
Inżynierowie poszukiwali narzędzi ułatwiających ich pracę właściwie od zawsze. Narzędzia te 
miały sprawić, by mogli skupić się na koncepcyjnej stronie swoich zadań, a mniej czasu 
poświęcać na żmudne i powtarzalne czynności. Ten proces trwa niezależnie od sukcesów na 
tym polu także i dziś. W ostatnich kilkudziesięciu latach to programy komputerowe wyznaczają 
kolejne granice nowoczesnego designu. Dzięki nim przedmioty codziennego użytku w naszych 
mieszkaniach mają elegancki, stylowy i ergonomiczny kształt, samochody mają futurystyczne
i jednocześnie opływowe linie, a programy komputerowe niemal zawsze zawierają skróty 
klawiszowe do najczęściej używanych funkcji. Każda branża zmienia się dzięki dostępowi do 
coraz nowszych rozwiązań i rozwojowi algorytmów dostępnych wraz z kolejnymi wersjami 
używanego oprogramowania. Jest to długotrwały proces, który zmienił postrzeganie 
otaczających nas urządzeń oraz wywarł duży wpływ na wszystkie największe branże, jak 
przemysł, budownictwo czy media.

Narzędzia mające za zadanie pomóc w opracowaniu konkretnego, optymalnego parametru 
istniały już wcześniej. Nie były one jednak na tyle inteligentne, aby samemu zaproponować 
geometrię potrzebnego elementu. Od dawna znane są również rozwiązania pozwalające na 
wybór optymalnych wartości spełniających zadane kryteria- proces ten nie był jednak nigdy 
twórczy, a ograniczał się jedynie do sprawdzenia wszystkich dostępnych kombinacji parametrów 
i wyboru tego, który najlepiej spełnia zadane warunki. Konstruktor definiował listę wartości, bądź 
zakres, w których te wartości parametrów miały się zmieścić, a oprogramowanie przez 
sprawdzenie wszystkich możliwych kombinacji starało się ustalić, która z nich będzie tą 
najbardziej optymalną. W dobie dynamicznego rozwoju wszystkich dziedzin nauki takie narzędzia 
mogą nie być już wystarczające.

Najnowszą technologią, która trafiła do rąk konstruktorów dając im nowe możliwości jest 
niewątpliwie technologia Generative Design. Pozwala ona na automatyczne wygenerowanie 
ogromnej ilości wariantów na podstawie zadanych warunków brzegowych. Dzięki temu 
konstruktor nie musi już samodzielnie przygotowywać modelu i modyfikować pojedynczych 
wartości parametrów w niewielkich – bezpiecznych – granicach obserwując, jak zmienia się 
charakterystyka produktu. Teraz, dzięki Generative Design model tworzony jest w całości przez 
komputer. Po zdefiniowaniu warunków brzegowych model tworzony jest od zera. Na podstawie 
nieskończonej ilości wyników spełniających zadane kryteria można oprzeć wygląd nowego 
przedmiotu lub zainspirować się w dalszej pracy. 



Dobrym przykładem ilustrującym możliwości nowej technologii Generative Design jest 
przypadek zastosowania jej podczas projektowania krzesła. Ustalono kilka parametrów, 
które krzesło musiało spełniać: wysokość siedziska, liczbę nóg, szerokość całego mebla 
oraz maksymalne obciążenie, któremu zostanie poddane gdy usiądzie na nim człowiek. 
Na tej podstawie algorytm stworzył kilkadziesiąt wariantów odpowiadających zadanym 
wymaganiom. Oczywiście wiele z nich było nieakceptowalnych, niemożliwych do 
wytworzenia lub najzwyczajniej brzydkich. Ważne jednak jest to, że kilka z nich nadawało 
się do produkcji. Co więcej, uzyskane dzięki algorytmowi projekty często wykraczały 
poza to, co przyszłoby projektantom do głowy w trakcie standardowego procesu 
projektowego.

Wykorzystanie tego nowego narzędzia pozwoliło konstruktorom nie tylko przyspieszyć 
czas potrzebny na opracowanie nowego mebla, ale też pomogło zwiększyć jego 
kreatywność podpowiadając różne, często nieoczywiste kształty, których wcześniej nie 
brali pod uwagę.

Dzięki temu powstał mebel jedyny w swoim rodzaju
- o nietypowym kształcie, bardziej przypominającym 
roślinę niż znany każdemu element wyposażenia wnętrza.

Zastosowanie technologii Generative Design sprawiło,
że otrzymano obiekt o niespotykanej dotąd formie.



Częstym pytaniem i wątpliwością jest koszt wdrożenia technologii Generative Design 
oraz fizyczne możliwości produkcji otrzymanych kształtów. Do tej pory produkcja 
zaawansowanych, dowolnych kształtów przy użyciu tradycyjnych metod była 
niemożliwa. Dopiero technologia druku 3D z metodą SLS (Selektywne Spiekanie 
Laserowe) pozwoliła tworzyć elementy metalowe w dowolnych, nawet najbardziej 
nieregularnych kształtach. Wraz z rozwojem druku 3D kształt elementu przestaje być 
bowiem jakimkolwiek problemem. Obecnie największą przeszkodą może okazać się 
koszt takiego rozwiązania. Oczywistym jest, że cena elementu otrzymanego
w technologii druku 3D będzie większa, niż wieloseryjna produkcja metodami 
tradycyjnymi. Czasami jednak korzyści wynikające z produkcji części, wykorzystując 
Generative Design, w dłuższej perspektywie czasu przewyższają początkowe wyższe 
koszty.

Świetnym przykładem wykorzystania technologii Generative Design
jest wdrożenie w firmie Airbus, która utworzyła nową wersję ścianki 
podziałowej kabiny samolotu. Innowacyjna konstrukcja okazała się
nie tylko lżejsza, ale i wytrzymalsza od swojej poprzedniczki.
Początkowe, wyższe koszty produkcji nie były problemem, po
obliczeniu o ile mniej paliwa lotniczego jest zużywane dzięki
obniżeniu masy jednej tylko części szybko okazało się, iż zwrócą się
z nawiązką,

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że są branże, w których za pomocą 
tradycyjnych metod projektowych dawno już zbliżono się do 
optymalnych rozwiązań - jednak mimo to wciąż jest tam miejsce 
na innowacje i ulepszenia. Gdzie obniżenie masy o każdy kilogram 
daje zyski rzędu milionów dolarów i w których osiągnięcie dalszych 
oszczędności możliwe jest jedynie z użyciem najnowszym metod
i możliwości. Branża lotnicza jest tego idealnym przykładem.


