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Integracja CAD i MES

Oprogramowanie CAD/CAM w roku 2001 nie zaskakuje żadnymi istotnymi zmianami.

Przez lata przyzwyczailiśmy się do jakościowych zmian w oprogramowaniu

inżynierskim. Każdego roku wchodziły na rynek programy istotnie zmodyfikowane. Tym

razem nie pojawiły się ważne nowości.

Jakościowe zmiany można zauważyć w programach

najtańszych lub darmowych. Ten segment

oprogramowania rozwija się szybko, kolejne wydania

programów zwykle istotnie różnią się od starszych.

Kierunek rozwoju jest tu stosunkowo prosty trzeba

dogonić bardziej zaawansowaną czołówkę.

Oprogramowanie z najwyższej półki rozwija się

zdecydowanie wolniej. W programach doskonałych już od

kilku lat nie pojawiają się jakościowe zmiany. Największe

inwestycje w tym segmencie to inwestycje w CAM.

Programy tradycyjnie CAD-owskie rozwijają się głównie

w kierunku CAM-u.

Wydaje się, że za zwolnienie tempa rozwoju

oprogramowania odpowiedzialne jest środowisko. Już kilka lat temu producenci

najbardziej zaawansowanych systemów okrzyknęli Windows NT platformą przyszłości.

Rezygnacja z zaawansowanego środowiska uniksowych stacji roboczych raczej nie

wyszła programom na dobre. Wielu użytkowników nie dało się przekonać i pozostało

przy stacjach uniksowych. Dla producentów oznaczało to konieczność utrzymywania

dwóch wersji: dla Windowsów i dla Uniksa. Wzrastająca popularność Linuksa skłania

część producentów do weryfikacji planów rozwojowych. Nie można przejść koło

popularnego Linuksa obojętnie, stanie się on platformą również dla systemów

CAD/CAM.

Słychać głosy, że systemy wspomagające pracę inżyniera wyczerpały już rezerwy

rozwoju prostego i teraz trzeba dużych nakładów na jakościowe zmiany. Na

zagospodarowanie czeka wiele nowych metod i algorytmów. Są to sieci neuronowe,

logiki rozmyte. Już niedługo doczekamy się popularnych systemów z algorytmami,

które obecnie wykorzystywane są tylko w eksperymentach naukowców.

Optymizm ten może być jednak nieuzasadniony. Mamy kilka spektakularnych

przykładów niezrozumiałego rozwoju niektórych typów oprogramowania. Chodzi mi o

systemy metody elementów skończonych. Niektóre mają kilkudziesięcioletnią historię i

powstały znacznie wcześniej niż programy CAD. Zachowały jednak swoją odrębność.

Analiza wytrzymałościowa konstrukcji jest jednym z etapów CAD i trudno zrozumieć,

dlaczego programy MES nie integrują się z systemami CAD. Metoda elementów

skończonych ma już burzliwy rozwój za sobą. Obecnie jest dobrze udokumentowaną,

uniwersalną metodą analizy wytrzymałościowej konstrukcji. Jej praktyczne

wykorzystanie związane jest z oprogramowaniem MES. Użytkownik ma do wyboru

niezwykle zaawansowane systemy (np. Abaqus, Nastran) oraz programy bardzo proste,

często przeznaczone do analizy jednego typu konstrukcji. Wspólną cechą

oprogramowania MES jest bardzo słaba integracja z programami CAD. Najwyższy

stopień obecnej integracji to konwerter przesyłający niektóre dane opisu geometrii i

wyników z jednego systemu do drugiego. Dla współczesnego użytkownika to o wiele za



mało.

Inżynier projektant oczekuje, że program MES będzie zintegrowany w pełni z

programem CAD. Oznacza to, należy go od początku napisać w środowisku CAD.

Niestety, na takie oprogramowanie przyjdzie nam jeszcze poczekać.


