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Streszczenie. Autor kontynuuje tematy podjęte podczas sześciu już (II, III, IV, VII, IX i X) Szkół
Wiosennych [37, 41, 42, 64, 70, 71] związanych z komputerowym wspomaganiem projektowania
w zakresie budownictwa. Omawiano tam stosowany sprzęt, metody opisu konstrukcji, współczesne
oprogramowanie i ich skuteczność. Wskazano, że szybki postęp w zakresie sprzętu elektronicznego
i informatyki rzutuje na sposoby prowadzenia badań naukowych, zbieranie informacji, ich przechowywanie, na projektowanie, wytwarzanie produktów, a nawet na ich eksploatację. Komentowano sposoby
wyprowadzania informacji na papier, współpracę różnych systemów oprogramowania i wymienność
informacji, zabezpieczanie ich przed zniszczeniem oraz poufność, pracę w sieci, wykorzystanie internetu i tzw. biuro wirtualne, gdzie ludzie tworzą projekty, będąc w odległych miejscach.
Obecnie zwrócono uwagę na nowe zagadnienia teoretyczne, nieobecne na ogół w programach
komercyjnych i na metody nauczania wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i innych
przedmiotów, przy wykorzystaniu programów ogólnie dostępnych lub własnych. Wskazano, że wiele
metod uznanych za przestarzałe, może wrócić do stosowania. Inne nowe metody warto próbować
wprowadzić do praktyki.
Słowa kluczowe: komputerowa analiza konstrukcji, komputerowe wspomaganie projektowania,
konstrukcje budowlane — projektowanie
Symbole UKD: 624.04

1. Wstęp
W poprzednich wykładach autor wskazywał na szybki rozwój szeroko pojętej
informatyzacji, powodujący gwałtowne zmiany w sposobach komunikowania,
przekazywania informacji i w metodach opracowywania dokumentacji technicznej.
Szybkie zmiany technologii w poszczególnych dziedzinach informatyki powodują
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przykrą konieczność ustawicznego modyﬁkowania używanego parku komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania.
Tym razem uwagę zwrócono na nowe pojawiające się metody analizy konstrukcji
i w związku z tym na konieczność zastanowienia się nad doborem tych metod, ich
zakresem i sposobami przekazywania wiedzy studentom. Dalej wskazano zalety
stosowania opracowanych nowych, własnych teorii w zakresie:
— obliczania charakterystyk geometrycznych konstrukcji zbudowanych
z prętów kompozytowych [21, 32],
— analizy numerycznej ram przestrzennych z uwzględnieniem skręcania [6,
21, 80],
— określania obciążeń krytycznych według jednolitego kryterium — metody
zerowania głównego wyznacznika układu dla każdego rodzaju konstrukcji
[34, 50, 77],
— wyznaczania naprężeń dla konstrukcji zbudowanych z prętów kompozytowych [21, 32],
— uwzględniania utraty stateczności dla prętów o dowolnych przekrojach,
poddanych obciążeniom złożonym [21, 32, 72, 76, 77],
— syntezy konstrukcji w zakresie doboru niezbędnych przekrojów prętów
i optymalizacji w sensie technicznym, wielkich konstrukcji zbudowanych
z prętów, w zakresie doboru kształtu globalnego, układu prętów lub cięgien
itp. [8, 10-12, 18, 20, 30, 38-40, 44],
— zastosowań do własnego oprogramowania i częściowo komercyjnego do
projektowania dwu- i więcej warstwowych strukturalnych dachów dużych
rozpiętości: płaskich walcowych, beczkowych, toroidalnych oraz kopuł
o skomplikowanych kształtach — w tym zarówno opisanych na kuli, jak
i pofalowanych (cyklicznych), eliptycznych i wielu innych [10, 12, 38, 40] analizowanych Metodą Równań Różnicowo-Macierzowych (MRRM) i MES;
— stosowania czasoprzestrzeni z wykorzystaniem starej i niezwykle prostej
Metody Różnic Skończonych (MRS), do obliczeń konstrukcji poddanych
obciążeniom ruchomym, poruszającym się po mostach, drogach i lotniczych pasach startowych (np. zarówno na lotnisku, jak i lotniskowcu)
(metoda nazywana w angielskiej wersji językowej — 3D-Time Space
Method (3D-TSM)) [62, 65, 67-69, 73],
— zastosowań do prostego własnego oprogramowania, przeznaczonego dla
dydaktyki, lecz skutecznie stosowanego i do obliczeń projektowych wielu
niezbyt skomplikowanych obiektów lub ich elementów w zakresie statyki,
dynamiki i stateczności konstrukcji,
— programów do opracowania wyników badań doświadczalnych [24, 31, 33]
i dla dydaktyki [55, 68].
Pokazano, że stosowanie wskazanych teorii, wspartych oprogramowaniem,
może przynieść znaczne zwiększenie jakości obliczeń projektowych.
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2. Modernizacja bazy sprzętowej i oprogramowania
Warto zwrócić uwagę, na pojawiające się nowe możliwości sprzętowe i oprogramowanie. Należy tu spojrzeć nieco sceptycznie na nowe oferty producentów.
Przed każdym zakupem nowego komputera lub innego sprzętu i związanego z nimi
oprogramowania trzeba zwrócić uwagę, czy posiadane dotąd programy i sprzęt
będą dobrze współpracować z nowymi nabytkami. Przykładem może być system
operacyjny Windows Vista (2007), który stawia niezwykle wysokie wymagania
sprzętowi: procesor 1 GHz, 1 MB pamięci RAM, karta graﬁczna 128 MB obsługująca DirectX9. Wymagania te praktycznie wykluczają jego instalację na starszych
komputerach. Podobnie dzieje się z programami wspomagającymi projektowanie
typu CADx.
Obecnie standardem staje się komputer ze złączem USB, które w zależności od
potrzeby może obsługiwać różne zewnętrzne urządzenia, takie jak: twarde dyski,
pendrivery, skanery, nagrywarki, stacje dyskietek i CD, czytniki kart etc. Jest to
z pewnością duże udogodnienie.

3. Stosowanie powszechnie dostępnych programów
w dydaktyce
Oczywiste jest, że jeśli prowadzi się dydaktykę obok nauczania programów dla
kreślenia dokumentacji projektowej, konieczne jest wykładanie teorii, podstaw mechaniki, wykonywanie związanych z tym prostych zadań domowych, sprawozdań,
prac dyplomowych i innych. Ciekawe jest, że wiele z tych zadań jest wykonywanych
z własnej inicjatywy przez studentów, przy wykorzystaniu takich programów jak
edytory (na ogół MS Word), MS Excel, AutoCAD, MathCAD, MathLab etc. Trzy
ostatnie programy bywają wykorzystywane zarówno do obliczeń jak i do wykonania
odpowiednich wykresów, czasem w dość pomysłowy, własny sposób.
Dlatego warto w nowy sposób spojrzeć na nauczanie mechaniki. Współczesne
programy narzędziowe stwarzają nowe możliwości, więc czas zastanowić się nad
innym wykorzystaniem, szczególnie programu AutoCAD. Z uwagi na możliwość
dokładnego rysowania tam linii równoległych, mierzenia odległości, pola powierzchni ograniczonego łamaną itp., możliwy staje się powrót do stosowanych
nie tak dawno metod Geometrii Wykreślnej i do tzw. Mechaniki Wykreślnej z wykorzystaniem właśnie AutoCAD.
W zakresie mechaniki budowli można tu wskazać możliwość bardzo prostego wyznaczania sił w prętach kratownicy za pomocą tzw. metody Cremony. Plan
Cremony z łatwością może być wykonany właśnie AutoCAD-em, gdzie można
dokładnie określić wartości sił w prętach. Jest to sposób bardzo prosty, szybki
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w wykonaniu i zaskakująco dokładny dla celów inżynierskich, szczególnie dla małych zadań. W dodatku wykres graﬁczny pokazuje w sposób naturalny wzajemne
proporcje sił.
Z kolei program MS Excel, z racji dostępnych operacji na komórkach i możliwości zaprogramowania praktycznie każdego wyrażenia matematycznego, z powodzeniem wykorzystywano do:
— obliczania charakterystyk geometrycznych skomplikowanych przekrojów
cienkościennych, gdzie podaje się współrzędne położenia punktów załamania ścian płaskich przekroju,
— wykonywania wykresów sił przekrojowych,
— wyznaczania wartości sił i zespołów obciążeń krytycznych,
— obliczeń projektowych, zestawień, analiz danych itp.

4. Nowe elementy teorii z zakresu mechaniki budowli
W kolejnych podrozdziałach zwrócono uwagę na pewne nowe ujęcia lub rozszerzenia starych teorii i na nowe, związane z tym możliwości projektowe. Wiele
poniższych tematów było już częściowo poruszanych w poprzednich edycjach
Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania. Tym razem wskazano
przydatność poszczególnych metod nie tylko do projektowania, ale również i do
nauczania mechaniki. Za każdym razem podane są odesłania do odpowiednich
pozycji literatury.
4.1.

Mechanika prętów o przekrojach kompozytowych

Rozważane pręty mogą mieć przekroje cienkościenne — otwarte lub zamknięte,
a w tym również wieloobwodowe i otwarto-zamknięte, pełne, jednorodne i kompozytowe — jak np. pokazane na rysunku 1. Po zastosowaniu do każdego z nich
odpowiednich metod wyznaczania charakterystyk geometrycznych i sztywności
pręta, sama analiza konstrukcji powinna przebiegać według formalnie tych samych równań równowagi i związków ﬁzycznych dla prętów. Dotyczy to zarówno
zagadnień statycznych, jak i dynamiki, stateczności i stateczności dynamicznej,
z uwzględnieniem również wpływów otaczającego pręt ośrodka [21, 32]. Największe jakościowo różnice, w zależności od zadania, dotyczą tu zagadnień skręcania.
Oczywiste jest, że dla wielu bardziej zaawansowanych zagadnień będą potrzebne
dalsze modyﬁkacje i uszczegółowienia teorii oraz algorytmów.
Sugeruje się, że dla przekrojów kompozytowych, np. żelbetowych, jak pokazane na rysunku 1, powinno się obliczać tzw. sprowadzone charakterystyki
geometryczne przekroju poprzecznego. Przykładowo w tablicy 1 podano komplet
sprowadzonych charakterystyk dla przekrojów z rysunku 1, również te związane
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ze skręcaniem: ̂ max , I ˆ , , Ks . Sposoby ich obliczania podano w książkach [31, 32]
oraz w księgach konferencyjnych LSCE. Warto podkreślić, że jeśli zastosujemy do
obliczania ugięć belki przekrój betonowy z rysunku 1a, otrzymamy ugięcia o 94,9%
wyższe niż przy zastosowaniu sztywności obliczonych z uwzględnieniem zbrojenia
(porównaj wytłuszczone liczby w tabeli 1).

Rys. 1. Pełne przekroje zastąpione pięcioma rurami cienkościennymi o grubości 1 cm [50, 60]
Tabela 1
Charakterystyki geometryczne dla przekrojów z rysunku 1 [60]
Przekrój
z rysunku

A

I2

I3

I ˆ

Ks

cm2

cm4

cm4

cm6

kNcm2

̂max
cm2

ˆ naroze

cm2

Rys. 1a

200.0000

6666.6666

1666.6666

8419.8289

6062276.786

15.268

15.268

Rys. 1b

218.7778

8024.9259

1898.2593

12290.6993

6190833.350

14.547

13.296

Rys. 1c

246.9440 10062.3148 1942.8565

20133.5963

6422960.563

19.749

18.559

Rys. 1d

293.8889 12049.6296 2219.0463

26617.5306

6663297.465

18.706

17.566

Rys. 1e

331.4444 12991.6481 2494.4537

28177.4510

6935002.875

17.461

16.379

4.2.

Ważniejsze wzory dotyczące sił przekrojowych w pręcie prostym

Zadaniem tej pracy jest pokazanie istotnych obserwacji dotyczących groźnych
efektów mechanicznych związanych ze skręcaniem prętów i działających wtedy
sił przekrojowych zwanych bimomentem (B) i momentem giętno-skrętnym Mω.
Zwraca się uwagę, że podane niżej wzory dotyczą pręta o dowolnym przekroju,
również pełnym i kompozytowym.
W teorii prętów cienkościennych bimoment ma nastepujące trzy deﬁnicje
[21, 32]:
 oraz



B = − EI  Θ '', B = ∫ 1 dA, B = ∑ P
B = ∫ 1 dA = ∫ ds,
i i
i

(1)
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gdzie oznaczono: EI  — sztywność pręta na skręcanie, Θ — kąt skręcenia pręta
względem w uproszczeniu środka ścinania, σ1 — naprężenia normalne w kierun
ku podłużnym pręta,  — uogólniona współrzędna wycinkowa punktu działania
naprężenia σ1 lub podłużnej siły skupionej Pi. Ponadto moment giętno-skrętny
generowany przy skręcaniu wyrażamy wzorami:

M  = − EI  Θ ''', M  = ∫  n ds.

(2)

Ostatnie wzory (1)4 i (2)2 są dodatkowo wyrażone za pomocą tzw. strumieni
naprężeń normalnych σ i naprężeń stycznych τ oraz ramienia ich działania n.
Ze wzorów (1) i (2) wynika, że obydwie powyższe siły występują zawsze razem
i są powiązane ze sobą za pomocą funkcji Θ opisującej skręcenie pręta — najczęściej
skrępowane. Z tego faktu wyciągamy następujące wnioski:
— jeśli w pręcie istnieje skręcanie, to obserwujemy w nim również występowanie bimomentu i momentu giętno-skrętnego,
— jeśli w pręcie występuje bimoment, to powinien być tam obserwowany jako
siła przekrojowa moment skręcający (gdy skręcanie jest skrępowane),
— gdy pręt jest obciążony momentem skręcającym, wówczas powinien wystąpić jako siła przekrojowa bimoment (gdy przemieszczenia podłużne są
skrępowane).
Następnie odnotowujemy, że w teorii prętów cienkościennych, moment skręcający jest sumą momentu czystego skręcania i momentu giętno-skrętnego:
M 1 = M s + M ˆ ,

(3)

Zauważmy, że moment czystego skręcania Ms, bimoment B, oraz moment
giętno-skrętny M  są opisane przez: pierwszą, drugą i trzecią pochodną funkcji
kąta Θ — (1)1 i (2)1:
M s = K s Θ ',

B = − EI  Θ '',

M  = − EI  Θ ''',

(4)

gdzie: Ks i EI ˆ są odpowiednimi sztywnościami na skręcanie ([21, 32] J. B. Obrębski, 1991).
W teorii skręcanych prętów prostych, w najprostszym wydaniu statyki i teorii
pierwszego rzędu, obowiązuje równanie równowagi (5), jako jedno z czterech.
Występuje tam funkcja Θ opisująca kąt skręcenia podłużnego w powiązaniu ze
sztywnościami pręta:

EI  Θ IV − K s Θ '' = m1 + b '.

(5)
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Pojawiły się tu obciążenia zewnętrzne: ciągły moment skręcający m1 i bimoment
zewnętrzny b (jego pierwsza pochodna). Przy rozwiązaniu tego równania dużą
rolę odgrywają warunki brzegowe (sposób zamocowania) i sztywności pręta na
skręcanie Ks i EI ˆ (patrz [21]). Dodatkowo, w teorii drugiego rzędu, odpowiednik
równania równowagi (5) zależy od działania na pręt sił podłużnych, poprzecznych
i zginających, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych ([17, 21] J. B. Obrębski, 1991). Jest to dobrze widoczne również na przykładzie wyrażeń opisujących
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia podłużne, zależne od funkcji kątów
skręcenia osi podłużnej pręta Θ:

u1 = v1 − v2 ' 2 − v3 ' 3 − Θ ' ,


1 = u1 ' = v1 '− v2 '' 2 − v3 '' 3 − Θ '' ,


1 = E11 = E1 [v1 '− v2 '' 2 − v3 '' 3 − Θ '' ],

(6)
(7)

gdzie oznaczono: vi i Θ — przemieszczenia podłużne i kąt skręcenia osi podłużnej
pręta (skręcanie względem środka ścinania), η2, η3 — współrzędne punktu, w którym
jest obliczana dana wielkość, E1 — zmodyﬁkowany moduł Younga [21, 32].
4.3.

Związki ﬁzyczne dla pręta prostego

Oprócz podanych wyżej wzorów, dotyczących skręcania, dla pręta prostego
wyprowadza się związki ﬁzyczne pomiędzy przywęzłowymi siłami przekrojowymi
i przemieszczeniami jego końców, w tym również danych kątów skręcenia Θ [8,
21]. Podano je w tabeli 2 dla pręta o numerze Λ (1 < Λ < N) i o długości LΛ. Wprowadzono tam zdeﬁniowane następująco sztywności pręta ([8] 1979 i [21] 1991):

K0Λ =

EA
,
lΛ

K1Λ = K s ,

K2Λ =

EI 2
,
lΛ

Związki ﬁzyczne dla pręta prostego

K 3Λ =

EI 3
.
lΛ

(8)
Tabela 2

Siły przekrojowe przy węzłach — na końcach pryzmatycznego pręta prostego
siły podłużne i poprzeczne
a) T1Λ = K 0 Λ (C9 EΛ − C10 )v1Λ
b) T2 Λ = −


K 3Λ 
1
(C5′ + C6′ EΛ ) 3Λ + (C7′ EΛ + C8′ )v2 Λ 
lΛ 
lΛ


c) T3Λ = −

K2Λ
lΛ



1
(C5 + C6 EΛ ) 3Λ + (C7 EΛ + C8 )v3Λ 
l
Λ
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momenty skręcające, zginające i bimoment
d) M 1Λ = K1Λ (C19 EΛ − C20 ) 1Λ − (C21EΛ − C22 ) 1Λ 



1
e) M 2 Λ = − K 2 Λ (C1 + C2 EΛ ) 2 Λ − (C3 EΛ + C4 )v3Λ 
l
Λ




1
f) M 3Λ = − K 3Λ (C1′ + C2′ EΛ ) 3Λ − (C3′ EΛ + C4′ )v2 Λ 
lΛ


g) BΛ = K1Λ (C23 + C24 EΛ ) 1Λ − (C25 EΛ + C26 ) 1Λ 

We wzorach tych współczynniki Ci lub Ci ' są wyliczane na podstawie odpowiednich wzorów, w zależności od warunków brzegowych pręta i od rodzaju
prowadzonej analizy, tj. statyka, dynamika, teoria pierwszego lub drugiego rzędu itp. Ponadto v1Λ = Θ oraz operator Boola EΛ wskazuje przeciwległy koniec
pręta. Współczynniki Ci lub Ci ' do wzorów z tabeli 2 mogą być obliczane przy
założeniu warunków brzegowych dla skręcania dla obu końców pręta na kilka
sposobów, np.:
a) Θ(0) = Θ '(0) = 0 ∧ Θ '(l ) = 0 ∧ Θ(l ) = Θ,
b) Θ(0) = Θ ''(0) = 0 ∧ Θ ''(l ) = 0 ∧ Θ(l ) = Θ,
c) Θ(0) = Θ '(0) = 0 ∧ Θ ''(l ) = 0 ∧ Θ(l ) = Θ,
d) Θ(0) = Θ ''(0) = 0 ∧ Θ '(l ) = 0 ∧ Θ(l ) = Θ,
e) Θ '(0) = Θ '(l ) = 0 ∧ Θ '''(l ) = 0 ∧ Θ(0) = Θ,
f) Θ '(0) = Θ '(l ) = 0 ∧ Θ '''(0) = 0 ∧ Θ(l ) = Θ,
g) Θ ''(l ) = Θ '''(l ) = 0 ∧ Θ '(0) = 0 ∧ Θ(0) = Θ.
Wzory z tabeli 2 były wykorzystywane zarówno w MRRM [8, 11, 21], jak
i w MES do budowy macierzy sztywności pojedynczego pręta (Obrębski, 1991 [21]).
Ponadto, formalnie te same wzory mogą być stosowane nie tylko do prętów cienkościennych (z przekrojami otwartymi, zamkniętymi itp.), ale do wszystkich typów
prętów z dowolnymi przekrojami (Obrębski [32] oraz księgi LSCE 1995-2006).
Jak łatwo zauważyć, wzory d) i g) z tabeli 2 podają inne wyrażenia na te same
siły przekrojowe co (1)-(4). Ponownie widoczne jest, że moment skręcający d)
i bimoment g) zależą od tych samych przemieszczeń i dlatego występują one
w pręcie zawsze razem! Ponadto, siły te zależą również od pochodnych kątów
skręcenia — a tym samym od warunków brzegowych. W przypadku sprężystego
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zamocowania prętów w węzłach, współczynniki Ci lub Ci ' występujące w tabeli 2
powinny być dodatkowo modyﬁkowane.
4.4.

Wybrane wyniki badań eksperymentalnych dla prostych ram

Zagadnienie analizy numerycznej cienkościennych ram przestrzennych
z uwzględnieniem skręcania, a w tym bimomentów, było analizowane przez wielu
autorów: J. Rutecki (książka 1957), J. H. Argyris i D. Radaj 1971, R. Dziewolski
(IASS, Kielce 1973), J. B. Obrębski [6, 21], K. Grygierek (rozprawa dokt., Gliwice,
2003) i C. Szymczak et al. [89, 90].
W celu lepszego uzasadnienia teorii, zaproponowanej po raz pierwszy w pracy [6] do analizy numerycznej przestrzennych ram cienkiościennych (a później
również dla ram z prętami o dowolnym przekroju [80]), warto zwrócić uwagę na
wyniki badań doświadczalnych, własnych i innych badaczy.
Własne badania doświadczalne wykonano na serii 17 prętów wspornikowych
o przybliżonych wymiarach 12×20×196 cm z dwoma rodzajami przekrojów: otwartym i zamkniętym [18, 19, 22-26, 28, 29, 31, 33]. W każdym z tych przypadków
stosowano pełne utwierdzenie z lewej, (rys. 2a, b) oraz z prawej swobodny koniec
i z płasko ograniczoną deplanacją (rys. 2c) („korek”). Pręty były obciążane na
prawym końcu podwieszoną siłą skupioną powodującą zginanie ze skręcaniem.
Zwrócimy tu uwagę, że wzdłuż krawędzi podłużnej szczeliny przy utwierdzeniu i przy
„korku” i podobnie na pełnej bocznej ścianie, tworzyły się pofalowania (rys. 2c),
które można tłumaczyć istnieniem tam strefy silnie działającego bimomentu.

Rys. 2. Schemat stanowiska badawczego (a); widok na wspornik (b); pofalowanie krawędzi (c)

Ciekawe wyniki tych eksperymentów przedstawia tabela 3, gdzie dla dwóch
modeli o ścianach grubości 1,5 mm porównano wartości sił obliczonych analitycznie
i zmierzonych eksperymentalnie (obliczone na podstawie pomierzonych naprężeń)
[31]. Szczególnie dla pręta o przekroju otwartym, widać dobrą zbieżność wyników.
Tu szczególnie istotne jest potwierdzenie istnienia bimomentu określanego na dwa
sposoby według wzorów (1)1,4.
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Tabela 3

Siły wewnętrzne — bimomenty i momenty giętno-skrętne obliczone analitycznie i zmierzone
(obliczone stosownie do wzorów (1)4 i (2)2 metodą J.B.Obrębskiego [31])
Model 21 z przekrojem otwartym

Model 22 z przekrojem zamkniętym

obliczone analitycznie

zmierzone

obliczone analitycznie

zmierzone

B [kNcm ]

831,82

848,475

–4,826

9,65

Mω [kNcm]

–10,1908

–2,175

2,189

3,35

Siła wewnętrzna
2

Inna seria badań własnych dotyczy krótkiego pręta obciążonego na dolnym
końcu jedynie bimomentem (rys. 3a,b). Praktycznie mierzono jedynie wartość
obciążającej siły krytycznej P, powodującej pofalowanie podłużnej krawędzi pręta
(rys. 4). Wyniki porównano z podobnymi obliczonymi analitycznie na podstawie
wzorów podanych w podręczniku [32]. Doświadczenie to potwierdza istnienie
bimomentu jako realnie istniejącej siły, jej wartości krytycznej, a nawet możliwości
obliczenia wartości bimomentu krytycznego [32, 78].

Rys. 3. Pomiar bimomentu krytycznego (z M. E. El. Awady, Egipt [22, 25], 1992) dla krótkiego, prostokątnego pręta, z deplanacją ograniczoną płasko silnym korkiem b) u góry; a), b) system obciążający
bimomentem w dolnej części pręta; c) małe uszkodzenie naroża u dołu; d) porównawcze wykresy
bimomentu krytycznego zmierzone i obliczone

Kolejne doświadczenia przeprowadziła N. Jankowska w ramach rozprawy
doktorskiej [1], dotyczyły one wpływu szytwności węzła ramy na rozkład sił przekrojowych w węźle centralnym ram typu L (rys. 5a), typu T (rys. 5b) i typu Y. Za
każdym razem rama była skręcana tylko pojedynczym momentem (rys. 5a z lewej).
Mierzono kąt skręcenia obciążanego końca i odkształcenia w przekrojach przy-
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Rys. 4. Modele obciążone w prasie; a) b) c) widoczne trzy typy fal wzdłuż podłużnej krawędzi szczeliny;
to samo przy szczelinie usytuowanej na trzech pozycjach szerszej ściany c) d) e)

Rys. 5. a) Elektrooporowe pomiary dla cienkościennej ramy typu L, z otwartymi, prostokątnymi
przekrojami o przybliżonych wymiarach 10×20 cm; z lewej widoczny sposób obciążenia momentem
skręcającym; b) podobne pomiary dla ramy typu T

węzłowych oddalonych o ok. 3 cm od połączenia z węzłem lub od utwierdzenia.
Pręty były mosiężne o grubości blach 2,5 mm. Pomiaru dokonywano najwyższej
obecnie klasy sprzętem pomiarowym — skomputeryzowanym elektropoprowym
mostkiem tensometrycznym ﬁrmy VISHAY Measurements Group, z oprogramowaniem System 5000.
Ciekawe wyniki zestawione zostały w tabeli 4, gdzie podano wartości bimomentów obliczone na podstawie pomierzonych naprężeń. Zarówno po stronie
węzła obciążonej aktywnie momentem (przekrój C) jak i po stronie pasywnej (za
węzłem — przekroje B, E) określono bimomenty. W ten sposób stwierdzono, że za
każdym razem znaczna część bimomentu ze strony aktywnej węzła przekazywana
była na przekroje za węzłem. Przy węźle T1 zbudowanym z jednej blachy (grubość
2,5 mm) przekazano odpowiednio B = 19,11% i E = 19,22% bimomentu aktywnego.
Podobne liczby dla węzła T2 (dwie blachy o łącznej grubości ok. 5 mm) przekazano
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B = 18,79% i E = 17,61% i dla węzła T3 (trzy blachy o łącznej grubości ok. 7,5 mm)
przekazano B = 18,84% i E = 16,58% bimomentu aktywnego. Im sztywniejszy węzeł, tym mniejszy był przekaz. Większy bimoment został wyliczony dla obydwu
sztywniejszych węzłów na ramieniu prostopadłym. W węzłach tych bimomenty nie
pozostają w równowadze. Podobne zdania i obserwacje zamieszczono w pracach
numerycznych C. Szymczaka i współautorów [89, 90].
Tabela 4
Zmierzone bimomenty (N. Jankowska [1], Tal. 4.17)
i — liczba
blach
w centralnym
węźle

Rama typu Li

Rama typu Ti

Rama typu Yi

1

2

3

1

2

3

1

2

L1

L2

L3

T1

T2

T3

Y1

Y2

C-prz.aktywny -1364,89 -1355,85 -1259,38 -1495,58 -1390,20 -1339,35 -1413,40 -1333,73
B-prz.pasywny -455,46

-285,90

-261,32

-241,67

-322,34

-285,63

E-prz.pasywny

287,53

244,84

222,18

259,91

223,64

4.5.

Opis geometrii dla przestrzennych konstrukcji prętowych

Obszerne, autorskie opisy geometrii dla wielkich przestrzennych konstrukcji
prętowych zamieszczono w kolejnych licznych pracach J. B. Obrębskiego [5-12, 20,
21, 27, 71, 74]. Prace nad tym sposobem opisu miały swój początek przed rokiem
1972 [5] i prawdopodobnie były nieco wcześniejsze niż publikacje H. Nooshina
(1975, por. też np. [84]). Algebra Formexów i późniejszy FORMIAN H. Nooshina są
obecnie określane mianem języka programowania — umożliwiającego wielorakie
zastosowania (składają się praktycznie z procedur lub funkcji programowych).
Natomiast funkcje i procedury stosowane w oprogramowaniu J. B. Obrębskiego
zostały wbudowane na stałe do programów i wymagają zdeﬁniowania w niewielkich stosunkowo zbiorach danych wejściowych właściwości powtarzalnych prętów
i węzłów oraz rozmieszczenia ich w wybranej siatce punktów. Kilka parametrów
decyduje o wyborze stosowanej siatki punktów, jej kształcie, rozmiarach, miejscu
umieszczenia w niej konstrukcji itp. Te niezwykłe możliwości programów WDKM
[8-10, 12, 20, 27, 30, 42, 70, 71] i SPES [38, 40] powodują, że system prawdopodobnie
umożliwia opisywanie tych samych konstrukcji, co w FORMIAN-ie [83, 84], a być
może i takich, które są tam niedostępne. Przy niewielkiej ingerencji w instrukcje
programowe możliwości tego opisu wzrastają lawinowo. Następną zaletą takiego
oprogramowania jest — w sposób naturalny — przejście do analizy statycznej lub
dynamicznej wymiarowania [8, 10, 11, 18, 20, 36] i nawet optymalizacji przy stosowaniu obecnie do 20 funkcji celu [38-40]. W systemie SPES współpracuje ze sobą
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osiem programów bazujących ma MES i przeznaczonych dla konstrukcji prętowych.
W ramach optymalizacji są tam obliczane naprężenia, ugięcia, praca sił zewnętrznych dla całej konstrukcji itd. Oprogramowanie to zawiera zaawansowaną graﬁkę
i jest porównanywalne z podobnym oprogramowaniem brytyjskim, wykonanym
przez H. Nooshina i jego współpracowników, wykorzystywanym przez J. Rębielaka
[83, 84]. Tematyka ta ma bogatą literaturę, w tym książkową w językach: polskim,
angielskim i niemieckim.
W programie WDKM [8, 10, 12, 71], jako najbardziej zaawansowanym pod
względem naukowym, stosowano cztery układy odniesienia:

ζi — układ globalny, służący do opisu geometrii całej konstrukcji,
zi — układ lokalny, w którym opisywana jest równowaga sił działających na
węzły konstrukcji oraz określane są ich przemieszczenia,
ηi = yi — elementowy układ odniesienia dla opisu sił przekrojowych w pręcie
— układ sprowadzonych osi głównych pręta,
νi — układ podporowy — dla zdeﬁniowania płaszczyzn przesuwu podpór.
Wiele elementów stosowanego opisu konstrukcji objaśnia rysunek 6.

Rys. 6. Graﬁczne przedstawienie założeń dotyczących: stosowanych układów odniesienia, podparcia
konstrukcji, parametryzacji węzłów, warunków brzegowych dla trzech funkcji przemieszczeń osi
pręta i dla sił przekrojowych

Położenie węzłów konstrukcji w przestrzeni, w najprostszym opisie dla przestrzennej ortogonalnej siatki punktów, wyraża się wzorem:
i = xi li ,

(9)
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gdzie: i = 1, 2, 3, xi — liczby całkowite, li — moduły siatki punktów — liczby rzeczywiste. Podobne siatki i konstrukcje dla zadań już przestrzennych pokazuje rysunek 7.
Ponadto dla określenia ukierunkowania w siatce punktów pojedynczego pręta stosowane są, jako kluczowe, operatory przesunięcia Boole’a zdeﬁniowane następująco
dla przestrzeni trójwymiarowej (10) oraz dla czasoprzestrzeni (3D-TSM) (11):
E a1 , a2 , a3 Φ ( x1 , x2 , x3 ) = Φ ( x1 + a1 , x2 + a2 , x3 + a3 ),

(10)

E a1 , a2 , a3 , a4 Φ ( x1 , x2 , x3 , t ) = Φ ( x1 + a1 , x2 + a2 , x3 + a3 , t + a4 ).

(11)

W obydwu przypadkach oznaczono: Λ — numer operacji (tzw. kierunek),
xi — współrzędne parametryczne oraz aΛi — wykładniki operatora — wszystkie
są liczbami całkowitymi.

Rys. 7. Prętowe konstrukcje dwuwarstwowe: sferyczna, eliptyczna, z falami poziomymi i pionowymi
oraz poziomymi — program SPES [38, 40]

4.6.

Wektorowa interpretacja sił przekrojowych

Sprawę wektorowej interpretacji równań równowagi węzłów konstrukcji przestrzennych z wykorzystaniem wektorowego charakteru sił działających w przekrojach przywęzłowych dyskutowano obszernie w pracach J. B. Obrębskiego [5, 7-12].
Nieco później rozszerzono ten opis na ramy cienkościenne [6, 21] (1985, 1991), aby
w końcu postawić wniosek, że taki opis można stosować do ram przestrzennych
zbudowanych z prętów o dowolnych przekrojach, w tym pełnych [80]. Zdaje się,
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że ten opis najlepiej nadaje się do budowy równań równowagi skomplikowanych
przestrzennych ram przestrzennych, takich jak np. na rysunku 7. Metoda ta wymaga
jeszcze dalszych badań, lecz już można powiedzieć, że jest dość skuteczna. Nigdy
nie będzie absolutnie dokładnych metod analizy konstrukcji, nawet numerycznych,
stąd to podejście ma obok niewątpliwych zalet również pewne niedokładności.
Metoda ta w sposób naturalny wynika z teorii prętów prostych (początkowo
cienkościennych). Przyjmuje się, że bimoment B i moment giętno-skrętny M  jako
siły przekrojowe o charakterze wektorowym są równoległe do osi podłużnej pręta
i są zaczepione do środka ścinania przekroju. Podejście to można zaadaptować
zarówno do MES [21], jak i do MRRM [6, 21, 80]. W efekcie obliczeń numerycznych otrzymujemy jako siły przekrojowe również bimomenty. Pręt może mieć tu
zadeklarowane dla każdej z jego czterech funkcji przemieszczeń (patrz tablica 2)
warunki brzegowe jak w rozdziale 4.3 w punktach a) do g). Mimo to, uwzględnienia
oczekuje jeszcze sprawa budowy i odkształcalności samych węzłów o skończonych
wymiarach [80].
Jeśli weźmie się pod uwagę wektorowy charakter wszystkich sił działających
w prętach, oczywiste jest, że znane równości (1) do (7) z teorii prętów prostych,
w tym przede wszystkim cienkościennych, można zapisać również wektorowo,
czego dalej nie będziemy kontynuować:



 
EI  Θ IV − K s Θ '' = m1 + b ',








M s = K s Θ ', B = − EI  Θ '', M  = − EI  Θ ''', M 1 = M s + M ˆ ,


 

 
B = ∫ 1 dA = ∫ ds, M  = ∫  ×n ds,
 
     
u1 = v1 − v2 '× 2 − v3 '× 3 − Θ ' ,
 
 
    
1 = u1 ' = v1 '− v2 ''× 2 − v3 ''× 3 − Θ '' ,
 


    
1 = E 1 = E v1 '− v2 ''× 2 − v3 ''× 3 − Θ ''  .

W pracach J. B. Obrębskiego [6, 21] podano szczegółowe wyprowadzenia
(na kilka sposobów) prowadzące do wykazania wektorowego charakteru bimomentu
i momentu giętno-skrętnego. W konsekwencji, równania równowagi węzła konstrukcji przestrzennej, podobnie jak w książce J. Ruteckiego (1957) mają postać:


∑∑ TΛi + F = 0,
N

3

Λ=1 i =1



∑∑ M Λi + M = 0,
N

3

Λ=1 i =1

N

3



∑∑ B
Λ=1 i =1

Λi


+ B = 0.

(12)
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Jeśli założymy, że każda
 z sił przekrojowych (tablica 2) jest współliniowa z odpowiednimi wersorami tΛi prętowego układu odniesienia [7, 8, 11, 21], otrzymamy
ich zapis wektorowy:






TΛi = tΛiTi , M Λi = tΛi M i , BΛi = tΛi Bi .
(13)
Po zrzutowaniu sumy wektorowej wszystkich sił (13) na każdą z trzech osi
(r) lokalnego układu odniesienia (węzłowego) otrzymujemy dziewięć równań
równowagi węzła (r = 1, 2, 3):
N

3

∑∑ tΛirTiΛ + Fr = 0,
Λ=1 i =1

N

3

∑∑ tΛir M iΛ + M r = 0,
Λ=1 i =1

N

3

∑∑ t
Λ=1 i =1

Λir

BiΛ + M r = 0.

(14)

Po wykorzystaniu wzorów na siły przekrojowe z tablicy 2 i po pewnych przekształceniach dochodzimy do równań macierzowych MRRM z dziewięcioma
stopniami swobody w węźle. Z uwagi na silne powiązanie bimomentu g) i momentu
skręcającego d), równania (13)2 i (13)3 są również ze sobą sprzężone. Równanie
(14)3 należy traktować (i tak to wynika z testów numerycznych) jako dodatkowy
warunek do równań równowagi momentów (14)2. W praktycznych obliczeniach
dominują równania (14)2 (porównaj tabela 5).
4.7.

Przykład płaskiej ramy obciążonej pojedynczym momentem

Ramę zbudowaną z dwóch prętów cienkościennych o przekroju prostokątnym
20×10 cm i grubości ścian 0,5 cm [21], obciążono pojedynczym momentem (rys. 8).
Przyjęto właściwości materiału: E = 205 GPa, (E1 = 225,27 GPa), G = 80 GPa, ν = 0,3.
W obydwu punktach A i C ramę całkowicie utwierdzono, zerując wszystkie przemieszczenia, w tym Θ = Θ' = 0 (rys. 8a). Przyjęto długości prętów równe 100 cm.
Przy takich założeniach poszukiwano analitycznie przemieszczeń środka węzła B.
Pręt BC jest niemal tylko zginany, podczas gdy pręt BA — głównie skręcany. Wyniki
obliczeń podano na rysunku 8b i w tabeli 5.

Rys. 8. Płaska rama obciążona momentem skupionym [21]
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Tabela 5
Siły przekrojowe w ramie z rysunku 8 [21]
Siła

Rozwiązanie za pomocą MRRM

Rozwiązanie za pomocą MRRM

BC

BA

BC

BA

T3

-0.006208M

0.006208M

-0.006181M

0.006181M

M1

-0.1409M

0.32189733M

-0.1422M

0.3180M

M2

0.68686692M

-0.1409M

0.6819M

-0.1422M

B1

0.0000000213M

-0.8552M

---

---

Sprawdzając równowagę węzła otrzymaną tu za pomocą MRRM, stwierdzamy,
że siły poprzeczne są w równowadze. Podobnie w kierunku BC (15) momenty zginające są w równowadze z momentem skręcającym (BA). W kierunku BA występuje
niemal pełna równowaga (16). Natomiast w obydwu kierunkach bimomenty nie
równoważą się (17).
BC: 0.1409M -0.1409M = 0;
(15)
BA: 1M-0.32189733M-0.68686692M = -0.00876425M,

(16)

BA: 0.8552M 0 and BC: 0.0000000213M 0.

(17)

Potwierdza to uwagę z pracy [90] (str. 399, w. 4d), że same bimomenty w węźle
B nie pozostają w równowadze. Natomiast gdy spojrzymy na sens ﬁzyczny zadania,
stwierdzimy, że pręt BA powinien być skręcany, a pręt BC tylko zginany. Skręcanie
w pręcie BC może powstać jedynie przy obniżeniu się węzła. Tak właśnie się to tu
stało. Analizując zadanie, musimy pamiętać, że:
— węzeł B wykazał tu pewne obniżenie, co generuje pewne efekty teorii
drugiego rzędu,
— w rozwiązaniu użyto modelu pręta z węzłami sztywnymi (Θ' = 0 — rozdział 4.3, warunki brzegowe a); przy takiej analizie nie uwzględniono więc
odkształcalności węzła B. Na podobne trudności numerczne wskazano też
w pracach [89, 90]). Odkształcalność węzła można zadeklarować przez
zmianę wartości współczynników Ci lub Ci ' we wzorach z tabeli 2. Jest
to zadanie dla oddzielnej pracy.
4.8.

Jednolite kryterium utraty stateczności konstrukcji prętowych

Jak pokazano to choćby w pracach [2-4, 7, 8, 21, 32, 66, 68, 91, 92], istnieje wiele
sposobów na ułożenie układu równań równowagi (18) całej konstrukcji. Wymienić
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tu można np. MES, MRS, MRRM i wiele innych. Z punktu widzenia matematyki
można zaryzykować, że zawsze ma on postać:
Kx = Q,

(18)

gdzie: K — jest macierzą sztywności, x — wektorem niewiadomych (np. przemieszczeń), Q —wektor prawych stron (obciążeń). Jest to układ równań algebraicznych
liniowych, który można rozwiązać numerycznie na wiele sposobów, co może prowadzić pozornie nawet do innej formy wyników [32, 77]. Natomiast sens ﬁzyczny
rozwiązania i niewiadome będą te same. Stosując metodę kolejnych eliminacji
Gaussa, niejako mimochodem można otrzymać wartość głównego wyznacznika
macierzy K (18). Porównanie go do zera stanowi jednolite kryterium utraty stateczności dowolnej konstrukcji (prętowej, płyty, tarczy, powłoki itp.), co zapisujemy
jako warunek macierzowy:
det(K) = 0 lub det[K(P, ω, v, a, M, m, d, t)] = 0.

(19)

Warunek (19)2 dotyczy ogólnego przypadku, gdy cały zespół parametrów składa
się na stan krytyczny układu [77]. W tym przypadku oznaczono: P — zespół jednej
lub wielu sił, ω — częstość drgań własnych, v — prędkość obciążenia, a — przyśpieszenie obciążenia, M —poruszająca się masa, m — masa konstrukcji, d — tłumienie,
t — czas etc. Warunek (19)1 jest szczególnym przypadkiem warunku (19)2.
4.9.

Użycie jednolitego kryterium utraty stateczności pręta
przy obciążeniach złożonych

Istnieją ścisłe wzory umożliwiające obliczenie obciążeń krytycznych dla belek
ściskanych mimośrodowo, jak na rysunku 9a, lub zginanych jedynie momentem M,
jak na rysunku 9b. Uwzględnia się tam, podobnie jak w teorii W. Z. Własowa,
skręcanie [21, 32]. Rozwiązania takie dotyczą prętów o każdym typie przekroju:
pełnym, cienkościennym, jednorodnym i kompozytowym. Ciekawe obliczenia
w tym zakresie podano w obszernej pracy [32].

Rys. 9. Schematy obciążenia pręta: ściskanie mimośrodowe siłą P a); zginanie czystymi momentami b)
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W pracach [21, 32, 72, 79] podano wiele przykładów działania zespołów obciążeń dających stany graniczne dla utraty stateczności. Pokazano tam liczne przykłady
granicznych krzywych i powierzchni dla zestawów obciążeń krytycznych. Warunek
sprecyzowany początkowo w książkach [21, 32] okazał się więc bardzo elastyczny,
prosty w użyciu i przede wszystkim skuteczny. Testy podane w pracach [72, 79] wykonane były prawie w całości przez J. Tolkstorfa (rys. 10 i 11). Przykłady z rysunków
10a i b, dotyczą nieskomplikowanych obliczeń wyznaczenia stanu krytycznego dla
belki obciążonej jednocześnie ściskającą siłą podłużną i poprzecznie. Dla dwuteownika wartości na osiach wynoszą: 145,4 kN/m i 2161 kN — niższe i dla ceownika
wartości na osiach wynoszą 48,559 kN/m i 3386 kN — wyższe (rys. 10c).

Rys. 10. Stalowe belki, dwuteowa a) i ceowa b), swobodnie podparte, obciążone ściskającą siłą podłużną
i pionowym obciążeniem ciągłym i krzywe graniczne dla obydwu obciążeń [76]

Inny przykład dotyczy utraty stateczności belki zginanej i skręcanej, pod mimośrodowo ustawionym równomiernym obciążeniem ciągłym (rys. 11). Dalsze
przykłady wyznaczonych powierzchni granicznych dla bardziej złożonych stanów
obciążenia podano w pracach [72, 76].

Rys. 11. Swobodnie podparta belka drewniana, obciążona poprzecznie obciążeniem ciągłym q3,
wywołującym skręcanie m1

368

J. B. Obrębski

Rys. 12. Krzywe graniczne e) dla sił krytycznych belki o schemacie z rysunku 22, dodatkowo ściskanej siłą P dla czterech przypadków warunków brzegowych: a) na osiach 139,742 kN/m i 947,643 kN
— najkrótsze, b) na osiach 189,494 kN/m i 947,643 kN, c) na osiach 279,409 kN/m i 3790 kN, d) na
osiach 378,885 kN/m i 3790 kN. Obszar bezpieczny leży poniżej krzywych

4.10. Obliczanie naprężeń z uwzględnieniem skręcania i wyboczenia
Jak pokazano w poprzednim rozdziale, dla każdego typu pręta prostego, w tym
kompozytowego, obciążonego dowolnym zespołem sił można określić stan(y)
krytyczny(e). Również naprężenia normalne można wyznaczyć dla pręta poddanego obciążeniom złożonym, zbudowanego z kilku materiałów — wyznacza się
je za pomocą jednego prostego wzoru uwzględniającego również skręcanie. Stąd
J. B. Obrębski zaproponował ([20] oraz [21, 32]) sposób obliczania tych naprężeń
z uwzględnieniem utraty stateczności (przez superpozycję oddziaływań sił i dla
bimomentu) jak niżej:

1 =

M 3 2
M 
E1 
T1
B 
+ mw 2 2 3 + mw 4
 mw1 − mw3

E
A
I3
I2
I  

(20)

lub nawet jednego współczynnika jak niżej (odpowiednik stanu mimośrodowego
obciążenia siłą podłużną [32]):

1 =

T M 
M 
E1
B 
mw  1 − 3 2 + 2 3 +
,
E
I3
I2
I  
A

(21)

gdzie proponowano obliczać współczynniki zgodnie ze wzorem [2, 21, 32]:

mwi =

Pn
i w
,
Pi kr n

(22)

gdzie: Pi — siły przekrojowe, Pikr — siły krytyczne dla analizowanego pręta [32].
W obydwu przypadkach (20, 21) powinno stosować się hipotezę Hubera-Misesa-
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-Hencky’ego, która w odniesieniu do ścian prętów cienkościennych (PSN) przyjmuje
postać:

 red = 12 + 3 2 ≤ aR.

(23)

4.11. Analiza i synteza konstrukcji prętowych
Proces projektowania konstrukcji jest czasochłonny i skomplikowany. Podstawowym zadaniem jest tam dobór materiału, jego ilość i rozmieszczenie w przestrzeni.
Często ten proces musi być powtarzany, aby uzyskać najlepsze rozwiązanie. Zadanie
to warto zlecić odpowiedniemu oprogramowaniu. Obecnie każdy program komercyjny przewiduje takie czynności, zorganizowane mniej lub bardziej wiarygodnie.
Tu zwraca się uwagę na własne oprogramowanie poświęcone takim zadaniom. Oto
ich krótka charakterystyka:
KM — jeszcze w Algolu 1204, później przetłumaczony na Fortran — dla analizy
konstrukcji prętowych wpisanych w ortogonalne siatki punktów.
KMTD — napisany już w Fortranie dla Odry 1305 i przeznaczony dla analizy
konstrukcji prętowych wpisanych w ortogonalne siatki punktów oraz do wymiarowania ich w przypadku stosowania rurowych przekrojów prętów według metody
naprężeń dopuszczalnych [11].
KMTG — program identyczny jak KMTD , lecz wymiarujący przekroje rurowe
po zmianie normy według metody stanów granicznych. W obydwu przypadkach
przez wymiarowanie rozumiano automatyczny dobór niezbędnych przekrojów
prętów konstrukcji, przy zdeﬁniowanej globalnej geometrii obiektu i danych obciążeniach.
WDKM — system kilkuset procedur wzajemnie współpracujących, napisanych
w Fortranie dla Odry 1305. System ten umożliwia analizę i wymiarowanie [8, 10,
20] konstrukcji wpisanych w cztery odmiany siatek punktów: — ortogonalne siatki punktów; — dwukrzywiznowe, obrotowe, z dwoma środkami obrotu promieni;
— siatki translacyjne, z możliwością stosowania praktycznie dowolnych powierzchni
opisanych funkcjami matematycznymi; — translacyjne siatki obrotowe, gdzie krzywa
tworząca obraca się wokół osi. Tak opisana globalna geometria konstrukcji pozwala
tworzyć opisy i prowadzić obliczenia dla wielkich przekryć strukturalnych jednoi wielowarstwowych [4, 5, 7, 10]. Na bazie dwukrzywiznowych, obrotowych siatek
z dwoma środkami krzywizn można tworzyć konstrukcje o następujących globalnych
kształtach [30]: sferycznych, toroidalnych, beczkowych, stożkowych.
SPES — system współpracujących ze sobą ośmiu programów przeznaczonych
głównie do analizy i optymalizacji kopuł prętowych. Dwa zasadnicze programy
obliczeniowe napisano w Fortranie dla PC, a pozostałe dla graﬁki komputerowej
w języku C++ , powstałej znacznie wcześniej — rysunek 7 [30]. Programy te powstały
przy współpracy z A. H. Fahemą na potrzeby jego doktoratu [38-40]. Kopuły te
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mogą mieć globalną geometrię jak w systemie WDKM dla dwukrzywiznowych,
obrotowych siatek punktów z dwoma środkami obrotu promieni (sferyczne, toroidalne, beczkowe, stożkowe), rozszerzoną na wiele dalszych możliwości (rys. 7):
— siatki elipsoidalne,
— sferyczne i toroidalne dodatkowo pofalowane w pionie i w poziomie
(cyklicznych), z kilkoma dodatkowymi efektami sterowanymi w danych
wejściowych.
System SPES przewiduje analizę statyczną i optymalizację wielokryterialną
konstrukcji dzięki automatycznym porównaniom do 20 podobnych konstrukcji,
gdzie na wykresach tworzonych przez system automatycznie, można porównać
takie wielkości, jak maksymalne siły w prętach, naprężenia, ugięcia, praca sił zewnętrznych dla całej konstrukcji itd.
4.12. Czasoprzestrzeń w mechanice budowli
Czasoprzestrzeń była wykorzystywana w pracach Z. Kączkowskiego, który
zaproponował odmianę Metody Elementu Skończonego z czasem jako czwartym
wymiarem. Później była ona stosowana przez M. Witkowskiego i A. Podhoreckiego
i innych. Prezentowane tam rozwiązania dotyczyły bardzo prostych konstrukcji
i zastosowań.
W pracach J. B. Obrębskiego i R. Szmita (obszerniej literaturę podano w [46,
49, 55, 61, 62, 65-68]) wykorzystano Metodę Różnic Skończonych do czterowymiarowej przestrzeni, gdzie jako czwarty wymiar wykorzystano czas. Wykorzystano
tam do analizy budynków wysokich [46, 49] model pręta cienkościennego i cztery
różniczkowe równania równowagi zastąpione odpowiednimi operatorami różnicowymi. Metoda ta okazała się bardzo skuteczna. Wkrótce została zaadaptowana
do wielu innych ważnych zagadnień technicznych, takich jak dynamika mostów
i płyty lotniska [61, 62, 65, 67-69, 73]. We wszystkich zastosowaniach problem
sprowadza się do ułożenia równania macierzowego, będącego układem równań
algebraicznych liniowych:
Kx = Q,

(24)

gdzie K jest nazywana dynamiczną macierzą sztywności [46, 68, 71], x jest to wektor
przemieszczeń, Q — wektor prawych stron. Metoda ta może być stosowana również
do określania kombinacji parametrów krytycznych w myśl jednolitego kryterium
D = det[K(P, ω, v, a, M, m, d)].
Przykłady zastosowań podają rysunki 12 i 13. Nieco więcej szczegółów podano
na ten temat w cytowanej wyżej literaturze. Tu warto jeszcze dodać, że wszystkie
cytowane tam przykłady wykonywano małym programem dydaktycznym o objętości 17,52 kB [68, 71]
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Rys. 13. Belka swobodnie podparta z ruchomym obciążeniem[65]; v = 36 km/h A) v = 360 km/h B)

Rys. 14. Ugięcia [cm] mostu o rozpiętości 100 m w jedenastu momentach czasowych (seriach) z parametrami: masa obciążająca G = 100 t, jej prędkość v = 36, 180, 360, 720, 3600 km/h, masa mostu
µ = 0,022 695 016 kNs2/cm, jego sztywność EI = 2,083 333E+13 kNcm2 [67, 69]

5. Własne oprogramowanie
Wymienić tu można następujące grupy niewielkich programów, opisane krótko w materiałach poprzedniej X Szkoły ... [71]. Wszystkie były wykorzystywane
w dydaktyce.
• Programy dla analizy wytrzymałościowej prętów — do obliczania momentów
bezwładności przekrojów pełnych i cienkościennych, jednorodnych i kompozytowych; do obliczania naprężeń głównych dla stanów 2D i 3D, do określania sił
i naprężeń krytycznych oraz dla obliczania wartości naprężeń zredukowanych
według hipotezy Hubera-Mizesa-Hencke’ go. Siedem tych programów nosi
nazwy: MB, MBK, MB-PC, NG, NK, HMH, STAN.
• Programy do opracowania wyników badań doświadczalnych — przeznaczone do opracowania numerycznego i graﬁcznego wyników własnych badań
doświadczalnych, opisanych w rozdziale 4.4. Dotyczy to pomiarów przemieszczeń, tensometrii elektrooporowej, wyznaczania modułu Younga podczas próby
rozciągania i pomiaru współczynnika β dla badanych prętów cienkościennych
(rys. 2-4). Siedem tych programów nosi nazwy: UI, U3, TEL, TELW, TAB,
YOUNG, BETA.
• Programy opracowane specjalnie dla dydaktyki. Są to dwa programy MES
i MRS, zorientowane na naukę metod zawartych w ich nazwach [55, 68].
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6. Stosowane metody analizy numerycznej konstrukcji
W programach KM, KMTD, KMTG, WDKM i SPES wykorzystano oryginalną
teorię i sposób budowy programu określany jako MRRM. Podczas budowy macierzy sztywności posługujemy się tu macierzowymi równaniami równowagi sił
w węzłach typu [5-12]:
N

Σ (W

Λ=1

o
Λ

+ WΛ EΛ ) x = q,

(25)

gdzie WΛ0 i WΛ są macierzami o wymiarach od 2×2 do 6×6 [8, 11], w zależności
od rodzaju analizowanej konstrukcji, x — jest wektorem przemieszczeń węzłów,
q — wektorem obciążeń węzłowych.
Gdy stosuje się program MRS, dowolne równania różniczkowe o każdym
stopniu trudności należy przełożyć na operatory różnicowe. Mają one zawsze
następujący charakter
n


Cr  Aro + ∑ Ar Λ EΛ  Φ r = Qr ,
Λ=1



(26)

gdzie symbole A i C oznaczają odpowiednie współczynniki [55, 62, 65, 67, 68].
Można zaryzykować stwierdzenie, że obydwie te metody w odniesieniu do
wielu zadań mogą dawać te same, a nawet lepsze wyniki niż MES [8, 27, 63, 64-69].
W celu polepszenia jakości rozwiązań w MRS można stosować:
— dowolnie dokładne równania różniczkowe przetworzone na operatory
różnicowe,
— bardzo banalny, ale jakże niezwykle efektywny program MRS (autor:
J. B. Obrębski), który pozwala uwzględniać nie jedno, ale nawet dowolną
liczbę równań dla jednego „węzła”, w tym np. cztery równania dla cienkościennego pręta prostego [21, 52],
— cztery równania dla bardzo dokładnego opisu statyki, dynamiki i stateczności prętów prostych [38] i to nie tylko prętów cienkościennych, ale także
o przekrojach pełnych i kompozytowych, z uwzględnieniem skręcania
i deplanacji,
— w wersji MRRM (Metoda Równań Różnicowo-Macierzowych) opis taki
przeznaczony dla komputerów ma tyle samo stopni swobody w węźle co
w MES [7-10]. Operuje natomiast ścisłymi związkami ﬁzycznymi dla pręta.
Pozwala to na łatwe osiąganie wielu niemal dokładnych wyników.
Wspomniany program MRS przyjmuje z klawiatury deﬁnicje dowolnych operatorów opisujących równowagę konstrukcji wraz z uwzględnieniem aktualnych
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warunków brzegowych i obciążenia. Jedyną trudnością może tu być odpowiednie
sprecyzowanie warunków brzegowych. Dla płyt, belek i dla skręcania prętów nie
ma z tym żadnych problemów.
Metoda czasoprzestrzeni (3D-TSM) wykorzystuje również niezwykle prostą
Metodę Różnic Skończonych. Warto podkreślić fakt, że jeśli stosuje się opis w czasoprzestrzeni, gdzie kolejnym (np. czwartym) wymiarem jest czas, uzyskuje się w prosty
sposób rozwiązania, które przy innych podejściach są trudne do otrzymania. Z łatwością modeluje się tu obciążenia impulsowe, ruchome, o intensywności dowolnie
zmiennej w czasie, obciążenia o dowolnym programie zarówno w przestrzeni, jak
i w czasie. To samo może dotyczyć problemów kontaktowych, istnienia i zanikania
podpór, oddziaływania ośrodka otaczającego pręt, działania wiatru z różnych kierunków itp. Takie możliwości jak dotąd wydają się przy innych podejściach prawie
niemożliwe. Tu zawsze centralnym punktem rozwiązań jest układ równań algebraicznych liniowych (24).

7. Dokładność analizy konstrukcji
W poprzednich wykładach [70, 71] dużo uwagi poświęcono błędom, jakie
mogą być generowane na poszczególnych etapach analizy, w tym również komputerowej. Wskazywano tam błędy wynikające też ze stosowania przestarzałych
metod analitycznych (złe określanie charakterystyk geometrycznych przekrojów
prętów, pominięcie wyboczenia gietno-skrętnego, naprężeń wycinkowych itd.).
Przypomnijmy jeszcze raz dane, dostępne w literaturze, dotyczące dokładności
obliczeń:
— przy testowaniu znanych programów MES Pruki i Lopez stwierdzili
możliwość otrzymania błędów dochodzących do 394%, [81, 82] (2001)
SEMC;
— podobnie w książce Smitha i Coula [85] wskazano, że wycinkowe naprężenia spowodowane skręcaniem mogą osiągnąć 270% wartości naprężeń
wywołanych zginaniem trzonu budynku (1991);
— nieuwzględnienie zbrojenia przekroju żelbetowego z rysunku 1e daje
ugięcia belki wyższe o około 95% (własne testy, księgi LSCE 1995-2006);
— skręcanie w wiekszości programów bazujących na MES jest za prosto
uwzględniane — wystarczy tu porównać macierze sztywności elementu
prętowego z zamieszczoną w książce [21];
— obliczona podłużna siła krytyczna typu giętno-skrętnego dla dwuteowego
słupa stalowego o wysokości 400 cm i wymiarach 20×20 cm oraz grubości
ścian 1 cm ma wartość Pkr = 1202 kN, podczas gdy podobna siła krytyczna
tylko typu giętnego (Euler) ma wartość Pkr = 1852 kN (pominięcie skręcania
dało błąd około 54%) — Obrębski [21];
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— jak to już wskazywano, zawsze dla dowolnego typu prętów (cienkościennych,
pełnych, jednorodnych czy kompozytowych itp.) wraz ze skręcaniem (nawet
niewielkim) pojawia się bimoment i moment giętno-skrętny, obydwa
generują znaczne naprężenia wycinkowe (powodowane skręcaniem).
Należy tu stwierdzić, że przy stosowaniu własnego, prezentowanego wyżej
oprogramowania tak drastycznych błędów nie napotkano. Można to przypisać
stosowaniu mocno zaawansowanych naukowo teorii, i to własnych.

8. Przykłady zastosowań wskazanych teorii
Omawiane teorie były na przestrzeni kilkudziesięciu już lat testowane we
własnym oprogramowaniu i w dydaktyce. Każdy z omawianych wyżej programów
był stosowany do obliczania wielu konstrukcji, w tym również w ramach dydaktyki. Niektóre przykłady były wykonane na zamówienie MOSTOSTALU, Stoczni
Szczecińskiej [11], Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Warszawskiej
(studyjne prace dyplomowe) i służyły do wykonania rozpraw doktorskich [38-40],
a nawet habilitacji. Teoria była weryﬁkowana wieloma poważnymi studiami w ramach rozpraw doktorskich [1, 46, 49] i innymi, niezacytowanymi w tak nadmiernym
wykazie literatury. Szczególnie dobrze widać zalety MRS w pracy [68].

9. Uwagi końcowe
W tym artykule omówiono jedynie niewielki fragment problematyki dotyczącej
omawianych teorii i programów komputerowych, a także metod opisu schematów,
analizy i syntezy konstrukcji. Z przedstawionych faktów wynika jednoznacznie,
że obecny stan wiedzy pozwala stwierdzić, że pomimo obecnie powszechnego już
stosowania technik komputerowych do analizy konstrukcji, wiele stosowanych tam
teorii algorytmów powinno zostać zastąpionych innymi, dającymi znaczną poprawę
dokładności analizy i syntezy projektowanych obiektów. Obecne obliczenia numeryczne w wielu przypadkach są mało dokładne, a zalecenia norm technicznych
dalekie od doskonałości.
Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryﬁkowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu
2007 r.
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J. B. OBRĘBSKI
Analysis of structures and computer-aided didactics
Abstract. The paper is a continuation of the lectures presented during six Spring Schools [37, 41, 42,
64, 70, 71]. The lecture presented the problems concerning the methods for computer aided designing
of civil engineering structures. The applied hardware and software, methods of structures description
and analysis, dimensioning, synthesis, optimization, information recording, preparation of documents,
compatibility of tools, electronic systems, programs and computer units were discussed. Moreover,
the attention was paid to: exchange of electronic information, its protection against destruction,
assurance of conﬁdence of own data, a problem concerning the work in the net, in the Internet, within
the frames of virtual bureau etc. where some people from very far places can cooperate.
The comments, follow the long teachers experience, writing and exploiting of own and many other
programs. At last, this lecture pays attention to new theoretical approaches which often are absent in
commercial programs and to teaching method of such courses as Strength of Materials, Structural
Mechanics etc. applying some widely popular programs, or specially oriented on particular tasks.
Keywords: computer analysis of construction, computer-aided design, building constructions
— design
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