
VáÏení ãtenáfii,

letos je to má pfiíjemná povinnost 
opût Vás uvítat na stránkách na‰eho
roãního zpravodaje, jiÏ osmého vydání 
v na‰em ãtrnáctiletém pÛsobení v ob-
lasti CAx/PLM systémÛ. 

Tû‰í nás, Ïe jsme za rok opût nasbí-
rali dostatek témat a novinek, se kter˘-
mi bychom Vás letos rádi seznámili.
Vedle technick˘ch novinek se také mu-
síme zmínit o novince související s vr-
cholnou ekonomikou, a to je zmûna
vlastníka vlajkového software v na‰em
portfoliu – tedy produktÛ spoleãnosti
UGS. Spoleãnost UGS zmûnila majitele
a zdá se, Ïe to nebude jen ke spokoje-
nosti pÛvodního vlastníka, kter˘ získal
rekordní profit, ani pouze nového 
majitele – nadnárodního konsorcia
Siemens, které získalo dynamicky se rozví-
jející firmu – ale bude hlavnû ku prospûchu
Vám, ktefií dennû pracujete se systémy UGS.
A nutno podotknout, Ïe Vás není málo – cel-
kem jiÏ deset tisíc jen v âeské republice.
Oãekávání nového majitele, kter˘ vychází ze
strojírenské praxe s evropsk˘mi zvyklostmi,
jsou velká. My uÏ nyní pociÈujeme v˘hodnost
otevfieného fie‰ení PLM, kde mÛÏeme oslovit
nejen zájemce v multi CAD prostfiedí, ale 
i zájemce z jin˘ch oblastí prÛmyslu a hospo-
dáfiství. Slibujeme si vliv praktického uÏívání
software jin˘mi divizemi nového majitele 
a jejich tlak na v˘voj funkãností zvy‰ujících
hodnotu pro bûÏné uÏivatele, propojení do
dal‰ích oblastí strojírensk˘ch aplikací, zvlá‰-
tû pak automatizace a fie‰ení systémÛ s ry-
sy mechatroniky.

V˘voj pÛjde nezadrÏitelnû dál, tak jako lid-
stvo vÏdy nachází nové podnûty a inspirace.
Proto si pfiejme, aby ani Vy, ani my jsme ne-
zÛstali stát mimo tento proud.

Jan Havlíãek
technick˘ fieditel

I n f o r m a ã n í  z p r a v o d a j  s p o l e ã n o s t i  A X I O M  T E C H

Solid Edge pomáhá pfiednímu ãeskému v˘robci
briketovacích lisÛ v dynamické expanzi 

SPOLEâNOST BRIKLIS EFEKTIVNù VYUÎÍVÁ SOLID EDGE V KONSTRUKâNÍ P¤ÍPRAVù

dfievûn˘ch briket), tfiísky z oceli nebo barevn˘ch
kovÛ, i dal‰í nekovové odpady.
Dfievûné brikety pfiedstavují ekonomicky i ekolo-
gicky efektivní alternativu oproti jin˘m zdrojÛm 
energie a i toto je dÛvodem rostoucí poptávky
po briketovacích strojích. Briketování je vysoce 
efektivní hned z nûkolika dÛvodÛ: brikety zhod-
notí dfievûn˘ odpad, nabízejí úsporu skladova-
cích prostor i dopravních nákladÛ. Navíc brikety

pfii spalování neprodu-
kují ani zdaleka tolik
neÏádoucích exhalátÛ
a popela jako jiná fosil-
ní paliva a tak jsou 
ekologicky velice ‰etr-
né: jejich v˘hfievnost je
v rozmezí 17-18 MJ/kg. 
Briketování kovového
odpadu nejen Ïe spofií
skladovací prostory,
dopravní náklady a ko-
vové brikety jsou Ïáda-
n˘m v˘kupním ar tik-
lem, ale pfiiná‰í i moÏ-
nost zpûtného získání
nákladn˘ch fiezn˘ch ka-
palin z tfiísek.
O kvalitû produktÛ vyví-
jen˘ch a vyrábûn˘ch ve

spoleãnosti Briklis svûdãí i to, Ïe 50 aÏ 60 %
mûsíãní produkce jde na export do celého svû-
ta, vãetnû Japonska, Indie, Jihoafrické republi-
ky, Saudské Arábie a prakticky do v‰ech zemí
západní Evropy. Spoleãnost zamûstnává 63 lidí 

Spoleãnost Briklis, jejíÏ sídlo nepfiehlédnete pfii
vjezdu do obce Mal‰ice nedaleko Tábora, se
bûhem patnácti let existence vypracovala na
pfiedního ãeského v˘robce briketovacích lisÛ.
Spoleãnost zaloÏili v roce 1991 pánové Miro-
slav ·mejkal a Miroslav Medek. Od svého zalo-
Ïení spoleãnost vyrobila pfies 1400 briketova-
cích lisÛ vlastní konstrukce a bûhem posled-
ních 2-3 let se jejich mûsíãní produkce zv˘‰ila
témûfi 3x.

Technologie briketování vyuÏívá mechanick˘ch 
a chemick˘ch vlastností materiálÛ, které se
pouÏitím vysokotlakého lisování zhutÀují do kom-
paktních tvarÛ bez pfiídání pojiva. Briketovat je
moÏné dfievûn˘ odpad (dodnes tolik Ïádan˘ch

dokončení na str. 4

Poãátek spoleãnosti je spjat s rokem 1929, kdy pan Erich Rouãka, naz˘van˘ téÏ „moravsk˘
Edison“, zaãal stavût ve Slatinû továrnu na v˘robu kotlÛ. Po zahájení v˘roby zaãínají kotle Ericha
Rouãky dob˘vat svût, kotelny jeho systému jsou naprosto ãisté. V roce 1932 byla zahájena v˘-
roba odlitkÛ z ‰edé litiny, potfiebn˘ch pro v˘robu kotlÛ a v roce 1939 byla v˘roba roz‰ífiena o od-
litky pro zbrojní prÛmysl. Po válce byla slévárna zaãlenûna do Vítkovick˘ch Ïelezáren a poté do
koncernu SIGMA OLOMOUC. Po revoluci dochází k privatizaci podniku a nakonec v roce 2000
dochází ke zmûnû názvu spoleãnosti na ROUâKA SLÉVÁRNA, a. s. 
V souãasnosti je spoleãnost ROUâKA SLÉVÁRNA, a. s. tradiãním a osvûdãen˘m dodavatelem od-
litkÛ se speciálním zamûfiením na armatury, ãerpadla a nûkteré dal‰í vybrané prÛmyslové obory.
Bûhem více neÏ 70leté tradice získala firma svûtoznám˘ vûhlas, a to jak kvalitou v˘robkÛ, tak tr-
val˘m rozvojem v˘robních technologií. Ve v˘robním programu firmy ROUâKA SLÉVÁRNA, a. s. je
dnes více jak 50 typÛ ocelí - uhlíkov˘ch, nízkolegovan˘ch, vysocelegovan˘ch a nerezov˘ch. V na-
bídce slévárny jsou téÏ speciální slitiny na bázi niklu (napfi. Monel, Incolloy, Duplex, Hastelloy). 
V souãasné dobû byla dokonãena nová tavící kapacita a tím schopnost nabízet odlitky o hmotnos-
ti od 1 do 10.000 kg ve vlastní provozovnû v areálu Sigma Lutín. Novû jsou nabízeny také odlitky
z ‰edé a tvárné litiny z provozu v areálu ISH, a. s. Olomouc.

Simulaãní program MAGMAsoft®

ve spoleãnosti ROUâKA SLÉVÁRNA, a. s.

pokračování na str. 2
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S ohledem na stoupající technologickou nároã-
nost v˘roby odlitkÛ, jakoÏ i na potfiebu sniÏová-
ní v˘robních nákladÛ, zakoupila firma ROUâKA
SLÉVÁRNA, a. s. simulaãní program MAGMA-
soft®, kter˘ má napomoci pfii plnûní tûchto cílÛ.
Pro moÏnost simulace lití ocelí a litin byly insta-
lovány moduly MAGMAstandard a MAGMAiron.
Pro následnou anal˘zu napûtí a deformací odlit-
ku byla instalace doplnûna o modul MAGMA-
stress.
Od uvedení simulaãního pracovi‰tû do provozu
jiÏ byla provedena celá fiada v˘poãtÛ, z nichÏ je
potfieba se zmínit hlavnû o ventilech, tfimenech,
‰oupátkách, klínech, víkách a dal‰ích. Na tûch-
to prvních projektech se ovûfiila správnost fun-
gování v˘poãetního systému a pouÏití v˘sledkÛ 
v praxi. Souãasnû se s tímto systémem sezna-
mují v‰ichni technologové a zaãínají jej chápat
jako pomocn˘ nástroj pfii fie‰ení optimálního ná-
vrhu slévárenské technologie.
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Vzorov˘ projekt tfimene DN 15-32 (obr. 1) odlé-
vaného z materiálu GS-C 25 (uhlíková ocel).
Materiál se odlévá pfii teplotû 1630° C do cro-
ningové formy se skofiepinov˘m jádrem.

V˘sledky ze simulace se potvrdily na zku‰eb-
ních vzorcích a rentgenu (obr. 2–4). Model byl
podroben úpravám, které následnû staÏeniny
zcela odstranily a mohla tak b˘t spu‰tûna séri-
ová produkce, ãítající cca 1000 kusÛ mûsíãnû.
Díky roz‰ífiení kusové v˘roby tûÏk˘ch odlitkÛ 
a sériové v˘robû na formovacích strojích DISA,
kde je nutné mít perfektnû vyladûn model pro
úspû‰né odlití odlitku, nás program MAGMA po-
sunuje o velk˘ krok dopfiedu, protoÏe simulací
pfied zahájením v˘roby dokáÏeme minimalizovat
vady v odlitcích a tím sníÏit náklady, které jsou
spojeny s jejich opravou.

Pavel ·am‰ula, Rouãka Slévárna, a.s.
Obr. 1 – odlitek tfimene DN 15-32. Obr. 2 – fiez odlitkem tfimene v místû staÏeniny

Obr. 3 – zobrazení teplotního pole v odlitku po na-
plnûní taveninou.

Obr. 4 – prezentace staÏeniny v odlitku pomocí kri-
téria FEEDING.

Femap Verze 9.3 je nejnovûj‰í verzí robustního
fie‰ení pro pre- a post- zpracování metodou ko-
neãn˘ch prvkÛ (FEA). Femap je znám pro svou
úzkou spolupráci se systémem Nastran®, a to
zejména s UGS NX® Nastran fie‰iãem. Aktuální
verze Femapu pokraãuje ve dvacetileté historii
zvy‰ování produktivity a funkãnosti technick˘ch
anal˘z. 

Nová verze komplexního CAE nástroje Femap

Pro více informací nav‰tivte www.ugs.com/velocity nebo www.ugs.com/femap.

UGS oznámila vydání nové verze programu
Femap V 9.3, svûtovû nejoblíbenûj‰í CAE apli-
kace. Tato verze navazuje na dvacetiletou
historii MKP fie‰ení (FEA) s integrací Nastran 
a s vylep‰en˘mi funkcemi pro modelání; 
jedná se o nejaktuálnûj‰í doplnûní fiady UGS
Velocity Series.

„Jedna ze siln˘ch stránek programu Femap je
jeho propracovaná integrace s Nastran fie‰i-
ãem,“ fiekl Bill McClure, viceprezident pro UGS
Velocity Series. "Nová verze je‰tû podstatnû
zvy‰uje podporu programu Nastran a dále roz‰i-
fiuje uÏivatelské rozhraní a modelovací funkce."
Vylep‰ení programu Femap v. 9.3 obsahuje pod-
statné zv˘‰ení efektivity modelovacích funkcí 
a roz‰ífiení podpory Nastranu prostfiednictvím:
• nové metody zadání zatíÏení pomocí data

ploch
• modelování pfiedepjatého ‰roubu
• podpora nové metody dynamické anal˘zy

(DDAM) v rázovém spektru
• zv˘‰ená podpora dynamické anal˘zy, a to ze-

jména sloÏit˘ch reÏimÛ dynamiky rotoru, sub-

systémÛ pomocí superelementÛ, nové moÏ-
nosti lineárních kontaktÛ a modelování pomo-
cí virtuálního modelování tekutin

• nové rozhraní pro modelování kompozitÛ 
umoÏÀující jednoduché nastavení jejich vrstev
s interaktivním v˘poãtem ekviv. vlastností

• roz‰ífiení o moÏnost pfienosu v˘sledku dat 1-,
2- a 3D ploch do následující anal˘zy

• dal‰í vylep‰ení uÏivatelského rozhraní, zejmé-
na stromové struktury Model Info

• nové funkce pro pfievod geometrick˘ch ploch
na objemy

• pfiístup do API utilit pomocí nástrojové li‰ty
"Customer Tools“ 

• lep‰í fiízení v˘sledkÛ post procesu konturová-
ním dílãích modelÛ.
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S uvedením verze NX5 pfiichází spoleãnost
UGS Siemens s inovovan˘m pfiístupem k tvor-
bû 3D modelu, která se naz˘vá DMX - Direct
Modeling (pfiímé modelování). Jedná se o kom-
binaci nov˘ch technologií vyvinut˘ch pro NX5 
s jiÏ existující funkãností danou modelovacím
jádrem PARASOLID. Tento nástroj je dal‰ím roz-
‰ífiením moÏností NX hybridního modeláfie, pfie-
dev‰ím pfii práci s modelem importovan˘m z ji-
n˘ch CAD systémÛ nebo u modelÛ bez historie
a parametrÛ.

DMX - Nové metody pfiímého modelování v NX5

Pravdûpodobnû kaÏd˘ uÏivatel CAD systému se jiÏ setkal s pfiípadem, Ïe je potfieba pracovat s modelem, kter˘ byl vytvofien v jiném systému a pfieveden
pomocí bûÏnû pouÏívan˘ch pfiekladaãÛ (STEP, IGES nebo pfiím˘ch pfiekladaãÛ). Takov˘ model jiÏ neobsahuje Ïádnou historii a moÏnost modifikací byla
zpravidla minimální. Typick˘m pfiíkladem jsou nástrojárny, které pfiebírají data od zákazníkÛ jako model v˘lisku, kter˘ b˘vá komplexnû zaoblen˘. Jak ov‰em
pracovat s takov˘m modelem dále, jak dodûlat úkosy, co v pfiípadû potfieby zmûny rozmûrÛ atd.?

Technologie DMX je zaloÏena na pfiímém pfiifia-
zení geometrick˘ch vztahÛ mezi jednotliv˘mi
stûnami (resp. sérií stûn) objemového nebo
plo‰ného modelu, pfii zachování návaznosti na
okolní geometrii. DMX lze také aplikovat na pl-
nû parametrické modely s historií, coÏ je v˘hod-
né pfiedev‰ím v okamÏiku, kdy potfiebujete rych-
le modifikovat model jin˘m zpÛsobem neÏ jak
vám umoÏÀuje postup, kter˘m byl vytvofien.
DMX obsahuje fiadu funkcí, mezi které patfií 
napfi. Move Face, posouvání stûnami modelu,
pfiiãemÏ lze pouÏít lineární posun, rotaci a dal‰í
druhy posunÛ. DÛleÏitá je snadnost ovládání po-
mocí dynamick˘ch ovladaãÛ s dynamick˘m ná-
hledem. Postup práce je znázornûn na obrázku
1 aÏ 5. UÏivatel mnoÏstevnû vybere stûny, zvolí
typ modifikace, zadá dynamicky novou polohu
stûn, pfiiãemÏ je jedno jak˘m zpÛsobem geo-
metrie vznikla.
Pro zv˘‰ení funkãnosti obsahuje NX5 dal‰í do-
plÀující nástroje pro práci s neparametrickou

geometrií. Skupiny stûn, které vytváfiejí jednotli-
vé „charakteristické prvky“ jako napfi. zaoblení,
sraÏení, díry, dráÏky atd. mohou b˘t i na nepa-
rametrické geometrii editovány, smazány, pfie-
sunuty nebo nahrazeny. Na obr. 6 a 7 je nepa-
rametrick˘ model bez historie, na kterém je po-
tfieba odstranit radiusy. To lze provést pomocí
nové funkce Delete face, která je asociativní 
a je zapsána jako v‰echny funkce DMX do stro-
mu historie a tudíÏ jsou v‰echny tyto funkce mo-
difikovatelné. Pokud je potfieba pouze zmûnit

velikost radiusu, vyuÏijeme funkci Resize Blend
(obr. 8 a 9) a to i v pfiípadû, Ïe dochází ke zmû-
nû topologie – viz. otvory. 
DMX nenahrazuje svou funkãností modelování
pomocí konstrukãních prvkÛ (feature modeling)
a modifikování modelu na základû existujících
parametrÛ a skic, ale stává se efektivním do-
plÀkem hybridního modeláfie, ãímÏ v˘raznû zvy-
‰uje pouÏití systému NX5, nejenom pfii práci 
s pfievzatou geometrií.

Petr MÀaãko
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A K T U A L I T Y my se pan Medek ocitl pfied
problémem, zda dále upda-
tovat Smar tSketch nebo
zda investovat do kon-
strukãního 3D systému. 
„Nakonec jsme se v Brikli-

su rozhodli pro dvû licence Solid Edge V15 v je-
ho základní verzi, která plnû pokr˘vá potfieby
spoleãnosti na‰eho rozsahu a to za pfiimûfienou
cenu, a roz‰ífiili je o strojírenskou nadstavbu
TDS-Technik. ZvaÏovali jsme i jiné CAD systémy
obdobné kategorie, ale Solid Edge vyhrál mimo
jiné pro kvalitní kreslící funkce pfii návrhu profi-
lÛ. Parametrick˘ 2D CAD systém Imagineer
Technical a 3D CAD systém Solid Edge totiÏ
vznikly pÛvodnû ve stejné spoleãnosti a fiadu
funkcí mají spoleãn˘ch. Jednoduchost kreslení
a ovládání profilÛ je bezkonkurenãní. Pfiechod
ze SmartSketch na Solid Edge byl pro nás snad-
n˘ a rychl˘. Dal‰ím nezanedbateln˘m kladem
byla moÏnost upravení (customizace) Solid
Edge pfiesnû podle na‰ich potfieb a velmi dobré

a mûsíãnû vyrobí zhruba 35
aÏ 40 briketovacích lisÛ de-
víti základních typÛ, pfiiãemÏ
kaÏd˘ z tûchto typÛ je nabí-
zen je‰tû ve ãtyfiech kon-
strukãních modifikacích. 
Vzhledem ke znaãné konstrukãní i objemové ná-
roãnosti v˘roby se ve spoleãnosti Briklis neobe-
jdou bez vyspûlého poãítaãového fie‰ení a gra-
fického systému. Ing. Miroslav Medek vzpomí-
ná: „V poãátcích jsem pfieváÏnou ãást konstruk-
térské práce zaji‰Èoval sám, pozdûji s pomocí
dvou konstruktérÛ. V souãasné dobû pracují na
strojní konstrukci ãtyfii konstruktéfii a dva se vû-
nují elektrické konstrukci, vãetnû v˘voje softwa-
ru pro fiídící systémy briketovacích lisÛ“. Pan
Medek dodává, Ïe konstrukãní práce neobná‰í
jen „nakreslení“ konkrétního stroje, n˘brÏ kom-
plexní projekt umístûní stroje (v pfiípadû, Ïe je
nutné napojení na jiné technologie) aÏ po doku-
mentaci jednotliv˘ch souãástí pouÏit˘ch v pro-
jektech. 

Konstruktéfii firmy Briklis zaãínali pomûrnû tra-
diãnû s AutoCADem, nicménû záhy pfie‰li k ji-
n˘m fie‰ením: „Od poãátku jsem kladl znaãn˘
dÛraz v konstrukci na elektronické zpracování
konstrukãních dat a unifikaci souãástí pfii kon-
strukci na‰ich strojÛ. Pracoval jsem nejprve 
s ãeskou verzí AutoCADu, nicménû stále jsem
se rozm˘‰lel o novém konstrukãním softwaru,
kter˘ by umoÏÀoval jednodu‰eji zpracovávat
v‰echny v˘‰e uvedené ãinnosti a zároveÀ mini-
malizovat náklady.“ V roce 1997 zaujala pana
Medka nabídka Microsoftu, kter˘ nabízel kreslí-
cí program Imagineer Technical jako roz‰ífienou
souãást Office 97 a protoÏe se program osvûd-
ãil, o dva roky pozdûji provedl Briklis update na
vy‰‰í verzi SmartSketch. Nicménû s expanzí fir-
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Spoleãnost Siemens
pfievzala UGS Corp.

Spoleãnost Siemens roz‰ífiila své portfolio prÛ-
myslového software pfievzetím spoleãnosti UGS
Corp., která je celosvûtovû vedoucím dodavate-
lem software a sluÏeb v oblasti PLM. Spoleãnost
Siemens se díky pfievzetí UGS Corp. stala prvním
dodavatelem pro zpracovatelsk˘ prÛmysl s ucele-
nou hardwarovou a softwarovou nabídkou pro ce-
l˘ Ïivotní cyklus v˘robkÛ a v˘robních zafiízení.
Dohoda o pfievzetí byla uzavfiena mezi spoleã-
nostmi Siemens a nyní jiÏ b˘val˘mi vlastníky Bain
Capital, Silver Lake Partners a Warburg Pincus
dne 25. 1. 2007. Kupní cena ãinila 3,5 miliardy
dolarÛ. Transakce byla schválena pfiíslu‰n˘mi
kontrolními úfiady a nabyla platnost 4. 5. 2007. 
Spoleãnost UGS se stala samostatnou divizí UGS
PLM Software a je souãástí skupiny Siemens
Automatizace a pohony (A&D).
Zatímco se vlastnictví UGS zmûnilo, závazek ur-
ãovat v˘voj na trhu PLM a chránit investice zá-
kazníkÛ do PLM se nezmûnil. I nadále se UGS
PLM Software soustfieìuje na rozvoj celého své-
ho portfolia v˘konn˘ch fie‰ení PLM – vãetnû
CAD/CAM/CAE systémÛ, nástrojÛ pro Digital
Manufacturing a nástrojÛ pro fiízení Ïivotního cyk-
lu v˘robkÛ. Spoleãnosti UGS a Siemens vÏdy klad-
ly na první místo úspûch sv˘ch zákazníkÛ 
a tento základní princip jejich podnikání je platn˘
i nadále. I v budoucnu budou plnit uzavfiené
smlouvy a dohody a  pokraãovat ve v˘voji produk-
tÛ podle dfiíve zvefiejnûn˘ch plánÛ.
UGS, nyní jako UGS PLM Software, bude mít více
moÏností, jak sv˘m zákazníkÛm pomoci dosáh-
nout zv˘‰ení produktivity, v˘konnosti a konku-
renãních v˘hod. Se spojenou nabídkou produktÛ
a roz‰ífien˘mi zdroji budou spoleãnosti UGS 
a Siemens jedinou firmou, která je schopna plnû
integrovat v˘voj v˘robkÛ od projektové fáze aÏ po
v˘robní automatizaci a realizaci a pfiitom propojit
virtuální svût PLM a fyzick˘ svût automatizace. 
Siemens patfií mezi nejvût‰í globální elektrotech-
nické a elektronické koncerny. Spoleãnost za-
mûstnává témûfi 461.000 odborníkÛ, ktefií vyvíje-
jí a vyrábûjí produkty, navrhují a instalují kom-
plexní fie‰ení na míru dle poÏadavkÛ zákazníkÛ 
a nabízejí ‰irokou paletu sluÏeb dle jejich indivi-
duálních potfieb. Siemens nabízí sv˘m zákazní-
kÛm ve 190 zemích inovativní technologie a kom-
plexní know-how. Spoleãnost byla zaloÏena pfied
159 lety a pÛsobí v oblastech informace a komu-
nikace, automatizace a pohony, energetika, do-
prava, zdravotnictví a osvûtlení. 
V obchodním roce 2005/2006 (skonãil 30. záfií
2006) spoleãnost Siemens dosáhla trÏeb 87 mi-
liard EUR a ãistého zisku 3,1 miliardy EUR.
Zastoupení spoleãnosti Siemens v âeské repub-
lice bylo obnoveno v roce 1990. V souãasné do-
bû patfií Siemens s více neÏ 15.800 zamûstnanci
mezi nejvût‰í zamûstnavatele v âR. V obchodním
roce 2005/2006 vykázala skupina podnikÛ
Siemens v âeské republice obrat témûfi 58,6 mi-
liard Kã. Siemens v âeské republice pÛsobí 
v tûchto hlavních oblastech: automatizace a fiíze-
ní, doprava, energetika, informace a komunika-
ce, osvûtlení a zdravotnictví.

zku‰enosti s technickou podporou dodavatele.“
V leto‰ním roce spoleãnost Briklis plánuje za-
koupení dal‰ích licencí Solid Edge a provedení
update pÛvodních licencí. „Solid Edge nám pfii-
nesl zcela nov˘ pohled na konstrukci a projek-
tování. UmoÏÀuje velice rychle a jednodu‰e vy-
tváfiet nové modely a to nejen souãástí, n˘brÏ 
i kompletních celkÛ. Silnou stránkou Solid Edge
je práce se sestavami, variantami a alternativa-
mi, vãetnû nezbytné prÛvodní technické doku-
mentace,“ vypoãítává v˘hody tohoto fie‰ení ing.
Miroslav Medek, pfiiãemÏ podot˘ká, Ïe právû dí-
ky této moÏnosti si klienti mohou vytvofiit kom-
plexní prostorovou pfiedstavu o instalaci zafiíze-
ní – hlavnû pfii projektování umístûní briketova-
cích linek do stávajících v˘robních hal. 



Na zaãátku roku 2007 probûhl ve ‰panûlském
Alicante "EMEA Partner Sales Summit", které-
ho se úãastnilo více neÏ 300 obchodních part-
nerÛ spoleãnosti UGS Corp., pfiedního svûtové-
ho dodavatele PLM software a sluÏeb.
Angus Marshall, UGS director for Sales and
Channel Programmes for EMEA, zde mimo jiné
oznámil, Ïe se podafiilo v roce 2006 zv˘‰it po-
ãet zákazníkÛ v oblasti Evropa, Stfiední v˘chod 
a Afrika (EMEA) o 15 %. 
Program summitu byl zamûfien zejména na
pfiedvedení zdokonalení nov˘ch verzí produktÛ
NX, Solid Edge, Teamcenter, Femap a Tecno-
matix. 
Velk˘ dÛraz byl také kladen na zefektivnûní ob-
chodního modelu. „Téma tohoto roku ’Own the
road’ plnû navazuje na moÏnosti zvy‰ování kre-
ditu na‰ich obchodních partnerÛ v roce 2007 
a na druhou stranu to vede k inovacím“ fiekl
Angus Marshall.
„Odezva, kterou jsme získali bûhem roku 2006
ukazuje, Ïe prodejní teamy jsou vysoce motivo-
vány a tû‰í se z faktu, Ïe rok 2007 bude fan-
tastick˘m rokem jak pro UGS, ale hlavnû pro na-
‰e zákazníky“.
U pfiíleÏitosti tohoto setkání zástupci UGS pfie-
dali nejúspû‰nûj‰ím partnerÛm ocenûní v rÛz-
n˘ch kategoriích.
Spoleãnosti AXIOM TECH byla udûlena cena
„Best Channel Partner of the year“ a Milan
TÛma navíc byl ocenûn jako “Best Channel
Partner Sales Person of the year“. 
AXIOM TECH tak potvrdil status dlouhodobû nej-
v˘znamnûj‰ího a nejvût‰ího partnera UGS, a to
nejen v âeské republice.
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Vzhledem k nezávislosti na pouÏívaném CAD systému, je TEAMCENTER nasazen˘ jiÏ na 3 000 000
pracovi‰tích jak v nadnárodních spoleãnostech jako jsou Boeing, GM nebo BMW, tak i v mal˘ch
a stfiedních firmách nejen ve strojírenském prÛmyslu. 

PLM systém TEAMCENTER 
– nejroz‰ífienûj‰í svûtové fie‰ení správy technick˘ch dat

A K T U A L I T Y

Za poslední desetiletí vût‰ina podnikÛ, ale i
men‰ích firem, vybavila své konstrukce a tech-
nologie CAx systémy a vyprodukovala obrovské
mnoÏství dat a rÛzn˘ch doprovodn˘ch dokumen-
tÛ v elektronické formû. Tím se nyní velice ur-
gentnû zaãíná projevovat snaha mít svá data
pod spolehlivou a jednoznaãnou kontrolou. ¤e-
‰ením je zavádûní PLM systémÛ (PLM = product
lifecyle managment), nûkdy také naz˘van˘ch
PDM.
AXIOM TECH v této oblasti nabízí PLM/PDM
systém TEAMCENTER od spoleãnosti SIEMENS
UGS (dfiíve UGS). Aãkoliv by se zdálo, Ïe hlavní-
mi uÏivateli TEAMCENTERU jsou spo-
leãnosti, které mají CAx systém NX
Unigraphics nebo Solid Edge (také od
UGS), skuteãnost je taková, Ïe poãet
instalací ve firmách, které mají CATII,
je srovnateln˘ s poãtem instalací s
NX Unigraphics. Znaãn˘ vliv na tyto
poãty instalací s TEAMCENTERU a CA-
TII má i skuteãnost, Ïe z deseti nej-
vût‰ích automobilek na svûtû jich
osm pouÏívá PLM systém TEAMCEN-
TER, také díky velmi propracované in-
tegraci právû do CATIE (obr. 1-2). Je
ale také ãasto nasazován se systémy
ProEngineer a Solid Works.

Tak napfiíklad firma Boening si u projektu letou-
nu F/A-18E/F (obr. 3) za pouÏití PLM Teamceter
dala za cíl zkrácení plánu termínÛ, sníÏení ná-
kladÛ a zv˘‰ení v˘konnosti. V˘sledkem byl
40mûsíãní v˘vojov˘ cyklus (od spu‰tûní projektu
po první let). Takto krátkého ãasu bylo dosaÏe-
no pfiedev‰ím díky sníÏení poãtu zmûn o 75 %.
Díky tomu také do‰lo k 25% sníÏení nákladÛ na
náfiadí a nástroje. Celkem bylo u‰etfieno 300 
tisíc v˘robních hodin. První vyroben˘ kus mûl
ménû nedostatkÛ neÏ tisící vyroben˘ kus pfied-
chozího modelu F-18C/D.

Dlouholeté zku‰enosti ukazují,
Ïe procesy a správa dat se 
u velk˘ch spoleãností principiál-
nû neli‰í od mal˘ch firem. Nasa-
zení PLM systému u velk˘ch
spoleãností umoÏÀuje díky kom-
fortnímu a komplexnímu pfiístu-
pu k informacím o v˘robku, Ïe
se i tato velká spoleãnost jeví
jako malá kompaktní firma.

1

2

3

VÏdy, kdyÏ uvidíte logo HP Preferred Partner,
víte, Ïe jednáte s partnerem spoleãnosti
Hewlett-Packard, kter˘ splÀuje pfiísná kritéria
jejich programu. HP Preferred partner je zá-
rukou ‰piãkové kvality sluÏeb zákazníkÛm na
poli informaãních technologií, pfiedstavuje zá-
ruku jedineãné kombinace odborn˘ch znalos-
tí, blízkosti a pfiizpÛsoben˘ch fie‰ení.
AXIOM TECH se jiÏ tradiãnû k HP Preferred
PartnerÛm fiadí. 
Navíc získal jedineãnou specializaci v oblas-
ti pracovních stanic. Jako odborníci v oboru
Vám poskytnou své zku‰enosti, navrhnou 
a uskuteãní fie‰ení ‰itá na míru va‰im ob-
chodním potfiebám.
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Co nám vlastnû PLM pfiiná‰í? 
Zaprvé nám umoÏní jednoznaãn˘ a autorizovan˘
pfiístup k datÛm s okamÏitou dostupností. Toho
je dosaÏeno tím, Ïe data (informace) o produk-
tu jsou jednoznaãnû svázána s tímto v˘robkem
a nevyskytují se v neplatn˘ch verzích v rÛzn˘ch
oddûleních podniku. V tûchto oddûleních je po-
tfieba mít pfiístup k rÛzn˘m dokumentÛm viz.
obr. 4.

KaÏd˘ díl v sestavû je reprezentovan˘ jako
POLOÎKA neboli ITEM, kter˘ je vût‰inou v rÛz-
n˘ch revizích. Pod kaÏdou revizí se skr˘vají
v‰echny související dokumenty: 3D model, ná-
hledy, v˘kresy, NC programy, formuláfie s kusov-
níkov˘mi atributy, rÛzné protokoly v textové for-
mû nebo MS World, pfiípadnû PDF dokumenty 
a spousta dal‰ích doplÀujících informací. (obr. 5)

PoloÏka (ITEM) mÛÏe b˘t rÛzného
charakteru, napfi. vyrábûn˘ díl,
standardní díl, technologick˘ díl
(napfi. elektrody pro pálení), nápl-
nû nebo oleje a podle toho obsa-
huje rÛzné formuláfie s rÛzn˘mi
kusovníkov˘mi informacemi.
Ov‰em ITEM muÏe b˘t i napfiíklad

typu „zakázka“, kdy se pod touto poloÏkou na-
cházejí v‰echny informace o dané zakázce (na-
bídka, objednávka, cenové informace, informa-
ce o zákazníkovi nebo dodavateli, které mohou
b˘t provázány s IS nebo jinou externí databází).
Pro správné fungování systému je potfieba na-
definovat uÏivatele a skupiny s rÛzn˘mi pfiístu-
pov˘mi právy k jednotliv˘m dokumentÛm, ãímÏ
je zabezpeãen autorizovan˘ pfiístup k datÛm.
PDM systém také automaticky hlídá spolupráci
více konstruktérÛ na jednom projektu, uzamyká
rozpracované díly (Check in-out). Dále je moÏné
vyuÏívat tzv. procesy, které automaticky fiídí toky
dat ve firmû a vede k jejich standardizaci. Mezi
charakteristické procesy patfií schvalování, kdy
napfiíklad po schválení modelu odpovûdn˘mi 
osobami se tento model automaticky pfiedá do
technologie a je moÏné na nûm definovat obrá-
bûcí operace. Na modelu se zmûní pfiístupová
práva a není na nûm moÏné dûlat zmûny.

Jakékoliv dal‰í zmûny jsou jiÏ automaticky chá-
pány jako dal‰í revize. Tyto nástroje zabezpeãu-
jí aktuálnost a jednoznaãnost dat, coÏ je jedna
z hlavních funkcí PDM.
Dal‰í dÛleÏitou funkcí je moÏnost vyhledávání
dat podle rÛzn˘ch kritérií s moÏností pfieddefi-
novan˘ch vyhledávacích funkcí. TakÏe napfi. pfii
fie‰ení zakázky v nástrojárnû na podobnou for-
mu snadno zjistíme potfiebné informace (tech-
nické fie‰ení, stanovení ceny atd.) viz. obr. 6.

TEAMCENTER skuteãnû poskytuje nejen kon-
struktérÛm, ale hlavnû vedoucím pracovníkÛm,
pracovníkÛm na kontrole a servisu, ve v˘robû,
ale i obchodnímu oddûlení ve‰keré dostupné in-
formace o v˘robku v prÛbûhu celého jeho Ïivot-
ního cyklu. (obr. 7)

Petr MÀaãko

4

5

7

6
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UÏivatel znal˘ pfiedchozí verze si pov‰imne 
opût nového úvodního „screenu“. Tento je v˘ji-
meãn˘ tím, Ïe se do nûj nanominovala vizuali-
zace na‰eho zákazníka, uÏivatele Solid Edge,
spoleãnost Ke‰ner, a.s. Najdete ji vlevo naho-
fie, je to dopravník Flexowell, kter˘ jste mohli
spatfiit v kalendáfii UGS na rok 2006 v ‰ir‰í 
nominaci a také v na‰em loÀském ãísle
Zpravodaje.

V kvûtnu byl Solid Edge verze 20 ohlá‰en a v srpnu byl dán do prodeje. Pojìme se tedy podívat,
co nám nová verze pfiiná‰í, v ãem je lep‰í, rychlej‰í, tedy ãím nás v˘vojáfii divize SIEMENS UGS
PLM Software potû‰í.

Rozsáhlé sestavy
Novinky Solid Edge V20 jsou zamûfieny pfiede-
v‰ím na práci s rozsáhl˘mi sestavami, se kter˘-
mi se dnes setkáváme daleko ãastûji neÏ v mi-
nulosti.
Zásadní novou funkcí jsou Zóny. Zóna je oblast
vydefinovaná kvádrem v sestavû. UÏivatel defi-
nuje souãásti, které do zóny spadají celé, tj.
pouze ty, které jsou uvnitfi, nebo i ty, které do zó-
ny spadají ãásteãnû. Je to mnoÏina souãástí,
která je definována svou polohou v sestavû. 
S takto vydefinovanou skupinou souãástí lze dá-
le pracovat pfii zmûnách viditelnosti nebo pfii v˘-
bûru souãástí. Zóna je pevná k soufiadnému
systému sestavy, coÏ zaji‰Èuje, Ïe souãásti jsou
do zóny pfiidávány/odebírány dynamicky a zcela
automaticky pouze na základû jejich aktuální
polohy v sestavû. Od konfigurací se zóny li‰í
tím, Ïe v konfigu-
racích jsou sou-
ãásti definovány
na základû jejich
jména, resp. uÏi-
vatelsk˘m v˘bû-
rem konkrétních
souãástí. Tím, na
rozdíl od zón, ne-
jsou dynamicky
aktualizovány a
vyÏadují uÏivatel-
sk˘ zásah. UÏiva-
tel si mÛÏe defi-
novat libovoln˘
poãet zón v kaÏ-
dé sestavû, definovat její název a její viditel-
nost. Tím lze zajistit snadnou orientaci v roz-
sáhlé sestavû.
Dal‰í funkcí pro snadnou orientaci v rozsáhl˘ch
sestavách je moÏnost seskupit souãásti ve
stromu sestavy, aniÏ by byly v podsestavû.
Komponenty lze pak libovolnû taÏením my‰í pfie-
skupovat, skupiny do sebe zanofiovat apod.
Pro snadnou manipulaci se souãástmi a podse-
stavami v˘vojáfii vylep‰ili i transformaãní funkce
posunutí a otoãení. Koneãnou polohu lze nyní
definovat pfiesn˘mi soufiadnicemi nebo v˘bûrem
klíãov˘ch bodÛ na geometrii komponent. K tomu
je pfiidána funkce kopie, takÏe lze nyní vkládat
opakující se komponenty i tûmito funkcemi.

Pro práci s rozsáhl˘mi projekty, zvlá‰tû v pfiípa-
dû, kdy je tfieba mít otevfieno nûkolik oken s rÛz-
n˘mi souãástmi, sestavami a v˘kresy, byl pfiidán
správce operaãní pamûti. Pokud se uÏivatel,
pfiedev‰ím 32 – bitové instalace Solid Edge, pfii-
blíÏí hornímu limitu pamûti operaãního systému,
Solid Edge uÏivateli nabídne seznam otevfien˘ch
dokumentÛ s informací o tom, zda je dokument
aktuálnû uloÏen, kdy byl naposled editován 
a nabídne moÏnost zavfiení tûchto dokumentÛ

pro uvolnûní pamûti.
Pro lep‰í vyuÏívání pamûti lze u sestav nastavit
automatickou deaktivaci komponent po nûja-
kém ãasovém limitu. Tím je zaji‰tûno, Ïe kom-
ponenty, se kter˘mi se uÏ del‰í dobu nepracuje,
napfi. mûfiení, editace apod., nezabírají místo 
v pamûti.
Nemal˘m vylep‰ením je automatické vazbení 
v sestavû. Tuto funkãnost ocení zvlá‰tû uÏivate-
lé, ktefií pfiebírají data od kooperantÛ nebo zá-
kazníkÛ, ktefií mají jin˘ CAD systém. Problém 
s importem je dnes jiÏ minulostí díky ‰irokému
spektru pfiekladaãÛ, kter˘mi Solid Edge dispo-
nuje. Problém není ani s parametriãností mode-
lu díky Feature Recognizeru ãi Direct Editingu.

Problém je s pfienosem vazeb sestavy. Verze 20
fie‰í i tuto nemalou potíÏ. Automatické vazbení
probíhá na vybrané skupinû souãástí na zákla-
dû vzájemné polohy jejich geometrie.

Zamûfiení na rozsáhlé sestavy je i ve v˘kresech.
V˘kresy nyní umoÏÀují reÏim náhledu, ãímÏ pfii
otvírání v˘kresu není kontrolována aktuálnost,
coÏ zrychlí jejich otevfiení. ZÛstává v‰ak zacho-
vána moÏnost pfiidávat kóty nebo jinak pracovat
s jiÏ existujícími pohledy, napfi. skr˘vat hrany.

Solid Edge jako analytick˘ nástroj
Zlomová funkce je Hledání fie‰ení. UÏivatel ji na-
lezne ve v˘krese nebo ve skicáfii. Tato funkce
dává uÏivateli moÏnost nalézt konkrétní hodno-
tu kóty ãi jiné promûnné, která není pfiímo váza-
ná s variabilní kótou (promûnnou). Typick˘m pfií-
kladem mÛÏe b˘t nalezení osové vzdálenosti fie-
menového pfievodu ãi polohy napínací kladky
pro konkrétní délku fiemenu. ¤e‰ení se hledá 
iteraãní metodou.
Pro správné fie‰ení lze nyní k promûnné zadat 
i pravidla o nab˘vání jejich hodnot. Systém pak
nedovoluje pouÏít hodnoty mimo vytyãen˘ roz-
sah. Pravidla jsou dvojího druhu: seznam dis-
krétních hodnot, které jsou povoleny nebo roz-
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Free Flow Machining – nová strategie obrábûní tvaru 
Nová verze NX 5 s sebou v oblasti CAM pfiiná‰í fiadu novinek jak v oblasti uÏivatelského interface,
tak i v moÏnostech samotné tvorby NC programÛ. Jedním z nejv˘raznûj‰ích prvkÛ, které CAM NX5
pfiiná‰í, je Free Flow Machining TM. Jde o zcela nov˘ pfiístup k vytváfiení drah nástroje, kter˘ pro-
gramátorovi umoÏÀuje rychle a snadno pfiipravit efektivní strategii obrábûní.

Tradiãní metody tvorby NC dráhy vût‰inou pouÏívají pevnû dan˘ vzor dráhy, kter˘ je aplikován na da-
ném objemu ãi povrchu. Typicky jde o tzv. fiádkování, které je tvofieno paralelními dráhami nástroje
nebo druh kapsování, kdy je dráha nástroje tvofiena sérií offsetÛ limitního tvaru obrábûné oblasti.
Tyto tradiãní metody lze úspû‰nû pouÏívat na vût‰inû tvarÛ, vût‰inou v‰ak vyÏadují dal‰í doplÀující
operace pro perfektní dokonãení povrchu v rozích, na zaobleních apod. K tûmto základním meto-
dám s pevn˘m vzorem lze v tradiãních pfiístupech alternativnû pouÏít moÏnost generovat dráhu ná-
stroje na základû isoãar, UV kfiivek dan˘ch vnitfiní topologií ploch. Ve vût‰inû pfiípadÛ v‰ak na mo-
delu tvofieném sadou povrchov˘ch ploch nejsou tyto vnitfiní UV kfiivky mezi jednotliv˘mi plochami
konzistentní a není proto moÏné je pouÏít k fiízení dráhy. Obvykle lze tento problém fie‰it vytvofiením
náhradní, zjednodu‰ené a samostatné plochy, která je pak pouÏita jako fiídící pro tvorbu dráhy na
pÛvodních plochách modelu. V NX známe tuto metodu pod názvem Surface Area. Vytváfiení ná-
hradních ploch v‰ak zabírá ãas a vyÏaduje také urãitou zku‰enost jak v oblasti tvorby volnû tvaro-
van˘ch ploch, tak v samotném pouÏití této metody. Nelze opomenout ani fakt, Ïe programátor mu-
sí mít v dané chvíli k dispozici volnou licenci na tvorbu obecn˘ch ploch.

Nov˘ pfiístup k tvorbû NC drah, kter˘ je k dispozici v NX5, vyuÏívá strategii Streamline Tool Path.
Tato strategie eliminuje nev˘hody tradiãních metod generování dráhy a sluãuje v sobû v˘hody obrá-
bûní po UV kfiivkách s moÏností obrábût oblasti tvofiené stûnami s nenavazujícími UV kfiivkami, a to
bez nutnosti tvorby fiídící plochy. Dráhy vytvofiené metodou Streamline jsou nezávislé na zpÛsobu ja-
k˘m byl vytvofien model a vyuÏívají pfiirozené tvarové charakteristiky obrábûné oblasti jako celku. 

Z toho plynou následující v˘hody: 

• kvalitnûj‰í v˘sledn˘ povrch obrobku

• pfiíznivûj‰í prÛbûh zatíÏení nástroje

• vy‰‰í produktivita

• sníÏení poãtu dokonãovacích operací

Princip definice nové metody je následující: uÏivatel vybere standardním zpÛsobem part geometrii.
V rámci této geometrie vybere sadu ploch které chce obrábût - podobnû jako u metody Area Milling.
Systém automaticky nabídne fiídící fietûzce kfiivek. Pokud uÏivatel poÏaduje jiné fiídící kfiivky, mÛÏe
provést v˘bûr vhodn˘ch fiídících kfiivek ruãnû. Systém nabídne náhled fiídícího vzoru, kter˘ je po-
stupn˘m pfiechodem tvaru z jedné sady fiídících kfiivek do druhé. Tento postupn˘ pfiechod tvaru je
obdobou morphingu, jak jej známe napfiíklad z grafick˘ch a animaãních aplikací. ¤ídící vzor je po-
tom aplikován na samotnou obrábûnou geometrii. Dráha nástroje je navíc pfiesnû omezená tak, aby
se nástroj teãnû dot˘kal hraniãních hran vybrané oblasti. Lze fiíci, Ïe metoda Streamline je zdafiilou
kombinací metod Surface Area a Area Milling, znám˘ch z pfiedchozích verzí NX. Je moÏné ji pouÏít
jak pro tfiíosé, tak pro pûtiosé obrábûní.

Streamline je první z metod projektu Free Flow Machining TM. Dal‰í metody budou následovat ve
verzích NX6 a NX7. 

Martin Králík

NX CAM s novou tváfií
O technick˘ch kvalitách UGS NX se jiÏ pfiesvûd-
ãilo mnoho uÏivatelÛ z pfiedních strojírensk˘ch
firem. Právem patfií tento software ke svûtové
‰piãce mezi CAD/CAM a nadále si svou pozici 
upevÀuje díky mnoha vylep‰ením. 

NX CAM pfiichází od verze
NX5 s nov˘m uÏivatelsky
velmi pfiíjemn˘m vzhledem.
Tento trend byl jiÏ naznaãen
v pfiede‰lé verzi a díky pfiíz-
nivému ohlasu uÏivatelÛ byl
roz‰ífien do v‰ech menu.
Vzhled operací se nyní sjed-
notil na jedno dialogové ok-
no, kde jsou v‰echny po-
tfiebné hodnoty a pfiepínaãe
srovnány pod sebou. Aby se
uÏivatel neztratil v dlouhém
sloupci, jsou poloÏky sdru-
Ïeny do logick˘ch skupin,
které lze dle potfieby skr˘vat
a zobrazovat. Tímto se celá
práce urychlí a zpfiehlední.

ZÛstala zde také moÏnost nastavení vzhledu dle
pfiání uÏivatele a typu právû provádûné práce.  
Dal‰ím v˘znamn˘m vylep‰ením jsou obrázkové
nápovûdy. Pokud uÏivatel vybere hodnotu nebo
klikne na pfiepínaã, zobrazí se vedle názorn˘ ob-
rázek. Na tomto obrázku bude vidût, co daná
hodnota ovlivní. 
Tato verze se doãkala také ãeské lokalizace.
UÏivatel se jiÏ nebude muset uãit technické v˘-
razy v angliãtinû, ale v‰e si pfieãte ãesky. Samo-
zfiejmostí je i ãeská nápovûda. Pfiibyla cviãení,
která jsou zamûfiena na jednotlivé oblasti obrá-
bûní. Tato cviãení provedou NC-programátora
krok po kroku technickou pfiípravou operací.

Tomá‰ Janu‰ka

sah libovoln˘ch hodnot s moÏností definice 
okrajov˘ch podmínek. Tato pravidla jsou systé-
mem pouÏívána obecnû, tzn. Ïe ani uÏivatel ne-
smí s hodnotou promûnné tato pravidla poru‰it.

Pfieklady
Kromû importu formátu DWG 2007 je novû 
k dispozici jako modul obousmûrn˘ pfiekladaã
pro díly a sestavy pro formát CATIA V5.
Podporován pro pfieklad je i nejnovûj‰í formát
Pro/E Wildfire 3.0.

Drobnosti pro potû‰ení exitujících zákazníkÛ
Pfii vkládání pohledu na v˘kres si mÛÏe uÏivatel
vybrat z PohledÛ modelu, kter˘ obsahuje PMI
kóty a umístit jej na v˘kres vãetnû jeho PMI kót. 
Asociativní tabulka rozmûrové fiady souãásti ve
v˘krese, kdy jsou kóty v˘kresového pohledu 
s tabulkou propojeny.
Podpora ãerno/bílé barvy, která se automaticky
pfiepíná podle zvoleného pozadí tak, aby v˘kres

byl stále ãiteln˘ a ãáry nespl˘valy s pozadím.
Správce zmûn pohledÛ má vylep‰ené a roz‰ífie-
né funkce sledování a fiízení proveden˘ch zmûn
pro zmûnové fiízení projektÛ.
V sestavû je novû kromû kontroly prÛmûru závi-
tu pfii kolizích testováno i stoupání.
Obdobû jako je v sestavû seskupování dílÛ, je 
v prostfiedí souãásti a plechové souãásti moÏné
seskupovat modelové prvky pro lep‰í orientaci
v rozsáhl˘ch modelov˘ch stromech.
Vylep‰ení je i v knihovnû prvkÛ, kde je moÏné
definovat sloÏitûj‰í a komplexnûj‰í tvary sloÏe-
né z více prvkÛ i v rÛzn˘ch konstrukãních rovi-
nách. U nového prvku knihovny lze i definovat,
zda bude konstrukãní prvek pouÏit povinnû ne-
bo volitelnû. K tomu je pfii vkládání prvku kni-
hovny zobrazeno dialogové okno Parametry 
prvkÛ, kde jsou jednotlivé konstrukãní prvky
pfiehlednû zobrazeny, vãetnû nápovûdy jak jej 
umístit a informací o aktuálním stavu definice
vloÏení. 

U plechov˘ch dílcÛ doznal v˘znamného posílení
rozvin, kter˘ bez problémÛ a úprav provede roz-
vinutí dílcÛ, které mají sraÏení na hranách, za-
hloubené díry v ohybech apod., ãili rozvine i díl-
ce s v˘fiezem, kter˘ neprochází celou tlou‰Èkou
materiálu.
Solid Edge V20 pracuje kromû 64bitové platfor-
my novû i na operaãním systému Microsoft
Vista.

Napojení na PDM
V˘znamná vylep‰ení lze najít v napojení Solid
Edge na Teamcenter. Pfiedev‰ím jsou to rychlej-
‰í pfiístup do databáze, nové nástroje na klono-
vání projektÛ a sestav, spolupráce s verzí
Teamcenter 2007 nebo Teamcenter Express
V2.2 a vylep‰en˘ import existujících do databá-
ze Teamcenter.
Napojení na Insight je vylep‰eno o správu akcí
s dokumenty a nové vylep‰ené web-party.

Václav Blahník
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Zkrátit v˘vojov˘ cyklus, eliminovat v˘robu proto-
typÛ virtuálním testováním, moÏnost pfiinést 
v zakázkové v˘robû zákazníkovi pfiehled o v˘rob-
ku je‰tû pfied jeho vyrobením je mimo jiné úlo-
hou 3D CAD systémÛ. Tedy jin˘mi slovy zrychlit
(ãas), navrhnout funkãní v˘robek na první pokus
(kvalita), a pochopitelnû napfi. vyuÏít vizualizací
v marketingu jsou nástroje, jak získat nebo na-
opak u‰etfiit více penûz. 
Ale pouze nasazení „nûjakého 3D CAD“ není sa-
mospasitelnou cestou, jak posunout tuto pro-
vázanou trojici na vy‰‰í úroveÀ. 
Jen získání dat v 3D systému nestaãí, zejména
pokud tato data není moÏné vyuÏít opakovanû
ani pro vlastní konstrukci, protoÏe je po letech
prostû nenajdete nebo je vyhledáváte pfiíli‰
dlouho a stejnû není jisté, zda se jedná o plat-
ná „ostrá“ data.
Neménû dÛleÏit˘m faktorem je plynulé provázá-
ní na dal‰í systémy (IS, CRM, EPR, sklady atd.),
aby nedocházelo k dnes stále je‰tû pomûrnû
bûÏné praxi – pfiedávání dat „pfies zeì“. Tedy si-
tuaci, kdy kaÏdé oddûlení ve firmû vytváfií svoje
vlastní databáze dat a de facto separátní zmû-
nová fiízení. Pak jsou ãasové zisky CAD systému
redukovány na pouhé rychlej‰í (a to je‰tû ne
vÏdy) generování dokumentace.
Právû provázání a sdílení dat nejen v kon-
strukãním cyklu návrh/konstrukce/testování,
ale i do fáze v˘roby – programování CNC strojÛ,
fiízení v˘roby a lidsk˘ch zdrojÛ aÏ po distribuci –
je podmínkou úspû‰nosti.
Samozfiejmou otázkou je, jak vyfie‰it tuto pro-
blematiku s ãasto velmi omezen˘m rozpoãtem.
Odpovûdí mÛÏe b˘t komplexní CAD/CAM/CAE/
PLM portfolio spoleãnosti UGS PLM Solutions,
urãené pro potfieby mal˘ch a stfiedních firem.
Solid Edge, samostatnû funkãní CAD ãást toho-
to portfolia je první instancí, jak data potfiebná
pro úspû‰né fungování celé firmy získat a pfie-
dat pro dal‰í vyuÏití. Solid Edge je postaven na
ovûfieném modelovacím jádfie Parasolid, které

Solid Edge – komplexní 3D fie‰ení pro konstrukci elektromechanick˘ch zafiízení

Otázkou dne‰ní doby jiÏ není „proã vlast-
nû nasazovat 3D modelování na místo 2D
kreslení“, protoÏe potfieba vyuÏívat pfiíno-
sÛ 3D CAD systémÛ není pro fiadu 
firem uÏ ani tak konkurenãní v˘hodou, 
jako existenãní nutností.
V‰e se toãí okolo pomyslného trojúhelní-
ku tfií navzájem propojen˘ch veliãin: ãas,
peníze a kvalita.

rovnûÏ vlastní a vyvíjí spoleãnost UGS PLM
Solutions. Toto jádro vyuÏívá i fiada konkurenã-
ních CAD produktÛ.

Zkusíme si nyní nastínit, jak˘m zpÛsobem by se
mohlo postupovat napfiíklad pfii konstrukci zafií-
zení, obsahujících elektrické i mechanické prv-
ky, rámové konstrukce, plechové a plastové dí-
ly a podobnû. Jsou to typicky mûfiící pfiístroje,
hrací, v˘dejní a nápojové automaty, balicí a pfie-
pravní technika, spotfiební elektronika a kaÏd˘
si jistû vzpomene na mnoho dal‰ích pfiípadÛ.
UÏ jen popis základních funkãností Solid Edge
by mnohokrát pfiesáhl rámec tohoto ãlánku 
a navíc v Solid Edge existují vÏdy minimálnû dvû
rovnocenné cesty, kterak dosáhnout poÏadova-
ného v˘sledku, proto se zamûfiíme pfiímo na nû-
které funkãnosti, které cel˘ proces konstrukce
zjednodu‰í a razantnû urychlí. 

Insight – vestavûn˘ PDM systém
Efektivní správa dokumentace je nezbytn˘m zá-
kladem pro dosaÏení zkrácení v˘vojového cyklu
a sníÏení nákladÛ uvnitfi v˘robní organizace. 
Technologie Solid Edge Insight plnû integrovaná
v programu elegantnû spojuje CAD systém, ná-
stroje pro správu dokumentace a webovû orien-
tovanou spolupráci do jedné aplikace, kterou je
snadné implementovat a spravovat. DÛleÏité
pro uÏivatele-konstruktéra je, Ïe se nemusí uãit
ovládání Ïádného nového software, ale pfiíkazy
pro správu dat jsou pro nûj v podstatû nevidi-
telné a uÏivatel je spou‰tí naprosto automaticky
pouÏíváním CAD systému. Pfii práci na sestavû
má uÏivatel okamÏitou kontrolu nad stavem
souvisejících dokumentÛ a informacemi o do-
stupnosti nové verze, popfi. kter˘ dal‰í uÏivatel
právû pracuje na tom kterém dílu sestavy.
Samozfiejmou moÏností je i dálková spolupráce
(pfies internet), pfiípadnû pfiipomínkování kon-
strukce ze strany externí organizace. 

ZERO D
S jedineãnou technologií virtuálních komponent
projektant ãi ‰éfkonstruktér jednodu‰e nastíní
své my‰lenky a tak v neb˘vale krátké dobû od-
startuje proces v˘voje zafiízení. 
Projektant mechanické ãásti elektrického zafií-
zení pfiedbûÏnû rozvrhne strukturu zafiízení na
jednotlivé podskupiny, podsestavy a díly pfiímo 
v prostfiedí programu Solid Edge. Tuto prozatím
virtuální strukturu je moÏné velice snadno prÛ-
bûÏnû mûnit a pfiizpÛsobovat tak v˘voji.
Pomocí jednoduch˘ch 2D a 3D skic projektant
mapuje svoje pfiedstavy a tyto skicy mÛÏe pfiímo
ze sestavy pfiifiazovat dan˘m podsestavám a dí-
lÛm. Samozfiejmostí je zakomponování jiÏ exis-
tujících dílÛ do konceptu virtuální sestavy.
Po vyfie‰ení základních rozmûrov˘ch a funkãních
otázek je moÏné virtuální komponenty pfiegene-
rovat na skuteãné, fyzicky existující soubory,
kter˘m se pfiípadnû pfiifiadí uÏivatelská práva
pro spolupracující konstruktéry a poté je moÏné
na sestavû soubûÏnû pracovat.
V˘hodou je, Ïe návrh pomocí virtuálních kompo-
nent je moÏné provádût kdykoli v prÛbûhu práce
se sestavou! Je tedy moÏné virtuálnû naprojek-
tovat a nadefinovat zmûny ãi úpravy jiÏ stávající,
funkãní sestavy.
Projektanti elektrosekce soubûÏnû s návrhem
mechanické ãásti elektrického zafiízení projektu-
jí schémata a následnû desky plo‰n˘ch spojÛ
ve specializovan˘ch aplikacích, s kter˘mi jsou
zvyklí pracovat.

Modelování specifick˘ch dílÛ 
Objemové modelování základních prvkÛ dnes jiÏ
zvládá snad kaÏd˘ 3D systém. DÛleÏitá je ale
schopnost efektivnû vyuÏívat i v CAD systému
postupÛ „takhle se to v praxi skuteãnû dûlá“,
na jejichÏ zmapování a aplikaci v˘robce progra-
mu klade dÛraz, a které preferuje pfied vnuco-
váním vlastní vize postupu projektování zákazní-
kovi. 
A právû zmapováním a vyuÏitím tûchto uÏivatel-
sk˘ch procesÛ je Solid Edge jedineãn˘. Nejen
moÏnost plnû hybridního 2D/3D, parameric-
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ko/neparametrického a objemovo/plo‰ného
modelování, ale i pfiednastavené typické „su-
perprvky“ pro nejãastûji pouÏívané rutinní, ale
ãasovû nároãné ãinnosti jsou faktory, které v˘-
raznû usnadÀují a urychlují moÏnost technolo-
gicky správné a zároveÀ rychlé a pfii tom kvalit-
ní konstrukce.
Rapid Blue™ – technologie plo‰ného modelová-
ní je flexibilním nástrojem vytváfiení libovoln˘ch
obecn˘ch tvarÛ, kdy odstraÀuje tradiãní omeze-
ní vytváfiení ploch daná stromem historie.
UmoÏÀuje vytvofiit plochu pomocí více profilÛ
prÛfiezu a vodících trajektorií souãasnû, s modi-
fikací nezávislou na historii jejich vzniku. 
Technologie pro pfievzetí stávajících 2D dat z ji-
n˘ch CAD systémÛ umoÏÀuje automatické slo-
Ïení minimálnû dvou, typicky ale tfií i více jiÏ na-
kreslen˘ch 2D prÛmûtÛ souãásti nebo sestavy
do 3D prostfiedí, kde se na tomto základû vy-
tvofií model.

Modelování plechov˘ch dílÛ
Souãástí Solid Edge je mimo jiné speciální pro-
stfiedí pro tvorbu plechov˘ch dílÛ, které vûrnû si-
muluje specifické procesy, které jsou typické
pro v˘robu plechov˘ch dílÛ, v oblasti konstrukce
elektrick˘ch zafiízení pomûrnû hojnû pouÏíva-
n˘ch. Prostfiedí pfiímo obsahuje pfiednastavené
konstrukãní prvky, specifické pro „plechafiinu“,
jako jsou napfiíklad prolisy, v˘ztuhy, prÛvlaky,
vûtrací otvory apod. Pfiímo základními prostfied-
ky programu (bez nadstavbov˘ch modulÛ, které
jsou ale také k dispozici) lze rychle a pfiesnû vy-
tvofiit v‰echny prvky plechov˘ch dílÛ, které je
moÏné získat vystfiíháním, vysekáním, vypále-
ním laserem ãi vyfiezáním vodním paprskem,
vãetnû doplÀkového tváfiení pfiímo na stroji a ná-
sledn˘m naoh˘báním na klasick˘ch oh˘baãkách
nebo ohraÀovacích lisech. 
Tyto klasické metody jsou doplnûny o moÏnosti
deformaãnû tváfien˘ch prvkÛ – profilové ohyby
po zakfiivené hranû, otevfiené a uzavfiené lemy
(tzv. pertly, drápky atd.), vyztuÏení ohybu a dal-
‰í. V pfiípadû, Ïe se díl, typicky napfiíklad tvaro-
v˘ pfiechod vzduchotechniky, nevyrábí stáãením
na zkruÏovaãce, ale postupn˘m oh˘báním na o-
hraÀovacím lisu, je moÏné velmi snadno nasta-
vit, na kolik ohybÛ má b˘t v˘sledn˘ tvar vyroben.
Ohyby jsou formou nastaviteln˘ch koncov˘ch
znaãek zaznamenány ve v˘stupním souboru
rozvinutého tvaru.
Získání asociativního rozvinutého tvaru plecho-
vého dílu, jehoÏ v˘poãet respektuje normy âSN
(v˘poãet podle standardního vzorce) i uÏivatel-
ské zvyklosti (aplikace uÏivatelsk˘ch znalost-
ních tabulek odpoãtÛ) je samozfiejmou souãástí
procesu. 
Solid Edge standardnû umoÏÀuje uloÏení rozvi-
nutého tvaru z modelu pfiímo do DXF, kdy je
moÏné pfiímo nastavovat, jaké prvky modelu se
uloÏí do jak˘ch hladin, které hladiny budou za-
pnuty ãi viditelné, parametry hladin, barvy, typy
ãar a podobnû. Tento postup v˘raznû ‰etfií ãas,
neboÈ není potfieba k získání geometrie dÛleÏité
pro zpracování na stroji generovat nejprve v˘-
kres. Tato funkãnost je roz‰ífiena o zápis dat o-
hybÛ, jako je smûr ohybu, úhel, rádius, atp. pfií-
mo do DXF. Data jsou zapisována ve formátu
pfiímo pfiipraveném pro programovací systémy
strojÛ firmy Trumpf – TruTops Bend (ToPs 600).

Pro pfiímou komunikaci se stroji, pro extrakci
dat a jejich vyuÏití tedy není nutné pouÏívat dal-
‰í nadstavbové aplikace, které jsou ov‰em pro
Solid Edge rovnûÏ dostupné.

Modelování sestav
UÏivatelé programu Solid Edge bûÏnû pracují se
sestavami ãítajícími fiádovû desítky tisíc dílÛ na
bûÏném hardware. V Solid Edge má uÏivatel pl-
nou kontrolu nad tím, která ãást editované se-
stavy je naãtena v pamûti. Pfii práci na sestavû
je moÏné ukládat jednotlivé stavy zobrazení se-
stavy (konfigurace), pouÏívat aktivní a neaktivní
díly a v budoucnu tak fiídit zatíÏení systému.
Velkou v˘hodou je moÏnost pracovat na zjedno-
du‰en˘ch prezentacích dílÛ i cel˘ch sestav a tím
se rychle orientovat v celém kontextu i velmi
rozsáhlé sestavy na relativnû málo v˘konném
hardware.
Solid Edge má moÏnost pfiímo za-
znamenávat know-how – typick˘
zpÛsob vkládání nûkter˘ch dílÛ a
sestav, a po odsouhlasení uÏiva-
telem tento zpÛsob vkládání pfii
dal‰ím vloÏení automaticky apli-
kovat. Toto uchování a aplikace
jednou pouÏit˘ch postupÛ jde ale
je‰tû dál a poskytuje mnohem
vy‰‰í úroveÀ zrychlení konstruk-
ce. KdyÏ se vytváfií sestavy ob-
dobn˘ch zafiízení, existuje fiada
podobn˘ch konstrukãních sku-
pin, které ke svému upevnûní vy-
Ïadují specifické úpravy na okol-
ních dílech. Právû pro tyto pfiípa-
dy je urãena funkãnost Solid Edge - systémové
knihovny. V rámci systémové knihovny je defi-
nována skupina dílÛ, sestav ãi podsestav, které
b˘vají vloÏeny do nadfiízené sestavy a souãasnû
jsou definovány související konstrukãní prvky,
které se promítnou do úpravy okolních dílÛ.

Pfiímo ze sestavy je moÏné získat kusovník, roz-
pisku anebo jinou formu v˘ãtu pouÏit˘ch dílÛ,
takÏe je moÏné je‰tû pfied vytvofiením v˘kresu
pracovat s kusovníkov˘mi údaji tfieba v infor-
maãním systému. Samozfiejmostí je rozpohybo-
vání zafiízení a vy‰etfiování kolizních stavÛ jak 
v klidov˘ch pozicích, tak za pohybu.
Tvorba v˘kresové dokumentace Solid Edge je
mezi uÏivateli povûstn˘ kvalitním, uÏivatelsky
snadno nastaviteln˘m prostfiedím pro tvorbu v˘-
kresové dokumentace. Souãástí v˘kresu mohou
b˘t asociativní rozpisky, kusovníky, tabulky 
apod. Technologie tzv. rychl˘ch ‰ablon umoÏÀu-
je u podobn˘ch dílÛ pouÏít automatické rozmís-
tûní pohledÛ, detailÛ, fiezÛ, pozic atd. podle vzo-
rového nastavení.
Samostatnû funkãní 2D prostfiedí Solid Edge je
k dispozici k bezplatnému komerãnímu i neko-
merãnímu pouÏití.

Rámové konstrukce/svafience
Prostfiedí pro rámové konstrukce a svafience re-
spektuje technologická specifika v˘roby svafio-
van˘ch konstrukcí. TaÏením profilÛ, vlastních
nebo vybran˘ch z rozsáhlé knihovny normálií po
pfieddefinovan˘ch drahách, je moÏné vytvofiit li-
bovolnou pfiíhradovou konstrukci a pfiitom zpÛ-
sob napojení profilÛ a vzájemné kontakty fiídí
Solid Edge automaticky na základû údajÛ, pre-
ferovan˘ch uÏivatelem. KaÏdé napojení je moÏ-
né definovat separátnû. Z jediného modelu je
moÏné získat odpovídající v˘kresovou dokumen-
taci pro v‰echny fáze v˘robního cyklu svafience.

PCBto3D
S pomocí aplikace PCB TO 3D integrované do
Solid Edge je rutinní vygenerování modelu osa-
zené desky plo‰ného spoje otázkou nûkolika 
okamÏikÛ. Staãí pouze naãíst IDF ãi ASCI sou-
bor, kter˘ programy pro návrhy desek plo‰n˘ch
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spojÛ generují. IDF (Intermediate Data Format)
je standardní formát pro v˘mûnu dat mezi systé-
my pro návrh desek plo‰n˘ch spojÛ (DPS, ang-
lick˘ ekvivalent zkratky PCB) a systémy pro stro-
jírenské návrhy. 
Pfiípadné prostorové nesrovnalosti, které elek-
troprojektant mohl pfiehlédnout nebo které aÏ
následnû vyplynuly ze zasazení desky plo‰ného
spoje do sestavy, se pfievedením do 3D prosto-
ru okamÏitû projeví. V tomto okamÏiku se pfiímo
funkcemi Solid Edge mohou kolidující souãásti
posunout na poÏadovaná místa a tato zmûna
polohy se automaticky zpûtnû projeví v progra-
mu pro návrh desek plo‰n˘ch spojÛ.

Dráty a kabelové svazky 
Samozfiejmostí je 3D navrhování vodiãÛ a kabe-
lov˘ch svazkÛ taÏen˘ch pomocí prostorov˘ch
trajektorií. 
Vstupem do Solid Edge mÛÏe b˘t buì ruãní za-
dání trajektorie vodiãe (trajektorie vodiãe mÛÏe
mít libovoln˘ tvar) nebo automatické vygenero-
vání propojení naãtením dat kabelového svazku
z elektro CAD systému. V˘stupem dokumentace
je pak buìto samostatná tabulka drátÛ a kabe-
lÛ se zahrnutím délkov˘ch rozmûrÛ nebo export
tûchto specifick˘ch údajÛ zpût do elektro CAD
systému.

Feature Recognizer a Direct Editing 
Pfii naãítání dílÛ z jin˘ch CAD systémÛ je moÏné
vyuÏít standardních v˘mûnn˘ch formátÛ (IGES,
STEP atd.), ale Solid Edge umoÏÀuje i pfiímé
naãtení dat nûkter˘ch konkurenãních systémÛ
napfi. SolidWorks, Catia, Pro/E a jin˘ch.
Po pfienosu soubor obsahuje jediné objemové
nebo plo‰né tûleso s pfiesnou geometrií, ale
bez historie vzniku. Pokud je potfieba toto tûle-
so dále upravovat, Solid Edge nabízí dvû ele-
gantní cesty.
Pomocí technologie rozpoznání prvkÛ (Feature
Recognizer) systém automaticky nebo podle po-
kynÛ uÏivatele vyhledá typické prvky na modelu,
které zparametrizuje a vytvofií vlastní strom his-
torie. 
Pomocí patentované technologie pfiímé editace,
Direct Editing, není nutné vytváfiet strom histo-

rie pro cel˘ model, ale uÏivatel mÛÏe pohnout
rÛzn˘m zpÛsobem s vybranou plochou nebo 
entitou, pfiípadnû více plochami zároveÀ a mÛÏe
zmûnit jejich tvar, polohu ãi rozmûr. 
Obû tyto technologie lze vyuÏít i na plechové 
díly, coÏ je v této tfiídû software unikátní.

Funkce pfiímé editace funguje ne-
jen na impor tované díly, ale 
umoÏÀuje elegantnû fie‰it i jinak
sloÏitû proveditelné tvarování pfií-
mo v Solid Edge. 

Femap Express 
Vestavûná funkãnost v˘poãtáfie
MKP umoÏÀuje v kontextu sesta-
vy pevnostní v˘poãet nejen stan-
dardních objemov˘ch tûles, ale 
i plechov˘ch dílÛ.
V˘poãet plechového dílu je moÏ-
né provést pomocí definice
stfiednicové plochy, kdy tato me-
toda redukuje ãas potfiebn˘ na
v˘poãet deformace plechového
dílu na zlomek ãasu potfiebného
k v˘poãtu standardním zpÛso-
bem.

Virtual Studio+
Pro marketingové a jiné úãely je moÏné je‰tû
pfied tím, neÏ se poprvé „fiízne do Ïeleza“ vyge-
nerovat fotorealistické obrázky projektovaného
zafiízení, které je moÏné pfiedvést potenciálnímu
zákazníkovi a v souãinnosti s ním provést je‰tû
pfiípadné zmûny a doladûní.

K dispozici je ‰iroká paleta nastavení povrchÛ
(textur), svûtel, scén a prostfiedí. RovnûÏ je moÏ-
n˘ v˘stup i do formátu umoÏÀujícího prezentaci
3D dat na internetu on-line v reálném ãase.

Solid Edge je oblíben˘m fie‰ením pouÏívan˘m 
v âeské republice v oblasti konstrukce elekt-
romechanick˘ch zafiízení a provûfien˘m desít-
kami firem. 

Roman Urbani

Spoleãnost Bricol se zab˘vá dodávkami skle-
nûn˘ch lahví specifick˘ch tvarÛ podle rozma-
nit˘ch individuálních poÏadavkÛ zákazníkÛ. 
U sloÏitûj‰ích tvarÛ jako jsou loga a reliefy
pouÏívají specializovan˘ systém Cimagraphi.
Vystup ve formátu STL je pak v systému NX
pouÏit pro kombinaci s objemov˘m modelem.

CAD system NX ve firmû Bricol

Tvarová nároãnost je ãasto velmi vysoká.
Petr MÀaãko
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Od leto‰ního roku spoleãnost AXIOM TECH
doplnila portfolio nabízen˘ch softwarov˘ch
produktÛ o elektro CAD systém PCschema-
tic ELautomation od Dánské firmy DpS CAD-
Center.

Aãkoli se jedná o samostatnû funkãní program,
prostfiednictvím obousmûrného propojení s nad-
stavbov˘m modulem Solid Edge Wire Harness
Design do koncepce komplexního pokrytí kon-
strukãních a projekãních poÏadavkÛ pfiedv˘rob-
ních etap spoleãností rÛzného rozsahu dokona-
le zapadá a plynule vyplÀuje dosud ne zcela po-
krytou specifickou oblast v˘voje a dokumenta-
ce.
PCschematic umoÏÀuje inteligentní kreslení
schematick˘ch zapojení (slabo/silnoproud,
PLC, mûfiení a regulace, pneumatika, atd.), ná-
vrh rozvadûãÛ v automatické návaznosti na na-
kreslené zapojení, kreslení elektroinstalaãních
v˘kresÛ v pÛdorysu objektu a automatické zho-
tovení odpovídajících rozpisek a v˘pisÛ. 
Kromû základních kreslicích funkcí nabízí pro-
gram i ucelenou fiadu funkcí urãen˘ch pro elekt-
rotechnické projektování. Automaticky také pro-
vádí fiadu rutinních úkolÛ pfii zhotovení doku-
mentace: napfi. kreslí spoje mezi v˘vody sou-
ãástek, sám pfieãísluje vodiãe a zmûní oznaãení
souãástek pfii zmûnách ve schématu, zhotoví
potfiebné rozpisky a seznamy, vyplní údaje roho-
v˘ch razítek v˘kresÛ, kontroluje návrh projektu
atd. 
PCschematic je projektovû orientován, to zna-
mená, Ïe v‰echny ãásti projektu jsou souãástí
jednoho souboru: elektrická schémata, mecha-
nické návrhy, rozpisky, dílãí plány zapojení atd.
Soubor projektu mÛÏe obsahovat neomezen˘
poãet stránek, kaÏdá stránka mÛÏe obsahovat
aÏ 255 kreslicích vrstev. Práce na nûkolika pro-
jektech souãasnû umoÏÀuje kopírování mezi
projekty.  
Spoleãnû s PCschematic jsou dodávány grafic-
ké symboly standardu IEC pro automatizaci, in-
stalaci, hydrauliku, pneumatiku a v˘vojové dia-
gramy, symboly pro PLC, ãidla a snímaãe, inteli-
gentní domovní instalaci, poãítaãe a telekomu-
nikaci, instalaci zabezpeãení, ale také symboly
pro v˘kresy dispozic. 
Podle pouÏit˘ch elektrick˘ch symbolÛ ve sché-
matu umí program automaticky vyhledat a pat-
fiiãnû aplikovat odpovídající mechanické symbo-
ly dan˘ch souãástek, které mohou b˘t pouÏity
napfi. pro navazující mechanické v˘kresy (rozva-
dûã atd.). Kromû spoleãn˘ch informací souãás-
tek jako je ãíslo EAN, popis, v˘robce a cena, ob-
sahují tyto databáze i oba typy symbolÛ, elek-
trick˘ a mechanick˘. UÏivatel mÛÏe vytváfiet
vlastní symboly a doplÀovat databázi o vlastní
prvky podle potfieby.
Souãástí PCschematic je databáze prvkÛ svûto-
v˘ch v˘robcÛ jako jsou napfi. ABB, AEG, Hager,
Mitsubitshi, Moeller, Merlin, NKT, Omron,
Siemens, Schrack, Weidmuller, ale i ãesk˘ch,
napfi. Elektropfiístroje Modfiany, Elektro v.d.
Beãov, Kablo Kladno, Obzor Zlín, OEZ, atd.  
V PCschematic lze nadefinovat vzory rozpisek,
v˘pisÛ svorek, PLC, kabelÛ, ‰títkÛ, propojení 

Elektro CAD systém PCschematic ELautomation

a rÛzn˘ch tabulek. Tyto seznamy jsou pfii kaÏdé
zmûnû automaticky aktualizovány. Tyto vzory
mohou b˘t vytvofieny jako samostatné stránky 
v rámci projektu nebo jako soubory formátu pro-
gramu Excel, které mohou b˘t snadno pfievede-
ny do jin˘ch systémÛ, napfi. jako soubory objed-
návek.
Pfii kreslení schematického zapojení nebo insta-
laãního v˘kresu se pouÏité prvky vybírají v se-
znamu databáze jako skuteãné prvky – skuteã-
ná zafiízení. Program tak ví, jakou schematickou
znaãku má pouÏít, jak oãíslovat v˘vody schema-
tického symbolu, jaké údaje poslat do rozpisky
a v˘pisÛ, i kter˘ mechanick˘ symbol má pouÏít
pro reprezentaci prvku v rozvadûãi. Pfii v˘bûru 
z databáze je moÏné potfiebn˘ prvek vyhledat 
i podle nûkolika zadan˘ch kritérií (napfi. v˘robce,
popisu prvku, atd.). 
U prvkÛ, které jsou na v˘kresu reprezentovány
nûkolika schematick˘mi symboly souãasnû (cív-
ka, kontakty, atd.), zná program jejich návaz-
nosti a provádí mezi nimi automaticky kfiíÏov˘
odkaz pro referenci, a to i v pfiípadû, Ïe jednot-
livé symboly jsou pouÏity na rÛzn˘ch v˘kresech
jednoho projektu. Pfii dodateãnû proveden˘ch
zmûnách ve v˘kresech se automaticky modifi-
kují i v‰echny odpovídající údaje v rozpiskách,
v˘pisech a rohov˘ch razítkách.
PCschematic umoÏÀuje kreslit jak klasická
schémata (spoje s teãkou), tak „jednoznaãná
schémata“, kde jsou v‰echny spoje vÏdy strikt-
nû kresleny od v˘vodu k v˘vodu (od svorky ke
svorce) s omezením poãtu napojení na jeden v˘-
vod (svorku) a program sám v místû napojení
nakreslí pfiedvolen˘ typ vûtvení spojÛ. Program
umí hromadnû zmûnit jednoznaãnû kreslené
spoje na spoje s teãkou a naopak (Konverze
kreslení spojÛ).

STANDARDNÍ FUNKCE PROGRAMU
• automaticky provádí kfiíÏové odkazy mezi cívka-

mi a kontakty prvkÛ 
• automaticky pfiejmenuje oznaãení prvkÛ, svor-

kovnic, pfieãísluje vodiãe pfii kopírování ãásti
schématu atd., takÏe zabrání duplicitnímu 
oznaãení zkopírované ãásti 

• pamatuje si jiÏ jednou napsan˘ text a nabízí ho
bûhem psaní, takÏe zjednodu‰í psaní textÛ.
Tuto funkci lze vypnout 

• umoÏÀuje nakreslit rámeãky kolem ãásti sché-
matu a pfiifiadit jim referenãní oznaãení a hod-
notu. Podobnû umí udûlat pro celé stránky
schémat 

• elektrické propojení prvkÛ v rozvadûãi se zo-
brazí v podobû vzdu‰n˘ch ãar, které se auto-
maticky protahují ãi zkracují podle pohybu prv-
ku pfii jeho umisÈování 

• k omezení práce s my‰í má program zabudován
dal‰í program Mouse Chasing System, kter˘ 
usnadní nauãení se klávesov˘ch zkratek pfii prá-
ci. Klávesové zkratky v programu jsou pfieváÏnû
jednotlaãítkové, jako napfi. „S“ pro „Symboly“ 

• program má zabudován pfiekladaã do cizích ja-
zykÛ pro pfiípad zhotovení dokumentace do cizi-
ny 

• PCschematic umoÏÀuje naãítat i zapisovat sou-
bory formátu DXF a DWG a naãítá do v˘kresu
obrázky ve formátu BMP, WMF a EMF 

• navigace mezi symboly umoÏÀuje vyhledat 
v projektu symboly, které spolu souvisí v rámci
jednoho prvku

• v˘pisy lze filtrovat i podle referenãního znaãení
prvkÛ. V˘pisy svorek, kabelÛ, PLC a spojÛ mo-
hou zahrnovat i dílãí názvy pfiipojen˘ch prvkÛ,
napfi. –K5.1 a –K5.2, protoÏe datová pole prv-
kÛ pouÏitá v tûchto v˘pisech mohou mít i dílãí
znaãení prvkÛ

• v˘pisy materiálu mohou b˘t tfiídûny i podle refe-
renãního znaãení, napfi. podle funkce (=G1),
podle umístûní (+A1), nebo jenom vlastního
znaãení
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Pfii kreslení rozvadûãe program sám vybere od-
povídající mechanické symboly prvkÛ z knihovny
podle informací z nakresleného schématu, tak-
Ïe v˘kres rozvadûãe odpovídá skuteãnému sta-
vu projektu.

NùKTERÉ ZAJÍMAVÉ VLASTNOSTI PROGRAMU
Schémata a diagramy pomocí programu Excel - Generování schematick˘ch zapojení vãetnû PLC
pomocí z údajÛ v programu Excel, automatické generování stovek stránek zapojení z jednoho sou-
boru dat programu Excel, zmûny v PCschematic mohou b˘t pfievedeny do Excelu a naopak .

PLC data pomocí programu Excel - PouÏij Excel ke zhotovení PLC adres a ke zmûnû funkãního tex-
tu, oznaãení, popisu, atd.. Exportuj a importuj v‰echna PLC data z/do Excelu. Editace PLC dat mÛ-
Ïe b˘t rovnûÏ provedena v jin˘ch programech pomocí jednoduch˘ch textov˘ch souborÛ.

Inteligentní naãítání v˘kresÛ z AutoCADu a DWG/DXF souborÛ z jin˘ch elektrotechnick˘ch pro-
gramÛ. Zkonvertovan˘ v˘kres není jenom obrázek, ale plnohodnotn˘ elektrotechnick˘ v˘kres, se
kter˘m mÛÏe PCschematic dále pracovat. Samozfiejmostí je naãtení a spojení více souborÛ
AutoCADu do jednoho projektu v PCschematic. 

Schematické zapojení z mechanick˘ch v˘kresÛ -
Nakreslí rozvadûã pomocí mechanick˘ch symbolÛ
z databáze programu. Program potom automatic-
ky pouÏije odpovídající elektrické symboly bûhem
kreslení schematického zapojení. 

Grafické znázornûní pouÏit˘ch a voln˘ch kontak-
tÛ - Grafické znázornûní je vytvofieno automaticky
pro souãástky vybrané z databáze programu.
Kliknutím na grafické znázornûní se kurzor objeví
na odpovídajícím symbolu v˘kresu.

PCschematic je plnû lokalizován a ãeská uÏiva-
telská pfiíruãka je rovnûÏ k dispozici i v ti‰tûné po-
dobû.

Pfii vkládání mechanick˘ch symbolÛ do v˘kresu
rozvadûãe lze vybírat ze seznamu pouÏitého zna-
ãení v projektu a také z rozpisky materiálu, kte-
rou program automaticky vytvofií ze schématu 
a v níÏ je vidût, které mechanické symboly je po-

tfieba do rozvadûãe je‰tû vloÏit, a které jiÏ v roz-
vadûãi jsou. Samotnou mechanickou ãást roz-
vadûãe lze do v˘kresu naãíst napfi. ze Solid
Edge ve 2D podobû, naãíst z knihovny symbolÛ
nebo v pfiípadû jednoduchého náãrtu ho pfiímo
nakreslit.
Program je dodáván ve dvou základních verzích.
Plná verze nemá Ïádné omezení. MÛÏe b˘t s pe-
vnou nebo plovoucí (síÈovou) licencí pro 1, 2, 5,
10 uÏivatelÛ (poãet uÏivatelÛ mÛÏe b˘t zmûnûn
podle potfieby). 
Základní verze (dfiíve naz˘vaná Mini) má omeze-
ní na maximálnû 150 schematick˘ch symbolÛ
(svorky se nepoãítají) nebo 1000 elektrick˘ch
napojení (spojovacích míst) ve schématu. Má
v‰echny funkce plné verze a plnou databázi prv-
kÛ.
Demoverze je plnû funkãní pro projekty s maxi-
málnû 40 symboly a deseti stranami. Demover-
ze obsahuje pouze ãást databáze a struãn˘ ná-
vod k pouÏití.
Kromû ostré verze programu je k dispozici i pro-
hlíÏeã projektÛ (Viewer), kter˘ umoÏní naãítat
projekty zhotovené v PCschematic, zobrazit je,
inteligentnû vyhledávat a dokonce i generovat
v˘stupy (tiskárny, plotr, atd.). ProhlíÏeã je zdar-
ma. 
Rádi Vám v pfiípadû Va‰eho zájmu poskytneme
podrobnûj‰í technické i obchodní informace 
a mÛÏeme Vám poskytnout i demoverzi systé-
mu PCschematic.

Roman Urbani

Spoleãnost AXIOM TECH s.r.o. zakládá své komplexní fie‰ení pro strojí-
renství na UGS produktech UGS NX a UGS Solid Edge. S tím samozfiejmû
souvisí potfieba prohlíÏet data vytvofiená v tûchto systémech. Solid Edge
je pfiímo vybaven bezplatnou prohlíÏeãkou nativních dat SE Viewer (par,
dft, asm a psm) bez moÏnosti mûfiení. Pokud vyÏadujeme vy‰‰í funkãnost,
je tfieba pouÏít licencovan˘
Insight Connect.
Systém NX má nûkolik moÏ-
ností prohlíÏení 3D modelÛ
a v˘kresÛ. 
Nejkomfortnûj‰ím je licenco-
van˘ prohlíÏeã NX Viewer,
coÏ je v podstatû NX gate-
way bez moÏnosti uloÏení. 
K dispozici je práce s vrstva-
mi, kompletní mûfiení, geo-
metrické anal˘zy a tisk.
Tento prohlíÏeã pracuje s na-
tivními (prt) soubory, coÏ
mÛÏe b˘t nev˘hoda ve veli-
kosti dat a také je známá
historie tvorby modelu, coÏ
není vÏdy pfii prohlíÏení Ïá-
doucí.
Tento problém je moÏné fie‰it bezplatn˘mi prohlíÏeãi JT2GO 
a XpresReview. Oba prohlíÏeãe vyuÏívají JT (pro 3D) a CGM (pro v˘kresy)
formáty, které se v této oblasti staly celosvûtov˘m standardem. Jejich
hlavní pfiedností je kvalita popisu geometrie pfii maximální úspornosti ob-
jemu dat, coÏ je hlavní pfiednost pfii v˘mûnû dat po internetu.
XpresReview pracuje s tzv. Package souborem, ve kterém jsou “zabale-
na” jednak 3D data a také v˘kres. Je ho moÏné vytvofiit a pfiímo poslat 
emailem z NX. XpresReview má také moÏnost mûfiení a markupingu, vãet-
nû prohlíÏení PMI.

Pokud vyÏadujeme dal‰í funkãnost jako jsou skládání a manipulaci dílÛ 
v sestavách, fiezy, pokroãilá vizualizace, conferencing (soubûÏné prohlíÏe-
ní více uÏivateli atd.), tak UGS nabízí Tamcenter Visualization produkty
(Vis Standard, Profesional a MockUp).

Petr MÀaãko



Pro tyto firmy jsou typické tfii druhy zadání za-
kázek:
1) V˘roba podle náãrtku nebo podle dodaného

vzorku 
2) V˘roba podle dodané 2D dokumentace
3) Zadání v˘roby pomocí 3D modelu

Problematiku jednotliv˘ch zakázek a pfiínosy
Solid Edge a navazujících aplikací pro jejich fie-
‰ení si rozebereme konkrétnûji.

1) V˘roba podle náãrtku nebo podle dodaného
vzorku 
Obãas se stává, Ïe zákazník, zejména u kusové
nebo malosériové v˘roby, dodá pouze hrub˘,
ãasto nekompletní náãrtek v˘sledného v˘robku,
bez znalosti problematiky tvofiení rozvinut˘ch
tvarÛ a podobnû. Takové zadání vyÏaduje neza-
nedbateln˘ ãas na pfiípravu. V pfiípadû v˘roby
podle vzorku je situace obdobná, navíc se lec-
kdy stane, Ïe se jedná o svafiovací sestavu 
s mnoha sloÏit˘mi plechov˘mi i normalizovan˘-
mi díly.

Dokumentaci, respektive rozvinuté tvary dílÛ, je
tfieba vypoãítat a na-
kreslit. âasová ná-
roãnost pfiípravy ve-
de v fiadû pfiípadÛ 
k pfiímému odmítnu-
tí takovéto, jinak
moÏná lukrativní za-
kázky, protoÏe má
v˘robce omezené
kapacity pro pfiípra-
vu v˘roby a de facto
konstrukãní ãinnost
provádûná klasic-
k˘m 2D zpÛsobem
by jej neúmûrnû za-
tíÏila, pfiípadnû pro-
draÏila zakázku.
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3D CAD systém Solid Edge byl vyvinut za úãe-
lem urychlení a zjednodu‰ení konstrukãních
prací.
Solid Edge vyuÏívá unikátní pracovní rozhraní,
které umoÏÀuje dosáhnout perfektního v˘sled-
ku v minimálním ãase i nepfiíli‰ zku‰en˘m pra-
covníkÛm. Pro oborovû specifické procesní po-
stupy jsou v systému zaintegrovány dÛleÏité
znalosti a pfieddefinovány typické postupy.
Jedním z pfiíkladÛ vyuÏití oborov˘ch specifik je
specializované prostfiedí pro tvorbu plecho-
v˘ch dílÛ – Solid Edge Sheet Metal.

Tento ãlánek má za úkol pfiedstavit v Solid Edge
dostupné nástroje a nejlep‰í strategie vybrané
odborníky v oboru pro uÏivatele, ktefií je pouÏijí
tfieba jen na jednoduché plechové prvky, skfiínû
elektrorozvadûãÛ, krytování strojÛ, ãi pracují 
v dal‰ích konstrukãních oblastech, kde se ple-
chové díly vyuÏívají.
DÛleÏité je, Ïe v rámci CAD systému Solid Edge
je pro tuto zvlá‰tní problematiku vyãlenûno kom-
plexní prostfiedí, které obsahuje v‰echny po-
tfiebné funkce pro konstrukãní práci s plechov˘-
mi díly – tedy specifické navrhování dílÛ s jed-
notnou tlou‰Èkou stûny, kde jsou obsaÏeny
v‰echny dostupné druhy ohybÛ, v˘sekÛ a defor-
maãních prvkÛ. Solid Edge je i pfiímo propojen 
s navazujícími technologick˘mi systémy na zpra-
cování náfiezov˘ch plánÛ a programování ohra-
Àovacích lisÛ. UmoÏÀuje tak radikálnû urychlit
ãas pfiechodu od získání zakázky na v˘robu ple-
chového dílu pfies jeho v˘robu aÏ po distribuci.
Prostfiedí Solid Edge Sheet Metal je oznaãováno
za nejproduktivnûj‰í ve své tfiídû. Mnoho spo-
leãností (nejen ve svûtû, ale i v âR) si vybralo
Solid Edge právû pro kvalitu a moÏnosti tohoto
prostfiedí.
Solid Edge jim umoÏÀuje velmi rychlé, snadné 
a efektivní navrhování plechov˘ch dílÛ a sestav,
vãetnû modifikací a v˘robních fiad, pfiiãemÏ z dí-
lÛ jsou pfiímo generovány asociativní rozvinuté
tvary ihned pouÏitelné pro v˘robu.
Pro návrh konkrétního plechového dílu je moÏné
zvolit mnoho postupÛ, ale my se v tomto ãlánku
zamûfiíme na jejich konkrétní vyuÏití z pohledu
prÛchodu zakázek bûÏnou firmou, zab˘vající se
v˘robou plechov˘ch dílÛ na zakázku – tzv.
JobShop.

Solid Edge – nejlep‰í volba pro plechové díly

Naopak pfii pouÏití Solid Edge je vytvofiení virtu-
álního modelu dílu díky procesnímu prostfiedí 
a integrovan˘m specializovan˘m nástrojÛm vel-
mi rychlé. V pfiípadû oh˘baného dílu je pfii prÛ-
bûÏné aplikaci standardního know-how firmy
(znalostní tabulka odpoãtu na ohybech, senzory
minimálních ohybÛ, minimálních vzdáleností 
apod.) bezprostfiednû získán validní rozvinut˘
tvar, kter˘ mÛÏe b˘t okamÏitû pouÏit pro v˘robu. 
Dále existuje fiada navazujících specializova-
n˘ch CAM systémÛ v rámci Voyager programu
(systémy certifikované v˘robcem Solid Edge pro
kvalitní spolupráci), které umí pfiímo pracovat 
s modely ze Solid Edge. Pokud je standardním
pfienosov˘m formátem ve firmû DXF, Solid Edge
umí generovat DXF pfiímo, bez nutnosti tvorby
v˘kresu. Soubor DXF je pfiímo uÏivatelsky nasta-
viteln˘ co se t˘ãe jednotliv˘ch prvkÛ, barev, hla-
din a podobnû. Navíc DXF soubor vygenerovan˘
ze Solid Edge pfiímo obsahuje data ohybÛ, po-
tfiebná pro zpracování programu oh˘bání na
stroji nebo v externí CAM aplikaci. Solid Edge
nepotfiebuje pro komunikaci s CAM systémy pro
oh˘bání Ïádn˘ doplÀkov˘ modul nebo pfievodník,
v‰echny tyto funkce obsahuje standardní insta-
lace Solid Edge.

2) V˘roba podle dodané 2D dokumentace,
zpravidla ve formátu DXF nebo DWG
V tuto chvíli je nejãastûj‰ím zpÛsobem zadávání
zakázek. Nicménû i tento zpÛsob má své speci-
fické problémy.
Typick˘m problémem je sice dodaná dokumen-
tace s rozvinut˘mi tvary, ale vypoãten˘mi jinou
metodou, neÏ pouÏívá v˘robce. Jiné pouÏité hod-
noty odpoãtu tedy znamenají jiné v˘sledné roz-
mûry rozvinutého tvaru. A rozvinut˘ tvar pro fi-
nální v˘robek je nutné upravit, aby odpovídal
hodnotám a odpoãtÛm uÏit˘m ve v˘robû, a aby
také odpovídal stroji a pouÏitému náfiadí.
I v této oblasti úpravy 2D dokumentace nabízí
Solid Edge nezanedbateln˘ pfiínos. Solid Edge

Direct Editing - Pfiímá editace naãteného modelu
bez potfieby historie



obsahuje pfievodníky z/do 2D formátÛ DWG,
DXF, DGN, IGES. Pfievod hladin, barev, fontÛ 
apod. je kompletnû nastaviteln˘ a rozdílné kon-
figurace nastavení podle specifik jednotliv˘ch
dodavatelÛ je moÏné ukládat pro pfií‰tí pouÏití.
Díky tomu, Ïe je Solid Edge parametrick˘ i ve
2D, a Ïe 2D prostfiedí obsahuje nástroje pro au-
tomatickou parametrizaci importovan˘ch dat, je
moÏné naãtená data jedním kliknutím paramet-
rizovat a pouze prostou zmûnou parametru (pfie-
psáním hodnoty kóty) jednodu‰e mûnit. Dal‰í
v˘hodnou funkcí pro základní orientaci o rozmû-
rech zadaného dílu (napfiíklad pfii tvorbû nabí-
dek) je automatické kótování. 
V pfiípadû, Ïe se uÏ ve fázi upraveného tvaru zá-
kazník rozhodne zmûnit materiál, pfiípadnû
tlou‰Èku plechu, je nutné provádût celé pfiepo-
ãtení a úpravy znovu. Stejnû tak je nutné pro-
vést kompletní pfiepoãet, pokud má v˘robce ví-
ce rÛzn˘ch ohraÀovacích lisÛ a vznikne potfieba
pfievést v˘robu na jin˘ stroj nebo jiné náfiadí. 
V Solid Edge k získání aktuálního rozvinutého
tvaru postaãuje nûkolik kliknutí.
Pro naãtení a úpravu 2D dat lze mimo komplet-
ního Solid Edge pouÏít naprosto shodn˘m zpÛ-
sobem i samostatnû funkãní 2D CAD systém
Solid Edge 2D Drafting. Tento parametrick˘ 2D
CAD systém, kter˘ je dodáván bezplatnû, tvofií
v˘znamnou konkurenci komerãním – placen˘m
2D CAD systémÛm, které dokonce zpravidla ne-
jsou parametrické a v˘‰e zmínûnou jednodu-
chou metodiku úprav neumoÏÀují.

3) Zadání v˘roby pomocí 3D modelu
Tato forma zadávání v˘roby je stále více vyhle-
dávána zadavateli zakázek zejména z automobi-
lového prÛmyslu, protoÏe je pro zadavatele po-
hodlná a omezuje chyby a problémy pfii tvorbû
rozvinut˘ch tvarÛ a v˘kresÛ. Zadavatel se ne-
zdrÏuje vytváfiením 2D dokumentace ani poãítá-
ním rozvinut˘ch tvarÛ a zodpovûdnost za v˘sle-
dek pfiechází na v˘robce. 

¤ada firem, nevybaven˘ch 3D CAD systémem,
musí tyto zakázky odmítat, protoÏe nemá moÏ-
nost efektivnû zpracovat 3D model do poÏado-
vaného stavu.
Solid Edge obsahuje pfievodníky z obecn˘ch 3D
formátÛ (IGES, STEP atd.) a umí pfiímo naãítat 
i fiadu nativních dat konkurenãních CAD systé-
mÛ, napfi. soubory systémÛ Catia, Pro/Engine-
er, Mechanical Desktop a dal‰ích.
Nûkteré 3D CAD systémy jednorázové naãtení
cizích dat a získání rozvinutého tvaru z modelu
rovnûÏ umoÏÀují, ale Solid Edge jde v této ob-
lasti je‰tû dále. Na datech, která jsou stan-
dardnû z cizího nebo v˘mûnného formátu naã-
tena ve formû sice geometricky pfiesné, ale his-
torie vzniku zbavené „hroudy materiálu“, umí
Solid Edge pomocí technologie Feature Reco-
gnizer vytvofiit alternativní „strom historie“. 
S tímto parametrizovan˘m modelem pak jde dá-
le pracovat bûÏn˘m zpÛsobem. Jedineãné je, Ïe
tato funkãnost pracuje i s plechov˘mi díly a re-
spektuje jejich specifika - napfi. jednotnou zmû-
nu tlou‰Èky plechu jedním kliknutím.
Pomocí ojedinûlé technologie Direct Editing je
moÏné mûnit a upravovat rozmûrové parametry
pfiímo, dokonce bez potfieby historie.
S pomocí Solid Edge je moÏné bez obav akcep-
tovat v‰echny zpÛsoby zadávání zakázky, a to
vãetnû prÛbûÏn˘ch zmûn, a tím získat dal‰í
zdroje zakázek, pfiípadnû i moÏnost vybírat si
jen ty nejlukrativnûj‰í.
Nasazením Solid Edge do pfiípravy v˘roby se mi-
mo umoÏnûní zpracování více zakázek vlivem
specifick˘ch funkãností pfiíprava v˘roby zrychlí. 

Nicménû to není v‰e! Pfiesn˘ model ze Solid
Edge lze pfiímo vyuÏít i pro dal‰í procesní apli-
kace. Standardem uÏ se stává vyuÏívání 3D mo-
delu (2D tvaru) v systémech, které fie‰í techno-
logické operace rozkladu dílÛ na formou opti-
malizace náfiezov˘ch plánÛ. Solid Edge spolu-
pracuje se v‰emi v âR bûÏnû pouÏívan˘mi systé-
my, napfi. TruTops (dfiíve ToPs) pro stroje
Trumpf, JETCAM, FabriWin, Lantek atd.
Tyto aplikace maximalizují vyuÏívání strojního
ãasu tím, Ïe umoÏÀují programování mimo stroj.
Faktem je, Ïe stroj „vyrábí“ peníze pouze pokud
fieÏe (pálí, seká…) materiál, ale pokud stojí (byÈ
za úãelem programování), pak naopak peníze
nejen nevydûlává, ale dokonce spotfiebovává
formou reÏijních nákladÛ.
Novinkou posledního roku jsou softwarové apli-
kace, které umoÏÀují programovat a digitální si-
mulací ovûfiovat mimo stroj i oh˘bání na ohra-
Àovacích lisech.
Pfiíkladem mÛÏe b˘t systém TruTops Bend (dfiíve
ToPs 600) urãen˘ pro stroje Trumf nebo univer-
zální systém FabriBend. Tyto systémy pfiímo
pfiebírají data vytvofiená v Solid Edge, doplÀují je 
o dal‰í specifické informace a umoÏní vytvofiení
kvalitního programu i nepfiíli‰ zku‰enému pra-
covníkovi. Mimo vytvofiení NC kódu umoÏÀují 
i simulaci chování stroje, ovûfiení správnosti po-
sloupnosti ohybÛ, nastavení nástrojÛ a fie‰ení
prostorové kolize oh˘baného dílu s nástrojem,
strojem nebo sebou sam˘m. Bez potfieby zku-
‰ebních dílÛ a bez blokace strojního ãasu pro
technologické zkou‰ky se tedy ovûfií, zdali je 
opravdu moÏné v‰echny ohyby vytvofiit. V‰echny
korekce se zpûtnû promítají v NC programu.
Pfiím˘m provázáním Solid Edge navazujícími
aplikacemi bez pouÏití pfievodníkÛ nebo dal‰ích
aplikací tfietích stran, je zrychlen cel˘ proces
zpracování zakázky. Na zakázce mÛÏe pracovat
soubûÏnû více pracovníkÛ, není tfieba konverzí
formátÛ a potfiebné informace se nezadávají do
kaÏdého systému znovu separátnû, ale pouze
jednou.
Programování a verifikace zakázky mimo stroj
maximalizuje vyuÏití strojního ãasu pro v˘robu 
a minimalizace potfieby v˘roby zku‰ebních a tes-
tovacích kusÛ dále sniÏuje náklady na stranû v˘-
robce. Tím pádem umoÏÀuje pfii zrychlení ãasu
a zachování stejné ceny za zakázku razantnû
zv˘‰it zisk nebo naopak zakázku pro zákazníka
zlevnit, a tím získat v˘znamnou konkurenãní v˘-
hodu.
Solid Edge je tedy základním kamenem v soft-
ware, umoÏÀujícím zv˘‰it v˘konnost firmy.

Roman Urbani
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Tabulka ohybÛ

Parametrizace 
a úprava DWG/DXF dat
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Podle pfiedního prÛmyslového analytika Calls
Move, jde o "prÛkopnick˘ krok smûrem k lep-
‰í a ‰ir‰í spolupráci a o vzru‰ující a pokroko-
v˘ posun v jednání UGS".
Spoleãnost UGS, pfiední svûtov˘ poskytovatel
PLM softwaru a sluÏeb, oznámila zvefiejnûní
zdrojového kódu nejnovûj‰í verze formátu JT.
Tímto krokem umoÏÀuje jeho bûÏné pouÏívání, 
a pfiiná‰í tak svûtovému v˘robnímu prÛmyslu
bezproblémové sdílení a vytváfiení 3D v˘rob-
ních dat.
JT formát byl vytvofien pfied 10 lety jako od-

lehãená alternativní forma datového formátu
pro prohlíÏení rozsáhl˘ch CAD souborÛ.
Vzhledem k pruÏné specifikaci v‰ak mÛÏe b˘t
pouÏit k rozmanit˘m úãelÛm, vãetnû vizualiza-
ce, spolupráce a dokonce ve v˘robû. 

JT formát je v souãasnosti nejroz‰ífienûj‰ím
3D datov˘m formátem v oblasti PLM prÛmys-
lu pro vizualizaci v˘robku a spolupráci. Díky
zvefiejnûní jeho popisu se v˘znamnû zlep‰ila
moÏnost dlouhodobého vyuÏití takto vytvofie-
n˘ch dat. 
„Zvefiejnûní JT formátu posílilo jeho otevfie-

nost a schopnost v˘voje jako trvalého datové-
ho standardu,“ fiekl Alfred Katzenbach, fieditel
v˘zkumného oddûlení informaãních technologií
spoleãnosti DaimlerChrysler a v˘vojového od-
dûlení automobilÛ Mercedes. 

UGS zvefiejÀuje JT formát

„Dne‰ní zpráva orientuje spoleãnost Daimler
Chrysler k tomu, aby pouÏívala JT formát jako
hlavní 3D formát pro digitální reprezentaci
sv˘ch v˘robkÛ pfii práci v PLM, a to vãetnû vizu-
álních kontrol, celosvûtové spolupráce a dlou-
hodobé archivace dat.“ 
Lep‰í inovaãní nástroje
Ve svûtû pracují v˘robci v nestejnorod˘ch PLM
prostfiedích s rÛzn˘mi softwarov˘mi aplikacemi.
VyuÏití JT formátu pro bûÏné sdílení 3D dat zvy-
‰uje produktivitu v takovémto PLM prostfiedí.
Zvefiejnûní JT formátu dále posílilo dÛvûru uÏi-

vatelÛ a urychlí v˘voj „JT orientovan˘ch“ soft-
warov˘ch aplikací, které zlep‰í spolupráci 
a podpofií inovaci produktÛ. 
„Na‰e v˘zkumy ukazují, Ïe technologie jako JT
v˘znamnû zlep‰uji schopnost spolupráce, ino-
vace a zkrácení v˘vojové etapy produktu,“ fiekl
Charles Foundyller, generální fieditel spoleã-
nosti Daratech. „Zvefiejnûní JT formátu je  prÛ-
kopnick˘m krokem smûrem k lep‰í a ‰ir‰í spo-
lupráci a vzru‰ující i pokrokov˘ posun v jedná-
ní UGS." 
âlenové programu JT Open hrají vÛdãí roli 
a udrÏují si v˘hody
Pokraãující v˘voj, roz‰ifiování a propagace for-
mátu JT je zaji‰Èována programem JT Open.
Tato organizace zahrnuje pfiední v˘robce, ISVs
a akademické instituce, které se po celém
svûtû zab˘vají vytváfiením volnû ‰ifiitelného 
otevfieného standardu pro 3D digitální repre-
zentaci v˘robkÛ. 
V hodnotící zprávû managementu JT Open pro-
gramu z listopadu 2005 bylo jednomyslnû od-
souhlaseno, Ïe vzhledem k technické zralosti
JT formátu a jeho pfiijetí nejvût‰ími prÛmyslo-
v˘mi firmami, nastal prav˘ ãas k jeho zvefiejnû-
ní. âlenové JT Open programu nadále vyuÏívají
ãlensk˘ch v˘hod a ovlivÀují postupn˘ v˘voj JT
formátu s právem ãtení a zápisu do této UGS
technologie.
Více naleznete zde nebo na www.jtopen.com.

EDGE ALLIANCE – AXIOM TECH s.r.o. + HSI com, s.r.o. + INT Bohemia a.s.
V závûru roku 2006 do‰lo k dohodû spoleã-
ností AXIOM TECH, HSI com a INT Bohemia 
o vzájemné spolupráci a podpofie v oblasti
CAx/PLM pro produkty spoleãnosti Siemens
PLM Software. V rámci konsorcia EDGE ALLI-
ANCE, která sdruÏuje tyto firmy, jsou nyní pod-
statnû efektivnûji poskytovány kvalitní sluÏby
spoleãn˘m zákazníkÛm.
·ir‰í zázemí ‰piãkov˘ch odborníkÛ specializova-
n˘ch na jednotlivé produkty, je zárukou dostup-
nûj‰í a rychlej‰í podpory. MÛÏeme nabídnout
dostateãnou ‰kolící kapacitu ve Zlínû, Îìáru n.

Sázavou, Praze a Plzni. Vysoká odborná znalost
‰kolitelÛ a konzultantÛ ãerpá z praktick˘ch zku-
‰eností pouÏívání tûchto produktÛ ve vlastní
konstrukãní a technologické kanceláfii AXIOM
TECH. Realizace projektÛ z rÛzn˘ch oblastí pro
v˘znamné tuzemské a nadnárodní spoleãnosti
je inspirativní pro pfiedávání bohat˘ch zku‰e-
ností pfii ‰koleních a konzultacích.
Cílem EDGE ALLIANCE je poskytovat v‰em no-
v˘m i stávajícím zákazníkÛm jistotu optimálního
fie‰ení jejich individuální poÏadavkÛ a jistotu
kvalitních sluÏeb.



Nástroj pro dynamicky se rozvíjející proces sa-
mostatného vzdûlávání, kter˘ vychází vstfiíc
dne‰ním klíãov˘m potfiebám konstrukãních kan-
celáfií. 
Pfiiná‰í sníÏení ãasu mimo kanceláfi, sníÏení ce-
stovních nákladÛ, poskytuje neomezené mnoÏ-
ství ‰kolení bez geografick˘ch omezení.
UÏivatel má tak jedineãnou moÏnost rychlé vol-
by ãasu a místa pro ‰kolení. 
S kurzem lze zaãít bez jak˘chkoli pfiedchozích
zku‰eností s 3D CAD systémy. Díky své struk-
tufie ale mÛÏe b˘t kurz také praktick˘m pomoc-

níkem pro zku‰ené konstruktéry, ktefií hledají
pomoc pfii pfiechodu k nov˘m verzím Solid Edge
nebo potfiebují roz‰ífiit nebo „oÏivit“ své znalos-
ti jednotliv˘ch funkcí, které rutinnû nepouÏívají.
Práci s jednotliv˘mi pfiíklady a s omezenou ãás-
tí kurzu si mÛÏete sami vyzkou‰et ve volnû do-
stupné demoverzi, kterou naleznete na strán-
kách www.se-training.eu

Získávání znalostí probíhá zajímavou, interak-
tivní, multimediální formou, pfii které si uÏivatel
sám urãuje tempo. MÛÏe se vzdûlávat v dobû,

kdy mu to nejvíce vyhovuje jak z pracovního, tak
z osobního hlediska (veãer, o víkendu, po pra-
covní dobû apod.). MÛÏe studovat odkudkoli,
kde má pfiístup k internetu ãi podnikovému in-
tranetu: z pracovi‰tû, z domova, z internetové
kavárny apod. Jednotlivé ãásti kurzu je moÏné
jednodu‰e opakovat, pfiípadnû se v nesnázích
poradit se sv˘m konzultantem nebo si nechat
ohodnotit testovací pfiíklad, kter˘ má za cíl 
ovûfiit ãerstvû získané znalosti. Cel˘ kurz je do-
plnûn více neÏ stem ukázkov˘ch pfiíkladÛ, které
napomáhají lep‰ímu pochopení.
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Univerzální prohlížeče AutoVue software nabízí 8 odlišných řešení, která pokrývají specifické požadavky uživatelů:

- AutoVue Office - AutoVue 2D Professional - AutoVue 3D Professional – SME - AutoVue EDA Professional

- AutoVue 2D - AutoVue 3D Advanced - AutoVue 3D Professional Advanced - AutoVue Electro-Mechanical Professional

*/ podporuje pouze tyto mid-range 3D CAD formáty: Solid Edge, SolidWorks, Inventor, AutoCAD 3D DWG, AutoCAD
Mechanical

**/ podporuje high end 3D CAD formáty UG NX, CATIA, Pro/E včetně mid-range 3D CAD jako Solid Edge, SolidWorks,
Inventor, AutoCAD 3D DWG, AutoCAD Mechanical, atd

***/ pouze v Web Edition

Plně funkční DEMO verzi, popř. online DEMO naleznete na www.cimmetry.com

Solid Edge e-Training 



JAK NA TO?

1.   Zaregistrujte se na domovsk˘ch stránkách Geolus Search -
http://www.ugs.com/products/open/geolus/demo.shtml

2.   Vyzkou‰ejte vyhledávání v databázi s 15 000 poloÏkami.
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Geolus Search je aplikace umoÏÀující nejenom vyhledávání textu, ale
také vyhledávání dílÛ v rozsáhl˘ch soustavách na základû jejich geo-
metrické podobnosti.
Aplikace Geolus Search kombinuje tradiãní vyhledávací funkce s revo-
luãní technologií vyhledávání geometrick˘ch tvarÛ, která pfiesnû identi-
fikuje stejné ãi podobné komponenty. Tato funkce zaji‰ uje opûtovné
pouÏití jiÏ jednou navrÏen˘ch komponent, a zamezuje tak ãasov˘m a fi-
nanãním ztrátám, které by byly zpÛsobeny návrhem ãi nákupem jiÏ exi-
stujících dílÛ.

Geolus Search pracuje s geometrick˘mi daty asociovan˘mi s jak˘mko-
li bûÏnû pouÏívan˘m PLM nebo CAD systémem, vyhledává tedy podle
geometrického tvaru a nikoli podle alfanumerick˘ch kritérií. DokáÏe
prohledávat databáze obsahující pfies milion souãástek a duplikující se
poloÏky lokalizovat bûhem nûkolika sekund, aniÏ by byla nutná nûjaká
pfiedbûÏná klasifikace. V˘sledky jsou prezentovány pfiehlednû vizuálnû
v náhledech. Tato metodologie mÛÏe b˘t pouÏita samostatnû nebo ja-
ko doplnûk tradiãního metadatového vyhledávání.

Program Geolus Search doplÀuje bûÏnou „textovou“ vyhledávací tech-
nologii o schopnost rychlého nalezení modelÛ v rÛznorod˘ch databá-
zích na základû geometrické podobnosti. Tradiãní vyhledávací postupy
jsou zaloÏeny jen na porovnávání a vyhledávání ãíslování modelÛ a je-
jich popisÛ. PfiestoÏe je tento zpÛsob velmi uÏiteãn˘, neumoÏÀuje spo-
leãnostem plnû optimalizovat správu modelÛ, a to z dÛvodu nesluãi-
telnosti standardÛ a klasifikací, omezen˘ch zásad pro ãíslování mode-
lÛ a jazykové závislosti.

V‰ichni zájemci mají nyní moÏnost otestovat tento skvûl˘ nástroj
ZCELA ZDARMA!

Geolus Search






