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N owym trendem w projektowaniu jest zastosowanie
parametrycznych narzędzi projektowych, uła-
twiających modelowanie założeń geometrii budyn-
ków, zautomatyzowane tworzenie alternatywnych wa-

riantów, a także kontrolowanie wprowadzanych zmian w trak-
cie projektowania. Programy projektowania parametrycznego,
takie jak Grasshopper (GH) dla Rhino czy Dynamo dla Revit,
spopularyzowały to podejście, zapewniając łatwe w użyciu wi-
zualne środowiska programowania, które integrują się z pakie-
tami projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

W artykule przedstawiamy zastosowanie modelowania para-
metrycznego do projektowania konstrukcji budynków. Łatwość
testowania alternatywnych wariantów w modelowaniu parame-
trycznym umożliwia współpracę między architektami i inży-
nierami na wczesnych etapach projektowania konstrukcji, a tak-
że otwiera drzwi do zastosowania algorytmów optymalizacji.

Modelowanie parametryczne
Obecnie strategie projektowania parametrycznego koncen-

trują się na generowaniu geometrii, przede wszystkim w kon-
tekście architektonicznym. Pozwalają użytkownikowi prze-
testować wiele wariantów rozwiązań. Jest to najważniejsze
na wczesnym etapie projektowania, w którym należy znaleźć
złożoną sieć założeń architektonicznych w celu doboru naj-
lepszego rozwiązania. Obecnie rzadko wykorzystuje się na-
rzędzia parametryczne w projektowaniu konstrukcji. W du-
żej mierze wynika to z tradycyjnego podejścia do projektów
budowlanych, w których architekci przekazują konstrukto-
rom „zamrożoną” geometrię do dalszej analizy. Typowe pro-
gramy oparte na metodzie elementów skończonych (MES)
mają na celu dokonanie dokładnej analizy danego układu,
który znacznie się nie zmienia w trakcie projektowania.

Obecny trend zwiększania złożoności projektów architek-
tonicznych wymusza konieczność wczesnego uwzględnienia
oceny konstrukcji. Idealnym rozwiązaniem byłaby zautoma-
tyzowana pętla sprzężenia zwrotnego między projektem ar-
chitektonicznym a odpowiedzią konstrukcyjną w czasie rze-
czywistym: architekt zmienia parametry swojego projektu
i otrzymuje natychmiastową odpowiedź dotyczącą wpływu
na parametry konstrukcyjne. Ma to również duże znaczenie
na późniejszym etapie projektu, ponieważ w praktyce projek-
ty architektoniczne zmieniają się nawet po „zamrożeniu”.

Parametryzacja daje możliwość dwustronnego powiązania
modelu geometrycznego z matematycznym (rysunek 1). Two-
rzenie modelu na bazie relacji logiczno-matematycznych

oznacza automatyczne dokonywanie zmian we wszystkich
obiektach związanych z elementem, który w danym momen-
cie poddawany jest modyfikacji.

Parametryczny model konstrukcji
Projektowanie parametryczne konstrukcji sprowadza się

do procesu, w którym parametry (układ przestrzenny, gaba-
ryty elementów, technologia) są definiowane jako zmienne
funkcji. Zmieniając te parametry, można uzyskać wiele wa-
riantów w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Propo-
nowane podejście pozwala na rozwiązywanie zadań optyma-
lizacji w oparciu o analizę szerokiego spektrum możliwych
wariantów – na podstawie dwóch metod optymalizacyjnych,
tj. algorytmów genetycznych i algorytmów swarmbot. Są to
metody wielokryterialne, a więc pozwalające na optymaliza-
cję dowolnej liczby danych wejściowych i wyjściowych.
W projektowaniu konstrukcji najczęstszymi zadaniami opty-
malizacji są:

● minimalizacja masy konstrukcji;
● minimalizacja przemieszczeń konstrukcji lub wybranych

elementów;
● minimalizacja naprężeń w elementach konstrukcji.
Możliwe są dwa podstawowe sposoby budowania parame-

trycznego modelu konstrukcji:
■ sprzężenie modelu geometrii (architektury) tworzonego

w środowisku parametrycznym z modelem konstrukcji (w tle);
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1 – Architekt: dane wejściowe; podział funkcjonalny; podział przestrzenny; za-
łożenia geometrii; 2 – Konstruktor: dane wejściowe; typ konstrukcji; rozwią-
zania detali; materiał konstrukcyjny; limity konstrukcji (SGN, SGU); 3 – Inwe-
stor: dane wejściowe; lokalizacja budowy; koszt inwestycji; czas realizacji;
4 – Producent elementów konstrukcji: dane wejściowe; ceny jednostkowe;
dostępność; stan magazynowy materiału; 5 – Budowa: dane wejściowe; typ
dostępnego transportu; maksymalne wymiary elementów; czas wykonywania
poszczególnych czynności

Rys. 1. Schemat modelowania parametrycznego



■ zastosowanie modelu BIM, w którym przedstawione są
przyjęte założenia architektoniczne (podział funkcjonalny, pod-
stawowe wymiary graniczne) oraz konstrukcyjne (wstępny
układ konstrukcji) jako dane wejściowe do parametrycznego
modelu konstrukcji (rysunek 2).

Analizy MES mogą być prowadzone bezpośrednio w śro-
dowisku parametrycznym, którego podstawowa funkcjonal-
ność jest rozszerzona o silnik obliczeniowy MES za pomocą
wtyczek (ang. plugin), które integrują się z interfejsem użyt-
kownika. Dzięki temu istnieje zgodność „jeden do jeden” mię-
dzy obiektami widocznymi w interfejsie użytkownika a obiek-
tami wewnętrznymi używanymi do obliczeń. Dane oblicze-
niowe nie muszą być przekazywane między różnymi aplika-
cjami, co powoduje znaczne skrócenie czasu reakcji oraz ogra-
niczenie błędów powstałych w wyniku czynnika ludzkiego
w porównaniu z użyciem zewnętrznych silników MES.
Umożliwia również dynamiczne śledzenie wpływu zmiany pa-
rametrów wejściowych do analizy na uzyskane wyniki w cza-
sie rzeczywistym. Przeprowadzanie obliczeń bezpośrednio
w środowisku parametrycznym pozwala na pełne wykorzysta-
nie możliwości, jakie dają algorytmy optymalizacyjne. Kry-
teriami do optymalizacji są te same dane wejściowe, które
definiują model konstrukcyjny. Wyniki analizy są wprowa-
dzane bezpośrednio do tworzonego modelu i mogą być punk-
tem startowym do następnych, zapuszczanych automatycz-
nie, analiz. Stworzenie takiej pętli obliczeniowej dodat-
kowo automatyzuje proces projektowania i poprawia jego
jakość.

W przypadku konieczności wykonania zaawansowanych
analiz nieliniowych MES możliwe jest podejście dwuetapo-
we:

1) wykonanie wstępnych obliczeń optymalizacyjnych,
stosując uproszczone założenia, w celu znalezienia wariantów
optymalnych w środowisku parametrycznym;

2) przekazanie modeli geometrii do zewnętrznych aplika-
cji MES za pośrednictwem interfejsu programowania aplika-
cji (API) z poziomu środowiska parametrycznego.

Przykładem takiego procesu jest narzędzie tworzone przez
autorów tego artykułu we współpracy z Zespołem Geotech-
niki i Fundamentowania Warbud S.A., w ramach którego
na podstawie modelu BIM oraz danych geologicznych gene-
rowany jest model obliczeniowy MES z wykorzystaniem pro-
jektowania parametrycznego. Jest on rezultatem wstępnej
optymalizacji i przekazywany jest do programu ZSoil do dal-
szych, specjalistycznych obliczeń (rysunek 3). Podejście to
pozwala zespołowi projektowemu skoncentrować się na ja-
kości rozwiązania inżynierskiego, a nie na uciążliwej obsłu-
dze danych i powtarzalnych zadaniach polegających na prze-
noszeniu danych wejściowych i wyjściowych pomiędzy apli-
kacjami. Skutkuje to znacznie szybszym i bardziej niezawod-
nym rozwiązaniem.

Podsumowanie
Inżynieria budowlana jest dziedziną, w której pojawiają

się projekty o coraz większej złożoności i coraz częściej bę-
dą one wymagać wykorzystania najlepszej dostępnej tech-
nologii. Budownictwo jest w trakcie transformacji cyfrowej,
a czołowe zespoły projektowe, wykonawcze oraz producen-
ci coraz częściej tworzą i udostępniają informacje cyfrowe
(technologia BIM). Parametryczne środowiska projektowa-
nia stanowią elastyczne narzędzie do definiowania i obsłu-
gi złożonej geometrii. Pozwalają użytkownikom wyrażać
ogólne wyobrażenie o kształcie i rozwiązaniach projekto-
wych w sposób algorytmiczny, bez uciekania się do formal-
nych języków programowania. Ze względu na ich zależność
od parametrów, geometrie zdefiniowane algorytmicznie
można zmieniać interaktywnie i/lub w połączeniu z silnika-
mi optymalizacyjnymi. Obliczenia wykorzystujące projek-
towanie parametryczne umożliwiają uwzględnienie złożono-
ści, uniknięcie gromadzenia coraz większej ilości danych
i poświęcenie cennego czasu na to, co jest podstawowym
celem zawodu inżyniera.

Przedstawione w artykule podejście jest autorską propozy-
cją nowo powstałego zespołu firmy 4x7, który zajmuje się
tworzeniem rozwiązań do projektowania konstrukcji z wyko-
rzystaniem modelowania parametrycznego oraz autorskich
algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję i oblicze-
nia chmurowe.

Rys. 2. Przykład zastosowania modelu BIM do parametrycznego
modelu konstrukcji
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Rys. 3. Schemat zastosowania modelowania parametryczne-
go opracowany z Zespołem Geotechniki i Fundamentowania
Warbud S.A.

Koordynatorem merytorycznym działu BIM w Budownictwie jest
mgr inż. arch. Leszek Włochyński, MRICS – członek zarządu Sto-
warzyszenia buildingSMART Polska, www.buildingsmart.org.pl
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