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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

           Práce se zabývá strategií při navrhování strojních součástí s využitím CAD z hlediska 

jejich historického vývoje. Vysvětluje základní pojmy, které souvisí s používáním CAD 

systémů. Závěrečná část je věnována příkladu navrhování strojní součásti v automobilovém 

průmyslu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Strategie navrhování strojní součásti, CAD systém, over-the-wall engineering, concurrent 

engineering, prototyp, simplex 

ABSTRACT 

             The work deals with the strategies in the design of mechanical parts using CAD in 

terms of their historical development. It explains the basic concepts related to the use of 

CAD systems. The final section is devoted to the example of machine parts in the automotive 

industry. 

KEYWORDS 

The strategy of designing machine parts, CAD system, over-the-wall engineering, concurrent 

engineering, prototype, simplex 
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ÚVOD 

 
ÚVOD 
  

  Téma navrhování strojních součástí v automobilovém průmyslu s využitím CAD 

sytému mě zaujalo pro dynamický rozvoj a různorodost. Často si pod pojmem CAD systém 

představíme např. AutoCAD. Existuje mnoho podobných systémů, které se v průmyslu 

využívají. Liší se různými funkcemi, moduly, obsahovými centry a podprogramy, které 

konstruktér při navrhování strojní součásti hojně využívá. 

 

           Cílem mé bakalářské práce je uvedení čtenáře do problematiky CAD systémů, přehled 

historického vývoje tvorby prototypů a popis strategie při navrhování moderních strojních 

součástí. 

Využiji příležitosti, která mi byla poskytnuta a nahlédnu do interních archívů firmy 

RSmodels. Publikuji své praktické zkušenosti získané během mých návštěv v této firmě.
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Obecné 
rozdělení 

3D CAD 
systémy 

2D CAD 
systémy 

1 PŘEHLED PROBLEMATIKY CAD 

Všechny níže uvedené matematické i technické problémy bylo nutné překonat, aby 

mohly vzniknou CAD systémy v této podobě, jak je známe. Technický vývoj počítačů a jejich 

hardwaru vedl k možnosti využívat CAD systémy v široké míře. V 21.století jsou 3D CAD 

modelovací systémy standardem, jenž vedly k novým strategiím při navrhování strojní 

součásti, prototypové výrobě a přesnější výrobě. 

 

1.1 ROZDĚLENÍ CAD SYSTÉMŮ 

Základní rozdělení CAD systému podle dimenze, pro kterou je primárně určen. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.1: Základní rozdělení CAD systému 

1.1.1 3D CAD SYSTÉMY 

Jsou to 3D CAD modelovací softwary, bez kterých se v dnešní době jen těžko 

konstrukční kancelář obejde. Urychlují vývoj návrhu strojní součástí, analýzy, simulace a 

technologický postup.[1],[2] 

Tabulka č.1: Příklad firem používající 3D CAD systémy 

3D CAD systém Firma 

SolidWorks Koenigsegg 

Catia Porsche 

PTC Creo Lockheed Corporation 

AutoCad Inventor Noen a.s. 
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1.1.2 2D CAD SYSTÉMY 

Programy jsou určené jako platforma pro nadstavbové aplikace, v nichž vytvoříme 3D 

model a poté v 2D CAD systému editujeme výkres. Je to velmi efektivní způsob tvorby 

technické dokumentace. 

Příklad 2D CAD systému: 

- AutoCad od firmy Autodesk Inc.  

- eDrawings od firmy Dassault Systems SolidWorks Corp. 

 

1.2 OBJEKT 

V počítačovém prostředí je objekt vnímán jako předmět, který chceme ztvárnit. V mé 

práci se budu zabývat ztvárněním strojní součástky pomocí CAD softwaru. Strojní součástky 

je potřeba nakreslit a poté objemově virtuálně realizovat.
[3]

 Práce v CAD softwarů začíná 

uchycením vztažného bodu vůči základnímu bodu programu se souřadnicemi [0,0,0]. Tyto 

souřadnice určují počátek kartézského souřadnicového systému. Poté narýsujeme základní 

profil do roviny, z něhož budeme vycházet. Opatříme ho rozměrovými kótami a následně 

vytvoříme 3D objekt pomocí rotace kolem osy, vytažení z roviny nebo jiné operace.[4],[5] 

 Při použití 3D grafických systémů lze v některých situacích narazit na jisté problémy. 

Významným problémem je například to, že není jednoduše možné pracovat s body v 

nekonečnu (s tzv. nevlastními body). I když jsou nákresy zpravidla konečné, mohou nevlastní 

body vzniknout při zobrazování 3D objektů (např. při velmi obvyklém středovém promítání 

na rovinnou průmětnu může průmět některých bodů scény padnout do nekonečna) jak je to 

v AutoCad Inventoru.  

Problém spočívá v tom, že vektor reprezentující nevlastní bod v prostoru by měl mít 

jednu nebo více složek rovných hodnotě ±∞. Hodnotu ∞, jak víte, nelze ale v počítači 

jednoduše reprezentovat. Navíc by tato hodnota měla být i výsledkem aritmetických operací, 

což opět není jednoduše možné. Proto se tento problém v CAD systémech řeší množinou 

pevně naprogramovaných bodů, ze kterých lze vybírat, pro náš specifický problém. [6] 

 

 

 



BRNO 2014 

 

 

11 

 

PREHLED PROBLEMATIKY CAD 

 
1.3 POLYGON 

Jedná se o nejdůležitější geometrický útvar v rovině, pomocí kterého lze zobrazit 2D objekt. 

Definice polygonu 

Máme dáno n různých bodů v rovině [     ], [     ], …, [     ], z nichž žádné tři 

neleží v jedné přímce, pak množinu úseček, které spojují tyto body [     ][     ] [   

  ][     ] [     ][     ]  … [         ][     ]  nazýváme je lomenou čarou [   

  ][     ]  … [         ][     ]  

Lomenou čáru [     ][     ]… [     ][     ] nazýváme uzavřenou lomenou čárou. 

Věta 

Geometrický rovinný útvar tvořený uzavřenou lomenou čarou, se nazývá polygon 

(mnohoúhelník). Pravidelný polygon je souměrný podle vlastních os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek č.2: (A) osmiúhelník, (B) dvacetiúhelník, (C) kružnice (tvořený z 1000-úhelníkem) 

A 
B 

C 
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Jak je z obrázku č.2 patrné k vytvoření kružnice je potřeba velké množství bodů 

spojených do polygonu. Z toho vyplývající problém je velká výpočetní náročnost při větším 

množství kružnic v nárysu.[7]  

 

1.4 MATEMATICKÝ POPIS POLYGONU 

Obsah plochy uzavřené polygonem, jehož vrcholy mají souřadnice (x1, y1), …, (xn, yn). 

(1)   
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Obrázek č.3: Grafické řešení determinantu matic 

Rozvinutý zápis soustavy determinantu matic lze zapsat takto: 

(2)   
 

 
 (                                             ) 

 

Pro výpočet obsahu pravidelného polygonu CAD systémy využívají těchto rovnic: 

(3)    
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Kde n je počet stran, l je délka strany, rn je poloměr kružnice opsané, Rn je poloměr kružnice 

vepsané.[8] 
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1.5 SIMPLEX 

Jakýkoliv objekt v rovině jde popsat pomocí konečného počtu polygonů. Toto ale 

neplatí pro prostorovou 3D grafiku. Proto je potřeba si zavést pojem simplex. Jedná se o 

spojení x bodů, které jsou vzájemně od sebe stejně vzdálené. Kde x=1+n, kde n je dimenze 

prostoru. Simplex pro 2D prostor je rovnostranný trojúhelník.  

Obrázek č.4: 2D simplex (rovnostranný trojúhelník) 

 

Ve 3D prostoru je nejjednodušším spojením 4 bodů tetraedr. Protože se jedná o nejjednodušší 

útvar v prostoru je používán jako základní stavební kámen všech 3D modelovacích systémů. 

 

 

 

 

 

Obrázek č.5: 3D simplex (pravidelný čtyřstěn) [9] 

 

 

 

 

Obrázek č.6: Vykreslená koule v programu SolidWorks2013 při rozdělení povrchu 64 

tetraedrů   
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2 HISTORICKÝ VÝVOJ 

V této kapitole shrnu vývoj strojírenství a počítačů. Vytyčím významné milníky 

týkající se automobilového průmyslu, které ovlivnily dnešní svět. 

 

2.1 HISTORIE STROJÍRENSTVÍ 

Člověk již v době, kdy žil v jeskyních se snažil využít předměty, které nacházel kolem 

sebe pro ulehčení práce. Toto je přirození lidská vlastnost, jenž i po tisíciletích zůstala stále 

zakořeněná v lidském podvědomí. 

 

2.1.1 PREINDUSTRIÁLNÍ DOBA 

(10 000 l.př.n.l. – 1800 n.l.) 

- Člověk začíná využívat nástroje s dřevěnou rukojetí 

- Kolem roku 4000 l. př. n.l. bylo vynalezeno kolo (nejzásadnější objev, 

nepostradatelný pro dopravu) 

- Postupným vývojem se začaly používat bronzové posléze železné nástroje. Ty 

prošly nespočtem inovací, které vedly ke kombinaci materiálů. 

- Kolem roku 1000 n.l. se začali používat základní obráběcí stroje pro vrtání, 

broušení a soustružení 

- Největším vynálezcem tohoto období byl bezpochyby Leonardo da Vinci, který 

navrhnul stroje, které předběhly svou dobu i o 400 let.  

2.1.2 INDUSTRIÁLNÍ DOBA  

(19. st- 20. St.) 

- Největším vynálezem, jenž vedl k rozpoutání průmyslové revoluce byl parní 

stroj.   

- Vývoj parních strojů, parních lokomotiv (experimentálně i automobilů) 

- Rozvoj železniční dopravy 

- V roce 1862 je patentován pístový spalovací motor 

- V 19 stol. utvoření teoretických základů elektrotechniky[10] 

2.1.3 ZAČÁTEK 20. STOLETÍ 

- Dochází k obrovskému rozmachu v automobilové, železniční a v lodní dopravě. 

- Elektronika začala být běžnější součástí života (telefon, rádio, televize) 

- Druhá světová válka byl katalyzátorem pro miniaturizaci veškeré elektroniky  
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2.2 POČÍTAČE 20. STOLETÍ 

Roku 1971 firma Intel přivedla na trh procesor s označením 4004, který byl revoluci 

v osobních počítačích. Procesor měl pouhých 2300 tranzistorů, ale jeho velikost dovolovala 

výrobu dostatečně malého osobního počítače. Osobní počítač s tímto procesorem oslovil 

širokou veřejnost a stal se milníkem v éře osobních počítačů. 

2.2.1 MOORŮV ZÁKON 

Gordon Moore, chemik a spoluzakladatel firmy Intel v roce 1965 vyslovil prognózu, 

že: „počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, při zachování stejné 

ceny se zhruba každých 24 měsíců zdvojnásobí.” 

Ačkoliv svůj odhad Moore původně zamýšlel jen jako teorii založenou na základě 

obecného pozorování, Mooreův zákon se postupem času stal řídícím principem pro celý 

polovodičový průmysl. 

 

Graf č.1: Vývoj procesorů za posledních 40 let [11] 
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Tabulka č.2: Vývoj požadavků na hardware pro AutoCad Inventor 

 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

CPU Pentium 4 Pentium 4 Pentium 4 Pentium 4 Pentium 4 Core i7 Core i7 

Memory 3GB 3GB+ 4GB 4GB+ 8GB 16GB 16GB+ 

[12]  

 

 

Graf č.3: Minimální požadavky na RAM počítače při práci s Inventorem [13] 
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3 STRATEGIE NAVRHOVÁNÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ 

Konstruování strojů a strojních součástí je proces transformace představ a myšlenek 

do podoby reálného stroje. Využívá se k tomu vědeckých metod. Při konstrukci platí 

přirozené pravidlo: „S rostoucí složitostí způsobu řešení, roste nejistota způsobu tohoto 

řešení.“ 

Nikdy si nemůže být jisti, že náš způsob řešení jistého problému, je ten správný. 

Konstruování je proces, který je iterační a v podstatě nekonečný. Na začátku zadání 

projektu máme téměř nekonečně mnoho řešení a cest, kterými docílíme kýženého výsledku. 

Naopak blížíme-li se ke konci projektu, naše možnosti, pro změnu řešení, je prakticky nulová 

bez toho aniž bychom se v našem myšlenkovém procesu vraceli. 

 

3.1 OVER-THE-WALL ENGINEERING (OTW) 

Je to klasický konstrukční postup, který byl od počátku preferován až do osmdesátých 

let dvacátého století. Je to postup řešení problému, který je důsledný, ale velice pomalý. 

Každý řešitel vykonává svoji činnost a k problémům se přistupuje postupně, jak se problémy 

vynořují.  

Zákazník zadá požadavky na výrobek. Dle požadavků zadavatele firma 

prostřednictvím obchodního a projekčního oddělení vytvoří nabídkový návrh. Po přijetí 

návrhu zadavatelem konstrukční oddělení začne s konstrukční realizací. Postupně vytváří 

celek z podsestav a to metodou OTW. Vytvoří jednu podsestavu, poté další a tak dále.  

Hotový návrh sestavy se předá výrobě, kde se vyrobí prototyp. Odzkouší se jeho 

předpokládané vlastnosti. Pokud je potřeba udělají se potřebné změny a finální prototyp se 

prezentuje zákazníkovi. 

 

Obrázek č.7: Pracovní diagram metody OTW 
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Konstruování metodou OTW je to velmi zdlouhavý a časově náročný proces. V dnešní 

době, kdy se data a informace dají jednodušeji sdílet, se přešlo na metodu paralelního 

inženýrství (concurrent engineering). 

 

3.2 CONCURRENT ENGINEERING 

Je to moderní konstrukční proces, který je preferován od ústupu metody OTW. Je to 

postup, který si vyžaduje nejen velmi dobré konstrukční schopnosti, ale i kvalitní zázemí 

firmy. Agresivní marketingové tahy přilákají zákazníka k firmě, která nabídne zakázku. 

Šéfkonstruktér s marketingovým oddělením vytvoří návrh ceny, časové náročnosti popřípadě 

dopravy a instalace. Jakmile je návrh schválen konstruktéři si rozdělí segmenty stroje a 

začnou paralelně pracovat na jeho řešení. Průběžně se výsledky konzultují a dávají 

dohromady. Toto by nešlo udělat, pokud by konstruktéři neměli kvalitní serverové uložiště, 

kde by mohly své změny okamžitě porovnávat na dosavadním konceptu. Když je návrh stroje 

z 70–80% hotový, začne se domlouvat prototypová výroba, pokud je potřeba externí firma. 

V opačném případě se začne s výrobou prototypových součástí v 85% hotového návrhu. 

 

Obrázek č.8: CAD model DrivAer od společnosti BMW a Audi 

Případné nedostatky, které se objeví, pří výrobě se dají opravit, ještě předtím než se 

hotový návrh předvede zákazníkovi. Poté se dokončí prototyp a ten se předá zákazníkovi. 

Metodou Concurrent Engineering se dá předejít větším množství chyb než při metodě OTW. 

[14]
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Obrázek č.9: Vědečtí pracovníci sestavují model "DrivAer" pro měření v aerodynamickém 

tunelu na Technické univerzitě v Berlíně.[15] 

Tato metoda je mnohem ekonomičtější, i když na vstupní investice je náročnější, 

neboť je potřeba pracoviště vybavit velkým množstvím kvalitní výpočetní techniky, 3D CAD 

systémů a simulačních programů. Časová náročnost se zkrátí až o 30% než v předchozím 

případě a to znamená úsporu až několika měsíců. Produkt se rychleji dostane na trh, zákazník 

může lépe reagovat na vývoj poptávky na trhu.  

 

Obrázek č.10: Pracovní diagram metody Concurrent Engineering 
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3.3 PROTOTYP 

Toto slovo pochází z řeckého prótos (první) a je odedávna spjato s výrobou prvního 

pokusného stroje.  

 

3.3.1 VÝROBA PROTOTYPU STROJNÍCH DÍLŮ METODOU DŘEVĚNÉHO MODELU 

V projekční kanceláři projektanti vymyslí stojní součást, kterou překreslí na výkres. 

Ve větších firmách personál přiřazený na rýsování výkresové dokumentace překreslil od ruky 

načrtnutou předlohu, která poté byla předána technologickému oddělení. Technolog upraví 

výrobní výkres pro dřevomodelárnu. Mistr dřevomodelárny určí, jaký druh dřeva bude 

nejvhodnější pro výrobu prototypu. Výroba dřevěného prototypu si žádala 1-5 dnů, podle 

velikosti a složitosti modelu.  

Poté byl model opatřen separačním nátěrem, jenž zabraňoval adheznímu spojení 

s pryskyřicí. Byl umístěn do licí nádoby, osazen nálitky a zalit pryskyřicí. Po potřebné době 

pro vytvrzení pryskyřice byla forma odstraněna, pryskyřičná forma rozříznuta a dřevěný 

model s odtokovými kanálky vyjmut. Rozříznutá forma se zajistí proti posunutí. Nalejeme do 

ní tekutý resín, který necháme vytvrdnout. Po vyjmutí a začištění je resínový prototyp hotový.  

Dřevěný model se nalakuje, poté se vloží do 2 a vícedílné formy. Je osazen nálitky a 

zasypán pískovou směsí. Po udusání je forma hotova a dřevěný model je vyjmut. Poté je 

písková forma přesunuta do slévárny, kde je do ní vlita roztavená litina. Po ztuhnutí je 

písková forma rozbita a prototyp očištěn od všech nálitků a spečeného písku. 

 

3.3.2 MODERNÍ METODY TVORBY PROTOTYPU 

 V projekční kanceláři projektanti vymyslí stojní součást a vytvoří 3D model 

součástky. V kooperaci s technologem zvolí stroj, ve kterém se bude model tisknout. Zvolí 

polohu modelu vůči základní desce, tak aby vrstvy, ve kterých je model tisknut nebyly 

vodorovné nebo kolmé k funkčním plochám, aby byly zabezpečené dobré mechanické 

vlastnosti. Zároveň se musí přihlížet na to, aby výplňového materiálu nebylo použito více, než 

je nezbytně nutné. 
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Obrázek č.11: Ilustrační obrázek velkého množství výplňového materiálu potřebného pro 3D 

tisk nádoby položené dnem vzhůru  

 

 

Obrázek č.12: Ilustrační obrázek adekvátní množství výplňového materiálu potřebného pro 

3D tisk nádoby položené dnem dolů 

 

VOLBA 3D TISKU 

1. Plast (ABS) 

- Tisk je ze zvolených metod nejlevnější, provoz je nejekonomičtější, má nejhorší 

přesnosti (~0,5mm) 

2. Sádra  

- Tisk má lepší přesnosti, dá se tisknout barevně (pouze se přidá barvivo), model 

má velice špatné mechanické vlastnosti (velmi křehký)  
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3. Vosk  

- Tisk je velice přesný (~0,05mm), provoz je velice nákladný, používá se hlavně 

pro metodu vytavitelného modelu (převážně šperkařství) 

4. Titan 

- Tisk trvá zdaleka nejdéle, cena je v momentální době pro běžné použití nereálná, 

modely jsou velice přesné (~0,01mm), mechanické vlastní modelu se velmi 

podobají litině (velice porézní povrch a křehký lom) 

3D OBRÁBĚCÍ CENTRA: 

- 3D model z plastu, dřeva, hliníku nebo oceli 

- Přímá výroba hliníkové formy (je to velice náročné na čas, není žádná vizuální 

kontrola, dokud není forma hotova) 

 

3.4 APLIKACE VE FIRMĚ RSMODELS 

V této kapitole se budu zabývat postupem firmy RSmodels, která se zabývá 

rekonstrukcí letadel a aut ze 30-60 let minulého století. Všechny postupy jsem zde uvedl 

v obecné rovině, protože detaily jsou výrobním, obchodním a duševním vlastnictvím firmy.  

Podle: 

Zákon č. 14/1993 Sb. Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví In: Sbírka 

zákonů, 01.01.1993, ISSN 1211-1244 

 

Zákon č. 478/1992 Sb. Zákon o užitných vzorech In: Sbírka zákonů. 26.10.1992, ISSN 1213-

1891 

 

Zákon č. 527/1990 Sb. Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 

In: Sbírka zákonů. 01.01.1991, ISSN 1802-8012 

 

3.4.1 APLIKACE TRADIČNÍ METODY 

Firma již od svého založení používala metodu dřevěného (plastového modelu), 

z důvodu zachování velkých detailů zvolili plast pro výrobu základního modelu. Jemné 

detaily jsou vytvořeny z tenkého plechu. Na začátku dojde k prozkoumání trhu a odhadu 

poptávky, tím se vyseparují modely, o které by mohl být zájem. Poté následuje odhad 

složitosti a pracnosti. Po vybrání typu modelu konstruktér prozkoumá dostupné informace 

z odborných knih, výkresů, náčrtů, dobové fotografie a záznamy. Jestli-že je to nutné a je 

model vystavený v nějakém muzeu, projektant je vyslán na služební cestu. Vše je směřováno 

k tomu, aby výsledný model byl co nejreálnější. [16] 
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Projektant na základě prostudovaných podkladů nakreslí potřebné díly. Výkresy poté 

putují do modelárny. Pracovníci modelárny zvolí správný materiál, ze kterého budou 

vyřezávat model. Podle výkresové dokumentace se vytvoří co možná nejreálnější podoba. 

Poté ji osadí doplňky z tvarovaného plechu. Kompletní model se zalakuje a vloží do formy, ta 

je zalita pryskyřicí. Po uplynutí doby potřebné pro vytvrdnutí je forma odejmuta a model 

vyražen z formy. Operace se musí provádět velice obezřetně, aby nedošlo ke znehodnocení 

formy. Do této pryskyřičné formy se vyfrézují vtokové kanálky, odvzdušňovací otvory. 

Nakonec dojde k finálnímu vytvrzení formy. Hotová forma se může zařadit do licí linky. 

 

Tabulka č.3: Srovnání potřebného času metodou OTW a Concurrent Engineering 

Potřebný čas 
Over-the-wall 

Engineering 

Concurrent 

Engineering 

Prozkoumání trhu, 

výběr modelu, 

prostudování 

dostupných materiálů 

60 h 50h 

Tvorba výkresu 90h - 

Tvorba 3D modelu 100h 200h 

Forma 30h 50h 

Výroba finálního 

produktu 
6ks/h 20ks/h 

 

 

3.4.2 APLIKACE METODY CONCURRENT ENGINEERING 

Minulý rok se majitel firmy rozhodnul změnit výrobu a začít inovaci podle modelu 

Concurrent Engineering. Toto rozhodnutí mu umožnilo ještě agresivnější vizualizaci a 

propagaci nových výrobku. [17] 

Rozlišností oproti modelu OTW je, že všechny procesy probíhají paralelně a jsou 

vzájemně spjaté. Toto rozhodnutí vedlo k ušetření zhruba deseti hodin v první výběrové etapě. 

Protože celé pracoviště je síťově propojené, odpadla potřeba papírové podoby výkresu a vše 

je řešené servery. Projektant z nastudovaných podkladů vytvoří 3D model. Pomocí 

tloušťkových analýz musí zkontrolovat celý povrch modelu, aby byla zajištěna konstantní 
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tloušťka. Konstantní tloušťka zajistí rovnoměrné chladnutí a minimalizuje výskyt staženin, 

které mohou být velkými koncentrátory napětí. Pokud model obsahuje více jak jeden díl, 

který by se dal odlít v jedné formě, díly se vhodně umístí do virtuální formy. Poté se díly 

propojí kanálky a vytvoří se odvzdušňovací otvory. Na řadu přijde analýza vtoku, fluidní 

analýza, numerická simulace proudění při tlakovém lití a nakonec termální analýza, která určí 

místa, jenž budou rychle ochlazené a do nichž se vloží vyhazovače. Pokud má projektant 

nějaké pochybnosti nebo má dvě adekvátní řešení a není možné určit, která bude výhodnější, 

vytiskne si 3D model na 3D tiskárně.[18] Má na výběr ze dvou tiskáren. První tiskne z ABS 

plastu, je to nejlevnější 3D tisk, má relativně dobré přesnosti, slouží pouze pro orientační 

modely. 

Jakmile je model hotov, vytvoří se otisk, jenž bude tvořit základní matici pro formu na 

tlakové lití. Po této kompletní analýze je model i s přidruženými daty odeslán na dílnu.  

Jestli-že se jedná o kusovou výrobu je model poslán na druhou 3D tiskárnu. Ta tiskne z vosku 

a je to velice přesný tisk (s přesností ~0,04mm). Voskový model z tohoto tisku slouží ke 

kusové výrobě metodou vytavitelného vzorku. 

Na dílně CNC frézka přetvoří hliníkový kvádr na formu pro tlakové lití. Hotová forma 

projde kontrolou, která porovná reálně naměřené hodnoty na formě s teoreticky přesnými 

hodnotami na 3D modelu. Pokud se vyskytnou nějaké nesrovnalosti, jsou ručně vybroušeny. 

Tímto procesem se eliminuje veškeré možné nedostatky výroby.[19] 
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ZÁVĚR 

Programátoři se snaží posunout CAD systémy každým rokem dopředu. Od 

prosince 1982, kdy vznikl první verze AutoCADu, všechny CAD systémy ušly mílové kroky. 

Počáteční problémy CAD systému stále převládají, ale na každý problém se našla jistá 

varianta řešení. Zda toto řešení je optimální se ukáže časem. Firem zabývající se vývojem 

CAD systému je na trhu dost, což způsobuje dostatečný konkurenční boj, aby vývoj 

postupoval i nadále stejným tempem.  

Z grafu č. lze vyčíst, že vývoj minimálních požadavků na RAM počítače při práci 

s Inventorem je exponenciálně závislý. To znamená, že v nejbližší době bude muset být tento 

trend omezen na úkor dostupné počítačové techniky. 

Po důkladném prozkoumání pro mne dostupných informací jsem zjistil, že metoda 

OTW je v dnešní době zastaralá i pro malé firmy. Dnešní tržní politika si žádá rychlou odezvu 

na daný podmět a to metoda OTW není schopna. V době, kdy počítače byly ještě v plenkách, 

bylo potřeba vše systematicky procházet a možnost paralelního inženýrství byla velmi obtížně 

proveditelná. V 60. -70. letech rozvoji metody OTW pomáhala ještě politika východního 

bloku železné opony. Všechny společnosti byly státní a neexistoval konkurenční boj, který by 

byl motorem pro zefektivnění výrobního procesu.  

Concurrent Engineering je mnohem produktivnější metoda, i za cenu větších 

pořizovacích nákladů. Delší doba tvorby 3D modelu je vykompenzovaná efektivnější výrobou 

a lepšími možnosti využití dat, která lze okamžitě použít v CNC strojích a na robotických 

linkách.   

Prototypová výroba je dobrá pro vizualizaci a prezentaci, ale i pro měření v 

aerodynamickém tunelu a další ověřování výsledků z programů používající metodu 

konečných prvků. V posledních 3 letech došlo k obrovskému rozmachu 3D tisku z plastu, ale 

do budoucna se počítá se zdokonalením tisku z titanu a jiných kovů vzácných zemin převážně 

do automobilového a leteckého průmyslu.  

Pro firmu RSmodels změny znamenaly větší investice do 3D tiskáren, serverů, 

softwarů a školení lidí. Změny nesly spoustu technických problémů, které bylo potřeba 

překonat. Celý kolektiv firmy RSmodels byl velice trpělivý. Po půl roce firma vyrábí více než 

dvojnásobné množství produktů než při metodě OTW.                     .                                     
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CAD [-] počítačem podporované kreslení 

ln [m] délka strany polygonu 

m [-] dimenze prostoru 

n [-] počet stran polygonu 

RAM [-] paměť počítače pro čtení i zápis s přímým vstupem 

Rn [m] poloměr kružnice vepsané 

rn [m] poloměr kružnice opsané 

S [m
2
] obsah plochy uzavřené polygonem 

x [-] počet bodu 

x1 [m] x-ová souřadnice bodu 

y1 [m] y-ová souřadnice bodu 
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