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1 Systémové požadavky 

Pro použití Power Tools je potřeba mít nainstalován Autodesk PowerMill 2020 nebo novější. 

2 Instalace 

Instalační soubor je zapotřebí spustit jako Správce OS Windows – toho docílíte kliknutím pravého tlačítka 

myši na instalaci aplikace a vybráním funkce Spustit jako správce. Poté postupujte podle průvodce 

instalací. 

2.1 Licencování 

Po instalaci je nutné provést aktivaci Vaší licence u CAD Studia. Pro úspěšnou aktivaci je nutné připojení 

k internetu. Pokud jste již aktivaci provedli, není pro příští spuštění připojení k internetu nutné.  

2.1.1 Postup aktivace 

Při spuštění programu PowerMill se zobrazí dialog s možností aktivace, nebo spuštěním v trial režimu. 

 

1) Zobrazí webovou stránku společnosti 
CAD Studio. 

2) Zobrazí dialog pro vložení aktivačního 
čísla. 

3) Power Tools se spustí ve zkušebním 
režimu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.1.2 Získání aktivačního klíče 

Aktivační klíč je možné získat na helpdesku společnosti CAD Studio, na adrese: 

https://helpdesk.cadstudio.cz 

 

 
 

https://helpdesk.cadstudio.cz/


 

V seznamu bonus aplikací najděte Power Tools a stiskněte tlačítko Získat licenci. Pokud vás systém ověří 

jako oprávněného uživatele, bude vám aktivační klíč doručen na Vaší emailovou adresu. 

 

Obdržený aktivační klíč potom zadejte do registračního formuláře. 

 

 
 

Po úspěšné aktivaci se zobrazí potvrzení. 

Pokud se Vám online aktivace nepodaří, kontaktujte CAD Studio emailem na registrace@cadstudio.cz 

  

mailto:registrace@cadstudio.cz


 

 

2.1.3 Aktivace doplňku 

Power Tools se standardně zobrazuje ve vertikálním okně doplňků CAM programu Autodesk PowerMill. 

Pokud se nezobrazí automaticky, je možné doplněk aktivovat ručně. Pro ruční aktivaci zvolte z pásu karet 

programu PowerMill volbu 

Soubor > Nastavení > Spravovat instalované doplňky. 

Ze seznamu doplňků vyberte Power Tools a zvolte Povolit. 

 

 
 

Pakliže se zobrazí informace, že je nutné vybrat cestu k databázi svěráků a sklíčidel, vyberete umístění, 

upínacích prvků, které Vám bylo předáno společností CAD studio. Standardní doporučená cesta je 

C:\Sveraky.  

Instalace obsahuje několik vzorových svěráků a sklíčidel. Definice jednotlivých upínacích mechanismů 

je však specifická pro každého uživatele.  Proto upínací mechanismy většinou na míru každému 

zákazníkovi, dle jeho dodaných podkladů, připraví proškolený personál společnosti CAD Studio. 

V případě zájmu o zpracování vaší vlastní databáze stačí vznést dotaz na portále technické podpory a i 

vám můžeme personalizovat databázi upínacích mechanismů.  https://helpdesk.cadstudio.cz  

  

https://helpdesk.cadstudio.cz/


 

3 Popis funkcí doplňků Power Tools 

3.1 Nástroje 

Panel automatizace obsahuje vylepšení, která napomohou s některými rutinními kroky. 

 

 

3.1.1 Automatické řazení děr dle hloubky.  

Automaticky seřadí díry, nebo komponenty děr dle jejich hloubky v závislosti na směru osy Z.  

3.1.2 Převod bodů křivky na oblouky 

V případě použití 2D korekcí plného průměru nástroje, je doporučovaným postupem změna standardní 

křivky složené z jednotlivých bodů na křivku složenou z oblouků. K tomu napomůže právě tato funkce. 

Po stisknutí tlačítka Převod se zobrazí nabídkové okno, ve kterém můžete vybrat křivky, na které má být 

změna aplikována. Je také možné zvolit požadovanou toleranci převodu křivky na oblouky. 

 

 

3.1.3 Automatické přejmenování prvků v projektu 

Pomocí tohoto automatizačního prvku dojde k přejmenování strategií a nástrojů.  

Strategie budou přejmenovány podle následujícího tvaru: DOK_PLOCH_Kulova_12,0 || 1 || 4  

Klíč k jednotlivým prvkům je následující: první pozice je jméno strategie > použitý nástroj >  > Číslo 

operace.   

 

Nástroje budou přejmenovány dle následujícího tvaru: Kulova_12,0 || 1.  



 

Klíč je následující: Typ nástroje > Průměr > > Pořadí nástroje. 

 

3.1.4 Výběr segmentů dráhy dle délky 

Tato funkce slouží pro výběr všech segmentů nástrojové dráhy, které mají délku menší nebo rovnou 

zadané hodnotě. Po aktivaci tlačítka Výběr se zobrazí tabulka, do které můžete zadat hodnotu délky 

určenou v mm. Následně se automaticky z aktivní dráhy vyberou všechny segmenty dráhy do zadané 

délky. V závislosti na počtu segmentů dráhy může tato operace nějakou dobu trvat. 

 

3.1.5 Automatické přejmenování prvků v projektu 

Přejmenuje všechny dráhy v projektu podle zadaného klíče. První dráha bude mít příponu 01 a každá 

další poté o +1 vyšší. 

 

3.1.6 Odstranit špičky děr 

Tato funkce odstraní všechny špičky z rozpoznaných děr ve všech 2D sadách v projektu. Proto, aby byly 

špičky děr odstraněny, nesmí být díry vytvořené jako „složené díry“.  

 

3.1.7 Automatické ověření drah v projektu 

Tato funkce provede kontrolu všech drah v projektu na kolizi nástrojové sestavy (držák, dřík). Před 

samotnou kontrolou kolize je možné zadat požadovaný přídavek držáku a přídavek dříku, který bude pro 

kontrolu kolize použit. Výsledkem je modrá značka, nebo červený vykřičník (podle stavu kolize) u každé 

dráhy nástroje ve stromu průzkumníka. Tato funkce neposkytuje žádné dodatečné informace o 

potřebném vyložení nástroje pro zamezení kolize. Pro tyto účely můžete použít nativní funkci Ověření 

NC programu. 

 

3.1.8 Čas řezu nástroje v NC programu 

Zjistí dobu řezu každého nástroje v NC programu na základě zadaných řezných podmínek. 

3.1.9 Detekce chybných ploch 

Analyzuje model na chybné plochy. Po ukončení analýzy je zobrazen stav modelu. Případné chybné 

plochy jsou přesunuty do hladiny „Bad surfaces“ 

3.1.10 Výpočet aktivní dráhy 

Tlačítko spustí výpočet doposud nespočítané aktivní dráhy nástroje. Není tedy nutné otevírat tabulku 

strategie pro spuštění výpočtu. Pro hromadný výpočet všech nespočítaných drah využijte nativní příkaz 

Proces výpočtu v kontextovém menu Dráhy. 

 

3.1.11 Nastavení výkonu 

Umožňuje nastavit procentuální využití výkonu procesoru pro danou spuštěnou relaci Autodesk 

PowerMill. Funkce je vhodná obzvláště v případě, že máte spuštěných více relací PowerMill. Lze si tak 

nastavit požadované využití kapacity procesoru pro každý spuštěný PowerMill. Tlačítko Informace 

zobrazí čas výpočtu dráhy při nastaveném výkonu procesoru. 

Funkce Nastavení výkonu je dostupná pro verzi Autodesk PowerMill 2021 nebo novější. 



 

3.1.12 Automatická záloha PowerMill 

Po zvolení požadované verze PowerMill se provede záloha následujících uživatelských komponentů: 

 Databáze nástrojů 

 Uživatelských panelů nástrojů a panelu rychlého přístupu 

 Nastavení barev programu 

 Nastavení klávesových zkratek 

 Startovacího makra umístěného v instalaci PowerMill v adresáři 
Program_Files\Autodesk\PowerMill 

 

  



 

3.2 Seřizovací list 

Panel Seřizovací list obsahuje dva ukázkové Seřizovací listy. Postačí zvolit seřizovací list, který chcete 

vytvořit (jednostránkovou nebo vícestránkovou dokumentaci) a stisknout tlačítko vytvořit. Díky tomu 

dojde k přepsání cesty šablon se seřizovacími listy a následně k exportu jednostránkové či více stránkové 

dokumentace.  

Pokud potřebujete upravit seřizovací list podle potřeb vaší výroby, neváhejte nás kontaktovat. Seřizovací 

listy jsou definované jako html kód a jsou tedy flexibilně modifikovatelné podle potřeby uživatele. 

 

  



 

3.3 Databáze svěráků a sklíčidel 

Databáze svěráků umožňuje snadnou definici ustavení obrobku do sklíčidla nebo svěráku. Doplněk 

obsahuje základní vzorové svěráky. Pro definici dalších vlastních svěráků a sklíčidel kontaktujte technický 

tým CAD Studia.  

 

 
 

1. Seznam svěráků a sklíčidel v databázi. 

2. Výběr složky obsahující modely svěráků a sklíčidel. 

3. Import vybraného svěráku z databáze do aktuálního projektu. 

4. Import vybraného sklíčidla z databáze do aktuálního projektu. 

5. Vymazání svěráku nebo sklíčidla z projektu. 

6. Nastavení velikosti polotovaru pro nastavení čelistí. 

7. Nastavení symetrických čelistí svěráku nebo sklíčidla. 

8. Nastavení levé čelisti. 

9. Nastavení pravé čelisti. 

10. Krok zpět. 

Postup definice svěráku: 

Před ustavením je nutné mít aktivní pracovní rovinu v místě obrobku, které bude umístěno do svěráku. 

Ze seznamu (1) vyberte svěrák, který budete chtít použít. Importujte svěrák nebo sklíčidlo (3, 4) a zvolte 

velikost polotovaru (6). Pomocí tlačítka potvrzení (7 nebo 8 & 9) dojde k automatickému zapolohování 

svěráku vůči obrobku. 

  



 

3.4 Nápověda 

Nápověda obsahuje užitečné funkce a odkazy, které programátorovi mohou pomoci v případě nesnází 

s programem PowerMill.  

 

 

3.4.1 Vzdálená správa CAD studio – Team Viewer 

Pomocí modré ikony společnosti TeamViewer dojde ke stažení aplikace sloužící pro vzdálené spojení 

s podporou společnosti CAD Studio. Po stažení aktuální verze se provede automatické spuštění aplikace 

a zobrazí se okno vzdálené správy. V okně vzdálené správy je poté viditelné pole s názvem Vaše ID a 

Heslo. Tyto informace nadiktujte pracovníkovi technické podpory.  

 

Poznámky: 

 Prodleva mezi stažením a zobrazením okna aplikace Team Viewer může být  i 30 vteřin. 

 Spuštění aplikace samo o sobě Technickou podporu společnosti CAD studio kontaktovat nebude.  

 



 

 

3.4.2 ScreenCast 

Aplikace ScreenCast slouží k nahrání s následnou možností uložení videa na vědomostní síť společnosti 

Autodesk. Odkaz na video však může být soukromý a video samotné může napomoci s popisem 

problému, který má být předán pracovníkům technické podpory společnosti CAD Studio.   

 

První ikona v nabídce slouží ke Stažení samotného programu. Stažení samo o sobě postačí provést pouze 

při prvním použití. Nadále je možné program ScreenCast spouštět jen za využití druhé volby Spustit.  

 

 

1. Spuštění nahrávání 

2. Povolení nahrání spolu se zvukovou stopou 

3. Další možnosti rychlého nastavení 

4. Autodesk účet, který je svázán s nahráním videa 

5. Výběr aplikace, která má být nahrána 

6. Úroveň hlasitosti nahrávaného zvuku 

3.4.3 Jazyk 

Je možné si zvolit jazyk doplňku Power Tools (čeština nebo anglična). Výchozí jazyk je nastaven dle 

jazykového nastavení Windows. Pro změnu jazyka je nutné restartovat PowerMill. 

3.4.4 Přidat do panelu Rychlého přístupu PowerMill 

Tlačítko přidá do panelu rychlého přístupu PowerMill ikonu pro otevření Power Tools.  

 


