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Wstęp 
Zamiarem autorów podręcznika było przedstawienie jednej z dwóch metod 

rozwiązywania prętowych układów statycznie niewyznaczalnych, metody 
przemieszczeń, w dwóch wersjach, wersji klasycznej i wersji metody elementów 
skończonych dla układów prętowych. Zagadnienia poruszane w książce obejmują 
analizę statyczną i analizę liniowej stateczności płaskich i przestrzennych układów 
prętowych. Każda z przedstawionych wersji zawiera rozważania teoretyczne jak 
i przykłady obliczeń. 

W części I Metoda przemieszczeń w ujęciu klasycznym przedstawiono analizę 
płaskich układów ramowych. W rozdziale 1 analizę statyczną układów obciążo-
nych siłami czynnymi, obciążeniem termicznym i kinematycznym. W rozdziale 
tym omówiono również wpływ występowania podpór sprężystych na rozwiązy-
wanie układów ramowych. Rozdział zawiera przykłady zastosowania metody 
przemieszczeń w rozwiązywaniu układów ramowych oraz zadania do samo-
dzielnego rozwiązania wraz z końcowymi wynikami. W rozdziale 2 omówiono 
zagadnienia stateczności liniowej płaskich układów ramowych. W części 
teoretycznej wyprowadzono wzory transformacyjne i omówiono warunek utraty 
stateczności dla układów prętowych. Podano przykłady obliczenia sił krytycznych 
dla układów nieprzesuwnych i przesuwnych, zwracając uwagę na poszukiwanie 
postaci utraty stateczności. Pokazano możliwość wykorzystania programu 
Mathcad do znajdowania wartości własnych wyznacznika. Rozdział kończy się 
zadaniami do samodzielnego rozwiązania z podaniem odpowiedzi. 

Część II Metoda elementów skończonych dla układów prętowych. W części II 
pokazano zastosowanie metody elementów skończonych w rozwiązywaniu zagadnień 
statyki i stateczności układów prętowych. Omówiono zasadę dyskretyzacji 
i budowania modelu numerycznego. Każdy z rozdziałów kończy się przykładami 
obliczeń układów ramowych z wykorzystaniem programów: ArCADia-Rama 3D 
firmy InterSoft lub programu Robot firmy AutoDesk. W rozdziale 2 omówiono 
obliczenia płaskich układów prętowych. Wyprowadzono macierze sztywności 
elementów, pokazano transformację układów współrzędnych i tworzenie 
globalnego układu równań równowagi MES. Zilustrowano przebieg obliczeń MES 
na przykładzie prostej kratownicy. Rozdział kończy się przykładani obliczeń 
statycznych ram płaskich. W rozdziale 3 przedstawiono obliczenia dla układów 
płaskich obciążonych przestrzennie. Rozdział zamykają przykłady rusztów 
przegubowych i o węzłach sztywnych, oraz przykłady płaskich dźwigarów zakrzy-
wionych. Rozdział 4 dotyczy obliczania układów przestrzennych. Przedstawiono 



w nim macierz sztywności i zasadę transformacji układów współrzędnych dla ram 
przestrzennych. Rozdział 5 jest poświęcony analizie stateczności liniowej. 
Przedstawiono dokładną i przybliżoną macierz sztywności elementu dla teorii II 
rzędu. Podano przykłady obliczeń sił krytycznych i długości wyboczeniowych 
prętów ram dla płaskich i przestrzennych układów prętowych. 




