
e-projekt

W ciągu ostatnich 10 lat zmienił się radykalnie zakres wykorzystania systemów CAD.
Pierwsze zastosowania systemów CAD dotyczyły głównie wspomagania prac kreślarskich.
Przez wiele lat ten obszar zastosowań oprogramowania wspomagającego pracę inżyniera
dominował i był niezwykle efektywny. Hale z kreślarzami zastępowane były przez
pracownie komputerowe z odpowiednio przeszkolonymi pracownikami. Szybko doceniono
wartość elektronicznej dokumentacji. Łatwość
nanoszenia zmian i poprawek zrewolucjonizowała pracę

biur projektów.

CAD na poziomie rysowania przyniósł szybko efekty
ekonomiczne jego wdrożenie było stosunkowo łatwe i
tanie. Wiele biur projektów zatrzymało się jednak na tym
etapie wykorzystywania oprogramowania.

Oprogramowanie wspomagające prace kreślarza szybko
rozwinęło się w wielkie systemy CAD, których podstawą
stało się trójwymiarowe modelowanie obiektów. Inżynier
projektuje obiekt, wykorzystując wiele wyrafinowanych
narzędzi opisu geometrycznego obiektu. Coraz częściej
model widoczny jest na monitorze w postaci
wizualizowanej bryły. Projektant nie musi uruchamiać

już wyobraźni, żeby zobaczyć obiekt narysowany w postaci konturów.

Rozwój zaawansowanych systemów CAD stał się możliwy dzięki nowej dyscyplinie 
inżynierii modelowania, która zajmuje się geometrycznym opisem rzeczywistych obiektów.
Rozwija się szybko i znajduje bezpośrednie zastosowanie w aplikacjach typu CAD.

Po wdrożeniu systemów na poziomie kreślenia, a następnie modelowania przestrzennego,
rynek nie ustabilizował się. Przeciwnie, pojawiło się nowe wyzwanie projektowanie w
zespołach rozproszonych, zintegrowanych Internetem. Takie projektowanie jest znakiem
czasu i należy się spodziewać, że ten styl pracy będzie się rozszerzał. Twórcy nowego
oprogramowania CAD coraz częściej przygotowują swoje produkty do takiej właśnie pracy.

Nowe możliwości systemów CAD rozwijane są w dwóch kierunkach: integracji z
Internetem oraz wymiany danych z innymi systemami.

Integracja z Internetem daje możliwość łatwego komunikowania się z bazami-bibliotekami.
Bazy stają się w skali firmy lub projektu swoistymi kierownikami projektu to w nich
następuje koordynacja pracy zespołów i branż.

Ciekawie wygląda również sprawa wymiany danych. Coraz więcej firm deklaruje chęć
współpracy z konkurencyjnymi programami. W zespole rozproszonym po całym świecie i
organizowanym często na czas wykonania projektu, trudno narzucić standard w postaci



jednego systemu CAD. Poszukuje się raczej możliwości wygodnego przenoszenia danych
między systemami.

W dobie światowej globalizacji przedsięwzięć należy się spodziewać, że e-projektowanie
będzie coraz bardziej popularne.
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