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ANALIZA STATYCZNA  
SFERYCZNEJ FORMY STRUKTURY VA(TH)NO2

STATIC ANALYSIS OF SPHERICAL  
FORM OF VA(TH)NO2 STRUCTURE 

S t r e s z c z e n i e

W artykule przedstawiono wyniki analizy dystrybucji sił pomiędzy elementami składowymi 
przestrzennej struktury prętowo-cięgnowej typu VA(TH)No2 opracowanej ostatnio przez Ja-
nusza Rębielaka i proponowanej także jako lekka konstrukcja przekryć kopułowych zwłaszcza 
o dużych rozpiętościach, które mogą przyjmować dowolne formy i mogą być rozpięte nad 
dowolną postacią rzutu podstawy. 

Słowa kluczowe: przestrzenny system konstrukcyjny, model numeryczny, analiza statyczna

A b s t r a c t

In the paper are presented results of analyses of force distribution between components of 
tension-strut spatial structural system VA(TH)No2 developed recently by Janusz Rębielak and 
proposed as lightweight structure also for dome covers particularly of large clear spans, which 
can obtain optional forms and can be spaced over optional shape of base projection. 
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1. Budowa ogólna struktury przestrzennej VA(TH)No2

Badana forma przestrzennego systemu konstrukcyjnego należy do grupy struktur pręto-
wo-cięgnowych budowanych za pomocą modułów czworościennych składających się z prę-
tów sztywnych rozmieszczonych w odpowiedni sposób nad polami trójkątnymi siatki trój-
kątno-sześciokątnej takich samych prętów i usytuowanej w warstwie środkowej struktury. 
Węzły wierzchołkowe tak kształtowanej konstrukcji połączone cięgnami w sposób pokazany 
na il. 1a) tworzą strukturę VA(TH)No2 [1]. Została ona zaproponowana m.in. jako konstruk-
cja kopuły geodezyjnej w autorskim projekcie Centrum GEO (il. 1b) opracowanym przed 
kilkoma laty dla Politechniki Wrocławskiej [2]. Taka właśnie postać wspomnianej struktury 
była przedmiotem przeprowadzonych analiz statycznych.

              
Il. 1. a) Schemat rozmieszczenia elementów składowych w przestrzeni struktury VA(TH)No2,  
b) wizualizacja formy architektonicznej obiektu głównego proponowanego dla Centrum GEO

Ill. 1. a) Scheme of arrangement of component parts in space of the VA(TH)No2 structure,  
b) visualization of architectonic form of the main object proposed for the Centrum GEO

2. Schemat obliczeniowy struktury VA(TH)No2

Struktura przestrzenna poddana analizie jest jedną z grupy konstrukcji, w których za-
stosowano układ elementów modularnych przestawiony na il. 1a), umożliwiający kształto-
wanie powierzchni środkowej w różny sposób. Układ ten, w zależności od ukształtowania 
tej powierzchni w stosunku do kierunku obciążenia, może podlegać różnym modyfikacjom 
w zakresie np. konfiguracji zestawów prętowo-cięgnowych. Modele numeryczne badanej 
konstrukcji przestrzennej zdefiniowano w języku programowania Formian [3, 4]. Dla po-
trzeb bieżącej analizy badania ograniczono się wyłącznie do układu prętowego z węzłami 
konstrukcji traktowanymi jako przeguby idealne, co przedstawiono schematycznie na il. 2. 
Analizę prowadzono w dwóch etapach: w pierwszym badano konstrukcję wyłącznie prętową 
z elementami okładzinowymi, a w drugim etapie konstrukcję prętowo-powłokową. Celem 
pierwszego z etapów jest ocena sztywności struktury wyłącznie prętowej pod obciążeniem 
testowym, ponieważ elementy okładzinowe – panele – nie posiadają sztywności własnej 
i nie biorą udziału w tworzeniu macierzy sztywności dla całości modelu. Poza tym ten spo-
sób prowadzenia analizy pozwala lepiej ocenić poprawność dość złożonego modelu oblicze-
niowego. Elementy powłokowe w połączeniu z prętowymi maskują pewne niedoskonałości 
modelu: niestabilności, braki spójności itp., ale utrudniona jest w tym przypadku graficzna 
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analiza wyników ze względu na nakładanie się wielu elementów prętowych (il. 4, 5). Drugi 
etap analizy ułatwia śledzenie wyników obliczeń, gdyż przedstawiane są one w postaci ko-
lorowych map (il. 3). w tym przypadku wybrano powłoki sztywne połączone między sobą 
przegubowo-nieprzesuwnie, oparte na konstrukcji prętowej w wypukłych węzłach struktury. 
Fizyczną postać powłoki reprezentuje płyta żelbetowa o grubości 15 cm. Analiza powłok 
daje dodatkowy pogląd o ich sztywności przy zadanej geometrii. Pozwala w przypadku po-
włok sztywnych ustalić potrzebę lokalizacji dodatkowych żeber lub dodatkowego podpar-
cia, a w przypadku powłok wiotkich potrzebę lokalizacji np. dodatkowych lin napinających 
przeciwdziałających m.in. nadmiernej deformacji, podatności powierzchni wewnętrznych 
w stosunku do przykrawędziowych, którą można określić mianem efektu nadymania lub ża-
gla (zwiększający np. wartość rzeczywistego obciążenia wiatrem w stosunku do założonego 
w obliczeniach – il. 3).

W obliczeniach dla dwóch zaprezentowanych modeli obliczeniowych zastosowano 
uproszczony system obciążeń testowych:
1. Ciężar własny plus ciężar pokrycia – płyta żelbetowa – grubości 15 cm.
2. Pionowe – kierunek z (typ śniegowy) 2,50 kN/m2 – zrzutowane na powierzchnię.
3. Poziome – kierunek X (typ wiatrowy) 2,50 kN/m2 – normalny do powierzchni.
4. Pionowe – kierunek z (typ wiatrowy) 2,50 kN/m2 – normalny do powierzchni.
5. Obciążenia testowe KT-SGN-1 do 3, KT-SGU-1 do 3 – stanowią kombinacje obciążeń  

nr 1 plus wariantowo nr 2 lub nr 3 lub nr 4, odpowiednio obliczeniowe i charakterystyczne. 
Przyjęty w prezentowanej analizie dwuwariantowy sposób prowadzenia obliczeń miał 

za zadanie określić również stopień udziału powłok sztywnych w przenoszeniu obciążeń 
zewnętrznych. Dokonano tego, porównując odpowiednie przemieszczenia pod zadanym ob-
ciążeniem dla układów z powłokami oraz bez ich obecności. 

Porównując opisane przemieszczenia (il. 3 i 4) można wnioskować o stopniu tego współ-
uczestnictwa. w przypadku analizowanej struktury udział powłok w przenoszeniu obciążeń 
nie jest duży, ponieważ różnice w przemieszczeniach w skali konstrukcji są również niewiel-
kie. Należy zaznaczyć, że analizowana konstrukcja sferyczna ma średnicę ok. 35 m i osią-
gnięta różnica w przemieszczeniach w zworniku rzędu 1,6 cm przy obciążeniu testowym: 
KT-SGU-1, na korzyść konstrukcji z elementami powłokowymi nie jest duża lub wręcz nie-
wielka.

Il. 2. Schemat ogólny badanej struktury prętowej z układem podpór i użytym przekrojem pręta

Ill. 2. General scheme of the investigated strut structure with arrangement of supports and cross- 
-section of a strut
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Il. 3. Przemieszczenia całkowite konstrukcji prętowo-powłokowej od obciążenia testowego 
oznaczonego odpowiednio jako KT-SGU-1 oraz KT-SGU-3

Ill. 3. Total displacements of strut-shell structure subjected to the test loading marked  
accordingly as KT-SGU-1 and KT-SGU-3 

Il. 4. Wykresy przemieszczeń badanej konstrukcji prętowo-okładzinowej od obciążenia testowego 
odpowiednio: KT-SGU-1 i KT-SGU-3

Ill. 4. Diagrams of dislocations of so called strut-cladding structure calculated under test loads marked 
as KT-SGU-1 and KT-SGU-3

Dodatkowo wykonano analizę w zakresie układu sił ściskających i rozciągających w po-
szczególnych jej składnikach, której wyniki ilustrują rozmieszczenie naprężeń rozciągają-
cych i ściskających w prętach rozpatrywanego przestrzennego układu strukturalnego. Na 
tym przykładzie widać dodatkową zaletę przyjęcia układu prętowego bez cięgien lub kabli, 
oprócz sprowadzenia obliczeń do analizy liniowej i ich uproszczenia – jest nią ustalenie 
naturalnych trajektorii naprężeń dla rozpatrywanego układu konstrukcyjnego pod zadanym 
obciążeniem. Umożliwia to w dalszej analizie lepiej rozmieścić elementy przenoszące wy-
łącznie rozciąganie, takie jak cięgna czy kable i sprowadzić analizę do nieliniowej, kompli-
kując stopniowo model obliczeniowy i nie wymuszając na prętach nienaturalnego sposobu 
przenoszenia obciążenia.

Kolejnym typem statycznej weryfikacji było wymiarowanie konstrukcji stalowych zgod-
nie z obowiązującą normą PN-90/B-03200. w tym przypadku sprowadziło się to w zasadzie 
do wymiarowania prętów ściskanych z uwzględnieniem ich smukłości [5, 6]. Zważywszy, 
że asortyment tworzy właściwie jeden profil w postaci pręta o przekroju rurowym RO 135×5 
ze stali S355, wyniki przeprowadzonych obliczeń są interesujące. Pokazują one bardzo rów-
nomierne wykorzystanie zastosowanego pręta, co świadczy o dobrej redystrybucji sił przez 
rozpatrywaną konstrukcję strukturalną. Wyniki powyższej analizy dla wszystkich prętów 
konstrukcji przedstawiono graficznie na il. 7 i 8. 
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Il. 5. Wykresy naprężeń będących wynikiem przyjętej kombinacji testowej z rozróżnieniem naprężeń 
ściskających i rozciągających – dla wariantu konstrukcji prętowo-okładzinowej

Ill. 5. Diagrams of stresses obtained as result of assumed test configuration with different presentation 
of compression and tension stresses – for variant of strut-cladding structure

Il. 6. Wykres słupkowy rozciąganie-ściskanie dla prętów struktury dla konfiguracji, jak na il. 4 

Ill. 6. Histogram of tension or compression forces acting in struts of structural configurations shown 
in Ill. 4

Il. 7. Współczynnik wytężenia prętów dla kombinacji obciążeń testowych z wizualizacją na 
konstrukcji

Ill. 7. Caption of this figure (Distribution of pcr values depending on the core thickness h2 and 
thickness of outer layer h’ of plate loaded on inner edge)
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Il. 8. Współczynnik wytężenia prętów dla kombinacji testowych – wykres słupkowy

Ill. 8. Ratio of effort of struts for assumed test configurations – histogram
 

Ostatni rodzaj analizy zastosowano głównie w celu weryfikacji poprawności modelu 
obliczeniowego. Jest nim analiza modalna reprezentowana w opracowaniu przez pierwszą 
postać drgań własnych konstrukcji. Ten sposób obliczeń numerycznych sprawdza również 
relacje sztywności między poszczególnymi elementami prętowymi uwypuklając słabe punk-
ty konstrukcji, które można określić mianem ich rozejścia. Analizując il. 9 i podaną tam czę-
stotliwość drgań własnych równą 4,3 Hz można powiedzieć, że w przedstawionej strukturze 
geodezyjnej efekt taki nie występuje, co więcej – konstrukcję charakteryzuje duża sztywność 
przestrzenna.

Il. 9.Analiza modalna – 1-sza postać drgań własnych – przypadek struktury prętowo-okładzinowej 

Ill. 9. Modal analysis – 1st shape of free vibrations – for case of strut-cladding form of structure 
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3. Wnioski

Całość obliczeń numerycznych przedstawionych w referacie wykonano za pomocą 
programu Robot Structural Analysis Professional 2011. Na podstawie wyników przepro-
wadzonych obliczeń oraz wielu innych dodatkowych analiz, uwzględniających m.in. moż-
liwości adaptacji analizowanej konstrukcji do dowolnego kształtowania powierzchni środ-
kowej, można przedstawić wnioski ogólne o zachowaniu tego rodzaju konstrukcji prętowej. 
w uproszczonym schemacie statycznym – postrzeganym w rzucie z boku – można ją sobie 
wyobrazić jako układ krzyżulców bez pasów, które scala sztywna powierzchnia środkowa 
struktury. Przy płaskim jej ukształtowaniu, układ bez elementów cięgnowych przebiegają-
cych do podpór w swej płaszczyźnie środkowej stanie się łańcuchem kinematycznym – za-
kładając oczywiście wystąpienie przegubów w węzłach konstrukcyjnych. Naturalnie sytu-
acja zmieni się diametralnie, kiedy płaszczyznę środkową ukształtujemy w powierzchnię 
o dużej krzywiźnie i skierujemy wypukłość w stronę obciążenia – jak to ma miejsce w roz-
patrywanym przypadku. Konstrukcja staje się wtedy statycznie wyznaczalna, przenosząc 
siły ściskające południkowo do podpór i rozciągające równoleżnikowo, co przedstawiono 
w sposób graficzny na il. 3. 

Zastosowanie powłok łączących wypukłe wierzchołki znacznie poprawia sztywność 
struktury w funkcji wypukłości jej powierzchni środkowej, tzn. im mniejsza krzywizna, tym 
większa poprawa sztywności całości konstrukcji.
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