NOWOCI: AMD - ODS£ONA DRUGA
roku 97 ka¿dy ju¿ dosta³ co nowego: projektanci  AutoCAD-a 14, graficy  MAX-a. Teraz czas na mechaników. Dobry wujek Autodesk sprawi³ wam na gwiazdkê milutki prezent  czyli AMD w ods³onie drugiej. Jest
to kompletne rodowisko do modelowania przestrzennego, sk³adaj¹ce siê z nastêpuj¹cych czêci: AutoCAD,
AutoCAD Designer, AutoSurf oraz translator IGES. Przygoda z AMD zaczê³a siê w marcu 1996. Po roku
nast¹pi³a podwy¿ka do wersji 1.2. Wersja druga w pe³ni zas³uguje na tak¹ zmianê numeracji, g³ównie ze wzglêdu na
nowy procesor (kernel), czyli czêæ oprogramowania odpowiedzialn¹ za modelowanie. W wersji 1.2 pracowa³ dla Was
ACIS 2.1, obecnie spotkacie siê z wersj¹ 3.0. O ACIS-ie za chwilê, teraz przyjrzyjmy siê zmianom w programie.

Tworzenie obiektów
Modelowanie cienkocienne (shell)
To. na co czekalimy  narzêdzie
tworz¹ce z bry³y powierzchnie o zadanych grubociach. W poprzednich
wersjach tworzenie takich bry³ by³o
bardzo pracoch³onne, czasami, przy
skomplikowanych kszta³tach, wrêcz
niemo¿liwe. Wskazujemy bry³ê pe³n¹
typu solid i pojawia siê okno dialogowe z rysunku obok. Wybieramy p³aszczyznê tworz¹c¹ danej ciany, gruboæ
oraz powierzchnie, które maj¹ byæ usuniête. Gruboæ cian mo¿e byæ oczywicie parametrem.
Zaokr¹glenia (fillets)
Teraz mo¿na zaokr¹glaæ na cztery ró¿ne sposoby. Opcje cubic i linear
pozwalaj¹ tworzyæ zaokr¹glenie zmienne na d³ugoci
(definiuje siê promieñ pocz¹tkowy
i koñcowy). Ró¿nicê pomiêdzy tymi
dwoma komendami dobrze widaæ na rysunku obok.
Operacje Boolea
W wersji 1.x ka¿da czêæ musia³a
byæ budowana osobno od podstaw.
Po przesiadce z AutoCAD-a
niemo¿noæ wykonywania operacji logicznych
doprowadza³a mnie do rozpaczy, kiedy trzeba
by³o powiêciæ du¿o wiêcej czasu na wykonanie tych samych bry³. Bez Boolea pracowa³o
siê jak bez rêki. No i w wersji 2.0 Autodesk
oddaje mi tê rêkê. Mo¿na skonstruowaæ obiekt
sk³adaj¹cy siê z kilku bry³, a nastêpnie przekszta³ciæ go w czêæ poleceniem Part à Convert solid. Co za ulga!
Kopiowanie
I znów porównanie z wersj¹ 1.x. Je¿eli korzystaj¹c z niej stworzy³e otwór i potrzebowa³e cztery takie otwory, to operacjê tworzenia musia³e powtórzyæ cztery razy. Denerwuj¹ce, prawda? Dlatego dla ukojenia nerwów do-

stalimy polecenie, które pozwala na kopiowanie zarówno w granicach jednego obiektu, jak i z obiektu do obiektu. Mo¿emy przy tym okreliæ, które parametry nowego
obiektu maj¹ byæ zale¿ne od obiektu bazowego, a które
nie (na przyk³ad tworzymy grupê trzech otworów, które
maj¹ ró¿ne, niezale¿ne rednice, ale zmiana g³êbokoci
jednego z nich poci¹ga automatycznie za sob¹ zmianê
w dwóch pozosta³ych).

Przegl¹darka
Przydatnoæ tego narzêdzia zrozumie ka¿dy, kto tworzy³ skomplikowane czêci, na których wykonywa³ szereg operacji, potem robi³ z tego skomplikowane z³o¿enie,
a w dodatku nie mia³ nawyku notowania tego, co zrobi³
na kartce! Je¿eli kartka zginê³a, to powstawa³a sytuacja nikt nic nie wie. Obecnie wszystko wie
Desktop Browser, który zapisuje historiê powstawania elementu lub z³o¿enia. Oprócz poprawy czytelnoci historii tworzonego elementu, mo¿na równie¿ pos³uguj¹c siê Browserem ingerowaæ w kolejnoæ powstawania danego elementu. Na rysunku widaæ przyk³ad takiego
dzia³ania. Zosta³y tu zamienione miejscami komendy Extrusion Blind2 i Extrusion Blind
3 (oczywicie program sprawdza poprawnoæ nowej sekwencji). Zamiany poleceñ dokonujemy wskazuj¹c ikonê reprezentuj¹c¹ dan¹ operacjê i przeci¹gaj¹c j¹ w nowe
miejsce. Mi³o i przyjemnie.
Dziêki Browserowi ³atwo przemieszczaæ siê pomiêdzy poszczególnymi rodowiskami, zale¿nie od potrzeb
edytowaæ czêæ (Drawing), z³o¿enie (Assembly),
utworzone widoki (Scene) lub rysunek (Drawing).

NURBS
Do dyspozycji mamy narzêdzie do modelowania czterech podstawowych rodzajów powierzchni (planar, extruded, ruled, revolved) oraz modelowania zaawansowanego (free-form). AMD
umo¿liwia ciêcie bry³ za pomoc¹ tych powierzchni, a stworzona w ten sposób czêæ jest w pe³ni
edytowalna. U¿ytkownik sam okrela sposób
i parametry ³¹czenia dwóch powierzchni. Tak stworzon¹ powierzchniê mo¿emy poddaæ edycji za pomoc¹ uchwytów AutoCAD-a, mo¿na j¹ wyd³u¿yæ (extend) lub uci¹æ korzystaj¹c z opcji Fillet,
Intersect i Project .
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Z³o¿enia
Tworzysz skomplikowan¹ maszynê? Nie szkodzi.
AMD pozwala tworzyæ z³o¿enia zawieraj¹ce setki czêci.
Z³o¿enie budowane jest na podstawie parametrycznych
zale¿noci pomiêdzy poszczególnymi czêciami, nawet
je¿eli wystêpuj¹ one w ró¿nych plikach, a edycja czêci
sk³adowej mo¿e odbywaæ siê bezporednio w rodowisku z³o¿eniowym. Wbudowane narzêdzia analizy pozwalaj¹ na okrelenie masy, objêtoci, powierzchni, rodka
ciê¿koci czy te¿ momentów bezw³adnoci. Program
sprawdza, czy czêci sk³adaj¹ce siê na z³o¿enie nie koliduj¹ pomiêdzy sob¹, a je¿eli tak, to obszary te s¹ automatycznie podwietlane. Je¿eli chcecie, to AMD stworzy tzw. rysunek rozstrzelony (ale nie rozstrzelany!), na
którym widaæ wszystkie czêci bior¹ce udzia³ w z³o¿eniu, oddalone od siebie o zadan¹ wartoæ z zachowaniem
ograniczeñ wystêpuj¹cych w z³o¿eniu.
Tworzone jest tak¿e zestawienie materia³ów, które mo¿e byæ edytowane np.
w Microsoft Access czy Microsoft Excel,
a zmiany wprowadzone do zestawienia powoduj¹ aktualizacjê projektu (i vice versa). Informacje
stworzone w zestawieniu mog¹ byæ w dalszym etapie
wykorzystane choæby do oszacowania kosztów. Arkusz
kalkulacyjny nadaje siê równie¿ do wykorzystania w procesie projektowania, gdzie na przyklad parametr bry³y
jest równy wartoci danej komórki Excela. Mo¿na wykorzystaæ tê metodê do tworzenia serii czêci bazuj¹cych
na kszta³cie podstawowym, lecz ró¿ni¹cych siê niektórymi wymiarami. Nowoci¹ w wersji 2.0 AMD jest odbicie lustrzane i skalowanie w odniesieniu do czêci.

Rysunki
Dokumentacja 2D tworzona jest na podstawie modeli
przestrzennych wykonanych w procesie projektowym,
a rysunek jest bezporednim odzwierciedleniem istniej¹cego modelu 3D i wprowadzenie zmian w stworzonym
urz¹dzeniu powoduje aktualizacjê rysunku wykonawczego. Komunikacja pomiêdzy rysunkiem i modelem jest dwukierunkowa, tak wiêc je¿eli zdecydujemy siê na zmiany,
których bêdziemy dokonywaæ w rysunku, to zostan¹ one
oczywicie uwzglêdnione w modelu przestrzennym. AMD
pozwala na generowanie m.in. widoków izometrycznych,
prostok¹tnych, jak równie¿ widoków szczegó³ów. Wymiarowanie i opis mo¿e byæ tworzone wed³ug ró¿nych standardów (ANSI, ISO, DIN, JIS) lub wed³ug w³asnych preferencji. W wersji drugiej dodano jeszcze jedn¹ ciekaw¹
funkcjê. Wyobra sobie, ¿e tworzysz d³ugi wa³ek i przedstawienie go ca³ego na rysunku wykonawczym nie jest
potrzebne. Wystarczy pokazaæ obydwa koñce, a w czêci
rodkowej wykonaæ urwanie. W wersjach poprzednich
by³o to niemo¿liwe, poniewa¿ wa³ek bêd¹c obiektem 3D
musia³ byæ odwzorowany w ca³oci. Teraz istnieje natomiast mo¿liwoæ wyrzucenia czêci rodkowej
wa³ka, co powoduje, ¿e rysunek staje siê bardziej czytelny. Oczywicie wszystkie parametry
wa³ka nie ulegaj¹ zmianie, istnieje on dalej jako
model przestrzenny.
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Komunikacja
AMD obs³uguje nastêpuj¹ce standardy: IGES (wersja 5.3), STL, DWG, DWF, DXF, SAT, 3DS, WMF, EPS,
BMP oraz IDF i VRML.

ACIS 3.0
Autorem wiêkszoci wy¿ej opisanych nowoci jest
ACIS 3.0. Jest to procesor przestrzenny programu, odpowiedzialny za ca³oæ modelowania. Jego dostawc¹ dla
AMD jest firma Spatial Technologies. Zmieniona i poprawiona zosta³a architektura programu, co powinno zaowocowaæ zwiêkszeniem szybkoci i stabilnoci Autodesk Mechanical Desktop. Je¿eli chcecie poznaæ dok³adniej cechy ACIS-a polecam ich stronê internetow¹:
http://www.spatial.com/.

Wymagania sprzêtowe
Rosn¹. Wymagane jest rodowisko Windows 95 lub
Windows NT. Wartoci minimalne do nauki to Pentium
90, 64 Mb RAM, karta grafiki 800x600x 256 kolorów i 62
Mb wolnego dysku. Jak kto chcia³by zacz¹æ pracowaæ
z AMD 2.0 na powa¿nie, niech przygotuje siê na zap³acenie rachunku za Pentium 200 i 128 Mb RAM. Oczywicie komputer jest w stanie poch³on¹æ ka¿d¹ iloæ gotówki pod pozorem zwiêkszenia szybkoci, wiêc Wasze
wydatki s¹ ograniczone jedynie zasobnoci¹ portfela.

Partnerzy MAI
Autodesk zadba³, ¿eby jego kontakt z projektantem
nie koñczy³ siê w momencie stworzenia obiektu w Autodesk Mechanical Desktop. Aby rozszerzyæ mo¿liwoci
AMD, wybrano czo³owych twórców oprogramowania,
których zgrupowano w stowarzyszeniu nazwanym MAI
(Mechanical Applications Initiative). Dziêki bliskiej
wspó³pracy aplikacje firm zrzeszonych w MAI s¹ bardzo
dobrze zintegrowane z AMD.
Zalety? Pos³u¿my siê przyk³adem, czyli programem do
analizy MES
firmy MacNealSchwendler.
Przy tradycyjnym podejciu,
je¿eli trzeba
poddaæ obiekt
analizie wytrzyma³ociowej, to jest on najpierw zapisywany w formacie eksportowym AutoCAD-a (np. DXF) i dopiero potem wczytywany do programu analizuj¹cego. Oczywicie podczas
takich operacji prawie zawsze wystêpuj¹ problemy z poprawnym przetworzeniem wszystkich danych, co wi¹¿e
siê ze strat¹ cennego czasu i nerwów. Za³o¿eniem MAI
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jest integracja
programów ze
rodowiskiem
AMD, czyli teraz taka analiza
odbêdzie siê
wewn¹trz
AMD. Wczytujemy program jako nak³adkê na Autodesk Mechanical
Desktop
(plug-in) i w ten sposób, nie opuszczaj¹c ani na chwilê
naszego rodowiska projektowego, dostajemy zmodyfikowane menu, w którym jest zestaw narzêdzi do przeprowadzenia tej¿e analizy. Dodatkow¹ zalet¹ jest to, ¿e program ten jest tak skonstruowany, aby poradzi³ sobie z nim
przeciêtny in¿ynier, który niekoniecznie musi siê znaæ na
zaawansowanych narzêdziach do analizy MES.
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A oto lista dziedzin wyodrêbnionych w ramach projektu MAI:
automatyzacja procesu projektowego (Design Analysis);
analiza in¿ynierska (Reverse engineering/CMM);
analiza metod¹ elementów skoñczonych (Finite-Element Analysis);
analiza dynamiki i kinematyki (Kinematic/Dynamic
Analysis);
analiza tolerancji (Tolerance Analysis);
analiza przep³ywu tworzywa sztucznego (Plastic
Flow Analysis);
wytwarzanie form wtryskowych (Mold Making);
programowanie NC (NC Programming);
produkcja elementów z blach (Sheet-Metal Production).
Szczegó³owy opis firm wspó³pracuj¹cych z Autodeskiem oraz opisy ju¿ gotowych i przygotowywanych
rozszerzeñ bran¿owych znajdziecie na stronie:
http://www.autodesk.com/mcad
Jaros³aw Koziewicz
e-mail: 3d@helion.com.pl

