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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono próbę oszacowania wpływu tłumienia na stopień 
dynamicznej wrażliwości konstrukcji. Rozpatrywane układy konstrukcyjne 
dyskretyzowano w ramach modelu przemieszczeniowego metody elemen-
tów skończonych. Otrzymany układ równań różniczkowych zwyczajnych 
scałkowano numerycznie metodą superpozycji modalnej. Przeprowadzono 
i przedyskutowano wyniki analizy wrażliwości dynamicznej dla dużej 
skali konstrukcji złożonej, wzbudzonej przez uderzenie typu Heaviside’a, 
w dwóch wariantach, z tłumieniem i bez. Wnioski końcowe wskazują na 
możliwość zmniejszenia wrażliwości niektórych typów konstrukcji po-
przez zastosowanie tłumików. 
 
Słowa kluczowe: wrażliwość dynamiczna, tłumienie, element skończony. 
 

Damping and dynamic sensitivity 
 

Abstract 
 
The paper presents an attempt to investigate the influence of damping 
effects on the sensitivity response of structures from the point of view of 
dynamics. This means that one should answer not only the well-known 
question how dampers reduce vibration amplitudes, but also, and first of 
all, the question how the damping effects affect the structural sensitivity. 
Namely, whether a damped system is less sensitive to variations of design 
variables, such as cross sections, thickness or Young module of structural 
members. After the introduction, in the second section a variational  
formulation for structure dynamics is presented in the context of the finite 
element method. In the next section the time instant dynamic sensitivity is 
described. The system of ordinary differential equations obtained is  
numerically integrated by the mode superposition algorithm. In the fourth 
section a large scale complex truss-beam-shell system of 12822 degrees of 
freedom, Fig. 1, excited by a Heaviside impact is implemented and  
discussed in two options, damped and undamped. A number of graphs 
related to dynamic displacements, internal forces and sensitivity for elements 
is shown, Figs. 2 – 6. The concluding remarks are given with some suggestion 
to reduce sensitivity of some of types structures by using dampers. 
 
Keywords: dynamic sensitivity, damping, finite element. 
 
1. Wstęp 
 

Dzieła nowoczesnej architektury charakteryzują się dużą fanta-
zyjnością i wysokością, a zarazem lekkością. Ponadto stawia się 
duże wymagania w zakresie bezpieczeństwa i trwałości budowli. 
Uzyskanie tych cech jest możliwe dzięki nowoczesnym materia-
łom budowlanym oraz rozwiniętym technikom obliczeniowym, 
takim jak metoda elementów skończonych (MES), i coraz więk-
szej mocy komputerów. 

W projektowaniu niektórych rodzajów konstrukcji, szczególnie 
tych narażonych na duże oddziaływania wiatru, fal morskich, 
ruchu pieszych i pojazdów, często poświęca się uwagę analizie 
dynamicznej. Normy dotyczące wież wiertniczych zalecają prze-
prowadzenie jej szczegółowo w opracowaniu projektowym, [1]. 
Jest ona wskazana dla konstrukcji wiotkich; budynków wysokich, 
mostów czy kładek dla pieszych. Oszacowanie dynamicznego 
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zachowania się konstrukcji pozwala wykluczyć wystąpienie nie-
korzystnych zjawisk dynamicznych, takich jak rezonans, dudnie-
nie, [2] czy utrata stateczności globalnej i lokalnej, [3-5]. 

Wiadomo, że w dynamice konstrukcji znaczącą role odgrywają 
efekty tłumienia, które jest jedną z najtrudniejszych tematyk me-
chaniki. Zasada zachowania energii tu bowiem nie obowiązuje. 
Tematykę  tę szeroko przedyskutowano w literaturze, np. [3, 4, 
6, 7]. Większość z nich jednak, wg źródeł autorom dostępnych, 
dotyczy jedynie wpływów tłumienia na amplitudy drgań lub/i na 
czasowo zależne siły wewnętrzne. Rzadko spotykany jest ważny, 
choć prosty aspekt: odpowiedź na pytanie, która konstrukcja, 
z tłumikami czy bez nich, jest mniej wrażliwa na zmianę wartości 
zmiennych projektowych, pola przekroju poprzecznego czy gru-
bości elementu konstrukcyjnego. A przecież analiza wrażliwości 
dostarcza nam tzw. projektowego punktu startowego, [8-11]. 
Celem pracy jest więc oszacowanie wpływu tłumienia na stopień 
dynamicznej wrażliwości konstrukcji. 

Po wstępie, w rozdziale drugim przedstawiono wariacyjne pod-
stawy MES. Wychodząc z zasady Hamiltona sformułowano bilans 
energii całkowitej, w wyniku którego otrzymano układ równań 
ruchu w kontekście MES. W kolejnym rozdziale opisano zagad-
nienie dynamicznej wrażliwości. W rozdziale czwartym przedsta-
wiono wyniki analizy dla w miarę rzeczywistej konstrukcji złożo-
nej, z uwzględnieniem tłumienia i bez. Wnioski kończą pracę. 

 
2. Dynamika — model MES 
 

Znana wariacyjna zasada Hamiltona głosi, że spośród wszyst-
kich dopuszczalnych pól przemieszczeń, spełniających zadane 
warunki brzegowe i początkowe w chwilach ,  w obszarze , 
rzeczywiste pole czyni stacjonarnym funkcjonał 

 

 d , (1) 

 
czyli 

 d = 0. (2) 

 
w którym  jest energią całkowitą, postaci 

 
 = − + , (3) 
 

gdzie  jest energią kinetyczną,  energią potencjalną, a  pracą 
sił zewnętrznych (brzegowych) ̂. Są one: 

 

 = 	d , = 	d ,

 = ̂ 	d(∂ ). (4) 
 
W równaniach (4)  jest gęstością masy,  = , ,  wektorem przemieszczenia dowolnego punktu, = , , ,√2 , √2 , √2  wektorem odkształcenia, 
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= , , ,√2 , √2 , √2  zaś wektorem napręże-
nia. Wektory  i  są powiązane zależnością = 	 , w której  
jest macierzą operatorów różniczkowych. Związek między wekto-
rami  i  zapisujemy jako = 	 , gdzie  jest macierzą właści-
wości materiałowych. Otrzymujemy zatem energię potencjalną 
(4)2 postaci 

 = 	d = 	d . (5) 

 
Podstawiając (3) do (2) mamy 

 

 ( − )	d + d = 0. (6) 

 
Dokonując wariacji funkcjonału (1) względem przemieszczenia 

rozpatrujemy kolejno składowe energii , najpierw energię kine-
tyczną . Całkując przez części i uwzględniając, że wartości 
przemieszczenia początkowego i końcowego ( , ) i ( , ) są 
zadane, czyli stacjonarne, mamy 

 

 	d = − 	d d . (7) 

 
Uwzględniając (5) piszemy wariację energii potencjalnej  jako 

 

 	d = 	d d  (8) 

 
a dla pracy sił zewnętrznych  jako 

 

 	d = ̂ 	d(∂ ). (9) 

 
Podstawiając równania (7), (8) i (9) do zasady Hamiltona (6), 

otrzymujemy  
 (− − ) d d    

 + ̂ 	d(∂ ) d = 0. (10) 

 
Definiujemy teraz elementowe macierze sztywności , bez-

władności  i wektor obciążeń węzłowych  postaci: 
 

 = 	d , = 	d , 

 = ̂ 	d(∂ ), (11) 
 

gdzie = ( ) jest macierzą funkcji kształtu,  będące zmien-
nymi przestrzennymi. Funkcje kształtu opisują zależność między 
przemieszczeniem dowolnego punktu elementu w rozpatrywanej 
chwili , = ( , ), a jego przemieszczeniami węzłowymi, = ( ), jako ( , ) = ( ) ( ). Wykorzystując (11) równa-
nie (10) ma postać 

 

 (− − + )δ 	d = 0. (12) 

 
Ze względu na dowolność i wzajemną niezależność wariacji δ , 

pierwszy czynnik iloczynu, będącego funkcją podcałkową, się 
zeruje. Stąd zachodzi układ równań ruchu dla elementu skończo-
nego. Jawne postacie macierzy sztywności i obciążeń węzłowych 
dla poszczególnych typów elementów można znaleźć w [12, 13]. 
Po wykonaniu transformacji do układu globalnego oraz agregacji 
elementowych macierzy sztywności i mas oraz wektorów obcią-
żeń, otrzymujemy równania ruchu w układzie globalnym 

 
 + = , (13) 
 

gdzie  jest globalną macierzą mas,  macierzą sztywności, zaś 
 wektorem obciążeń węzłowych. Równania te, po uwzględnieniu 

efektu tłumienia, przybierają postać 
 

 + + = , (14) 
 

gdzie  jest macierzą tłumienia. Dla uproszczenia macierz tłumie-
nia często przyjmuje się w postaci Rayleigha 

 
 = + . (15) 
 

Współczynniki tłumienia liniowego  i  są określane na podsta-
wie rozważań modalnych oraz eksperymentalnych, [3, 7, 14, 15]. 
 
3. Wrażliwość dynamiczna — model układu 

sprzężonego 
 

Funkcjonał opisujący zachowanie konstrukcji o  stopniach 
swobody możemy zdefiniować jako nieskończony ciąg kolejnych 
impulsów, których przedziały dążą do zera, to jest 

 

 ( , ) = ( , ), ( − )d , (16) 
 

gdzie  jest pewną funkcją ciągłą w całym przedziale czasu, 
opisującą zachowanie się układu, ( − ) deltą Diraca (impulsem 
jednostkowym w języku technicznym), = ℎ  wektorem 
zmiennych projektowych, =  zaś wektorem przemieszczeń 
węzłowych. 

Dla prostoty prezentacji stosujemy obecnie notację sumacyjną, 
implikując sumę dla dwukrotnie powtarzających się wskaźników. 
Równania ruchu (14) zależne od zmiennych projektowych ℎ  
piszemy jako 

 (ℎ ) (ℎ , ) + (ℎ ) (ℎ , )  
 + (ℎ , ) = (ℎ , ), (17) 
 

Różniczkując równanie (16) względem zmiennej ℎ  dla chwili  
otrzymujemy 

 = + ( − )d . (18) 

 
Korzystając z zależności dla dowolnej funkcji ( ), [4], 
 ( )∞
∞ 	 ( − )d = ( )∞

∞ 	 ( − )d   

 = ( − )∞
∞ 	 ( )d = 	 ( ), (19) 

 
równanie (18) przyjmuje postać 

 

 = + 	 ( − )d . (20) 

 

W celu wyeliminowania  z równania (20) stosujemy techni-

kę zmiennych sprzężonych. Definiujemy wektor sprzężony ( ) . Następnie różniczkując obie strony równania (17) wzglę-
dem ℎ , mnożąc lewostronnie przez ( ), całkując otrzymany 
wynik na przedziale od 0 do  (przez części pierwsze dwa składni-

ki zawierające  i ), uzyskujemy 

 − −   

 + − + d   

 = − − − d . (21) 

 
Ponieważ równanie to musi być spełnione dla dowolnych ( ), zmienne sprzężone można wybrać tak, aby składowe za-

wierające  i  w równaniach (20) i (21) były utożsamione. 

Szczegółowo rozpatrując pierwsze dwa składniki w (21), ze 
względu na brak odpowiadających wyrażeń w (20), dochodzimy 
do tzw. warunków końcowych: 
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 ( ) = 0, ( ) = 0. (22) 
 

Natomiast przyrównanie trzeciego składnika w (21) do drugiego 
w (20), uwzględniając (22) oraz zależność, por. równanie (19), 

 

 ( )	 ( − ) = ( )	 ( − ). (23) 

 
prowadzi do układu równań dla zagadnienia końcowego,           = , 0 , postaci 

 (ℎ ) − (ℎ ) + (ℎ )   

 = (ℎ , ), ℎ ( − ),  (24) 

 
Po scałkowaniu zagadnienia początkowego (17) od 0 do =  

i zagadnienia końcowego (24) od =  do 0 możemy wyelimino-

wać z (20) wyrażenia związane z . Tym sposobem uzyskujemy 

gradient wrażliwości dynamicznej postaci 
 ( ) =   

 + − − − d . (25) 

 
 
4. Wyniki liczbowe 
 

W pracy rozpatrzono konstrukcję wieży kontrolnej mającej 
kształt hiperboloidy obrotowej o średnicy podstawy 34,6 m 
i wysokości 46,0 m. Jej wygląd i przeznaczenie są zainspirowane 
wieżą kontroli lotów w Międzynarodowym Lotnisku Newcastle. 
Analizowany obiekt różni się od wieży w Newcastle pod wzglę-
dem konstrukcyjnym, nie tylko z powodu braku dokładnych in-
formacji na jej temat. 

Elementy kratowe i belkowe zaprojektowano z kształtowników 
stalowych. Tworzą one szkielet konstrukcji, który wypełniają 
szklane ściany i żelbetowe stropy. 

Konstrukcję wieży zamodelowano elementami skończonymi, 
łączącymi się ze sobą przez 2213 węzłów. Tworzą one układ 
równań różniczkowych zwyczajnych o 12822 stopniach swobody. 
Wyodrębniono trzy typy elementów, 352 kratowe, 1568 belko-
wych i 1648 powłokowych, rys. 1. Jako warunki brzegowe, 
wszystkie węzły znajdujące się u podstawy konstrukcji zostały 
całkowicie zablokowane. 

Jako wymuszenie założono działanie poziomej siły uderzenio-
wej = 1000 kN na szczycie konstrukcji wieży, tzn. na wysoko-
ści 46,0 m, w postaci funkcji Heaviside’a, na przedziale czaso-
wym = 3 s. Przedział ten podzielono na 3000 kroków ∆ = 0,002 s każdy. Warunki początkowe w chwili = 0 zdefi-
niowano jako wielkości, które opisują stan spoczynku. 

 
a) b) c) 

 
 

Rys. 1.  Model wieży kontrolnej. Elementy skończone: a) kratowe, b) belkowe, 
c) powłokowe 

Fig. 1.  Model of the control tower. Finite elements: a) truss, b) beam, c) shell 

 
Analizę wrażliwości dynamicznej przeprowadzono metodą su-

perpozycji modalnej w programie POLSAP, [16]. Rozważono 
dwa warianty. W pierwszym, okaże się najbardziej niekorzystnym 

dla konstrukcji, nie uwzględniono efektu tłumienia. W drugim 
uwzględniono tłumienie przez współczynnik tłumienia modalnego 
równego 0,02. 

Wpierw, rozwiązując zagadnienie własne, otrzymano wartości 
i wektory drgań własnych układu, Tab. 1. Najniższa, najbardziej 
dominująca częstotliwość, wynosi 1,9 Hz. Pierwsze dwie często-
tliwości są zbliżone do siebie, gdyż bryła obiektu jest osiowosy-
metryczna, czyli regularna. Taka powtarzalność układu konstruk-
cyjnego może spowodować efekt dudnienia, [2]. 

 
Tab. 1.  Zagadnienie własne – częstotliwość własna 
Tab. 1.  Eigenproblem – natural frequency 

 

Postać drgań Częstotliwość  [Hz] 

1 1,90 

2 1,91 

3 4,03 

4 5,27 

5 5,41 

... ... 

 
Ekstremalne przemieszczenia poziome dla węzła, znajdującego 

na szczycie konstrukcji, przedstawiono na wykresach, rys. 2. 
Z wykresu dla układu bez tłumienia, w którym drgania są propor-
cjonalne do swobodnych, widzimy, że globalny okres drgań jest 
około 0,5 s. Należy zatem unikać w obiekcie urządzeń o zbliżonej 
częstotliwości drgań, by nie nastąpił rezonans.  
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Rys. 2.  Poziome przemieszczenia węzłowe 
Fig. 2.  Horizontal nodal displacement 

 
Na wykresach momentów zginających w wybranych elemen-

tach belkowych, dla wariantu bez tłumienia, można zaobserwować 
obwiednie wskazujące na zjawisko dudnienia, rys. 3a), 4a). 
W wariancie z tłumieniem dudnienie jednak zanika. Widać, że 
tłumienie zmniejsza dudnienie tego typu konstrukcji. 
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Rys. 3.  Element belkowy: a) moment Mz, b) wrażliwość dynamiczna 
Fig. 3.  Beam element: a) bending moment Mz, b) dynamic sensitivity 
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Wyniki analizy dynamicznej wrażliwości przemieszczenia na 
zmianę pola przekroju elementów belkowych przedstawiono na 
wykresach 3b) i 4b). W układzie bez tłumienia elementy charakte-
ryzują się dużą wrażliwością dynamiczną, o czym świadczą stale 
narastające amplitudy. W przypadku uwzględnienia tłumienia, 
amplitudy maleją już po około = 4 s, konstrukcja staje się nie-
wrażliwa względem pola przekroju tych elementów. Podobną 
prawidłowość można zaobserwować w wynikach analizy wrażli-
wości przemieszczenia na zmianę pola przekroju elementów 
kratowych, rys. 5., oraz na zmianę grubości elementów powłoko-
wych, rys. 6. 
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Rys. 4.  Element belkowy: a) moment Mz, b) wrażliwość dynamiczna 
Fig. 4.  Beam element: a) bending moment Mz, b) dynamic sensitivity 
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Rys. 5.  Element kratowy — wrażliwość dynamiczna 
Fig. 5.  Truss element — dynamic sensitivity 
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Rys. 6.  Element powłokowy — wrażliwość dynamiczna 
Fig. 6.  Shell element — dynamic sensitivity 

 
Współczynnik tłumienia wartości 0,02 może być, z założenia, 

uzyskany poprzez samą konstrukcję, o czym świadczą współcze-
sne badania dotyczące tłumienia drgań konstrukcji budowlanych, 
[14, 15]. W celu zmniejszenia wrażliwości konstrukcji na zmianę 
wartości zmiennych projektowych można zaprojektować tłumiki. 
Są one szeroko stosowane w konstrukcjach kładek i mostów. 
Przykładowo, tłumiki masowe zostały zamontowane w wieży 

kontrolnej w Edynburgu, której kształt jest zbliżony do analizo-
wanej, [17]. 

Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo krótki czas obli-
czeń dla tak złożonej konstrukcji. Przykładowo na średniej klasy 
komputerze (procesor Intel Core i7 2,8 GHz, 4 GB RAM) nie 
przekracza on 5 minut. 
 
5. Wnioski 
 

Otrzymane rezultaty wskazują na konieczność przeprowadzenia 
analizy dynamicznej dla takiej klasy konstrukcji, podobnie jak dla 
wież wiertniczych czy mostów podwieszanych. Możliwości wy-
stąpienia rezonansu z oddziaływaniem fal morskich, wiatru czy 
działającymi urządzeniami sprawdzać można poprzez zagadnienie 
własne. Na podstawie przedstawionych wyników analizy kon-
strukcji wieży kontrolnej można wywnioskować, że poznanie 
jedynie wartości własnych nie jest wystarczające. 

W przyszłości istotnym aspektem w projektowaniu konstrukcji 
wiotkich może stać się analiza wrażliwości dynamicznej oraz 
opracowanie metodologii zmniejszenia tej wrażliwości, a co za 
tym idzie lepszy punkt startowy w projektowaniu. W pracy, jako 
sposób wyeliminowania dynamicznej wrażliwości przemieszcze-
nia, zaproponowano zastosowanie tłumików. 
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