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Streszczenie. Praca prezentuje sposoby kształtowania dwóch rodzajów przestrzennych struktur 
prętowo-cięgnowych, które zostały zbudowane wokół takiej samej formy siatki prętów usytuowanej 
w warstwie środkowej. Te dwie struktury mogą być zaprojektowane jako systemy konstrukcyjne 
przekryć dachowych o dowolnych kształtach. Przedstawiono propozycje ich praktycznych zastosowań 
w projektach wybranych obiektów architektonicznych.
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1. Wstęp

Konstrukcje prętowo-cięgnowe, jako systemy lekkich przekryć dachowych, są 
najczęściej stosowane nad rzutami wielokątnymi, kołowymi lub w kształcie elipsy. 
Obiekty przekrywane za ich pomocą ze względów morfologicznych muszą zatem 
przyjmować postaci z dość ograniczonego zakresu form architektonicznych [7]. 
Przedmiotem pracy jest zwięzłe przedstawienie procedur kształtowania struktur 
prętowo-cięgnowych, które mogą uzyskiwać dowolne kształty oraz być także stoso-
wane jako konstrukcje nośne przekryć dachowych rozpiętych nad dowolną formą 
rzutu podstawy. Podano przykład budowy modelu numerycznego jednej z takich 
struktur, a dla drugiej zaprezentowano propozycje jej zastosowania jako lekkiej 
konstrukcji przekryć dachowych.
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2. Budowa wewnętrzna i model numeryczny struktury  I(TH)  

Dźwigary powierzchniowe będące jedowarstwowymi konstrukcjami kratowymi, 
aby odznaczać się wymaganą statecznością i stabilnością, muszą posiadać trójkątną 
lub trójkątno-sześciokątną siatkę prętów. Dwu- i wielowarstwowe kratowe struktury 
przestrzenne są bardzo sztywnymi rodzajami konstrukcji dachów o dużych roz-
piętościach, lecz jednocześnie ich ciężar przypadający na jednostkę przekrywanej 
powierzchni jest stosunkowo duży. Wraz ze wzrostem rozpiętości rośnie udział 
ciężaru samej konstrukcji nośnej w całości obciążenia obliczeniowego dachu. 
Konstrukcje prętowo-cięgnowe są znacznie lżejsze i dlatego chętnie stosuje się do 
wspomnianych wcześniej celów. Trójkątno-sześciokątna siatka prętów, oznaczana 
w pracach autora symbolem TH [4, 5, 6], jest znacznie lżejsza niż siatka trójkąt-
na zbudowana z takich samych prętów i charakteryzuje się wystarczająco dobrą 
statecznością przy odpowiednio uformowanych jej strefach brzegowych. Dlatego 
została zastosowana w procesach kształtowania grupy struktur opracowanych przez 
autora i proponowanych jako efektywne systemy przekryć dachowych, dzięki którym 
przekrycia te mogą uzyskać unikatowe formy architektoniczne [3, 8, 9, 10]. 

Jedna z tej grupy struktur jest oznaczona symbolem I(TH), a schemat jej budowy 
wewnętrznej pokazano na rysunku 1a. Pręty oznaczone symbolem S budują trój-
kątno-sześciokątną siatkę usytuowaną w warstwie środkowej. Stosunkowo krótkie 
pręty zawarte pomiędzy węzłami, np. P1 oraz P2, biegną w liniach prostopadłych 
do powierzchni środkowej siatki  prętów i łączą się z nią w odpowiednich węzłach. 
Połowa tych krótkich prętów znajduje się powyżej siatki środkowej, a druga połowa 
jest ulokowana poniżej tej siatki. Węzły „górne” tych prętów połączone są z odpo-
wiednimi węzłami siatki środkowej stosownymi cięgnami, oznaczonymi symbolem T. 
Struktura budowana w ten sposób tworzy konstrukcję w zasadzie jednowarstwową, 
ponieważ jest złożona z segmentów przestrzennych, których węzły brzegowe leżą 

Rys. 1. a) Sposób rozmieszczenia elementów składowych  w przestrzeni struktury typu I(TH), 
b) schemat pomocniczy dla sporządzania programów definiujących modele numeryczne struktur

zbudowanych wokół trójkątno-sześciokątnej siatki prętów
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na jednej powierzchni. Z tego względu proponuje się ją stosować w konstrukcjach 
przekryć np. walcowych lub w formie kopuł. 

Dla tej systemowej konfiguracji prętów sporządzono w języku Formian [1,2]
program nazwany Programem THxI, który definiuje model numeryczny sferycz-
nej postaci struktury prętowo-cięgnowej typu I(TH). Pełna wersja tego programu 
jest podana poniżej. Należy wspomnieć, że numery porządkowe umieszczone na 
początku każdego wiersza w rzeczywistym programie nie mogą być tam lokowane. 
Odpowiednio opracowaną wizualizację wyniku wykonania tego programu poka-
zano na rysunku 2. 

Rys. 2. Przykładowa postać kopuły geodezyjnej zaprojektowanej za pomocą struktury prętowo-
-cięgnowej I(TH)

Program THxI 
01. m=6;(*)Liczba podziału krawędzi bocznych trójkątów składowych(*)
02. U1=1.63299316;(*) Przyjęty poziom położenia węzłów warstwy górnej (*)
03. M2=0.0;(*) Przyjęty poziom położenia węzłów warstwy środkowej (*)
04. L3=-1.63299316;(*) Przyjęty poziom położenia węzłów warstwy dolnej (*)
05. s=1/3*sqrt|3; (*) Parametr geometryczny (*)
06. T1=rosad(2,2*s,3,-120)|[2,0,M2,2;3,3*s,M2,2];
07. TP1=genic(1,2,m/2,m/2,4,6*s,2,-1)|T1;
08. T2=rosad(4,4*s,3,-120)|[3,3*s,M2,2;5,3*s,M2,2];
09. TP2=genic(1,2,m/2-1,m/2-1,4,6*s,2,-1)|T2;
10. TXG1={[1,3*s,M2,2;2,0,U1,1],[3,3*s,M2,2;2,0,U1,1],[3,3*s,M2,2;2,0,U1,1], 

[4,6*s,M2,2;3,3*s,U1,1],[3,3*s,M2,2;3,3*s,U1,1]};
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11. TGW1=genic(1,2,m/2-1 ,m/2-1,4,6*s,2,-1)|TXG1; 
TXD2={[-1,3*s,M2,2;2,0,L3,3],[0,6*s,M2,2;1,3*s,L3,3],[2,0,M2,2;1,3*s,L3,3], 
[3,3*s,M2,2;1,3*s,L3,3],[1,3*s,M2,2;1,3*s,L3,3]};

12. TDP2=genic(1,2,m/2,m/2,4,6*s,2,-1)|TXD2;
13. TriangA=TP1#TP2;
14. S6a=rosad(0,0,3,120)|TriangA;
15. S6b=rosad(0,0,2,60)|S6a;
16. S6=S6a#S6b;
17. Td1=tran(1,2*m-2)|[0,0,M2,2;2,0,M2,2];
18. PN=rosad(0,0,6,60)|Td1;
19. Ed1=verad(2*m,0,-60)|ref(2,0)|rin(1,m/2-1,4)|{[3,3*s,M2,2;4,0,M2,2], 

[5,3*s,M2,2;4,0,M2,2]};
20. P1xa=[2,0,M2,2;0,0,M2,2];
22. 21. P1xb=tran(1,2*m-2)|P1xa;
23. P1=P1xa#P1xb;
24. P2a=[2,0,M2,2;4,0,M2,2];
25. P2b=rin(1,m-1,2)|P2a;
26. P2=P2a#P2b;
27. D1=P1#P2;
28. DD=verad(2*m,0,-60)|D1;
29. PasK=Ed1#DD#PN;
30. KR=rosad(0,0,6,60)|PasK;
31. S66=S6#KR#Td1;
32. XG1={[2,0,M2,2;1,3*s,U1,1],[3,3*s,M2,2;1,3*s,U1,1],[-1,3*s,M2,2;1,3*s,U1,1], 

[0,6*s,M2,2;1,3*s,U1,1],[1,3*s,M2,2;1,3*s,U1,1]};
33. YD1={[2,0,M2,2;2,0,L3,3],[1,3*s,M2,2;2,0,L3,3],[3,3*s,M2,2;2,0,L3,3], 

[3,-3*s,M2,2;2,0,L3,3],[1,-3*s,M2,2;2,0,L3,3]};
34. NN=XG1#YD1;
35. XD1={[2,0,M2,2;1,3*s,L3,3],[3,3*s,M2,2;1,3*s,L3,3],[-1,3*s,M2,2;1,3*s,L3,3], 

[0,6*s,M2,2;1,3*s,L3,3],[1,3*s,M2,2;1,3*s,L3,3]};
36. Double=XG1#XD1;
37. Motyw=XG1#YD1;
39. SCentr=rosad(0,0,3,120)|Motyw;
40. Sn1=rosad(0,0,6,60)|tran(2,12*s )|tran(1,4)|Double;
41. Segment1=tran(2,6*s )|tran(1,6)|SCentr;
42. Segment2=tran(2,12*s )|tran(1,0)|SCentr;
43. Segment3=tran(2,6*s )|tran(1,-6)|SCentr;
44. Segment4=tran(2,-6*s )|tran(1,6)|SCentr;
45. Segment5=tran(2,-12*s )|tran(1,0)|SCentr;
46. Segment6=tran(2,-6*s )|tran(1,-6)|SCentr;
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47. STRP=S66#SCentr#Segment1#Segment2#Segment3#Segment4#Segment5# 
Segment6#Sn1;

48. ws3=0.45;(*) Parametr geometryczny (*)
49. STpl=bt(1,1,ws3)|STRP;
50. Rg=18;
51. Rm=Rg-U1*ws3;
52. RL=Rg-2*U1*ws3;
53. DomeK=trac([3,4,1,2,3],1,[0,0,-18,Rg,0,0,-18,Rm,0,0,-18,Rl],1,[0,0,-16],13)|STpl;
54. use&,vt(2),vm(2),c(1,1),c(4,10),vh(-253,238,346,0,0,0,0,0,1);
55. draw DomeK;(*) Patrz Rysunek 2 (*)

Za pomocą Programu THxI można uzyskiwać różnorodne postaci kopuł 
geodezyjnych o zróżnicowanych gęstościach podziału powierzchni sferycznej oraz 
o różnych jej tzw. Wyniosłościach, czyli strzałkach przekrycia. W języku progra-
mowania Formian płynna regulacja tych cech jest możliwa za pomocą parametrów 
dowolnie wybranych przez projektanta. W przypadku podanego wyżej programu 
parametry takie umieszczone są w wierszach od numeru 1 do numeru 4 oraz 
w wierszach od numeru 48 do numeru 52.

3. Grupa struktur typu VA(TH) 

Morfologiczne aspekty budowy siatki trójkątno-sześciokątnej sprawiają, że jest 
ona bardzo ekonomiczną postacią konstrukcji prętowej projektowanej jako dźwigar 
powierzchniowy, który może przyjmować dowolne kształty i może być rozpięty 
nad dowolną formą rzutu podstawy. W procesie kształtowania grupy struktur typu 
VA(TH) zastosowano przestrzenny rodzaj elementu powtarzalnego w postaci prę-
towego modułu czworościennego [3-10]. Zestaw prętów o osiach ogniskujących się 
w jednym węźle wierzchołkowym nazwano zestawem typu V. Moduły te, lub inaczej 
zestawy typu V, są lokowane nad trójkątnymi polami siatki trójkątno-sześciokątnej 
i są rozmieszczane naprzemiennie wokół tej siatki prętów. Połowa spośród ogólnej 
liczby modułów jest rozmieszczona powyżej powierzchni siatki nad co drugim 
jej trójkątnym polem, zaś druga połowa — poniżej tej siatki pod odpowiednio 
co drugim jej trójkątnym polem (patrz rys. 3a). Ta naprzemienna konfiguracja
modułów typu V wokół siatki podstawowej, oznaczonej skrótem literowym TH, 
została odzwierciedlona w zapisie symbolu tej grupy struktur oznaczonej w po-
staci symbolu VA(TH). Siatka trójkątno-sześciokątna prętów sztywnych, w każdej 
z technicznie uzasadnionych konfiguracji, znajduje się w środkowej warstwie danej
formy struktury przestrzennej (por. rys. 3b). Tę postać przestrzennej struktury 
prętowo-cięgnowej, pokazaną na rysunku 3a, oznaczono symbolem AV(TH)No2. 
Węzły wierzchołkowe mogą być połączone z węzłami centralnymi typu M za po-
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mocą cięgien o regulowanej sile napięcia, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie 
sprężanie całej konstrukcji. Elementy pokrycia dachowego mogą posiadać różne 
formy konstrukcyjne i mogą być w różnorodny sposób umieszczane pomiędzy 
wybranymi elementami systemu konstrukcyjnego. Dzięki temu przekrycia dachowe 
projektowane za pomocą tej postaci struktury prętowo-cięgnowej mogą uzyskać 
indywidualne i niezwykle ciekawe formy architektoniczne. 

Rys. 3. Przykładowe schematy rozmieszczenia elementów składowych  w przestrzeni grupy struktur 
typu VA(TH)

   Podstawowa postać struktury VA(TH)No2 może być poddana kolejnym 
przekształceniom geometryczno-konstrukcyjnym prowadzonym w celu uzyska-
nia innych jej odmian odznaczających się cechami wymaganymi dla zadanego, 
specyficznego celu projektowego. Jedną z takich odmian uzyskano poprzez roz-
mieszczenie dodatkowych elementów cięgnowych w sześciokątnych polach trój-
kątno-sześciokątnej siatki prętów sztywnych (patrz rys. 4a). Te dodatkowe cięgna 
biegną z węzłów usytuowanych w wierzchołkach pól sześciokątnych i ogniskują 
się w węźle umieszczonym w centrum każdego pola sześciokątnego, reprezentowa-
nym na rysunku 3a przez węzeł M. Należy pamiętać, że wnioskowane dodatkowe 
cięgna mają być rozmieszczone w warstwie środkowej struktury, którą oznaczono 
symbolem VA(TH)No2-S, [9, 10]. Na rysunku 4a pokazano schemat konstrukcji 
hali wielofunkcyjnej o stosunkowo niewielkiej rozpiętości równej około 72 metrom. 
Halę tę zaproponowano umieścić na jednym z obszarów Parku Szczytnickiego we 
Wrocławiu. Przekrycie hali w postaci kopuły geodezyjnej zaprojektowano jako 
sferyczną formę struktury prętowo-cięgnowej VA(TH)No2-S. W tym przypadku 
zastosowano typowe panele pokrycia dachowego, które zostały rozmieszczone na 
powierzchni środkowej struktury nośnej pomiędzy jej elementami składowymi. 
Nad odpowiednimi polami trójkątnymi siatki podstawowej  znajdują się moduły 
czworościenne skierowane swymi wierzchołkami w górę. Ich ściany boczne zapro-
jektowano w postaci paneli okiennych (por. rys. 4b). 

Rysunki 5-7 przedstawiają inne autorskie opracowanie projektowe przygotowane 
na konkurs architektoniczny dotyczący nowej siedziby Bezalel Academy of Arts 
and Design w Jerozolimie, w Izraelu, gdzie również zaproponowano zastosowanie 
struktury VA(TH)No2-S jako konstrukcji płaskiej formy dachu przekrywającego 
przestrzeń atrium budynku głównego w projekcie konkursowym wykonanym 
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niedawno w pracowni autorskiej „Janusz Rębielak – Studio Projektowe”. Całość 
założenia jest usytuowana na działce o złożonym kształcie, znajdującej się w bez-
pośredniej bliskości murów Starego Miasta. Kształt działki oraz miejsce inwestycji 
zadecydowały o formie przyjętej ogólnej koncepcji architektonicznej. Działkę tę 
otaczają budynki o fasadach kamiennych zbudowane głównie z kamienia pozyski-
wanego ze źródeł lokalnych. Do działki przylega od zachodu prawosławna Katedra 
św. Trójcy, a krawędź styku tych dwóch działek ma formę niemal półokręgu. Wa-
runki konkursu zakładały zachowanie wolnej przestrzeni na obszarze projektowanej 
Akademii o szerokości około 45 metrów jako osi widokowej wyznaczonej przez 
oś podłużną tej katedry. Jerozolima jest miastem bardzo ważnym dla trzech religii 
monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu. Dlatego zdecydowano 
o uwidocznieniu w podłożu całego nowego założenia symboli graficznych zwy-
czajowo kojarzonych z tymi religiami. Symbole te postanowiono zamanifestować 
w podziale powierzchni posadzki jako podłoża całego obszaru przyszłej inwestycji. 
Akademia jest uniwersytetem izraelskim i w celu dobitnego uwidocznienia symbolu 
państwowego w formie Gwiazdy Dawida zdecydowano o przyjęciu siatki trójkątnej 
i pochodnej jej siatki sześciokątnej zbudowanej z trójkątów równobocznych o mo-
dularnej długości boku równej 8,40 metra. Posadzkę pod dwoma budynkami tego 
zespołu zaproponowano wykonać z płyt kamiennych o ciemniejszej barwie, tak 
aby z góry, tj. z tzw. lotu ptaka, widoczne były kształty tworzące Gwiazdę Dawida. 
W posadzce placu na przedłużeniu osi wyznaczonej przez cerkiew zaprojektowano 
krzyż łaciński, wykonany z kamienia o także ciemniejszej barwie. Półkolistą granicę 
dwóch działek proponuje się wykonać tak, aby czytelna była z góry postać tzw. 
półksiężyca jako symbolu graficznego związanego z islamem.

Rys. 4. a) Schemat konstrukcji hali z przekryciem zaprojektowanym w postaci struktury prętowo-
-cięgnowej  typu VA(TH)No2-S, b) widok hali w proponowanym terenie
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Rys. 5. Widok ogólny od strony północno-wschodniej proponowanego zespołu  Bezalel Academy 
of Arts and Design

Rys. 6. Widoki poszczególnych części projektowanego zespołu wykonane z poziomu przechodnia 
i prezentujące formę architektoniczną charakterystyczną dla całości założenia

Rys. 7. Widoki struktury VA(TH)No2-S stanowiącej konstrukcję przekrycia głównego foyer
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Trzy zespoły budynków zbudowane są na takiej siatce lub stosownej jej mo-
dyfikacji. Budynek główny posiada zespoły sal dydaktycznych, administracyjnych
i innych pomieszczeń, które są rozmieszczone wokół centralnego foyer mającego 
postać czteropiętrowego atrium. W górnej części obiektu zaprojektowano przekry-
cie dachowe o konstrukcji w formie struktury prętowo-cięgnowej VA(TH)No2-S. 
Trójkątne pola siatki trójkątno-sześciokątnej tej struktury mają zamontowane na 
stałe panele pokrycia dachowego. W tych częściach możliwe jest także zamonto-
wanie odpowiednich paneli ruchomych, które w razie potrzeby mogą wypełnić 
obszary sześciokątne takiej siatki podstawowej i całkowicie zamknąć atrium od 
góry dachem. 

4. Uwagi końcowe

Proponowane rodzaje przestrzennych struktur prętowo-cięgnowych typu I(TH) 
oraz VA(TH)No2-S odznaczają się dużymi możliwościami w kształtowaniu kon-
strukcji różnorodnych postaci przekryć dachowych mogących uzyskiwać ciekawe 
i indywidualne formy architektoniczne. W prezentowanych konfiguracjach wszystkie
z omawianych struktur prętowo-cięgnowych muszą być wstępnie sprężone. W tym 
niezbędnym procesie sprężania mogą być stosowane różne grupy wyróżnionych 
cięgien, umiejscowione w wybranych obszarach konstrukcji. Proponowane postaci 
konstrukcji przestrzennych muszą być poddane wielu złożonym analizom, a ich 
szybkie i sprawne przeprowadzenie będzie możliwe dzięki zdefiniowaniu modeli
numerycznych poprzez zastosowanie języka programowania Formian. Stosowanie 
tych modeli znacznie ułatwia i przyspiesza proces projektowania złożonych form 
lekkich konstrukcji przestrzennych. Jest to szczególnie ważne np. w przypadku 
przygotowywania projektów konkursowych dużych obiektów, których forma 
wielokrotnie ulega przekształceniom w trakcie intensywnych prac projektowych 
prowadzonych przez grupy różnych specjalistów. Modele numeryczne opracowane 
w języku projektowania  Formian były podstawą do przedstawionych tu kompute-
rowych wizualizacji obiektów architektonicznych wykonanych przez A. Iwańskiego, 
G. Kaliciaka oraz Ł. Kitkę.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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J. RĘBIELAK

Shaping of lightweight roof structures and preparation of their numerical models 
Abstract. The paper presents shaping procedures of two types of the spatial tension-strut structures,
which are formed around the same shape of the grid of struts located in its middle layer. Both structures 
can be designed as structural systems of the roof covers having optional forms. There are presented
proposals of their practical applications in the projects of chosen architectonic objects.
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