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¯yczymy Pañstwu, aby zbli¿aj¹ce siê �wiêta by³y spokojne
 i radosne, a nadchodz¹cy Nowy Rok by³ rokiem pe³nym nowych
pomys³ów i zrealizowanych projektów.

Redakcja

E-CAD
Pierwsze zastosowania systemów CAD dotyczy³y g³ównie wspomagania prac kre�larskich.

Przez wiele lat ten rodzaj zastosowañ oprogramowania wspomagaj¹cego pracê in¿yniera domi-

nowa³ i by³ niezwykle efektywny. Hale z kre�larzami zast¹pione zosta³y przez pracownie

komputerowe z odpowiednio przeszkolonym personelem. Szybko doceniono warto�æ elektro-

niczn¹ dokumentacji. £atwo�æ nanoszenia poprawek zrewolucjonizowa³a pracê biur projekto-

wych. Kre�lenie w CAD przynios³o efekty ekonomiczne i by³o stosunkowo ³atwe i tanie we

wdro¿eniu. Wiele biur projektów zatrzyma³o siê jednak na tym etapie wykorzystywania oprogra-

mowania. W wielu przypadkach szko³y technicznie i politechniki, które z du¿ym oporem i

wdra¿a³y systemy CAD do nauczania, poprzesta³y na tym etapie wdra¿ania systemów cadow-

skich. Dla przysz³ych techników i in¿ynierów program typu CAD kojarzy siê wy³¹cznie z pracami

kre�larskimi. Z przeprowadzonych badañ, w�ród kadry nauczaj¹cej w wy¿szych szko³ach

technicznych, wynika, ¿e ponad 90% pracowników nigdy (nawet sporadycznie) nie korzysta³o z

programu CAD. Najlepsze do�wiadczenia z nimi maj¹ pracownicy kierunków mechanicznych,

najgorsze kierunków budowlanych i architektonicznych.

Automatyzacja prac kre�larskich to tylko pierwszy etap wdra¿ania oprogramowania CAD.

Szybko przekszta³ci³o siê ono w wielkie systemy wspomagaj¹ce prace projektanta. Modelowanie

trójwymiarowe obiektów sta³o siê podstaw¹ wszystkich nowoczesnych systemów CAD. Projek-

tant projektuje obiekt wykorzystuj¹c wiele wyrafinowanych narzêdzi opisu geometrycznego

obiektu. Coraz czê�ciej projekt widoczny jest na monitorze w postaci wizualizacji bry³y. Inwestor

nie musi uruchamiaæ wyobra�ni, aby np. zobaczyæ projektowany dla niego budynek.

Przed kilkoma laty wszyscy producenci informowali o wyzwaniach XXI wieku. Wydawa³o siê,

¿e e-CAD stanie powszechnym narzêdziem pracy projektanta. Powstawa³y specjalizowane

portale cadowskie, oferuj¹ce narzêdzia wspomagaj¹ce pracê zespo³u projektowego via Internet.

Wraz ze �wiatow¹ globalizacj¹ przedsiêwziêæ nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e e-projektowanie bêdzie

coraz bardziej popularne. ¯ycie zweryfikowa³o jednak pomys³y wirtualnych biur. W wielu

przypadkach po dumnych planach zosta³y tylko wspomnienia. A jednak zdarza siê, ¿e w procesie

projektowania uczestniczy wiele zespo³ów rozproszonych po �wiecie. Projektowanie w takich

zespo³ach jest znakiem nieuchronnych zmian i nale¿y siê spodziewaæ, ¿e ten sposób wspó³pracy

bêdzie coraz powszechniejszy. Twórcy nowego oprogramowania CAD pamiêtaj¹ o tym i coraz

czê�ciej przygotowuj¹ swoje produkty do takiego systemu pracy.

Zbigniew Kacprzyk


