
Bez odpowiedzialności

Od początku istnienia oprogramowania inżynierskiego wszystkich nurtowało pytanie: na ile
można ufać obliczeniom komputerowym?

Pytanie to jest szczególnie zasadne wobec obliczeniowych programów inżynierskich.
Powszechną metodą analizy wytrzymałościowej konstrukcji jest Metoda Elementów
Skończonych. Długie lata stosowania tej metody sprawiły, że środowisko konstruktorów
coraz bardziej wierzy wynikom obliczeń MES. Jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy w
biurach projektów dominowały tradycyjne metody analizy konstrukcji, MES nazywano
pejoratywnie "metodą przybliżoną" i podchodzono do
wyników analizy z dużą ostrożnością. Obecnie mamy do
czynienia z sytuacją zupełnie odwrotną obliczenia
komputerowe zaczynają być świętością, obowiązującym
kryterium w dyskusji. Nieważne, że użytkownik
programu Metody Elementów Skończonych nie zna
teorii i zasad jej stosowania. Współczesne
oprogramowanie wspomaga istotnie proces
przygotowania danych i etap analizy wyników. Program
MES staje się powoli "czarną skrzynką" generującą
"zawsze poprawne wyniki". Znawcy MES-u bez trudu
obalają takie podejście i udowadniają, że przy użyciu
każdego programu MES można otrzymać błędne wyniki 
wystarczy znać np. ograniczenia stosowanego elementu
skończonego.

Twórcy programów MES-owych bronią się przed takim postępowaniem, przygotowując
specjalistyczne procedury określające jakość przygotowanej siatki MES i innych danych.
Nie wdając się w szczegółowe rozważania można stwierdzić, że w zakresie liniowej
mechaniki pręta oprogramowanie MES może być "maszynką obliczeniową" generującą
zawsze poprawne wyniki. Cały problem obliczeń konstrukcji prętowych sprowadza się do
przyjęcia modelu rzeczywistej konstrukcji. Współpracując z biurami projektów często
byłem świadkiem wykonywania obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji prętowych
przez osoby zupełnie nie znające mechaniki budowli. Początkowo myślałem, że jest to
pomyłka technologiczna lub... czyjaś zabawa. Ale nie. Współczesne, dedykowane
oprogramowanie z zakresu mechaniki konstrukcji prętowych, z atrakcyjnym środowiskiem
graficznym, pozwala rzeczywiście analizować statycznie konstrukcje nawet laikowi.
Podanie danych ogranicza się do narysowania konstrukcji, zdefiniowania podparć i zadania
obciążenia. Algorytm obliczeniowy zapewnia poprawne wyniki.

Oczywiście nieporozumieniem jest jeśli w ten sam sposób analizuje się konstrukcje
powierzchniowe, bryłowe lub prowadzi się obliczenia nieliniowe czy dynamiczne. W
przypadku tego rodzaju konstrukcji Metoda Elementów Skończonych jest techniką silnie
przybliżoną i użytkownik musi dysponować dużą wiedzą z zakresu teorii konstrukcji i
modelowania MES.



Wielkich zmian w zakresie technik analizy statycznej konstrukcji nie dostrzegli nauczyciele
akademiccy. Programy nauczania mechaniki budowli w wyższych uczelniach zawierają
ciągle nauczanie metody sił i przemieszczeń, a niektóre nawet metody Crossa w wymiarze
praktycznym. Metoda Elementów Skończonych na wielu uczelniach nie jest wykładana.
Przyszły inżynier budowlany jest ćwiczony w biegłości rysowania planu przemieszczeń,
szkicowania linii wpływu konstrukcji, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością
biur konstrukcyjnych.

Niestety, jest to wynik utrzymywania uczelni technicznych w systemie uniwersytetu
humanistycznego. Uczelnia techniczna musi dokładnie obserwować rzeczywistość, a nie
otaczać się murem akademickości i arogancko głosić swoją misję "To my jesteśmy
odpowiedzialni za wykształcenie inżyniera".

Może warto kilku nauczycieli wysłać na staż do biura projektów. Żeby skutecznie obliczyć
pręty już nie trzeba być inżynierem wystarczy skończyć kurs użytkowania programu
komputerowego. Zbigniew Kacprzyk
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