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WYKORZYSTANIE PROGRAMU MATHCAD
DO ROZWI¥ZYWANIA ZAGADNIEÑ IN¯YNIERSKICH
NA PRZYK£ADZIE KONSTRUKCJI KRATOWEJ
Streszczenie. W artykule przedstawiono mo¿liwoci wykorzystania programu Mathcad do
rozwi¹zywania wybranych zagadnieñ ze zbioru zadañ z mechaniki technicznej lub wytrzyma³oci materia³ów. Pokazano przyk³ad wyznaczania si³ w prêtach oraz reakcje podpór konstrukcji kratowej (kratownicy p³askiej) metod¹ Rittera i metod¹ równowa¿enia wêz³ów. Zauwa¿ono,
¿e narzêdzie to znacznie u³atwia proces rozwi¹zywania zagadnieñ oraz umo¿liwia szybkie
przeanalizowanie zachowania siê danej konstrukcji przy ró¿nych obci¹¿eniach.
S³owa kluczowe: Mathcad, mechanika techniczna, kratownice, obliczenia in¿ynierskie.

WPROWADZENIE
Ci¹g³y rozwój nauk technicznych, a w szczególnoci bran¿y mechanicznej, budowlanej i elektronicznej spowodowa³ znacz¹cy rozwój techniki komputerowej. Co z
pewnoci¹ pozytywnie wp³ywa na pracê in¿ynierów, konstruktorów i projektantów.
Obecnie g³ównym wymogiem pracy jest czas wykonania zleconego zadania, a dok³adniej minimalny czas jego wykonania przy maksymalnej dok³adnoci i precyzji. Niezbêdne sta³o siê wiêc opracowanie nowoczesnych narzêdzi usprawniaj¹cych pracê.
Niezast¹pionym narzêdziem okaza³o siê oprogramowanie typu CAD. Praca na tego
typu programach w szczególnoci polega na opracowaniu dokumentacji konstrukcyjnej, analizy kinematycznej, wytrzyma³ociowej oraz wielu innych zagadnieñ zwi¹zanych z powstawaniem projektu gotowego wyrobu. Dla in¿ynierów praca na tego typu
programach ma niezwykle istotne znaczenie, gdy¿ umo¿liwia dialog miedzy twórc¹
konstrukcji technicznych, a jej wykonawc¹.
Sporód wielu programów komputerowych wspomagaj¹cych rozwi¹zywanie ró¿nego rodzaju zagadnieñ Mathcad wyró¿nia siê wzglêdn¹ prostot¹, wykazuj¹c przy tym
pewn¹ ogólnoæ. Oczywicie program ten nie zawsze jest doskona³y i czasami sprawia
trudnoci przy rozwi¹zywaniu niektórych zagadnieñ. Jednak w procesie kszta³cenia
jest wymienitym narzêdziem, które mo¿e nam pos³u¿yæ miêdzy innymi do rozwi¹zywania zadañ prezentowanych w zbiorach z mechaniki ogólnej.
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MO¯LIWOCI PROGRAMU MATHCAD
Mathcad jest programem komputerowym umo¿liwiaj¹cym wykonywanie prostych
oraz bardzo skomplikowanych obliczeñ in¿ynierskich. Daje równie¿ mo¿liwoæ tworzenia dokumentacji technicznej w postaci dokumentu tekstowego wzbogaconego o
wykresy i rysunki. Korzystaj¹ z niego miliony u¿ytkowników w ponad 50 krajach.
rodowisko programu umo¿liwia in¿ynierom efektywne wykorzystanie jego mo¿liwoci, na ka¿dym etapie projektowania. Do jego zalet mo¿emy zaliczyæ: ³atwoæ obs³ugi,
naturalny zapis wszystkich wzorów, mo¿liwoæ tworzenia wykresów 2D i 3D oraz
przejrzyste przedstawienie danych (w postaci wzorów i tekstu). Poni¿ej podano wybrane mo¿liwoci programu:
l rozwi¹zywanie równañ i nierównoci liniowych i nieliniowych,
l rozwi¹zywanie uk³adów równañ,
l operacje na wektorach i macierzach,
l obliczenia pochodnych i granic,
l rachunek ca³kowy i ró¿niczkowy,
l wykonywanie obliczeñ numerycznych,
l wykonywanie obliczeñ symbolicznych,
l obliczenia rozk³adu prawdopodobieñstwa i funkcji statystycznych,
l tworzenie wykresów funkcji jednej i dwu zmiennych,
l programowanie obliczeñ,
l korzystanie z jednostek i miar,
l tworzenie animacji,
l wymiana danych z innymi programami.

PODSTAWOWE WIADOMOCI DOTYCZ¥CE KONSTRUKCJI
PRÊTOWEJ  KRATOWNICY
Kratownic¹ nazywamy uk³ad z³o¿ony z prêtów prostych po³¹czonych ze sob¹ w
wêz³ach (pozbawionych tarcia) przegubami, na które dzia³aj¹ wy³¹cznie si³y skupione.
Z definicji tej wynika, ¿e koñce prêtów mog¹ siê wzglêdem siebie przemieszczaæ. Jednak w rzeczywistych konstrukcjach budowlanych po³¹czenia prêtów kratownic s¹
realizowane w sposób odbiegaj¹cy od tego za³o¿enia (kratownice stanowi¹ dwigary
kratowe o sztywnych wêz³ach). Za³o¿enie to jednak znacznie upraszcza teorie kratownic i sposoby ich rozwi¹zywania, nie wprowadzaj¹c wiêkszych b³êdów.
Kratownice mog¹ byæ p³askie (wszystkie prêty i obci¹¿enia le¿¹ na jednej p³aszczynie  rys. 1) lub przestrzenne.
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Rys. 1. Przyk³ad kratownicy p³askiej

Geometryczna niezmiennoæ i statyczna wyznaczalnoæ kratownic

Rozwi¹zanie kratownicy sprowadza siê do wyznaczenia reakcji powstaj¹cych w
punktach podparcia oraz si³ rozci¹gaj¹cych i ciskaj¹cych poszczególne prêty. Przystêpuj¹c do rozwi¹zania kratownicy na pocz¹tku nale¿y sprawdziæ warunek konieczny
statycznej (wewnêtrznej) wyznaczalnoci, który ma postaæ:

S

Z  

Stopieñ statycznej niewyznaczalnoci kratownicy mo¿na wyznaczyæ ze wzoru:

S

Z  U

gdzie: w  liczba wêz³ów kratownicy,
p  liczba prêtów kratownicy,
r  liczba reakcji podporowych.
Je¿eli p>2wr kratownica ma wiêksz¹ liczbê prêtów ni¿ to jest konieczne dla jej
geometrycznej niezmiennoci i liczba niewiadomych jest wiêksza ni¿ liczba równañ
równowagi. Kratownica taka jest przesztywniona i statycznie niewyznaczalna. Je¿eli
za p<2wr, to uk³ad jest geometrycznie zmienny i nie mo¿e byæ stosowany w konstrukcjach budowlanych.
Analityczne metody wyznaczania si³ w prêtach kratownicy

W celu wyznaczenia si³ w prêtach kratownicy najczêciej wykorzystuje siê dwie
metody:
l metoda równowa¿enia wêz³ów,
l metoda przekrojów (Rittera).
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Metoda równowa¿enia wêz³ów polega na znalezieniu równañ równowagi, dla ka¿dego mylowo wyciêtego wêz³a kratownicy. Przystêpuj¹c do rozwi¹zania:
l z równañ równowagi wyznaczamy sk³adowe reakcji podpór SM =0, SP =0, SP =0;
A
ix
iy
l w poszczególnych wyciêtych wêz³ach kratownicy zapisujemy dwa równania równowagi SPix=0, SPiy=0;
l z zapisanych równañ równowagi wyznaczamy si³y we wszystkich prêtach kratownicy (rozwi¹zanie zaczynany od wêz³a, w którym zbiegaj¹ siê dwa prêty o nieznanych si³ach).
Metoda przekrojów polega na mylowym przeciêciu kratownicy odpowiednim przekrojem na dwie czêci i wykorzystaniu warunków równowagi wszystkich si³ dzia³aj¹cych na jedn¹ z nich. Przystêpuj¹c do wyznaczania si³ w prêtach kratownicy metod¹
przekrojów:
l z równañ równowagi wyznaczamy sk³adowe reakcji podpór SM =0, SP =0, SP =0;
A
ix
iy
l przecinamy kratownicê przez trzy prêty, w których chcemy okreliæ si³y wewnêtrzne
(prêty kratownicy nie mog¹ zbiegaæ siê w jednym punkcie);
l jedn¹ czêæ kratownicy odrzucamy (najczêciej t¹, na któr¹ dzia³a wiêcej si³ zewnêtrznych);
l dla odciêtej czêci kratownicy zapisujemy równania sumy momentów wszystkich
si³ wzglêdem trzech punktów, w których przecinaj¹ siê parami kierunki poszukiwanych si³ w prêtach.

PRZYK£AD ZASTOSOWANIA PROGRAMU MATHCAD
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe rozwi¹zanie zadania wykonanego w programie Mathcad. Przyk³ad przedstawia obci¹¿on¹ kratownicê p³ask¹ (rys. 2), dla której
nale¿y obliczyæ sk³adowe reakcji podpór (przegubowej sta³ej A i przesuwnej B) oraz si³y
wewnêtrzne rozci¹gaj¹ce i ciskaj¹ce poszczególne prêty.

Rys. 2. Kratownica z zaznaczonymi obci¹¿eniami

143

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

Poni¿ej podano kolejne fazy wykonywania dzia³añ przy rozwi¹zywaniu:
1. Numerowanie wêz³ów i prêtów kratownicy (najczêciej wêz³y numerujemy liczbami rzymskimi a prêty arabskimi  rys. 3).

Rys. 3. Kratownica z zaznaczonymi obci¹¿eniami i ponumerowanymi wêz³ami i prêtami

2. Definiowanie zmiennych w programie Mathcad
l si³y dzia³aj¹ce na poszczególne wêz³y kratownicy:
F1 = 400 N
l

F2 = 400 N

odleg³oci przy³o¿enia tych si³ od punktu A:
lF = 2 m
1

l

lF = 4 m
2

lF = 4 m
3

odleg³oci pomiêdzy wêz³ami w poziomie (a) i w pionie (b):
a1 = 2 m

l

F3 = 400 N

a2 = 2 m

a3 = 2 m

a4 = 2 m

b=2m

liczba prêtów (p) oraz liczba wêz³ów (w) w kratownicy
p = 13

w=8

3. Sprawdzenie warunku koniecznego statycznej (wewnêtrznej) wyznaczalnoci kratownicy p³askiej:
p = 2w  3
p = 13
warunek jest spe³niony.
Przystêpuj¹c do rozwi¹zania przedstawionej na rysunku 2 i 3 kratownicy metod¹
równowa¿enia wêz³ów nale¿y wyznaczyæ reakcje podpór. W tym celu budujemy w
programie Mathcad trzy uk³ady równañ z trzema niewiadomymi poprzedzaj¹c je napisem Given.
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Kolejnym etapem jest wyznaczenie si³ w prêtach kratownicy wiêc przechodzimy
do mylowego wycinania poszczególnych wêz³ów (rys. 4). Dla ka¿dego wêz³a definiujemy dwa równania w rozpoczêtej powy¿ej procedurze Given. Zaczynamy od wêz³a I
poniewa¿ w nim zbiegaj¹ siê dwa prêty.
Przyjmuj¹c:

Rys. 4. Rozk³ad si³ w poszczególnych wêz³ach kratownicy
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Wêze³ I

Wêze³ IV

Wêze³ II

Wêze³ V

Wêze³ III

Wêze³ VI

Wêze³ VII
Po rozpatrzeniu wszystkich wêz³ów mo¿na wyznaczyæ niewiadome z tych równañ.
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¸
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¸
¨
¸
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¸
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¸
¨
¸
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¸
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¸
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¸
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¸
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¸
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¸
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¸
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¸
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Pozosta³e trzy równania zosta³y niewykorzystane ale mog¹ pos³u¿yæ jako sprawdzenie. Jedno równanie z wêz³a VII

i dwa równania z wêz³a VIII

146

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

Sprawdzenie:

 )  6    6    6



)   6    6    6
) 
 6    6
6



5%    6
5%







Na podstawie otrzymanych wyników mo¿na zauwa¿yæ, ¿e czêæ prêtów jest rozci¹ganych a czêæ ciskanych. Prêty, które s¹ rozci¹gane (S2, S4, S5, S8, S10, S12) maj¹
wartoci dodatnie natomiast ciskane (S1, S6, S7, S9, S13) wartoci ujemne. Mo¿na
równie¿ zauwa¿yæ, ¿e niektóre prêty nie pracuj¹ czyli ich si³y s¹ równe zero, np. prêt
S3 i S11.
Przyk³ady prêtów zerowych:
1) Je¿eli w nieobci¹¿onym wêle kratownicy schodz¹ siê 2 prêty pod pewnym k¹tem,
to si³y wewnêtrzne w obu prêtach s¹ równe zeru

S1, S2=0
2) Je¿eli w wêle kratownicy schodz¹ siê 2 prêty i wêze³ jest obci¹¿ony si³¹ zewnêtrzn¹
równoleg³¹ do jednego z nich, to si³a wewnêtrzne w drugim prêcie jest równa zeru

S2=0
3) Je¿eli w wêle kratownicy schodz¹ siê 3 prêty, z których dwa s¹ równoleg³e i wêze³
jest nieobci¹¿ony, to si³a w trzecim prêcie jest równa zeru

S2=0

147

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI NR 10, 2011

Dla potwierdzenia otrzymanych wyników rozwi¹¿emy powy¿sze zadanie metod¹
Rittera. Poniewa¿ powy¿ej zosta³y zdefiniowane poszczególne wielkoci (tj. si³y dzia³aj¹ce na wêz³y kratownicy, odleg³oci przy³o¿enia tych si³ od punktu A, odleg³oci pomiêdzy wêz³ami w poziomie i w pionie oraz liczba prêtów i liczba wêz³ów) mo¿na
przyst¹piæ do wyznaczenia reakcji podpór. W celu wyznaczenia si³ reakcji w podporach nale¿y u³o¿yæ cztery równania równowagi:
SPix = 0
SPiy = 0
SMiA = 0
SMiB = 0
Dla podanego przyk³adu wystarczy dwa równania równowagi: suma rzutów wszystkich si³ na o x i suma momentów wzglêdem punktu A. Poprzedzamy je napisem Given.

Poniewa¿ metoda Rittera pozwala na wyznaczenie si³ w trzech prêtach kratownicy
to wyznaczymy je w prêtach 4, 5 i 6. W tym celu przecinamy kratownicê wyobra¿aln¹
p³aszczyzn¹ przechodz¹c¹ przez prêty 4, 5, 6 i odrzucamy jej praw¹ czêæ (rys. 5).
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Rys. 5. Przeciêta kratownica i odrzucona prawa strona
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Dla odciêtej czêci kratownicy nale¿y zapisaæ równania sumy momentów wszystkich si³ wzglêdem dwóch punktów (wêze³ III i IV), w których przecinaj¹ siê parami
kierunki poszukiwanych si³ w prêtach oraz sumê si³ na o y. Równania nale¿y zdefiniowaæ w rozpoczêtej procedurze Given:

Po rozpatrzeniu wszystkich równañ mo¿na wyznaczyæ niewiadome:

Find(RA, RB, S4, S5, S6)®

§  1
·
¨
¸
¨  1
¸
¨  1
¸
¨
¸
¨  1 ¸
¨   1 ¸
©
¹

Jak widaæ w pierwszym i drugim przypadku otrzymano te same wartoci szukanych zmiennych. wiadczy to o poprawnoci rozwi¹zania zadania.

PODSUMOWANIE
Mo¿liwoci obliczeniowe programu Mathcad mo¿emy wykorzystaæ w codziennej
pracy, która wymaga czêstego i powtarzalnego stosowania mniej lub bardziej zaawansowanych obliczeñ matematycznych.
Omówione w pracy mo¿liwoci wykorzystania programu Mathcad mog¹ w znacznym stopniu u³atwiæ, usprawniæ i przypieszyæ rozwi¹zywanie zagadnieñ in¿ynierskich
nie tylko z mechaniki technicznej i wytrzyma³oci materia³ów ale równie¿ z innych
dziedzin tj. matematyki, fizyki, elektroniki, elektrotechniki czy te¿ mechatroniki. Automatyzacja skomplikowanych obliczeñ, z jakimi spotykaj¹ siê in¿ynierowie, pomaga
unikn¹æ b³êdów przy jednoczesnym zmniejszeniu czasu obliczeñ, co z kolei przek³ada
siê na jakoæ i rentownoæ projektu.
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USING PROGRAM MATHCAD FOR SOLVING PROBLEMS OF ENGINEERING
FOR THE EXAMPLE CONSTRUCTION TRUSS
Summary
The article presents the possibility of using program Mathcad to solve selected problems
from the set of tasks with the mechanics of technical and material strength. An example of
determining the forces in the bars and the reactions of the supports in truss structures (plane
truss) method Ritter and method of balancing nodes. It was noted that this tool greatly
simplifies the process of solving problems and can quickly analyze the behavior of a structure with different loads.
Keywords: Mathcad, technical mechanics, trusses, engineering calculations.
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