AMD  NOWY STANDARD W PROJEKTOWANIU MECHANICZNYM?
Projektowanie jedynie w dwóch wymiarach staje siê przesz³oci¹. Coraz wiêksza iloæ u¿ytkowników decyduje siê na pracê w 3D, szczególnie wtedy, gdy ich zak³ad dysponuje obrabiarkami sterowanymi numerycznie
oraz gdy prowadzona jest zaawansowana analiza konstrukcji (MES, kinetyka w 3D). Nie ka¿dy jednak system
umo¿liwia tak potrzebne równoleg³e pos³ugiwanie siê rysunkami p³askimi i przestrzennymi konstrukcji. Wymóg ten doskonale spe³nia najnowsze dziecko amerykañskiej firmy
Autodesk o nazwie AMD  Autodesk Mechanical Desktop.
Jedn¹ z podstawowych zalet pakietu jest bazowanie na dobrze
znanym AutoCAD-zie, wykorzystywanie jego rysunków p³askich,
wreszcie pos³ugiwanie siê dobrze znanymi komendami. U¿ytkownik mo¿e przy relatywnie niewielkim nak³adzie pracy konstruowaæ skomplikowane obiekty przestrzenne, wykorzystuj¹c do tego
celu wczeniej wykonan¹ (np. w poprzedniej wersji AutoCAD-a)
dokumentacjê p³ask¹. Nadawanie konstrukcjom p³askim (jak i przestrzennym) wiêzów geometrycznych pozwala na ³atwe i bardzo precyzyjne wykonywanie projektów 3D.
Bardzo bogate rozwijalne menu ikonowe, praca na obiektach
renderowanych, szybki wybór odpowiedniej iloci rzutni przedstawiaj¹cych przedmiot, b³yskawiczne dopasowanie ca³ego widoku
przedmiotu do obszaru roboczego ekranu, dowolne ustawienie w
przestrzeni przedmiotu reprezentowanego siatkowo lub renderowanego  to tylko czêæ z wielu zalet programu. Wszystkie te elementy wp³ywaj¹ na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na wykrelenie modelu.
Ca³y pakiet, wyposa¿ony w opracowany specjalnie dla projektantów i in¿ynierów mechaników interfejs, sk³ada siê z trzech zasadniczych czêci:
AutoCAD 13 (w jego najnowszej wersji c4),
AutoCAD Designer  do modelowania bry³owego,
AutoSurf  do zaawansowanego modelowania powierzchniowego.

Bardzo przydatn¹ cech¹ pakietu jest projektowanie parametryczne poszczególnych elementów konstrukcji z zapisaniem danych do pliku tekstowego, mog¹cego podlegaæ dalszej obróbce
w arkuszu kalkulacyjnym lub zwyk³ym edytorze w DOS. Rozwi¹zanie to umo¿liwia tworzenie w³asnej bazy elementów powtarzalnych,
typoszeregów itp., oczywicie w trzech wymiarach.
AutoCAD Designer posiada wiele przydatnych narzêdzi do projektowania modeli. Bry³ê tworzymy przez wyci¹gniêcia, obroty itp.
Sama opcja wyci¹gniêæ oferuje wiele u¿ytecznych mo¿liwoci,
np. wyci¹gniêcie zarysu znajduj¹cego siê na zewn¹trz bry³y do jej

powierzchni lub do p³aszczyzny, tworzenie elementów typu wewnêtrznych ¿eber wzmacniaj¹cych z p³askich zarysów zewnêtrznych. Dodatkowo przy wyci¹gniêciach jednoczenie wybieramy sposób skojarzenia nowo tworzonej czêci elementu z obiektem bazowym 
wyciêcie, po³¹czenie, czêæ wspólna. Zaoszczêdza to w znacznym
stopniu czas zu¿yty na wykonanie elementu 3D.

Dodane nowoczesne narzêdzia do fazowania, zaokr¹glania,
szyku ko³owego lub prostok¹tnego, mog¹ce kopiowaæ, wycinaæ
lub ³¹czyæ ca³e czêci obiektu trójwymiarowego, jak i wbudowany
automatyczny generator otworów prostych, pog³êbionych, sto¿kowych  przelotowych, nieprzelotowych i gwintowanych, przy
po³¹czeniu z pe³n¹ parametryzacj¹ wszystkich danych okrelaj¹cych wy¿ej wymienione operacje, stwarzaj¹ bardzo przyjazne i silne narzêdzie do prawdziwego projektowania wszelkiego typu konstrukcji dla in¿ynierów.
W ka¿dej chwili u¿ytkownik mo¿e edytowaæ swoje obiekty przez
klikniêcie myszk¹ na czêci elementu maj¹cej ulec zmianie. Edycji mog¹
równie¿ podlegaæ wczeniej nadane wiêzy, wymiary  a wiêc wszystko
to, co jest odpowiedzialne za efekt koñcowy: gotowy produkt.
Twórcy pakietu posunêli siê tak daleko w mo¿liwociach edycyjnych, ¿e umo¿liwili analizê procesu powstawania naszej konstrukcji krok po kroku za pomoc¹ bardzo przydatnej komendy
AMREPLAY. Komenda ta pozwala na ledzenie go pocz¹wszy od
pierwszego zarysu i przeprowadzenie modyfikacji w dowolnym,
odpowiadaj¹cym konstruktorowi momencie. Je¿eli po³¹czymy to
z mo¿liwoci¹ edytowania parametrów okrelaj¹cych wymiary
przedmiotu (przechowywanych w pliku tekstowym), mo¿liwoci¹
redefiniowania wiêzów, jak i wykorzystaniem wczeniej stworzonych rysunków, to mo¿liwoci s¹ ogromne.
Obiekty projektowane nie musz¹ byæ bry³ami. Do ich konstrukcji mog¹ byæ wykorzystane wszelkiego rodzaju powierzchnie  za
operacje na nich odpowiada modu³ AMD AutoSurf. Ta czêæ pakietu umo¿liwia nam rozpinanie wszelkiego rodzaju powierzchni
opartych na zarysach, liniach, poliliniach i poliliniach 3D. Utworzenie powierzchni odbywa siê w najprostszy sposób: przez wskaza-
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nie zarysu i cie¿ki, przez wskazanie dwóch linii lub krzywych, wskazanie kilku linii okrelaj¹cych przekroje i cie¿ek itp.
Mo¿liwe jest wzajemne przycinanie powierzchni, ³¹czenie, zaokr¹glanie, dodawanie, edycja naro¿y itp. AutoSurf radzi sobie tym
samym doskonale z tak k³opotliwymi dotychczas operacjami, jak
np. zaokr¹glanie ró¿nymi promieniami naro¿y kostki.
Dodajmy, ¿e oba sposoby modelowania konstrukcji: bry³owy i
powierzchniowy, mog¹ harmonijnie wspó³istnieæ na jednym rysunku. Zmiany w rysunkach 3D s¹ automatycznie przenoszone na
rysunki p³askie i odwrotnie; modyfikuj¹c wymiary na rysunku
p³askim zmieniamy konsekwentnie bry³ê  czy¿ nie jest to optymalne rozwi¹zanie?
Osoby dobrze znaj¹ce poczciwego AutoCAD-a i projektuj¹ce w trzech wymiarach, doskonale znaj¹ utrudniony sposób sk³adania i wzajemnego ustawiania modeli 3D. Autodesk Mechanical
Desktop problem ten rozwi¹zuje w sposób doskona³y. Twórcy oprogramowania wyposa¿yli go w specjalistyczne narzêdzia do sk³adania, ustawiania i edycji z³o¿eñ 3D. Ca³y problem sprowadza siê
do wskazania plików rysunkowych (istnieje mo¿liwoæ skorzystania z przegl¹darki  Assembly Browser), maj¹cych tworzyæ ca³oæ,
i nadania im ³atwych i przyjaznych dla u¿ytkownika wiêzów przestrzennych (co wi¹¿e siê z automatycznym ustawieniem wzglêdem
siebie przedmiotów i ograniczeniem ich liczby stopni swobody).
Warto te¿ dodaæ, ¿e do definiowania z³o¿enia mo¿emy wykorzystaæ nie tylko pojedyncze elementy, ale tak¿e wczeniej zdefiniowane podz³o¿enia czy ca³e z³o¿enia, a ca³oæ zapisywana jest
w postaci pliku *.dwg zawieraj¹cego jedynie informacje o nazwach
poszczególnych czêci, cie¿kach dostêpu, informacje o wiêzach,
wzajemnym usytuowaniu, co znacznie ogranicza jego wielkoæ.
Zalet¹ tego typu zapisu jest równie¿ to, ¿e u¿ytkownik nie musi siê
martwiæ o wygl¹d z³o¿enia po dokonaniu jakiejkolwiek moderniza-

cji jednego z elementów wchodz¹cych w sk³ad ca³oci konstrukcji.
Rysunek z³o¿eniowy zostanie automatycznie uaktualniony.
Zarówno pojedyncze elementy zaznaczone przez konstruktora
grupy, jak i z³o¿enia, mog¹ byæ przedstawione w postaci rysunków
p³askich, generowanych na podstawie obiektów trójwymiarowych
w postaci rzutów prostok¹tnych, przekrojów, widoków izometrycznych ca³ych obiektów, a tak¿e czêci ciêtych. Na rysunkach p³askich mo¿na wstawiæ tabelê rysunkow¹ (program jest w takie tabele wyposa¿ony), odnoniki oraztabele z³o¿eniowe. Oczywicie,
wszystkie te elementy u¿ytkownik mo¿e dostosowaæ do swoich
potrzeb. Program umo¿liwia tak¿e automatyczne wykonywanie dokumentacji serwisowej, tzn. rysunków eksplodowanych, z mo¿liwoci¹ dowolnego definiowania odleg³oci pomiêdzy poszczególnymi elementami w przestrzeni.
Takie po³¹czenie obiektów 3D z rysunkami p³askimi tworzy z
pakietu AMD bardzo efektywne narzêdzie.
Do pakietu do³¹czony jest najnowszy IGES Translator, umo¿liwiaj¹cy komunikacjê z innymi systemami, a wed³ug informacji uzyskanych z Autodesku polska wersja pakietu jest praktycznie gotowa. Bêdzie ona bezp³atnie dostêpna dla ka¿dego obecnego u¿ytkownika systemu.
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