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Streszczenie
W pracy przedstawiono ocenę praktycznego zastosowania nowoczesnego formatu JT, słuŜącego do
wymiany i prezentacji danych MCAD w warunkach rozproszonego biura konstrukcyjnego.

1. WSTĘP
Jednym z głównych problemów, odczuwalnych we współczesnej branŜy inŜynierskiej
jest szereg trudności dotyczących wymiany danych numerycznych, pomiędzy poszczególnymi
instytucjami przemysłowymi, wzajemnie ze sobą współpracującymi. Problem ten często
dotyczy równieŜ poszczególnych działów wchodzących w skład duŜych firm. Zjawisko to jest
szczególnie odczuwalne podczas wymiany danych opracowanych z zastosowaniem systemów
słuŜących do komputerowego wspomagania projektowania i konstruowania w branŜy
mechanicznej (MCAD). MoŜna wymienić kilka powodów powyŜszej sytuacji:
− mnogość aplikacji komputerowych, stosowanych w branŜy MCAD:
KaŜdy z producentów oprogramowania stara się zaspokoić potrzeby szerokiego grona
odbiorców, poszukujących systemów komputerowych do konkretnych zastosowań.
Profile działalności firm z identycznego segmentu rynkowego często róŜnią się od siebie.
Analogiczna sytuacja moŜe nastąpić w kwestii odmienności aplikacji MCAD stosowanych
przez te instytucje. Ich mnogość wynika teŜ z moŜliwości finansowych nabywców.
− róŜnorodność form zapisu danych:
Jednym z głównym czynników, utrudniających wymianę danych jest wykorzystanie przez
kaŜdy z systemów odpowiedniego jądra graficznego (kernel). Oficjalnie, większość
aplikacji wykorzystuje jeden z dwóch dominujących „kerneli”, tj. Parasolid lub ACIS,
lecz w praktyce są to róŜne generacje ww. jąder graficznych lub ich zmodyfikowane wersje.
− wdraŜanie na rynek kolejnych generacji oprogramowania:
Wraz ze wzrostem potrzeb biur projektowych oraz moŜliwości sprzętu komputerowego,
oferuje się nowe wersje istniejącego oprogramowania: o coraz większych moŜliwościach i
dedykowane dla szerszego grona nabywców. W decydującej większości przypadków,
odczytanie w nowszym systemie plików zapisanych w jego starszej wersji nie przysparza
trudności, natomiast w odwrotnej kolejności – mogą pojawić się problemy.
− złoŜoność numerycznego zapisu konstrukcji z branŜy mechanicznej:
Wymianie ulegać mogą modele pojedynczych części o bardzo złoŜonych kształtach (np.
wypraski wielkogabarytowe – kokpity samochodowe), a takŜe kompletne instalacje
technologiczne (np. numeryczny zapis konstrukcji orurowania elektrociepłowni). Nawet
niewielka nieprawidłowość podczas wymiany danych moŜe implikować ich bezuŜyteczność.
− ograniczony zakres danych podlegających wymianie:
Kompletna dokumentacja MCAD składać się moŜe m.in. z modeli części z chronologią
tworzenia, zapisu struktury zespołu części z rodzajami łączących je relacji, a takŜe z
asocjatywnej dokumentacji 2D. Pliki MCAD, poza geometrią 3D/2D, zawierać mogą
wiele danych typu „string” (np. nazwę zlecenia, numer modyfikacji projektu).
Przeniesienie powyŜszych informacji było do niedawna procesem wyjątkowo złoŜonym.
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Wobec powyŜszego, w przemyśle stosuje się tzw. translatory danych, czyli dodatkowe
narzędzia umoŜliwiające odczytanie w jednym systemie danych zapisanych w innym. Są to
jednak często aplikacje dodatkowo płatne, przez co wielu UŜytkowników decyduje się na
wymianę danych z zastosowaniem tzw. formatów pośrednich, tj. plików moŜliwych do
zapisania i odczytania w systemie bazowym i docelowym. Do formatów tych naleŜą m.in.
Parasolid, IGES, i SAT. Ich stosowanie jest jednak obarczone wadami.
Od wielu lat, szukano uniwersalnego sposobu wymiany danych, gwarantującego szeroki
zakres udostępnianych informacji, znaczną kompresję plików oraz umoŜliwiającego współpracę
wielu firm uŜywających odmiennego oprogramowania. Wydaje się, iŜ taki przełom nastąpił.
W zeszłym roku amerykańska korporacja komputerowa, UGS (producent m.in. systemów
Solid Edge, Unigraphics NX oraz dostawca jądra graficznego Parasolid) wprowadziła nowy
format, słuŜący do wymiany i prezentacji danych MCAD. Format ten nosi nazwę JT.
W pracy przedstawiono ocenę przydatności formatu JT do eksportu / importu danych
MCAD oraz ich prezentacji. RozwaŜania – na przykładzie transferu zapisu konstrukcji
zespołu części – skonfrontowano z preferowanym dotąd w większości biur projektowych
sposobem wymiany danych. W pracy wykorzystano system 3D MCAD UGS Solid Edge.
2. OGÓLNIE PREFEROWANY FORMAT WYMIANY DANYCH - PARASOLID
Według niezaleŜnych firm konsultingowych, blisko połowa systemów MCAD (w skali
globalnej) pracuje z wykorzystaniem jądra graficznego Parasolid. Wobec powyŜszego,
najczęściej stosowanym sposobem numerycznego zapisu konstrukcji, w celu jej wymiany
pomiędzy róŜnymi aplikacjami jest zapis w tzw. macierzystym formacie jądra graficznego.
Pliki zapisane w formacie Parasolid mogą posiadać rozszerzenia *.x_t lub *.x_b.
Dalsze rozwaŜania prowadzono na przykładzie zapisu konstrukcji kasy pancernej. Jest to
zamodelowany w Solid Edge zespół części (rys. 1), który łącznie zajmuje na dysku ok. 46 MB.

Rys. 1. Zespół części poddany procesowi eksportu / importu za pomocą formatów pośrednich.

W pliku zespołu (*.asm) – poza geometrią 3D – zapisano m.in.:
− wartości najwaŜniejszych wielkości fizycznych oraz technologicznych kaŜdej z części
wchodzących w skład zespołu (m.in. masa, objętość, lokalizacja środka masy i
objętości, momenty bezwładności, rodzaj i gęstość materiału, grubości blach, połoŜnie
ich warstwy obojętnej, wymiary blach w rozkroju, itd.) – rys. 2,
− wartości najwaŜniejszych wielkości fizycznych modelu całego zespołu – rys. 4,
− wartości parametrów typu „string” (numery kaŜdego z plików, numer projektu, nazwa
komputera, personalia konstruktora, dane zleceniodawcy, itd.) – rys. 3.
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Rys. 2. Narzędzie Physical Properties Manager, słuŜące
do przechowywania najwaŜniejszych parametrów
fizycznych i technologicznych wszystkich części
wchodzących w skład zespołu.

Rys. 3. Okno dialogowe Property Manager, w którym
zgrupowano m.in. wartości waŜniejszych danych typu
„string” dla wszystkich części wchodzących w skład
zespołu.

Rys. 4. Okno graficzne Physical Properties – Entire Model (wartości właściwości fizycznych całego zespołu).

W celu eksportu danych, zespół części nagrano w postaci pliku *.x_t (Parasolid w wersji
18.0), którego rozmiar wynosi ok. 5,9 MB. Tak silna kompresja wynika przede wszystkim z
celowego usunięcia chronologii modelowania kaŜdej z części, a takŜe relacji narzuconych w
zespole. Kompresja sprzyja udostępnianiu pliku kontrahentom za pośrednictwem Internetu.
Mając na celu import danych, ww. plik Parasolid otwarto w module Solid Edge Assembly,
co implikowało utworzenie zespołu części o strukturze analogicznej do przedstawionej na rys. 1.
Podczas wczytywania plików pośrednich oraz plików native większości aplikacji trzecich,
UŜytkownik ma moŜliwość zlecenia systemowi Solid Edge (SE):
− odzyskania parametrycznej chronologii modelowania geometrii kaŜdej z części,
− ponownego narzucenia relacji w zespole (nowość najnowszej wersji SEv20).
Chcąc uzyskać model zespołu, który zajmuje jak najmniej pamięci na dysku, nie skorzystano
z powyŜszych opcji. Wygenerowano pliki części, podzespołów i zespołu najwyŜszego poziomu, o
łącznym rozmiarze ok. 25,2 MB (znaczna róŜnica wobec 46MB w sytuacji wyjściowej).
W przypadku przeprowadzenia eksportu / importu danych z zastosowaniem „Parasolid’a”,
konsekwencją maksymalnego zmniejszenia łącznej wielkości plików jest utracenie: wartości
wielkości fizycznych i technologicznych wszystkich części w zespole (rys. 5), wartości
wielkości fizycznych całego modelu (rys. 7) oraz wartości parametrów typu „string” (rys. 6).
Chcąc ponownie dysponować wartościami najwaŜniejszych właściwości fizycznych
wszystkich części oraz całego modelu, UŜytkownik powinien manualnie przypisać wybrany
(ewentualnie domyślny) materiał dla kaŜdej z części lub ich grup (rys. 8). W celu rozpoczęcia
pracy z danymi „string” naleŜy manualnie wypełnić tabelę Property Manager (rys. 6).
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Rys. 5. Okno Physical Properties Manager
o zuboŜonej zawartości, w wyniku standardowej
wymiany danych.

Rys. 6. Wymiana danych za pośrednictwem pliku
Parasolid implikuje m.in. utracenie większości danych
typu „string”.

Rys. 7. Utracenie wartości wielkości fizycznych,
przechowywanych w oknie Physical Properties.

Rys. 8.Manualne przypisywania rodzaju materiału dla
części wchodzących w skład zespołu.

PowyŜsze stwierdzenia nie mają na celu krytyki formatu Parasolid! Opisane
sytuacje zajdą równieŜ podczas przedstawionego sposobu wymiany danych z zastosowaniem
innych formatów (IGES, SAT), jak teŜ podczas wczytywania plików native innych aplikacji
MCAD, np. CATIA v5, Pro/E, SolidWorks. NaleŜy pamiętać, Ŝe – poza JT – Parasolid to
nadal najskuteczniejszy sposób wymiany informacji MCAD, pozbawiony dodatkowych wad,
innych formatów pośrednich, tj. m.in.: znaczne rozmiary pliku i uszkodzenie geometrii modeli
części (IGES) oraz likwidacja obecności określonych części z modelu zespołu (SAT).
3. WYMIANA DANYCH Z ZASTOSOWANIEM FORMATU JT
Podczas eksportu opisywanego zespołu z zastosowaniem JT (rys. 9) uwagę zwraca moŜliwość:
− określenia stopnia kompresji zapisywanej geometrii (zwykła lub bardzo duŜa),
− eksportu tylko plików modeli widocznych w oknie graficznym,
− eksportu obiektów construction (powierzchni, krzywych) – tylko dla zwykłej kompresji,
− zapisania wszelkich właściwości plików Solid Edge, wchodzących w skład projektu,
− zapisania dodatkowych wymiarów oraz adnotacji technologicznych typu PMI,
− określenia struktury plików wynikowych (pojedynczy plik nadrzędny; plik zespołu
głównego oraz pliki części; plik zespołu wraz z plikami podzespołów i plikami części),
− określenia rodzaju plików, które zostaną zapisane w formacie JT (wszystkie pliki;
tylko pliki części; tylko pliki zespołu i podzespołów),
− elastycznego doboru jednostki miary,
− wskazania rodzajów plików, których uproszczenie ma być respektowane (najwyŜszy
zespół, podzespoły lub tylko części).
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W przypadku zwykłej kompresji geometrii opisywanego zespołu (tzw. „Precise Geometry”),
otrzymuje się plik JT o rozmiarze zaledwie ok. 1,7 MB. Dla bardzo duŜej kompresji geometrii
wartość ta wyniesie juŜ tylko 521 kB, co oznacza zmniejszenie rozmiaru pliku o ponad rząd
wielkości wobec 5,9 MB dla pliku Parasolid.
Podczas importu geometrii zapisanej z zastosowaniem formatu JT – niezaleŜnie od
stopnia kompresji geometrii – uwagę zwraca przede wszystkim moŜliwość (rys. 10):
− opcjonalnego wczytania geometrii typu construction (powierzchnie, krzywe),
− asocjatywnego powiązania wczytywanej geometrii z macierzystym plikiem JT.
MoŜliwość „zlinkowania” importowanej geometrii z plikiem wyjściowym jest moŜliwa
tylko dla plików JT o strukturze rozbudowanej („non-single JT document”). Fakt asocjatywności
umoŜliwia automatyczną aktualizację zaimportowanej geometrii, gdy kontrahent przesyła
kolejne wersje zapisu konstrukcji w plikach o tych samych nazwach, co uprzednio. Korzyść ta
jest osiągalna w przypadku zapisu pliku JT ze zwykłą i bardzo duŜą kompresją geometrii.

Rys. 9. Opcje eksportu geometrii w formacie JT.

Rys. 10. Opcje importu modelu w formacie JT.

3.1. PORÓWNANIE GEOMETRII MODELI CZĘŚCI, WCZYTANYCH Z PLIKU JT
O ZWYKŁEJ I BARDZO DUśEJ KOMPRESJI
W przypadku importu geometrii z JT o zwykłej kompresji („Precise Geometry”) – z pominięciem
odzyskiwania chronologii tworzenia części oraz relacji w zespole – otrzymuje się zespół
części o strukturze i sposobie wizualizacji, analogicznych do przedstawionych na rys. 1.
Wówczas, historia tworzenia kaŜdego z modeli części (rys. 11) uwzględnia tylko fakt
utworzenia spójnego obiektu początkowego o charakterze bryłowym („Base Feature”),
powstałego z połączenia powierzchni swobodnych (B-Rep: „Boundary Representation”).
Podobna sytuacja ma równieŜ miejsce podczas opisanego sposobu importu plików Parasolid,
z tą jednakŜe róŜnicą, iŜ pliki wczytane poprzez JT mają znacznie mniejszy rozmiar.

Rys. 11. Geometria bryłowa modelu części po imporcie
JT o zwykłej kompresji (widok cieniowany).

Rys. 12. Geometria płaszczyznowa modelu części po
imporcie JT o bardzo duŜej kompresji (widok krawędziowy).
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Po imporcie geometrii z zastosowaniem JT o bardzo duŜej kompresji, z uwzględnieniem
ww. załoŜeń, struktura zespołu jest równieŜ analogiczna do przedstawionej na rys. 1.
Ograniczona jest jednak wizualizacja linii widocznych/niewidocznych w trybie cieniowanym.
Powodem powyŜszego jest odmienny sposób zapisu geometrii części zespołu. Modele
części podlegają tzw. „tesselacji” – podziałowi lic płaskich oraz zakrzywionych na zbiór
trójkątów (rys. 12), co oznacza zaistnienie tzw. płaszczyznowego zapisu geometrii. W
literaturze CAx, tego typu geometrię określa się mianem „Facet Body”. Tesselację moŜna
zgrubnie porównać do dyskretyzacji modelu w preprocesorach aplikacji CAE – FEA (mesh).
3.2. CHARAKTERYSTYKA MODELI ZESPOŁÓW, WCZYTANYCH Z PLIKU JT O
ZWYKŁEJ I BARDZO DUśEJ KOMPRESJI
W przypadku importu omawianego zespołu części za pośrednictwem pliku JT o zwykłej
kompresji (1,7 MB), łączna wielkość wszystkich plików tworzących zespół wynosi 17MB.
Rezultatem powyŜszego importu jest uzyskanie prawidłowej geometrii bryłowej,
umoŜliwiającej przeprowadzenie w otrzymanym zespole m.in. następujących zadań:
− utworzenie (odtworzenie) i edycja relacji przestrzennych w zespole,
− przeprowadzenie obliczeń najwaŜniejszych wielkości fizycznych części i zespołu,
− dokonywanie pomiarów geometrycznych,
− sprawdzenie występowania kolizji (statycznych i dynamicznych),
− naniesienie przestrzennych wymiarów i adnotacji PMI,
− wykonanie dokładnej i asocjatywnej dokumentacji płaskiej.
Po zaimportowaniu zespołu zapisanego w JT o bardzo duŜej kompresji (521 kB), łączna
wielkość plików zespołu wynosi tylko ok. 12 MB. DuŜa kompresja implikuje ograniczenie tej
metody głównie do poglądowego prezentowania modelu, co moŜe być wręcz zaletą, o czym dalej.
Otrzymaną tak geometrię równieŜ moŜna wykorzystać do istotnych zadań MCAD, np:
− przeprowadzenie obliczeń najwaŜniejszych wielkości fizycznych części i zespołu,
− sprawdzenie występowania kolizji (statycznych i dynamicznych),
− wykonanie dokładnej i asocjatywnej dokumentacji płaskiej.
NiezaleŜnie od kompresji zastosowanej podczas zapisu JT, po zaimportowaniu geometrii
MCAD UŜytkownik posiada pełen dostęp do zapamiętanych w pliku tego formatu:
− parametrów fizycznych części – okno Physical Properties Manager wygląda jak na rys. 2,
− parametrów fizycznych całego zespołu – okno Physical Properties wygląda jak na rys. 4,
− wartości parametrów typu „string” – okno Property Manager wygląda jak na rys. 3.
Pośrednictwo formatu JT umoŜliwia więc wymianę danych MCAD w niespotykanie
szerokim zakresie. Poza geometrią MCAD, UŜytkownik otrzymuje pełen dostęp do
przypisanych jej właściwości – bez ograniczeń typowych dla innych formatów pośrednich.
Porównanie łącznego rozmiaru plików tworzących zespół części, po imporcie z
zastosowaniem określonego formatu eksportu/importu danych, przedstawiono na rys 17.
4. WIZUALIZACJA DANYCH MCAD Z ZASTOSOWANIEM PRZEGLĄDAREK
W wielu sytuacjach, pełen eksport / import geometrii MCAD nie jest konieczny.
Częstym zjawiskiem jest potrzeba prezentacji konstruowanego wyrobu innym instytucjom,
wchodzącym w skład tzw. łańcucha dostaw (ang. „supply chain”). Jak wspomniano, mogą to być
firmy zamawiające dany produkt, jego uŜytkownicy oraz szereg współwykonawców (firmy z
branŜy wzornictwa przemysłowego, ergonomii, marketingu, itd.). Prezentowanie ww. danych
odbywa się wówczas przewaŜnie z następującymi załoŜeniami:
− kontrahenci nie mają dostępu do aplikacji MCAD,
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− wybrani kontrahenci nie powinni mieć moŜliwości poznania dokładnych wymiarów
i właściwości fizycznych prezentowanego modelu (ochrona własności know-how),
− wymiana danych odbywa się przewaŜnie przez Internet, co implikuje konieczność
radykalnego zmniejszania wielkości udostępnianych plików.
Częstą metodą publikowania projektów MCAD jest umoŜliwienie dostępu do
interaktywnych stron internetowych. Solid Edge umoŜliwia ich tworzenie, dzięki narzędziu o
nazwie Web Publisher (rys. 13). Łączny rozmiar takiej strony WWW w przypadku
omawianego zespołu części to 1,1MB, a dostęp do niej umoŜliwia m.in.:
− analizę postaci geometrycznej konstruowanego wyrobu (w tym struktury zespołu),
− pobieranie informacji typu „string” na temat wskazanych części (rys. 13a),
− dostęp do zestawienia materiałowego zespołów części (rys. 13b),
− przeprowadzanie wyszukań określonych części w zespole (rys. 13c),
− dokonywanie przekrojów w celu poznania szczegółów konstrukcyjnych (rys. 13d).

a)

b)

d)

c)
Rys. 13. Przedstawienie geometrii produktu z zastosowaniem interaktywnej strony WWW: a) pobieranie
informacji o wskazanych częściach, b) analiza zestawień materiałowych zespołu, c) prowadzenie złoŜonych
wyszukań części, d) analiza szczegółów, moŜliwa dzięki elastycznemu stosowaniu płaszczyzn tnących.

Więcej moŜliwości oferuje zastosowanie bezpłatnych przeglądarek MCAD. Podstawową
przeglądarką systemu Solid Edge jest View&Markup / XpresReview. Proces prezentacji
danych z jej zastosowaniem rozpoczyna się od wprowadzenia zapisu analizowanej konstrukcji
do jej środowiska, a następnie, zapisania go w formie typowego dla tej przeglądarki pliku:
*.pcf (Packaged Collaboration File). Zaleca się tworzenie pliku *.pcf na podstawie
macierzystych plików Solid Edge (*.par, *.psm, *.asm), choć moŜliwe jest teŜ wprowadzenie
do View&Markup plików w formatach Parasolid oraz JT. Praca z przeglądarką
View&Markup (rys. 14) umoŜliwia współpracującym instytucjom m.in.:
− analizę postaci geometrycznej produktu, liczności oraz struktury zespołu (rys. 14a),
− zastosowanie konfiguracji wyświetlania ustanowionych w zespole (rys. 14a),
− dostęp do najwaŜniejszych właściwości fizycznych wskazanych części (rys. 14b),
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−
−
−
−

dokonanie pomiarów, np. minimalnej odległości pomiędzy danymi częściami (rys. 14b),
wstawienie komentarzy, np. zaleceń zwiększenia grubości wskazanych blach (rys. 14c),
dokonywanie przekrojów w celu poznania szczegółów konstrukcyjnych (rys. 14d).
dołączenie do *.pcf dodatkowych plików, np. stowarzyszonej dokumentacji 2D,
dokumentów pakietu MS Office, obrazów rastrowych, itd.

a)

b)

d)

c)
Rys. 14. Wybrane aspekty pracy z plikiem *.pcf z zastosowaniem przeglądarki View&Markup:
a) narzucanie określonej konfiguracji wyświetlania, b) dokonywanie pomiarów wielkości fizycznych, w tym
metrologicznych, c) wstawianie komentarzy inŜynierskich, d) dokonywanie przekrojów.

Podczas wysyłania *.pcf do kontrahenta (via e-mail), UŜytkownik moŜe uniemoŜliwić
innym osobom dokonywanie w pliku pomiarów i przekrojów. Jest to uznana metoda ochrony
własnego know-how z jednoczesną moŜliwością prezentowania produktu firmom współpracującym.
UŜytkownik, który otrzyma plik *.pcf z naniesionymi komentarzami (rys. 14c) moŜe m.in.
wstawić własne komentarze (w formie odpowiedzi – ustosunkowania się do ww. uwag) oraz
odesłać plik do wysyłającego lub przesłać go dalej.
Rozmiar pliku *.pcf, utworzonego na podstawie zespołu pobranego z SE wynosi 658 kB.
Porównanie rozmiaru plików stosowanych do wymiany oraz prezentacji danych
MCAD przedstawiono na rys 17.
4.1. WYKORZYSTANIE JT2GO - DARMOWEJ PRZEGLĄDARKI PLIKÓW JT
Darmowa przeglądarka plików JT, o nazwie JT2GO, równieŜ umoŜliwia m.in. analizę postaci
produktu, struktury zespołu (rys. 15a) oraz dokonywanie przekrojów (rys. 15b) i pomiarów.
Technologia JT wykracza jednak znacznie dalej. MoŜliwe jest m.in. bezpośrednie i
asocjatywne osadzenie pliku JT w podstawowych dokumentach pakietu MS Office (Word,
Excel, Power Point). Wykorzystuje się do tego standardowe narzędzia OLE. Po wysłaniu np.
pliku MS Word z zakorzenionym JT istnieją dwie moŜliwości:
− jeŜeli w komputerze, gdzie kontrahent otworzył ww. plik, nie zainstalowano JT2GO,
osadzony JT będzie wizualizowany analogicznie do pliku rastrowego (rys. 16a),
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− jeŜeli zainstalowano JT2GO, kontrahent uzyska m.in. pełną swobodę manipulacji
3D modelem oraz moŜliwość ukrywania/pokazywania wybranych części (rys. 16b).
Wobec powyŜszego, dzięki wprowadzeniu technologii JT przez UGS, pojawiło się wręcz
pojęcie „3D w WORD’dzie”, które wcale nie jest Ŝartem.
Pamiętać naleŜy, iŜ zakorzeniony w ten sposób plik JT jest profesjonalnym plikiem
pośrednim MCAD, w którym zawarto znacznie więcej niŜ „tylko” geometrię produktu.

b)

a)

Rys. 15. Interface darmowej przeglądarki JT2GO podczas analizy:
a) struktury zamodelowanego zespołu, b) szczegółów konstrukcyjnych za pomocą przekrojów

a)

b)

Rys. 16. Wykorzystanie technologii JT do prezentacji konstrukcji z zastosowaniem MS WORD:
a) wizualizacja pliku w postaci obrazu rastrowego, b) pełna manipulacja 3D osadzonym modelem.
łączny rozmiar plików tworzących zespół
części, po imporcie z zastosowaniem
określonego formatu

rozmiar plików, stosowanych do wymiany i
prezentacji danych MCAD

Rys. 17. Porównanie rozmiaru plików (w zaokrągleniu) tworzących zespół części po imporcie z zastosowaniem
określonego formatu, a takŜe rozmiaru plików stosowanych do wymiany i prezentacji danych MCAD.
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5. WNIOSKI
Kompleksowa technologia JT to przełom w zakresie waŜnych dla współczesnego
przemysłu zagadnień wymiany i prezentacji danych MCAD, pomiędzy współpracującymi
instytucjami. Ze względu na powyŜsze, UGS umoŜliwiła wszystkim czołowym aplikacjom
MCAD, zapisywanie modeli w formacie JT. Dzięki temu, znaczna większość współczesnych
konstruktorów moŜe z powodzeniem korzystać z takich zalet JT, jak:
− przenoszenia geometrii design (bryłowej) i construction (powierzchnie, krzywe),
− zdolność do dwóch rodzajów kompresji geometrii: zwykłej i bardzo duŜej,
− moŜliwość zapisania wszelkich właściwości „string” plików wchodzących w skład
eksportowanego/importowanego modelu, jak równieŜ wymiarów i adnotacji PMI,
− zdolność do ochrony właściwości intelektualnych know–how bez utraty moŜliwości
efektownej prezentacji modelowanej geometrii,
− moŜliwość asocjatywnej i automatycznej aktualizacji importowanej geometrii,
− niewielkie rozmiary plików, implikujące łatwość przesyłania via e-mail,
− zakorzenianie OLE w plikach MS Office z moŜliwością manipulacji 3D modelem,
− dostępność dedykowanej darmowej przeglądarki JT2GO,
− wsparcie przez darmowe przeglądarki, np.: View&Markup, XpresReview, SE Viewer
PowyŜsze zalety zauwaŜyli nie tylko autorzy pracy. Od około roku, format JT jest
standardowym formatem wymiany danych w czołowych koncernach branŜy motoryzacyjnej i
lotniczej. Jest on równieŜ szeroko stosowany w firmach segmentu średniego, jak np. biura
konstrukcyjne firm z tzw. bydgoskiego zagłębia narzędziowego.
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