
Być na topie

Systemy wspomagające pracę inżyniera ciągle się rozwijają. Coraz częściej słyszymy, że
samochód czy samolot został w całości zaprojektowany za pomocą komputera. Najczęściej
oznacza to, że wirtualny obiekt poddany był wielu symulacjom i testom. Już nikogo nie
dziwi, że pierwsze testy zderzeniowe samochodu wykonywane są na komputerze. Analiza
wytrzymałościowa, dzięki oprogramowaniu Metody
Elementów Skończonych doprowadzona niemalże do
perfekcji, pozwala na pełną ocenę karoserii jeszcze przed
zbudowaniem prototypu. To dzięki cyfrowemu
modelowaniu pojazdów cykl projektowania można
znacznie skrócić i obniżyć jego koszty. Przemysł
motoryzacyjny stał się gigantycznym odbiorcą
wyrafinowanej technologii wspomagania projektowania,
dotychczas w zasadzie zastrzeżonej dla przemysłu
lotniczego i kosmicznego. Te zmiany niestety nie dotyczą

polskiego rynku. W naszej sytuacji obecność

najsilniejszych systemów w przemyśle motoryzacyjnym
jest dość mizerna i sprowadza się do projektowania detali
lub przygotowania wytwarzania już zaprojektowanych
obiektów. Nowym rynkiem dla systemów CAD-owskich
z najwyższej półki są zakłady produkujące sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze,
miksery, suszarki do włosów itp. Produkcja drobnego sprzętu mechanicznego dość szybko
wzrasta, a zakłady produkujące stały się dużym odbiorcą zaawansowanych systemów
CAD/CAM.

Rynek programów CAD/CAM rośnie powoli i przez najbliższe lata nie należy oczekiwać
większych zmian. Zmiany jakościowe mogą się jednak wydarzyć w innym segmencie
oprogramowania inżynierskiego w GIS-ie.

Pierwsze programy opisujące model cyfrowy terenu były prostymi aplikacjami dla geodezji
i budownictwa. Z czasem uzupełniono je informacjami o zasobach znajdujących się na
opisywanym terenie. Najpierw były to granice działek, ewidencja gruntów, potem
wrysowane instalacje podziemne i naziemne, budynki, obiekty budowlane i wiele innych
szczegółowych danych tworzących złożone systemy informacji przestrzennej. Proste
programy do opisu terenu przekształciły się w zintegrowane z bazami danych systemy
informacyjne, opisujące nie tylko ukształtowanie terenu, ale wszystko, co się w nim i na
nim znajduje. Takie systemy GIS znalazły zastosowanie w zarządzaniu zasobami miasta,
sieciami gazowymi, wodociągowymi, telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Obecnie jest
to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin zastosowania informatyki.

Polscy dostawcy systemów GIS oczekują gwałtownego rozwoju tego rynku. Warto
wiedzieć, że ich głównym klientem są urzędy państwowe, zajmujące się ewidencją
gruntów. Kolejni klienci to wielkie firmy (jeszcze państwowe) zarządzające sieciami
telekomunikacyjnymi, energetycznymi i wodociągowymi. Decyzje w tym sektorze rodzą
się bardzo wolno i często są długo wdrażane.
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