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Altair Inspire Studio nabízí parametrické CAID 
(Computer Aided Industrial Design) modelovací 
prostøedí se stromem historie konstruování, jak 
jsme zvyklí z CAD nástrojù. Jednotlivé parametry 
konstrukce lze pochopitelnì zpìtnì upravovat 
a výsledný tvar tím ladit. 

Aèkoliv Inspire Studio samozøejmì zvládá 
klasické objemové modelování, což je pro 
tvorbu bìžných tvarù nejefektivnìjší, vyniká 
zejména v modelování pomocí volných køivek 
a ploch. Uspokojí tím potøeby jak klasického 
konstruktéra, tak pøedevším i umìlecky zamì-
øeného designéra. Obìma umožní vtisknout 
produktu pøesnì takový tvar, který si pøedsta-
vují, aniž by byli omezováni nìkdy zdlouhavým 

klasickým parametrickým modelováním. Inspire 
Studio dává designérovi naprostou volnost pøi 
tvorbì ladných tvarù tak, jak si je naskicoval na 
papír. Díky tomu je v Inspire Studiu prakticky 
umožnìno 3D skicování, rychlé variování tvarù 
dle rùzných uvažovaných køivek a vybírání tìch 
nejlepších vzniklých designù.

Kromì samotné tvorby geometrických mo-
delù (engine Parasolid) s exportem do bìžných 
formátù (Parasolid, STEP, IGES, STL, Rhino, 
AutoDesk 3D Studio a øady dalších) lze v In-
spire Studiu vizualizovat výsledné návrhy do 
fotorealistických obrázkù nebo videí. A to díky 
špièkovému renderovacímu enginu Thea Ren-
der, který je k dostání i samostatnì a spousta 
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Od skici, přes model až po fotorealistickou vizualizaci. To vše v Altair Inspire Studiu.

Fáze koncepèního návrhu je pøíležitost, kdy lze 
do uvažovaného produktu vnést všechny myš-
lenky a nápady, které designér má. Aby bylo 
možné všechny inovace do návrhu skuteènì 
vnést, je nutné, aby designér nebo konstruktér 
nebyl omezován vnìjšími faktory, mezi které 
patøí i rùzné limity jím používaných nástrojù. 
Právì na volnost, flexibilitu a rychlost se zamì-
øuje nový produkt Altair Inspire Studio, urèený 
pøedevším pro prùmyslový design. Navazuje 
na døívìjší nástroj solidThinking Evolve, jehož 
možnosti byly ale výraznì rozšíøeny a kompletnì 
pøepracováno bylo hlavnì uživatelské prostøe-
dí. To bylo znaènì zjednodušeno, uživatelsky 
zpøíjemnìno a sjednoceno s ostatními nástroji 
z øady Altair Inspire. Altair Inspire Studio a free-form modelování v akci
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uživatelù ho využívá i jako zásuvný modul do 
konkurenèních nástrojù, jakými jsou Rhino, 
SketchUp nebo Cinema 4D.

Renderovací schopnosti lze využít také 
k efektnímu postprocesingu simulací. V tom 
pøípadì staèí do Inspire Studia nahrát výsledky 
kterékoliv simulace (vèetnì natolik komplexních, 
jakými jsou napøíklad crashtesty), pøiøadit jednot-
livým èástem modelu vizuální vlastnosti materi-
álù, pøípadnì doplnit o scénu a nasvícení a poté 
už jen renderovat obrázky nebo videa. Tyto fo-
torealistické výstupy mohou být velmi atraktivní 
aś už pro prezentaci zákazníkovi, tak i z pohledu 
prezentace svých èinností v rámci PR.

Výhodou nástrojù od spoleènosti Altair je 
unikátní licenèní systém, který nahrává využí-
vání více nástrojù naráz za jednu cenu. A právì 
synergie používání více nástrojù je to, na co 
Altair sází a co mùže uživatelùm ušetøit spoustu 
èasu a nákladù. Bavíme-li se o vývoji nového 
produktu, je pøirozené, že pøi vývoji od konceptu 
až po finální výrobek se tento od stylistického 
konceptu výraznì liší. Za tím mùže stát celá 
øada dùvodù vèetnì toho, že koncepèní tvar 
nedokáže odolávat mechanickému namáhání, 
kterému má být produkt vystaven. Postupná 
zmìna tvaru tak, aby vyhovoval zatížení, mùže 
být v prùbìhu standardního vývoje kompliko-
vaná a musí procházet složitými schvalovacími 
procesy. Tomu se lze vyhnout, pokud je návrh 
podroben pre-analýzám již v koncepèní fázi. 
A právì to nástroje spoleènosti Altair umož-
òují a akcentují.

Hned bìhem návrhu si mùže designér nebo 
konstruktér, bez výpoètáøských znalostí a zku-
šeností, ovìøovat, zda koncept odolá pøedpo-
kládanému provoznímu zatížení, a na základì 
výsledkù tvar upravit. Použít k tomu mùže ty-
picky dva nástroje: Altair Inspire, který pracuje 
s klasickou MKP výpoèetní metodou, nebo Altair 
SimSolid, který pøináší unikátní výpoèetní me-
todu, jež urychluje samotný výpoèet o jeden až 
více øádù, a který jsme popisovali v pøedchozích 
èíslech tohoto èasopisu. Tato iterativní metoda 
konstruování na základì simulací je úsporná 
nejenom s ohledem na èas, ale i na lidské zdroje 
a tím celkovì i na finance.

Oba zmiòované nástroje nabízejí uživateli 
provedení pevnostních analýz bez nutnosti tvor-
by výpoèetní koneènì-prvkové sítì. Altair In-
spire využívá automatického síśování na pozadí 
a Altair SimSolid je natolik unikátním nástrojem, 
že MKP síś k výpoètù nepoužívá. Prostøedí obou 

nástrojù je znaènì intuitivní, a tedy snadno pøí-
stupné uživatelùm, kteøí doposud žádné analýzy 
a simulace neprovádìli.

Pro bližší informace a pøípadnou pomoc 
s implementací zmínìných nástrojù do vašeho 

vnitropodnikového vývojového procesu je vám 
k dispozici technický tým z Advanced Engine-
ering, s. r. o. 

Ukázka pevnostních pre-analýz v Altair SimSolid a Altair Inspire

inzerce

Altair Inspire Studio v akci

Ukázka renderovacích schopností modulu Thea Render
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Vyzkoušejte nové nástroje od Altair
 

Altair SimSolid - strukturální CAE analýzy bez ekání
Altair Inspire - analýzy, optimalizace a simulace 3D tisku
Altair Inspire Studio - pr myslový design a výkonný rendering 
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