
magazín nejen pro konstruktéry

1/2018

SolidWorks 
World 2018 
Postřehy z konference
v Los Angeles

SolidWorks
Electrical  
Jednodušší návrhy 
elektrotechniky

Tipy pro 
konstruktéry  
Ovládněte nové funkce
v SolidWorksu 2018

    virtuální

realita
SolidWorkS Xtended reality

  pro vaše 3D modely





4 5

MŮJSOLIDWORKS.CZ

SolidWorks 
world 2018 

Po roce se uživatelé, prodejci, pedagogové, studenti a nadšenci 
do SolidWorksu sjeli na západní pobřeží Spojených států, aby 
načerpali inspiraci k dalšímu rozvoji vlastního technického po-

kroku. Dvacátý ročník konference zahájil generální ředitel Gian Paolo 
Bassi, který poděkoval rozsáhlé komunitě uživatelů i vývojářů Solid-
Worksu, která již čítá přes 3 miliony lidí po celém světě.

Jednoduché konstruování v cloudu
Bassi hned v úvodní řeči představil novinku, kterou je webová aplika-
ce SolidWorks Xdesign, umožňující práci se 3D grafikou takřka na ja-
kémkoliv zařízení připojeném k internetu. Díky výkonnému cloudu na 
pozadí si vystačíte i s málo výkonným hardwarem a jediný software, 
který potřebujete, je běžný internetový prohlížeč. 

SolidWorks Xdesign sdílí datový model s dalšími aplikacemi na 
platformě 3D Experience, koncový uživatel tak může využít nástrojů  
z aplikací SolidWorks Industrial Design nebo Product Designer aj.  
Uživatelské prostředí je jednoduché, aby si s jeho ovládáním poradil 
i začátečník. Vytvořená data se ukládají do cloudu, proto není nutná 
znalost PDM systémů. 

Marketplace zpřístupní profesionální výrobu
Společnost Dassault Systèmes na konferenci představila zcela novou 
on-line platformu 3D Experience Marketplace pro průmyslové služby 
a jejich poskytovatele. Tvoří ji dohromady dvě služby, jejichž prostřed-
nictvím mohou i malé firmy a jednotlivci získat přístup k nejmoder-

Redaktor našeho magazínu Marek Pagáč 
se v únoru vypravil na západní stranu 
USA, aby nám odtud přivezl nejžhavější 
novinky ze světa SolidWorks.

nějším a nejvýkonnějším výrobním technologiím. Služba 
Marketplace Make nabízí prostřednictvím výrobců z celého 
světa různé technologie výroby – od CNC obrábění, zpraco-
vání plechových dílů, vstřikování plastů až po 3D tisk. 

Druhou službou je Marketplace PartSupply, fungující 
jako on-line katalog, který nabízí prostřednictvím 50 digi-
tálních výrobců s více než 500 stroji výrobu a dodání více 
než 30 milionů komponent. Platforma 3D Experience  
Marketplace pomůže s dodržením výrobních specifikací  
a zajistí také kompletně celou obchodní transakci.

SolidWorks posiluje v podpoře 3D tisku
Konstruktéři a technologové, kteří se zabývají aditivní výro-
bou, ocení aplikaci 3DXpert, kterou vyvinula společnost 3D 
Systems. Tento software se vyznačuje jednoduchým ovlá-
dáním, přičemž pomůže s přípravou i optimalizací výroby 
dílů 3D tiskem z plastů i kovových materiálů. 

Obsahuje nástroje pro nastavení vhodné orientace vy-
ráběných komponent, návrh podpůrných struktur i mini-
aturních vnitřních výztužných konstrukcí, které umožňují 
výrobek odlehčit a zároveň zajistit požadované pevnostní 
vlastnosti. Uživatel může připravit výrobu pro konkrétní 3D 
tiskárnu, nastavit procesní parametry, simulovat a předví-
dat výrobní proces, použít automatické funkce pro opravu 
geometrie, nastavit výplň a odhadnout spotřebu materiálu.

K novému produktu mají přístup všichni uživatelé  
SolidWorksu, kteří mají zaplacenou údržbu. 3DXpert  
je ke stažení on-line na webu společnosti 3D Systems.

Premiéra barevného 3D tisku od HP
Prestiž konference SolidWorks World a jistota zacílení na 
uživatele předního strojírenského CAD systému přilákala 
na tuto událost renomovanou společnost HP, která zde ve 
světové premiéře představila novou technologii barevného 
3D tisku. Dohromady se pochlubila čtyřmi modely 3D tis-
káren a praktickým projektem výroby protetických a orto-
tických pomůcek pro pacienty, kteří ocení kvalitní design.

Pro radost z konstruování
Konference SolidWorks World 2018 se odehrávala v du-
chu aditivní výroby, virtuální a rozšířené reality, moderních 
trendů v konstruování a využití sofistikovaných nástrojů 
pro návrh inovativního designu. Setkání inspirovala celou 
řadu návštěvníků, kteří si mohli vyměnit zkušenosti s vy-
tvářením nových návrhů a z posledních ročníků je zřejmé, 
že záměrem společnosti Dassault Systèmes je, aby v rámci 
nových projektů vznikalo nadšení, potěšení a nezapome-
nutelné zážitky. Za rok se setkání uskuteční v Dallasu. ×

REPORTÁŽ Z LOS ANGELES

20.             >5000                       >200                  >120
ročník      účastníků                přednášek      aplikací

videozáznam celé akce najdete 
na www.solidworks.com/sww

topologická optimalizace rámu
motocyklu od tarso Marques

společnost HP na konferenci
představila svůj barevný 3d tisk

přípravu dat pro 3d tisk usnadní
integrovaný doplněk 3dXpert

přes webovou aplikaci Xdesign
můžete konstruovat kdekoliv

služba Marketplace Make umožní
poslat 3d model přímo do výroby
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Užitečné novinky
v SolidWorks 2018

SkrytÍ PloCH V SeStaVĚ

UVÍtaCÍ okno

tiPy odeXPertŮ

Seznamte se s praktickými novinkami  
v aktuální verzi systému SolidWorks!
Další najdete na webu help.solidworks.com  
– pro větší pohodlí přepněte jazyk (Language)  
na Czech a pak klepněte na odkaz Co je nového.

Novinka, kterou pomohli prosadit 
uživatelé webu MůjSolidWorks.cz.

Pokud během vazbení namíříte kurzor 
na libovolnou plochu modelu a stisknete 
klávesu Alt, tak se tato plocha až do vy-
tvoření vazby skryje, čímž usnadní výběr 
ostatních ploch modelu.

SolidWorks 2018 nabízí  
nové přehledné centrální 

místo, odkud můžete  
začínat svou práci. 

V uvítacím okně máte rychlý  
přístup k novým i naposledy  

otevřeným dokumentům a slož-
kám, k informačním zdrojům či 

výukovým kurzům. Do uvítacího 
okna se snadno vrátíte  
zkratkou Ctrl+F2 nebo  

přes ikonu domečku.

MŮJSOLIDWORKS.CZ

VyMeZoVaCÍ rÁMeČek

Rychlý způsob, jak automaticky  
spočítat největší rozměry 3D modelu. 

Praktické vylepšení naleznete v menu Vložit  
Referenční geometrie  Vymezovací rámeček. 

Použitím vznikne 3D skica obsahující prostorový 
rámeček, který zcela obklopuje model při  

minimálním objemu. Je to šikovné pro kontrolu  
velikost polotovaru, nástřihových plánů  

či velikosti krabice pro zabalení.

lokÁlnÍ řeZy V PoHledeCH řeZU a detailU

SolidWorks 2018 přináší možnost vytvářet lokální řezy  
i v pohledech, ve kterých to dříve možné nebylo.

Jednoduše vyberte existující Řez, Detail či Pohled alternativní polohy a použijte menu 
Vložit  Pohled výkresu  Lokální řez. Toto vylepšení vám poskytne větší volnost při 
detailování výrobku a umožní hospodárněji využít prostor výkresu.

12 PoZiC a lePšÍ naStaVenÍ Pro geSta Myši

Průvodce gesty myši usnadňuje konfiguraci používaných 
gest a nově nabízí také nastavení 2, 3, 4, 8 nebo i 12 gest.  

Přiřazení jednotlivých gest nyní probíhá v plně grafickém prostředí průvodce  
pomocí intuitivního přetažení ikony ze seznamu nástrojů do kruhového 

voliče gest, přičemž lze využít i kopírování s klávesou Ctrl. Gesta můžete 
spravovat v menu Možnosti  Vlastní úpravy  záložka Gesta myši.

SkiCa traSy roZloženÍ

Ušetřete si čas a práci s pomocí inteligentní skici trasy rozložení. 

Po vytvoření rozloženého pohledu můžete automatizovaně vygenerovat skicu  
s trasami rozložení. Když kroky rozložení změníte, inteligentní čáry se aktualizují. 
Máte-li už v sestavě rozložený pohled, klepněte v Manažeru konfigurací pravým 
tlačítkem na prvek Rozložení a vyberte Inteligentní rozložení na úsečky. 
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UkaZatel PrŮbĚHU oteVÍrÁnÍ SeStaVy

Zajímalo vás někdy, jak právě probíhá 
otevírání sestavy a v jaké fázi se nachází? 

Vylepšení v podobě ukazatele průběhu otevírání 
sestavy přehledně nabízí informace o stavu oteví-

rání, aktuálně dosaženém času otevírání  
i předchozí známé době otevření.

rotaCe V lineÁrnÍM Poli SoUČÁStÍ

Během vytváření Lineárního pole součástí  
v sestavě je k dispozici nová možnost, a to  
otočit kopírovanou instanci kolem vybrané osy.

Toto vylepšení efektivně využijete například  
při modelování spirálového schodiště, kde zatrhnete  
možnost Otočit instance a určíte osu a úhel rotace.  
Instance schodů se rozkopírují a natočí kolem osy. ×

VýbĚr rÁMeČkeM na Ploše ModelU

Ve verzi 2018 se můžete pomocí klávesové zkratky T  
přepnout do režimu Vybrat podle geometrie, ve kterém  

se dá výběr rámečkem začít i na ploše modelu.   

V předchozích verzích SolidWorksu skončil pokus o natažení rámečku  
z plochy modelu neúspěšně (první klepnutí na plochu způsobilo její výběr) 
a nebylo tak možné použít výběr rámečkem v momentě, kdy byl například 

detail modelu zvětšený takovým způsobem, že zakryl celou obrazovku.

norMaliZaCe otVorŮ U PleCHoVýCH dÍlŮ

Nástroj Normálové odebrání slouží pro úpravu existujících 
otvorů v plechovém dílu, které nejsou kolmé k tloušťce plechu.  

Tato novinka dokáže znormalizovat i více vybraných otvorů a jejich bočních ploch 
najednou a tak zajistit, že otvory budou technologicky správně a bude možné je 
vyrobit. Nástroj naleznete v menu Vložit  Plechový díl  Normálové odebrání.

Virtuální a rozšířená realita jsou vám nyní 
dostupnější než kdy dřív. S pomocí doplňku 
Xtended Reality (XR) můžete CAD data 
navrhovaných výrobků efektně využít třeba  
pro marketingové účely, ale nejen pro ně.

SolidWorkS  
Xtended reality

Mezi pracovištěm konstruktéra a koncem výrobní linky 
čeká vyvíjený produkt dlouhá cesta. Díky technologiím 
rychlé výroby prototypů, například s pomocí 3D tisku, 
jsme dnes schopni osahat si výrobek v různých fázích  
vývoje ještě předtím, než tato cesta dospěje do svého 
cíle. Je tu ovšem ještě jedna možnost – virtuální realita  
a její příbuzná „rozšířená“ realita, která umožní navrho-
vaný produkt promítnout před vašima očima do okolního 
skutečného světa, byť zatím disponujete jen jeho počíta-
čovým 3D obrazem. Vývojáři SolidWorksu pro tyto úče-
ly vyvinuli nový doplněk označovaný zkráceně XR, který 
vaše CAD data transformuje do virtuální reality. Prosto-
rový model výrobku si potom můžete prohlížet nejen na 
monitoru, ale také přes headset pro virtuální realitu, ja-
kých je dnes na trhu celá řada – třeba Oculus Rift, HTC 
Vive, Samsung Gear VR atd. Při exportu ze SolidWorksu 
je zachováván přenos materiálů, konfigurací i metadat. 
Pokud si chcete aplikaci sami vyzkoušet, přihlaste se do 
testovacího beta programu na www.goo.gl/mMV4hW. ×

Představujeme FOTO: DS SOLIDWORKS
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SolidWorks 
je mnohem víc 
než kreslicí prkno

Můjsolidworks.cz: Nedávno proběhlo celosvětové 
setkání uživatelů SolidWorksu, kde bylo prezento-
váno mnoho významných softwarových novinek. 
Co vás osobně nejvíc zaujalo?

Zdeněk Bašta, DS SolidWorks: Líbilo se mi, že  
jsme se na konferenci SolidWorks World letos víc 
než vizím budoucnosti věnovali praktickým pro-
duktům a jejich přínosům pro uživatele. Představili 
několik zajímavých aplikací, mezi nimi SolidWorks 
Product Designer nebo SolidWorks Xdesign, pro 
konstruování ve webovém prohlížeči, běžící kom-
pletně v cloudu. Tyto nástroje představují alternati-
vu pro uživatele, kteří nechtějí CAD software insta-
lovat a chtějí ho mít k dispozici okamžitě a kdykoliv. 
Obrovská výhoda je, že jsou všechny produkty  
SolidWorks mezi sebou datově kompatibilní.

Nabídka cloudových aplikací od SolidWorksu  
je rozvíjena už několik let. Jak je přijímají  
čeští uživatelé?

Čeští konstruktéři se o online produkty zatím  
zajímají spíše okrajově. Jsou poměrně konzervativ-
ní, což se ostatně projevuje i v tom, že od nich – na 
rozdíl od zahraničních uživatelů – získáváme málo 
zpětné vazby i pokud jde o desktopový SolidWorks. 
Nezapojují se do testování betaverzí a není ani pří-
liš běžné, že by nás žádali o možnost vyzkoušet si 
něco nového, třeba simulace. Přitom třeba v sou-
sedním Polsku existuje aktivní uživatelská komu-
nita, jejíž členové těží ze vzájemného sdílení uži-
vatelských dovedností. Nám, jako dodavateli, pak 
aktivita uživatelů výrazně pomáhá v tom, abychom 
náš software dále zlepšovali tím správným směrem.

Čím si takovou pasivitu českých  
uživatelů vysvětlujete?

Myslím si, že pro hodně zdejších konstruktérů  
je zájem o SolidWorks ohraničen jejich pracovní 
dobou. Ti lidé jsou navíc obvykle velmi vytížení  
a v rámci zaměstnání nemají prostor k tomu, aby  
se zamýšleli nad objevováním produktivnějších 
funkcí v konstrukčním softwaru. Ze strany vedení 
a majitelů firem plyne snaha co nejvíc na softwaru 
ušetřit. Jen málokterá firma nechá své zaměstnance 
kvalitně proškolit, ačkoliv právě díky tomu by mohli 
SolidWorks používat mnohem produktivněji. Ukazu-
je se to i na každoroční soutěži Modelmánia,  

kterou pořádá SolidVision na své uživatelské konfe-
renci – čeští konstruktéři si se zadáním sice poradí, 
ale řešení konstrukční úlohy jim trvá déle, než kon-
struktérům v zahraničí. Takže zatímco mluvíme  
o Průmyslu 4.0 a propojování digitálních CAD modelů 
s reálnými výrobky prostřednictvím senzorů, v Česku 
je SolidWorks na mnoha pracovištích pořád „jen“  
alternativou kreslicího prkna, ačkoliv v jeho současné 
instalaci může uživatel sáhnout po ohromném množ-
ství výkonných nástrojů, které mu usnadní práci.

Když už konstruktérovi neposkytne prostor pro 
profesní rozvoj zaměstnavatel, jaké možnosti  
má sám uživatel SolidWorksu?

Málokdo si uvědomuje, že uživatel může získat svůj 
osobní certifikát, který potvrzuje jeho úroveň použí-
vání a ovládání SolidWorksu. Na dnešním trhu práce 
s minimální nezaměstnaností má takový dokument 
velkou hodnotu, protože firmy se přetahují o kvalitní 
lidi. Samotné školení navíc není nijak nákladná záleži-
tost v porovnání s tím, jak zásadních pokroků při pou-
žívání SolidWorksu díky němu můžete dosáhnout.

Zmínil jste, že se čeští uživatelé příliš nezajímají  
o nové softwarové nástroje. Určitě se ale zajímají  
o způsob pořizování softwaru, který se s nástupem 
cloudových aplikací mění. Někteří konkurenční  
dodavatelé už CAD software dodávají pouze ve  
formě pronájmu. Připravuje se něco podobného  
i pro SolidWorks?

Naše zákazníky v tomto směru můžeme uklidnit. 
SolidWorks je a nadále bude k dispozici v podobě 
klasické desktopové licence. V souvislosti s techno-
logickým vývojem navíc nabízíme i další možnos-
ti provozování softwaru. Licenci lze získat například 
jako termínovanou na tři měsíce nebo na rok, ale po-
řád hovoříme o desktopové instalaci, takže veškerá 
data má zákazník nadále u sebe. Ve vývoji je i clou-
dová verze vázaná na platformu 3D Experience, kdy 
si může zákazník zvolit, zda využije pro ukládání dat 
naše servery, nebo zda bude chtít serverovou infra-
strukturu provozovat sám pod vlastní kontrolou.

Děkujeme za rozhovor. × 

Moderní CAD umí zásadně přispět  
ke zrychlení práce konstruktérů. 
Podle Zdeňka Bašty, ředitele místní  
kanceláře DS SolidWorks, však čeští  
uživatelé dosud neumějí potenciál  
výkonného softwaru naplno využít.

Uživatel SolidWorksu může získat 
svůj osobní certifikát a výrazně tak 
zvýšit svoji hodnotu na trhu práce.

Zdeněk Bašta

Professional Channel, Eastern  
Europe Territory Sales Senior  

Manager ve společnosti
Dassault Systèmes

SolidWorks
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tiPy     triky

MaXiMÁlnÍ Výkon a Stabilita

Před SolidWorksem trávíte týdně desítky hodin.  
Specialisté z technické podpory firmy SolidVision  
pro vás připravili několik tipů, které vám tento  
čas pomohou strávit produktivněji.

Jak nastavit operační systém, grafickou kartu nebo antivi-
rový program pro zajištění maximální stability a výkon-
nosti SolidWorks na základě doporučení a zkušeností 
technické podpory společnosti SolidVision? Podívejte se 
na stránky www.solidvision.cz, navštivte sekci Podpora  
Systémové požadavky a dozvíte se více!

&
Pro VÁš lePšÍ den

ryCHlé SkrytÍ a ZobraZenÍ SoUČÁStÍ 
Potřebujete skrýt nebo zobrazit součásti v pracovní ploše 
SolidWorks? Proměňte úkol v dobrodružství a zahrajte si  
střílečku! Jednoduše namiřte kurzorem myši na součást,  
kterou chcete skrýt a stiskněte klávesu TAB. Součást se  
skryje. Namiřte kurzorem do místa výskytu skryté součásti  
a stiskněte Shift + TAB. Součást se zobrazí. Můžete také  
podržet Ctrl + Shift + TAB a všechny skryté součásti se  
dočasně zobrazí, kliknutím na ně je pak zobrazíte trvale.

ryCHlý VýbĚr VšeCH SoUČÁStÍ toolboX 
Zvládnete to na dvě kliknutí. Jak? Stačí kliknout pravým 
tlačítkem myši do grafické plochy a použít nástroj Pokročilý 
výběr, který nabízí několik zajímavých možností výběru. Jed-
nou z nich je například volba Vybrat Toolbox. Doporučujeme 
prozkoumat i další volby a nástroj Zvětšený výběr, který vám 
usnadní práci při výběru malých součástí sestavy. Další mož-
nosti výběru jsou popsané v článku Pokročilý výběr součástí 
v sestavách na portálu www.mujsolidworks.cz.

MŮJSOLIDWORKS.CZ

ryCHlé a Snadné ZMĚny ModelU 
Při návrhu konceptu jistě oceníte funkci Rychlé 3D, které 
vám umožní dynamicky měnit geometrii modelu. Nemusíte 
zdlouhavě měnit hodnoty kót, stačí jen kliknout a tažením 
ovládacích šipek na plochách či kuliček u kót model natáh-
nout či zkrátit. Funkci Rychlé 3D můžete aktivovat v panelu 
CommandManageru na záložce Prvky. Během skicování pak 
můžete použít analogický nástroj Instant2D, který zapnete 
opět v CommandManageru na záložce Skica.

StÍnoVané obrySy SkiCi
Stalo se vám někdy, že jste naskicovali uzavřený profil a při 
pokusu o přetažení jste namísto jeho přesunutí docílili jen 
změny tvaru? Pak si aktivujte funkci Stínované obrysy skici. 
Vystínováním uzavřeného profilu jej můžete v rámci skici 
přesouvat jako celek, pokud jej uchopíte přetáhnete právě  
za stínovanou plochu. Stínované obrysy skici můžete  
zapnout v menu Nástroje  Nastavení skici. Více  
informací získáte v Nápovědě SolidWorks.

SyStéM MřÍžky, UžiteČný PoMoCnÍk
Práci a orientaci při návrhu větších konstrukcí usnadní nástroj 
Systém mřížky. Tento nástroj vám umožní na základě jedné 
skici vytvořit pomocnou síť v prostoru modelu. Síť lze využít 
pro lepší orientaci v prostoru nebo pro vytváření geometrie 
(například vkládání profilů svařování). Nástroj naleznete  
v menu Vložit  Referenční geometrie  Systém mřížky.  
Více informací získáte v Nápovědě SolidWorks. ×

aUtoMatiCké VaZby šetřÍ ČaS 
U součástí, jako je třeba spojovací materiál, můžete definovat 
tzv. Odkaz vazby. Tyto odkazy zajistí, že se součást po vložení 
do sestavy automaticky umístí s vytvořením předem defino-
vané vazby. Asi není potřeba zmiňovat, jakou časovou úsporu 
vám toto nastavení přinese. Přidání odkazu vazby můžete 
provést v menu Vložit  Referenční geometrie  Odkaz  
vazby. Více informací získate v Nápovědě SolidWorks.
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CAD, MCAD, ECAD, PDM...

CAD

Nejprve se zaměříme na CAD – Computer Aided Design, 
jako na disciplínu nejobecnější a také zřejmě nejstarší. No-
věji se s touto zkratkou spojuje předpona 3D, tedy 3D CAD, 
a typickým představitelem je zde systém SolidWorks. Ten 
současně patří také do kategorie MCAD, tedy Mechanical 
CAD, nástroj pro strojní konstruktéry. Strojírenství je vel-
mi široký obor, od rozměrných konstrukcí na způsob tovární 
haly, až po jemná zařízení s vysokým podílem elektroniky. 

ECAD

Samostatnou větví je ECAD, tedy „elektro“ CAD. I ten může 
být součástí SolidWorksu, a to dokonce s perfektním propo-
jením mezi MCAD a ECAD. Návrhy elektrotechniky lze roz-
dělit na dvě hlavní oblasti podle způsobu vedení elektrického 
signálu: vodiče, kabely a kabelové svazky, nebo plošné (tiště-
né) spoje. SolidWorks má pro obě plnohodnotné řešení. 

SolidWorks Electrical

Na trhu je již více než 20 let, z toho je několik let začleněn 
do produktového portfolia. SolidWorks Electrical Schema-
tic je samostatný program pro návrh i těch nejsložitějších 
schémat, od slaboproudé elektrotechniky přes rozvaděče 
až po elektro výzbroj strojů a výrobních linek. Pro práci jsou 
k dispozici specializované kreslicí nástroje, jež po doplnění 
součástkami z rozsáhlé knihovny dílů od konkrétních výrob-
ců tvoří inteligentní schéma. Uživatel se nemusí starat o ku-

V titulku uvedené zkratky jsou již 
dlouho zavedené pojmy. Největší 
přidaná hodnota však plyne z jejich 
vzájemného propojení.

MŮJSOLIDWORKS.CZ

sovníky, zprávy a výrobní výkresy, protože ty program na vy-
žádání vygeneruje a udržuje je aktuální. Program je unikátní 
trvalým, oboustranně asociativním propojením na 3D model 
SolidWorksu. To znamená, že projektant elektra i strojní kon-
struktér pracují nad stejnou množinou dat v reálném čase. 
Projektant kreslí schéma, které konstruktér umisťuje do pro-
storu modelu. Vygenerovaná dokumentace, např. kusovník, 
tak může obsahovat mechanické i elektrické díly. Ve své nej-
novější verzi 2018 je navíc plně integrován do systému PDM. 

PCB: Návrh plošných spojů

Specializovaný program SolidWorks PCB dělá přesně to, 
co má v názvu – Printed Circuit Board. Ačkoli výstup je jiný, 
platí o něm beze zbytku vše, co bylo napsáno o SolidWorks 
Electrical. Tedy, nejprve schéma, včetně validace zapojení, 
vložení součástek z rozsáhlé offline i online knihovny a ná-
sledné generování reportů, zpráv, kusovníků a výrobních  

výkresů ve formátu Gerber. Obdobně jako v SolidWorks  
Electrical lze schéma již během návrhu umístit do 3D modelu 
a obousměrně aktualizovat v reálném čase, bez nutnosti ex-
portu a importu. Navrženou desku plošných spojů lze navíc 
vložit do schématu v SolidWorks Electrical a jako model  
do celkové sestavy ve 3D.

Jeden systém vládne všem

PDM je zkratka pro Product Data Management, tedy sprá-
va dat o výrobku, od vzniku přes výrobu až po užití. Rozsáhlá 
data, která vznikají při práci v několika týmech a navíc sou-
časně, si nelze bez efektivního řízení představit. Tímto ná-
strojem je právě SolidWorks PDM, který zprostředkovává 
spolupráci napříč celou firmou, od konstrukce, přes pláno-
vání a výrobu až po sklady. Značka SolidWorks dnes zkrátka 
reprezentuje široké portfolio vzájemně propojených aplikací, 
které zvládnou pokrýt kompletní vývoj výrobků. ×

NOVÉ HP PRACOVNÍ STANICE
řešení pro SOLIDWORKS

www.csf.cz
obchod@csf.cz

 inzerce
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Technika se inspiruje v medicíně. Tedy 
alespoň v případě počítačové tomografie, 
kterou dnes nalezneme nejen na lékařských 
pracovištích CT, ale také v průmyslu pro 
účely defektoskopie.

pro nedestruktivní testování

Principem metody je interpretace stínového obrazu, 
který vzniká na základě rozdílné schopnosti různých 
částí materiálu zkoumaného objektu absorbovat rent-

genové záření. Míra schopnosti pohlcovat rentgenové záření 
se zvyšuje s protonovým číslem dané látky. Ke  zviditelnění 
stínového obrazu je využíváno speciálních detektorů, které 
převádějí fotony rentgenového záření na elektrický signál, 
který je dále digitalizován. 

Objekt, umístěný na rotačním stolku mezi RTG trubicí  
a plochým detektorem, je prozářen a jeho digitální obraz 
dále zpracováván. Filtrovanou zpětnou projekcí, která je  
založena na Radonově transformaci, se ze série takto  
vzniklých radiografických snímků rekonstruuje 3D model. 

Přínos metody
Není těžké odhadnout, že hlavním přínosem této metody 
bude její schopnost získávat informaci o vnitřní struktuře 
materiálu a opticky nedostupné geometrii. Vhodnými soft-
warovými prostředky mohou být takto získaná data analyzo-
vána a zjištěn například výskyt materiálových vad a defektů 
(například VGStudio MAX společnosti Volume Graphics).  
Je tak možné vizualizovat a statisticky vyhodnotit přítom-
nost pórů a inkluzí, orientaci vláken u kompozitních mate-
riálů, měřit rozměry a geometrické tolerance, tloušťku nebo 
jinak hodnotit integritu materiálu. Rekonstruovaný 3D model 
může také sloužit jako výstup pro porovnání s CAD mode-
lem nebo pro postupy reverzního inženýrství tak, jak jsme 
zvyklí u běžného 3D skenování.

Jednou z velkých předností výpočetní tomografie je to,  
že můžeme skenovat reflexní, transparentní i tmavé materi-
ály bez omezení, která známe u klasických optických metod 
využívající vlnových délek viditelného spektra. Speciálně  
konstruované mikrotomografy mohou pracovat v mikronové 
oblasti rozlišení a je tak umožněna inspekce i velmi malých  
a drobných předmětů. Díky těmto možnostem je aplikač-
ní pole metody značně široké a objevují se stále nové ob-
lasti použití. Omezení z hlediska výběru vzorku je dáno jen 

Výpočetní tomografie

konstrukcí samotného zařízení. Určující jsou v tomto ohle-
du váha (rotační stolek), rozměry (prostor inspekční kabiny) 
a materiál (výkon RTG trubice) vzorku. Nejlepších výsledků 
bývá dosaženo u materiálů s nízkou hodnotou lineárního ab-
sorpčního koeficientu. U látek s vysokou hustotou se naopak 
nevyhneme vzniku rušivých artefaktů vznikajících díky ná-
hodnému rozptylu rentgenového záření (Comptonův jev).  
Je například vhodné u plastových dílů před expozicí odstranit 
kovové součástky. Skenování větších železných a ocelových 
dílů proto bývá mnohdy problematické a někdy i nemožné,  
s ohledem na vysoké nároky na výkon a konstrukci zařízení.

V současnosti existuje celá řada různě konstrukčně  
řešených přístrojů. Od malých stolních mikrotomografů až  
po mnohatunové CT stanice s obrovským výkonem. Na ros-
toucí poptávku o využití CT technologie reagovali i výrobci 
středně velkých kompaktních CT skenerů, jejichž výkon  
i konstrukční uspořádání je ideální pro inspekci plastových  
a menších hliníkových dílů. Díky použití uzavřených RTG  
zářičů se žhavícím napětím do 180 kV tato zařízení většinou 
nevyžadují žádnou údržbu a ani nemají další speciální poža-
davky pro svůj provoz. Tvoří tak zajímavý kompromis s dob-
rým poměrem mezi cenou a výkonem. 

Technologie tak mocná jako průmyslová tomografie bude 
neustále nacházet nové způsoby využití. Vzhledem k tomu 
se bez ohledu na rychlé zdokonalování celé technologie mů-
žeme těšit na nové aplikační přístupy, které se se zvyšujícími 
nároky v oblasti NDT do budoucna zcela jistě objeví. ×

Kdo jsme?

Česká strojírenská fi rma 
se sídlem ve Vyškově 
a s portfoliem skvělých výrobků.

Koho hledáme?

Konstruktéry, technology a elektroprojektanty, 
kteří pracují nejen hlavou, ale i srdcem.

Co u nás můžete dělat?

Tvořit, podílet se na velkých projektech, 
přinášet nápady a nová technická řešení, 
jezdit na služební cesty po celém světě, 
budovat si kariéru…

Kde se o těchto pozicích dovíte víc?

Navštivte náš web www.hestego.cz

Mgr. Eva Vavrouchová, personální ředitelka
vavrouchova@hestego.cz. tel.: +420 517 321 069
HESTEGO a.s., Na Nouzce 470/7, 682 01 Vyškov

SOLIDNÍ NABÍDKY PRÁCE

Společnost INTERIORS manufacture&design a.s. hledá programá-
tora CNC strojů na výrobu nábytku. Požadavky: min. SŠ technického 
směru, nábytkářský obor výhodou, znalost SOLIDWORKS; SWOOD 
a HOPS výhodou, znalost NJ či AJ vítána. Plat: 20-25 000 Kč/měsíc. 
Zaměstnanecké výhody: možnost zajištění bytu, osobní ohodnocení, 
penzijní připojištění, mladý kolektiv, zajištěné stravování. Nabízíme: 
zkušenost v zajímavém oboru; ohodnocení dle znalostí, zkušeností  
a výkonu; motivační odměny. Možnost zaškolení. Zvýšení mzdy po za-
pracování a zkušební době. Kontakt: Václav Křivanec, tel.: 602 549 565, 
e-mail: vaclav.krivanec@interiors-mnd.com

Společnost SolidVision s.r.o., největší dodavatel řešení SOLIDWORKS 
a SolidCAM v České republice, hledá zaměstnance na pozici  
Obchodníka CAD/CAM. Možnost výběru místa výkonu práce - kan-
celář v Praze, Brně, Hradci Králové, Otrokovicích, Šumperku, nebo 
v Krnově. Požadujeme alespoň krátkou praxi na pozici obchodního 
zástupce a znalost jakéhokoli CAD systému. Nabízíme dlouhodobý  
a stabilní pracovní poměr, pružnou pracovní dobu, zaměstnanecké 
výhody a motivující finanční ohodnocení. V případě zájmu zašlete  
životopis na kariera@solidvision.cz.

Společnost SolidVision s.r.o., největší dodavatel řešení SOLIDWORKS 
a SolidCAM v České republice, hledá zaměstnance na pozici Specia-
lista technické podpory CAD SOLIDWORKS. Náplní práce je zajištění 
technické podpory produktu SOLIDWORKS a komunikace se stávající-
mi zákazníky. Požadujeme výborný mluvený i psaný projev, analytické 
schopnosti, samostatnost a pečlivost. Orientace v oblasti CAD je výho-
dou. Nabízíme dlouhodobý a stabilní pracovní poměr, zaměstnanecké 
výhody a motivující finanční ohodnocení. Místo výkonu práce je Šum-
perk. V případě zájmu zašlete životopis na kariera@solidvision.cz.

Více o průmyslovém Ct najdete 
na webu www.3d-skenovani.cz
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3D FÓRUM 2018
Výstaviště Brno, sál E2, pavilon E
25. dubna 2018, 10:00–18:00

Konstruování
výrobků pro 3D tisk

ZVEME VÁS NA UNIKÁTNÍ KONFERENCI 

Chcete-li využít technologie 3D tisku na maximum, musíte začít 
výrobky navrhovat jinak, než jste zvyklí při nasazení tradičních 
výrobních metod. Tato konference vám ukáže, jak na to.

 ⊲ Ukážeme vám nové nástroje v CAD systémech, díky kterým  
získají vámi navrhované výrobky jedinečné vlastnosti.

 ⊲ Dozvíte se, jak lze konstrukční návrh optimalizovat z hlediska 
tvaru, funkce i vhodnosti pro nejlepší využití 3D tisku.

 ⊲ Rozšíříme vaše technické obzory prostřednictvím inspirativních 
projektů, které vznikají v České republice i v zahraničí.

Připravujeme bohatý celodenní program, který nabídne řadu  
zajímavých přednášek, prakticky zaměřených seminářů a výstavu 
nejnovějších pokroků v oblasti 3D tisku. Občerstvení je zajištěno.

zaměřeno na konstruktéry

celodenní program

cenné poznatky z praxe

užitečné 
návody

tipy 
a triky

diskusní 
fórum

pracovní 
nabídky

informace 
pro školy

Jedinečný komunitní portál 
uživatelů SOLIDWORKS v ČR a SR

REGISTRUJTE SE JEŠTĚ DNES, POČET MÍST JE OMEZEN!

www.odborne-konference.cz

Konferenci 3D FÓRUM 2018 ve spolupráci s partnery organizačně zajišťuje 
společnost Vydavatelství Nová média, s. r. o. Podrobný program, seznam 
partnerů a registrační formulář najdete na výše uvedeném webu.



VAŠI PARTNEŘI 
VE SVĚTĚ3D

PDM/PLM

CAD

3D SCAN

CAM

www.solidvision.cz
www.schiertechnik.sk


