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EXPLICITNÉ MODELOVANIE VIE ODOMKNÚŤ POTENCIÁL 



Parametrická konštrukcia je definovaná v strome modelu 

a tvorená modifikáciou jednotlivých prvkov vo viacerých 

krokoch. 

Objavte päť spôsobov využitia rýchlosti a jednoduchosti explicitného 

modelovania (a 10 spoločností, ktoré už tak urobili) 

Aj keď sa na dnešnom trhu nachádza množstvo 3D CAD produktov, väčšina z nich je 

vytvorená v jednej z dvoch verzií: parametrická alebo explicitná. Väčšina 

konštruktérov so skúsenosťami s explicitným a parametrickým modelovaním vám 

povie (väčšinou opatrne), že mať ten správny nástroj na špecifickú prácu je veľmi 

dôležité a to je ten rozdiel v schopnosti tvoriť skvelé výrobky. Takže aké sú medzi 

týmito nástrojmi rozdiely a prečo si musíme dávať pozor pri výbere správneho 

nástroja? 

Pravidlom je, že parametrické nástroje sú najlepšie pre tvorbu veľmi prepracovaných 

a komplexných výrobkov, množstvo produktových radov alebo pri práci v priemysle, 

ktorý je výrazne regulovaný normami. 

Na druhej strane sú nástroje explicitného  modelovania, ktoré sú najlepšie pre tvorbu 

samojedinečných výrobkov, keď sa nároky na dizajn počas vývoja radikálne menia, 

alebo ak pracujete na dizajnovom projekte s dočasným personálom. Ani jeden z 

týchto prístupov nie je  lepší ako ten druhý; oba majú svoje miesto vo výrobnom 

procese a ich použitie závisí na podstate vášho podnikania. Dôležité je identifikovať 

ten prístup, ktorý je pre aktuálnu úlohu lepší, aby ste mohli vašich dizajnérov a 

inžinierov vybaviť tými najvhodnejšími nástrojmi. 
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Prospekt 

Tento dokument je určený pre všetkých, ktorí rozmýšľajú nad využitím explicitného 

modelovania. Pre začiatočníkov najprv krátko vysvetlíme vhodné okolnosti, kedy by použitie 

explicitného, alebo parametrického modelovania (alebo oboch) bolo najvhodnejšie. Potom 

objasníme najvýznamnejšie oblasti, v ktorých explicitné modelovanie poskytuje väčšie výhody a 

uvedieme skúsenosti spoločností, pre ktoré explicitné modelovanie funguje naozaj výnimočne 

dobre. 

 

Skôr ako investujete do ktorékoľvek typu softvéru pre 3D modelovanie, 

je odpovedať si na nasledujúce otázky: Kto by mal používať explicitné 

modelovanie? Kto by mal používať parametrické modelovanie? A kto 

by mal používať oba typy modelovania? 

Explicitné alebo parametrické modelovanie? 

To, či potrebujete explicitné alebo parametrické modelovanie závisí na vašej pozícii v 

procese vývoja výrobku a type organizácie, v ktorej pracujete. Pre niektorých je 

najlepšia kombinácia oboch metód. 

Spoločnosti, pre ktoré je najlepšie explicitné  

modelovanie, pravdepodobne: 

Spoločnosti, ktoré profitujú z mixu explicitného  

a parametrického modelovania, pravdepodobne: 

Spoločnosti, pre ktoré je najlepšie  

parametrické modelovanie, pravdepodobne: 

Tvoria samojedinečné, zákazkové 

alebo nové produkty. 

Očakávajú počas vývoja výrobku 

radikálne zmeny v konštrukcii a 

požiadavkách. 

Pracujú s viacerými konštrukčnými 

tímami, externými tímami, alebo 

oboma typmi tímov. 

Na konštrukčné projekty využívajú 

dočasný personál. 

Rýchlu a flexibilnú tvor-

bu koncepčného dizaj-

nu bez obmedzení. 

Podporu digitálneho  

prototypu pre rýchle 

analýzy a optimalizá-

ciu. 

používajú explicitné  

modelovanie na 

používajú parametrické  

modelovanie na: 

Prácu s viacerými CAD 

dátami z viacerých 

zdrojov v rôznych for-

mátoch. 

Tvorbu detailného dizaj-

nu pre zachytenie kon-

štrukčného zámeru. 

Tvorbu konfigurácií a 

produktových radov a ich 

detailnej konštrukcie. 

Tvoria veľmi detailné a komplexné 

produkty. 

Tvoria veľa produktových radov z jed-

nej konštrukcie, alebo produktov zalo-

žených na spoločnej platforme. 

Pracujú v priemyslovom odvetví, ktoré 

je veľmi regulované normami 

Pracujú s tímami úzko  

špecializovaných CAD pracovníkov. 
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Prospekt 

Dokázali by ste sa viac realizovať, ak ... by ste mohli konštruovať „za letu“? 

Explicitné modelovanie v prostredí 3D CAD poskytuje také prostredie, v ktorom môžete 

pracovať priamo na geometrii modelu. Napríklad, môžete natiahnuť plochy modelu alebo 

potiahnuť polomer diery pomocou myši, pokým nebudú rozmery vášho modelu presne podľa 

vašich predstáv. 

Parametrické modelovanie vám na druhej strane umožňuje špecifikovať presné parametre, 

rozmery, prvky a vzťahy, v ktorých chcete zachytiť plánované správanie vášho produktu. Tento 

prístup je veľmi silný, ale vyžaduje si znalosti o správnom aplikovaní obmedzení a vzťahov v 

rámci modelu. 

Explicitné modelovanie zase zjednodušuje samotné konštruovanie, takže nemusíte špecifikovať 

už zdokumentované správanie modelu. Namiesto toho môžu dizajnéri pracovať priamo s 

geometriou modelu. Výhodné je to hlavne pri samojedinečných výrobkoch alebo ak sa v 

neskorších fázach vývoja predpokladajú výrazné zmeny. 

 Laudenberg Verpackungsmachinen GmbH, Nemecko 

„S explicitným modelovaním sa virtuálny mo-

del vytvorí skutočne jednoducho a všetky zme-

ny sa aplikujú flexibilne a intuitívne. Tento 

spôsob práce v podstate predstavuje myšlien-

kový proces konštruktérov, a to je to fascinujú-

ce na tomto CAD systéme.“ 

– Stefan Bremerich, inžinier 

 

DIRTT Environmental Solutions, Kanada  

„V našom predchádzajúcom prostredí sa zmeny nerobili ľahko, pretože do 

každého riešenia sme museli investovať mnoho času. Explicitné modelovanie 

je iné. Môžete sa začať s modelom hrať bez obáv, že akákoľvek chyba vás 

bude stáť vaše predchádzajúce investície do modelu.“ 

– Geoff Gosling, riaditeľ pre dizajn 
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Prospekt 

Dokázali by ste sa viac realizovať, ak ... by ste mohli používať myšlienky a 

modely z rozličných zdrojov? 

Akýkoľvek kreatívny človek vám povie, že inovácie sa nedejú vo vákuu. Skvelé myšlienky a 

modely sa často tvoria na pleciach iných skvelých myšlienok a modelov. 

Len si pomyslite, čo by mohol váš konštrukčný tím urobiť, keby sa nemusel potkýnať o 

prekážky pri importe cudzích existujúcich dát. Eliminovali by ste obrovské množstvo 

opakovanej práce. Navyše by ste sa nemuseli zaoberať nadbytočnými cudzími dátami. Použili 

by ste len to, čo skutočne potrebujete – napríklad skice, plochy, samostatné súčiastky alebo aj 

celé zostavy. Len si vezmite to čo potrebujete a na zvyšok zabudnite. Konštruktéri môžu 

využívať všetky typy dostupných materiálov bez problémov so vzájomnou kompatibilitou. 

Hlavnou výhodou je to, že formáty STEP a IGES sú natívnymi CAD formátmi explicitného 

Proces SRL, Taliansko 

„Vďaka explicitnému modelovaniu môžeme neustále uplatňovať nové 

myšlienky a informácie v našich digitálnych prototypoch v ktorejkoľvek fáze 

vývoja, pričom dosahujeme neuveriteľnú rýchlosť – od konceptu po výrobu.“ 

– Massimo Mescoli, riaditeľ 

 

Deuce Snowboards, USA  

„Vzal by som kópiu existujúcej súčiastky, ktorá už 

bola takmer v požadovanom stave a zmenil by som 

ju. Explicitné modelovanie uľahčuje zmenu 

komplexných súčiastok hlavne počas vývojového 

procesu pri prechode z jedného variantu do 

druhého.“ 

– Todd Belt, výkonný manažér 

 

Fritsch GmbH, Nemecko 

„Naša spoločnosť je súčasťou rýchlo sa meniaceho trhu a množstvo práce 

často zvládame len s pomocou dočasných pracovníkov a CAD riešením, 

ktoré je jednoduché , ľahko a rýchlo sa dá naučiť a jednoducho/intuitívne sa 

používa – musíme rýchlo vyškoliť dočasných a nových pracovníkov.“ 

– Bernard Haag, manažér skupiny CAD 

 

NEC AccessTechnico Ltd, Japonsko 

„Vďaka explicitnému modelovaniu dokážeme 

pohodlne revidovať naše produkty bez toho, aby sme 

vedeli, ako to bolo celé namodelované. Veľmi to 

uľahčuje všetko ostatné.“ 

– Tatsuhiro Furuta, pomocný manažér  

 konštrukčného oddelenia 
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Dokázali by ste sa viac realizovať, ak … by ste objavili tím, o ktorom ste 

netušili, že ho máte? 

Až doteraz sme hovorili o tom, ako priame modelovanie dokáže odkryť potenciál 

konštruktérov, ktorí s ním pracujú. Tento nástroj je však skvelý aj pre spoločnosti, ktoré musia 

pracovať s nerovnakými obchodnými cyklami. A tu je dôvod: 

Ako sme už povedali, s explicitným modelovaním nemusia konštruktéri vedieť nič o 

predchádzajúcich konštrukčných krokoch, ktoré sa použili pri tvorbe aktuálneho modelu. 

Znamená to, že ktokoľvek v tíme môže okamžite pokračovať v práci niekoho iného. Táto 

flexibilita umožňuje manažérom alokovať projekty ktorémukoľvek členovi tímu – sediaceho 

kdekoľvek – čo následne umožní oveľa jednoduchšie zvládnuť prívaly práce a stihnúť 

stanovené termíny. Keďže explicitné modelovanie vám umožní jednoducho priradiť členov tímu 

k tým najhorúcejším projektom, môžete maximalizovať využitie vašich dostupných prostriedkov 

– a vytvoriť veľmi flexibilný tím, o ktorom ste ani nevedeli, že ho máte! 

Zistite viac o modelovacích postupoch pre 2D/3D svet. 

Spoločnosť PTC je jediným výrobcom softvéru na trhu, ktorý ponúka komplexné nástroje pre 

2D, 3D explicitné a 3D parametrické modelovanie. Ak chcete zistiť, ako vám môžeme pomôcť 

odomknúť váš potenciál, navštívte stránku: www.ipmsolutions.sk/creo. 
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