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O d wielu lat obserwujemy ro-
snącą popularność technolo-
gii BIM w procesie projekto-
wania architektury i konstruk-

cji budowlanych [8]. Moduł parame-
tryczny zastosowany w aplikacjach
pracujących w technologii BIM pozwa-
la projektantowi nie tylko na szybkie
projektowanie, ale również sprawne
wprowadzanie zmian do projektu [9].
Zalet tej technologii jest wiele. Nieza-
przeczalnie jedną z nich jest jedno-
czesna budowa modelu analityczne-
go, który towarzyszy budowie modelu
fizycznego. Tworzone są modele
analityczne następujących elementów
konstrukcyjnych: słupów; elementów
ram (np. belek i stężeń); stropów;
ścian nośnych i elementów fundamen-
tów. Pomimo tego, że model analitycz-
ny tworzony jest automatycznie w cza-
sie budowy modelu fizycznego kon-
strukcji, można go modyfikować od-
dzielnie, bez zmiany modelu fizyczne-
go. Przy skomplikowanych konstruk-
cjach, model analityczny zwykle wy-
maga dodatkowych zmian [4]. Model
analityczny, który towarzyszy mode-
lowi geometrycznemu, można ekspor-
tować do programu obliczeniowego,
poszukując optymalnego schematu
statycznego [3]. W modelu analitycz-

nym istotne są w przede wszystkim
osie elementów prętowych oraz płasz-
czyzny elementów powierzchniowych,
a także warunki brzegowe, zarówno
kinematyczne, jak i statyczne [2]. Ob-
liczeń statycznych MES można doko-
nać w programach, które współpracu-
ją z technologią BIM, np. Robot Struc-
tural Analysis, Prosteel, ANSYS, Aba-
qus czy SOFiSTiK. Poprawnie sporzą-
dzony model analityczny w aplikacji
BIM zdecydowanie ułatwia późniejsze
obliczenia [7], skraca czas realizacji
projektu, poprawia jakość dokumen-
tacji, minimalizuje ryzyko popełniania
błędów [5].

Budowa modelu
analitycznego

Przedstawione w artykule projekty
wykonano w aplikacji Revit – po-
wszechnej na całym świecie aplikacji
BIM. Budowę każdego projektu rozpo-
częto od wyboru dyscypliny, która na-
rzuca pewne ustawienia widoczności
i wyświetlania poszczególnych ele-
mentów modelu. Dostępne dyscypliny
umożliwiające automatyczne tworze-
nie modelu analitycznego wraz z mo-
delem fizycznym, to architektura, kon-
strukcje, instalacje oraz projektowanie
zagospodarowania terenu. Wybór dys-
cypliny konstrukcyjnej zapewnia wgląd
w model analityczny, aczkolwiek

na każdym etapie projektant może
stworzyć model analityczny, powiela-
jąc model fizyczny i zmieniając wyświe-
tlanie jego grafiki (rysunek 1).

Podstawową różnicą pomiędzy dwo-
ma modelami jest ich wygląd. Model fi-
zyczny wiernie odwzorowuje efekt koń-
cowy projektu, czyli wizualizację 3D
ścian, belek oraz wszystkich innych ze-
wnętrznych składowych tego widoku
(rysunek 2). W zależności od wielkości
projektu może ciągle przybywać
elementów składowych, co wprowadza
ogólny chaos oraz brak możliwości do-
kładnego oglądu wybranej części pro-
jektu. Dzieje się tak z powodu nakłada-
jących się na siebie kolejnych części,
które bywają często niemożliwe do
przeanalizowania. Korzystając z mo-
delu analitycznego projektant może
na bieżąco kontrolować jego popraw-
ność. Ma bowiem znacznie lepszy
wgląd w strukturę tego modelu niż
modelu fizycznego, nie wprowadzając
przy tym żadnych zmian. Projektant
może poprawić czytelność modelu,
zmieniając dowolnie kolory całych be-
lek, ich początku oraz końca, a także
kolory wyświetlania ścian czy stropów,
z jednoczesną zmianą ich przezroczy-
stości (rysunek 3). Przed rozpoczęciem
pracy z modelem analitycznym warto
również sprawdzić ustawienia kon-
strukcyjne, przede wszystkim automa-
tyczne wykrywanie połączeń modelu
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analitycznego. Wartość odległości, któ-
rą ustawia projektant, determinuje póź-
niejsze zachowania elementów anali-
tycznych, które mogą dopasowywać
się wraz z zmienianym modelem fi-

zycznym lub nie. Z mojego doświad-
czenia wynika, że wartość ta powinna
wynosić co najmniej połowę najcień-
szej przegrody użytej w projekcie.

W przypadku wykrycia niespójności
modelu projektant może modyfikować
węzły, osie prętów czy płaszczyzny
stropów. W celu wykrycia elementów
niepołączonych zastosowano filtry, któ-
re pozwalają na zlokalizowanie wszyst-
kich węzłów (rysunek 4). Narzędzie fil-

trów wyświetla pręty wg zadanych re-
guł, np. węzły połączone automatycz-
nie (niebieski), połączone manualnie
(różowe) i rozłączone (czerwone), co
pokazano na rysunku 5.

Modyfikacja węzłów,
osi i płaszczyzn

Rozłączone węzły można dopasować
ręcznie, nie zmieniając modelu fizyczne-
go (rysunek 6). Zaznaczając rozłączone
punkty węzłowe, dopasowano je do ist-
niejących osi i płaszczyzn, zapewniając
tym samym spójność modelu.

W podobny sposób Revit pozwala
na edycję osi prętów czy płaszczyzn
stropów. W przypadku stropu warstwo-
wego płaszczyzna modelu analityczne-
go może powstać w środku symetrii lub

Rys. 2. Model fizyczny konstrukcji stalowej
hali dwunawowej
Fig. 2. Physical model of a steel structure of
a double-edged hall

Rys. 3. Model analityczny obiektu magazy-
nowo-suszarniczego
Fig. 3. Analytical model of warehouse and
drying facility

Rys. 4. Okno dodawania filtrów
Fig. 4. Filters

Rys. 5. Widoczność węzłów wg reguł
Fig. 5. Visibility of nodes by rules

Rys. 1. Okno edycji wyświetlania grafiki
Fig. 1. Visibility/Graphics overwrites
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środku konstrukcji, a powinna być zlo-
kalizowana na samej górze stropu.
Zmiany wprowadza się ręcznie za po-
mocą uchwytów węzła (rysunek 7) lub
przez zmianę położenia po osi Z. Istnie-
je również możliwość podświetlenia
w modelu fizycznym zmian dokonanych
w modelu analitycznym. W tym celu
zmieniono opcje wyświetlania grafiki
i włączono wyświetlanie kategorii mo-
delu analitycznego.

Wykorzystanie spójnego
modelu analitycznego

Przygotowany projekt hali przemy-
słowej (rysunek 8) wyeksportowano
z aplikacji Revit do aplikacji Robot

Structural Analysis Professional i do-
konano w nim obliczeń. Obie aplikacje
pozwalają na obustronny przepływ da-
nych i informacji za pomocą rozszerze-
nia RTD lub IFC. Analizy statyczno-wy-
trzymałościowe można wykonać
w aplikacji desktopowej Robot Structu-
ral Analysis Professional lub w aplika-
cji chmurowej Robot Structural Analy-
sis 360 [1].

Opracowanie spójnego modelu ana-
litycznego na podstawie modelu fizycz-
nego przynosi wiele korzyści. Przede
wszystkim inżynier konstrukcji otrzy-
muje osie, płaszczyzny, podpory oraz
przekroje niezbędne do wykonania ob-
liczeń. Z modelu BIM przenoszone są
również informacje na temat właściwo-
ści fizycznych materiałów, obciążenia
wraz z kombinacjami oraz warunki
podparcia elementów. Zarówno archi-
tekt, jak i konstruktor mogą pracować
na niezależnych modelach i swobodnie
wymieniać się informacjami. Konstruk-

tor może zmieniać elementy analitycz-
ne i sporządzać listę zmian przekrojów
czy profili dla architekta. Architekt z ko-
lei może sugerować konstruktorowi
wprowadzanie nowych lub zmiany już
istniejących elementów [6]. Rezultaty

przeprowadzonych obli-
czeń analizy konstrukcji,
takie jak geometria, profi-
le elementów stalowych
czy zbrojenie elementów
żelbetowych, mogą być
z kolei przekazywane da-
lej i tym samym umożli-
wiają szybkie przygotowa-
nie dokumentacji warszta-
towej dla wykonawców.

Podsumowanie

Model analityczny jest uproszczoną
reprezentacją 3D pełnego opisu inży-
nierskiego dotyczącego konstrukcyjne-
go modelu fizycznego. Poprawnie wy-
konany model analityczny ułatwia pra-
cę konstruktorowi i zawiera informacje
na temat parametrów elementu, fizycz-
nych właściwości materiału, pozycji do-
myślnej względem elementu konstruk-
cyjnego oraz położenia względem
płaszczyzny rzutowania – umieszczo-
nej lub dostosowanej. Używając aplika-
cji obliczeniowych, inżynierowie bu-
dowlani są w stanie również sprawdzać
oraz projektować elementy konstrukcji
zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami budowlanymi. Pracując
w technologii BIM, projektanci mogą
uniknąć błędów i kolizji dzięki ciągłemu
wglądowi w modele 3D oraz sprawnej
wymianie informacji.
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Rys. 6. Ręczna edycja położenia węzłów
Fig. 6. Manually edition of the position of
nodes

Rys. 7. Przesuwanie węzła płaszczyzny stropu
Fig. 7. Moving a floor plane node

Rys. 8. Model fizyczny hali przemysłowej
Fig. 8. Physical model of the industrial hall




