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Počítačová technika vo vývoji, konštrukcií a výrobe
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Hrá významnú úlohu pri vývoji vo všetkých oblastiach techniky

Vývoj, konštrukcia =

1)Tvorivé myslenie

2)Rutinná práca s definovaným postupom

Počítače umožňujú konštruktérovi sústrediť sa  na bod 1) tým, že za neho
prevezmú činnosti spojené s bodom 2)

Avšak počítačový program = prostriedok, nie náš cieľ snaženia

CA... – Computer Aided…, počítačom podporované…

CA technologie



CA technologie

Výpočtová technika pri vzniku technického diela -výrobku

Vývoj príprava
plánovacia

príprava
Výroba Montáž

kvality

CAD CAM

CAE

CIM

CAD - Computer Aided Design
Náhrada rutinnej práce, Nové postupy – 3D, FEM, parametrické modeláre, v
elektrotechnike návrh, simuláceia DPS. (FEM-metóda konečných prvkov 

potrebná pre simuláciu)

CAM - Computer Aided Manufacturing
Údaje z CAD sú použité vo výrobe (CNC stroje, návrh DPS)

CAE - Computer Aided Engineering
Kompletný virtuálny návrh – FEM (strojárenstvo, elektrotechnika), simulácia
elektronických obvodov

CIM - Computer integrated manufacturing
Komplexné uplatnenie všetkých systémov v priebehu celej fázy vzniku výrobku,
zkúsenosti z výroby späť vo forme údajov do konštrukcie
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CAD v strojárenstve

4• 3D parametrický modelár, CAE

Programy pre CAD v strojárenstve

Podľa spôsobu práce s realitou

Žijeme v trojrozmernom (3D) priestore. Grafickú informáciu však dokážeme uchovať iba
dvojrozmerne (2D) napr. papier. Pri konštrukcií je  nutné previesť 3D na 2D.

CAD programy delíme na:
• 2D

jedná sa iba o náhradu papiera za obrazovku počítača

• 3D
pracujú s 3D modelom. Vďaka kompletnej informácií o tvare, môže počítač
napr. pevnostné výpočty

urobiť

Nižšia trieda programov CAD
• AutoCAD LT, DesignCAD
• Iba 2D
• pohodlná tvorba výkresov „klasickým zpôsobom“.

Stredná trieda programov CAD
• AutoCAD, Microstation, CADKEY
• To isté ako nižšia trieda+ 3D modelár
• Automatické generovanie dokumentácie z 3D modelu

Vyššia trieda programov CAD
• Pro/Engineer, SolidWorks,SolidEdge, SolidDesigner, Unigraphics, Catia,

Mechanical Desktop



Základy zobrazovania grafiky v PC

Počítačová grafika
• vektorová
• rastrová

Rastrová (bitmapová) grafika
Grafická informácia je uložená bod po bode

Výhody

•opticky verné uchovávanie snímky, napr. fotografie

•Možnosťvytvorenia  rôznych grafických efektov, fotomontážií, koláží, strihov

apod.

•ľahké obstaranie
5



POUŽITIE

•reklama, propagácia, archivácia snímkov, prezentácia, umelecká

tvorba…

•hry a dalšie…

•súborové formáty BMP, GIF, JPG a dalšie

8x zväčšené
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Základy zobrazovania grafiky v PC



Základy zobrazovania grafiky v PC

Vektorová grafika
• grafická informácia je uložená vo forme matematického zápisu

• Napr. čiara je úplne definovaná súradnicami koncových bodov – zvyšok čiary je 
možné dopočítať

• celý obrázok je zložený zo základných jednoduchých tvarov (kriviek)

Výhody

•pretože je vektor definovaný matematicky, je vektorová grafika presná.

•Kedykoľvek v priebehu tvorby vektorového obrázka (alebo neskôr), je možné  
vykonať zásadné zmeny – vyňať  konkrétny objekt, zmeniť vlastnosti apod.

•možnosť využiť už existujúcich objektov pre definíciu parametrov iných (napr.

začať čiaru presne v strede už nakreslenej kružnice a pod.)
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Základy zobrazovania grafiky v PC

Nevýhody vektorovej grafiky

• Nemožnosť zobrazenia zložitých obrázkov

• pracné obstarávanie

Použitie vektorovej grafiky

• programy pre konštrukciu a profesionálne návrhárske systémy (CAD)

• grafické a kartografické informačné systémy (GIS)

• reklamné študia, agentury, návrhári a další (Corel Draw, Adobe Illustrator).

• ClipArty v MS Office

Poznámky:

• V CAD programoch sa obyčajne jeden základný prvok (kružnica, čiara, obdľžnik,
text apod.) nazýva entitou.

• Pri zobrazení na monitore alebo pri tlači je vektorová grafika rastrovaná(na
rozlišenie monitora alebo tlačiarne)!!!

• Inak to je pri plotroch
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AutoCAD

AutoCAD

Výrobcom je kalifornská firma Autodesk, Inc. Program bol vyvíjaný od roku 1982 z
pôvodnej verzie pracujúcej pod operačným systémom MS DOS.

Dnes pracuje pod systémem MS Windows (9x/NT/2000/XP/VISTA/WIN7,WIN 10) ).

Existujú vezie:

•AutoCAD – stredná trieda 2D,3D

AutoCAD LT – nižšia trieda, nemá 3D a niektoré ďaľšie funkcie

Používá souborový formát *.DWG, aktuálna verzia je AutoCAD 2019

• Autuálne je v ponuke balík ONE AUTOCAD
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PROSTREDIE PROGRAMU AUTOCAD LT 2004 Cz

USS -počiatok uživateľského súradnicového 
systému
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AutoCAD
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Obsluha

AutoCAD umožňuje väčšinu svojich funkcií (príkazov) zadávať pomocou niekoľkých alternativ:

•obrazovkové menu (zastaralé z dôb, keď ešte  neexistovali ikony a panely nástrojov)

•príkazový riadok (príkazy)

•menu

•panely nástrojov – nejčastejšie príkazy

•paleta nástrojov

Obvykle je to kombinácia vyššie uvedených alternatív



Príkazový riadok

• pre zadávaníe príkazov

• doplňovanie parametrov príkazov (napr. súradnice bodu, polomery kružníc, či chcete

urobiť kópiu apod.)

• Komunikácia z uživateľom - príkazový riadok vždy sledujte, je v češtině, a pomocou

celkom zrozumitelných správ Vás povedie pri akejkoľvek činnosti.

Nový príkaz zadávame na výzvu „Príkaz:“ („Command:“)

AutoCAD

dve alternatívy príkazov:

•

•

Česky - nap. „úsečka“ 

Anglicky – „_line“.

Pozn.:

Pri zadávaní čohokoľvek do príkazového riadka nie je treba na riadok klikať myšou
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AutoCAD

Povely z klávesnice:

Esc (kedykoľvek )– ukončenie vykonávanej akcie (zrušenie príkazu , zrušenie zmien)

Enter, Medzerník na výzvu „Príkaz:“ – zopakuje posledný príkaz(Napr.zadaj súradnice)

Vo voľbe [] sú možnosti daľších volieb pre daný príkaz – zvýraznené jedno alebo viac veľkých

písmen (číslic).

Výber danej možnosti sa potom vykoná zadaním príslušných veľkých písmen
a treba stlačiť klávesu ENTER:
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AutoCAD

V <> je naposledy zadaná hodnota parametra pre daný príkaz:

Pokiaľ ponúkaná hodnota vyhovuje – stlačíme klávesu ENTER, inak treba

zadať nové parametre
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Súradnicové systémy

1. Kartézský súradnicový systém

súradnice X, Y, (Z)

AutoCAD

Ikona na pracovnej ploche

Určuje počiatok súr.systému

Cez _ucsicon možno zobraziť alebo skryť ikonu USS

2. Polárne súradnice

vzdialenosť L, uhol , (uhol )

Cez príkaz uss možno nastaviť počiatok nového súr.systému
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= GSS – Globálny súradnicový systém



Zadávanie súradníc

1) Číselne do príkazového riadka

2) Kliknutím myšou v určitom bode nepresne

3) Myšou presne pomocou uchopovacích bodov

1. Číselne na príkazovom riadku

Desatinné čísla používajú ako desatinný oddeľovač bodku !!!

a) Súradnice Pravoúhle absolutne

Súradnice X, Y. kladné i záporné.

AutoCAD
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AutoCAD

b) Polárne absolútne súradnice

L < . Uhol kladný i záporny

(pravouhle!!!)

Polárne absolútne(L=10.37;uhol 45

„<„značka pre vloženie uhla)

Polárne absolutné súradnice červené

Začína tiež v [0,0]

18

[10,10]

[10.37<45]



AutoCAD

c) Pravoúhle relativne súradnice

= posledný predtým zadaný bod (v pr. nížše bod -2,1) sa stáva počiatkom

nového lokálneho SS, ktorý platí len pre zadanie aktuálneho jednoho bodu !!!

Uvádza sa znakom @

Pravouhlé relatívne súradnice

B sa počíta ako 
odchylka od A
nie od 0,0
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AutoCAD

d) Polárne relativne súradnice

= @L<

Polárne relatívne súradnice
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AutoCAD

2)Myšou (nepresne)

Na výzvu pre zadanie súradníc treba obecný klik myouí do priestoru. Využitie snad len

pri začiátku práce pri kreslení prvého objektu,inak nepoužívať ( treba použiť presné

kreslenie)!!!

3)Myšou (presne)

pomocou tzv. uchopovacích bodov =

▪body na významných miestach každej entity (koncové body úsečiek, stredy

kružnic  apod.)(Nastavenie uchop.bodov pomocou prikazu „uchop“

▪body vzniknuté kombináciou niekoľkých entit (priesečíníky, rovnobežky, kolmice

apod.)
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Jednotky
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AutoCAD nepoužíva pevné dľžkové jednotky - pracuje s tzv. kresliacími jednotkami

(drawing Units - DU).

Je na Vás, či  DU = mm, m, palce či AU

- Voľba podla zvyklostí v danom odbore, či potrebami uživateľa.

V strojárenstve, elektrotechnike, stavebnictve obvykle 1 DU = 1 mm

Veľkosť kresliacej plochy

Nie je v principe omedzená = úplne iné možnosti pri kreslení rôznych výkresov:
•

•

tradičný ručný spôsob („na papier“) = predmety treba pri konštrukcií zmenšiť

CAD = napr. 100 m dlhý most kreslím v skutočnej velkosti v mm (100 m je 100 000

mm = DU), a až pri tlači sa rozhodne o jeho zmenšení dle velikosti papiera

AutoCAD



Výber objektov

Vybrané objekty = výberová množina

1) Jednotlivé objekty

• Kliknutím LB na objekt,

• pridanie dalšieho objektu do výberu= ďalší klik LB na ďalší objekt.

• Všetky vybrané objekty sú zvýraznené

AutoCAD

23



AutoCAD

2) Výber oknom

výberové okno vytvárané ťahom myši zlava doprava („oknom“) vybere všetky objekty, ktoré

ležía iba v vnútri okna. Pri tahaní sa hranica zobrazuje plnou čárou.
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AutoCAD

3) Výber krížením

výberové okno zprava doľava („krížením“) vyberie všetky objekty, ktoré ležia vo vnútri okna

a objekty, ktoré okno pretíná (zasahuje do nej akoukoľvek časťou). Pri ťahaní sa hranica

zobrazuje čiarkovanou čiarou.
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Odobranie objektov z výberu
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Rovnako ako pre výber objektov (3 zpôsoby) + podržť klávesu
SHIFT

Mazanie objektov

To isté ako pre výber objektov a stlačiť klávesu DELETE

AutoCAD



Práca s obrazovkou

menu „Zobrazit“

AutoCAD

Merítko zobrazení („zoom“)

Najlepšie je pomocou myši:

•Otáčanie kolečka = zväčšovanie (zmenšovanie) výkresu.

•Stred zväčšovania  (zmenšovania) je pritom aktuálna poloha kurzora na

obrazovke

•Pohyb myšou za súčastného držania stisknutého kolečka myši = posun
výkresu po obrazovke

•Dvojklik kolečkom myši = príkaz „zoom vše“ – nastaví merítko zobrazenia tak,

aby sa na kreslíacej ploche zobrazily všetky nakreslené objekty.
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AutoCAD

Pozn.:

▪ „rychlosť zoomu“ ide nastavit tzv. systémovou premennou „zoomfactor“

•Interne sú všetky entity vykreslované postupnosť úseček. Pri zväčšení výkresu
môže dôjsť ku zkresleniu obrazu

potom

Príkaz „regeneruj (vše)“ prekreslí obrazovku do správných parametrov

K deformácií entit dochádza iba pri ich vykreslení na obrazovku, v pamäti PC
existují naďlej vo svejej presnej, vektorovej podobe !!!.
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Kreslenie základných entít

Úsečka

AutoCAD

Nakreslí jednu alebo viac na seba naväzujúcích úsečiek

Pozn.: každá úsečka je samostatný objekt
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AutoCAD

Obdĺžnik

Obdĺžnik je 2D uzatvorená krivka.
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AutoCAD

Kružnica

Kružnicu je možné definovať pomocou niekoľkých spôsobov:

Základom je voľba: stred, polomer

31



ÚVODNÉ KROKY 1

1. Spustíme AutoCAD
2. Vypneme okno Active Assistace(PT na okne,Nastavení,Vypnúť:“zobrazovať pri spustení“
3. Uložiť súbor:Výkres1.dwg do 2.D/drgo ako vzor.dwg
4. Dáme príkaz:hladina→Nová→koty→červená
5. Vytvoríme obrys výkresu:_rectang→zadáme prvý roh:[0,0](Enter)→druhý roh[210,297]
6. Lupou „Okno“(alebo inou)zväčšíme vytvorený obdlžnik na celú obrazovku
7. Pomou nástroja:“úsečka“ vytvoríme tri vodorovné usečky (vypnúť voľbu UCHOP,zapnúť ORTO
8. Rovnako vytvoríme jednu zvislú úsečku
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ÚVODNÉ KROKY 2

9. Pomocou voľby:mtext(nástroj A,veľkosť 5) vytvoríme potrebný tvar titulného bloku vzorového 
výkresu:

10. Pri umiestňovaní testu si môžeme pomôcť nástrojom :Posun a Kopie objektu v panely 
Modifikace(treba stále  čítať príkazový riadok)

11. Pomocou príkazu:_icsicon skryjeme značku počiatku SS
12. Výkres uložíme ako vzor.dwg
13. Súbor uložíme pod menom:vykres1.dwg
14. Zmeníme titulný blok  pre prvý výkres



Výkres na kreslenie o druky.Treba prerušiť manual krokom 13

34vykres0.dwg
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ÚVODNÉ KROKY 3
15. Príkazom uss nastavíme nový počiatok USS
16. Zobrazíme ho(ak chceme) príkazom _ucsicon

17. Začneme kresliť vykres1.podľa prelohy
18. Začneme voľbou:úsečka
19. Zadame začiatok úsečky v bode [0,0]
20. Zadame koniec úsečky[10,0] a ďalší koniec úsečky[10,25] ďalej [30,25] atď
21. Po dokreslení poslednej úsečky prepneme hladinu na „kóty“ prik.hladina
22. Vypneme ORTO a zapneme UCHOP
23. Dáme príkaz:_dimlinear(priama kóta)
24. Určíme začiatok a koniec vynášacej čiary kóty
25. Takto okótujeme a skontrolujeme či je nakreslený výkres podľa predlohy
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AutoCAD

PRAVOUHLÉ ABSOLÚTNE SÚRADNICE-vypočítavajú sa vždy k počiatku USS
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POUŽI Súradnice Pravoúhle absolutne
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AutoCAD

c) Pravoúhle relativne súradnice

= posledný predtým zadaný bod (v pr. nížše bod -2,1) sa stáva počiatkom

nového lokálneho SS, ktorý platí len pre zadanie aktuálneho jednoho bodu !!!

Uvádza sa znakom @

Pravouhlé relatívne súradnice

B sa počíta ako 
odchylka od A
nie od 0,0
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POUŽI Súradnice Pravoúhle relatívne

40vykres1.1.dwg



KOMBINÁCIA ABSOLUTNÝCH A RELATÍVNYCH SÚRADNÍC/prípadne polárnych/

Volba je podľa zakótovania výkresu(spôsobu výroby)

41vykres1.2.dwg

Vychodzí bod:[-2,1]
koncový bod:[@-5,-3]

Je to to isté



POUŽI Súradnice Pravoúhle absolútne aj pravouhlé relatívne

42vykres1.2.dwg



Vykres2.dwg
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NAKRESLI VÝROBOK PODĽA PREDLOHY-POUŽI ABSOLÚTNE SÚRADNICE



vykres3.dwg

NAKRESLI VÝROBOK PODĽA PREDLOHY-POUŽI ABSOLÚTNE SÚRADNICE

44



vykres4.dwg

NAKRESLI VÝROBOK PODĽA PREDLOHY-POUŽI RELATÍVNE SÚRADNICE
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AutoCAD

Polárne súradnice relatívne

@L< 
vzdialenosť L, uhol , (uhol )

POLÁRNY SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

+ Kladné uhly

- Záporné uhly
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vykres5.dwg

NAKRESLI VÝROBOK PODĽA PREDLOHY-POUŽI RELATÍVNE POLÁRNE SÚRADNICE (pre L=42 a <36 °)

+ Ф
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vykres6.dwg

NAKRESLI VÝROBOK PODĽA PREDLOHY-POUŽI RELATÍVNE POLÁRNE SÚRADNICE NA TVORBU UHLOV
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vykres7.dwg

NAKRESLITE VÝKRES PODĽA PREDLOHY-POUŽITE RELATÍVNY PRAVOUHLÝ SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

POZNÁMKA:
Skúste nakresliť samostatne 
pravú a ľavú polovicu súčiastky

Stred súčiastky je tam ,kde je 
prerušované čiara

Táto čiara rozdeľuje súčiastku 
na polovice

Sem dajte [0,0] 
Začnite pravou 
polovicou 30 mm 
úsečky



KRESLENIE ZAOBLENIA(RADIUS)

Rozbitie kóty:
• Vybrať kótu
• explode
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NAKRESLI VÝROBOK PODĽA PREDLOHY-POUŽI RELATÍVNE SÚRADNICE A ZAOBLI ZAKÓTOVANÉ ČASTI VÝKRESU

TU ZAČNITE

SÚČIASTKU NAKRESLITE NAJSKôR
vykres8.dwg 51BEZ RÁDIUSOV



POUŽITIE KRUŽNÍC PRI KRESLENÍ SÚČIASTOK

SPôSOBY KRESLENIA KRUŽNÍC
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KOMUNIKÁCIA S POČÍTAČOM PRI RôZNYCH SPôSOBOCH KRESLENIA KRUŽNÍC
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KOMUNIKÁCIA S POČÍTAČOM PRI RôZNYCH SPôSOBOCH KRESLENIA KRUŽNÍC
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POUŽITÍM NASTROJA „KOPÍRUJ“ NAKRESLITE NASLEDUJÚCU SÚČIASTKU
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PRÍPRAVA NA VÝKRES Ć.9



POUŽITÍM NASTROJA „OREŽ“ VYTVORTE  Z PREDCHÁDZAJÚCEJ SÚČIASTKY  NASLEDOVNÚ
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PRÍPRAVA NA VÝKRES Ć.9

POZOR NA KLÁVESU „SHIFT“ PRI ŠÚČASTNOM VÝBERE VIACERÝCH OBJEKTOV



POUŽITÍM NASTROJA „ŠRAFY“ VYTVORTE  Z PREDCHÁDZAJÚCEJ SÚČIASTKY  NASLEDOVNÚ

57

PRÍPRAVA NA VÝKRES Ć.9



POUŽITÍM NASTROJA „KOPÍRUJ“ NAKRESLITE NASLEDUJÚCU SÚČIASTKU
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PRÍPRAVA NA VÝKRES Ć.9.a



POUŽITÍM NASTROJA „KRUŽNICA.“ a „OREŽ“  NAKRESLITE  S PREDCHÁDZAJÚCEJ 
NASLEDUJÚCU SÚČIASTKU

59

PRÍPRAVA NA VÝKRES Ć.9a



Vykres9b.dw
g

VÝKRES S POUŽITÍM NÁSTROJOV:"KOPÍRUJ","OREŽ" , "KRUŽNICA“,“HLADINA“
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VÝKRES S POUŽITÍM NÁSTROJOV:"KOPÍRUJ","OREŽ" a "KRUŽNICA"

Vykres10.dwg

61



VÝKRES S POUŽITÍM NÁSTROJOV:"KOPÍRUJ","OREŽ" a "KRUŽNICA"

Vykres10.dwg
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VYUŽITIE KRUŽNÍC PRE NÁVH DOKUMENTÁCIE K ELEKRONICKÝM ZARIADENIAM

Vykres10_3.dwg
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VYUŽITIE KRUŽNÍC PRE NÁVH DOKUMENTÁCIE K ELEKRONICKÝM ZARIADENIAM

Vykres10_3.dwg
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POUŽÍM NÁSTROJOV ‚ZAOBLI‘ ,KRUŽNICA‘,‘KOPIRUJ‘ a ‚ZRKADLI‘ ,NAKRESLITE VYKRES PODĹA
PREDLOHY

KOPIRUJ
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POUŽÍM NÁSTROJOV ‚ZAOBLI‘ ,KRUŽNICA‘,‘KOPIRUJ‘ a ‚ZRKADLI‘ ,NAKRESLITE VYKRES PODĹA
PREDLOHY

66Vykres11.dwg



POUŽÍM NÁSTROJOV ‚ZAOBLI‘ ,KRUŽNICA‘,‘KOPIRUJ‘ a ‚ZRKADLI‘ ,NAKRESLITE VYKRES PODĹA
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