
BIULETYN WAT 
VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007

Przygotowanie produkcji przy zastosowaniu  
systemów komputerowych

ANDRZEJ ZABORSKI, KRZYSZTOF TUBIELEWICZ 

Politechnika Częstochowska, Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji,  
42-200 Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 69

Streszczenie. Przedstawiono możliwość wykorzystania współczesnych systemów CAD i CAD/CAM 
do komputerowo zintegrowanego przygotowania produkcji na obrabiarki sterowane numerycznie. 
Omówiono zmiany zachodzące obecnie w praktycznym wykorzystaniu tych systemów, wynikające 
ze zmian w sposobie organizacji przygotowania produkcji oraz pełniejszego zintegrowania współ-
czesnych systemów CAD z systemami CAD/CAM.
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1. Wprowadzenie

Wprowadzenie w latach 90. XX wieku systemów komputerowych do procesu 
projektowo-konstrukcyjnego pozwoliło na wprowadzenie gruntownych zmian na 
wszystkich etapach przygotowania produkcji. Zmiany zaszły praktycznie na każdym 
etapie, począwszy od pojawienia się koncepcji przyszłego wyrobu, a kończąc na 
sposobie wygenerowania oprogramowania na obrabiarki sterowane numerycznie, 
systemy skomputeryzowanej kontroli jakości czy też komputerowo sterowane syste-
my transportu wewnętrznego [1, 7]. Stosunkowo najmniejsze zmiany zaszły na etapie 
przygotowania koncepcji nowego wyrobu [4]. Na etapie tym formułowany jest opis 
oczekiwań, które ma spełniać projektowany wyrób. Stadium to kończy sporządzenie 
uproszczonych rysunków projektowanego urządzenia. Komputer może mieć tu 
znaczenie jedynie pomocnicze, będąc narzędziem do przeszukiwania dostępnych 
baz danych dotyczących rozwiązań istniejących w kraju i na świecie, dostępnych 
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patentów, aktów prawnych itp. Wiedza i intuicja projektanta na etapie tym wydają 
się niezastąpione. Znacznie większą rolę może pełnić komputer na etapie wstępnego 
opracowania projektu realizowanego rozwiązania. Warto pamiętać, że na etapie tym 
tworzone są konstrukcje najistotniejszych elementów projektowanego urządzenia. 
Nie do przecenienia jest możliwość wykorzystania na tym etapie komputera do 
tworzenia modeli matematycznych, czy też symulacyjnych (np. MES) pozwalających 
na optymalizację ich konstrukcji. Dzięki wykorzystaniu komputera obliczenia nie 
tylko wykonuje się zdecydowanie szybciej, ale przede wszystkim mogą być one 
znacznie bardziej dokładne, dzięki zastosowaniu znacznie bardziej precyzyjnych 
metod obliczeń. Dzięki temu projektowane wyroby mogą być np. znacznie lżejsze, 
nic nie tracąc na możliwych do uzyskania właściwościach użytkowych. Na etapie 
opracowania konstrukcyjnego, na którym dokonuje się szczegółowego doboru 
i zapisu cech konstrukcyjnych poszczególnych detali, rola komputera jest również 
trudna do przecenienia. Na etapie tym szczególnego znaczenia nabiera możliwość 
wykorzystania komputera do wspomagania wykonania czasochłonnej dokumen-
tacji projektu. Sporządzenie dokumentacji przy zastosowaniu komputera odbywa 
się znacznie szybciej. Przede wszystkim jednak nieporównywalnie łatwiej, niż ma 
to miejsce przy zastosowaniu dokumentacji klasycznej, można ją zmodyfikować
lub dostosować do zmieniających się potrzeb. Ostatnim etapem procesu przygoto-
wania produkcji jest etap technologiczny, podczas którego następuje opracowanie 
na podstawie rysunków wykonawczych technologii wykonania poszczególnych 
części. Na tym etapie rolą komputera jest przede wszystkim opracowanie operacji 
realizowanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie (wraz z wygenerowa-
niem kodów sterujących procesem obróbki) i komputerowo wspomagany dobór 
parametrów procesu wykonania wraz z obliczeniem składników technicznie uza-
sadnionej normy czasu wykonania. Jak widać z powyższego zestawienia, komputer 
w ostatnich latach niemal całkowicie zmienił wszystkie etapy procesu związanego 
z przygotowaniem produkcji (rys. 1). 

Zmianom tym dotychczas opiera się jedynie pierwszy (koncepcyjny) etap przy-
gotowania produkcji, na którym człowiek, jego wiedza i możliwości twórcze pełnią 
rolę decydującą. Pamiętać jednak należy, że etap ten w zdecydowanej większości 
wprowadzonych do produkcji wyrobów występuje jedynie w bardzo ograniczonej 
formie, gdyż najczęściej w przemyśle ma się do czynienia z konstrukcjami przy-
stosowanymi, czy też wręcz wariantowymi [4]. Dla konstrukcji tych możliwość 
wykorzystania i szybkiego komputerowego dostosowania istniejących już rozwiązań 
nabiera decydującego znaczenia. Pełnego opracowania koncepcyjnego wymagać będą 
jedynie te nieliczne konstrukcje, dla których nie można w sposób prosty odwołać 
się do istniejącego już pierwowzoru. I dla nich jednak możliwość wykorzystania 
komputera na wszystkich kolejnych etapach przygotowania produkcji nabiera 
obecnie ogromnego znaczenia. Schematyczny przebieg procesu przygotowania 
produkcji ilustruje rysunek 1.
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Współczesne przygotowanie produkcji to również zmiana samego sposobu 
projektowania i opracowania technologii. W trakcie tego procesu coraz częściej 
obowiązuje strategia Concurrent Engineering (CE), polegająca na jednoczesnym 
lub prawie jednoczesnym wykonywaniu działań, które kiedyś wykonywane były 
sekwencyjnie [3]. Działania te mają doprowadzić do znacznego skrócenia procesu 
przygotowania produkcji. W klasycznym projektowaniu zazwyczaj najpierw powsta-
wał zespół, a później (na jego podstawie) detale (rys. 2). Dopiero po całkowitym 
wykonaniu projektu — opracowaniu rysunków złożeniowych i wykonaniu na ich 
podstawie rysunków wykonawczych można było przejść do opracowania procesów 
technologicznych poszczególnych części. 

Rys. 1. Przebieg procesu przygotowania produkcji wyrobu
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W projektowaniu współbieżnym (Concurrent Design) modelowanie zespołu 
i detali może się zacząć prawie jednocześnie (rys. 3). Nowoczesne, komputerowo 
wspomagane współbieżne przygotowanie produkcji zakłada, że opracowanie 
technologii wytwarzania wyrobu rozpocznie się niemal równocześnie z procesem 
rozpoczęcia modelowania pierwszych opracowanych detali. Zmienia się kolejność 
projektowania. Dotychczas podzespoły i części projektowano na podstawie opraco-
wanego uprzednio rysunku złożeniowego. Obecnie to rysunek złożeniowy powstaje 
w wyniku połączenia zaprojektowanych wcześniej pojedynczych części. Oznacza 
to, że części zaprojektowane na samym początku procesu przygotowania produk-
cji zostaną jeszcze wielokrotnie zmodyfikowane, by współpracować z częściami
zaprojektowanymi później. Zmiany te, niemożliwe do przewidzenia w chwili, gdy 
dana część była projektowana, mogą prowadzić do znacznych zmian jej budowy 
i wymiarów. Jeżeli rozpocznie się proces tworzenia procesu technologicznego 
bezpośrednio po wstępnym zaprojektowaniu danych części, to oczywiste jest, że 
w trakcie opracowania tego procesu technolog musi liczyć się z koniecznością 
wprowadzenia dużej liczby zmian. Trudno sobie wyobrazić, by wówczas proces 
technologiczny projektować za każdym razem od początku. Wymusza to integrację 
stosowanych współcześnie systemów przygotowania produkcji. 

Rys. 2. Przygotowanie produkcji w systemie tradycyjnym

Rys. 3. Przygotowanie produkcji w systemie współbieżnym
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Warto również zwrócić uwagę, że coraz mniej konstrukcji na świecie powstaje 
w klasycznych biurach czy zespołach konstrukcyjnych, zgromadzonych w jednym 
budynku i opracowujących wspólnie warianty rozwiązań. Obecnie projektanci 
tworzący dany wyrób rozrzuceni są w wielu budynkach, a często również znajdują 
się w innych miejscach kraju, a nawet świata. Z punktu widzenia obecnych technik 
komunikacji nie jest szczególnie istotne, czy kolega z zespołu znajduje się za ścianą, 
czy na drugiej półkuli. Potrzebne są jedynie odpowiednie narzędzia i techniki pracy. 
Pojawiają się wówczas wirtualne biura projektowe [3]. Współczesne oprogramowa-
nie umożliwia równoczesną pracę rozrzuconego po całym kraju, czy nawet świecie 
wirtualnemu zespołowi projektantów. Wszyscy uczestnicy procesu projektowania 
mają jednoczesny dostęp do poszczególnych danych. Każdy z uczestników ma okre-
ślone uprawnienia do dokonywania zmian w tworzonym wspólnie projekcie, tak 
aby nie zatracił on spójności. Każda zmiana modelu przenosi się automatycznie na 
elementy dokumentacji i przebieg procesu technologicznego obróbki czy montażu 
itp. Zmusza to współczesnych techników i inżynierów przygotowania produkcji 
do projektowania w taki sposób, by być otwartym na wielokrotne wprowadzenie 
zmian do wcześniej przemyślanych już projektów. Na to wszystko przyszli inżynie-
rowie powinni przygotować się już w trakcie prowadzonego na uczelniach procesu 
dydaktycznego.

2. Przygotowanie produkcji w systemach CAD/CAM 

Regułą jest, że punktem wyjścia do wszelkiego rodzaju prac związanych z kom-
puterowo wspomaganym przygotowaniem procesu wdrożenia do produkcji no-
wego wyrobu stać się musi zaprojektowanie części składowych, z których powstaje 
(na razie wirtualnie) projektowany obiekt. Dzieje się to z reguły w wyspecjalizo-
wanych programach CAD lub modułach projektowych zintegrowanych systemów 
przygotowania produkcji CAD/CAM/CAE. Odbywa się to obecnie coraz częściej 
w postaci projektów trójwymiarowych, zwymiarowanych w sposób parametryczny. 
Dzieje się tak od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to nastąpił bardzo 
szybki wzrost wydajności komputerów osobistych. Rozwój technik komputerowych 
umożliwił powstanie zaawansowanych programów do tworzenia profesjonalnej 
dokumentacji technicznej niezbędnej do współczesnego przygotowania produkcji. 
Rozpoczął się proces zastępowania konwencjonalnych, ręcznych technik rysowania 
znacznie bardziej efektywnymi technikami grafiki komputerowej. Ogromny wzrost
wydajności i dostępności komputerów, jaki dokonał się w ostatnich kilku latach, 
zaowocował powstaniem nowej kategorii programów do modelowania 3D [2]. 
Przy ich użyciu projektuje się z założenia trójwymiarowe obiekty, które mogą być 
nie tylko bazą dla tworzenia dwuwymiarowej dokumentacji technicznej, ale rów-
nież punktem wyjścia do obliczeń wytrzymałościowych (np. przy zastosowaniu 
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metody elementów skończonych), czy też do opracowania technologii obróbki 
i wygenerowania kodów sterujących obrabiarkami sterowanymi numerycznie. 
Tradycyjne dwuwymiarowe rysunki złożeniowe nie zapewniały bowiem szybkiego 
wychwytywania wad i nieciągłości w pasowaniu poszczególnych elementów. Do 
skontrolowania poprawności założeń montażowych i kinematycznych często ko-
nieczne było zbudowanie modelu projektowanego obiektu lub nawet działającego 
prototypu. Aktualizacja dokumentacji 2D jest bardzo czasochłonna. Każdą zmianę 
w projekcie trzeba wprowadzić na kilka rzutów, a często także na kilka pomoc-
niczych przekrojów i widoków. Bardzo łatwo wówczas o pomyłkę i przeoczenie 
zmiany na pewnym fragmencie dokumentacji. Zaprojektowanie części i zespołów 
w klasycznej metodzie 2D uniemożliwia z reguły wykonanie nawet najprostszych 
analiz kinematycznych czy wytrzymałościowych. Modelowanie trójwymiaro-
we eliminuje konieczność wykonywania kolejnych rzutów i widoków elementu, 
ponieważ cała dwuwymiarowa dokumentacja powstaje niemal automatycznie. 
Projektantowi pozostaje jedynie wskazanie odpowiednich widoków i przekrojów, 
które są automatycznie generowane na podstawie bryłowego modelu i rozmiesz-
czane na płaskim rysunku. Projektowanie 3D nie wyklucza więc wygenerowania 
klasycznej „dwuwymiarowej” — 2D dokumentacji konstrukcyjnej. Dzieje się to 
jednak poprzez tworzenie płaskich rzutów, widoków i przekrojów na podstawie 
zaprojektowanego wcześniej trójwymiarowego obiektu.

Pomimo tych niewątpliwych zalet modelowania 3D, nie wydaje się jednak 
możliwe, by tradycyjny dwuwymiarowy sposób zapisu konstrukcji został całkowi-
cie zarzucony. W wielu sytuacjach szybkie wykonanie prostych dwuwymiarowych 
rysunków czy też szkiców w zupełności wystarcza (a zarazem jest niezbędne) do 
poprawnego zrealizowania zadania postawionego na określonym etapie przygo-
towania produkcji. Przykładem tego typu zadania może być rysunek wykonawczy 
przekazywany pracownikowi obsługującemu obrabiarkę sterowaną konwencjonalnie 
(rys. 4a). Podane na nim wymiary pozwalają na wykonanie postawionego zadania 
produkcyjnego. Model trójwymiarowy wydaje się w tym przypadku zbędny. 

Warto tu również zwrócić uwagę na możliwość automatycznego generowania 
dokumentacji projektowej [6]. Systemy graficzne, takie jak np. AutoCAD udostępniają
poprzez interfejs automatyzacji OLE możliwość tworzenia projektów przy zastoso-
waniu języków ogólnego zastosowania, takich jak np. Borland Delphi. Możliwe jest 
automatyczne wykonywanie dwuwymiarowych projektów w oparciu o wprowadzone 
do aplikacji zewnętrznej dane wejściowe do opracowania projektu (rys. 4b). 

Warto zwrócić uwagę, iż wprowadzenie w ciągu ostatnich kilkunastu lat współ-
czesnych komputerowych systemów przygotowania produkcji rewolucjonizuje nie 
tylko sam sposób przygotowania produkcji, ale wpływa również na zmianę wyglą-
du i kształtów otrzymywanych w wyniku tego procesu współczesnych wyrobów. 
Jeszcze kilkanaście lat temu konstruktor przygotowujący nowy wyrób do produkcji 
(opracowując jego kształt) musiał się liczyć z ograniczonymi możliwościami tech-
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nologicznymi danego zakładu. Wykonanie wyrobu na obrabiarkach konwencjo-
nalnych czy też obrabiarkach sterowanych numerycznie, programowanych przy 
zastosowaniu konwencjonalnego „ręcznego” ich programowania z konieczności 
wymuszało znaczne uproszczenie kształtów projektowanych wyrobów. Z tego 
powodu wyroby sprzed kilkunastu lat miały kształty oparte o płaszczyzny, linie 
proste i co najwyżej kontury opisane fragmentem powierzchni walca czy stożka. 
Praktycznie nie do pomyślenia było uzyskanie bardziej skomplikowanych kształ-
tów. Wprowadzenie do współczesnych zakładów pracy systemów komputerowych 
przygotowania produkcji uwolniło konstruktorów od tych ograniczeń. Współczesne 
wyroby cechują się kształtami ograniczonymi jedynie fantazją zespołów plastyków 
inżynierów konstruktorów wdrażających je do produkcji. Współczesne systemy 
projektowe pozwalają na wykonanie projektów dowolnie skomplikowanych, fan-
tazyjnych kształtów. Bez problemów można je wprowadzić do programów czy też 
wyspecjalizowanych modułów technologicznych. Wygenerowanie technologii 
obróbki dla dowolnie skomplikowanych kształtów odbywa się niemal w tym 
samym czasie jak dla kształtów tradycyjnych — prostych (rys. 5). Oczywiste jest, 
że wygenerowany w sposób automatyczny kod sterujący będzie kilkadziesiąt razy 
dłuższy niż ten, który można by uzyskać za pomocą programowania ręcznego. Nie 
ma to jednak większego znaczenia, gdyż kod ten jest w postaci pliku tekstowego 
przekazywany na obrabiarkę za pośrednictwem dyskietki, czy też za pośrednic-
twem bezpośredniego połączenia komputera z obrabiarką. Wprowadzenie do 
praktyki przemysłowej współczesnych komputerowych systemów przygotowania 
produkcji miało więc trudny do przecenienia wpływ na tak — wydawałoby się 
— odległy od spraw technologicznych proces, jakim stało się całkowite odmienie-
nie kształtów wyrobów, które nas otaczają. Wystarczy popatrzeć na otaczające nas 
wyroby powszechnego użytku (sprzęt muzyczny, sprzęt komputerowy, piloty od 

Rys. 4. Rysunki wykonane w systemie projektowania 2D (AutoCAD): a) tradycyjny rysunek wykonaw-
czy; b) projekt wykrojnika do wykonywania opakowań tekturowych wygenerowany automatycznie 

przez program wspomagający projektowanie
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wszelkiego rodzaju sprzętu elektronicznego, opakowania szklane i plastikowe itp.), 
by uświadomić sobie jak wiele się w ich wyglądzie zmieniło. Oczywiście można 
to wytłumaczyć zmianą gustów i upodobań odbiorców. Niewiele osób zdaje sobie 
jednak sprawę z faktu, że stało się to możliwe jedynie dzięki powszechnemu obecnie 
zastosowaniu komputerowych systemów CAD/CAM do przygotowania produkcji. 
W rzeczywistości więc to rewolucja w sposobie przygotowania produkcji, a nie 
nowe wizje kreatorów mody stała się główną przyczyną tak gruntownej zmiany 
kształtów otaczających nas sprzętów.

Kolejnym bardzo istotnym etapem procesu projektowo-konstrukcyjnego jest 
obecnie tworzenie na podstawie zaprojektowanych wcześniej części składających 
się na dany podzespół, zespół, czy też kompletne urządzenie. Konstruktor wczy-
tuje poszczególne części i pozycjonuje je względem siebie, wprowadzając wiążące 
je więzy. Następuje kompletowanie fragmentów lub też całych urządzeń (rys. 6a). 
Narzucone więzy uwzględniają występujące pomiędzy elementami tolerancje 
i pasowania. Wirtualne „zmontowanie” urządzeń, zespołów, czy też podzespołów 
pozwala więc na przeprowadzenie analizy projektowanego wyrobu pod względem 
kinematycznym. Możliwe staje się przetestowanie działania całego układu na etapie 
symulacji komputerowej. Często umożliwia to uniknięcie badań przy zastosowaniu 
prototypów. Przygotowanie produkcji staje się więc znacznie krótsze, a mimo to, 
dzięki możliwości przetestowania znacznie większej liczby możliwych rozwiązań, 
prowadzi do uzyskania znacznie lepszych efektów. 

Przeprowadzenie analizy pracy projektowanych rozwiązań pozwala na na 
oszacowanie obciążeń i wymuszeń oddziaływujących na poszczególne elementy 
projektowanych urządzeń. Możliwa staje się analiza stanu naprężeń i odkształceń 
projektowanych wyrobów przy zastosowaniu np. metody elementów skończonych 
(rys. 6b). Możliwe staje się dokładne ich zaprojektowanie, tak by w optymalny 
sposób spełniały postawione przed danymi elementami zadania. 

Rys. 5. Opracowanie technologii wykonania (a) i symulacja przebiegu obróbki (b) przykładowego 
skomplikowanego kształtu przestrzennego (MasterCAM)
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Współczesne systemy projektowe są wyposażone w wyspecjalizowane moduły, 
które umożliwiają szybką analizę wielu wariantów danego rozwiązania konstruk-
cyjnego danego wyrobu zwymiarowanego parametrycznie, nakierowaną na wybór 
optymalnych skojarzeń parametrów wymiarowych. Możliwy staje się bardzo szybki 
przegląd możliwych rozwiązań konstrukcyjnych pod kątem wyboru wariantu 
optymalnego. W znaczący sposób podnosi to jakość projektowanych rozwiązań 
konstrukcyjnych.

Metodami symulacji komputerowych można próbować zamodelować zjawiska 
występujące w strefach kontaktu stykających się ze sobą elementów, co może pro-
wadzić do poprawy zachowania się danych wyrobów podczas eksploatacji. Można 
również optymalizować procesy formowania wyrobów otrzymywanych na drodze 
obróbki, czy też odkształcenia plastycznego. Wyspecjalizowane programy modelują 
procesy formowania wyrobów metodami odlewania, czy też wtryskiwania tworzyw 
sztucznych. Przeprowadzenie analiz symulacyjnych opisujących zespół zjawisk 
zachodzących podczas formowania warstwy wierzchniej wyrobów może stanowić 
punkt wyjścia do optymalizacji parametrów technologicznych obróbki.

Istotne zmiany zaszły w ostatnich latach również na etapie komputerowo wspo-
maganego przygotowania technologii obróbki [5]. Istniejące dotychczas systemy 
CAD/CAM zorientowane na programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 
wyposażone były we własne moduły CAD służące do modelowania (2D lub 3D) 
wyrobów, dla których opracowuje się technologię. Do końca lat 90. XX wieku po-
szczególni producenci starali się zwiększyć możliwości projektowe tych modułów. 
Przekonywano odbiorców, że praktycznie wszystko można zamodelować w oparciu 
o moduły projektowe tych systemów. Możliwość importu geometrii z innego systemu 
była traktowana jedynie pomocniczo. Na początku obecnej dekady zauważono, że 
pomimo wysiłków, moduły CAD tych systemów nie mogą zapewnić takich możli-
wości projektowych, jak wyspecjalizowane programy CAD zaprojektowane z myślą 

Rys. 6. Tworzenie rysunku złożeniowego (a) i symulacja MES stanu naprężeń i odkształceń zacho-
dzących podczas obciążania analizowanego elementu (I-deas)
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o realizowaniu modelowania nawet najbardziej skomplikowanych części (rys. 7a). 
W miejsce rozwoju możliwości tworzenia projektu współczesne systemy CAD/CAM 
mają zazwyczaj zaawansowane funkcje przenoszenia plików z profesjonalnych mode-
lerów. Zasadniczym celem tego rozwiązania jest bezpośrednie przenoszenie modeli 
z programu CAD do programu CAM bez utraty danych (rys. 7b). Obecnie sama 
możliwość wczytania pliku wydaje się już niewystarczająca. Dlatego producenci 
programów CAD/CAM współpracujących z innymi systemami CAD starają się 
zapewnić asocjatywność poszczególnych etapów powstawania produktu. Znaczy 
to, że nie wystarczy już wczytanie kształtu części poprzez procedury importu za po-
mocą uniwersalnych formatów. System musi „widzieć” dany detal, tak by w każdej 
chwili możliwe było uwzględnienie poprawek naniesionych przez konstruktora bez 
potrzeby wprowadzania zmian w całym projekcie technologii. Poprawki powinny być 
wykonane automatycznie przez system i dotyczyć jedynie tego fragmentu procesu 
technologicznego, który w danym momencie uległ zmianie. Współpraca systemów 
CAD/CAM z programami CAD nie ogranicza się do biernego przejęcia geometrii, 

Rys. 7. Przebieg zintegrowanego projektowania pokrywy reduktora: a) projekt pokrywy reduktora 
wykonany w systemie CAD (Solid Edge); b) element wprowadzony do systemu CAD/CAM (Edge-
CAM); c) opracowanie przebiegu procesu obróbki; d) wirtualna symulacja przebiegu obróbki (analiza 

kształtu obrobionego detalu)
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ale zapewnia pełną asocjatywność wygenerowanych ścieżek z modelem wczytanym 
z innego programu. To znaczy, że jeżeli konstruktor, pracujący na dowolnym progra-
mie CAD (opartym na jądrze Parasolid czy ACIS), wprowadzi zmiany w geometrii 
projektowanego detalu, to technolog pracujący w jednym z systemów przygotowania 
technologii CAD/CAM nie traci nic z dotychczas podjętych działań, dzięki mecha-
nizmom pozwalającym na automatyczne lub półautomatyczne rozpoznawanie cech. 
Wystarczy odświeżyć połączenie z plikiem, aby zdefiniowane kieszenie, otwory,
zakresy obróbki i krawędzie uaktualniły swoje parametry geometrii, a powierzchnie 
dostosowały się do wprowadzonych zmian. 

Ostatnim etapem pracy z systemem CAD/CAM jest z reguły wykonanie 
symulacji procesu obróbki pozwalające na skorygowanie ewentualnych pomyłek 
(rys. 7c i 7d) oraz wygenerowanie i wyprowadzenie kodu sterującego obrabiarkę 
sterowaną numerycznie. Kod ten generowany jest do pliku tekstowego. Jeżeli 
komputer połączony jest bezpośrednio z obrabiarką, to właściwie skonfigurowany
moduł eksportu umożliwia jego bezpośrednie przekazanie na wybraną obrabiarkę. 
Wraz z kodem możliwe jest również wygenerowanie dokumentacji umożliwiającej 
poprawne przygotowanie obrabiarki do pracy.

3. Podsumowanie

W opracowaniu przedstawiono przykład kompleksowego przygotowania pro-
cesu produkcji od koncepcji poprzez rysunek, aż do uzyskania gotowego kodu na 
obrabiarkę sterowaną numerycznie. Wykorzystanie w przygotowaniu produkcji 
współczesnych systemów CAD/CAM/CAE nie tylko znacznie przyspiesza sam proces 
wdrożenia nowych technologii do produkcji, ale także znacznie poprawia jakość 
opracowanych procesów produkcyjnych. Możliwe staje się wykonywanie przed-
miotów o kształtach dotychczas niemożliwych do realizacji, cechujących się przy 
tym znacznie poprawionymi właściwościami użytkowymi. Coraz powszechniejsze 
wprowadzenie do przygotowania produkcji współczesnych systemów CAD/CAM 
powoduje również, że wielokrotnie skrócił się czas potrzebny do wdrożenia danego 
wyrobu do produkcji. Możliwe jest przygotowanie kodu sterującego obrabiarką 
w ciągu nawet kilkunastu minut. Oznacza to, że sensowne staje się użycie obrabiarek 
sterowanych numerycznie nie tylko w przypadku produkcji seryjnej, ale również 
dla wyrobów produkowanych jednostkowo. Unika się bowiem czasochłonnego 
etapu ręcznego tworzenia i testowania kodu sterującego obrabiarką. Powoduje to 
widoczną rewolucję we współczesnym przemyśle prowadzącą do marginalizacji 
obrabiarek sterowanych konwencjonalnie.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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Production preparation using computer systems
Abstract. The article presents a possibility of using contemporary CAD and CAD/CAM systems for
the computerized integrated preparation of production of selected parts on numerically controlled 
machine tools. Changes in the practical utilization of these systems occurring at present as a result of 
changes in the method of organization of production preparation and ever more complete integration 
of contemporary CAD systems with CAD/CAM systems are presented. 
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