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Zagadnienia dotyczące zastosowań zasady superpozycji prelegent przedstawił 
głównie na przykładach rezultatów jego własnych osiągnięć naukowych oraz 
projektowych.  
 
Zasada superpozycji jest obecna w teorii konstrukcji oraz wytrzymałości materiałów 
odnosząc się np. do układów sił i jest zdefiniowana twierdzeniem, że wypadkowa 
układu sił, będącego sumą pewnej liczby składowych, jest równa sumie efektów 
działania wszystkich ich składowych. Innymi słowy rezultat działania dwóch lub więcej 
czynników może zostać zdefiniowany jako suma wyników spowodowanych działaniem 
tych czynników oddzielnie [1]. Zastosowanie tej zasady legło u podstaw dwuetapowej 
metody rozwiązywania kratownic statycznie niewyznaczalnych [2]. Podobne zasady 
mogą być zastosowane w procedurach kształtowania różnych rodzajów systemów 
konstrukcyjnych stosowanych np. w konstrukcjach przekryć dachowych bądź 
budynków wysokich łącznie z ich fundamentami. Dzięki procesom odpowiedniego 
łączenia ze sobą prostych form modułów lub wyróżnionych części składowych można 
formować efektywne ekonomicznie postaci systemów nośnych posiadające korzystne 
cechy konstrukcyjne oraz umożliwiające uzyskiwanie ciekawych i indywidualnych form 
architektonicznych przez budynki zaprojektowane za ich pomocą.   
 
1. Dwuetapowa metoda obliczania kratownic statycznie niewyznaczalnych 
 
Dwuetapowa metoda przybliżonego rozwiązywania kratownic statycznie 
niewyznaczalnych została opracowana podczas wstępnych analiz statycznych pewnej 
grupy przestrzennych struktur prętowo-cięgnowych, Rys. 1a, proponowanych przez 
prelegenta dla konstruowania lekkich przekryć dachowych o dowolnych kształtach. 
Przyjęto oznaczać liczbę prętów układu kratownicowego symbolem „p”, a liczbę 
węzłów symbolem „w”. Warunek wewnętrznej statycznej wyznaczalności  kratownicy 
[3,4,5]: 
 
 p = 2 w – 3 
 

   
 
Rys. 1 Schematy płaskich struktur prętowo-cięgnowych, a) konfiguracja podstawowa, 
b) konfiguracja struktury poddanej nadmiernemu przeciążeniu 

b 



W przypadku pokazanym na Rys. 1 układ kratownicowy jest utworzony z liczby węzłów 
w = 16 oraz liczby prętów p = 33. Ponieważ  29 = 2 · 16 – 3, zatem kratownica 
podstawowa o powyższym schemacie jest kratownicą 4-krotnie wewnętrznie 
statycznie niewyznaczalną. Z analizy odkształceń modeli fizycznych takiej kratownicy, 
która została nadmiernie obciążona w sposób pokazany na Rys. 1b wynika, że cięgna 
usytuowane w pasie górnym nie biorą udziału w procesie przenoszenia obciążeń. W 
tym przypadku są to cztery cięgna, a ich liczba jest równa stopniowi statycznej 
niewyznaczalności kratownicy podstawowej. Dlatego schemat kratownicy pokazanej 
na Rys. 1b odpowiada schematowi kratownicy statycznie wyznaczalnej, którą można 
rozwiązać stosując jedną z prostych metod takich jak np. metoda Cremony lub metoda 
Rittera. Ta obserwacja nasunęła następujące pytanie: czy można rozwiązać 
kratownicę statycznie niewyznaczalną za pomocą jednej z wyżej wspomnianych 
metod? Odpowiedzią na tak sformułowane pytanie jest właśnie metoda dwuetapowa, 
której istotą jest wyróżnienie w schemacie podstawowej kratownicy statycznie 
niewyznaczalnej odpowiednich schematów dwóch kratownic pośrednich będących 
układami statycznie wyznaczalnych, które można uzyskać przez np. eliminację w 
pierwszym etapie stosownej liczby prętów pasa górnego, a w drugim etapie eliminację 
takiej samej liczby prętów pasa dolnego, Rys. 2. Przykład obliczeń wartości sił 
działających w prętach kratownicy podstawowej wykonanych metodą dwuetapową 
pokazano na Rys. 3, Rys. 4 oraz na Rys. 5a. 
 

 
 

Rys. 2. Schematy ogólne postępowania w dwuetapowej metodzie obliczania kratownic 
płaskich statycznie niewyznaczalnych 

 
 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia wartości sił w prętach obliczonych podczas 
pierwszego etapu obliczeń wraz ze stosownym planem Cremony 



 
 
Rys. 4. Schemat rozmieszczenia wartości sił w prętach obliczonych podczas drugiego 
etapu obliczeń wraz ze stosownym planem Cremony 
 

 
 

Rys. 5. Porównanie wartości sił działających w prętach badanej kratownicy obliczone, 
a) proponowaną metodą dwuetapową, b) za pomocą programu komputerowego 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016. 
 
Wyniki obliczeń dokonane za pomocą programu komputerowego Autodesk Robot 
Structural Analysis Professional 2016, Rys. 5b, są traktowane jako dokładne ponieważ 
program ten uwzględnia m.in. różnice sztywności między prętami łączącymi się w 
każdym węźle, co ma wpływ na mającą tam miejsce dystrybucję sił. Z analizy wielkości 
sił otrzymanych dla tych samych prętów w dwóch różnych metodach wynika, iż są one 
zbliżone do siebie, a stopień przybliżenia tych wyników uzyskiwany za pomocą metody 
dwuetapowej może być uznany za bardzo dobry szczególnie w początkowych fazach 
projektowania kratownic statycznie niewyznaczalnych. Zatem metoda dwuetapowa 
może być uznana za przydatną metodę przybliżonego obliczania kratownic statycznie 
niewyznaczalnych. Zasada prowadzenia obliczeń tą metodą może być w przyszłości 
rozszerzona na kratownice przestrzenne, a stopień dokładności może być znacząco 
większy dzięki wprowadzeniu zestawu odpowiednio obliczonych wielkości 
współczynników uwzględniających różnice sztywności prętów łączących się w danych 
węzłach [6,7]. 
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2. Metoda deformacji siatki wtórnej  
 
Kopuły geodezyjne należą do najbardziej ekonomicznych postaci kratownicowych 
dźwigarów powierzchniowych. Pierwsze tego rodzaju konstrukcje zaprojektował i 
wykonał w 1922 roku niemiecki inżynier Walther Bauersfeld. Najbardziej znanym ich 
twórcą jest amerykański architekt Richard B. Fuller. W tego rodzaju systemach 
nośnych kluczową rolę odgrywa zastosowany rodzaj trójkątnej siatki sferycznej prętów. 
Istnieje wiele metod wyznaczania takich siatek sferycznych. Jedną z nich jest metoda 
deformacji siatki wtórnej autorstwa prelegenta [8,9,10]. Inspiracją do jej opracowania 
były obrazy deformacji sieci krystalicznej wywołane atomem międzywęzłowym oraz 
luką krystaliczną w metalu [11].  Przebiega ona w dwóch etapach, których schematy 
podano na Rys. 6. Jej istotą jest takie zdeformowanie siatki trójkątnej na płaskiej 
ścianie wielościanu podstawowego, aby po zrzutowaniu jej rzutem środkowym na 
współśrodkową kulę uzyskać bardzo regularną trójkątną siatkę sferyczną. Taka 
regularna siatka sferyczna ma się składać z odcinków o minimalnym zróżnicowaniu 
swych długości. W pierwszym kroku łuk koła wielkiego kuli odpowiadający krawędzi 
wielościanu podstawowego, Rys. 6a, jest dzielony na liczbę n odcinków o jednakowych 
długościach, Rys. 6b. Z punktów równego podziału łuku prowadzone są proste, których 
kierunki ogniskują się w środku kuli opisanej na tym wielościanie. Punkty przecięcia 
się tych prostych z krawędziami wielościanu tworzą nowe uporządkowanie tych 
krawędzi. Punkty nowego uporządkowania krawędzi ścian łączy się odcinkami 
równoległymi do podstaw tych ścian, Rys. 6c, a następnie wyznacza się położenia 
środków ciężkości odpowiednich małych pół trójkątnych, które są węzłami nowej, 
odpowiednio zdeformowanej siatki, Rys. 6d.    

 
Rys. 6. Kolejne etapy wyznaczania zdeformowanej siatki trójkątnej na płaskiej ścianie 
20-ścianu foremnego w metodzie deformacji siatki wtórnej 

 
Rys. 7. Przebieg zmian wartości współczynnika η w zależności od stopnia podziału 

boków n dla wielościanów powstałych w metodzie deformacji siatki wtórnej na 
podstawie 20-ścianu foremnego 



Metoda deformacji siatki wtórnej umożliwia wyznaczanie najbardziej regularnych 
trójkątnych siatek sferycznych. Wyznacznikiem tej regularności jest wielkość 

współczynnika η definiowanego jako stosunek długości odcinka najdłuższego do 

długości odcinka najkrótszego siatki trójkątnej. Dla trójkątnych siatek sferycznych 
wyznaczanych metodą deformacji siatki na podstawie 20-ścianu foremnego dla 

stopnia podziału n → ∞ uzyskują najmniejszą możliwą wartość współczynnika η 

określoną zależnością  ηgr = 2 sin 36o (tj. około 1,1756), Rys. 7. Takie wyniki można 

uzyskać stosując podobną metodę amerykańskiego inżyniera J. Clintona [12]. 
 
3. Modele numeryczne struktur przestrzennych definiowane w dwóch etapach  
 
Proces projektowania i wznoszenia jedno- i dwuwarstwowych prętowych kopuł 
geodezyjnych należał do najtrudniejszych zadań inżynierskich. Szerokie 
wprowadzenie komputerowych metod obliczeniowych znakomicie ułatwiło i 
przyspieszyło ten proces. Jednym z pierwszych parametrycznych narzędzi 
komputerowego wspomagania projektowania jest język programowania Formian, 
którego głównym autorem jest Prof. Hoshyar Nooshin. Podstawą teoretyczną języka 
programowania Formian jest formex algebra, której zasady opracował również Prof. 
Hoshyar Nooshin [13]. Prelegent w swej praktyce architektonicznej i działalności 
naukowej stosuje bardzo często język programowania Formian co jest wynikiem jego 
długoletniej współpracy ze Space Structures Research Centre założonym przez Prof. 
Zygmunta Stanisława Makowskiego w 1966 roku na University of Surrey w Wielkiej 
Brytanii. Zastosowanie tego oprogramowania znacznie ułatwia i przyśpiesza 
definiowanie modeli numerycznych nawet dla bardzo skomplikowanych postaci 
struktur przestrzennych. Użycie funkcji „Polymation” umożliwia lokalizację zadanej 
prętowej struktury płaskiej lub przestrzennej na wybranych ścianach wielościanu 
podstawowego, a przez zastosowanie funkcji „Tractation” struktury te są rzutowane 
rzutem środkowym ze środka kuli na odpowiednie trójkąty sferyczne, Rys. 8. 
 

 
 
 
 
Rys. 8. Poglądowe przykłady rezultatów zastosowania specjalistycznych funkcji 
języka programowania Formian 

Funkcja „Polymation” Funkcja „Tractation” 



4. Struktury nośne kształtowane w dwóch etapach  
 
Zasada superpozycji odnosi się w teorii konstrukcji głównie do efektów działania sił lub 
odkształceń rozważanych oddzielnie i niezależnie od siebie. Sposób uzyskiwania 
rezultatów może być inspiracją w procesie kształtowania systemów konstrukcyjnych 
polegającym na nakładaniu na siebie postaci prostych schematów elementów 
składowych, które po stosownym ze sobą połączeniu mogą dać wzory bardziej 
złożonych układów posiadających unikatowe cechy konstrukcyjne, odmienne od takich 
własności charakteryzujących konfiguracje wyjściowe. Poniżej podano przykłady kilku 
form systemów konstrukcyjnych zdefiniowanych w ten sposób i proponowanych dla 
konstrukcji nośnych lekkich przekryć dachowych oraz dla integralnych części 
składowych budynków wielokondygnacyjnych. Systemy prętowo-cięgnowe należą 
ostatnio do bardzo często stosowanych w praktyce postaci układów konstrukcyjnych 
lekkich przekryć dachowych [14]. Propozycję budowy innego systemu konstrukcyjnego 
oznaczonego symbolem VA(TH)No2 pokazano na Rys. 9, [15]. 
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Rys. 9. Widoki jednej ze sferycznych postaci struktury VA(TH)No2 
 
Strukturę prętowo-cięgnową VA(TH)No2 uformowano za pomocą dwóch grup 
modułów czworościennych stosownie rozmieszczonych nad polami trójkątnymi statki 
trójkątno-sześciokątnej zbudowanej z prętów sztywnych i usytuowanej w warstwie 
środkowej tej struktury przestrzennej. Połowa modułów czworościennych jest 
skierowana swymi wierzchołkami ku górze, a druga połowa jest skierowana ku dołowi. 
Wierzchołki tych modułów są połączone ze sobą za pomocą cięgien, których kierunki 
zbiegają się w centrum każdego pola sześciokątnego siatki podstawowej. Wstępne 
sprężenie jest warunkiem koniecznym i może być wprowadzone np. poprzez 
regulowanie długości wybranych cięgien lub prętów. Sferyczną postać tej struktury, 
pokazaną na Rys. 10, zaplanowano jako zewnętrzną konstrukcję nośną głównego 
budynku Centrum GEO zlokalizowanego na lewym brzegu Odry naprzeciw kompleksu 
budynków Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego we Wrocławiu 
(Projektant: arch. Janusz Rębielak, współpraca techniczna: arch. Anna Drozd). W tym 
zamierzeniu spektakularna kopuła geodezyjna miała być obiektem „flagowym” nowego 
campusu GEO mającym pełnić rolę Centrum integracyjnego nie tylko dla środowiska 
akademickiego Wrocławia, Rys. 11-13. Czterokondygnacyjna przestrzeń wewnętrzna 
została podzielona na pomieszczenia laboratoryjne przeznaczone dla badań 
prowadzonych przez różne, głównie interdyscyplinarne zespoły naukowe, a w górnej 



części przewidziano salę wielofunkcyjną mogącą czasowo pełnić także funkcję 
Planetarium. Wokół jednokondygnacyjnej części podziemnej zaprojektowano tunel 
aerodynamiczny. Konstrukcje pomieszczeń wewnątrz kopuły geodezyjnej mogą mieć 
charakter eksperymentalny i możliwy do wielokrotnej zmiany w trakcie planowanej 
eksploatacji budynku. Sferyczna postać struktury VA(TH)No2 miała być przedmiotem 
długotrwałych badań wytrzymałościowo-eksploatacyjnych i stanowić podstawę dla 
testowania różnych rodzajów ścian osłonowych lub innych typów pokrycia. W intencji 
projektanta cały obiekt miał być zatem budynkiem prototypowym dla przeprowadzania 
kompleksowych badań nowatorskich rozwiązań technicznych [16]. 

 

 
 

Rys. 10. Geodezyjna forma struktury VA(TH)No2 użyta w projekcie Centrum GEO 
 

Specjalną postać krystalicznej struktury prętowo-cięgnowej ukształtowano na 
podstawie krystalicznej struktury prętowej, Rys. 11 i Rys. 12, redukując odpowiednio 
liczbę elementów składowych oraz modyfikując status niektórych z nich.  
 

 
 

Rys. 11. Schematy kształtowania krystalicznej struktury prętowo-cięgnowej, a) 
fragment elewacji, b) fragment przekroju poprzecznego kopuły, c) pręty warstwy 
górnej,  d) układ krzyżulców, e) pręty warstwy górnej, f) układ modułów prętowych, g) 
panele trójkątne h), lokalizacja paneli okiennych „w”, i) schemat budowy krystalicznej 
struktury prętowo-cięgnowej  
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Rys. 12. Widok poglądowy krystalicznej struktury prętowo-cięgnowej o zredukowanej 
liczbie elementów składowych usytuowanych w warstwie górnej 

 
Moduły czworościenne mogą być w różny sposób rozmieszczane wokół pierścieni 
koncentrycznych odpowiednio wyróżnionych w przestrzeni podstawowej postaci 
krystalicznej struktury prętowo-cięgnowej. Jedną z wielu form strukturalnych 
ukształtowanych tym sposobem jest struktura określona symbolem VU-TensO, której 
schematy budowy pokazano na Rys. 13. 

 

 
 

Rys. 13. Schematy budowy przykładowej postaci struktury prętowo-cięgnowej 
oznaczonej symbolem VU-TensO 

 
Strukturę VU-TensO, zaproponowano jako konstrukcję nośną kopuły o bardzo dużej 
rozpiętości. Kopuła ta, nazwana Halą 2010, została zaprojektowana jako jeden z 
dwóch głównych obiektów w autorskiej koncepcji Zespołu Centralnego Expo uprzednio 
planowanego we Wrocławiu w 2010 roku (Projektant Hali 2010: arch. Janusz Rębielak, 
projektant Bramy Expo: arch. Zbigniew Bać, współpraca techniczna: Anna Drozd, 
Paweł Buck, Tomasz Kurpiel, Michał Pająkiewicz). Przesłanie ekologiczne koncepcji 
projektowej Zespołu Centralnego manifestuje się m.in. wartościami wymiarów 
geometrycznych jego składników. Hala 2010 została zaprojektowana jako obiekt 



wielofunkcyjny, ma formę kopuły o stosunkowo niewielkiej wyniosłości i rozpiętość 
równą 365,25 metra, co odpowiada długości roku kalendarzowego wyrażoną poprzez 
liczbę dni, jest oparta na 52 podporach, których liczba jest równa liczbie tygodni w roku 
oraz posiada cztery pierścienie, a ich liczba odpowiada liczbie pór roku. W tym 
zamierzeniu rozpiętość kopuły Hali Stulecia wybudowanej we Wrocławiu w 1913 roku, 
będąca rekordową w okresie jej wzniesienia, miała być powiększona o rekordową 
obecnie do pokonania rozpiętość konstrukcji kopuł równą 300 metrom. 
 

 
 

Rys. 14. Widok z góry Zespołu Centralnego dla planowanego we Wrocławiu  
EXPO 2010  

 

 
 

Rys. 15. Widok wnętrza Hali 2010 
 

Główne elementy proponowanych systemów konstrukcyjnych fundamentów są także 
ukształtowane w dwóch etapach i po ich odpowiednim nałożeniu tworzą w połączeniu 
z pozostałymi częściami składowymi nowe rodzaje fundamentów odznaczające się 
niezwykle korzystnymi cechami. Proponowany system fundamentu zespolonego 
należy do grupy fundamentów płytkich i jest kolejnym rozwinięciem jednego z 
wcześniejszych rozwiązań patentowych prelegenta [17], mającym na celu uzyskanie 



jak największej poziomej powierzchni fundamentu [18]. Dążenie to jest ograniczone 
kilkoma warunkami, a jednym z podstawowych jest rygorystyczny wymóg dotyczący 
dopuszczalnej rozpiętości tzw. wspornikowej części konstrukcji fundamentu. Wynika 
on z podstawowych praw mechaniki budowli i wzajemnych zależności między 
wartościami momentów zginających, sztywnością konstrukcji fundamentu oraz 
dopuszczalnych jej odkształceń. Ideę konstrukcyjną systemu fundamentu 
zespolonego pokazano w sposób poglądowy na schematach zamieszczonych na Rys. 
16.  
 

          
 

Rys. 16. Schematy budowy finalnej postaci systemu fundamentu zespolonego 
 
Impulsem do zaprojektowania ostatecznej postaci rozwiązania technicznego były 
wnioski pochodzące z analizy zniszczeń konstrukcji budynków spowodowane 
trzęsieniem ziemi na Haiti w styczniu 2010 roku. Inspiracjami w procesie kształtowania 
były m.in. trajektorie naprężeń głównych w belce wolno podpartej oraz postać 
powierzchniowo rozłożystego systemu korzeniowego jednego z gatunków drzew np. o 
nazwie ficus microcarpa. Zasada konstrukcyjna proponowanego systemu polega na 
rozłożeniu obciążeń pionowych na możliwie jak największą powierzchnię podstawy 
fundamentu. Dzięki temu przemieszczenia gruntu mogące powstać nawet na znacznej 
części powierzchni podstawy w wyniku np. zjawisk sejsmicznych będą mieć 
stosunkowo niewielki wpływ na wzrost wartości naprężeń w gruncie pod fundamentem, 
a struktura nośna powinna zapewnić także wymaganą stabilność całej budowli. 
Obciążenia są przekazywane do systemu elementów pośrednich. System ten jest 
złożony z dwóch podsystemów np. umieszczonych ściśle w wąskiej przestrzeni 
pomiędzy dwiema równoległymi do siebie belkami żelbetowymi (1) i spoczywającymi 
na wspólnej płycie podstawy. Pionowe obciążenia są przekazywane na materię 
fundamentu za pomocą krótkiego pręta AB umieszczonego pomiędzy np. dwiema 
belkami (1) precyzyjnie w pionowych prowadnicach i mającego teoretyczną możliwość 
przesunięcia jedynie w kierunku pionowym. Węzły główne systemu elementów 
pośrednich są rozmieszczone równomiernie wzdłuż osi obojętnej belek. Jeśli układy 
tych dwóch podsystemów są symetryczne względem tej osi to w węzłach skrajnych 
wystąpią jedynie reakcje pionowe skierowane jednak w dół. Soczewkowy zestaw 



elementów pośrednich może być podstawą modułu konstrukcyjnego i może on być 
wielokrotnie powielany wzdłuż kierunku poziomego. Oznacza to, iż powierzchnia 
takiego fundamentu jest teoretycznie nieograniczona [19]. Fundament zespolony o 
proponowanej konstrukcji może być bezpieczną podstawą obiektów silnie 
obciążonych, które muszą być lokowane na podłożu gruntowym o bardzo małej 
nośności. Ponadto system ten, dzięki postaciom zestawów elementów pośrednich, 
charakteryzuje się własnościami absorbcji drgań, które mogą być istotnie zwiększone 
przez odpowiednie rozmieszczenie np. siłowników hydraulicznych sterowanych 
komputerowo. Dzięki temu system fundamentu zespolonego może być skutecznie 
stosowany np. dla posadowienia budynków na terenach aktywnych sejsmicznie. 
Przykładowe schematy propozycji projektowych budynku wysokiego opartego na 
proponowanym systemie fundamentu zespolonego pokazano na Rys. 17 i Rys. 18. 

 

 
 

Rys. 17. Schematy przykładowej postaci głównego przekroju pionowego (a) 
zespolonego systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego oraz (b) widoku 
przykładowej formy takiego systemu konstrukcyjnego 
 

     
 

Rys. 18. Elewacja typowa zespołu wież oraz widok perspektywiczny GeoDome Sky 
Towers  
 
Projekt koncepcyjny kompleksu o nazwie GeoDome Sky Towers, Rys. 18, który został 
przygotowany na konkurs architektoniczny eVolo2012 Skyscraper Competition 

a b 



(projektant: arch. Janusz Rębielak, współpraca techniczna: arch. Maciej Smoliński). 
Jest on umiejscowiony w obszarze miejskim południa Wrocławia. Tworzy go głównie 
zespół czterech oddzielnych prostopadłościennych budynków wieżowych 
zawierających 80 kondygnacji typowych, każda o wysokości 4,50 m, a w ich 
przestrzeniach zaplanowano pomieszczenia o funkcjach głównie biurowych, 
usługowych i mieszkalnych. Budynki wysokie, każdy o wysokości całkowitej równej ok. 
380 metrów oraz planie podstawy w formie kwadratu o boku równym 36,00 metrom, 
są umieszczone na wspólnej szerokiej podstawie kwadratowej, utworzonej przez 
system fundamentu zespolonego i mającej wymiary 252 m x 252 [20]. 
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