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Anotace: 
Rozklad součástí, popisy a komentáře, měření, řez, razítko, možnosti aplikace. 

DUM je určen pro žáky 4. ročníku oboru strojírenství. 

Vytvořeno: říjen 2013. 



Rozložit/složit – je příkaz využívající informace rozloženého stavu exportované sestavy. 
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V případě, že má daný dokument 

více konfigurací, vybíráme ty, které 

chceme zahrnout do exportu. 

Rozklad lze provést pouze u 

příslušné konfigurace, u které je 

proveden i v modelu sestavy. 



Popisy a komentáře – vytváříme pomocí příkazů z karty „Popis“. Základem je vždy 

komentář, ke kterému přidružíme patřičné popisy. 
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4 

Komentář. Popisy přidružené komentáři. 

Popis samotného 

komentáře. 

Příkazy pro 

tvorbu popisů. 

Komentářů můžeme vytvořit libovolný počet. Každý komentář má pak přiřazený specifický náhled v 

grafické ploše odpovídající okamžiku jeho tvorby. Na komentáře je možné v případě potřeby reagovat 

příkazem odpovědět. Dále je můžeme přejmenovat či nastavit vzhled jejich přidružených popisů. 



Změřit – je příkaz, jež umožňuje odměřování rozměrů přímo v exportovaném dokumentu. 
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Vybíráme entitu či skupinu entit. 

Nejprve aktivujeme měření v záložce „Změřit“. 

Podrobné výsledky měření. 

Možnost odměřování je ovšem nutné před exportem 

dokumentu povolit a to přímo v možnostech exportu. 



Řez – umožňuje podrobnější prostudování návrhů a to především sestav. 
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Poté vybereme vhodnou rovinu, 

jejíž polohu můžeme přetažením 

editovat a měnit tak místo řezu. 

Nejprve zadáme příkaz vložit řez v záložce „Řez“. 



Razítko – slouží pro vložení rychlé informace o exportovaném dokumentu. 
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Příslušné razítko vkládáme přetažením do grafické plochy. 



Možnosti – umožňují nastavit vybrané parametry aplikace. Mezi nejdůležitější patří: 
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Vzhled prostředí. 

Umístění razítek. 

Parametry komentářů 

a jejich popisů. 

Samotný příkaz je k dispozici v roletovém 

menu, nabídce „Nástroje – Možnosti…“ 



Publikujte součást dle předlohy ve formátu eDrawings, rozměry modelu volte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikování projektů a jeho využití II – příklad k procvičení 
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Odměřte vybraný rozměr. 

Doplňte vhodné popisy. 

Aplikujte razítko z knihovny. 



Pro tvorbu digitálního učebního materiálu byl použit následující software: 

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 SP3 MSO, Microsoft Corporation. 

SolidWorks 2012 SP4.0, studijní edice pro školní rok 2012-2013, Dassault Systemes. 

SolidWorks eDrawings Professional 2012 SP4.0, studijní edice pro školní rok  

2012-2013, Dassault Systemes. 

Výstřižky 6.1.7601, Microsoft Corporation.  

Použité zdroje 
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