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Výhody cloudu 
z pohledu uživatele
Pokud se pokusíme o souhrn výhod cloud slu-
žeb, jedná se pøedevším o jejich nenároènost 
z hlediska provozu a údržby. Cloud je vìènì 
živá technologie, která umožòuje nejen vývo-
jáøùm publikovat rychle a s nízkými náklady no-
vinky v software technologii, ale také vytváøet 
komunitní systém uživatelù. Komunita uživatelù 
má pro testování a zpìtné vazby použitelnosti 
daného øešení pomìrnì stìžejní význam. Velmi 
pøíjemný je provoz aplikací v podobì tenkého, 
pøípadnì tlustého klienta, u kterého je pøece 
jen kousek aplikace instalován na cílové stani-
ci. Za jediný aktuální nedostatek lze považovat 
menší rozsah aplikací z hlediska dostupných 
funkèností proti jejím lokálnì instalovaným 
ekvivalentùm, pokud samozøejmì na trhu 
vùbec existují. Z hlediska výuky na škole je 
cloud technologie velmi zajímavá pøedevším 
díky jednoduchému provozu a sdílení dat v po-
dobì úložištì PDM systému s podporou verzí 
vytváøených dat. Student registrovaný v komu-
nitì Autodesku pracuje napøíklad ve výuce na 
projektu, zde jej uloží a mùže bez problémù 
pokraèovat v práci doma.

Autodesk Fusion 360
Fusion je termín, který nepatøí v dílnì Autodes-
ku rozhodnì k novým. Z pùvodní aplikace, která 
byla dodávaná jako vývojový bonus k aplikacím 
pro strojírenství, se stala po pøepracování velmi 
zajímavá cloudová aplikace. Mùže být øešením 
nejen pro zaèínající uživatele, ale má také velmi 
zajímavou komerèní cenovou politiku. V komerè-
ním sektoru již mùže být aktuálnì zajímavým 
a cenovì dostupným øešením pro realizaci men-
ších projektù až na úroveò tvorby výkresové doku-
mentace z 3D dat, nebo pøípravy technologických 
operací. Studentùm je k dispozici v podobì tøíleté 
licence v rámci Autodesk Community a komerè-
ní uživatel si mùže otestovat tøicetidenní verzi 
zdarma. Z pohledu použité technologie poskytuje 
Autodesk Fusion 360 navíc øešení v oblasti výpo-
ètù a analýz, které se mohou v pøípadì potøeby 
opøít o extrémní výkon cloudu.

Instalace Autodesk Fusion 360 je prostá. 
Po registraci v komunitì je stažen asi 8MB 
soubor on-line instalátoru. S jeho pomocí po 
krátké dobì nainstalujete aplikaèní základ. Jis-
tým problémem v provozu aplikace za stále bìž-
nìjšími firewally a autorizaèními proxy servery 
mùže být nutnost otevøít pøibližnì desítku open 
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spojení na portech 80 a 443. Seznam potøeb-
ných domén je uveden na stránkách technické 
podpory Autodesku. Pro zjednodušení instalace 
a zabezpeèení by bylo bezesporu jednodušší 
kontaktovat pouze jedinou doménu.

Práce v Autodesk Fusion 360 
z pohledu uživatele
Autodesk Fusion 360 je z pohledu uživatele in-
tuitivní aplikace, která v sobì sdružuje výkonnou 
technologii tlustého klienta využívajícího mož-
ností vaší grafické akcelerace s propracovanou 
návazností na cloud technologie spoleènosti Au-
todesk. Skalní uživatelé Autodesk Inventoru jistì 
budou srovnávat, což bych pøíliš nedoporuèoval. 
Autodesk Fusion 360 je aktuálnì pomìrnì mla-
dý projekt, který má zmapovat možnosti využití 
cloud technologií do budoucna. I z tohoto dùvodu 
existuje v souèasné dobì v Autodesk Fusion 360 
øada zcela odlišných a èasto ojedinìlých pøístupù 
pøedevším v oblasti práce s 3D daty, která jsou 
zpracovávána v prostøedí cloudu v podobì verzí. 
Jedná se tak svým zpùsobem o jistou základní 
podobu PDM øešení pro správu dat.

Z pohledu obsluhy aplikace pøi vlastním 
procesu modelování nelze Autodesk Fusion 
360 pøíliš vìcí vytknout. Je to èistì vytvoøená 
aplikace s preciznì optimalizovanou intuitivní 
obsluhou, která nezatìžuje uživatele zbyteènì 
stovkami funkcí s neprùhledným významem. 
Stejnì jako Autodesk Inventor pracuje s tech-
nologií hybridního modelování, kdy je možné 
plnì uživatelsky øídit stupeò parametrizace 
a úroveò rozpracovanosti modelu. Modely jsou 
vytváøeny primárnì pomocí skic, ale najdeme zde 
i pomìrnì rozsáhlou sadu funkcí pro freeform 

modelování. Což se bezesporu hodí pøedevším 
pøi zpracování tvarovì složitých modelù a ploch 
napøíklad v oblasti prùmyslového designu a pr-
votních koncepèních studií. 

V rámci freeform postupù lze podložit také 
prvotní návrhové koncepty v jednotlivých pracov-
ních rovinách, což je èasto základní podmínka 
konverze skic do 3D modelu. V Autodesk Fusi-
on 360 lze vytvoøit až pøekvapivì tvarovì složité 
modely. Dobøe nakroèena je v Autodesk Fusion 
360 i práce se sestavami na úroveò uživatelsky 
vytváøených souèástí,  zatím ovšem bez standar-
dizovaného obsahu. Podporována je již tvorba 
2D dokumentace, což lze považovat za velmi 
významný krok v produkèním nasazení Auto-
desk Fusion 360, kdy se bez výkresù i v dobì 
3D modelù èasto neobejdeme.

Pøíjemnou a logickou vazbou, která je v Au-
todesk Fusion 360 v posledním období vidìt, 

je pøedevším integrace cloud aplikace s dalšími 
fázemi PLM øetìzce. Digitální prototyp nejen 
v aplikaci navrhneme z hlediska 3D geometrie 
a výkresové dokumentace, ale mùžeme jej dále 
zpracovat v prostøedí cloudu napøíklad pomo-
cí technologie 3D tisku, CAM nástrojù nebo 
podrobit CAE analýze. Autodesk Fusion 360 
velmi pìknì naèítá také nativní formáty jiných 
3D aplikací, v nìkterých pøípadech až na úroveò 
rozlišení jednotlivých konstrukèních prvkù, které 
jsou zpìtnì editovatelné v pùvodní podobì.

Za velmi významný prvek v Autodesk Fusion 
360 lze považovat pøedevším podporu tvorby 
2D dokumentace se všemi potøebnými základ-
ními náležitostmi standardù a norem pro tvorbu 
výkresù. Lze tak asociativnì z modelu pøipravit 
èasto tolik podstatnou výrobní 2D dokumentaci. 
Užitná hodnota produktu se i v této, pomìrnì 
mladé úrovni vývoje posouvá opravdu na pøíèku 

Práce Jirky Chmelíka, jeden z prvních studentských projektů, na kterém jsme testovali možnosti Autodesk Fusion 360 v oblasti odborné výuky CAD technologií

Práce s výkresy je již velmi solidně rozpracovaná a „inventorovsky“ intuitivní.
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produkènì využitelného nástroje. I díky tomu si 
jistì najde aplikace své fanoušky v technickém 
vzdìlávání. A pokud pøidáme pøímou podporu 
tvorby prezentací, vizualizací, FEM výpoètù 
a CAM zpracování, jistì by Autodesk Fusion 
360 nemìl nechat bez náležité pozornosti žád-
ný z technikù.

Autodesk 123D Circuits
K aplikaci Autodesk 123D Circuits jsme se dostali 
velmi zajímavou cestou. Kolega Jarda Pøíbramský 
využívá tohoto øešení již dlouhá léta pro pøípravu 
rùzných modeláøských „hejblátek“, a tak máme 
díky nìmu pro výuku k dispozici bezmála stovku 
zajímavých nápadù, jak Arduino ve výuce nasadit. 

Od použití Arduina ve spojení s Autodesk 123D 
Circuits je již jen kousek k aplikaci uživatelsky 
pøizpùsobivé elektroniky v øídicích systémech 
projektù. Spojením servopohonù a snímaèù lze 
rozpohybovat nejen chodící a jezdící stroje. Je-
den z posledních projektù, který øešili studenti 
ve výuce s Jardou Pøíbramským, je projekt øízení 
symetrického cyklického ovládání RC vrtulníku 
nebo stabilizace dronu.

Spojení hardwaru, mechaniky a elektrotech-
niky je v komerèních projektech stále èastìjší. 
Produkèní zaøízení jsou vytváøena multioborovì 
s pøímou vazbou na strojírenství a elektrotech-
niku. Aś zvolíme za ukázku automobil, spotøební 
zboží apod., jedná se vždy o koexistenci více 
oborù. Mechatronické projekty jsou díky tomu 
zajímavou oblastí pro využití mechaniky, pro-
gramování a výpoèetní techniky. Jak ovšem tyto 
projekty realizovat a ušetøit finanèní prostøedky? 
Nakonec se ukázalo jako nejlepší øešení spoje-
ní relativnì nízkonákladových procesorových 
modulù Arduino UNO osazených procesorem 
Atmel ATmega328P. Autodesk na svém cloudu 
poskytuje v aplikaci Autodesk 123D Circuits pro 
základní obvodovou desku øadu velmi zajímavých 
cest pro vývoj a programování.

Pøíjemnou vlastností cloudového Autodesk 
Circuits 123D je také to, že je dostupný prak-
ticky na jakémkoliv poèítaèi pomocí tenkého 
klienta. To znamená, že není nutné cokoliv in-
stalovat na lokální stanici a vystaèíme si pouze 
s internetovým prohlížeèem. Sdílení souèástek 
a elektronických komponent je pak již jen pìk-
nou ukázkou komunitní práce na tomto velmi 
zdaøilém projektu.

Závěrem
Technologie vysokorychlostního internetu mìní 
od základù pøístup k aplikacím až na úroveò 
odborného softwaru. Od dob pouhého zobra-
zování www stránek se z internetu stává v pod-
statì ojedinìlá aplikaèní platforma. Poskytuje 
uživatelùm nejen aplikace s prùbìžnou údržbou 
a aktualizacemi softwaru, ale také prostøedky pro 
spolupráci a sdílení služeb jinak nároèných na 
výkon klientských poèítaèù a serverù. Bezesporu 
nemalý význam má také komunita uživatelù, kteøí 
jsou bezednou inspirací pro zdokonalování clou-
dových øešení. Vzhledem k mladé technologii ne-
mùžeme zatím oèekávat od cloud nástrojù stejné 
spektrum funkèností jako od lokálních aplikací. 
Na druhou stranu lze spatøovat u cloud øešení 
vysokou optimalizaci funkcí s cílem co možná nej-
intuitivnìjší práce na projektu s vysokým podílem 
kooperace s jinými, napøíklad technologickými 
a výpoètovými aplikacemi. 
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Využití cloud řešení v přímé návaznosti na 3D technologie dává řadu zajímavých možností řešení 

studentských mechatronických projektů.

Finální aplikační řešení a zapojení řídicího systému cyklického řízení vrtulníku v Autodesk 123D Circuits

Problém řízení hlavního rotoru pro Arduino Uno v zadání a řadě mechanických součástek


