d po³owy 1998 roku firma Autodesk do³¹cza do ka¿dego pakietu programu AutoCAD, Mechanical Desktop
oraz aplikacji mechanicznej Genius CD-ROM o nazwie PowerParts. Co znajduje siê na tym kr¹¿ku?
PowerParts jest zapisan¹ w postaci elektronicznej, inteligentn¹ bibliotek¹ katalogów typowych elementów
konstrukcji elektromechanicznych wytwarzanych przez czo³owych producentów europejskich. Aktualnie dostêpna wersja biblioteki zawiera katalogi elementów ponad 20 producentów, wród których znajduj¹ siê miêdzy
innymi firmy znane równie¿ na rynku polskim, np.: Bosch, Siemens, Festo, Mannesmann itd.
Biblioteka PowerParts jest produktem znanej na polskim rynku firmy GENIUS CAD-Software GmbH, której
rodzina aplikacji mechanicznych o nazwach Genius LT, Genius i Genius Desktop zosta³a w maju 1998 roku zakupiona
przez Autodesk. Aplikacje te s¹ aktualnie dostêpne, pod dotychczasowymi nazwami, w ofercie firmy Autodesk.
Instalacja i obs³uga biblioteki PowerParts odbywa
siê w powszechnie znanym i przyjaznym dla u¿ytkownika rodowisku Windows (95/98/NT). Biblioteka jest dostarczana z w³asnym programem obs³ugi zawieraj¹cym
polecenia i narzêdzia pozwalaj¹ce u¿ytkownikowi na:
± sprawne poruszanie siê i prze³¹czania miêdzy katalogami elementów ró¿nych producentów;

Rys. 1.
Wstawianie
elementu jako
bloku do
rysunku, np.
AutoCAD-a
LT 97.
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± wybór w³aciwego elementu z bazy danych ustalonego katalogu i jego podgl¹d w oknie graficznym, w postaci wariantu wynikowego;
± edycjê wariantu wynikowego w oknie graficznym.
± wygenerowanie z bazy danych informacji tekstowej niezbêdnej do utworzenia listy elementów na rysunkach
z³o¿eniowych lub w postaci np. skoroszytu Excela;
± eksport aktualnego elementu (wariantu wynikowego) z okna graficznego programu obs³ugi PowerParts do systemu CAD za pomoc¹ jednej
z nastêpuj¹cych metod:
± wstawienie elementu w postaci bloku do aktualnie otwartego rysunku AutoCAD-a 14 lub LT;
± zapisanie w pliku o formacie DXF, a nastêpnie
wczytanie tego pliku w systemie CAD;
± wykorzystanie mechanizmu schowka i/lub metod opartych na technice Drag&Drop i OLE.

Cech¹ charakterystyczn¹ i wyró¿niaj¹c¹ bibliotekê
PowerParts sporód innych systemów tego typu jest jej
parametryczna natura. W systemie PowerParts ka¿dy element jest zapisany w postaci wzorca parametrycznego
z do³¹czon¹ baz¹ danych wartoci parametrów. Po wybraniu w³aciwego typu elementu i okreleniu odpowiednich wartoci parametrów z wzorca jest dynamicznie ge-

Rys. 2.
nerowany w³aciwy element w postaci tzw. wariantu wyWstawianie
nikowego. J¹dro parametryczne PowerParts jest oparte
elementu
na j¹drze Genius-Vario, zarz¹dzaj¹cym generowaniem np.
jako
elementów znormalizowanych w systemie Genius 14. Dla- wariantu
tego te¿ istnieje mo¿liwoæ bezporedniego po³¹czenia wynikowego do
biblioteki PowerParts z systemem Genius 14. Po wykorysunku
naniu takiego po³¹czenia katalogi biblioteki PowerParts Genius 14.
s¹ dostêpne bezporednio z poziomu Geniusa 14, a wstawiane elementy s¹ traktowane tak jak oryginalne obiekty systemu Genius (z ka¿dym elementem jest zwi¹zany
punkt informacyjny Geniusa, elementy mog¹ byæ obs³ugiwane za pomoc¹ tzw. Super Poleceñ itp.).
Bibliotek¹ PowerParts powinni siê g³ównie zainteresowaæ u¿ytkownicy systemów AutoCAD/Genius tworz¹cy dokumentacjê w bran¿y elektromechanicznej. Mog¹
z niej równie¿ korzystaæ wszyscy tworz¹cy dokumentacjê
w innych systemach, niekoniecznie opartych na produk-

tach firmy Autodesk. U¿ycie elementów z biblioteki PowerParts pozwala znacznie skróciæ czas tworzenia dokumentacji (wg opinii u¿ytkowników, w granicach 30-50%).
Powszechny i bezp³atny sposób dystrybucji biblioteki PowerParts (wspomniane wy¿ej do³¹czanie do produktów Autodesku) obowi¹zuje zgodnie z umow¹ przez
najbli¿sze trzy lata. Dziêki temu istnieje mo¿liwoæ otrzymania kr¹¿ka CD-ROM po przes³aniu zamówienia lub
ci¹gniêcia bliblioteki ze strony internetowej http://
www.powerparts.de.
Biblioteka PowerParts jest ci¹gle rozwijana, a liczba
dostêpnych katalogów powiêksza siê. Rozwój ten wynika nie tylko z coraz wy¿szych wymagañ u¿ytkowników
systemów CAD, ale jest równie¿ stymulowany przez producentów elementów konstrukcji elektromechanicznych,
zainteresowanych do³¹czeniem katalogów swoich wyrobów do systemu PowerParts i dotarciem w ten sposób
do bardzo szerokiego grona potencjalnych klientów.

jest dostêpne w polskiej wersji jêzykowej, ale mo¿e wspó³pracowaæ z polskimi wersjami systemów AutoCAD/Genius). Nowe wydanie bêdzie posiada³o ca³kowicie zmieniony, jeszcze bardziej przyjazny dla u¿ytkownika interfejs obs³ugi oraz miêdzy innymi:
± polecenia zapisu w bazie danych i wizualizacji
elementów w postaci bry³ AutoCAD-a (w formacie SAT);
± rozbudowane narzêdzia przeszukiwania bazy danych elementów wg ró¿nych kryteriów zadawanych przez u¿ytkownika;
± mo¿liwoæ obs³ugi formatów rastrowych itp.
Bezp³atny CD-ROM PowerParts i wiêcej informacji
mo¿na uzyskaæ w firmie MECH S.C., tel./fax: (48) 360
9255.

POWERPARTS R3
Wkrótce uka¿e siê nastêpne wydanie biblioteki PowerParts  wersja 3. (równie¿ w polskiej wersji jêzykowej), które bêdzie najprawdopodobniej zawiera³o katalogi wyrobów kilku firm polskich (aktualne wydanie nie

mgr in¿. Jan Dubowik, MECH S.C.
e-mail: mech_gen@masters.com.pl
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