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Pierwsze wydanie ksi��ki po�wi�conej metodyce nauki komputerowego 
wspomagania projektowania CAD oraz programom CAD. Obejmuje wprowadzenie 
w zagadnienia modelowania 2D i 3D a tak�e sposoby prezentacji projektów. 

Ksi��ka stanowi podr�cznik wprowadzaj�cy w zagadnienia współczesnego 
procesu projektowo-produkcyjnego, korzystaj�cego z oprogramowania 
wspomagaj�cego zarówno proces projektowania jak te� wytwarzania wyrobów 
przemysłowych. Skierowana  jest do uczniów i nauczycieli oraz pocz�tkuj�cych i 
�rednio zaawansowanych u�ytkowników programów CAD zarówno w edukacji jak  
i w przemy�le. 

Przeznaczona jest jako podr�cznik do nauczania we wszystkich zawodach,  
w których wykorzystuje si� komputerowe wspomaganie projektowania na 
poziomie technika i szkoły policealnej  Mo�e równie� stanowi� uzupełnienie 
nauczania programów CAD na wydziałach technicznych wy�szych uczelni. 

Uzupełnieniem ksi��ki b�d� wydawane sukcesywnie zeszyty �wicze� po�wi�cone 
nauce najpopularniejszych programów CAD wykorzystywanych w edukacji oraz 
przemy�le takie jak : AutoCAD; Bricscad, Solid Edge czy Inventor. 

Jednym z elementów �wicze� jest projekt przekładni z�batej. Mo�emy dzi�ki 
niemu  porówna� prac� w modelerach 2D i 3D oraz nabra� umiej�tno�ci  
niezb�dnych  do  opracowywania  własnych  projektów i  tworzenia  poprawnej 
dokumentacji technicznej. 

Równocze�nie dalszym uzupełnieniem cyklu podr�czników jest przygotowywany 
podr�cznik do programów komputerowego wspomagania wytwarzania CAM oraz 
towarzysz�ce mu zeszyty �wicze� po�wi�cone programom CAM 

Po bli�sze informacje dotycz�ce publikacji zapraszamy na nasz� stron� 
internetow�    www.zero.waw.pl 

oraz     www.rea-sj.pl 
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Ksi��ka składa si� z  3 rozdziałów : 

• Rozdział  1    Wprowadzenie  
Zawiera informacje dotycz�ce współczesnego procesu projektowania  
i wytwarzania oraz ewolucji programów CAD i ich klasyfikacji  

• Rozdział  2    Edytory dokumentacji płaskiej (2D) 
Zawiera informacje dotycz�ce wektorowego zapisu informacji w programach 
CAD oraz struktury programów CAD i metodyki korzystania z programów. 
Omówione zostały zasady pracy z warstwami rysunkowymi, typy operacji 
rysunkowych i modyfikacji a tak�e zasady modelowania (2D) umo�liwiaj�ce 
tworzenia rysunków płaskich. 
Zajmuje si� zagadnieniami wymiarowania i opisywania rysunku, tworzenia 
bloków, zapisu i odczytu ró�nych formatów rysunków oraz pracy z przestrzeni� 
papieru i wydruku dokumentacji. 

• Rozdział  3    Modelowanie przestrzenne 3D 
Obejmuje podział obiektów 3D oraz sposoby ich konstruowania i wizualizacji.  
Omówione zostały zasady pracy w przestrzeni 3D oraz korzystanie  
z programów parametrycznych 3D zarówno w zakresie modelowania jak te� 
wykorzystywania modułów obliczeniowych, tworzenia animacji i prezentacji 
obiektów. 
Podano zasady tworzenia dokumentacji płaskiej z modeli 3D w ró�nych typach 
programów oraz problematyk� zarz�dzania dokumentacj� 
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