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Wprowadzenie

Dynamiczny rozwój technik komputerowych, szczególnie w ostatnim ćwierć-
wieczu [15, s. 13], spowodował upowszechnienie metod komputerowego wspo-
magania procesów związanych praktycznie z każdym etapem cyklu „życia” wy-
robu. Jak dotychczas, systemy komputerowego wspomagania najmniej wykorzy-
stuje się na etapie opracowywania koncepcji w procesie projektowo-konstrukcyj-
nym. Zdominowały one natomiast, nawet już w niewielkich przedsiębiorstwach,
proces projektowania CAD (Computer Aided Design) i zawierający się w nim
proces inżynierskich obliczeń konstrukcyjnych CAE (Computer Aided Engine-
ering) oraz procesy wytwarzania CAM (Computer Aided Manufacturing) tworzące
system komputerowego wspomagania wytwarzania CIM (Computer Integrated
Manufacturing). Łącznie wymienione podsystemy komputerowego wspomagania
prac inżynierskich tworzą spójne podsystemy CAx (CAD/CAM/CAE) [2], będą-
ce częścią systemu zarządzania cyklem życia produktu PLM (Produkt Lifecycle
Management) przedstawionego schematycznie na rys. 1, [15].

Rys. 1. Schemat zarządzania cyklem życia produktu PLM (wg [15, s. 37])

Integrację systemów CAx powiązanych funkcjonalnie w system użytkowy
CIM, z uwzględnieniem faz procesu produkcyjnego, przedstawiono na rys. 2.
W podsystemie CIM zawierają się również inne systemy związane z przygotowa-
niem i zarządzaniem produkcją, jak systemy CAP (Computer Aided Planning) do
generowania programów obrabiarek numerycznych oraz systemy PPC (Computer
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Planning and Control) do planowania i sterowania procesami wytwarzania, zarzą-
dzania zapasami i kontroli stanów magazynów, terminów i kosztów realizacji
zleceń produkcyjnych, a także systemy CAQ (Computer Aided Quality Control) do
komputerowego sterowania jakością ([3], s. 56).

Rys. 2. Miejsce systemów CAx w zintegrowanym wytwarzaniu CIM (wg [3, s. 56])

W modelu systemu CIM pokazanym na rys. 3 zostały przedstawione powią-
zania przepływów informacyjnych pomiędzy poszczególnymi jego elementami,
gdzie na wejściu znajdują się informacje o rynku i wymaganiach klientów, a na
wyjściu – produkty [15].
Na skrzyżowaniu przepływów informacyjnych, począwszy od planowania stra-

tegicznego poprzez planowanie produkcji CAP i planowanie zapotrzebowania
materiałowego MRP (Material Requirements Planning) do systemu produkcyjnego,
znajduje się podsystem CAD/CAM. Miejsce systemów CAx oraz kierunek prze-
pływu informacji technicznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym przedstawiono
na rys. 4, [15].
Przykładowe ilości (procentowe) wymienianych danych między poszczegól-

nymi systemami CAx przedstawiono schematycznie na rys. 5, [3]. Na tle tych
powiązań, zwłaszcza w przypadku złożonych zadań inżynierskich, uwidacz-
nia się potrzeba integracji różnych systemów CAx, wykorzystywanych przez
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Rys. 3. Schemat przepływów informacyjnych w modelu systemu CIM (wg [15, s. 38])

Rys. 4. Kierunek przepływu informacji technicznej w przedsiębiorstwie (wg [15,
s. 41])

kooperantów i specjalistów z wielu dziedzin techniki do bezstratnego sposobu
wymiany danych.
Ewolucję podstawowych systemów CAx wspomagające twórczą działalność in-

żynierską, zwłaszcza prace projektowo-konstrukcyjne, przedstawiono na rys. 6, [3].
Pierwsze kroki wdrażania techniki komputerowej miały miejsce w obliczeniach
inżynierskich metodą elementów skończonych MES – określenie stosowane
w polskiej literaturze technicznej, a w literaturze światowej znanej jako FEM
(Finite Element Method) – opracowaną i wdrażaną w latach sześćdziesiątych.
W następnych latach następował dynamiczny rozwój opisanych wcześniej róż-
nych systemów CAx, z czym wiązał się problem wymiany danych między tymi
systemami, w kierunku uzyskania ich pełnej interoperacyjności [2, 3, 13, 14].
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Rys. 5. Procentowe ilości danych wymienianych miedzy systemami CAx 5
(wg [3, s. 27])

Rys. 6. Ewolucja komputerowych systemów wspomagających prace inżynierskie (wg
[3, s. 52])

Współczesną, przykładową, siatkę powiązań pomiędzy kooperantami, za-
wierającą trzy grupy przedsiębiorstw różniących się rozmiarami (koncerny,
kooperanci i dostawcy) przedstawiono na rys. 7, [15]. W grupie dużych koncer-
nów zazwyczaj wdrożony jest jeden duży system CAD/CAM/PLM zarządzający
wszystkimi etapami – od projektowania poprzez produkcję do serwisowania
produktu. Wśród mniejszych kooperantów istnieje duża różnorodność wykorzy-
stywanego oprogramowania (modele komputerowe 3D – modelery średniego
poziomu), natomiast w grupie małych firm (dostawców) stosowane są najczęściej
pojedyncze programy CAD/CAM lub zwykły system CADD (Computer Aided
Design and Drafting) do wykonywania dokumentacji rysunkowej. Różnorodność
stosowanego oprogramowania, wynikająca z różnej wielkości nakładów na jego
zakup i eksploatację przez poszczególne przedsiębiorstwa, może powodować
(w takiej złożonej strukturze) problemy związane z wymianą danych, wynikające
ze znacznej niejednorodności aplikacji, dużej liczby formatów zapisu, interfejsów,
jąder modelerów geometrycznych, nazw i standardów [15].

28



Przegląd systemów wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania

Rys. 7. Typowa przemysłowa siatka powiązań międzysystemowych CAx
(wg [15, s. 105])

Do efektywnego wykorzystania głównych funkcji systemów CAx, które są
stosowane na różnych etapach procesu projektowania i wytwarzania, potrzebna
jest ich integracja za pomocą neutralnych lub dedykowanych sprzęgów wymiany
danych [3]. Do zapisu i wymiany danych używa się tzw. neutralnych formatów
danych. Niektóre z nich zostały uznane za normę, ale mimo standaryzacji zasad
tworzenia i wymiany danych w środowiskach CAx występują błędy podczas kon-
wersji danych między różnymi systemami. Problem ten spowodował rozwój prac
nad normalizacją sprzęgów wymiany danych w środowisku podsystemów CAx,
umożliwiając ich efektywne współdziałanie w ramach systemu CIM. Problemy
związane z wymianą danych istniały od początków wdrażania komputerowego
wspomagania prac inżynierskich, co przedstawiono schematycznie na rys. 8, [15].

Rys. 8. Historia wymiany danych między systemami CAx (wg [15, s. 104])
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Normalizacja w zakresie programowych formatów wymiany danych wywodzi
się od zatwierdzenia w 1981 r. formatu IGES v.1.0 (Initial Graphics Exchange
Specification) jako normy, którą w dalszych latach wraz z rozwojem sprzętu
i oprogramowania sukcesywnie rozwijano. Była ona sprzęgiem zorientowanym
na wymianę danych graficznych w systemach CAD/CAM, natomiast nie regu-
lowała danych w systemach CAP i PPC związanych z produktem i procesem
wytwarzania. Następnie powstawało i ewoluowało wiele różnych neutralnych
sprzęgów wymiany danych, doprowadzając do powstania w 1995 r. normy ISO
10303 – STEP (Standard for Exchange of Product Model Data). Określa ona zasady
modelowania produktu i procesów wytwarzania za pomocą technik CAx, która
ciągle jest rozwijana i która ma integrować wszystkie systemy CAx (rys. 9), [3].

Rys. 9. STEP jako platforma integracyjna CAx (wg [3, s. 189])

1. Systemy komputerowego wspomagania projektowania

(CAD)

Pierwsze systemy komputerowego wspomagania CAD, które powstały jeszcze
latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, w początkowym okresie rozwoju były
nazywane systemami Computer Aided Drafting i służyły wyłącznie do tworzenia
oraz modyfikacji rysunków dokumentacji konstrukcyjnej [3, 13, 14]. W kolejnych
latach, wraz z rozwojem sprzętu i oprogramowania komputerowego, następowa-
ło rozwijanie systemów CAD w kierunku integracji geometrycznej i funkcjonalnej
z systemami CAP, CAM i PPC za pośrednictwem standardów komunikacji siecio-
wej (tzw. otwartej struktury CIM). Na progu obecnego stulecia nastąpiły dalsze
etapy rozwoju systemów CAx w otwarte wielofunkcyjne systemy o rozproszo-
nej strukturze danych z pełną integracją z systemem EDM (Engineering Data
Management) zarządzania danymi inżynierskimi i systemem PDM (Product Data
Management) zarządzania danymi produktu [3].
Programy CAD różnią się między sobą zakresem wspomagania prac inży-

nierskich oraz stopniem uniwersalności, które według [15] można podzielić
na trzy grupy: (1) służące do kreślenia, (2) modelery średniego poziomu i (3)
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modelery najwyższego poziomu. Klasyfikację programów CAx stosowanych
w branży mechanicznej opartą na wyżej wymienionym podziale przedstawiono
schematycznie na rys. 10, [15].

Rys. 10. Klasyfikacja oprogramowania CAx stosowanego w branży mechanicznej (wg
[15, s. 91])

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD (Computer Aided Design)
można zdefiniować ogólnie jako zastosowanie sprzętu i oprogramowania kom-
puterowego w projektowaniu technicznym, przy czym znamienne dla CAD jest
cyfrowe modelowanie geometryczne, które w ujęciu klasycznym ma na celu
określenie cech konstrukcyjnych wyrobu (jednego obiektu lub układu obiektów)
[2,13,14]. Cyfrowe modelowanie CAD jest etapem pośrednim między koncepcją
a wytwarzaniem produktu, którego otoczenie informacyjne przedstawiono na
rys. 11.

Rys. 11. Otoczenie informacyjne modelowania cyfrowego CAx (wg [15, s. 42])
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W zakres podstawowych składników CAD wchodzą wg [15] następujące
elementy:
• komputerowe odwzorowanie konstrukcji obejmujące:

– modelowanie cyfrowe,
– wykonywanie dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych,
– kreślenie z zastosowaniem komputera do rysowania – CADD;

• bazy danych np. elementów znormalizowanych czy własności materiałowych;
• symulacja, wizualizacja i animacja – CAID (Computer Aided Industrial Design),
w celu poglądowego cyfrowego przedstawiania produktów.

Ponadto z CAD łączą się inne obszary działalności inżynierskiej, takie jak:
• optymalizacja konstrukcji i procesów,
• wytrzymałościowe obliczenia inżynierskie, np. metodą MES,
• inżynieria odwrotna (Reverse Engineering) – uzyskiwanie modeli cyfrowych
obiektów przez skanowanie ich kształtów oraz struktury wewnętrznej,

• sieci neuronowe (algorytmy sztucznej inteligencji, m.in. systemy ekspertowe –
systemy doradcze),

• edytory tekstów i arkusze kalkulacyjne w zastosowaniu do projektowania
technicznego.

Cyfrowe modele geometryczne utworzone i zapisane za pomocą systemów
CAD są zazwyczaj wielokrotnie wykorzystywane w procesach projektowania
i wytwarzania produktów. Wyróżnia się kilka rodzajów cyfrowych modeli
geometrycznych [3, 7, 13, 15]:
• modele krawędziowe (wire – frame models),
• modele powierzchniowe (surface models),
• modele bryłowe CSG (solid models lub Constructive Solid Geometry models),
• modele bryłowe B-rep (Boundary Representation),
• modele hybrydowe, np. CGS+B-rep, zwłaszcza uzyskane metodą FMB (Fe-
atures Based Modeling) – modelowanie oparte na cechach konstrukcyjnych,
a rzadziej połączenie modeli krawędziowych z powierzchniowymi lub bryło-
wych z powierzchniowymi,

• modele fraktalne (od łac. fractus) – modele wykorzystujące samopodobieństwo
obiektów,

• modele złożone z wokseli (voxel models), gdzie woksel w grafice 3D jest odpo-
wiednikiem piksela w grafice 2D, mające zastosowanie głównie w medycynie
do zapisu trójwymiarowego skanowania np. tomografem.

Cyfrowe modele geometryczne, które zostały wykonane różnymi technikami lub
za pomocą różnych programów komputerowych, nawet pomimo ich pozornej
identyczności, nie są zazwyczaj równoznaczne [15]. Identyczność modeli jest
istotna w przypadku, gdy są one wykorzystywane wielokrotnie w oprogramowa-
niu CAD/CAM/CAE w wielu różnych obszarach projektowania i wytwarzania.
W systemach CAD najczęściej stosuje się dwa typy modeli geometrycznych:
płaskie (2D) oraz przestrzenne (3D), przy czym te ostatnie wykorzystywane
są do wszelkich analiz obliczeniowych metodą MES, symulacji kinematyki
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i dynamiki układów przestrzennych. Cyfrowe modele 3D stosowane są także
w projektowaniu różnych procesów technologicznych, między innymi przeróbki
plastycznej, formowania wtryskowego, odlewania czy obróbki skrawaniem na
obrabiarkach [3]. Przykład komputerowego odwzorowania geometrycznego za
pomocą modelu płaskiego i przestrzennego modelu krawędziowego (drutowego)
przedstawiono na rys.12, [18].

Rys. 12. Przykłady form cyfrowego graficznego modelowania (wg [18, s. 32])

W nowoczesnych przedsiębiorstwach istotnym zagadnieniem jest archiwizacja
oraz centralna dyspozycyjność informacji o danych opisowych dotyczących
produktu, któremu służy oprogramowanie typu PDM (Produkt Data Management).
Pełna dokumentacja składa się z następujących pozycji [15]:
• dokumentacji konstrukcyjnej (np. cyfrowych modeli geometrycznych CAD,
rysunków konstrukcyjnych, listy części, karty zamówień itp.),

• dokumentacji technologicznej (np. cyfrowych modeli CAM, opisu technologii
wykonania, wymagań dla gotowego wyrobu itp.),

• dokumentacji normatywnej (np. sprawozdań potwierdzających wykonane
badania, analizy ryzyka użytkowania, deklaracji zgodności CE, certyfikaty
i atesty),

• instrukcji i dokumentów handlowych (np. instrukcji obsługi, karty gwaran-
cyjnej, cenników, list części zamiennych, etykiet, prospektów reklamowych
itp.).
Wymienione dane przechowywane są najczęściej w postaci elektronicznej

w bazach danych, które umożliwiają ich aktualizację oraz zapis historii wprowa-
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dzonych zmian. Dostęp do tych danych jest z oczywistych względów (zacho-
wania tajności) ograniczony, a systemy komputerowe pracujące w wewnętrznej
sieci zakładowej powinny być zabezpieczone przed atakami z zewnątrz. Od-
powiedzialny za to jest system PDM będący podsystemem szerszego systemu
informatycznego PLM (Product Lifecycle Management) służącego do zarządzania
cyklem życia produktu. Typowy system PLM powinien zapewnić duży stopień
integracji z różnymi środowiskami CAD/CAM/CAE (np. CATIA, UGS, Pro/E,
SolidsWorks, Solid Edge, AutoCAD, Inwenor itp), pakietami biurowymi (np.
MS Office, Open Office, StarOffice), systemami baz danych i innymi systemami
CAx [2,14].

2. Systemy komputerowego wspomagania prac

inżynierskich (CAE)

Obliczenia wytrzymałościowe są niezbędnym etapem w trakcie procesu kon-
struowania. Pozwalają one na poprawny dobór cech geometrycznych i materia-
łowych projektowanych elementów konstrukcji mechanicznych. Coraz częściej
wyznaczanie podstawowych wielkości wytrzymałościowych, naprężeń oraz od-
kształceń obciążonych elementów konstrukcyjnych staje się złożonym problem.
Głównymi źródłami problemów w analizie wytrzymałościowej są:
• złożona geometria elementów konstrukcyjnych,
• nieliniowość charakterystyk (mechanicznych, termicznych) materiałów kon-
strukcyjnych,

• zagadnienia kontaktowe (styk mechaniczny).
Stosowanie obliczeń analitycznych na podstawie znanych modeli staje się bar-

dzo utrudnione, czasami wręcz niemożliwe. Wygodnym narzędziem w analizie
wytrzymałościowej elementów konstrukcyjnych stały się komputerowe syste-
my obliczeniowe. Pozwalają one na prowadzenie obliczeń numerycznych dla
elementów zbyt skomplikowanych dla obliczeń analitycznych.
Wykorzystywanie numerycznych metody obliczeniowych w procesie konstru-

owania można zaliczyć do komputerowego wspomagania prac inżynierskich –
CAE (Computer Aided Enginering). Pojęcie CAE ma jednak szersze znaczenie niż
zastosowanie technik komputerowych do obliczeń numerycznych. Pod pojęciem
CAE, zgodnie z definicją „FOLDOC” [6] kryje się „wykorzystywanie narzędzi
komputerowych do rozwiązywania problemów inżynierskich”. Tak szeroka defi-
nicja obejmuje również systemy CAD oraz CAM. Częściej jednak pod pojęciem
CAE rozumiane jest modelowanie ustroju mechanicznego w celu znalezienia
rozwiązania związanego z konstruowaniem.
Do niewątpliwych zalet systemów komputerowego wspomagania prac inży-

nierskich CAE, w porównaniu z tradycyjnymi metodami obliczeniowymi, należy
zaliczyć ich uniwersalność. Systemy te pozwalają na prowadzenie obliczeń dla
bardzo zróżnicowanych, pod względem kształtu oraz własności fizycznych ma-
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teriału, elementów. Z pewnością ta cecha stała się główną przyczyną bardzo
dynamicznego rozwoju systemów CAE.
Wykorzystanie komputerowego wspomagania przy konstruowaniu daje możli-

wość oceny poprawności rozwiązania bez potrzeby prototypowania. Przyspiesza
to znacznie całkowity czas konstruowania, obniża jego koszty i poprawia ja-
kość konstrukcji. Korzyści płynące z aplikacji systemów CAE spowodowały, iż
stosowanie ich stało się opłacalne nawet w małych przedsiębiorstwach [10].
W numerycznej analizie zagadnień mechanicznych niezbędne jest rozwiązanie

zagadnienia brzegowo-początkowego [10]. Rozwiązanie tego zagadnienia jest
możliwe kilkoma metodami. Do najczęściej stosowanych w komputerowych
systemach wspomagania prac inżynierskich wykorzystuje się:
• Metodę Elementów Skończonych MES – Finite Element Method (FEM),
• Metodę Elementów Brzegowych MEB – Bonduary Element Method (BEM),
• Metodę Różnic Skończonych MRS – Finite Difference Method (FDM).
Najczęściej spotykanymi systemami obliczeniowymi są systemy wykorzy-

stujące metodę elementów skończonych (MES). Jest ona stosowana głównie
w obliczeniach inżynierskich. Najczęściej prowadzone analizy mają na celu
wyznaczenie naprężeń i odkształceń elementów w skomplikowanych pod wzglę-
dem geometrycznym oraz podlegającym złożonym obciążeniom konstrukcjach
[9].
Większość obecnie projektowanych urządzeń na wstępnym etapie projektowa-

nia została poddana analizie z wykorzystaniem metody elementów skończonych.
Ogólnie dostępne pakiety obliczeniowe pozwalają na wyznaczenie podstawo-
wych informacji o pracującej pod obciążeniem konstrukcji. Do podstawowych
danych uzyskanych w wyniku obliczeń pakietów CEA można zaliczyć:
• reakcje sił i momentów,
• rozkłady naprężeń (głównych i zredukowanych),
• rozkłady przemieszczeń (odkształcenia),
• rozkłady nacisków (obszary styku),
• rozkłady temperatur.
Ponadto za pomocą symulacji komputerowych możliwe jest uzyskanie też wie-
lu innych informacji. W procesie konstruowania z wykorzystaniem systemów
komputerowego wspomagania prac inżynierskich dąży się do identyfikacji i eli-
minowania krytycznych miejsc konstrukcji. W miejscach tych może występować
niekorzystna koncentracja naprężeń, odkształceń czy wzrost temperatury.
Specyficznym zagadnieniem w modelowaniu numerycznym są zagadnienia

kontaktowe. Występują one w miejscach styku współpracujących elementów.
Charakter fizykalny zjawiska kontaktu uwzględniającego tarcie jest nielinio-
wy, zatem trudny do rozwiązania za pomocą modeli analitycznych. Wraz ze
wzrostem możliwości obliczeniowych komputerów coraz częściej w obliczeniach
inżynierskich modelowany jest kontakt pomiędzy współpracującymi elementami.
W przypadku analizy numerycznej węzłów tarcia (np. łożysk) zjawiska kontak-

towe stanowią zasadniczą część modelu wirtualnego. Na rys. 13 przedstawiono
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przykłady zastosowania metody elementów skończonych do analizy tarcia wy-
stępującego w endoprotezach stawu kolanowego.

Rys. 13. Postać geometryczna z podziałem na elementy skończone modeli numerycz-
nych endoprotez stawu kolanowego opisanych w pracach: a) S. Sathasivama oraz P.
Walkera [11], b) J. Hallorana [5]

Za pomocą metod CAE możliwe jest również wyznaczanie wielkości na-
tężeniowych takich jak przepływ (cieczy, gazów). Systemy numeryczne do
analizy przepływów dynamicznych określane są skrótem CFD (Computational
Fluid Dynamics). Metody tego typu pozwalają m.in. na wyznaczenie rodzaju
występującego przepływu (laminarny, turbulentny) oraz jego wartości. Podstawo-
wym celem obliczeń dynamicznych przepływów jest określenie reakcji medium
(powietrza, cieczy) na element konstrukcji. Systemy CFD powszechnie stosuje
się przy projektowaniu nadwozi pojazdów oraz kadłubów łodzi. Na rys. 14
przedstawiono przykład zastosowania metody numerycznej do analizy oporów
aerodynamicznych bolidu F1.
Przeprowadzenie tego typu obliczeń przepływów dynamicznych metodami

analitycznymi jest praktycznie niemożliwe, a stosowanie badań eksperymen-
talnych w tunelach aerodynamicznych bardzo kosztowne. Stosowanie metod
komputerowych pozwala na szybkie sprawdzenie poprawności koncepcji roz-
wiązania konstrukcyjnego bez potrzeby tworzenia prototypu.
Podobnie jak w przypadku analizy przepływu powietrza i cieczy systemy

CAE z powodzeniem stosowane są do analizy przepływów ciepła. Komputerowe
metody analizy cieplnej określane są w skrócie CTA (Computational Thermal
Analysis). Za pomocą tego typu systemów możliwe jest określenie rozkładu
temperatur występujących w poszczególnych miejscach konstrukcji. Analiza
termiczna w połączeniu z analizą wytrzymałościową pozwala również wyzna-
czyć naprężenia cieplne wywołane przez rozszerzalność temperaturową materii.
Na rys. 15 przedstawiono rozkład temperatur występujący w zespole silnika
spalinowego.
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Rys. 14. Kierunki przepływu strug powietrza pod bolidem F1, wyznaczone metodą
CFD [1]

Rys. 15. Rozkład temperatur i przepływu powietrza na powierzchni silnika spalino-
wego [17]

Należy podkreślić, iż dla przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego zawsze
niezbędne jest przeprowadzenie weryfikacji doświadczalnej na modelu fizycz-
nym. Podczas tworzenia komputerowego modelu konstrukcji wprowadza się
uproszczenia. W zasadzie uproszczeniu podlega większość czynników występu-
jących w rzeczywistym układzie. Prawidłowe uproszczenie modelu nie powinno
znacząco wpływać na wyniki prowadzonych analiz. Niemniej jednak uzyskane
na podstawie obliczeń numerycznych wyniki nie mogą być przyjmowane jako
pewnik. Pominięcie etapu weryfikacji modelu może pociągać za sobą bardzo
negatywne skutki, np. w postaci niedostatecznie wytrzymałej konstrukcji.
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3. Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania

(CAM) i komputerowo zintegrowane wytwarzanie

(CIM)

Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania – CAM (Computer Aided
Manufacturing) stanowią najbardziej praktyczne zastosowanie technologii infor-
macyjnej w przemyśle produkcyjnym [8]. Są one zwieńczeniem całej grupy
technik CAE stosowanych w inżynierii. Można stwierdzić, że grupa CAM jest
ostatnim informatycznym ogniwem pomiędzy ideą a obiektem rzeczywistym.
Zadaniem systemów CAM jest integracja etapów projektowania i wytwa-

rzania, polegająca na generowaniu trajektorii ruchów narzędzi (rys. 16) dla
wskazanych powierzchni obrabianych dyskretnych modeli 3D, zbudowanych
wcześniej w środowisku systemu CAD [12]. Narzędzia z grupy CAM pozwalają
na optymalną transformację komputerowych modeli wyrobów na instrukcje
sterujące urządzeniami wytwórczymi. Systemy CAM mogą występować jako
oprogramowanie samodzielne lub zintegrowane ze środowiskiem komputerowo
wspomaganego projektowania (CAD) [12].

Rys. 16. Przykład zastosowania systemu CAM do wyznaczenia trajektorii ruchu na-
rzędzia skrawającego. Zrzut ekranu z system „EdgeCAM 2009 R2” firmy Planit [16]

Olbrzymia moc obliczeniowa komputerów została wykorzystana do rozwią-
zywania zadań technologicznych, które decydują o jakości i kosztach produkcji
wyrobu. Za pomocą programów typu CAM technolog może symulować proces
technologiczny i sprawdzić poprawność zaprojektowanego procesu w warun-
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kach pracowni komputerowej [8]. Oprogramowanie podaje również gotową
informację o parametrach technologicznych procesu wytwarzania (rys. 17). Ro-
la człowieka zostaje więc w tym przypadku uproszczona jedynie do kontroli
i nadzoru.

Rys. 17. Przykład zastosowania systemu CAM do wyboru narzędzi i parametrów
obróbki. Zrzut ekranu z system „EdgeCAM 2009 R2” firmy Planit [16]

Zastosowanie systemów CAD/CAM/CAE umożliwia przejście do wysoko
wydajnych procesów produkcyjnych, których czas (od chwili pomysłu do mo-
mentu otrzymania gotowego wyrobu) zostaje skrócony nawet o 60–70% okresu
realizacji w sekwencyjnym procesie projektowania i wytwarzania [8].
Korzenie systemów CAM sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy

zaczęto po raz pierwszy wykorzystywać obrabiarki sterowane numerycznie.
Równoległy rozwój technik wytwarzania opartych o cyfrowe systemy sterujące
oraz komputerowych systemów projektowania (CAD) zaowocował w rezultacie
powstaniem systemów CAM (rys. 18). Olbrzymie inwestycje w tę dziedzinę przy-
niosły znaczny wzrostem stopnia automatyzacji produkcji. Systemy CAD/CAM
stały się nieodzowną częścią nowoczesnych procesów i technik wytwarzania.
Szerszym pojęciem obejmującym wszystkie aspekty wytwarzania wspomaga-

nego przez komputer w tym systemy zarządzania i logistyki jest komputerowo
zintegrowane wytwarzanie – CIM (Computer Integrated Manufacturing). W obsza-
rze CIM wyróżnić można wiele systemów obsługujących zadania w obrębie
przedsiębiorstwa produkcyjnego. Należ do nich:
• tworzenie harmonogramów prac,
• obróbka, montaż,
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Rys. 18. Rozwój systemów CAD/CAM/CAE wg Miecielicy i Kaszkiela [8]

• kontrola jakości,
• organizacja transportu międzyoperacyjnego.
Do komputerowo zintegrowanego wytwarzania można z pewnością zaliczyć
jeszcze poza opisanymi już systemami:
• CAP – Komputerowo Wspomagane Planowanie (Computer Aided Planning),
• CAQ – Komputerowo Wspomagana Kontrola Jakości (Computer Aided Quality
Control).

Techniki CIM stały się nieodzowną częścią przemysłu. To one są głównym
czynnikiem decydującym o znacznym skróceniu czasu wprowadzenia nowego
produktu na rynek. Dzięki tego typu systemom możliwe jest wprowadzanie
błyskawicznych zmian w konstrukcji produkowanych wyrobów [4]. To CIM
i szersze systemy jak PLM decydują o elastyczności produkcji, a co za tym idzie
– o konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Streszczenie

Przegląd systemów wspomagania procesów konstruowania i wytwarzania
Dynamiczny rozwój technik komputerowych spowodował upowszechnienie metod

komputerowego wspomagania procesów związanych z każdym etapem cyklu „życia” wy-
robu PLM (Produkt Lifecycle Management). Obecnie systemy komputerowego wspo-
magania zdominowały, już nawet w niewielkich przedsiębiorstwach, procesy projekto-
wania CAD (Computer Aided Design) i związane z nim inżynierskie obliczenia kon-
strukcyjne CAE (Computer Aided Engineering) oraz wytwarzania CAM (Comupter
Aided Manufacturing). Razem tworzą one podsystem komputerowego wspomagania
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tzw. zintegrowanego wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufacturing). Wy-
mienione podsystemy, składające się na spójne systemy CAx (CAD/CAM/CAE), umoż-
liwiają przejście do wysoko wydajnych procesów produkcyjnych, w których okres „od
pomysłu do otrzymania gotowego wyrobu” skraca się nawet o ponad połowę. W artykule
przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych podsystemów wraz z przykładami
ich zastosowań, zwracając uwagę na wybrane zagadnienia związane z przetwarzaniem
i dokumentowaniem informacji w procesach konstruowania oraz wytwarzania.

Summary

Review of systems supporting the construction and manufacturing processes
The dynamic development of computer technologies has caused the widespread of

methods of computer aided processes associated with every stage of the lifecycle of
a product PLM (Product Lifecycle Management). Currently, computer-aided systems
has dominated, even in small businesses, designing processes like CAD (Computer Aid-
ed Design) and the related engineering design calculations like CAE (Computer Aided
Engineering) and manufacturing (CAM Computer Aided Manufacturing). Altogether
they form the so-called computer-aided subsystem of integrated manufacturing (CIM
Computer Integrated Manufacturing). These listed subsystems, consisting of coherent
systems CAx (CAD/CAM/CAE), enable the transition to high-production processes, in
which the time from the idea to the final product is reduced even more than half. The
article presents a brief description of various subsystems of CAD/CAM/CAE, together
with examples of their applications, paying attention to selected issues related to pro-
cessing and documentation of information in designing and manufacturing processes.

Literatura

[1] Strona internetowa Aspen Systems, Inc, www.aspsys.com.

[2] Bis J., Markiewicz R., Komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Podstawy,
Wydawnictwo REA, Warszawa, 2008.

[3] Chlebus E., Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji, Wydawnictwa
Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000.

[4] Chlebus E., Innowacyjne technologie Rapid Prototyping – Rapid Tooling w rozwoju
produktu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003.

[5] Halloran J., Petrella A., Rullkoetter P., Explicit finite element modeling of total knee
replacement mechanics, Journal of Biomechanics, t. 38, 2005, s. 323–331.

[6] Howe D., On-line dictionary of computing, Dostępne w Internecie: www.foldoc.org.

[7] Lisowski E., Automatyzacja i integracja zadań projektowania z przykładami dla systemu
Pro/Engineer Wildfire, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2007.

[8] Miecielica M., Kaszkiel G., Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM, ZNI
Nicom, Warszawa, 1999.

41



Dymitry Capanidis, Piotr Kowalewski

[9] Rusiński E., Metoda elementów skończonych – System Cosmos/M, Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1994.

[10] Rusiński E., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000.

[11] Sathasivam S., Walker P., A computer model with surface friction for the prediction of
total knee kinematics, „Journal of Biomechanics”, t. 30, 2, 1997, s. 177–184.

[12] Skawiński P., Systemy CAM – narzędzia technologicznego przygotowania produkcji,
„Mechanik”, 11, 2009, s. 953.

[13] Stanisławski M., Historia komputerowych systemów wspomagających projektowanie,
wytwarzanie i analizy inżynierskie, 2009, dostępne w Internecie:
http://www.cadblog.pl/historia_CAD_I.htm.

[14] Stanisławski M., Komputerowe wspomaganie projektowania i analiz, CADblog.pl, t. 8, 7,
2009, s. 71–85, dostępne w Internecie
http://www.cadblog.pl/archiwum/CADblogpl_7(8)2009_LQ.pdf.

[15] Sydor M., Wprowadzenie do CAD. Podstawy komputerowo wspomaganego projektowania,
PWN, Warszawa, 2009.

[16] Strona internetowa firmy TenLinks, Inc., www.tenlinks.com.

[17] Strona internetowa firmy ThermoAnalytics, Inc., www.thermoanalytics.com.

[18] Winkler T., Komputerowy zapis konstrukcji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa, 1997.

42


