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MechSoft.com for Inventor 4
MechSoft.com for Inventor 4 je integrované øe�ení obsahující nástro-
je, které pomáhají konstruktérovi zvý�it produktivitu a optimalizovat ná-
vrhy pøi vlastním konstrukèním procesu.

Tì�i�tìm aplikace MechSoft.com for Inventor 4 je podpora návrhu
inteligentního modelu konstruovaného zaøízení, který lépe a pøirozenìji
popisuje chování a funkènost reálného výrobku. Tento revoluèní pøístup
poskytuje u�ivateli unikátní funkènost, která není dostupná v �ádném
jiném souèasném CAD systému.

Model ka�dé souèásti (vytvoøené u�i-
vatelem, nebo aplikací MechSoft.com
pro Inventor 4) mù�e být jednodu�e
doplnìn algoritmem popisujícím jeho
chování v závislosti na vstupních pod-
mínkách. Tyto vstupní podmínky mo-
hou být libovolného charakteru - roz-
mìry, síly, momenty, teplota, tøení,
tedy v podstatì cokoliv co mù�e ovliv-
òovat chování modelu. S výhodou pak
u�ivatel mù�e pou�ít desítky ji� pøi-
pravených algoritmù - strojírenských
výpoètù, které MechSoft.com pro In-
ventor 4 obsahuje.
U�ivatel mù�e definovat vzájemné
vztahy (vazby) mezi jednotlivými mo-
dely, urèující které výstupní paramet-
ry jednoho modelu vstupují do mo-

delu dal�ího vèetnì rùzných podmínek a doplòujících výrazù. Souèástí
popisu vazeb je definice poøadí vyhodnocování vazeb vèetnì cyklických
(iteraèních) smyèek.
Tímto postupem je mo�né popisovat a vyhodnocovat chování konstruo-
vaného zaøízení na základì jeho funkènosti, je mo�né pøipravovat si pro-
totypy jednotlivých funkèních celkù a pøistupovat tak ke konstrukci ze
zcela nového úhlu pohledu.

po�adované údaje jsou pøeneseny do objektu a
tím i do kusovníku sestavy. Ve�keré externí údaje
je navíc mo�né kdykoli obèerstvit. MechSoft.com
pro Inventor 4 umo�òuje i pøímé napojení na pod-
nikové informaèní systémy. Tato nová funkènost
vytváøí propojení mezi konstrukcí a zbytkem pod-
niku a umo�òuje konstruktérovi on-line a bez chyb
pracovat s podnikovými informacemi a urychlit,
zpøesnit a zefektivnit konstrukèní proces.

Správce vazeb
Ústøední modul celé aplikace MechSoft.com pro
Inventor 4, který umo�òuje práci s inteligentními
strojírenskými objekty, jako je normalizovaná sou-
èást, u�ivatelem vytvoøený model èi objekt vznik-
lý na základì výpoètu. Jednoduchým zpùsobem
(drag and drop) umo�òuje vytváøet a editovat
vzájemné vztahy mezi objekty, zobrazovat je v
pøehledném grafickém prostøedí, nastavovat po-
øadí vyhodnocování vazeb a samozøejmì je i vy-
hodnocovat. V pøepracovaném prostøedí správcenew

Optimalizace
Nejzajímavìj�ím novým rysem je mo�nost opti-
malizace návrhu sestavy nebo souèásti podle
zvolených kritérií. MechSoft.com pro Inventor 4

obsahuje obecný optimali-
zaèní øe�iè. Tento øe�iè umí
mìnit libovolné zvolené
parametry sestavy, napøí-
klad rozmìry modelù, zatí-
�ení, parametry výpoètù a
parametry vazeb v sestavì.
Po ka�dé zmìnì vybraných
vstupních parametrù pak
umí vyhodnotit i zmìnu sle-
dovaných parametrù a na
základì tìchto zmìn pak
nastavovat nové hodnoty
vstupu. U�ivatel má tak
mo�nost øe�it tøídu úloh,
které jsou standardními
prostøedky neøe�itelné.

Rozhraní na externí databáze   -
Dal�ím novým, dlouho oèekávaným rysem je roz-
hraní na externí databáze. U�ivatel zadá  apli-
kaci MechSoft pro Inventor 4, na které podniko-
vé databáze se má pøipojit a nadefinuje pøíslu�né
dotazy, umo�òující získávat z pøipojených data-
bází po�adované informace (napøíklad skladové
èíslo a cena). Potom pøi editaci èi vkládání jaké-
hokoliv objektu do sestavy mù�e být (automatic-
ky èi na vy�ádání) proveden definovaný dotaz a

normalizované souèásti
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vazeb je k dispozici mo�nost nastavení filtrù va-
zeb. Zapnutím nebo vypnutím filtru je pak mo�no
zobrazovat pouze vazby patøící do stejné skupiny
(napø. geometrické, silové, �). Pou�ití filtrù se
podobá pou�ití hladin v CAD systému. Pøi práci se
sestavou je novì mo�no definovat a ukládat ver-
ze.
Je napøíklad mo�né popsat pøevodovku poèínaje
ozubením a konèe lo�isky. Takovou pøevodovku je
mo�no modifikovat pouze zmìnou vstupních para-
metrù jako je výkon, otáèky, pracovní zatí�ení atd.
pøièem�  o správné dopoèítání a strojírensky a roz-
mìrovì správný návrh se stará Správce vazeb.

Výpoèty a Generátor vy-
poètených èástí
MechSoft.com pro Inventor 4 obsahuje více ne�
padesát podrobných strojírenských výpoètù,
od výpoètu pøevodu ozubením a výpoètu lo�isek
a� k výpoètùm høídelí, vaèek a nosníkù. Výstupem
výpoètù mohou být parametrické modely. Ve�ke-
ré spoèítané objekty
ve výkrese obsahují
kompletní informaci
o výpoètu, tak�e je
mo�né kdykoliv poz-
dìji objekt mìnit,
pøepoèítat a navazo-
vat  funkèní vazby
mezi objekty. Vìt�ina
výpoètù byla pøepra-
cována a doplnìna o
vazby na optimaliza-
ci. Nové pøehlednìj-
�í u�ivatelské dialogy
nabízejí scénáøe,
díky kterým lze podle zvoleného postupu výpoètu
jasnì odli�it vstupy a výstupy.
U�ivatel aplikace má mo�nost pou�ít vlastní výpo-
èet v podobì tabulky MS Excel nebo aplikace Vi-
sual Basic.

Elektronická strojírenská
pøíruèka
MechSoft.com pro Inventor 4 navíc obsahuje po-
drobnou strojírenskou pøíruèku v elektronickém
formátu, která poskytuje podrobný popis a návod
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k pou�ití v�ech výpoètù, dostupných v Mech-
Soft.com a dal�í konstrukèní informace a podklady.

Normalizované souèásti
Databáze cca 1500 norem (ANSI, BS, ÈSN, DIN,
ISO, NF a STN) obsahující spojovací materiál, nýty,
lo�iska, profily, pøíruby, èásti tlakových nádob a
dal�í ve formì plnì parametrických modelù dává
k dispozici více ne� 1 000 000 jednotlivých
standardních èástí. Normalizované souèásti je
mo�né snadno vkládat do modelu, mìnit jejich
rozmìry, provazovat mezi sebou a s dal�ími prvky
ani� by docházelo ke ztrátì vzájemných vazeb se-
stavy zaøízení konstruovaného v Inventoru 4.
K dispozici je i nástroj umo�òující snadné vlo�ení
u�ivatelské parametrické souèásti do databáze nor-
malizovaných souèástí. V�echny souèásti samozøej-
mì mají vlastnosti nezbytné pro pøipojení na ex-
terní databáze.
Pøed nìkolika lety udìlali vývojáøi CAD systémù
krok od neparametrickým modeláøù k paramet-
rickým. Tím pøinesli u�ivateli mo�nost vracet se

k modelùm, mìnit jejich parametry, mo-
difikovat konstrukci zaøízení.  MechSoft.com
dìlá dal�í krok na této cestì � ve výkresu
jsou nyní ulo�eny i informace o funkèních
vztazích mezi souèástmi, o výpoètech,
o normalizovaných souèástech, � Je tedy
mo�né mìnit celou konstrukci na základì
funkèních parametrù (otáèky, výkon, �),
které následnì díky výpoètùm a vazbám
ovlivní velké mno�ství geometrických para-
metrù souèástí a sestav. Díky novým vlast-
nostem je mo�no vytváøet optimalizované
návrhy a zaèlenit do nich potøebná data
z okolního prostøedí.

Headquarters
MechSoft.com, Inc.
12731 Research Blvd.,
Suite 101
Austin, TX 78759
USA
Phone: +1 (512) 250-0653
Fax: +1 (512) 250-2136
sales.usa@mechsoft.com

European Sales Office
CAdis, a.s.
�irovnická 2389
100 00 Praha 10
Czech Republic
Phone/fax: (+420 2) 6718742
sales.europe@mechsoft.com
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