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Zaawansowane systemy wspomagające projektowanie zaskakują nas wielością opcji i
potężnymi możliwościami. Obserwując od lat wyścig systemów, można odnieść wrażenie,
że najszybciej rozwijają się programy popularne. Kolejne ich wydania są istotnie lepsze od
poprzednich wersji. Wydaje się, że masowe programy CAD szybko dogonią zaawansowane
systemy.

Czyżby oprogramowanie z najwyższej półki rozwijało
się wolniej? Z perspektywy polskiego rynku można
odnieść takie wrażenie. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się
wyposażeniu wielkich koncernów samolotowych i
samochodowych, biur konstrukcyjnych stoczni i fabryk
sprzętu gospodarstwa domowego stwierdzimy, że z
każdym rokiem przybywa stacji roboczych z
zaawansowanymi systemami CAD/CAM. Wielkość biura
projektowego zwykło określać się nie liczbą
pracowników, ale liczbą stacji roboczych. Największe
projekty prowadzone są na kilkuset stacjach włączonych
do sieci i korzystających ze wspólnej bazy.

Zarządzanie takim zespołem projektantów wymaga
odmiennej organizacji pracy i odmiennego podziału obowiązków. Współbieżne
projektowanie znacznie skraca czas opracowania nowego produktu. Zaawansowane pakiety
analizy konstrukcji pozwalają na pełną symulację wytrzymałościową nie tylko detali, ale
także całych produktów.

Współczesne, najbardziej zaawansowane systemy CAD/CAM rozwijają się w kilku
kierunkach. Na pierwszy plan wysuwa się jednak wizualizacja. Programy CAD/CAM stały
się silnymi narzędziami do tworzenia wirtualnej rzeczywistości. Już nie wystarcza
wizualizacja powierzchni czy bryły w postaci jednorodnego koloru. Projektant chce mieć

fakturę i cienie, możliwość łatwego obracania, oświetlania z różnych kierunków. Te
wszystkie zabiegi muszą być prowadzone nie tylko dla pojedynczego detalu, ale też dla
całych złożeń. Operacja składania części powinna być widoczna w postaci filmu
animowanego. Proces projektowania jest coraz bardziej czytelny (przynajmniej wizualnie)
dla osób postronnych, nie zajmujących się na co dzień projektowaniem.

Mamy zatem do czynienia z wizualizacją nie tylko na etapie końcowego produktu, ale w
całym procesie projektowania. Nietrudno sobie wyobrazić, jak potężnych komputerów
należy używać i jak złożone musi być oprogramowanie.

Trójwymiarowe odwzorowanie obiektów stało się chlebem powszednim procesu
projektowania, ale odbywa się na płaskich monitorach.

Pojawia się jednak coraz więcej urządzeń symulujących odwzorowanie w przestrzeni.



Mamy już w handlu monitory do stereometrii, które w połączeniu z odpowiednimi
okularami zapewniają w pełni przestrzenny obraz. Takie urządzenia przestały już być
nowinkami używanymi do gier i zabaw, ale stały się wyposażeniem pracowni
projektowych.

Kolejną nowością dla projektantów są urządzenia szybko i tanio tworzące przestrzenne
modele projektowanej części. Ostatnio pojawiła się na rynku drukarka 3D, tworząca bryłę
w technice termo natrysku polipropylenu. Powstały model jest już fizyczną
rzeczywistością, a nie tylko wirtualną.
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