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Abstrakt 

Tématem této práce je analýza převodových formátů 3D CAD formátů. Práce 

má dvě části. V teoretické části jsem se zaměřil na analýzu jednotlivých dostupných 

programů na Ú12134, poté na přenosové formáty, které budu používat, a také co jsou 

vlastně PMI data. V praktické části vytvořím testovací tělesa a následně je budu různě 

importovat. V závěru práce zhodnotím výsledky přenosů.  

 

Abstract 

The topic of this paperwork is the analysis of transfer formats of 3D CAD. The 

paperwork has two parts. I focused on the analysis of the various available programs 

on U12134 in the theoretical part and I focused on the transfer formats which I will use 

and also what are PMI dates in the practical part. I will create test bodies and after I 

will import them differently. At the end of this paperwork I will compare the results of 

transmissions. 
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1. Úvod 
V dnešní době se firmy neobejdou bez různých CAD/CAM softwarů. Existuje 

mnoho výrobců a každý z nich má u svého programu jiný formát při ukládání dat. To 

má pak za následek, že společnosti nejsou schopny mezi sebou spolupracovat, neboť 

se neshodnou ve formátech.  

V mé práci budu analyzovat přenos dat mezi jednotlivými CAD/CAM softwary 

na ústavu technologie obrábění, projektovaní a metrologie. Budu porovnávat chování 

mnou udělaných modelů v různých programech a následného importování mezi sebou 

navzájem. Následně budu zjišťovat, zda daný přenos vyhovuje či nikoliv, také jestli se 

s ním dá dále pracovat a zdali souhlasí námi požadované rozměry a požadavky. 

Nakonec porovnám výsledky a v závěru zhodnotím, jestli je možné použít daný 

přenosový formát či ne.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. Nativní a přenosové formáty 
2.1. Charakteristika nativních a přenosových formátů 

Formáty souborů CAD se rozdělují do dvou kategorií. Buď to jsou formáty 

nativní, nebo přenosové neboli neutrální. Nativní formát souboru odkazuje na výchozí 

formát souboru, který aplikace používá k vytváření nebo ukládání souborů. Většina 

vývojářů softwaru vytváří vlastní formáty souborů, které mohou být použity pouze 

vlastním softwarem. Prioritně slouží pouze k jejich softwarům, ovšem některé 

programy už umí načíst cizí nativní formát. Přenosové byly speciálně vytvořeny pro 

spolupráci mezi programy od různých tvůrců. Usnadňují výměnu souborů mezi 

softwary, které pracují s CAD daty. Je vytvořeno několik různých aplikací. Mezi 

nejúspěšnější se řadí například formáty STEP, IGES, STL a DXF. [1] 

2.2. Charakteristika jednotlivých programů a jejich nativní a 

přenosové formáty 

ArtCAM je jeden z používaných softwarů od společnosti Autodesk. Podle 

výrobce se spíše jedná o program pro umělce než inženýry. Bohužel bylo ohlášeno 

ukončení vývoje a podpory tohoto SW, přesto ho ve srovnání použiji. Slouží k vytváření 

složitých uměleckých forem s neuvěřitelnými detaily. Jako nativní formát u tohoto 

programu je přípona .art. ArtCAM neumí ukládat do jiných formátů, ale umí nahrávat 

různé typy obrázkových souborů, PDF a také dat od AutoCAD a Autodesk. [2] 

 

Obrázek 1. Ukázka ArtCAM [2] 
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Powermill je další CAM od Autodesku. Dobře pracuje s méně kvalitními daty a 

je velice rychlý na rozdíl od jiných CAM programů. Uživatelům poskytuje velmi dobrou 

kontrolu nad drahami nástrojů a to i při 5osém programování. Používá se pro CNC 

frézovací centra včetně možností také soustružnických center a také pro roboty. 

Exportuje soubory s příponami dgk, ddx, ddz, dmt, které jsou všechny od Autodesku 

Manufacturing. Zato u importování dat si můžeme vybrat z velké škály formátů ať už je 

to CATIA, Rhino, AutoCAD, Solidworks, Step a další. [3] 

 

Obrázek 2. Ukázka Powermill [3] 

Powershape je výborný CAD pro přípravy modelů od Autodesku. Výhodou je, že 

obsahuje různé nástroje jako je například Solid Doctor, který dokáže sám opravovat 

chyby nebo k opravám navádět. Powershape má výhodu, že má kvalitní solidy a 

zároveň i vynikající plochy. Tyto plochy se dále poté hodí při modelovacích úpravách 

nebo opravách. Ukládá ve formátu psmodel. Otevírá pouze soubory od Powershape 

nebo ZIP. Zle z něj ale rovnou přeskočit i s modelem do Powermillu. [4] 

 

Obrázek 3. Ukázka Powershape [4] 
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Featurecam je CAD CAM software od Autodesku pro 2D - 5D operace jako 

soustružení, frézování a soustružení s frézováním. Mezi jeho priority patří rychlost 

programování, kdy velmi zkracuje čas výpočtů NC programu. Umí automaticky 

rozpoznávat prvky z modelu a definovat celé prvky, nikoli samostatné operace. 

Prioritně ukládá soubory pouze do cnc formátu. [5] 

 

Obrázek 4. Ukázka Featurecam [5] 

NX od výrobce Siemens je univerzální program, který může sloužit jako CAD i 

CAM. Umožňuje modelování jednotlivých součástí i sestav, simulace, výpočty, tvorbu 

výkresů i vytváření programů NC obráběcích i měřících strojů. Podporuje všechny 

aspekty vývoje produktů od koncepčního návrhu až po inženýrství. Pro výrobu NX 

poskytuje integrovanou sadu nástrojů, která zachová integritu dat a záměr návrhu a 

také zefektivňuje celý proces. Exportuje data do formátů igs, stp, dxf a dwg. Jeho 

nativní formát u součástí je prt. [6] 

 

Obrázek 5. Ukázka Siemens NX [6] 
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Rhinoceros je všestranný program pro modelování. Patří mezi nejpoužívanější 

3D softwary na světě. Dokáže díky svým modelovacím nástrojům na bázi NURBS 

vytvořit tvorově velmi komplikované tělesa. Netají se také tím, že dokáže zpracovat 

velkou řadu formátů vektorové grafiky. Dokáže pracovat s velkou škálou formátů jako 

DXF, DWG, DGN, IGES, Step, sldprt, sldasm, VDA, AI, PDF, OBJ, 3ds, lwo a s mnoha 

dalšími. Lze do něj nahrát několik modulů pro načítání nativních formátů například 

z Catie, Solidedge, Unigraphicsu. Také existují zásuvné moduly pro 2 až 5osý CAM nebo 

pro vizualizaci. [7] 

 

Obrázek 6. Ukázka Rhinoceros [7] 

Calypso od firmy Zeiss je měřící a kontrolní software zaměřený na geometrické 

prvky. Dokáže automaticky využívat PMI data z CAD modelu, čímž se sníží složitost 

tvorby programu. [8] 

 

Obrázek 7. Ukázka Calypso [8] 
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Plant Simulation je počítačová aplikace vyvinutá firmou Siemens PLM Software. 

Slouží pro modelování, simulaci, analýzu, vizualizaci a optimalizaci výrobních systémů a 

procesů, tok materiálů a logistické operace. Umožňuje pomocí počítačových simulací 

porovnávat složité výrobní alternativy včetně logiky procesů. Plant simulation využívají 

různé podniky, především pro strategické plánování rozvržení, logiku řízení a rozměry 

velkých a složitých výrobních investic. [9] 

 

Obrázek 8. Ukázka Plant Simulation [9] 

RobotStudio od ABB je program pro simulaci a řízení robotů. Umožňuje 

programovat roboty na počítači bez nutnosti jejich zastavení. Také dokáže pro zvýšení 

produktivity dopředu připravovat programy a vkládat do robotů. Ukládá data do 

souborů rsstn a otevírá rspag,zip, mod, sys, cfg a také rsstn. [10] 

 

Obrázek 9. Ukázka RobotStudio [10] 
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Autodesk Inventor je počítačová aplikace pro 3D mechanické návrhy, simulace, 

vizualizace a dokumentace vyvinutou společností Autodesk. Inventor umožňuje 

integraci 2D a 3D dat do jediného prostředí a vytváří tak virtuální zobrazení konečného 

produktu, který umožňuje uživatelům ověřit formu, tvar a funkci výrobku předtím, než 

je vytvořena. Autodesk Inventor obsahuje výkonné nástroje pro parametrické s přímé 

úpravy a volné formování, jakož i schopnosti překládat multi-CAD a standardní výkresy 

DWG. Inventor používá ShapeManager, vlastní jádro geometrického modelování 

společnosti Autodesk. [11] 

 

Obrázek 10. Ukázka Autodesk Inventor [11] 

 

2.3. Kvalita přenesených dat 

Kvalita dat lze řešit vlastní a vnější. Problémy kvality data vlastních jsou ty, které 

souvisí se strukturou CAD modelu předtím, než začne nějaký překladový proces. 

Zatímco u vnějších se objevují během překladu dat. Kvalita údajů o produktech je 

klíčovým problémem, který zabraňuje vnitřním problémům s výměnou dat a 

zjednodušuje integraci následných aplikací do konstrukčního řetězce. [12] 

Protože každý CAD systém má vlastní metodu popisu geometrie, a to jak 

matematicky, tak i strukturálně, dochází vždy k určité ztrátě informací při překládání 

dat z jednoho CAD datového formátu do druhého. Jedním příkladem je situace, kdy 

dochází k překladu mezi CAD systémy používající různá jádra geometrického 

modelování, kde nesrovnatelnost překladu může vést k anomáliím dat.  Formáty 

mezilehlých souborů jsou také omezeny v tom, co mohou popsat a mohou být 

interpretovány odlišně jak vysílacími, tak přijímacími systémy. Proto je při přenosu dat 
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mezi systémy důležité zjistit, co je třeba přeložit. Pokud je pro proces navazujícího 

procesu vyžadován pouze 3D model, je potřeba přenést pouze popis modelu. Nicméně 

existují úrovně detailů. Příkladem jsou data drátěného modelu nebo povrchu, 

potřebné informace o topologii (BREP), identifikace stěn a hran, informace o funkcích a 

historie zachovány mezi systémy a samozřejmě anotace PMI. U modelů výrobků může 

být požadováno zachování montážní struktury. Pokud je třeba přeložit výkresy, 

geometrie drátu není obvykle problémem, avšak text, rozměry a další anotace mohou 

být problémem, zejména písma a formáty. Nezáleží na tom, jaké údaje mají být 

přeloženy, je také potřeba zachovat atributy (například barvu a vrstvu grafických 

objektů) a metadata (data poskytující informace o jiných datech) uložená v souborech. 

[13] 

Některé metody překladu jsou úspěšnější než jiné při překládání dat mezi CAD 

systémy. Nativní formáty nabízejí jednoduchý překlad 3D těles, ale i tak si musíme dát 

pozor na několik různých nástrah. Pokud dva CAD systémy používají odlišné zobrazení 

pro jeden typ geometrie v určitém okamžiku, musí být zobrazení konvertována nebo 

dokonce zlikvidována bez ohledu na typ překladu. Neutrální formáty jsou navrženy 

částečně k vyřešení tohoto problému, ale žádný formát nemůže zcela odstranit 

všechny problémy s překladem. [14] 

 

Nejběžnější problémy s výměnou CAD dat v neutrálních formátech jsou: 

 ztráta architektonické struktury 

 změňte názvy částí s čísly nebo názvy přiřazenými adresářům, kde jsou 

uloženy 

 ztráta těl ze sestav 

 přemístit podrobnosti o jejich správné poloze vzhledem k původnímu 

modelu 

 ztráta původní barvy součástí 

 vizualizace detailů jejich správné polohy vzhledem k původnímu modelu 
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 zobrazující konstrukční čáry, které jsou v původním produktu skryty 

 úprava grafických informací 

 modifikace z dutých těles na objemová tělesa. [14] 

 

Některé CAD systémy mají funkce pro porovnání geometrie dvou modelů. 

Takže uživatel může porovnat model před a po překladu z jednoho CAD do jiného, aby 

odhadl kvalitu překladu a odstranil zjištěné nedostatky. Tyto funkce často porovnávají 

pouze rozmístění dvou modelů. Je to opravdu tvrdý algoritmický problém porovnat 

topologické prvky dvou 3D modelů a obnovit jejich sloučení, aby zobrazovaly skupiny 

modifikovaných stěn, protože v různých CAD systémech existují velmi odlišné 

vyobrazení geometrických dat, ale někdy je to možné. [15] 

 

 

Obrázek 11. Chyba při přenosu dat [34] 

 

2.4. Neutrální přenosové formáty 

Téměř všechny CAD systémy mají, jako volbu k uložení souboru, neutrální 

formát. Bohužel u přenosových formátů často nastávají chyby nebo nepřenesou 

všechny vlastnosti, které byly návrhářem zadány. Každý CAD-neutrální formát je velmi 

odlišný a má svou vlastní hodnotu a sílu pro konkrétní aplikace. [16] 
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2.4.1. IGES 

Formát IGES může CAD uživatel vyměňovat modely datových modelů ve formě 

schémat obvodů, drátových rámů, reprezentací volných ploch nebo pevných modelů. 

Formát byl poprvé publikován v roce 1980 Národním úřadem standardů. Vznikl 

z projektu ICAM od US Air Force. Tento projekt byl vytvořen s cílem vyvinout postupy a 

procesy, které by pomohly integraci všech operací v leteckém průmyslu. Chtěli vytvořit 

CAD software, který by automaticky generoval veškerý postup potřebný pro řízení 

obráběcích strojů, které by vyráběly mechanické součásti v letectví. A to se jim úspěšně 

povedlo. Velkým problémem v té době byla neslučitelnost exportovaných dat z 

různých CAD systémů. Tento problém platí až do dnes. Od roku 1988 Ministerstvo 

obrany Spojených států požadovalo, aby veškeré digitální produkty a výrobní 

informace pro smlouvy o zbraňových systémech byly dodávány v elektronické podobě, 

jako je formát IGES. Formát IGES je od roku 1980 formátem ANSI a je tak široce 

používán v automobilovém, leteckém a lodním průmyslu. IGES se skládá z 80 znaků 

ASCII. Na obrázku můžeme vidět jednoduchý příklad modelu CAD složeného pouze z 2 

řádků, 2 bodů a 2 kruhových oblouků. [17] 

Soubory IGES se skládají z 5 sekcí nazvaných Start, Global, Entry Directory, 

Parametr Data a Terminate. Tyto sekce jsou označeny znaky S, G, D, P nebo T. [17] 

 

 Obrázek 12. Struktura formátu IGES [17] 
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2.4.2. STEP 

STEP (ISO 10303) je mezinárodní normou pro reprezentaci a výměnu údajů o 

produktech. Cílem je poskytnout mechanismus, který je schopen popisovat údaje o 

výrobku během životního cyklu výrobku, nezávisle na konkrétním systému. Povaha 

tohoto popisu je vhodná nejen pro neutrální výměnu souborů, ale také jako základ pro 

implementaci a sdílení databází produktů a archivaci. STEP poskytuje kompletní 

strukturální informaci o produktu, která obsahuje výměnný formát souboru a několik 

dalších realizovaných metod. IGES a DXF pouze specifikují geometrii formátu při 

výměně souboru a některé velmi jednoduché fyzikální vlastnosti produktu - nemají 

systematickou informační architekturu. Můžeme se také setkat s pojmenováním STE 

nebo STP, což je úplně to stejné jako STEP. Existují tři implementace STEPu. STEP 203 

byl publikován v roce 1994, STEP 214 byl zahájen v roce 2001 a STEP 242 je založen na 

obou 203 a 214, včetně též schopnosti zvládat PMI. V současné době pracuje pouze 

CATIA na standard 242, ale akceptace roste. [18] [19] 

STEP se snaží zlepšit interoperabilitu neboli schopnost  různých systémů 

vzájemně spolupracovat, poskytovat si služby, dosáhnout vzájemné součinnosti a také 

vylepšit archivaci dat o produktech. Výsledkem je nový protokol STEP AP242. PMI jsou 

podporovány v programu STEP jako grafická prezentace (čitelný pro člověka, pro 

zobrazení, vizuální kontrolu) a jako sémantická reprezentace (strojově čitelné, pak 

mohou být využívány softwarovými aplikacemi, jako je metrologie, obrábění, atd.). V 

ideálním případě se oba používají společně. V praxi může být grafická prezentace 

použita jako kresba již užitá. Je již možné vyměňovat PMI se STEP AP214 v grafické 

podobě (prezentace) jako anotace a sémantickou formou (reprezentace), avšak 

dostupné sémantické popisy ukázaly omezení pro některá použití, zejména archivace. 

U PMI, stejně jako u jiných domén, byly provedeny studie a návrhy na seznam 

potřebných rozšíření pro interoperabilitu a dlouhodobou archivaci údajů o produktech. 

Výsledek mít důsledný a kompletní model pro dlouhodobou archivaci je pro ně silnou 

motivací. Poslední aktualizace AP214 a AP203 řeší některé z těchto potřeb (například 

kompozitní materiály. Na několik protokolů (AP203, AP214 ) však zůstává několik 

domén pokryto, nebo dokončeno, to znamená vynásobené úsilí na několika 

protokolech se zájmem o harmonizaci mezi nimi. Tato situace motivovala vývoj nového 
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protokolu STEP AP242. AP242 dává společný rámec pro toto dokončení. Protože 

některé definice vyžadují delší studie a testy, bude probíhat několik fází. [20] 

 

2.4.3. DXF 

DXF je výměnný formát pro obsah výkresových souborů aplikace AutoCAD 

(DWG). Soubor DXF_ASCII je textový soubor ASCII. Byla také definována binární verze 

DXF, ale je méně rozšířená. Specifikace formátu DXF je zachována a byla otevřeně 

publikována společností AutoDesk. Dokumentace byla nejprve vydána v roce 1982 a 

byla často aktualizována, protože produkt AutoCAD se stále rozšiřoval. Struktura 

souboru DXF je sekvence skupin, z nichž každá zaujímá dva řádky v souboru DXF 

prostého textu. První řádek skupiny je skupinový kód, který je celé číslo, obvykle kladné 

číslo, s nulovými a malými negativními celočíselnými znaky se zvláštním významem. 

Druhým řádkem skupiny je hodnota skupiny ve formátu, která závisí na skupinovém 

kódu. Každý kód skupiny je přiřazen datovému typu (např. celé číslo, textový řetězec, 

pohyblivý bod) pro jeho hodnoty. Skupiny (po dvou řádcích) v souboru DXF jsou 

uspořádány do sekcí. Každá sekce začíná skupinou s kódem 0 a hodnotou "SECTION", 

která je obvykle následována skupinou s kódem 2 a hodnotou řetězce, která 

identifikuje tuto sekci. Sekce končí skupinou s kódem 0 a hodnotou "ENDSEC". V rámci 

sekcí mohou být dílčí sekce a podčásti, které jsou zavedeny skupinou s kódem 0 a 

textovou hodnotou, která uvádí následující informace. [21] 

Mezi výhody tohoto typu patří jeho velká rozšířenost. Je podporován v mnoha 

graficky orientovaných aplikacích. Nejedná se pouze o drahé programy CAD či CAM, ale 

také vektorových grafických editorů, jednoúčelových a modelovacích programů. 

Existuje také mnoha konventorů, které slouží s převádění dat. Další předností je 

jednoduchá vnitřní struktura, takže je lehké jak vytvářet, tak i zpětně načítat. Problém 

však nastává při zpracování náročnějších grafických entit typu kóta atd. Není to však ve 

formátu, nýbrž ve složitosti těchto entit. Další zápor je přenos informací o textuře 

povrchu u 3D těles, včetně dalších optických vlastností. Můžeme také narazit na 

objemnost souborů zejména u velikých 2D výkresů a 3D modelů. [22] 
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Obrázek 13. Ukázka DXF formátu [21] 

 

2.4.4. DWG 

DWG byl nativní souborový soubor pro balíček Interact CAD vyvinutý Mikeem 

Riddlem v pozdních sedmdesátých letech a následně licencován společností Autodesk 

jako základ pro AutoCAD v roce 1982. Formát DWG je pravděpodobně nejpoužívanější 

formát výkresů CAD. Jako největší a nejvlivnější tvůrce souborů DWG je společnost 

Autodesk, která navrhuje, definuje a iteruje formát DWG jako nativní formát pro své 

CAD aplikace. V roce 2006 společnost Autodesk upravila aplikaci AutoCAD 2007 tak, 

aby obsahovala technologii TrustedDWG, která by vložila textový řetězec do souborů 

DWG napsaných programem Autodesk DWG. Tento soubor je Trusted DWG uložen 

naposledy aplikací Autodesk nebo licencovanou aplikací Autodesk. Toto pomohlo 

uživatelům softwaru Autodesk zajistit, aby soubory, které otevíraly, byly vytvořeny 

aplikací Autodesk nebo RealDWG, což snižuje riziko neslučitelnosti. AutoCAD by ukázal 

zprávu upozorňující na možné problémy se stabilitou, pokud uživatel otevře soubor 

DWG verze 2007, který neobsahuje tento textový řetězec. V roce 2008 Nadace pro 

svobodný software potvrdila potřebu otevřené náhrady formátu DWG, protože ani 

licence RealDWG, ani DWGdirect nejsou licencovány za podmínek, které jsou 

kompatibilní s licencí svobodného softwaru. [23] [24] 

Syntaktická struktura výkresového souboru DWG obsahuje části a dílčí 

konstrukce. Primární podstata výkresu je v části s názvem AcDb: AcDbObjects. 
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Obsahuje komponentní grafické prvky známé jako entity a další objekty, které 

podporují úpravu a vykreslování výkresů. Interní připojení ve výkresovém souboru 

používají identifikátory pro objekty včetně grafických entit známé jako úchyty. Objekty 

deklarují své vlastní rukojeti a mohou odkazovat na jiné objekty pomocí odkazů na 

popisky. Odkazy na rukojeť mohou znamenat vlastnictví nebo jednoduše ukazatele na 

jiné struktury. Viz níže uvedené poznámky, kde naleznete další informace o úchylkách v 

souborech DWG. Kontrolní součty cyklické redundance se používají značně k detekci 

chyb. [25] 

Obrázek 14. Rozdíl mezi formáty DWG a DXF [23] 

2.4.5. STL 

Soubor STL ukládá informace o 3D modelech. Tento formát popisuje pouze 

geometrii povrchu trojrozměrného objektu bez jakéhokoli zobrazení barev, textur 

nebo jiných atributů běžných modelů. Tyto soubory jsou obvykle generovány 

počítačem podporovaným programem CAD jako konečným produktem procesu 3D 

modelování. Formát souboru STL je nejběžněji používaný formát souborů pro 3D tisk. 

Od jeho skromných počátků byl formát souborů STL přijat a podporován řadou dalších 

softwarových balíčků CAD a dnes je široce používán pro rychlé prototypování, 3D tisk a 

počítačem podporovanou výrobu. STL je zkratka slova STereoLithography, ačkoli někdy 

je to také označováno jako standartní jazyk trojúhelníků. Formát souboru STL 

poskytuje dva různé způsoby ukládání informací o trojúhelníkových plochách, které 

dláždí povrch předmětu. Nazývají se kódování ASCII a binární kódování. V obou 

formátech jsou uloženy následující informace o každém trojúhelníku jako souřadnice 
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vrcholů a součásti jednotky normálního vektoru k trojúhelníku. Normální vektor by měl 

směřovat směrem ven vzhledem k 3D modelu. [26] [27] 

STL ASCII začíná povinnou řádkou solid <name>, kde je název 3D modelu. Název 

může zůstat prázdný, ale v takovém případě musí být místo výrazu solid. Soubor 

pokračuje s informacemi o pokrytí trojúhelníků. Informace o vrcholech a normálovým 

vektoru jsou znázorněny následovně: 

 

normály nx ny nz 

     vnější smyčka 

         vrchol v1x v1y v1z 

         vrchol v2x v2y v2z 

         vrchol v3x v3y v3z 

     konec smyčky 

konec stránky 

Zde n je normála k trojúhelníku a v1, v2 a v3 jsou vrcholy trojúhelníku. Soubor 

končí povinnou řádkou endsolid <name>.[26] 

Pokud těleso zahrnuje mnoho malých trojúhelníků, soubor ASCII STL může být 

obrovský. Proto existuje kompaktnější binární formát souboru STL. Binární soubor STL 

začíná záhlavím 80 znaků. Po hlavičce je celkový počet trojúhelníků označen 

čtyřbajtovým nepodepsaným celočíselným číslem. Informace o trojúhelnících postupně 

následují. Soubor končí po posledním trojúhelníku. Každý trojúhelník představuje 

32bitové číslo. Stejně jako soubor ASCII STL, 3 čísla jsou pro 3D karteziánské souřadnice 

normály k trojúhelníku. Zbývajících 9 čísel je určeno pro souřadnice vrcholů (každé tři). 

Všimněte si, že po každém trojúhelníku je 2 bajtová sekvence nazvaná count of byte 

count. Ve většině případů je tato hodnota nastavena na nulu a působí distanční mezery 

mezi dvěma trojúhelníky. Některé programy však také používají tyto 2 bajty pro 

kódování dalších informací o trojúhelníku. [26] 
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Obrázek 15. STL trojúhelník [26] 

 

Obrázek 16. Ukázka STL tělesa [26] 

2.4.6. SAT 

ACIS neboli geometrické modelové jádro může ukládat informace o modelování 

do externích souborů. Tyto soubory mají otevřený formát, aby mohly mít k dispozici 

externí aplikace, a to i ty, které nejsou založeny na ACIS geometrickém modelu. ACIS 

podporuje dva druhy souborů ukládání, SAT a SAB. SAT je standartní textový ACIS a 

SAB je standartní binární ACIS. Ačkoli jeden je text ASCII a druhý je z binárních dat, oba 

jsou totožné. Proto termín SAT je obecně používán k označení (když ho není třeba 

rozlišovat). [28] 

Soubory SAT jsou textové soubory ASCII, které lze prohlížet pomocí 

jednoduchého textového editoru. Do souboru SAT můžou být exportovány plochy 

NURBS, oblasti a 3D tělesa. Jiné objekty například čáry, oblouky, kóty jsou 

ignorovány.[28] 
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2.4.7. VDA 

VDA je formát výměny dat CAD, který umožňuje přenos dat z jednoho CAD 

programu do jiného. Byl vytvořen německým sdružením automobilového průmyslu v 

roce 1982 jako metoda výměny a využití informací pro volné povrchy. Tento formát se 

liší od ostatních formátů tím, že podporuje pouze komunikaci křivek volného tvaru a 

povrchových dat s přidruženými poznámkami, ale žádné jiné geometrické nebo ne-

geometrické entity. Proto je omezena na zastoupení pomocí parametrických 

polynomů, ale pokrývá většinu volných CAD systémů. Obsahuje typy povrchů Bézier 

(Bézierova křivka), B-Spline a odpovídajících křivek. Specifikace VDA-FS je vydána v 

německé průmyslové normě DIN 66301. [29] [30] 

 

2.4.8. X_T 

Soubor s příponou X_T je Parasolid Model Part file. Různé CAD programy 

mohou exportovat a importovat z formátu X_T. Soubory jsou založeny na textu a 

skládají se v podstatě z čísel, které mohou některé programy CAD číst, aby 

identifikovaly geometrii, barvu a další podrobnosti 3D modelu. Tyto soubory X_T lze 

běžně nalézt v počítačích, kde jsou nainstalovány nástroje 3D modelování grafiky 

založené na Parasolid a programy CAD. Používá se pro CAD a 3D grafické soubory, jež 

byly vyvinuty společností Software Lifecycle Management (PLM) společnosti Siemens. 

Formát souboru X_T se používá pro geometrický CAD modelování jádra, které bylo 

vytvořeno ShapeData, načež byl poté získán společností Siemens PLM a zabalen jako 

jádro Parasolid. [31] 
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3. PMI data   
 

3.1. Co jsou PMI data a jejich význam 

PMI data  přenášejí ne-geometrické atributy ve 3D softwarech. PMI obsahuje 

geometrické kótování a toleranci, 3D anotace, specifikace povrchové struktury, 

požadavky na dokončení, poznámky k procesu, specifikace materiálu, symboly pro 

svařování a další informace. Jedním z cílů standardů PMI je definovat sémantiku slov a 

symbolů používaných pro sdělování informací o výrobě v 3D počítačových 

modelech. Použití PMI umožní vývojářům softwaru automatizovat různé konstrukční 

(CAD), výrobní (CAM) a inspekční (CMM) funkce, protože software technické aplikace 

spojený s těmito funkcemi může zpracovávat přímo PMI. Toto je také hlavní rozdíl 

oproti klasickým anotacím, jako jsou kóty, poznámky a další. Programy je nemůžou 

využívat, tak jako PMI daty. [32] 

 

3.2. Zastoupení PMI 

Definice modelu musí obsahovat dostatečné zastoupení PMI tak, aby 

automatizované systémy, jako je obrábění a kontrola, mohly informace znovu a účinně 

použít ve všech procesech navazujících. PMI reprezentace (také známá jako sémantická 

PMI) obsahuje všechny informace nezbytné pro zastupování geometrických kót a 

tolerancí bez grafických prvků prezentace. Reprezentace PMI by měla být také jasně 

prezentována pro vizuální (lidské) spotřebitele, aby pochopili a důvěřovali definici 

založené na modelu. Prezentace PMI (také známá jako grafická PMI) se skládá z 

geometrických prvků, jako jsou čáry a oblouky, které zachovávají přesný vzhled (barvu, 

tvar, polohování) anotací geometrických kót a tolerancí. Interní zastoupení PMI by 

mělo být strukturováno a definováno tak, aby byl každý prvek jasný, úplný a 

konzistentní. Prezentace PMI by měly být uspořádány do uložených pohledů s 

poznámkami, které podporují křížové zvýraznění ovlivněné geometrií. [33]  

Tyto dva aspekty PMI, reprezentace a prezentace jsou nejlépe pochopitelné při 

zvažování toho, jak jsou jejich klíčové charakteristiky aplikovány na různé komponenty 
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modelu. Tabulka 1 uvádí charakteristiky reprezentace PMI a tabulka 2 charakteristiku 

prezentace PMI. [34] 

Tabulka 1. Charakteristika reprezentace PMI [33]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2. Charakteristika prezentace PMI [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Rozdíl PMI oproti 2D výkresům, bezvýkresová 

dokumentace 

Snad odjakživa konstruktéři sdělovali důležité výrobní informace pomocí 

výkresů. Geometrické tolerance, rozměry, materiály, povrchové úpravy - vše je 

jednoduše přidáno do modelu 2D. Tento přístup měl velký smysl předtím, než každý 

měl přístup k 3D CAD. V dnešní moderní době mohou nyní návrháři tento 2D proces 

Struktura anotací 

Parametry anotací 

Geometrie anotací 

Parametry souřadnicového systému 

Struktura souřadnicového systému 

Doplňková geometrie 

Doplňkové geometrické parametry 

Anotace viditelnosti 

Anotace barvy 

Název anotace 

Rozvržení anotace 

Místo anotace 

Orientace anotace 

Text anotace 

Viditelnost souřadnicového systému 

Barvu souřadnicového systému 

Název souřadnicového systému 

Text souřadnicového systému 

Dodatečná viditelnost geometrie 

Doplňková barva geometrie 

Uložená struktura zobrazení 

Uložené jméno pohledu 
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vylepšit, protože vygenerovali 2D výkresy z 3D modelu a poté přidali informace o 

výrobě produktu (PMI) přímo do 3D modelu. [35] 

 

3.3.1. 2D výkres 

Jakmile výkres opustí návrháře, je těžší se ujistit, že je aktualizován, když se 

něco změní. Každý snad už zažil, že musel předělávat výkres, neboť se náhle něco při 

výrobě změnilo. A to může vést k chybám. Jeden z hlavních problémů při tisku 2D 

výkresu je, že jakmile je vytištěn, je zastaralý. Není tam žádná kontrola a žádný způsob, 

jak se ujistit, že výroba pracuje s posledním tiskem. To je jeden z důvodů, proč se 

mnohé společnosti odklánějí od použití 2D výkresů pro definice produktů. Další 

problém je, že 2D CAD výkresy jsou časově náročné na vývoj a často obsahují chyby, 

které v určitém okamžiku vedou ke zpoždění výroby. To vede mnohokrát k plýtvání 

výrobou. Ve skutečnosti se odhaduje, že 60% výkresů 2D CAD neodpovídá jejich 3D 

protějškům, což je jeden z nejdůležitějších důvodů pro mrhání kvůli chybám v 

rozměrech. Jelikož každá věc designu je zploštělá v listu papíru, jsou zřejmé šance na 

nesprávné interpretace. [35] [36]  

Obrázek 17. Klasický 2D výkres [35] 
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3.3.2. Bezvýkresová dokumentace 

Proč ale vytvářet ze 3D CAD modelu pracně a s chybami výkres, když můžeme 

informace o výrobě přímo vložit do modelu? Modelový design nebo také známý jako 

MBD je zajímavý přístup k odstranění chyb, se kterými se obvykle setkáváme při práci s 

2D výkresy. Koncept MBD je úplně eliminovat používání výkresů CAD z výrobního 

procesu a namísto toho se přímo pomocí modelů CAD přímo soustředit na 3D CAD 

model. Veškeré informace o výrobních procesech jsou přímo vloženy do 3D modelu, 

což je inteligentnější a užitečnější pro následné aplikace v prodejně. Tyto data je poté 

možné využít ve všech následujících operacích, jako je CAM, toleranční analýza, tvorba 

prospektů a další vizualizace, atd. Výhoda je, že při tvorbě programu může CAM 

rovnou pracovat se zadanými tolerancemi a specifikacemi. Také lze PMI informace 

využívat ke komunikaci se zákazníkem, či dodavatelem v podobě tzv. bezvýkresové 

dokumentace. [36] [37]  

 

 

 

 

Obrázek 18. Model s PMI daty [37] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4. Vytvoření testovacích modelů 
Model lze vytvořit několika způsoby. Jako první jsem zvolil nakreslení 

navrhované skici a následně ji buď vytáhnout, nebo rotovat. Další je pomocí ploch. 

Vytvořím si jednotlivé plochy dle požadovaných tvarů a spojím je do jednoho tělesa. 

Poslední jsem si vybral Booleovské operace. Jsou to příkazy sloužící k upravování a 

práci s tělesy. Udělám si různé tělesa a poté pomocí operací pro tělesa s nimi pracuji. 

Můžu je sjednocovat, rozdělovat nebo dělat průnik mezi nimi.  

Jako testovací modely jsem vytvořil tři různě tvarově odlišná tělesa. Jednoduchá 

dolní polovina skříně převodovky, hřídel a ojnice. Všechna tato tělesa budu vytvářet 

v Rhinoceros, Siemens NX a Autodesk Inventor. Následně budu porovnávat různé 

metody tvorby při přenosech. Zda se dané typy chovají stejně nebo rozdílně.  

 

4.1. Převodová skříň 

Pro tento model jsem si zvolil metodu ploch. Postupně jsem si vytvářel plochy a 

spojoval je k sobě. Nakonec, když jsem měl už všechny plochy vytvořené, tak jsem 

z nich udělal těleso. Následně jsem vložil pár PMI informací.  

 

Obrázek 19. Plochy skříně 
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Obrázek 20. Převodová skříň v Rhinoceros 

 

4.2. Hřídel 

Zde jsem použil metodu skici a následného rotování pro vytvoření tělesa. Poté 

jsem už jen vytvořil závit a díru pro pero. Nakonec doplnil některé PMI informace.  

 

Obrázek 21. Skica hřídele 
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Obrázek 22. Hřídel v Rhinoceros  

 

4.3. Ojnice 

Pro vymodelování ojnice jsem použil vytvoření skici a její vytažení a poté 

Booleovské operace. Následně jsem také vložil PMI data pro zkoumání při přenosu. 

 

 

Obrázek 23. Ojnice v Autodesku Inventor 
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Obrázek 24. Ojnice v Siemens NX 

 

 

Obrázek 25. Ojnice v Rhinoceros 
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5. Testování přenosu testovacích těles 

mezi SW 
5.1. Přenos IGES 

Tabulka 3. Přenos IGES 

IGES 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

NX 

PMI 

- - Forma křivek -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

NX 

Těleso 

- - - -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - ANO - ANO 

NX 

Plochy 

- ANO ANO -   

Rhino - ANO ANO - ANO 

Inventor - ANO - - - 

NX 

Křivky 

- ANO ANO -   

Rhino - ANO ANO - ANO 

Inventor - ANO ANO - ANO 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

NX 

PMI 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Těleso 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - ANO - -   

NX 

Plochy 

ANO ANO - - ANO 

Rhino   ANO - - ANO 

Inventor ANO - - -   

NX 

Křivky 

ANO ANO - - ANO 

Rhino   ANO - - ANO 

Inventor - ANO - -   
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5.2. Přenos STEP 

Tabulka 4. Přenos STEP 

STEP 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

NX 

PMI 

- - - -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

NX 

Těleso 

- ANO ANO -   

Rhino - ANO ANO - ANO 

Inventor - ANO ANO ANO ANO 

NX 

Plochy 

- - - ANO   

Rhino - - - ANO - 

Inventor - - - - - 

NX 

Křivky 

- ANO ANO ANO   

Rhino - ANO ANO ANO ANO 

Inventor - ANO ANO ANO - 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

NX 

PMI 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Těleso 

ANO ANO - - - 

Rhino   ANO - - - 

Inventor ANO ANO - -   

NX 

Plochy 

- - - - ANO 

Rhino   - - - ANO 

Inventor - - - -   

NX 

Křivky 

ANO ANO - - ANO 

Rhino   ANO - - ANO 

Inventor - ANO - -   
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5.3. Přenos DWG 

Tabulka 5. Přenos DWG 

DWG 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

NX 

PMI 

Forma křivek - Forma křivek Forma křivek   

Rhino Forma křivek - Forma křivek Forma křivek Forma křivek 

Inventor - - - - - 

NX 

Těleso 

- - ANO -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

NX 

Plochy 

- ANO - ANO   

Rhino - - - - - 

Inventor - ANO ANO - - 

NX 

Křivky 

ANO ANO ANO ANO   

Rhino ANO ANO ANO ANO ANO 

Inventor ANO ANO ANO - - 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

NX 

PMI 

- - - - Forma křivek 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Těleso 

ANO - - - ANO 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Plochy 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Křivky 

ANO - ANO - ANO 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   
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5.4. Přenos DXF 

Tabulka 6. Přenos DXF 

DXF 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

NX 
PMI 

Forma křivek - Forma křivek Forma křivek   

Rhino Forma křivek - Forma křivek Forma křivek Forma křivek 

NX 
Těleso 

- - ANO -   

Rhino - - - - - 

NX 
Plochy 

- - - ANO   

Rhino - - - - - 

NX 
Křivky 

ANO ANO ANO ANO   

Rhino ANO ANO ANO ANO ANO 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

NX 
PMI 

- - - - Forma křivek 

Rhino   - - - Forma křivek 

NX 
Těleso 

ANO - - - - 

Rhino   - - - - 

NX 
Plochy 

- ANO - - - 

Rhino   - - - - 

NX 
Křivky 

ANO ANO ANO - ANO 

Rhino   ANO - - ANO 

 

5.5. Přenos VDA 

Tabulka 7. Přenos VDA 

VDA 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

Rhino PMI - - - - - 

Rhino Těleso - - - - - 

Rhino Plochy - ANO ANO - - 

Rhino Křivky - ANO ANO - - 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

Rhino PMI   - - - - 

Rhino Těleso   ANO - - - 

Rhino Plochy   - - - - 

Rhino Křivky   ANO - - - 
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5.6. Přenos STL 

Tabulka 8. Přenos STL 

STL 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

NX 

PMI 

- - - -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

NX 

Těleso 

- ANO ANO ANO   

Rhino - ANO ANO ANO ANO 

Inventor - ANO ANO ANO ANO 

NX 

Plochy 

- - - -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

NX 

Křivky 

- - - -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

NX 

PMI 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Těleso 

ANO - - - ANO 

Rhino   - - - ANO 

Inventor ANO - - -   

NX 

Plochy 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Křivky 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   
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5.7. Přenos SAT 

Tabulka 9. Přenos SAT 

SAT 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

NX 

PMI 

  - - -   

Rhino - - - - - 

Inventor - - - - - 

NX 

Těleso 

- ANO ANO -   

Rhino - ANO ANO - - 

Inventor - - ANO - - 

NX 

Plochy 

- - - ANO   

Rhino - - - ANO - 

Inventor - ANO - ANO - 

NX 

Křivky 

- - - ANO   

Rhino - ANO ANO ANO - 

Inventor - - - ANO - 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

NX 

PMI 

- - - - - 

Rhino   - - - - 

Inventor - - - -   

NX 

Těleso 

- ANO - - - 

Rhino   ANO - - - 

Inventor - ANO - -   

NX 

Plochy 

- - - - ANO 

Rhino   - - - ANO 

Inventor - - - -   

NX 

Křivky 

- ANO - - ANO 

Rhino   ANO - - ANO 

Inventor - ANO - -   
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5.8. Přenos X_T 

Tabulka 10. Přenos X_T 

X_T 
Příjemce 

ArtCAM Powermill Powershape Featurecam NX 

Zdroj 

Rhino 
PMI 

- - - - - 

Inventor - - - - - 

Rhino 
Těleso 

- - ANO - - 

Inventor - - - - ANO 

Rhino 
Plochy 

- ANO - ANO - 

Inventor - ANO ANO ANO - 

Rhino 
Křivky 

- ANO ANO ANO - 

Inventor - ANO - - ANO 

  Rhinoceros Calypso PlantSimul. RobotStudio Inventor 

Rhino 
PMI 

  - - - - 

Inventor - - - -   

Rhino 
Těleso 

  - - - ANO 

Inventor - ANO - -   

Rhino 
Plochy 

  - - - - 

Inventor - - - -   

Rhino 
Křivky 

  - - - ANO 

Inventor - - - -   
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6. Vyhodnocení 
Software RobotStudio nedokázal načíst žádný přenosový formát.  

IGES převedl PMI data pouze v jednom případě a to u přenosu z NX do 

Powershape. PMI data byly ale pouze jako geometrie ve formě křivek, což je pro účel 

PMI dat nepoužitelné. Těleso bylo ve většině případů převedeno na plochy. Pouze 

Inventor převedl těleso zpět na těleso do Powershape a do Calypsa. Formát IGES nešel 

importovat do ArtCAM, Featurecam a PlantSimulation.  

 

Obrázek 26. Přenos z NX do Powershape 

 

U STEP nebyly v žádném případě načteny PMI data. Model byl převeden opět 

jako těleso u všech programů kromě u přenosů z NX a Rhinoceros do Featurecam a 

Inventoru se objevil model jako samostatné plochy. ArtCAM a PlantSimulation 

nenačetl STEP vůbec.  
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DWG přenesl PMI data v několika případech, bohužel opět jen jako křivky. 

Inventor nepřevedl PMI vůbec. Pouze z NX se těleso stalo opět těleso a to v importu do 

Powershape, Rhinoceros a Inventoru.  

 

Obrázek 27. Přenos z Rhinoceros do Featurecam 

 

DXF dopadl podobně jako DWG  v tom rozdílu, že Inventor data do DXF vůbec 

neexportuje. Při přenosu z NX do Rhinoceros nebylo těleso dokonale převedeno. 

Kulaté hrany byly osekané.  

 

Obrázek 28. Přenos z NX do Rhinoceros 

 

Formát VDA udělal pouze Rhinoceros. VDA šlo nahrát ve formě tělesa pouze do 

Calypsa a ve formě ploch do Powermill a Powershape.  
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STL nahrál jako jediný těleso pouze do tělesa. Ovšem v některých případech 

bylo těleso osekané. Z kulatých hran se staly hranaté. Při přenosu tělesa tvořeného 

dvěma části je STL převod spojil do jednoho.  

 

Obrázek 29. Přenos z Autodesk Inventoru do Powermill 

 

Ve formátu SAT PMI data nebyly v žádném případě převedeny. V případě 

z Rhinoceros do Powermill bylo těleso osekané.  

 

Obrázek 30. Přenos z Rhinoceros do Powermill 

  

Přenos X_T dopadl podobně jako SAT v tom rozdílu, že formát neuměl udělat 

program Siemens NX. Nikde nebyly PMI data.        
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7. Závěr 
Hlavním cílem mé práce bylo analyzovat přenosové formáty 3D CAD modelů. 

V teoretické části jsem rozebral rozdíl mezi nativními a přenosovými formáty. 

Charakterizoval jsem jednotlivé programy, které jsem použil, a také přenosové 

formáty. Dále jsem zjistil, co jsou PMI data, jaký mají význam, zastoupení a jaká je 

jejich výhoda oproti klasickým 2D výkresům. Ze zjištěných informací o PMI datech jsem 

došel k výsledku, že nebude tak lehké přejít z 2D výkresů pouze na modely s PMI daty. 

Začít s modelovým designem zabere značnou část času a není zas tak jednoduché zvolit 

správnou strategii. Podobně to bylo i s CAD/CAM softwary. Někteří lidé o nich také 

pochybovali a dnes bychom se bez CAD/CAM softwarů neobešli. 

V praktické části jsem si nejprve vytvořil testovací tělesa. Jako modely jsem si 

zvolil převodovou skříň, hřídel a ojnici. Při tvorbě jsem použil různé metody. Vytvoření 

skici a její vytažení, vytvoření skici a její rotování, těleso poskládané postupně 

z jednotlivých ploch a modelování pomocí Booleovských operací. Ke každému tělesu 

jsem pak doplnil některá PMI data. Poté jsem prováděl jednotlivé přenosy mezi 

softwary. Jako zdroje přenosu, tedy programy, ze kterých jsem prováděl přenos, jsem 

zvolil Siemens NX, Rhinoceros a Autodesk Inventor. Pro jednotlivé formáty jsem 

vytvořil přehledné tabulky. V tabulkách 3 až 10 jsou zapsané výsledky jednotlivých 

přenosů. Z převodů jsem zjistil, že nikde nebyly převedeny PMI data, tak jak bychom 

potřebovali, abychom s nimi mohli dále v softwarech pracovat. Když byly PMI data 

přeneseny, tak byly pouze ve formě křivek, což znemožňuje práci s nimi v duchu PMI. 

Dále jsem došel k výsledku, že pokud chceme těleso převést na plochy, tak použijeme 

formát IGES nebo X_T, ale ten neumí vytvořit všechny dostupné programy. Při přenosu 

tělesa opět na těleso ve většině případů nezklamal formát STEP. Také jde použít SAT 

nebo STL, ale u některých importů nastávaly chyby. Někdy zaoblené strany se staly 

hranaté. U formátů DWG a DXF se několikrát z tělesa staly pouze křivky.  

Z mého pohledu nejsou v dnešní době ještě formáty a softwary tak dokonalé, 

aby mohli všechny mezi sebou spolupracovat a pracovat s PMI daty. Hodně programů 

pracuje na jiném modelovacím jádru a to je asi největší problém.  

 



 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ÚSTAV TECHNOLOGIE 
OBRÁBĚNÍ, PROJEKTOVÁNÍ A 

METROLOGIE 
 

ANALÝZA PŘENOSOVÝCH FORMÁTŮ 3D CAD MODELŮ  - 43 - 

8. Seznam použitých zkratek a symbolů 
3D – 3 dimension 

CAD – Computer-aided design 

CAM – Computer-Aided Manufacturing  

CMM – coordinate measuring machine   

PMI - Product and manufacturing information 

ASCII - American Standard Code for Information Interchange 

STL - Stereolithography 
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