
IČO:

skupina

PČ Datum
Počet 

vyučovacích 
hodin

Od - do

1 03.02.2020 6,5 08:00 - 15:00

2 04.02.2020 6,5 08:00 - 15:00

3 10.02.2020 6,5 08:00 - 15:00

4 11.02.2020 6,5 08:00 - 15:00

5 17.02.2020 6,5 08:00 - 15:00

6 18.02.2020 7,5 08:00 - 16:00

Převody sestav do dynamické analýzy, převody vazeb a spojů, pevné a pohyblivé prvky, reporty, grafy veličin sledovaných ve spojích, porovnání výsledků analýz, 
převod do MKP, příprava modelu pro převod do modulu MKP

Styly plechů a jejich nastavení, tloušťka plechu, tvar výštipu, modelování plechových dílů s ohledem na technologii
výroby, výpočet rozvinuté délky: K-faktor, tabulka ohybů, tvorba rozvinů a jejich využití, správná orientace rozvinu, definice strany A, dazníky a prolisy, ukládání 
prvků do knihovny a jejich použití při konstrukci součásti

probíraná témata

Stručný úvod do Metody konečných prvků, základní principy metody, použité typy elementů, lineární statická analýza I, příprava modelu pro simulaci, materiálové 
vlastnosti, globální a lokální síťování, definice okrajových podmínek, definice zatížení, řešení a postprocessing výsledků, využití symetrie modelu

Místo výuky:

CAD Studio s.r.o.

Plán výuky

příloha č.5 dohody č.: 

BRUSH SEM s.r.o Edvarda Beneše 564/39, 
 301 00 Plzeň

PMA-MN-3/2020 POVEZ II 
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000

053)

Autodesk Inventor - pokročilý

Jména lektorů:

Vzdělávací zařízení:

BRUSH SEM s.r.o. 25745735

Modální analýza I, využití modální analýzy, srovnání reálných tvarů kmitů se simulací, modální analýza na objemovém modelu, modální analýza na střednicovém 
tělese, srovnání výsledků analýzy objemového a plošného modelu, lineární statická analýza II, kontakty v sestavě, srovnání výsledků při nastavení různých typů 
kontaktů, reporty, grafy a tabulky výsledků, animace výsledků, reporty

22.01.2020

Vyplňte pouze bílá pole

Zaměstnavatel:

Název vzdělávací aktivity:

(razítko)

Úvod do dynamické analýzy, filozofie, spuštění dynamické analýzy, funkčnost dynamické analýzy, pevné a pohyblivé prvky, typy spojů, zadání vstupů, rozhýbání 
sestav

Přechodky a stáčené profily, výstupy (DXF, DWG), tvorba výkresové dokumentace, možnosti vkládání plechu na výkres, značení ohybů, závěrečná zkouška

Datum:

Vyřizuje:

Email:

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby

Číslo telefonu:

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

C


