stylů a norem.  

 
Obrázek č.4. Editor norem a stylů 

3.5.6 Tvorba nových stylů 
Asi nejjednodušší cesta jak vytvořit Nový styl je vytvoření úpravou existujícího stylu. 

Změněný styl se uloží v aktuálním dokumentu, ale nebude dostupný jiným dokumentům, dokud 
není uložen do knihovny stylů. 

3.5.7 Rozvržení listu 
Každý nově vytvořený výkres obsahuje automaticky alespoň jeden list. Výchozí velikost 

listu lze změnit na standardní nebo vlastní velikost a zadat jeho orientaci. Do listu lze vložit 
okraje, popisová pole a pohledy. Dostupné okraje a popisová pole jsou zobrazena v prohlížeči ve 
složce Zdroje výkresu. Do výkresu lze přidat několik listů. Aktivní však může být v daném 
okamžiku pouze jeden list. Listy, které jsou v daném výkrese neaktivní, jsou v prohlížeči 
vyznačeny šedě. 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 25

 

Obrázek č.5. Zdroje výkresu 

3.5.8 Úprava výchozích listů 
U výchozího listu lze upravit název, velikost, revizi listu, orientaci, atribut počtu a tiskový 

atribut. Pro úpravu atribut listu lze klepnout v prohlížeči pravým tlačítkem na list a z místní 
nabídky vybrat položku Upravit list. 

 

   
Obrázek č.6. Upravit list 

3.5.9 Použití zdrojů výkresu 
Rámeček výkresu a popisové pole lze upravit dle vlastní potřeby. První složka v horní části 

prohlížeče se nazývá Prostředky výkresu. Po rozbalení složky Zdroje výkresu se zobrazí značky 
formátů listů, okrajů, popisových polí a načrtnutých značek, které lze použít ve výkresu. Položky 
ve složce Prostředky výkresu lze upravit, přidat nebo odstranit. 
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3.5.10 Rámeček výkresu 
Výchozí rámeček je parametrický. Při změně velikosti listu automaticky mění svou velikost a 

popis. Při vkládání rámečku se zobrazí dialog Výchozí parametry rámečku výkresu. Výchozí 
nastavení počtu horizontálních a vertikálních oblastí závisí na aktuální velikosti listu. Text, 
rozložení zón a rámeček výkresu se dá upravit klepnutím na tlačítko Další. V aktuálním výkresu 
lze tedy vytvořit a uložit vlastní rámečky. Na rozdíl od výchozích rámečků nejsou vlastní 
rámečky parametrické a nemění velikost, jestliže se změní velikost listu.  

 
Obrázek č.7. Editace parametrů rámečku 

Vlastní rámeček se vytvoří rozbalením roletky Rámečky v prohlížeči a poté klepnutím na 
Definovat nový rámeček. Rámeček se vytvoří pomocí nástrojů v panelu Náčrt. Po dokončení 
náčrtu se klepnutím pravého tlačítka vyvolá dialogové okno, kde se po výběru položky Uložit 
rámeček a zadání názvu nového rámečku opět klepne na tlačítko Uložit, čímž je celá akce 
dokončena. Vlastní rámeček nelze uložit v šabloně. 

3.5.11 Popisová pole 
Popisová pole ve výkresu programu Autodesk Inventor obsahují informace o vlastnostech 

výkresu, listu a návrhu. Při změnách těchto informací se popisové pole automaticky aktualizuje, 
aby zobrazovalo aktuální informace. 

V popisovém poli mohou být zobrazeny následující informace: 

• Název 

• Autor 

• Číslo součásti 

• Datum vytvoření 

• Číslo revize 
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• Velikost listu 

• Počet listů 

• Schválil 
Informace obsažené v popisovém poli jsou odkazovány jako pole vlastností. Většina 

informací v něm zobrazených se může modifikovat pomocí dialogu Vlastnosti výkresu. 

 

Obrázek č.8. iVlastnosti 

3.5.12 Definování nového popisového pole 
Normalizované výkresové šablony obsahují formáty popisového pole, které se dají 

přizpůsobit. Je však také možné si vytvořit vlastní formáty popisového pole. Po otevření souboru 
.idw se klepne na položku Formát a vybere se možnost Definovat nové rohové razítko. Spuštěním 
této akce se aktuální list se stane aktivní náčrtovou rovinou a aktivuje se okno nástrojů Náčrt 
výkresu. Pomocí těchto nástrojů se nakreslí nové popisové pole. Dále pak v panelu nástrojů Náčrt 
se vybere na nástroj Text a klepnutím do popisového pole se vybere bod vložení. V dialogu 
Formát textu se vyplní požadované vlastnosti a případná další nastavení. Po klepnutí pravého 
tlačítka v grafickém okně se vybere z místní nabídky položka Uložit rohové razítko. Po zadání 
názvu se opět klepne na tlačítko Uložit a tím je celá akce dokončena. 
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Obrázek č.9. Definice nového popisového pole 

3.5.13 Zarovnání popisového pole 
Popisové pole lze umístit do kteréhokoliv ze čtyř rohů listu výkresu. Výchozí polohu 

popisového pole lze nastavit pomocí volby Vložení rohového razítka na kartě Výkres dialogu 
Možnosti. Dialog Možnosti se otevře po klepnutí na položku Nástroje Možnosti aplikace. Polohu 
popisového pole na jakémkoliv listu lze upravit pomocí dialogu Upravit list.  

3.5.14 Úprava popisového pole 
Existující popisové pole lze upravit a změny uložit. Podle změn budou aktualizovány 

všechny listy ve výkresu používající toto popisové pole. Když se vybere popisové pole pro 
úpravy, aktivuje se okno nástrojů Náčrt výkresu a může se přidat nebo upravit geometrie 
a textová pole. Často je také potřeba vložit do razítka výkresu například logo školy nebo firmy. 
K tomu je zapotřebí mít připravené logo ve formátu .bmp, které nemusí mít nijak zvlášť vysoké 
rozlišení či barevnou hloubku. Po otevření složky v prohlížeči Prostředky výkresu se zvolí složka 
Zdroje výkresu a dále pak Rohová razítka. Po klepnutí pravým tlačítkem na upravované popisové 
pole se zvolí z místní nabídky příkaz Upravit. Z hlavní nabídky se vybere nabídka Vložit a dále 
pak Vložit obrázek. Nakreslí se obdélník, ke má být logo umístěno a po otevření prohlížeče se 
vybere soubor s připraveným logem, které musí mít příponu .bmp. 
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4 PRAKTICKÁ TVORBA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE 
V INVENTORU 

4.1 Úvod 
Výkresová dokumentace se vytváří z jednotlivých dílů nebo sestav, které musí být vytvořeny 

ještě před spuštěním šablony pro tvorbu výkresové dokumentace. V tomto okamžiku se 
předpokládá, že součást je již vytvořená a připravena k použití. Tento soubor byl pojmenován 
hřídel.ipt a je součástí přílohy této bakalářské práce. Nemusí se jednat o finální podobu, protože 
výkresové pohledy jsou vždy úzce spjaty s modely pomocí asociativity. Tvorba výkresové 
dokumentace se však doporučuje uskutečnit až v závěrečné fázi po modifikacích všech 
zobrazených součástí. 

 
Obrázek č.10. Vytvořený model připravený k použití 

4.1.1 Spuštění šablony pro tvorbu nového výkresu Norma.idw 
Autodesk Inventor podobně jako řada jiných modelářů obsahuje pro tvorbu výkresové 

dokumentace samostatný modul spouštěný přímo přes šablonu nového výkresu v úvodní nabídce. 
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Obrázek č.11. Výběr šablony pro tvorbu výkresové dokumentace 

Šablona může již obsahovat základní nastavení, tabulky a popisová pole. Tuto šablonu však 
lze i poměrně snadno modifikovat. Je nutné v roletě Soubor prohlédnout iVlastnoti. V dialogu 
vlastnosti v kartách Souhrn, Projekt, Stav nebo Uživatelské se nastaví požadované hodnoty 
vlastností. Autodesk Inventor umožňuje na výkresových listech definici nových rámečků, 
popisových polí a značek. Přístup k definicím je přes roletu Formát.  

4.1.2 Základní pohled 
První pohled v novém výkresu je základní pohled. Pro zadání příkazu se použije tlačítko 

Základní pohled v panelu nástrojů Výkresové pohledy. Po zobrazení dialogu Výkresový pohled se 
nastaví cesta k modelu součásti, sestavy nebo prezentace. V roletovém seznamu se vybere 
orientace pohledu z normalizované nabídky. Dále je pak nutné zkontrolovat měřítko a styl 
zobrazení. Pokud je vše nastaveno, pak klepnutím na tlačítko OK se vytvoří základní pohled. Po 
vykreslení je možné tento pohled opět upravit následujícím způsobem. Vybere se pohled, který 
má být upraven a klepnutím pravého tlačítka se vyvolá místní nabídka. Z této nabídky se zvolí 
položka Úpravy pohledu.  
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Obrázek č.12. Výběr modelu, výkresového pohledu a měřítka 

4.1.3 Detail 
Tímto příkazem lze vytvořit a umístit detail určité oblasti základního, promítnutého, 

pomocného, částečného nebo přerušeného pohledu. 

Pro zadání příkazu se použije tlačítko Detail v panelu nástrojů Výkresové pohledy. Po výběru 
pohledu se pak v dialogovém okně Detail zadá popis pohledu, měřítko a styl zobrazení. 
Klepnutím se označí střed požadovaného detailu, pohybem myši se určí vnější hranice detailu. 
Klepnutím se ukončí výběr a poté se nový pohled umístí na pracovní plochu. Pohled není srovnán 
se základním pohledem. 
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Obrázek č.13. Tvorba detailu A 

4.1.4 Pohled řezu 
Pomocí tohoto příkazu se vytvoří úplný, poloviční, odsazený nebo šikmý řez z detailu, 

základního, promítnutého, pomocného nebo přerušeného pohledu. Řez je srovnán s nadřízeným 
pohledem. 

Pro zadání příkazu se použije tlačítko Pohled řezu v panelu nástrojů Výkresové pohledy. Po 
výběru pohledu se následně naznačí pomocí stisknutého levého tlačítka myšlený řez objektem 
a stiskne se pravé tlačítko myši pro vyvolání místní nabídky. Zde se vybere volba Pokračovat. 
V dialogovém okně Řez se zadá popis pohledu, měřítko, styl zobrazení, případně další možnosti 
pro tvorbu řezu. V našem případě je nutné zatrhnout položku Zahnout řez, pro vytvoření průřezu. 
Náhled se přesune do požadovaného místa a klepnutím se pohled umístí.  



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    
 33

 
Obrázek č.14. Tvorba průřezu 

4.1.5 Kótování výkresu 
Panel nástrojů Poznámky výkresu, který je nutný pro kótování, se aktivuje například 

přepnutím panelu nástrojů Výkresové pohledy. Panel Poznámky výkresu je vhodné umístit nad 
prohlížečem výkresu pro jeho rychlou dostupnost při kótování, umisťování značek, zápisu textů, 
tvorbu os, tabulek a seznamů položek. 

Kótování je jedna z nejdůležitějších operací při tvorbě výkresové dokumentace. Je důležité, 
aby kótování bylo přehledné a úplné. Takto kótované výkresy jsou potom lehce čitelné. 

Při kótování zvolené součástky, tj. hřídele se vystačí pouze s použitím obecné kóty. Při 
kótování se postupuje velmi intuitivně, jak je naznačeno na obrázku č. 15. Prakticky veškerá 
editace kót se dá ovládat následovně. Po označení příslušné kóty a stisknutí pravého tlačítka se 
vybere z místní nabídky příkaz Upravit. Po otevření dialogového okna Upravit rozměr je možné 
popis kót jednoduše měnit. 
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Obrázek č.15. Kótování pomocí obecné kóty 

4.1.6 Geometrické tolerance 
Geometrické tolerance se předepisují v pravoúhlých rámečcích rozdělených na dvě nebo více 

polí. Kromě tolerancí tvaru jsou vždy doplněny značkou základny. Pro vytvoření značky 
s odkazovou čárou se postupuje následovně. Klepne se na místo, kde se má umístit začátek 
odkazové čáry. Posunutím kurzoru a klepnutím se přidá vrchol k odkazové čáře. Značka se umístí 
a pomocí pravého tlačítka myši se vybere položka Pokračovat, tím se zobrazí dialogové okno 
Geometrická tolerance. 

V tomto dialogu se vybere značka geometrické tolerance, zadá se její číselná hodnota 
a vyplní pole Základna. 

4.1.7 Základny pro geometrické tolerance 
Základna se označí stejným způsobem jako geometrická tolerance. Připojovací značka se 

může v úpravách měnit. Pro označení Dílčí základny je k dispozici pět možností, včetně 
samostatné odkazové čáry. Údaje v kruhových rámečcích se mohou editovat v zobrazeném 
dialogu. 
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Obrázek č.16. Značka geometrické tolerance 

4.1.8 Značka drsnosti povrchu 
Pro posuzování nerovností povrchu součásti jsou důležité dva pojmy nedokonalost povrchu 

a struktura povrchu. Pro současnou praxi je rozhodující technicky známý a výrobou ověřený 
parametr drsnosti Ra. Je to parametr profilu drsnosti povrchu ve směru výšky.  

Pro vytvoření značky drsnosti povrchu se postupuje následovně. Klepne se na místo 
(povrch), kde se má značka umístit. Umístí se značka a pomocí pravého tlačítka myši se vybere 
položka Pokračovat, tím se zobrazí dialogové okno Drsnost. 

V tomto dialogu se vybere značka typ povrchu, způsob opracování, výrobní postup, hodnota 
drsnosti Ra, přídavek na obrábění, délka povrchu profilu nebo délka zvlnění a další atributy 
důležité pro správné určení struktury povrchu. 
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Obrázek č.17. Značka drsnosti povrchu 

4.1.9 Zakótovaný výkres bez popisového pole 
Zakótovaný výkres je součástí Přílohy 2. 

 
Obrázek č.18. Zakótovaný výkres 
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5 INVENTOR STUDIO 

5.1 Úvod do Inventor Studia 
Aplikace Inventor Studio je prostředí v programu Autodesk Inventor s vlastní sadou nástrojů 

v prohlížeči pro vytváření a úpravy vizualizací a animací. Přístup k ní je pomocí menu Aplikace 
a položky Inventor Studio. Vlastní okno aplikace je rozděleno do několika částí. Vlevo je 
umístěna nabídka s nástroji pro rendering a animaci. Pod ní se nachází Prohlížeč sestavy, ve 
kterém je možné listovat celou stromovou strukturou sestavy. Sestava je zde reprezentována 
nejen konstrukčním, ale i animačním celkem. 

Dole je umístěna Časová osa animace, ve které lze opět pomocí stromové struktury vidět, 
které jednotlivé sestavy a jejich díly jsou zahrnuty do animace. Zde je možné kopírovat, zrcadlit 
a editovat všechny parametry animace a jejich průběh. Popřípadě jednotlivé akce z animace 
odstranit. Zbývající prostor vyplňuje vlastní pracovní plocha. 

 
Obrázek č.19. Pracovní prostředí aplikace Inventor Studio 

Pomocí aplikace Inventor Studio lze: 

• Vytvářením nepohyblivých a animovaných renderů součástí sestav znázorňovat 
vzhled a pohyb návrhu před jeho sestavením. 

• Určit geometrii a nastavení pozadí, světel a kamer pro vytvoření scény pro 
rendering nebo animaci.  

• Vytvořit a uložit více animací v jednom souboru sestavy. 

• Opakovaně používat vazby nebo parametry mezi animacemi v jednom souboru 
sestavy.  
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• Opakovaně používat hodnoty polohy pro cíl a umístění kamer a kopírovat kamery 
v dokumentu nebo do dokumentů, které mají aktivní prostředí aplikace Inventor 
Studio.  

Velkou výhodou je, že soubory renderingu a animace jsou aktualizovány se změnami, které 
jsou následně provedeny v souboru součásti nebo sestavy.  

Po spuštění aplikace Inventor Studio není žádná animace aktivně upravována. Jedná se 
o počáteční stav modelu, který odpovídá stavu modelu mimo prostředí aplikace. Pokud je aktivní 
tento stav, nelze provést animaci. V tento okamžik však lze upravovat kameru, světla a další 
vlastnosti důležité pro renderování. Změny stavu modelu mimo aplikaci Inventor Studio ovlivní 
způsob, jakým bude animace začínat. Pro zahájení práce s animací je nutné se přepnout do stavu 
animace.  

5.1.1 Styly povrchů 
Pomocí této volby lze docílit realistického vzhledu povrchu součástí, vytvořit a upravit nové 

styly povrchu. Nabízí informace o specifických stylech barev a materiálů a náhled stylů, který 
není dostupný v dialogu stylu programu Autodesk Inventor.  

 

Obrázek č.20. Styly povrchu 

5.1.2 Styly osvětlení 
Pomocí této funkce je možné vytvářet a upravovat styly osvětlení pro rendrované obrázky 

a animace.  
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Obrázek č.21. Styly osvětlení 

5.1.3 Styly scén 
Vytvoří a upraví styly scén, které se skládají z geometrie pozadí, barev nebo obrázků, které 

se zobrazí při rendrování. 

 
Obrázek č.22. Styly scén 

5.1.4 Kamera 
Tento nástroj slouží k nastavení vlastností kamery. Kamera se umístí pomocí tlačítek cíl 

a pozice, dále lze definovat ortogonální nebo perspektivní promítání, úhel otočení a zoom 
kamery.  

Promítání - Nastavuje režim pohledu na režim ortografické kamery (režim zobrazení, kde 
jsou všechny body modelu promítnuty podél rovnoběžných úseček vzhledem k obrazovce) nebo 
režim perspektivní kamery (režim zobrazení, kde model je zobrazen ve tříbodové perspektivě).  
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Propojit s pohledem - Pohled kamery se ztotožní s aktuálním pohledem. 

 
Obrázek č.23. Kamera 

5.1.5 Render obrázku 
Nástroj pro rendering lze spustit bez dalšího vylepšování geometrie získané přímo ze 

součástí a sestav programu Autodesk Inventor, nebo je možné přidat materiály, osvětlení, scénu 
a pohledy kamery. Nástroje pro rendering jsou dostupné v okně nástrojů Inventor Studia 
a v místních nabídkách v grafické oblasti. Obecné možnosti, například kvalita antialiasingu, 
výstupní rozlišení a podrobnosti geometrie, které nejsou určeny pro jednotlivá světla nebo 
geometrii, mohou být nastaveny tak, aby určovaly vzhled a výkonnost rendrovaného obrázku. 
Průběh renderování je zobrazen ve zvláštním okně. Rendrovaný výstup lze uložit do standardních 
formátů .bmp, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff a .png. Pro renderování je možné využít sady 
předdefinovaných stylů osvětlení, stylů scén a stylů povrchů. Do knihoven stylů je možné uložit 
i vlastní styly. Styly jsou importovány do knihovny dokumentů součásti nebo sestavy 
a zobrazeny v seznamu stylů odpovídajícího dialogu. Na kartě Obecné v dialogovém okně 
Render obrázku je možné zvolit typ renderu obrázku Realistický nebo Ilustrace.  

 
Obrázek č.24. Render obrázku 

5.1.6 Zobrazit poslední obrázek 
Pomocí této funkce je možné zobrazit poslední vyrenderovaný obrázek bez ohledu na to, zda 

byl nebo nebyl uložen. Lze tak zběžně zkontrolovat určité změny, které byly provedeny po 
předchozím renderingu dříve, než budou spuštěny další. 
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5.2 Nástroje pro tvorbu animací 
Pomocí jednoduchých nástrojů pro tvorbu animace lze provést následující akce: 

• rotaci pomocí točny, jako funkci kamery nebo modelu, 

• mechanické pohyby modelu založené na vazbách v sestavě, 

• polohové reprezentace vytvořené a uložené v prostředí sestavy. 
 

Animační nástroje jsou k dispozici, pokud je animace aktivní. Nástroje se nacházejí v okně 
nástrojů Inventor Studia a v místních nabídkách v grafické oblasti.  

 

Obrázek č.25. Animování komponent 

5.2.1 Časová osa animace  
Určuje časování všech akcí v animaci a řídí přehrávání. Každá akce má specifický počáteční 

a koncový čas.  

5.2.2 Animovat komponenty  
Tímto animačním nástrojem se provádí posunutí a rotace komponentů. Před aktivací nástroje 

Animovat komponenty lze vybrat komponenty ze stromové struktury prohlížeče sestavy nebo 
klepnutím přímo na danou část sestavy v okně pracovního prostředí. Po vyvolání dialogového 
okna Animovat komponenty v kartě Animace se vyberou komponenty a pomocí tlačítka Pozice, 
který vyvolá nové dialogové okno Přesunout/Otočit 3D, se provede požadovaná transformace. 
Nová poloha komponenty se zadává klepnutím myši na poziční trojice os nebo číselně pomocí 
tlačítka Předefinování polohy. 

Další akcí je nastavení cesty - zde se nastavuje buď přímá (trajektorie bez vyhlazení mezi 
počátečními, průběžnými a koncovými hodnotami) nebo hladká (spojitá křivka přechodu mezi 
počátečními, průběžnými a koncovými hodnotami) trajektorie. 
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Obrázek č.26. Transformace Přesunout/Otočit 3D a Cesta 

Poslední akcí v tomto dialogovém okně je nastavení doby trvání animace: 

• spuštěním od předchozí akce, 

• zadáním počátečního a koncového času, 

• zadáním okamžité hodnoty bez jakékoli doby trvání. 
 

Dialogové okno Animovat komponenty obsahuje také kartu Zrychlení, kde se definuje Profil 
rychlosti. Pokud je ale zadána hodnota okamžitého času, pak není karta Zrychlení zobrazena, 
neboť v tomto případě není co nastavovat (akce se provede okamžitě). 

 
Obrázek č.27. Úprava profilu rychlosti 

5.2.3 Animovat útlum  
Tento nástroj řídí neprůhlednost komponentu během daného časového snímku. 

V dialogovém okně Animovat útlum se v kartě Animace se vyberou jednotlivé komponenty, 
u kterých je požadována změna viditelnosti. Počáteční hodnota je nastavena automaticky dle 
aktuálního stavu komponentu. Nastavení doby trvání se provádí obdobně jako u nástroje 
Animovat komponenty. V kartě Zrychlení se opět definuje Profil rychlosti, opět analogicky jako 
u nástroje Animovat komponenty.  
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Obrázek č.28. Animovat útlum 

5.2.4 Animovat vazby  
Při tvorbě animace je někdy výhodné pracovat s existujícími vazbami v sestavě. 

V dialogovém okně Animovat vazby se vybere Vazba. Počáteční hodnota je nastavena 
automaticky podle aktuálního stavu komponentu a konečnou hodnotu zadává uživatel. Pomocí 
tlačítek Vypnout a Povolit lze vazbu zakázat nebo zapnout. Pokud je vazba aktivována, respektive 
deaktivována, pomocí těchto tlačítek, pak je možné nastavit dobu trvání pouze na Okamžitě. 
V ostatních případech je možné zadat čas opět jednou ze tří možností.  

 
Obrázek č.29. Animovat vazby 

5.2.5 Animovat parametry  
Nástroj změní hodnoty jednoho nebo více uživatelských parametrů v aktuálním dokumentu 

nebo ve všech dokumentech, na které odkazují podsestavy vzniklé v animaci komponent. 
Animovat parametry v dané sestavě je možné, pokud byly nějaké parametry vytvořeny 
a nastaveny jako Oblíbené parametry. Pomocí tlačítka Výběr v kartě Animace se vybere jeden 
nebo více parametrů. Počáteční hodnota je nastavena automaticky podle aktuálního stavu. 
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Obrázek č.30. Animovat parametry 

5.2.6 Animovat polohové reprezentace  
Při tvorbě animací pomocí polohové reprezentace se využívá polohových reprezentací, které 

byly vytvořeny v prostředí sestavy. Polohové reprezentace umožňují vyhodnotit sestavy 
v různých polohách. V dialogovém programu Animovat polohovou reprezentaci v kartě Animace 
se vybere Reprezentace počáteční a koncová. 

 
Obrázek č.31. Animovat polohovou reprezentace 

5.2.7 Animovat kameru 
Tento nástroj určuje animační parametry kamery. V dialogovém okně Animovat kameru 

v kartě Animace se nejprve vybere kamera, která bude použita pro animaci. Vlastnosti kamery lze 
upravit pomocí tlačítka Definice, které otevře nástroj nové dialogové okno Kamera, ve kterém lze 
provést řadu nastavení. V dialogovém okně Animovat kameru v kartě Animace lze nastavit také 
položku Cesta, která definuje přímou nebo hladkou trajektorii.  
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Obrázek č.32. Animovat kameru 

Pro rychlé vytvoření vizualizační animace produktu je možné použít volby Točnice. Točnice 
umožňuje nastavit rotaci kamery v průběhu animace. Volba Točnice aktivuje akci rotace. 
V nabídce Osa se zvolí osa, kolem které se bude kamera otáčet. Na výběr je z os X, Y, Z, 
Kamera – H (horizontální rotace kolem vertikální osy kamery), Kamera – V (vertikální rotace 
kolem horizontální osy). Směr otáčení lze zvolit Po směru nebo Proti směru hodinových ručiček 
včetně rychlosti otáčení. Ta se nastavuje v dialogu Otáčky a to v otáčkách absolutních, za minutu 
nebo za sekundu. Nastavení doby trvání se provede zadáním počátečního a koncového času 
animace, popřípadě doby trvání. Další možností jak nastavit čas trvání je použití Smyčky, která 
provede animaci od předchozí akce až po nastavený koncový čas. 

 
Obrázek č.33. Animovat kameru - Točnice 

5.2.8 Render animace 
Render animace se používá pro uložení všech akcí, které byly nastaveny pomocí různých 

animačních nástrojů do souboru videa .avi nebo .wmv. Při ukládání lze využít i některé 
z nabízených komprimačních metod. V kartě Obecné dialogového okna Render animace je 
možné nastavit poměr stran v obrazových bodech, kameru, styl osvětlení, scény a typ renderu.  

V kartě Výstup se určí místo, kam se má výsledný render uložit. Dále je pak nutné nastavit 
časový rozsah animace, případně zvolit možnost automatické volby Celá animace. Pomocí volby 
Obrátit je možné výslednou animaci invertovat a uložit v opačném časovém sledu událostí. 
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Úroveň vyhlazení se nastavuje pomocí volby Antialiasing, kde je možné zvolit jednu ze tří 
možností (bez antialiasingu, nízká úroveň antialiasingu a vysoká úroveň antialiasingu). 

Volba Formát umožňuje nastavení buď Formát videa nebo Formát sekvence obrázků. 
Rychlost animace je možné volit od 1 do 60 snímků za sekundu. Je-li vybrána možnost Náhled: 
žádné vykreslení, vytvoří se soubor animace bez dalších efektů, jako např. stylu osvětlení nebo 
scény. Pokud je zatržena volba Spustit přehrávač, pak po dokončení renderingu je spuštěn externí 
přehrávač, který hotovou animaci přehraje. Tato volba je aktivní pouze v případě Formát videa. 
V kartě Styl je pouze možnost zatržení volby realistického odlesku (odráží objekty scény, výpočet 
renderu obrázku trvá déle). Proces renderingu je zahájen po stisknutí tlačítka Render. V případě, 
že nebyla nastavena cesta, kam se výsledný soubor má zapsat, pak systém vyzve uživatele 
k zadání názvu a cesty, kam se má výstupního souboru uložit. Po zvolení komprimační metody je 
zahájen proces renderování.  

 
Obrázek č.34. Render animace a komprese videa 

5.2.9 Oblíbené parametry  
Oblíbené parametry poskytují přístup k uživatelským parametrům v aktivním souboru 

a slouží k jejich přidávání do složek oblíbených animací v prohlížeči. Pro jejich animaci je 
nejprve nutné nastavit příslušné parametry jako Oblíbené parametry. 
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6 PRAKTICKÁ TVORBA ANIMACE POMOCÍ INVENTOR 
STUDIA 

6.1 Úvod 
K tvorbě animace pomocí Inventor Studia je použit model synchronního generátoru 1FJ4 

firmy Siemens Electric Machines s.r.o. Detailnější informace o tomto produktu jsou uvedeny 
v příloze 2. V příloze jsou uvedeny informace o generátoru řady 1FC4, který se svojí činností od 
generátoru 1FJ4 nijak neliší. Pouze model řady 1FJ4 je vybaven vodním chlazením, což je také 
podrobněji vysvětleno v  příloze č.1.  

Seznámení s principem, na kterém synchronní generátory pracují, je v kapitole Stručná teorie 
synchronních strojů. Dále pak pomocí funkčního modelu tohoto generátoru, který byl vystaven 
na mezinárodním veletrhu v Brně, je ukázáno, jakým způsoben může být generátor poháněn 
a vyrábět tak elektrickou energii. Kapitola je doplněna i o skutečné fotografie synchronních 
strojů, které jsou vyráběny ve firmě Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. 

Na závěr je uvedeno, jakých nástrojů a nastavení bylo pro tvorbu animace použito. 

6.1.1 Stručná teorie synchronních strojů 
Synchronní stroje jsou ve většině případů používány jako generátory pro výrobu střídavé 

elektrické energie. Synchronní generátory (alternátory) jsou nejčastěji konstruovány jako 
trojfázové s výkony i přes 1000 MW. Alternátory, které jsou poháněny parními nebo plynovými 
turbínami při rychlosti otáčení 3000 min-1, se nazývají turboalternátory. Alternátory, které jsou 
poháněny vodními turbínami při rychlosti obvykle podstatně nižší, se nazývají hydroalternátory.  

Synchronní stroje se používají také jako motory. Například jako synchronní kompenzátory, 
které se používají pro zlepšování účiníku v elektrické síti a pro regulaci napětí v rozvodných 
sítích. Dále pak jako pohony průmyslových zařízení, které nevyžadují časté spouštění, pracují 
s konstantní rychlostí a s málo proměnným činným zatížením. Pro představu to mohou být 
pohony velkých čerpadel, ventilátorů a kompresorů. V dnešní době se synchronní motory 
vyskytují i v oblasti pohonů s regulací rychlosti a to u pohonů zařízení o výkonech řádově 
megawattů. Díky rozvoji výkonové elektroniky našly synchronní motory uplatnění i v oblasti 
průmyslové automatizace a robotiky. Především se jedná o pohony menších výkonů, ve kterých 
se používají tzv. krokové motory, synchronní motory s permanentními magnety a reluktanční 
motory. 

6.1.2 Princip činnosti synchronního generátoru  
Rotor je poháněn hnacím strojem (například parní, plynovou nebo vodní turbínou). Budicí 

vinutí rotoru napájené stejnosměrným proudem indukuje magnetické pole, které je nehybné 
vzhledem k rotoru a rotující vzhledem ke statoru. Toto rotující magnetické pole indukuje ve 
statorových vinutích pootočených vůči sobě o 120° tři střídavá napětí, která spolu vytvářejí 
trojfázové napětí. Ze statoru je odváděn trojfázový proud vyráběný generátorem. 

Velikost napětí generátoru závisí na budicím proudu a na otáčkách rotoru. Protože kmitočet 
sítě je pevně dán, určuje tím i otáčky rotoru. Napětí se pak nastavuje velikostí budicího proudu.  

Chlazení synchronních strojů je vzduchové, u strojů vysokých výkonů vodíkové nebo vodní. 
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Paralelní chod synchronního generátoru se sítí  

Alternátory instalované v elektrárnách pro výrobu elektrické energie pracují paralelně do 
společné rozvodné sítě, ke které je připojena soustava těchto elektráren společně 
s transformačními stanicemi, spotřebiči a rozvodnými vedeními. V rozvodné síti je udržován 
stálý kmitočet a napětí s tolerancemi danými příslušnými normami. Alternátor lze připojit k síti 
po splnění následujících podmínek paralelního chodu: 

• stejný sled fází alternátoru a sítě - kontrola ukazatelem sledu fází nebo 3 fázovým 
asynchronním motorkem 

• stejné efektivní hodnoty napětí alternátoru a sítě - kontrola voltmetry  

• stejný kmitočet alternátoru a sítě - kontrola kmitoměry  

• v okamžiku připojení k síti stejné okamžité hodnoty napětí - kontrola fázovacími 
žárovkami. 

Nesplnění některé z těchto podmínek vede k velkým proudovým a mechanickým rázům, 
které by mohly zničit alternátor. 

Stejný sled fází se určuje a kontroluje většinou jenom při spouštění a prvním přifázování 
generátoru k síti ukazatelem sledu fází. Ostatní podmínky nutné pro přifázování se kontrolují 
synchronizačním měřicím zařízením. 

6.2 Synchronní generátory řady 1FC4. 
Synchronní generátory řady 1FC4 pro vysoké napětí (vn) se vyrábí ve výkonovém rozsahu 

(630 – 7000) kVA. Tyto generátory se používají například jako agregáty nouzového napájení 
v nemocnicích, generační jednotky pojízdných dílen, energojednotky pro napájení odloučených 
oblastí, zdroje palubního napájecího napětí nákladních lodí nebo na vrtných plošinách. Dále pak 
jako zdroje elektrické energie v dieselových elektrických lokomotivách a ve větrných, vodních 
nebo tepelných elektrárnách. 

Pro názornou představu možného použití synchronních generátorů si nechala firma Siemens 
Electric Machines s.r.o. v roce 2004 pro potřeby Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně 
zhotovit schématický model malé vodní elektrárny vybavené vysokonapěťovým synchronním 
generátorem typu 1FC4 711-8LT80 s Peltonovou turbínou. Tento model návštěvníkům názorně 
ukazoval princip výroby elektrické energie ve vodní elektrárně.  

 
Popis jednotlivých akcí na modelu:  

• vodní proud roztáčí Peltonovu turbínu (Obrázek č. 35, 36), 

• turbína pohání generátor, který začne vyrábět elektrickou energii (Obrázek č. 37), 

• vyrobená energie rozsvítí lampu, jež v modelu znázorňuje elektrické spotřebiče 
(Obrázek č. 38). 
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Funkční model generátoru 1FC4 s Peltonovou turbínou v měřítku 1:5 

 
Obrázek č.35. Model generátoru s Peltonovou tubínou 1 

 

 
Obrázek č.36. Model generátoru s Peltonovou tubínou 2 
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Obrázek č.37. Model generátoru s Peltonovou tubínou 3 

 

 
Obrázek č.38. Model generátoru s Peltonovou tubínou 4 

Pro zajímavost skutečný generátor o výkonu 1700kVA, napětí 6300V a frekvenci 50Hz byl 
dodán do vodní elektrárny Lesičevo - Bulharsko. 

 
Fotografie synchronních strojů vyráběných ve firmě Siemens Electric 
Machines s.r.o. 
Na první fotografii je možné vidět rotor synchronního generátoru typu 1FJ3 810-8 

s vyniklými póly, tj. osové výšky 810 mm, osmi pólový v provedení s kluznými ložisky. Tento 
typ generátoru je běžně používaný ve spojení s dieselovým motorem v pohonech lodí. 
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Obrázek č.39. Rotor synchronního generátoru typu 1FJ3 810-8 

 
Na druhé fotografii je možné vidět synchronní generátor typu 1FJ4 810-.., 

tj. vysokonapěťové provedení 6600 V, v provedení s kluznými ložisky. Synchronní generátor je 
zachycen v průběhu montáže. V horní části je vidět nosič s transformátory měření - chybí skříň 
chladiče. Typické použití je v lodním průmyslu. 

 
Obrázek č.40. Generátor typu 1FJ4 810 - .. v průběhu montáže 
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Na třetí fotografii je možné vidět synchronní generátor typu 1FJ4 712-8 v provedení 
s kluznými ložisky a vodním chladičem připravený na expedici (hřídel zajištěná proti pootočení 
pro přepravu). 

 
Obrázek č.41. Synchronní generátor typu 1FJ4 712-8 

 
Na čtvrté fotografii je zobrazen ten samý generátor jako v předchozím případě, pouze pohled 

je z druhé strany. Jedná se o prototyp stroje této osové výšky na zkouškách v Siemens Berlín. 

 
Obrázek č.42. Synchronní generátor typu 1FJ4 712-8 
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6.3 Tvorba animace v Inventor Studiu 
Animace, která byla vytvořena pomocí Inventor Studia, je součástí přílohy č. 2. Během 

tvorby animace byly využity následující nástroje pro rendering a animaci. 

Použité nástroje pro rendering: 

• Styly povrchů 

• Styly osvětlení 

• Styly scén 

• Kamera 
Použité nástroje pro animaci: 

• Časová osa animace 

• Animovat komponenty 

• Animovat útlum 

• Animovat vazby 

• Animovat kameru 

6.3.1 Render animace a vytvoření video souboru  
Výstupní soubor, který vznikne renderováním animace v Inventor Studiu, je spustitelný 

mimo prostředí tohoto programu. Vytvoření video souboru se provádí nástrojem Render animace.  

 
Obrázek č.43. Pohled na rozložený synchronní generátor 1FJ4 při animaci 
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Nastavení, které bylo zvoleno pro animaci je následující: 

• Šířka: 1024 bodů 

• Výška: 768 bodů 

• Kamera: Kamera 1 

• Styl osvětlení:Výchozí 

• Styl scény: Millenium 2 

• Časový rozsah: 0 s až 120 s 

• Formát: AVI 

• Rychlost snímků: 40 

• Úroveň antialiasingu: Vysoká 

• Komprimační zařízení: Microsoft Video 1 
 

Hardwarové parametry pracovní stanice, na které byla výsledná animace renderována: 

• AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Procesor 4800+ 

• NVIDIA GeForce 6100 nForce 405 256 MB 

• 4 GB RAM DDRII 800 MHz 
 

Průběh renderování a vznik animace:  

Renderování animace bylo provedeno ve dvou fázích. Nejprve byl renderován časový úsek 
v rozmezí 0 až 60 sekund. Při nastavené kvalitě komprese 100% byl výsledný .avi soubor 
o velikosti 994 MB získán za 13 hodin 41 minut. Druhý časový úsek v rozmezí 60 až 120 sekund 
při nastavené kvalitě komprese 85% byl zpracován za 12 hodin 34 minut o velikosti souboru 
684 MB. 

Tyto dva soubory byly následně komprimovány volně šiřitelným programem AVI ReComp. 
Pomocí MPEG-4 kodeku XviD bylo dosaženo velikosti 23,5 MB pro každý soubor, tedy 47 MB 
videa z původních 1678 MB při zachování dobré kvality obrazu. Tyto dva „nové“ soubory byly 
sloučeny do jednoho pomocí sharewarového programu s názvem Movie Joiner. (Výstupní soubor 
programu Movie Joiner byl pojmenován 1FJ4.avi a je součástí Přílohy 2). Titulky do animace 
byly vloženy programem Windows Movie Maker, který je součástí operačního systému Windows 
Vista. (Výstupní soubor z programu Windows Movie Maker byl pojmenován 1FJ4_title.wmv a je 
taktéž součástí Přílohy 2). 

 

Výsledný čas renderování:  

• 26 hodin 15 minut (4800 snímků) 
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7 ZÁVĚR 
Cílem této bakalářské práce bylo popsat současné možnosti programu Autodesk Inventor 

Professional. Postup tvorby výkresové dokumentace byl vysvětlen na praktickém příkladě 
doplněném o řadu obrázků, pomocí kterých lze konečný výkres bez problémů nakreslit. Poslední 
část tohoto projektu je zaměřena na popis prostředí a možnosti tvorby animace v Inventor Studiu. 
Pro tuto animaci byl vybrán model z oblasti silnoproudé elektrotechniky a to synchronní 
generátor řady 1FJ4 firmy Siemens Electric Machines s.r.o.  

Po zkušenostech s tvorbou animace v prostředí Inventor Studia je možné konstatovat, že tato 
aplikace se zatím nemůže poměřovat například s programem Autodesk 3Ds Max, který je jistě 
vizualizačně a animačně vyspělejším nástrojem, než je Inventor Studio. Avšak k snadnému 
vytvoření zajímavé a plnohodnotné animace je Inventor Studio zcela postačující, což bylo zřejmě 
hlavní myšlenkou tvůrců tohoto programu. Další nespornou výhodou je skutečnost, že uživatel 
nemusí soubory sestav nikam dále exportovat a hledat jiné vizualizační programy, neboť přístup 
k tvorbě animace v Autodesk Inventoru je umožněn přímo přes soubor sestavy Norma.iam. Tímto 
lze tedy ušetřit nejenom spousta času, ale i finančních prostředků, které by byly potřeba na nákup 
jiného softwaru.  

V části Příloha se nachází celkem tři přílohy. V první příloze je umístěn výkres hřídele. 
V druhé příloze jsou přiloženy informace o synchronním generátoru typu 1FC4. Poslední 
přílohou je CD – ROM, který obsahuje text této práce v elektronické podobě, všechny soubory 
vytvořené v rámci programu Autodesk Inventor, model synchronního generátoru a jeho animaci, 
která je uložena ve formátu .avi. 
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PŘÍLOHY 
 

Příloha 1. Informační leták k synchronnímu stroji řady 1FC4 

Příloha 2. CD - ROM 



     

Příloha 1 
 

Synchronní stroje 1FC4 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



s 

 

Typové označování generátorů 
 

1F . 4 . . . - . . .  . . - . 
 
 

 Točivý elektrický stroj    1 
 Synchronní stroj      F 
 Základní provedení     C 
 Provedení s vodním chladičem  J 
            
 
 Osová výška    560 mm  56 
        630 mm  63 
        710 mm  71 
        800 mm  80 
        
         
         
 
 Výkonová velikost     1 
           2 
           3 
            
 

Počet pólů  4     4 
      6     6 
      8     8 
      10     3 
      12     5 
      více     9 
 
 Provedení  standardní   L 
      lodní    S 
       
 Regulátor  Basler    B 
      bez regulátoru  O 
 
 Napětí, frekvence 6.3kV, 50Hz 2 
       11 kV,  50Hz 4 
       4.16 kV, 60Hz 6 
       13.8 kV, 60Hz 8 
       jiné    9 
 
 Tvar    IM B3 IM 1001 0 
      IM B20 IM 1101 1 
        IM 1305 2 
        IM 1305 3 
      jiný     9 
 
 Zvláštní provedení     Z 



s 

 

P o p i s 
 

 

 Stroje řady 1FC4 jsou třífázové synchronní generátory pro vysoké napětí s rotorem 
s vyniklými póly v bezkartáčovém provedení. Skládají se z generátoru střídavého proudu 
(hlavní stroj) a z budiče s rotujícím usměrňovačem. Rotory hlavního stroje a budiče se 
nachází společně s rotujícím usměrňovačem a ventilátorem na jedné hřídeli. Části, které 
slouží k regulaci napětí jsou umístěny ve svorkovnicové skříni, respektive jsou součástí 
dodávky stroje pro umístění v rozvaděči (pak je generátor vybaven nízkonapěťovou 
svorkovnicí). Všechny tyto díly tvoří spolu se svařovaným krytem a ložisky jednu stavební 
jednotku. 
 
Značení konců stroje 
 Pro jasný popis je zavedeno označení konců stroje následovně. AS strana se nachází 
u volného konce hřídele, zde se připojuje pohon generátoru. Směr otáčení stroje je 
definován při pohledu na tuto stranu stroje. Opačná strana stroje se označuje jako NS, hřídel 
zde není vyvedena a nachází se zde budič s rotujícím usměrňovačem.  
 
 
 
 
 
 
Rotor 
 Rotory hlavního stroje a budiče se nachází společně s rotujícím usměrňovačem a 
ventilátorem na jedné hřídeli. Rotor generátoru je kompaktní díl stroje s vyniklými póly a 
klecí tlumiče (amortiséru) v magnetickém poli. Je nalisován na hřídeli a buzen pomocí 
integrovaného budiče. Rotor budiče s hladkými póly se nachází na NS straně stroje. 
Usměrňovač v obvodu rotoru je umístěn vně stroje na NS straně a je přístupný po demontáži 
chladiče usměrňovače. 
 
Stator 
 Stator hlavního stroje se skládá z kostry svařované konstrukce, ve které je nalisován a 
zajištěn proti otočení statorový svazek. Statorový svazek se skládá z jádra tvořeného 
statorovými plechy, z hlavního a pomocného vinutí. Stator budiče se nachází v ložiskovém 
štítu na NS straně stroje a je pólové konstrukce. Je vybaven permanentními magnety 
k nabuzení stroje při rozběhu.  
 
Ventilace 
 Podle provozních podmínek a požadavků zákazníka se řídí způsob ventilace. Stroj je 
chlazen jedním z následujících dvou způsobů. Otevřený ventilační systém nasává na NS 
straně vzduch z okolí a průchozím způsobem chladí vinutí, ohřátý vzduch je vytlačován 
ventilátorem na AS straně do okolí. Druhý způsob chlazení využívá vnější chladič. Jedná se 
o uzavřený dvouokruhový systém cirkulace vzduchu, kdy se ohřátý vzduch chladí ve 
vodním, respektive vzduchovém chladiči a vrací se zpět do hlavního stroje. Tento systém je 
využíván, pokud je požadován vyšší stupeň krytí. 
 
 
 

AS NS 



s 

 

 
Ložiska 
 Generátory jsou standardně vybaveny valivými ložisky se zařízením pro domazávání a 
regulátorem množství maziva. Jsou umístěná v ložiskových štítech. Možná jsou i provedení 
s kluznými ložisky. V tomto případě je provozní návod doplněn detailním popisem, včetně 
návrhu na obsluhu . 
 
Svorkovnicová skříň 
 Prostorná skříň svorkovnice hlavního vinutí se nachází na horní části skříně statoru 
generátoru. Obsahuje veškeré, pro napojení a funkci generátoru potřebné vybavení. Svorky 
jsou uspořádány na 6-svorkové lišty. Ve standardním provedení se generátor dodává 
s nevyvrtanými výstupními otvory pro kabely. Na přání mohou být dodána vstupní hrdla 
kabelů s PG - šroubeními. Obvody regulace a měření jsou vyvedeny vždy do samostatné 
nízkonapěťové svorkovnice umístěné odděleně od vysokonapěťových obvodů, aby byl 
zamezen přístup a manipulace v prostorách vysokého napětí neoprávněným osobám. 
 
Měření a ochranné obvody 
 Generátor je standardně vybaven (není-li požadováno jinak): 

• teplotními čidly PT 100 ve vinutí statoru, 
• ložiskovými teploměry PT 100 v ložiskových uzlech, 
• sondami pro montáž vyhřívacích těles. 

 Na požadavek jsou montována čidla teploty vnitřního vzduchu a průsaku vody chladiče. 
 

Elektrické vlastnosti 
 

Výkon a oteplení 
 
 Stanovený výkon, který je udán na výkonovém štítku, platí pro dlouhodobý provoz při 
symetrickém zatížení, při stanovené frekvenci a napětí, při účiníku cosϕ = 0,8 až 1,0, při 
teplotě okolního vzduchu do 40o C  a při nadmořské výšce místa uložení  stroje do 1000 m. 
Přitom je využíván stroj podle teplotní třídy F dle IEC 34-1. 
 

Krátkodobé proudové přetížení 
 

 Stroje mohou být krátkodobě, bez škodlivých následků, přetíženy podle následující 
tabulky: 
 
Tab. Proudové přetížení 
 
                        I/In          1,10           1,15           1,30          1,5          3,0 
 
                         t               1 h         25 min        6 min        15s          5 s 
 
 Uvedená přetížení mohou být pouze ojedinělým jevem a po ukončení musí být stroj 
provozován po dobu nejméně jedné hodiny pouze se sníženým výkonem anebo nanejvýš se 
stanoveným výkonem. 
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Napětí 
 

 Stroje jsou normálně dodávány se zapojením ve hvězdě pro napětí určeném v 
technických datech nebo na štítku stroje.  
Stroje,které byly dodány pro provoz při 50 Hz, mohou být provozovány při 60 Hz pouze po 
projednání a schválení výrobcem. 
 

Tvar křivky napětí 
 

 Časový průběh svorkového napětí při volnoběhu a při symetrickém, lineárním zatížení je 
prakticky sinusoidní s průběhem horního kmitu dle DIN 6280, část 1, nanejvýš 5 % rozdílu 
od základního kmitu. 
 

Asymetrické zatížení 
 

 Asymetrické zatížení podle DIN EN 60034-1 článek 22 
 

Zkratový proud 
 

 Při symetrickém třífázovém zkratu činí hodnota krátkodobého zkratového proudu 
minimálně trojnásobek jmenovitého proudu. Zkratový proud musí být nejpozději do 5 s 
vypnut. 
 

Radiové odrušení 
 

 Generátory odpovídají stupni odrušení podle EN 60 034 – 1/A2.   
 

Použití 
 

Generátory jsou používány v centrálách pozemních zařízení a v lodních palubních sítích pro 
dlouhodobý nebo jako náhradní provoz a mohou být poháněny spalovacími motory, 
plynovými nebo vodními turbínami či elektromotory. Pracují samostatně, paralelně 
s obdobným zařízením nebo mohou být zapojeny na veřejnou síť. 
 

Normy 
 

 Provedení generátorů odpovídá normám IEC 34 a EN 60034 a tím také DIN EN 60034 
(VDE 0530). Na přání mohou generátory splňovati požadavky jiných norem a předpisů. 
 
Regulace 
 
 Účelem regulace je, udržovat konstantní svorkové napětí hlavního stroje nezávisle na 
zátěži a účiníku. K tomu regulátor napětí měří napětí generátoru a toto srovnává 
s nastavenou žádanou hodnotou. Budící vinutí budícího stroje získává potřebný 
stejnosměrný proud přes regulační orgán regulátoru napětí, který je napájen pomocným 
vinutím, vloženým do statoru hlavního stroje. Trojfázové vinutí budícího stroje napájí 
magnetové kolo hlavního stroje přes rotující usměrňovače. Svodič přepětí (varistor) v tomto 
omezuje vznikající špičky napětí na přípustné hodnoty. 
 Konkrétní typ použitého regulátoru napětí, jeho zapojení a popis je uveden v příloze 
provozního návodu. Generátor může být na přání případně dovybaven regulátorem účiníku 
cos ϕ, v tomto případě jsou podrobnosti rovněž uvedeny v příloze. 



s 

 

 Regulátory napětí v kompaktním provedení jsou odolné vůči vlhkosti a chvění. 
Samovybuzení generátoru je zajištěno dostatečně vysokou remanencí ve statoru budícího 
stroje. 

 
 
 
 
 
 
Rozsah regulace napětí 
 

Svorkové napětí může být pomocí potenciometru na regulátoru nastaveno v rozsahu ±5,0% 
jmenovitého napětí. Pro dálkové ovládání může být dodán externí potenciometr, na přání 
také s motorickým ovládáním. 
 

Přesnost regulace 
 

Statická přesnost regulace činí ±1% v rozsahu od chodu na prázdno až po plné zatížení, 
právě tak při konstantním výkonu a změnách otáček do ±5,0%. 
Jiné přesnosti regulace na základě poptávky. 
 

Dynamické stavy napětí 
 

Přechodný pokles napětí při zapojení plného zatížení s účiníkem cos ϕ činí normálně 15 až 
20%. Tato hodnota je závislá na velikosti generátoru. Doba vyregulování činí dle velikosti 
generátoru 1,5 až 2 s. 
 

L2   L1   L3           OTÁČENÍ VLEVO (PŘEPOJIT SVORKY k A l PROUDOVÉHO TRANSFORMÁTORU) 

L1   L2   L3           OTÁČENÍ VPRAVO 

1              PROPOJKA 50/60 Hz 

A1 



s 

 

Paralelní provoz 
 

  Synchronní generátory 1FC.. jsou vhodné pro paralelní provoz s jiným generátorem a sítí. 
Při paralelním provozu je rozdělení činné zátěže určeno poháněcími stroji. Aby byla činná 
zátěž rovnoměrně rozdělena, musí se regulátory otáček paralelně pracujících poháněcích 
strojů nastavit na stejnou charakteristiku. Mohou být rovněž vybaveny elektronickým 
regulátorem zatížení. 
  Pro paralelní provoz jsou také generátory vybaveny regulátorem statiky pro dobré 
rozdělení jalové zátěže. Pomocí nastavení odporu v regulátoru statiky může se měnit sklon 
charakteristiky jalového proudu. 
  Statika je u výrobce nastavena na hodnotu asi 6% - při možném rozsahu nastavení 10%. 
Toto nastavení dovoluje v paralelním provozu sítě kolísání napětí do ±2,5% , aniž by byl 
překročen maximální jalový proud generátoru. Při větších kolísáních síťového napětí musí 
být statika buď zvětšena a nebo svorkové napětí regulováno pomocí regulátoru účiníku. 
 

Nulový vodič 
 
Při paralelním provozu generátorů mezi sebou nebo se sítí se může rušivě projevit 
harmonická oscilace 3. řádu ve formě vyrovnávacích proudů. Tyto se přičítají k fázovým 
proudům a mohou vést k nepřípustnému zahřátí generátorů. Nulový proud nesmí překročit 
50% jmenovitého proudu. Při vyšších proudech je nutno přijat vhodná opatření na omezení, 
kupříkladu tlumivku. 
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