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Streszczenie 
W artykule omówione zostały zintegrowane systemy komputerowe CAD, a dokładniej program 2D 

jakim jest Auto CAD oraz system 3D – Solid Works. Oba te programy są dziś powszechnie wykorzy-
stywane w przemyśle samochodowym. W dobie coraz szybszego postępu informatycznego, do niedaw-
na tak bardzo rozpowszechnione programy 2D, coraz częściej ustępują miejsca bardzo zaawansowa-
nym i zintegrowanym komputerowo systemom 3D. 
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WSTĘP 

Biura projektowe firm produkcyjnych korzystają z oprogramowania 2D, ale coraz częściej 
zaczynają przesiadać się na systemy 3D. Jest to pewien proces, który polega na korzystaniu 
z programów 2D w czasie nauki modelowania trójwymiarowego, pomocne jest także zinte-
growane 2D z 3D. Dzięki takiemu postępowaniu nastąpi wycofanie stosowania systemów 2D, 
oczywiście poza obszarami, gdzie praca w nich jest konieczna, na przykład przy tworzeniu 
dokumentacji technicznej. Istotnym problemem jest połączenie oby sposobów projektowania. 
Modelowanie w środowisku trójwymiarowym daje znaczne polepszenie wydajności, ale po-
czątkowo przeszkodą może się okazać sposób pracy z interfejsem, a także poznanie popraw-
nej kolejności tworzenia i edycji modemu w systemach, w których mamy do czynienia z hi-
storia operacji. Inżynierowie bazując na rysunkach 2D, a także na metodach projektowania, 
których nabyli przez lata doświadczeń rysując w programach dwuwymiarowych, mogą teraz 
tworzyć i zarazem optymalizować je w systemach 3D [1]. 

Skonfigurowane systemy CAD/CAM mogą zostać wprowadzone w danym przedsiębior-
stwie motoryzacyjnym, oczywiście jeżeli spełniają oczekiwania pracujących w nim konstruk-
torów i projektantów, a także przyczynią się znacząco do szybkości i zmniejszenia kosztów 
projektowania i wytwarzania [2].  

Systemy zintegrowane CAD są wyposażone w modelowanie geometryczne, za pomocą 
którego jest projektowany obiekt. System CAD posiada dwa podstawowe typy modeli płaski 
2D i przestrzenny (bryłowy) 3D. Nie ulega wątpliwości, iż najmniej skomplikowany jest mo-
del płaski 2D, jest to ukazanie modelowanego obiektu w dwóch rzutach, na dwóch prostopa-
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dłych względem siebie płaszczyznach. Kiedy mamy do czynienia ze złożonymi obiektami, 
stanowi to pewne wady ponieważ widoczne są jedynie krawędzie zamodelowanego obiektu. 
Modelowane obiekty są tworzone przy pomocy punktów, linii, okręgów, itp. Niewątpliwą 
zaletą modeli 2D jest to, iż przy ich użyciu wykorzystuje się dość mało pamięci komputera 
i liczby danych, w przypadku modelowania obiektów i ich przenoszenia do innych systemów [3]. 

1. PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA PROGRAMU 2D (AUTO CAD)  
DO WYKONANIA RYSUNKU ZŁOŻENIOWEGO I WYBRANYCH 
RYSUNKÓW WYKONAWCZYCH PRZEKŁADNI 2-STOPNIOWEJ 
O ZĘBACH ŚRUBOWYCH 

AutoCAD – oprogramowanie to umożliwia użytkownikowi szybkie i proste wykonywanie 
dokumentacji technicznej. Program umożliwia przejrzyste i dokładne wykonywanie rysun-
ków technicznych. Jest on wykorzystywany do wykonywania projektów 2D, a przy nowszych 
wersjach możliwe jest również modelowanie 3D. Jest to bez wątpienia jeden z najpopular-
niejszych programów przeznaczonych do komputerowego wspomagania projektowania [5]. 
Przykład: 
– złożenie przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych (rysunek wykonany w programie 

Auto CAD) 

 
Rys. 1. Rysunek złożeniowy przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych (rysunek wykonany 

w programie Auto CAD 2005) 
Źródło: Opracowanie własne. 

– wybrane elementy przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych (rysunki wykonane 
w programie Auto CAD) 
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Rys. 2. Rysunek wykonawczy pokrywy (rysunek wykonany w programie Auto CAD 2005) 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 3. Rysunek koła zębatego (rysunek wykonany w programie Auto CAD 2005) 
Źródło: Opracowanie własne. 
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2. PRZYKŁADOWE WYKORZYSTANIE SYSTEMÓW 3D (SOLID 
WORKS) DO WYKONANIA MODELU ZŁOŻENIA I MODELI 
WYBRANYCH ELEMENTÓW PRZEKLADNI 2-STOPNIOWEJ  
O ZĘBACH ŚRUBOWYCH 

Solid Works – program ten umożliwia modelowanie 3D, a także wykonywanie na ich 
podstawie rysunków 2D dokumentacji technicznej. Możliwe jest również tworzenie rysunków 
wykonawczych i złożeniowych. Praca w środowisku wirtualnym programu Solid Works jest 
bardzo prosta, przyjemna i intuicyjna. W wersji podstawowej, użytkownik może korzystać 
z takich modułów jak: Simulation Express, bardzo uproszczone analiza MES, oraz analiza 
CFD [4]. 
Złożenie przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych (model wykonany w programie 
Solid Works) 

 
Rys. 3. Model przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych, obiekt zamodelowany w programie 

Solid Works 2010 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 4. Model przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych, widok wnętrza, obiekt zamodelowany 

w programie Solid Works 2010 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Wybrane elementy przekładni 2-stopniowej o zębach śrubowych (modele wykonane 
w programie Solid Works 

 
Rys. 5. Model koła zębatego, obiekt zamodelowany w programie Solid Works 2010 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 6. Model pokrywy, obiekt zamodelowany w programie Solid Works 2010 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Rys. 7. Model wskaźnika poziomu oleju, obiekt zamodelowany w programie Solid Works 2010 
Źródło: Opracowanie własne. 
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PODSUMOWANIE 

Po określeniu podstawowych założeń dotyczących projektu, pierwszym etapem jego reali-
zacji było wykonanie poprawnych obliczeń, dotyczących między innymi: modułu kół zęba-
tych, ich wymiarów, odległości osi kół współpracujących ze sobą, sprawdzenie nacisków He-
rza. Kolejnym etapem części obliczeniowej, był dobór wszystkich części znormalizowanych. 
Następnym etapem było wykonanie rysunku złożeniowego całej przekładni 2-stopniowej 
o zębach śrubowych, oraz wykonanie rysunków wykonawczych poszczególnych wybranych 
części przekładni. Ten etap projektu został wykonany w programie 2D Auto CAD. Ostatnim 
etapem projektu było wykonanie poszczególnych modeli projektowanej przekładni i w koń-
cowej fazie jej złożenia w programie 3D Solid Works. Zostało to zrobione w celu lepszej wi-
zualizacji wykonanego projektu, oraz wskazania różnic między systemami 2D a 3D.  
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APPEARANCE OF ROADS DEVELOPMENT  
DESIGN 2D TO 3D WITH USE OF CAD/CAM 

FOR THE AUTOMOTIVE INDUSTRY 

Abstract 
The article presents the integrated computer systems, CAD / CAM, and more which is a 2D pro-

gram Auto CAD and 3D system - Solid Works, both of these programs are now widely used in the au-
tomotive industry. In the era of increasingly rapid progress of information technology, until recently, 
so widespread 2D programs, are increasingly giving way to a very advanced computer systems and 
integrated 3D. 
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