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ZAPROSZENIE 
 

 

Zarząd Oddziału SITWM we Wrocławiu oraz Koło Zakładowe SITWM przy Uniwersytecie 

Przyrodniczym we Wrocławiu mają zaszczyt zaprosić Państwa na otwarte seminarium 

szkoleniowo-techniczne, które odbędzie się w środę, 18 listopada 2015 r. (w sali Rady 

Wydziału – na parterze budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a). Rozpoczęcie seminarium o godz. 

14:15, zakończenie planowane jest na godz. 17:00. 

W ramach seminarium przedstawione zostaną możliwości i zasady wykorzystania 

nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego (szczegóły w zał.1): 

 Programu VCmaster (firmy Veit Christoph GmbH) – do sporządzania cyfrowej 

dokumentacji technicznej i obliczeń konstrukcyjnych, 

 Programu RFEM (firmy Dlubal) – do analizy statyczno-wytrzymałościowej 

i dynamicznej przy użyciu metody elementów skończonych MES. 

Podczas seminarium zostaną wygłoszone następujące referaty: 

 Prezentacja przykładowej dokumentacji technicznej wraz z przykładem 

wymiarowania wybranych elementów konstrukcji w programie VCmaster – 

mgr inż. Bartosz Radecki-Pawlik (PE) (Biuro Konstrukcyjno-Projektowe Statik-EkoBud 

w Krakowie - VCmaster Polska), 

 Obliczenia hydrauliczne obiektu o niskiej koronie z udziałem programu 

VCmaster - prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik (Katedra Inżynierii Wodnej 

i Geotechniki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), 

 Modelowanie i wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji metodą 

elementów skończonych w programie RFEM - mgr inż. Aleksandra Kociołek (Dlubal 

Software w Katowicach. 

Podsumowaniem seminarium będzie przedstawienie efektów wykorzystania obu 

programów w postaci zebranej statyki prostego obiektu budowlanego. 

Koordynatorem seminarium jest p. dr hab. inż. Tomasz Tymiński. 

Serdecznie zapraszam, 
 

dr inż. Wojciech Łyczko 
Przewodniczący ZO SITWM 

we Wrocławiu 
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Zał.1 

Charakterystyka programów VCmaster i RFEM 

 

VCmaster jest programem niemieckiej firmy Veit Christoph GmbH powstałej w 1996 

roku. VCmaster to standardowe oprogramowanie do sporządzania cyfrowej dokumentacji 

technicznej i obliczeń konstrukcyjnych. Otwarta struktura programu umożliwia inżynierowi 

tworzenie własnych algorytmów obliczeniowych, jak i korzystanie z gotowych szablonów. 

Pisanie algorytmów odbywa się w szybki i intuicyjny sposób, nie wymagając 

od użytkownika znajomości języka programowania. VCmaster służy także do tworzenia 

kompletnej dokumentacji technicznej – w postaci jednolicie sformatowanego dokumentu – 

zawierającej obliczenia i opisy wykonane w programie VCmaster, oraz wyniki 

zaimportowane z dowolnych zewnętrznych programów obliczeniowych a także plany czy 

też zdjęcia. Praca z programem VCmaster jest intuicyjna i przypomina klasyczną pracę 

z ołówkiem w ręku, co odpowiada inżynierskiemu i technicznemu sposobowi myślenia. 

 

RFEM jest programem niemieckiej firmy Dlubal, służącym do analizy statyczno-

wytrzymałościowej i dynamicznej przy użyciu metody elementów skończonych MES. 

Rodzina programów RFEM oparta jest na systemie modułowym. Program główny RFEM 

służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń przestrzennych i płaskich układów 

konstrukcyjnych utworzonych z płyt, ścian, powłok i prętów. Możliwe jest w nim również 

tworzenie układów złożonych oraz modelowanie brył i elementów kontaktowych. RFEM 

przeprowadza obliczenia deformacji, sił wewnętrznych i podporowych oraz naprężeń 

kontaktowych brył. Do dalszych obliczeń RFEM oferuje różnorodne moduły dodatkowe 

uwzględniające warunki normowe i materiałowe, a w szczególności służące do 

wymiarowania konstrukcji stalowych, betonowych, drewnianych, jak i szklanych, a także 

do przeprowadzania różnorakich analiz w tym np. analizy dynamicznej konstrukcji. 

Podejście modułowe pozwala na stworzenie indywidualnej kombinacji programów 

dostosowanej do potrzeb użytkownika. Dzięki wielu interfejsom, program RFEM zapewnia 

doskonałą interakcję pomiędzy programami CAD i analizą statyczno-wytrzymałościową 

w Modelowaniu Informacji o Budynku (BIM). Praca z programem RFEM charakteryzuje się 

zarówno łatwością modelowania, jak i wygodą użytkowania oraz szybkim wprowadzaniu 

danych. 


