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Analiza konstrukcji w programie Robot Structural Analysis

Analiza konstrukcji w programie Robot Structural Analysis

Rysunki warsztatowe wykonane 
w programie AutoCAD Structural Detailing

Oprogramowanie Autodesk
®

 Robot™ Structural Analysis 
Professional uzupełnia proces modelowania informacji 
o budynku (BIM) o skoordynowaną cyfrową analizę 
i projektowanie konstrukcji. 

Ułatwione wykonywanie 
zintegrowanych analiz konstrukcyjnych.

Autodesk
®

 Robot™ Structural Analysis Professional 

to wszechstronne, szybkie i ułatwiające współpra-

cę rozwiązanie, które pomaga uzyskać przewagę 

konkurencyjną na światowym rynku. Dedykowane 

do modelowania informacji o budynku (BIM) opro-

gramowanie Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional umożliwia wykonywanie obliczeń 

w najbardziej złożonych modelach. Pozwala auto-

matycznie generować siatki elementów skończo-

nych, stosować nieliniowe algorytmy i korzystać 

z obszernego zestawu norm projektowych, a tym 

samym otrzymywać wyniki w niezwykle krótkim 

czasie. Zapewnia ponadto płynny, ułatwiający 

współpracę przepływ zadań oraz dwukierunko-

we połączenie z wiodącymi produktami fi rmy 

Autodesk. Wraz z otwartym interfejsem projekto-

wania aplikacji (API), Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional stanowi skalowalne, dające 

się przystosować do potrzeb projektantów w ró-

żnych krajach rozwiązanie, umożliwiające analizę 

dużych i złożonych konstrukcji budowlanych.

Dodatkowe narzędzia dla Subskrybentów 

Dostępny wyłącznie dla posiadaczy Subskrypcji 

dodatek Robot™ Extensions dla oprogramowania 

Autodesk
®

 Robot™ Structural Analysis Professional 

rozszerza możliwości analitycznych narzędzi fi rmy 

Autodesk i pozwala projektantom konstrukcji 

osiągać pożądane rezultaty w sposób jeszcze 

bardziej elastyczny. Proste narzędzia umożliwiają 

wyodrębnianie dużych ilości danych z programu 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional, 

bez konieczności posiadania specjalistycznej wie-

dzy programistycznej.

Dwukierunkowe połączenie z programem Revit Structure

Dwukierunkowe połączenie oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional i Autodesk
®

 Revit
®

 Structure przy 

pomocy łącza analitycznego Autodesk Revit Extensions, zapewnia płynny import i eksport modeli konstrukcji pomiędzy tymi dwo-

ma programami. Dwukierunkowe połączenie pozwala precyzyjniej przeprowadzać analizy konstrukcji i otrzymywać dokładniejsze 

wyniki, umożliwiające aktualizację modelu informacji o budynku i sporządzanie skoordynowanej dokumentacji budowlanej.

Od modelu analitycznego po rysunki wykonawcze

Przy pomocy oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis Professional projektanci konstrukcji mogą płynniej prze-

syłać wybrane dane projektowe do programu AutoCAD
®

 Structural Detailing, co zapewnia zintegrowany przepływ zadań na 

wszystkich etapach przedsięwzięcia – od analiz, poprzez projektowanie konstrukcji, po sporządzenie ostatecznej dokumenta-

cji i rysunków konstrukcyjnych.

Modelowanie w programie Revit Structure



Modelowanie, analizy i projektowanie

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional pozwala użytkownikom prze-

prowadzać różnorakie analizy konstrukcji, jak również 

wyposażone jest w narzędzia dedykowane do: 

modelowania, analizowania i projektowania budy-

nków. Funkcje projektowania budowlanego obejmują 

widoki rzutów kondygnacji, ułatwiające tworzenie 

słupów i rozmieszczanie belkowania. Tworząc po-

dobne piętra budynku inżynierowie mogą skorzystać 

z odpowiednich narzędzi i efektywnie dodawać, 

kopiować, usuwać oraz edytować geometrię.

Zaawansowane metody modelowania i auto-

matycznego generowania siatek 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional to 

rozbudowana aplikacja wyposażona w zaawanso-

wane opcje generowania siatek, które umożliwiają 

inżynierom budowlanym efektywniejsze opraco-

wywanie nawet najbardziej złożonych modeli. 

Narzędzia do automatycznego defi niowania siatki 

pozwalają ręcznie sterować jej parametrami, dopra-

cowywać ją oraz generować siatkę wokół otworów 

dowolnego kształtu i rozmiaru. Różnorodność do-

stępnych narzędzi siatkujących przyspiesza tworze-

nie wysokiej jakości siatek elementów skończonych 

na dowolnym kształcie konstrukcji. 

Możliwości analityczne 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

to zaawansowane, łatwe w użyciu i wydajne 

narzędzie do przeprowadzania liniowych analiz 

statystycznych, które daje inżynierom budowla-

nym możliwość wyjścia poza tradycyjne metody 

analityczne, stosowane w innych programach. 

Oprogramowanie ułatwia badanie alternatywnych 

rozwiązań projektowych oraz analizowanie linio-

wych i nieliniowych zachowań konstrukcji. Pozwala 

łatwo i efektywnie analizować wiele rodzajów 

nieliniowości. Umożliwia analizy, takie jak: P-delta, 

analiza naprężenia/kompresji elementów konstru-

kcji i podpór, kabli i plastikowych zawiasów oraz 

wiele innych. Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional zapewnia najnowocześniejsze narzę-

dzia do dynamicznego analizowania konstrukcji, 

a wysokiej jakości, szybkie i dynamiczne solvery 

obliczeniowe, dodatkowo ułatwiają i przyspieszają 

to zadanie. 

Solvery obliczeniowe 

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional wyposażone jest w najno-

wocześniejsze solvery, umożliwiające przeliczanie 

nawet najbardziej złożonych modeli konstrukcji. 

Te oparte na zaawansowanej technologii algory-

tmy analityczne, pozwalają inżynierom budo-

wla nym szybciej osiągnąć wyniki i w ten sposób 

łatwiej optymalizować lub ponownie analizować 

konstru kcje oraz badać szereg konfi guracji kon-

strukcyjnych. 

Zaawansowane możliwości modelowania 
i automatycznego generowania siatek

Najnowocześniejsze solvery obliczeniowe

Jesteśmy bardzo zado-
woleni z oprogramo-
wania Autodesk Robot 
Structural Analysis 
Professional, które 
w jednym pakiecie 
do modelowania kon-
strukcji łączy możli-
wości wykonywania 
zaawansowanych 
analiz z biegłością 
projektowania z wielu 
materiałów. To rozwią-
zanie niewątpliwie 
pomaga nam sprostać 
wymaganiom naszych 
klientów, a także utrzy-
mać przewagę konku-
rencyjną na rynku. 

— David Monti
Dyrektor, inżynier budowlany
GP Structures 

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural Analysis 
Professional wyposażone jest w najnowocześniejsze 
narzędzia do automatycznego generowania siatek 
elementów skończonych.

Szybsze przeprowadzanie symulacji 
i obliczeń złożonych konstrukcji.

Szeroki zakres możliwości analitycznych



Autodesk Robot Structural Analysis Professional to 
wszechstronne oprogramowanie do przeprowadzania 
całościowych analiz, wyposażone w otwarty interfejs 
API, które zapewnia większą elastyczność analizowania 
i projektowania różnorodnych konstrukcji. 

Duża wszechstronność i analizy całościowe

Projektowanie elementów żelbetowych i stalowych 

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional wyposażone jest w zinte-

growane moduły umożliwiające projektowanie 

elementów stalowych i żelbetowych w oparciu 

o ponad 40 międzynarodowych norm stalowych i 30 

norm żelbetowych. Upraszcza to proces projektowa-

nia oraz ułatwia wybieranie i ocenianie elementów 

konstrukcyjnych.

Różnorodne opcje prezentowania wyników analiz

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional zapewnia elastyczny dostęp 

do wyników analiz. Rezultaty można przeglądać 

w odniesieniu do poszczególnych elementów, części 

konstrukcji lub do jej całości – w formie wykresów 

i map. Wyniki w formie tabel dają się łatwo fi ltrować, 

a określone informacje można wyświetlać i bez tru-

du przenosić do arkuszy kalkulacyjnych na potrzeby 

końcowego przetwarzania danych. 

Rozszerzone możliwości 

z otwartym interfejsem API 

Koncepcja łączenia ze sobą aplikacji, aby uzyskać 

jedno rozwiązanie, nie jest nowa, jednak niewiele 

aplikacji oferuje równie praktyczne podejście, 

co oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional. Program wykorzystuje 

stworzoną przez fi rmę Microsoft technologię COM 

(component object model), dzięki której może być 

programowany przez każdego inżyniera. Otwarty 

i bardziej elastyczny interfejs programowania 

aplikacji API oferuje obszerny zakres możliwości, 

w tym: integrację oprogramowania Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional z takimi aplikacjami 

zewnętrznymi, jak: Microsoft Excel
®

, Microsoft Word 

i AutoCAD
®

; wyodrębnianie wyników z programu 

Autodesk Robot Structural Analysis Professional; 

pisanie programów przetwarzania końcowego 

(np. specjalnych, opartych o normy analiz elemen-

tów: stalowych, betonowych, drewnianych i alu-

miniowych) oraz tworzenie w programie Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional konstrukcji 

parametrycznych.

Funkcja kompozycji wydruku umożliwia zachowywa-

nie tabel i widoków modelu w zdefi niowanym przez 

użytkownika układzie. W przypadku wprowadzenia 

zmian w modelu, wyniki i mapy zachowane w tym 

układzie są automatycznie odświeżane. Wydruki 

można generować bezpośrednio z kompozycji 

wydruku lub prezentować je w edytorze Microsoft
®

 

Word w formacie HTML.  

Międzynarodowe normy projektowe

Użytkownik programu Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional ma do dyspozycji ponad 60 

baz danych z profi lami konstrukcyjnymi i mate-

riałami z całego świata, które ułatwiają realizację 

międzynarodowych projektów. Dzięki wbudowanym 

70 normom projektowym z różnych państw, inży-

nierowie budowlani mogą posługiwać się w obrębie 

jednego, zintegrowanego modelu, metrycznymi lub 

anglosaskimi jednostkami miary, kształtami profi li 

oraz normami budowlanymi dostosowanymi do 

wymagań konkretnego kraju.

Wersje językowe ułatwiające dostęp

do światowego rynku

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional pozwala konkurować na 

światowym rynku. Obsługuje wiele języków, w tym: 

angielski, francuski, rumuński, hiszpański, rosyjski, 

polski, chiński i japoński, a tym samym wspomaga 

pracę wielonarodowych zespołów. Analizę konstru-

kcji można wykonać w jednym języku, a wynik wyge-

nerować w innym – ułatwia to współpracę członków 

międzynarodowych zespołów. W jednym modelu 

konstrukcji możliwe jest zastosowanie kombinacji 

anglosaskich i metrycznych jednostek miary, co 

pozwala dostosować go do różnych środowisk. 



Modelowanie informacji o budynku dla inżynierii budowlanej

Modelowanie informacji o budynku dla inżynierów 

budowlanych opiera się na tej samej metodologii, 

koncentrującej się na modelu cyfrowym, który 

umożliwia koordynację danych z architektami, 

inżynierami, mechanikami, elektrykami, 

projektantami instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 

inżynierami budownictwa wodnego i lądowego. 

Model cyfrowy zintegrowany jest z projektem, 

wynikami analiz i dokumentacją, co pozwala 

rozszerzyć go na wszystkie etapy procesu 

budowlanego – od projektu po wykonanie i budowę.

Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional

Oprogramowanie Autodesk Robot Structural 

Analysis zapewnia płynny przepływ zadań 

i współdziałanie z Autodesk
®

 Revit
®

 Structure 

– rozwiązaniem do modelowania informacji 

o budynku fi rmy Autodesk, przeznaczonym dla 

inżynierii budowlanej. Wyposażone jest ponadto 

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to 

zintegrowany proces tworzenia a następnie 

wykorzystywania skoordynowanych, spójnych 

informacji o budynku, począwszy od etapu 

projektowania, poprzez budowę aż do jego 

użytkowania. Stosując proces modelowania 

informacji o budynku architekci, inżynierowie, 

budowniczowie i właściciele budynków mogą 

łatwo tworzyć skoordynowane cyfrowe informacje 

projektowe i dokumentację. Informacje te 

wykorzystywane są następnie do przeprowadzania 

analiz, wizualizacji i symulacji pozwalających 

dokładnie przewidywać zachowanie się budynku, 

jego wygląd oraz koszty, a także wybudować go 

szybciej, ekonomiczniej i przy mniejszym wpływie 

na środowisko naturalne.

w otwarty interfejs projektowania aplikacji (API), 

który pozwala rozszerzyć zakres możliwości 

projektowania i analizowania konstrukcji oraz 

dostosować program do indywidualnych potrzeb.

Autodesk Revit Structure 

Oprogramowanie Revit Structure łączy 

wielomateriałowy model fi zyczny z modelem 

analitycznym. Tym samym umożliwia jednoczesne 

modelowanie konstrukcji, zwiększa wydajność 

procesów analitycznych i projektowych oraz 

ułatwia tworzenie aktualnej dokumentacji 

budowlanej.

AutoCAD Structural Detailing

Oprogramowanie AutoCAD
®

 Structural Detailing 

to rozbudowane rozwiązanie pozwalające szybko 

i efektywnie tworzyć oraz szczegółowo opisywać 

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowych 

i żelbetowych.

Płynny przepływ zadań i współdziałanie z rozwiązaniami 
do modelowania informacji o budynku fi rmy Autodesk, 
przeznaczonymi dla inżynierii budowlanej.



Dowiedz się więcej albo zakupu 

Skontaktuj się ze zlokalizowanymi na całym świecie specjalistami, 

posiadającymi obszerną wiedzę na temat naszych produktów oraz 

głębokie zrozumienie potrzeb i oczekiwań branży, stanowiące 

nieocenioną wartość, znacznie wykraczającą poza koszt zakupu 

oprogramowania. Aby kupić oprogramowanie Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional, skontaktuj się z Autoryzowanym 

Sprzedawcą Autodesk. Aby znaleźć najbliższego sprzedawcę, odwiedź 

stronę: www.autodesk.pl/partnerzy 

Nauka i szkolenia fi rmy Autodesk

Firma Autodesk oferuje naukę dostosowaną do indywidualnych potrzeb: 

szkolenia prowadzone przez instruktora, lekcje dopasowane do tempa 

nauki użytkownika, szkolenia on-line i zasoby edukacyjne. Jeśli jesteś 

studentem lub nauczycielem możesz uzyskać dostęp do bezpłatnego* 

oprogramowania. Zapisz się na profesjonalne szkolenie w Autoryzowanym 

Centrum Szkoleniowym Autodesk (ATC
®

), skorzystaj z narzędzi 

edukacyjnych dostępnych on-line i potwierdź swoje doświadczenie 

Certyfi katem fi rmy Autodesk. Więcej informacji znajduje się na stronie: 

www.autodesk.pl/atc

Program Subskrypcji Autodesk

Program Subskrypcji Autodesk
®

 zapewnia dostęp do najnowszych wersji 

oprogramowania i zaawansowanych usług internetowych oraz możliwość 

uzyskania przyspieszonego wsparcia technicznego, a tym samym pozwala 

maksymalnie wykorzystać rozwiązania fi rmy Autodesk. Więcej informacji 

znajduje się na stronie: www.autodesk.pl/subskrypcja

Model dzięki uprzejmości McNamara/Salvia, Inc. 

*  Bezpłatne produkty udostępniane są na warunkach opisanych w umowie licencyjnej 

dołączonej do pobieranego oprogramowania.

Broszura wydrukowana na papierze wykonanym w 100% z surowców wtórnych. 

Autodesk, AutoCAD, ATC, Revit i Robot stanowią zarejestrowane znaki handlowe firmy Autodesk, Inc. 

w Stanach Zjednoczonych i (lub) innych państwach. Wszystkie inne nazwy marek, nazwy produktów 

lub znaki towarowe należą do ich właścicieli. Firma Autodesk zastrzega sobie prawo do modyfikowania 

oferty produktów oraz specyfikacji w dowolnej chwili bez powiadomienia i nie odpowiada za błędy 

typograficzne lub graficzne mogące pojawić się w niniejszym dokumencie. 

© 2010 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 547B1-000000-MZ01

Od ponad 10 lat używamy programu Robot Millennium 
ze względu na jego możliwości przeprowadzania analiz 
i wszechstronne funkcje projektowania konstrukcji 
żelbetowych, stalowych i drewnianych. Z niecierpliwością 
oczekujemy przejścia na oprogramowanie Autodesk Robot 
Structural Analysis, gdyż dzięki temu będziemy pracować 
jeszcze wydajniej i zyskamy przewagę nad konkurencją.

— Grzegorz Bałd
Wiceprezes i dyrektor techniczny 
Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, Polska


