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OPTYMALIZACJA TOPOLOGICZNA POŁĄCZENIA  

TRZONU SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO Z BLACHĄ PODSTAWY 

 

W artykule omówiono istotę i cel optymalizacji topologicznej. Dokonano przeglądu tradycyjnych rozwiązań konstrukcyj-

nych stosowanych w połączeniach trzonu słupa oświetleniowego z blachą podstawy. Przedstawiono wyniki autorskich badań z 

zakresu optymalizacji połączenia słup-blacha podstawy. Omówiono różnice między rozwiązaniami uzyskanymi w drodze opty-

malizacji topologicznej a rozwiązaniami tradycyjnymi.   

 

WSTĘP  

Optymalizacja topologiczna zajmuje się opisem zadanego 
obiektu w przestrzeni, w taki sposób aby przy danym kształcie i 
określonych warunkach brzegowych, rozkład jego masy był najbar-
dziej optymalny. Jej celem jest jak najlepsze wykorzystanie materia-
łu, z którego ma zostać wykonana projektowana konstrukcja lub jej 
część. W tego rodzaju optymalizacji wykorzystuje się najczęściej 
dyskretyzację przestrzeni konstrukcji przy użyciu metody elementów 
skończonych (MES). Algorytm optymalizacyjny każdemu elemento-
wi skończonemu konstrukcji przypisuje parametr gęstości ηi zwany 
pseudogęstością. Parametr pseudogęstości może w trakcie optyma-
lizacji zmieniać się w przedziale <0,1>. Jest on traktowany w zada-
niu optymalizacji jako zmienna decyzyjna. Przypisanie wartości 0 
dla konkretnego elementu skończonego jest równoznaczne z usu-
nięciem go z obszaru optymalizacji, czyli redukcją masy konstrukcji. 
Kryterium usunięcia elementów skończonych, może być związane 
na przykład z eliminacją najmniej odkształcających się elementów 
lub najmniej wytężonych. W komercyjnych systemach MES zakłada 
się, że po optymalizacji objętość konstrukcji nie może być większa 
niż V0 – ΔV, gdzie V0 jest objętością części przed optymalizacją, a 
ΔV żądanym zmniejszeniem objętości części po optymalizacji. Ten 
ostatni warunek traktuje się jak ograniczenie w zadaniu optymaliza-
cji topologicznej [1, 2, 3].  

1. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PODSTAW 
SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH  

Stalowe słupy i maszty oświetleniowe wykonywane są z pełno-
ściennych elementów o przekrojach kołowych lub wielokątnych 
(sześciokątnych lub ośmiokątnych). Słupy mogą być osadzane 
bezpośrednio w gruncie lub mocowane do żelbetowych monolitycz-
nych bądź prefabrykowanych stóp fundamentowych (Rys.2.1). 

Zastosowanie fundamentu prefabrykowanego skraca czas 
montażu słupów oświetleniowych. Przykład prefabrykowanego 
fundamentu pod słup przedstawiony został na Rys.2.2 

Maszty oświetleniowe z uwagi na wymiary samego przekroju 
poprzecznego, wysokość często posadawia się na fundamentach 
monolitycznych. W takim przypadku bardzo ważne staje się precy-
zyjne umieszczenie śrub fundamentowych. Stosuje się tu śruby 
fajkowe (Rys.2.3) lub płytkowe (Rys.2.4) osadzane w specjalnych 
stelażach 

 

 
Rys. 1.1. Sposoby kotwienia słupów oświetleniowych (od lewej: na 
fundamencie prefabrykowanym, na fundamencie monolitycznym, 
bezpośrednio w gruncie) [6]. 

 

 
Rys.1.2. Prefabrykowany fundament słupa oświetleniowego [4] 
. 
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Rys.1.3. Stelaż ze śrubami fajkowymi [4] 

 
Rys.1.4. Stelaż ze śrubami płytkowymi [4] 

 
Z uwagi na zróżnicowane wysokości słupów, ich kształt (pro-

stoliniowy, lub z dodatkowym wspornikiem na oprawy oświetlenio-
we) spotyka się dwa rodzaje podstaw. Przy mniejszej wysokości, 
słup z reguły mocuje się w fundamencie za pomocą prostej podsta-
wy składającej się wyłącznie z blachy poziomej (Rys.2.5). Jeżeli 
jednak mamy do czynienia z dużą wysokością słupa lub masztem 
oświetleniowym zamykającą słup od dołu blachę poziomą wzmacnia 
się odpowiednim układem żeber pionowych (Rys.2.6). Stanowią one 
element usztywniający blachę poziomą, pozwalający na ogranicze-
nie jej grubości.  

 
Rys.1.5. Nieusztywniona podstawa słupa [5] 

 

 
Rys..6. Usztywniona żebrami pionowymi podstawa masztu [5] 

 
W tradycyjnych rozwiązaniach śruby umieszcza się w funda-

mencie (prefabrykowanym lub monolitycznym) wystawiając je tak, 
aby możliwe było osadzenie słupa lub masztu oświetleniowego 
(Rys.2.7). Regulacja osadzenia słupa odbywa się za pomocą nakrę-
tek umieszczonych pod blachą poziomą podstawy (Rys.2.8). 

 
Rys.1.7. Prefabrykowany fundament z osadzonymi śrubami [6] 

 

 
Rys.1.8. Szczegół regulacji osadzenia słupa [6] 

 
W przypadku podstaw nieużebrowanych w prefabrykowanej 

stopie fundamentowej można umieścić od góry blachę stalową, pod 
którą osadzone są nakrętki pozwalające na zamocowanie elementu 
za pomocą śrub. Przykładowe rozwiązanie pokazane zostało na 
Rys. 2.9. 

 

 
Rys.1.9. Mocowanie słupa oświetleniowego do prefabrykowanego 
fundamentu blokowego. Oznaczenia: 1 – fundament, 2- słup, 3- 
podkładka, 4-śruba, 5- nakrętka, 6- zaślepka, 7- zawias [4] 

 
Blacha pozioma podstawy w rozwiązaniu pokazanym na 

Rys.2.9 rozwiązaniu nie jest płaska, lecz specjalnie ukształtowana  
w procesie tłoczenia, co pozwala na ukrycie śrub mocujących. W 
przedstawionym rozwiązaniu na uwagę zasługuje zastosowanie 
zawiasu, pozwalającego na montaż słupa bez użycia ciężkiego 
sprzętu. Sposób montażu obrazują Rys.2.10÷2.12. 
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Rys.1.10. Osadzenie słupa w zawiasie [4] 

 

 
Rys.1.11. Podnoszenie słupa przy użyciu zawiasu [4] 

 

 
Rys.1.12. Widok osadzonego słupa na fundamencie [4] 

2. OPTYMALIZACJA - STUDIUM PRZYPADKÓW 

Analizie poddano słup oświetleniowy o wysokości 10m wyko-
nany ze stali S355. Trzon słupa jednostajnie zbieżny o przekroju 8-
kąta foremnego. Grubość ścianki trzonu wynosi 4mm. Szerokość 
przekroju w podstawie wynosi 190mm, natomiast w głowicy 60mm. 
Blacha podstawy ma wymiary 360x360mm, grubość 15mm. Otwory 
na śruby w rozstawie 250mm. Podstawa słupa projektowana na 
obciążenie siłą ściskającą Ned = 2 kN oraz momentem zginającym 
Med = 1 kNm.  

Zadanie optymalizacji polegało na minimalizacji podatności 
układu przy ograniczeniu objętości do żądanego poziomu. Na ry-
sunku 3.1 przedstawiono układ startowy obliczeń. Optymalizacji 
podlegał sześcian o wymiarach 360x360x200mm, który obejmował 
blachę podstawy oraz otoczenie słupa do wysokości 200mm. Ele-
mentami, które nie podlegały optymalizacji były trzon słupa oraz 
miejsce kotwienia śrub.  

 
 

 

Przeanalizowano następujące sytuacje projektowe: 
a) podstawa słupa obciążona wyłącznie momentem zginającym, 
b) podstawa słupa obciążona wyłącznie siłą ściskającą, 
c) podstawa słupa obciążona siłą ściskającą i momentem zgina-

jącym. 
Wyniki obliczeń optymalizacji dla poszczególnych przypadków 

przedstawiono na rysunkach 3.2 – 3.6.  
 

 
Rys.2.1. Układ startowy zadania optymalizacji połączenia trzonu 
słupa z blachą podstawy. 

 

 
Rys.2.2. Rozwiązanie optymalne dla podstawy obciążonej momen-
tem zginającym (redukcja ΔV = 50%). 

 

 
Rys.2.3. Rozwiązanie optymalne dla podstawy obciążonej momen-
tem zginającym (redukcja ΔV = 75%). 
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Rys.2.4. Rozwiązanie optymalne dla podstawy obciążonej momen-
tem zginającym (redukcja ΔV = 95%). 

 

 
Rys.2.5. Rozwiązanie optymalne dla podstawy obciążonej siłą 
ściskającą (redukcja ΔV = 95%). 

 

 
Rys.2.6. Rozwiązanie optymalne dla podstawy obciążonej momen-
tem zginającym oraz siłą ściskającą (redukcja ΔV = 50%). 

3. DYSKUSJA OTRZYMANYCH WYNIKÓW 

Zadanie optymalizacji polegało na minimalizacji podatności 
układu przy ograniczeniu jego objętości do żądanego poziomu. 
Rozwiązania uzyskane za pomocą optymalizacji topologicznej 
można porównać z podstawą słupa, w której zastosowano żebra 
usztywniające.  

Wyniki analiz przedstawione na rysunkach 3.2-3.6 są logiczne i 
zgodne z intuicją inżynierską. Cechą wspólną wszystkich zaprezen-
towanych rozwiązań są charakterystyczne „odnogi” łączące trzon 
słupa z miejscem mocowania blachy do fundamentu. Kształt połą-
czenia uzyskany na drodze optymalizacji topologicznej pozwala 
dostrzec strumienie sił (naprężeń) przepływających w analizowanym 
połączeniu – jest to bardzo przydatna informacja dla konstruktora, 
który podejmuje ostateczną decyzję o kształcie i umiejscowieniu 
żeber usztywniających. 

Interesujące wyniki otrzymano dla redukcji objętości (ΔV) na 
poziomie 50 i 75%. W miejscu łączenia trzonu z „odnogami” można 
dostrzec wyraźne nagromadzenie materiału. W tradycyjnych roz-
wiązaniach z żebrami usztywniającymi (porównaj rys. 2.6) występu-
ją karby konstrukcyjne na styku żebro-trzon słupa.  Wprowadzenie 
poziomej blachy opasającej trzon i łączącej żebra znacznie redukuje 
karby, co ma istotne znaczenie dla konstrukcji obciążonych zmę-
czeniowo. 

PODSUMOWANIE 

Optymalizacja topologiczna jest przydatnym narzędziem po-
zwalającym projektować konstrukcje o racjonalnych kształtach. 
Dzięki tej metodzie użytkownik uzyskuje bardzo interesujące infor-
macje, nie tylko o optymalnym rozkładzie materiału, ale również na 
temat przepływu sił w konstrukcji. Wynika to z faktu, że kryteria na 
podstawie, których algorytm optymalizacyjny podejmuje decyzję o 
pozostawieniu lub odrzuceniu elementu skończonego, zawierają w 
sobie informacje o miejscach w których naprężenia przyjmują istot-
ne wartości. Wadą przedstawionej metody jest jej lokalny charakter 
tzn. otrzymane rozwiązanie nie musi być optimum globalnym. Po-
nadto duży wpływ na ostateczny wynik optymalizacji ma kształt 
siatki i rozłożenie elementów skończonych.  

Oczywistym jest, że o finalnym produkcie, który trafi na rynek 
decydują nie tylko względy wytrzymałościowe, ale równie ważne 
względy technologiczne, estetyczne itp., dlatego warto pamiętać, że 
optymalizacja topologiczna jest narzędziem wspomagającym po-
dejmowanie decyzji, a nie określającym końcowy produkt. 
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Topology optimization of lighting  
column-base plate connection 

The article discusses the nature and purpose of the to-

pology optimization. An overview of current construction 

solutions used in the connections column-base plate was 

done. We also present the results of our own research in the 

field of optimization of the connection column-base plate. 

The differences between the solutions obtained through to-

pology optimization and traditional solutions was discussed. 
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