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Komputeryzacja projektowania inaczej

Zbigniew Kacprzyk

W ciągu roku mamy wiele premier oprogramowania inżynierskiego. Trudno nadążyć za kolejnymi
wydaniami. Każdy producent znanego produktu stara się, przynajmniej raz w roku, zaoferować
nową wersję. Co dwa, trzy lata pojawiają się istotnie zmodyfikowane programy. Jeśli spojrzymy na
rozwój oprogramowania z perspektywy 10 czy 15 lat, zauważymy, że ówczesne produkty "high
end" były zbliżone możliwościami do obecnych "low end". Współczesny program z niższej półki
jest natomiast często rozprowadzany jako shareware lub freeware. Trudno pojąć, skąd producenci
mają pieniądze na rozwój oprogramowania rozpowszechnianego póˇniej za darmo lub prawie za
darmo często są to przedsięwzięcia finansowane przez fundacje lub uczelnie. Typowym przykładem
programu wprowadzonego na rynek w wersji bezpłatnej jest IntelliCAD. Obecnie, po zdobyciu
pewnej popularności, rozprowadzany jest też w rozszerzonej wersji płatnej. Cena (około 500 PLN)
wydaje się dość niska.Na drugim biegunie są programy sprzedawane za setki tysięcy złotych.
Programy, dzięki którym można także prowadzić prace projektowo-badawcze, rozwijają się
głównie w kierunku CAM. Profesjonalny program zintegrowany z urządzeniem do szybkiego
prototypowania (rapid prototyping) jest podstawowym narzędziem pracy w każdym biurze
projektowym. Zestaw taki pozwala szybko i skutecznie modelować przestrzennie projektowane
obiekty. Szybkie prototypowanie nie tyko ułatwia analizę projektowanych obiektów, ale też
pozwala na produkcję pojedynczych modeli. W Polsce mamy zaledwie kilkanaście centrów
projektowo badawczych tak wyposażonych. Liczba może nie jest imponująca, ale warto wiedzieć,
że pierwsze urządzenia do szybkiego prototypowania pojawiły się na uczelniach,m.in. na
Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.
Wydaje się, że do stosowania narzędzi informatycznych nie należy już nikogo przekonywać.Senat
największej uczelni technicznej w kraju przyjął nawet uchwałę popierającą ideę informatyzacji
wszystkich kierunków kształcenia. Przyszły inżynier nie wytrzyma bowiem konkurencji na
wspólnym, europejskim rynku, jeśli jego wiedza informatyczna będzieuboga. Okazuje się jednak,
że na tej samej uczelni można uczyć projektowania tępiąc korzystanie z komputerem. Obecnie na
kierunku budowlanym wydaje się studentowi projekt z konstrukcji stalowych i wymaga rysunków
konstrukcyjnych wykreślonych ręcznie tuszem! Nie przyjmuje się projektów wykreślonych z
wykorzystaniem programów CAD! Na tymże wydziale nie dopuszcza się też do otwarcia
współczesnych specjalizacji związanych z wykorzystaniem informatyki, ponieważ .... Trudno
znaleć̌ racjonalny powód, musi wystarczyć stwierdzenie "nie, bo nie". Dla oponentów
informatyzacja jest truizmem. Wyciągają się z tego wniosek, że skoro to truizm nie należy zmieniać
programów nauczania.
Prawda, że "inteligentni inaczej"?
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