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FAMILY TABLE 

CÍL 

Toto cvičení bude mít za úkol projít modul Family Table (parametrizovaná součást). V první části bude vytvořen 
vhodný model a v druhé bude tento model parametrizován. Nakonec bude vygenerováno několik parametrizovaných 
součástí. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PŘEDPOKLADY 

� znalost základů modelování v systému Pro/ENGINEER 

PROBÍRANÉ PRVKY, FUNKCE A POSTUPY 

� modelování dílů typu Family Table (parametrizovaný díl) 
� editace kót 
� řízení kót 
� podmínka if else 
� generování nových dílů 
� řídící tabulka 
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Krok č. 1 VYTVOŘENÍ MODELU 

1. Vytvořte nový part �  � Part � Name: HRIDEL_S_PRIRUBOU �  . 

2. Pomocí ikony Revolve    vytvořte skicu v rovině NARYS.  
� Tvorba kót skici je uzpůsobena pro následnou parametrizaci, proto je vhodné kótovat dle vzoru. Takto postupujte 

i u všech následujících skic. 

3. Začneme vytvořením osy pomocí Geometry Centerline  a dále skicujeme dle obrázku. 
 

 

4. Dokončete skicu  a rotací o 360° vytvořte základní tvar . 

5. Příkazem Chamfer  srazte hrany modelu. 
� Velikost sražení 1mm x 45°. 
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6. Příkazem Plane , vytvořte rovinu tečnou k válcové ploše o nejmenším průměru (viz obrázek) a zároveň 
rovnoběžnou s rovinou PUDORYS. 

 
7. Vytvořte rovnoběžnou rovinu s rovinou vytvořenou v předchozím bodě dle obrázku. 

� Vzdálenost rovin volte dle průměru hřídele a hloubky drážky pro pero - v tomto případě 42,5mm. 
 

 
 

8. Spusťte příkaz Extrude  , vytvořte skicu drážky pro pero v poslední vytvořené rovině . 

9. Dokončete skicu  a vytažením odeberte materiál . 
� Drážka je kótována dle normy pro pera těsná. 

10. Vytvořený prvek pojmenujte např. „DRAZKA“. 
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11. Příkazem Mirror  zrcadlete prvek „DRAZKA“ podle roviny PUDORYS na druhou stranu hřídele tak, aby vznikly 
zrcadlově dvě stejné drážky. 

12. Vytvořený prvek pojmenujte např. „2DRAZKY“. 

 
13. Klikněte na příkaz  Revolve   a vytvořte skicu v rovině NARYS. 
14. Naskicujte tvar středícího důlku a zakótujte k počátku tak, aby následně důlek vznikl na čelní ploše hřídele. 

� Středící důlek je kótován dle normy pro středící důlky. 

15. Dokončete skicu  a rotací o 360° odeberte materiál . 
16. Vzniklý prvek pojmenujte např. „DIRA1“. 

 

                
 

17. Klikněte na příkaz  Revolve   a vytvořte skicu v rovině NARYS. 
18. Naskicujete tvar drážky pro pojistný kroužek a vhodně okótujte ke konci hřídele dle obrázku.  

� Tvar drážky pro pojistný kroužek je kótován dle normy pro pojistné kroužky. 

19. Dokončete skicu  a odeberte  rotací o 360° materiál tak, aby vznikla drážka . 
20. Vzniklý prvek pojmenujte např. „POJISTKRDRAZKA“. 
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21. Klikněte na příkaz Extrude , vytvořte skicu na ploše příruby dle obrázku. 
22. Skicu okótujte dle obrázku. 

� Díry budou sloužit pro lícované šrouby. 
� Průměr díry je 21mm a průměr roztečné kružnice, na které díry leží, je 160mm. 
� Vytvořte vazbu, aby střed díry ležel v rovině NARYS. 

23. Dokončete skicu  a vytáhněte ji směrem do materiálu a odeberte materiál . 
24. Pojmenujte vzniklý prvek např. „DIRA3“.  

 

 
25. Příkazem Pattern  nakopírujte prvek „DIRA3“ o 180° kolem osy X.  
26. Prvek pojmenujte např. „DIRYLICOVANE“. 
 
 
 
 
 
 
 
27. Opakujte body 21 a 22 s následujícím rozdílem ve skice. 

� Díra bude mít průměr 20mm (šroub M18) a bude o 60° potočená vůči rovině NARYS. 
� Roztečná kružnice bude stejná s předchozí. 

 
28. Opakujte bod 23. 
29. Pojmenujte vzniklý prvek např. „DIRA4“. 
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30. Příkazem Pattern  nakopírujte prvek „DIRA4“ kolem osy X podle obrázku. 
� Vypněte vytvářené díry v místě, kde jsou již díry pro lícované šrouby. Vypnutí provedete kliknutím levým 

tlačítkem na černou tečku tak, aby zbělala. 
31. Vzniklý prvek pojmenujte např. „DIRY“. 

 

 
 

         
 

32. Příkazem Chamfer  srazte podle obrázku (jen z přední strany) hrany děr pro lícované šrouby 
(„DIRYLICOVANE“). 

� Velikost sražení 1mm pod úhlem 30°. 
 

         
 

33. Příkazem Chamfer  srazte podle obrázku z obou stran hrany dalších čtyř děr („DIRY“). 
� Velikost sražení 0,5mm x 45°. 

 

          
 



 7

 

34. Příkazem Chamfer  vytvořte náběžnou hranu pro protikus z druhé strany součásti. 
� Velikost sražení 1mm pod úhlem 30°. 

 

        
 
35. Příkazem Round  vytvořte rádius: 

a) mezi přírubou a hřídelovou částí (velikost R 7 mm), 
b) mezi plochou pod hlavami šroubů a osazením (velikost R 2 mm), 
c) z druhé strany součásti podle obrázku (velikost R 0,5 mm), 
 

  
 

 
  

b) 

c) 

a) c) 
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Nyní by se měl strom modelu a model shodovat s následujícími obrázky 

 
 

Průběžně ukládejte! 
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36. Potlačtě prvky „POJISTKRDRAZKA“, „DIRA1“, „DRAZKA“ (prvek „2DRAZKY“ se potlačí automaticky potlačením 
„DRAZKA“). 

� Vypnutí proveďte kliknutím pravým tlačítkem myši na prvek ve stromě a 
vybráním Suppress. 

 

   �       
 

� Pokud vám potlačené prvky zmizí ze stromu, zobrazíte je tímto postupem 

 �   �  
 

37. Příkazem Plane  vytvořte rovnoběžnou rovinu s rovinou BOKORYS (s čelem hřídele) dle obrázku. 
� Vzdálenost 52,8 mm. 

 

 
 

38. Klikněte na příkaz  Revolve   a vytvořte skicu v rovině NARYS dle obrázku. 

39. Dokončete skicu  a odeberte rotací kolem osy X o 360° materiál  , tím vytvoříte hloubku drážky 
rovnobokého drážkování. 
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40. Spusťte příkaz Extrude  , vytvořte skicu na čele hřídele ve tvaru zubu rovnobokého drážkování dle obrázku. 
� Středy oblouků skici vazbami přichyťte ke středu kružnice tvořící hranu čela hřídele a u spodního oblouku 

nastavte stejné poloměry s kružnicí hrany čela hřídele. 
 

   
 

41. Dokončete skicu , parametry vytažení nastavte podle obrázku a dokončete vytažení . 
 

 
 

42. Spusťte příkaz Extrude , vytvořte skicu v rovině vytvořené v bodě 38, vytvořte vazby dle obrázku. 
 

      
 

43. Dokončete skicu , parametry nastavte stejné jako v bodě 41 a dokončete vytažení . 
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44. Příkazem Chamfer   srazte čelní hrany zubů a dorazové části. 
� Rozměr – 1mm x 45°. 

 

 
 

45. Příkazem Round   vytvořte rádius na přechodu zubu a dorazu.  
� Velikost 1 mm. 

 

 
           
46.  Seskupte poslední 4 vytvořené prvky (prvky vytvořené v bodech 40, 42, 44, 45). 

� Seskupení provedete kliknutím pravým tlačítkem na označené prvky ve stromě a vybráním Group. 
 

  �    
 

47. Vytvořenou skupinu pojmenujte „ZUB“. 
48. Příkazem Pattern  nakopírujte prvek „Zub“. 

� Počet zadejte 8 a úhel 360/8 kolem osy X. 
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49. Seskupte prvky dle obrázku. 
� Toto seskupení je nutné vzhledem k následnému řízení modelu pomocí řídící tabulky Family Table. 

 

   �    
 

50. Vytvořenou skupinu pojmenujte „DRAZKOVANI“. 

51. Zvolte příkaz  Revolve  a vytvořte skicu v rovině NARYS. 
� Skicu kótujte k čelu drážkované hřídele podle obrázku. 

 

                                          
 

52. Dokončete skicu a rotací o 360° přidejte materiál. 
53. Pojmenujte nový prvek např. „PROZAVIT“.  

54. Příkazem Chamfer  srazte čelní hranu nového prvku. 
� Velikost sražení 1mm x 45°. 
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55. Vytvořte závit na prvku „PROZAVIT“.  
� Insert � Cosmetic � Thread. 

 

 
 

56. Příkazem Plane  vytvořte tečnou plochu k válcové ploše se závitem rovnoběžně s rovinou PUDORYS. 
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57. Vytvořte rovnoběžnou rovinu s rovinou vytvořenou v předchozím bodě dle obrázku. 
� Vzdálenost rovin volte dle průměru závitu 32,5mm. 

  

 
 

58. Spusťte příkaz Extrude  a v poslední vytvořené rovině naskicujte drážku pro pojistnou podložku MB dle 
obrázku.      

59. Dokončete skicu a vytažením odeberte materiál.  
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60. Vytvořený prvek pojmenujte např. „DRAZKAPODLOZKA“. 
61. Příkazem Round  vytvořte rádius mezi dnem a stěnami drážky. 

� Velikost 0,5 mm. 
 

 
 

62. Stejným způsobem jako v bodech 13 až 15 vytvořte středící důlek na čele prvku se závitem jako na obrázku. 
63. Prvek pojmenujte např. „DIRA2“. 

 

               
 
64. Seskupte všechny prvky vytvořené od bodu 51 po 63 dle obrázku. 

� Toto seskupení je nutné provést vzhledem k následnému řízení modelu pomocí řídící tabulky Family Table. 
 

   �     
 

65. Pojmenujte nový prvek např. „ZAVIT“. 
 
 

 
Průběžně ukládejte! 
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Ve stromě modelu by měly k již existujícím prvku po bodu 36 přibýt prvky dle obrázku a model by měly 
vypadat následovně: 

 

 
 



 17

 

Krok č. 2 PARAMETRIZACE MODELU 

1. Vytvoříme si 2 parametry „PRUMER1“ a „PRUMER2“.  
� V závislosti na těchto dvou parametrech se budou měnit všechny kóty. 

� Parametry vytvořte tímto postupem  � Tools � Parameters � . 
 

 
 

2. Po vytvoření parametrů potvrďte . 
3. Pomocí Edit Definition otevřete skicu vytvořenou při první rotaci, Krok č.1 Bod 3. 
4. Otevřete si okno pro zadávání relací. 

� Okno otevřete � Tools � Relations 
5. Dle obrázku zadejte relace. 

� Označení jednotlivých kót ve vaší skice se bude lišit. 
� Označení vámi uvedená v Relations musí odpovídat označením ve vaší skice. 
� Zavedením relace roztecnyprumer=prumer2 - 40  se vytvoří nový parametr „ROZTECNYPRUMER“, který je 

dopočítáván pomocí relací a nelze přepisovat. Vytvoření tohoto parametru je možné zkontrolovat v Paremeters. 
Tento parametr je důležitý, protože bude využit při další parametrizaci modelu. 
 

      
 
6. Dokončete zadávání relací  . 
7. Dokončete editaci skici  . 
 
 
 

 
 

/*Parametrizace zakladniho tvaru modelu 
/*========================= 
 
sd13=prumer1 
sd18=prumer2 
roztecnyprumer=prumer2-40 
sd14=prumer1+12 
sd17=roztecnyprumer-40 
sd15=prumer2-80 
sd16=sd15+10 
sd12=prumer1*1.1 
sd21=prumer2*0.75 
sd20=sd21-20 

Parametrizaci je možné také zapsat do relací na úrovni modelu (bude ukázáno v následující části), ale označení 
jednotlivých kót se mezi skicou a modelem liší.  
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8. Nyní stejným způsobem jako v kroku č.1 Bod 36. potlačte skupiny „DRAZKOVANI“ a „ZAVIT“ a zapněte prvky 
„DRAZKA“, „DIRA1“ a „POJISTKRDRAZKA“ (prvek „2DRAZKY“ se zapne automaticky zapnutím „DRAZKA“), aby 
model vypadal dle obrázku. 

� Zapnutí prvků proveďte kliknutím pravým tlačítkem myši na prvek ve stromě a vybráním Resume. 
 

         �                                 
                         
9. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a parametrizujte vzdálenost offsetové roviny vytvořené 

v Kroku č.1 Bod 7 a zároveň parametrizujte šířku drážky 
pro pero vytvořené v kroku č.1 Bod 8. 

� Hodnoty těchto dvou prvků zadáváme do jedné 
relace, protože jsou řízeny podle stejné podmínky. 

� Hodnoty formulujte pomocí parametru „PRUMER1“ 
a podmínky if else. 

� Hodnoty stanovujte dle normovaných rozměrů pro 
pera těsná. 

� Označení kót ve vašem modelu zjistěte tak, že při 
otevřeném okně Relations klikněte na příslušný 
prvek (rovina „DTM2“ nebo „DRAZKA“) ve stromě. 
Dané kóty jednotlivých prvků s označením se vám 
objeví v modelu. 
 

 
 
 

10. Dokončete zadávání relací  . 

/* Parametrizace drazky pro pero 
/*================================== 
/* d15 - vzdalenost offsetove roviny 
/* d17 - sirka drazky pro pero 
  
if(prumer1>=30&prumer1<38) 
d15=prumer1-4.7 
d17=10 
else 
    if(prumer1>=38&prumer1<44) 
    d15=prumer1-4.9 
    d17=12 
    else 
         if(prumer1>=44&prumer1<50) 
         d15=prumer1-5.5 
         d17=14 
         else 
              if(prumer1>=50&prumer1<58) 
              d15=prumer1-6.2 
              d17=16 
              else 
                   if(prumer1>=58&prumer1<65) 
                   d15=prumer1-6.8 
                   d17=18 
                   else 
                        if(prumer1>=65&prumer1<75) 
                        d15=prumer1-7.4 
                        d17=20 
                        else 
                             if(prumer1>=75&prumer1<85) 
                             d15=prumer1-8.5 
                             d17=22 
                             else 
                                  if(prumer1>=85&prumer1<95) 
                                  d15=prumer1-8.7 
                                  d17=25 
                                  else 
                                       if(prumer1>=95&prumer1<110) 
                                       d15=prumer1-9.9 
                                       d17=28 
                                       else 
                                            d15=prumer1-11.1 
                                            d17=32 
                                       endif 
                                  endif 
                             endif 
                        endif 
                   endif 
              endif 
         endif 
    endif 
endif 
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11. Pomocí Edit Definition otevřete skicu vytvořenou při rotaci prvku „DIRA1“, Krok č.1 Bod 14.  
12. Otevřete si okno pro zadávání relací a podle obrázku zadejte relace. 

� Hodnoty stanovte dle normovaných rozměrů pro středící důlky. 
� Hodnoty formulujte pomocí parametru „PRUMER1“ a podmínky if else. 

 

 
 

13. Dokončete zadávání relací  . 
14. Dokončete editaci skici  . 
15. Pomocí Edit Definition otevřete skicu vytvořenou při rotaci prvku „POJISTKRDRAZKA“, Krok č.1 Bod 18.  
16. Otevřete si okno pro zadávání relací a podle obrázku zadejte relace. 

� Hodnoty stanovte dle normovaných rozměrů pro pojistné kroužky. 
� Hodnoty formulujte pomocí parametru „PRUMER1“ a podmínky if else. 
� U této skici byly relace provedeny pro každou kótu zvlášť, protože všechny kóty jsou řízeny různými 

podmínkami.  
� Relace pište v okně Relations pod sebe. Pro přehlednost jsou zde uvedeny jednotlivé relace vedle sebe. 

                         

/* Parametrizace sirky drazky pro pojistny krouzek 
/*============================= 
 
if(prumer1>=28&prumer1<36) 
sd1=1.6 
else 
     if(prumer1>=36&prumer1<49) 
     sd1=1.85 
     else 
          if(prumer1>=49&prumer1<65) 
          sd1=2.15 
          else 
               if(prumer1>=65&prumer1<85) 
               sd1=2.65 
               else 
                    if(prumer1>=85&prumer1<105) 
                    sd1=3.15 
                    else 
                         if(prumer1>=105&prumer1<200) 
                         sd1=4.15 
                         else 
                              sd1=6 
                         endif 
                    endif 
               endif 
           endif 
      endif 
endif 

/* Parametrizace strediciho dulku "DIRA1" 
/*======================== 
 
if (prumer1<60) 
sd3=6.3 
sd0=18 
sd13=7.36 
sd14=5.3 
else 
    sd3=10 
    sd0=28 
    sd13=11.66 
    sd14=8.7 
endif 
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17. Dokončete zadávání relací  . 
18. Dokončete editaci skici  . 
19. Pomocí Edit Definition otevřete skicu vytvořenou při vysunutí prvku „DIRA3“, Krok č.1 Bod 22.  
20. Otevřete si okno pro zadávání relací a podle obrázku zadejte relace. 

� Pro zadání relace byl využit parametr „ROZTECNYPRUMER“ vytvořený v kroku č. 2 Bod 5. 
 

 
 

21. Dokončete zadávání relací  . 
22. Dokončete editaci skici  . 
23. Stejným způsobem jako v kroku č. 2 Body 19. - 22. zeditujte roztečný průměr u prvku „DIRA4“,  Krok č.1, Bod 27. 

/* Parametrizace maleho prumeru drazky pro pojistny krouzek 
/*==================================== 
 
if(prumer1>=28&prumer1<32) 
sd5=(prumer1-1.4) 
else 
     if(prumer1>=32&prumer1<34) 
     sd5=(prumer1-1.7) 
     else 
          if(prumer1>=34&prumer1<40) 
          sd5=(prumer1-2) 
          else 
               if(prumer1>=40&prumer1<50) 
               sd5=(prumer1-2.5) 
               else 
                    if(prumer1>=50&prumer1<80) 
                    sd5=(prumer1-3) 
                    else 
                         if(prumer1>=80&prumer1<105) 
                         sd5=(prumer1-3.5) 
                         else 
                              if(prumer1>=105&prumer1<145) 
                              sd5=(prumer1-4) 
                              else 
                                   sd5=(prumer1-5) 
                              endif 
                         endif 
                    endif 
               endif 
          endif 
     endif 
endif 

/* Parametrizace vzdalenosti drazky od hrany 
/*========================== 
 
if(prumer1>=28&prumer1<31) 
d2=2 
else 
     if(prumer1>=31&prumer1<36) 
     d2=2.5 
     else 
          if(prumer1>=36&prumer1<40) 
          d2=3 
          else 
               if(prumer1>=40&prumer1<50) 
               d2=3.75 
               else 
                    if(prumer1>=50&prumer1<85) 
                    d2=4.5 
                    else 
                         if(prumer1>=85&prumer1<105) 
                         d2=5.25 
                         else 
                              d2=6 
                         endif 
                    endif 
               endif 
          endif 
     endif 
endif 

/* Relace na parametr roztecnyprumer 
/*========================= 
 
sd2=roztecnyprumer 
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24. Potlačte již řízené prvky „DRAZKA“, „DIRA1“, „POJISTKRDRAZKA“ (prvek „2DRAZKY“ se potlačí automaticky 
potlačením „DRAZKA“) a zapněte skupiny  „DRAZKOVANI“ a „ZAVIT“. 

                                           

25. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a parametrizujte vzdálenost roviny vytvořené v Kroku č.1 
Bod 37. Relace zadejte podle obrázku. 

� Novou relaci zadejte pod dříve vytvořené relace, které byly vytvořeny při parametrizaci drážky pro pero. 
 

    
 
26. Dokončete zadávání relací  . 

Průběžně ukládejte!!! 

/*Parametrizace offsetove roviny 
/*===================  
 
d69=prumer1*1.1 
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27. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a 

parametrizujte rozměry skici rotace vytvořené v Kroku č.1 Bod 38 
a zároveň parametrizujte rozměry skici vysunutí Krok č.1 Bod 40.  
Dle obrázku zadejte relace. 

� Hodnoty pro tyto dva prvky zadáváme do jedné relace, 
protože jsou řízeny stejnými podmínkami. 

� Nové relace zadávejte pod dříve vytvořené relace. 
� Hodnoty stanovujte dle normovaných rozměrů pro 

drážkování. 

     

 
      
 

28. Dokončete zadávání relací  . 

/* Parametrizace rozmeru drazkovani  
/*============================= 
 
d64=prumer1*1.1+20 
d63=prumer1+22 
d67=prumer1 
 
if(prumer1<=28) 
d62=23 
d68=6 
else 
   if(prumer1<=32) 
   d62=26 
   d68=6 
   else 
      if(prumer1<=34) 
      d62=28 
      d68=7 
      else 
         if(prumer1<=38) 
         d62=32 
         d68=6 
         else 
            if(prumer1<=42) 
            d62=36 
            d68=7 
            else 
               if(prumer1<=48) 
               d62=42 
               d68=8 
               else 
                  if(prumer1<=54) 
                  d62=46 
                  d68=9 
                  else 
                     if(prumer1<=60) 
                     d62=52 
                     d68=10 
                     else 
                        if(prumer1<=65) 
                        d62=56 
                        d68=10 
                        else 
                           if(prumer1<=72) 
                           d62=62 
                           d68=12 
                           else 
                              if(prumer1<=82) 
                              d62=72 
                              d68=12 
                              else 
                                 if(prumer1<=92) 
                                 d62=82 
                                 d68=12 
                                 else 
                                    if(prumer1<=102) 
                                    d62=92 
                                    d68=14 
                                    else 
                                       if(prumer1<=112) 
                                       d62=102 
                                       d68=16 
                                       else 
                                          if(prumer1<=125) 
                                          d62=112 
                                          d68=18 
                                          else 
                                             d62=21 
                                             d68=5 
                                          endif 
                                       endif 
                                    endif 
                                 endif 
                              endif 
                           endif 
                        endif 
                     endif 
                  endif 
               endif 
            endif 
         endif 
      endif 
   endif 
endif 
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29. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a parametrizujte prvek Pattern, který udává počet zubů 
drážkování. Relace zadejte dle obrázku. 

� Nové relace zadávejte pod dříve vytvořené relace. 
� Hodnoty stanovte dle normovaných rozměrů pro drážkování. 
� Označení kót (d63, p76) viz. obrázek u předchozí parametrizace 

drážkování  Krok č. 2 Bod 27. 
 
 
 
 
 
30. Dokončete zadávání relací  . 
31. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a parametrizujte: 

a) Rozměry skici rotace „PROZAVIT“  vytvořené v Kroku č.1 Bod 51, 
b) Malý průměr závitu vytvořeného v Krok č.1 Bod 55, 
c) Vzdálenost offsetové roviny vytvořené v Krok č. 1 Bod 56, 

32. Dle obrázku zadejte relace . 
� Hodnoty stanovte dle normovaných rozměrů pro metrické závity,KM matice a MB podložky. 

 

                  

                          

                

a) 

b) 

c) 

/* Parametrizace poctu zubu drazkovani  
/*======================= 
 
if (d62<32) 
p76=6 
else 
    if(d62<72) 
    p76=8 
    else 
        p76=10 
endif 
endif 

/* Parametrizace rozmeru zavitu  
/*==================== 
 
d82=d81/2 
 
if(prumer1<40) 
d81=25 
d86=23.160 
d80=23 
d87=23 
else 
     if(prumer1<50) 
     d81=35 
     d86=33.160 
     d80=33 
     d87=32.5 
     else 
          if(prumer1<61) 
          d81=40 
          d86=38.160 
          d80=38 
          d87=37.5 
          else 
               if(prumer1<81) 
               d81=55 
               d86=52.546 
               d80=52 
               d87=52.5 
               else 
                    if(prumer1<100) 
                    d81=70 
                    d86=67.546 
                    d80=67 
                    d87=66.5 
                    else 
                         if(prumer1<120) 
                         d81=75 
                         d86=72.546 
                         d80=72 
                         d87=71.5 
                         else 
                              d81=100 
                              d86=82.546 
                              d80=82 
                              d87=81.5 
                         endif 
                    endif 
               endif 
          endif 
     endif 
endif 
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33. Dokončete zadávání relací  . 
34. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a parametrizujte šířku drážky pro MB podložku vytvořené v 

Krok č. 1 Bod 59. Zadejte relace podle obrázku. 
� Rozměr „d81“ viz. obrázek a) u předchozí parametrizace Krok č. 2 Bod 32. 

 

                                          
 

35. Dokončete zadávání relací  . 
36. Na úrovni modelu si otevřete okno pro zadávání relací a parametrizujte rozměry prvku „DIRA2“ Krok č. 1 Bod 62.  
37. Zadejte relace podle obrázku. 

� Rozměr „d81“ viz. obrázek a) Krok č. 2 Bod 32. 
� Hodnoty stanovte dle normovaných rozměrů středící důlky. 

 

                 
            
38. Dokončete zadávání relací  . 
39. Nyní máte všechny kóty řízené pomocí parametrů „PRUMER1“ a „PRUMER2“. 

 
 

          

/* Parametrizace sirky drazky  MB podlozky 
/*========================== 
 
if(d81==(25)) 
d90=4 
else 
     if(d81==(35)) 
     d90=5 
     else 
          if(d81==(45)) 
          d90=6 
          else 
               d90=8 
          endif 
     endif 
endif 

Průběžně ukládejte!!! 

/* Parametrizace strediciho dulku "DIRA2" 
/*========================= 
 
if(d81<35) 
d96=7.36 
d99=5.3 
d97=18 
d98=6.3 
else 
     d96=11.66 
     d99=8.7 
     d97=28 
     d98=10 
endif 
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40. Klikněte na nabídku Tools a vyberte možnost Family Table. 
 

 
 
41. Klikněte na Add/delete the table columns. 

 

 
 

42. Ve spodní části zaškrtněte položku Parametr. 
� Otevře se okno s parametry, pokud se neotevře, klikněte na . 

 

 
 

43. Označte parametr „PRUMER1“ a klikněte na . 
44. Stejným postupem přidejte „PRUMER2“. 
45. Zavřete okno s parametry . 
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46. Ve spodní části zaškrtněte Feature. 
� Otevře se Menu Manager. 

 

       
 

47. Klikněte  postupně ve stromě na prvky „DRAZKA“, „2DRAZKY“, „DIRA1“, „POJISTKRDRAZKA“ a na skupiny 
„DRAZKOVANI“ a „ZAVIT“. 

48. Potvrďte výběr v Menu Manager kliknutím na Done. 
49. Nyní by se okno Family Items mělo shodovat s obrázkem. 

 

 
 

50. Ukončete výběr , vytvoří se první řádek s Generic modelem. 
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51. Klikněte na Insert a new instance at the selected row , vytvoří se další řádek, který představuje odvozený 
model od Generic modelu. 
 

 
 
52.  Vyplňte řádek a postupně přidávejte a vyplňujte další řádky, než se tabulka bude shodovat s obrázkem. 

 

 
 
53. Jednotlivé instance přejmenujte. 

 

 
 

54. Všechny instance je možné otevřít označením dané instance a stisknutím . 
55. Tvorbu odvozených dílů dokončíme . 
56. Nyní klikněte v liště na Open. 
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57.  Otevřete model HRIDEL_S_PRIRUBOU.prt 
� Nyní automaticky vyskočí tabulka s odvozenými díly. 

 

 
 

58. Z tabulky vyberte model, který chcete otevřít a klikněte na . 
� Takto můžete otevřít Generic model i všechny odvozené díly. 
 

 
 

 
 
 
 
 

              

59. Ukázky vygenerovaných dílů: 
� Jako příloha tohoto dokumentu slouží model s názvem hridel_s_prirubou.prt. 

 

 
 
 
 

 

Protože vygenerované součásti jsou svázané s tabulkou, změny provádějte pouze v modelu Generic, tím se změny 
projeví i ve všech odvozených dílech 

Průběžně ukládejte!!! 

Pokud potřebujete upravovat odvozený díl, uložte ho jako kopii (File � Save a Copy),  tento díl již nebude vázán na 
model Generic 
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