
Co je nového v Release 5?

Pfiedev‰ím získáte úplnou funkãnost programu
AutoCAD® 2000i, kter˘ je internetovou verzí
nejprodávanûj‰ího návrháfiského softwaru na
svûtû, a sám o sobû nabízí 24-procentní nárÛst
produktivity proti pfiedchozí Release. Kromû
toho obsahuje internetové nástroje, jako je
napfi. Mechanical Desktop Dnes, pfiizpÛsobitel-
né rozhraní prohlíÏeãe a následující funkce:

• Konference – Online spolupráci zaji‰Èuje tech-
nologie Microsoft NetMeeting, která umoÏÀuje
sdílet licence Mechanical Desktopu a dal‰ích
programÛ s ostatními ãleny návrhového t˘mu
nebo zákazníky.

• Aktualizace dokumentÛ – Zaruãuje neustálou
aktuálnost dokumentÛ zvefiejnûn˘ch na webu.
V‰ichni ãlenové návrháfiského t˘mu mají snad-
n˘ a efektivní pfiístup k nejnovûj‰ím zmûnám
a revizím projektu.

• V˘vûska „koutek CAD manaÏera" – Vedoucí
jednotliv˘ch t˘mÛ mají k dispozici nástroje pro
konfiguraci, zasílání informací a pfiizpÛsobení
prostfiedí pro celou pracovní skupinu.

• Autodesk® Point A – Tento webov˘ portál je
fórem, na kterém najdete odborné informace,
nástroje pro spolupráci, online schÛzky
s rÛzn˘mi odborníky atd.

Kromû toho obsahuje Mechanical Desktop
Release 5 kreslicí 2D funkce programu
AutoCAD® Mechanical 2000i, vãetnû jeho
v˘konn˘ch návrháfisk˘ch a v˘poãtáfisk˘ch mo-
dulÛ, díky kter˘m u‰etfiíte velké mnoÏství ãasu.
Modelovací jádro ACIS 6 zaruãuje, Ïe mÛÏete
mnohem komplexnûj‰í geometrii modelovat
podstatnû rychleji neÏ dfiíve.

Je‰tû vy‰‰í produktivity dosáhnete s verzí
Power Pack, která obsahuje knihovnu více neÏ
1,2 miliónu 2D a 3D normalizovan˘ch souãástí,
otvorÛ, konstrukãních tvarÛ a ocelov˘ch profilÛ,
a také fiadu inteligentních strojírensk˘ch v˘poã-
tÛ provázan˘ch s grafick˘mi daty návrhu. Záro-
veÀ s ní získáte i úplnou funkãnost programu
AutoCAD Mechanical 2000i Power Pack.

Zkrátíte dobu potfiebnou pro dokonãení projek-
tÛ. Zv˘‰íte produktivitu. Zlep‰íte kvalitu. S pro-
gramem Mechanical Desktop Release 5 je to
pfiirozené. Pofiiìte si upgrade je‰tû dnes,
pokud se nechcete pfiipravit o rozhodující
konkurenãní v˘hodu!

Mechanical Desktop Release 5: Spojení 2D
a 3D ve strojírenském konstruování

Celosvûtovû nejprodávanûj‰í
3D objemov˘ modeláfi pro
Windows je nyní v˘raznû
dokonalej‰í díky interne-
tov˘m funkcím programu
AutoCAD 2000i a modelo-
vacímu jádru ACIS 6.

Mechanical Desktop
Release 5 znamená

• Internetem podporované
navrhování

• Vylep‰ené funkce pro práci
s plochami

• Zv˘‰enou produktivitu

• Zdokonalené nástroje pro
objemové modelování

Mechanical Desktop
Release 5 Power Pack
obsahuje navíc

• 2D a 3D knihovny normalizo-
van˘ch dílÛ

• Inteligentní strojírenské
v˘poãty provázané s grafick˘-
mi daty návrhu

• AutoCAD Mechanical 2000i
Power Pack

Proã si vybrat právû program Mechanical Desktop® Release 5? ProtoÏe mÛÏe-
te ve snadno ovladatelném prostfiedí vytváfiet libovolné 2D a 3D návrhy, provádût
anal˘zy virtuálních prototypÛ a simultánnû fie‰it poÏadavky související s v˘robou,
a to v‰e rychleji a s men‰ími náklady, neÏ s jak˘mkoliv jin˘m systémem.
Mechanical Desktop vám umoÏní soustfiedit se na práci, ne na software. Snadno
s ním zachytíte svÛj návrháfisk˘ zámûr a je‰tû snadnûji ho mÛÏete sdílet se sv˘-
mi kolegy. A abyste mohli navrhovat skuteãnû dokonalé v˘robky, mÛÏete jej roz-
‰ífiit o ‰piãkové aplikace na‰ich partnerÛ sdruÏen˘ch v Mechanical Applications
Initiative (MAI). Není proto divu, Ïe se Mechanical Desktop stal velmi rychle
nejprodávanûj‰ím 3D modelovacím programem pro Windows.
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Product Features
+ = new features

Internetem fiízené navrhování 

+ Nové rozhraní prohlíÏeãe Mechanical Desktop
Dnes vám umoÏní pfiipojit se k Internetu
a usnadní vám vyuÏití v‰ech funkcí
Mechanical Desktopu.

+ Online fiízení práce na projektech s moÏností
zpfiístupnûní aktuálních zabezpeãen˘ch infor-
mací v‰em ãlenÛm návrhového t˘mu.

+ PfiizpÛsobitelné nástroje pro spolupráci zrych-
lují komunikaci a schvalování návrhÛ.

+ MoÏnost online nákupu zboÏí a pfiímého
obchodování s partnery.

+ Pfiístup k aktuálnímu zpravodajství z oboru.

+ MoÏnost ukládání, fiízení a sdílení projektÛ na
webu.

+ Drag-and-drop pfiená‰ení inteligentních di-
gitálních souãástí z webu pfiímo do v˘kresÛ.

+ Sdílení licencí na nûkolika poãítaãích a prová-
dûní zmûn souãasnû v reálném ãase nûkolika
konstruktéry.

Vylep‰ené funkce pro modelování ploch 

+ Vyhodnocení a interaktivní zobrazení v˘sled-
kÛ anal˘z kfiivosti ploch a úhlu odrazu svûtla
s pouÏitím konturovan˘ch barevn˘ch snímkÛ
a reflexních ãar.

+ Konverze ploch na objemová tûlesa urãením
jejich tlou‰Èky.

+ Propojení samostatn˘ch ploch hladk˘mi pfie-
chody se zaruãenou teãností a optimální
kfiivostí. 

+ Zaoblení s promûnn˘m polomûrem na hra-
nách se‰it˘ch ploch s ohledem na vyrobitel-
nost navrhovan˘ch modelÛ.

+ Vytváfiení 3D kfiivek typu spline teãnû k exis-
tujícím plochám.

+ Náhled na plochy vytvofiené z orientovan˘ch
ãar.

¤ízení produktivity

Flexibilní navrhování sestav
+ Vytváfiení sestav bez nutnosti urãit jejich

strukturu nebo definovat vazby, moÏnost pfie-
organizovat hierarchii sestavy bez ztráty
vazeb a odkazÛ.

+ Modifikace externích podsestav a kombino-
van˘ch dílÛ pfiímo v místû vloÏení zaji‰Èuje
skuteãné navrhování metodou shora dolÛ.

Produktivní kreslení 
+ V˘kresy mohou b˘t ukládány ve star‰ích for-

mátech programu AutoCAD® nebo formátu
DXF™ aniÏ by musely b˘t otevírány.

+ Kontrola zobrazení U a V ãar ploch bûhem
modelování a ve v˘kresové dokumentaci.

+ MoÏnost umisÈovat hodnoty kót do kusovníkÛ,
takÏe pfii zmûnû rozmûrÛ souãásti jsou
kusovníky automaticky aktualizovány.

+ Pfiesná reprezentace 3D normalizovan˘ch
souãástí ve v˘robní 2D dokumentaci.

+ MoÏnost pfiipojovat úchopov˘m reÏimem, zap-
nut˘m bûhem pfiíkazu Power – kótování,
referenãní kóty k obrysÛm tûlesa
ve 2D v˘kresech.

Vlastnosti zvy‰ující produktivitu
+ 3D Orbit je nyní transparentní, takÏe mÛÏete

3D model natáãet do poÏadované polohy,
aniÏ byste museli opustit aktuální modelovací
pfiíkaz.

+ Bûhem modifikace souãástí v kontextu ses-
tavy je zbytek geometrie vizuálnû potlaãen,
takÏe provádûní zmûn je pfiehlednûj‰í.

+ Pfii generování fiezÛ mohou b˘t pouÏity
promûnné pouÏité v kusovníku.

Vylep‰ené funkce pro objemové
modelování

+ Efektivnûj‰í úpravy konstrukãních prvkÛ
vytvofien˘ch jako pole.

+ Funkce pro modelování mechanicky pfiesného
tvaru oh˘ban˘ch objemov˘ch tûles.

+ Modelování komplexních tenkostûnn˘ch tvarÛ
prostfiednictvím otevfien˘ch kfiivek nebo drátÛ
fiídících geometrii stûny. 

+ Vytváfiení a modifikace komplexních tvarÛ Ïe-
ber pomocí jediného pfiíkazu, kter˘m jsou
definovány v‰echy potfiebné parametry.

+ Parametrické definování vyrytého nebo plas-
ticky vystupujícího textu.

+ Snadné zachycení konstrukãního zámûru díky
robustním a flexibilním typÛm zakonãení
vysunut˘ch, taÏen˘ch, ‰ablonovan˘ch a roto-
van˘ch profilÛ.

Snadná komunikace

• Automatické generování obousmûrnû asocia-
tivních v˘kresov˘ch pohledÛ vãetnû jejich
zarovnávání: detailní, pravoúhl˘, izometrick˘,
pomocn˘, fiez, ãásteãn˘ fiez, posunut˘ fiez,
detailní izometrick˘ fiez, pfieru‰en˘ pohled
a pohled definovan˘ uÏivatelem.

• V˘mûna dat v fiadû formátÛ vãetnû BMP,
EPS, DWF, DWG, DXF, IDF, IGES
Version 5.3, VDA-FS, VRML, SAT (ACIS),
STL, WMF a 3DS (3D Studio®).

• MoÏnost pfiizpÛsobení programu a roz‰ífiení
jeho funkãnosti prostfiednictvím vestavûné
podpory VBA.

Systémové poÏadavky

• Poãítaã s procesorem Pentium II, 300 MHz

• Microsoft Windows 2000, Windows 98 nebo
Windows NT 4.0

• Minimálnû 680 MB diskového prostoru

• Doporuãená RAM pro:

– ·kolení: 96 MB

– Modelování souãástí: 128 MB

– Modelování sestav: 256 MB

• Grafická karta s rozli‰ením 800x600x64K
a barevn˘ monitor

Jednejte je‰tû dnes!

Program Mechanical Desktop 5 je spoleãnû
s dal‰ími doplÀkov˘mi aplikacemi dodáván po
celém svûtû prostfiednictvím sítû autorizo-
van˘ch systémov˘ch stfiedisek Autodesku
(ASC) a autorizovan˘ch dealerÛ s oborovou
akreditací MCAD. U nich si také mÛÏete vyÏá-
dat poskytnutí bezplatné zku‰ební verze.

Chcete-li zjistit adresu nejbliÏ‰ího ASC nebo
autorizovaného dealera MCAD produktÛ, za-
volejte zdarma Informaãní linku ãi nav‰tivte
uvedenou webovou stránku 

Informaãní linka
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