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Streszczenie: W referacie opisano proces definiowania modelu numerycznego konstrukcji zadaszenia Stadionu 
Narodowego, stworzonego jako element ekspercki w systemie monitoringu. Model ten został zweryfikowany na 
podstawie badań konstrukcji wiszącej. W referacie zamieszczono opis modelu MES, procesu walidacji i wnioski 
dotyczące dokładności obliczeń pierwotnych w świetle przeprowadzonych badań. Analizy przeprowadzono na 
zlecenie Administratora Stadionu Narodowego. 
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1. Wstęp  

 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Narodowego należy do klasy konsekwencji zniszczenia 
CC3. Konsekwencją takiej kwalifikacji konstrukcji poza precyzyjnymi wymaganiami normo-
wymi jest ciągła diagnostyka prowadzona w oparciu o system monitoringu. Ważnym elemen-
tem systemu bezpieczeństwa konstrukcji jest jej poprawnie skalibrowany model numeryczny. 
Pozwala on na prowadzenie dodatkowych analiz wszelkich nieprzewidzianych obciążeń 
technologicznych związanych z użytkowaniem dachu, pomaga określić zapasy nośności pod 
obciążeniem śniegiem i jest kluczowym narzędziem w ocenie wyników pomiarów konstrukcji.  
 Konstrukcja zadaszenia Stadionu Narodowego to wisząca struktura wewnętrznie sprężona 
[1]. Wartość sprężenia jest bardzo duża, ponieważ musi zachować napięcie wszystkich lin pod 
każdym obciążeniem. Można stwierdzić, że sprężenie wykorzystuje ponad 80% nośności 
obliczeniowej układu linowego. Zatem wiedza na temat istniejącego sprężenia wewnętrznego 
jest kluczowym elementem dla prawidłowej pracy modelu numerycznego konstrukcji. 
 Aby model numeryczny pod obciążeniem zachowywał się zgodnie z rzeczywistością i aby 
wartości ugięć dachu czy naprężeń w elementach konstrukcji otrzymane z obliczeń były 
wiarygodne wymagana jest walidacja modelu oparta na identyfikacji sił w rzeczywistej 
konstrukcji linowej.  

2. Model numeryczny 

 Model numeryczny konstrukcji nośnej dachu nad Stadionem Narodowym w Warszawie 
stworzono w systemie MES SOFiSTiK. Materiały, przekroje, geometria i obciążenia zdefinio-
wano zgodnie z projektem wykonanym przez konsorcjum: JSK Architekci Sp. z o.o.; gmp 
International GmbH; sbp GmbH, Schlaich Bergermann und Partner. 
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Rys. 1. Schemat statyczny 1 

 

Rys. 2. Schemat statyczny 2 

 Konstrukcja nośna dachu poza membraną została wymodelowana wyłącznie z dwuwęzło-
wych elementów belkowych o zadanych odpowiednich przekrojach zgodnie z dostarczonymi 
materiałami. Dach membranowy i szklany oraz fasada zostały odwzorowane w modelu z wyko-
rzystaniem czterowęzłowych elementów powłokowych o odpowiednio zadanej sztywności 
materiału. Ciężar tych elementów uwzględniono jako obciążenie. Węzeł podporowy każdego 
z 72 słupów biegnących dookoła stadionu ma zablokowane wszystkie przesuwy i rotacje 
z wyjątkiem obrotu w płaszczyźnie radialnej. Model numeryczny wykonano w dwóch warian-
tach: z wewnętrznym dachem otwartym i zamkniętym. 

 
Rys. 3. Wizualizacja modelu 
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 W modelu zostały przyjęte następujące uproszczenia:  
− blachy węzłowe wymodelowano z pojedynczych, nieważkich elementów belkowych o bardzo 

dużej sztywności. Ciężar blach i głowic uwzględniono jako przypadek obciążenia (rys. 4a);  
− dolny i górny pierścień (linowy) rozciągany w rzeczywistości wykonany z baterii lin sprowa-

dzono do pojedynczego elementu zastępczego z odpowiednio dobranymi parametrami (rys. 4b); 
− membrany wymodelowano jak płaskie bez wypiętrzeń zrealizowanych na wiązarach łuko-

wych (rys. 4c). 

  
 Rys. 4. Uproszczenia zastosowane w modelu: a) blachy węzłowe i głowice 

b) pierścienie wewnętrzne c) membrany dachu 

3. Badania „in situ” układu cięgien  

 Celem badań konstrukcji była identyfikacja rzeczywistych sił wewnętrznych w konstrukcji 
cięgnowej. Badania przeprowadzono 16–17 lipca 2013 r. Konstrukcja w czasie badań nie była 
obciążona żadnym obciążeniem poza ciężarem własnym, wyposażeniem i temperaturą 
Do badań wybrano liny nośne (górne), liny wsporcze (podtrzymujące iglicę) i jedną z czterech 
lin tworzących pierścień wewnętrzny, górny. Nie badano ze względu na utrudniony dostęp lin 
napinających (dolnych), lin dachu wewnętrznego i ringu dolnego. Celem badań było zidentyfi-
kowanie najniższych częstości drgań własnych. Na wybranych elementach badano odpowiedź 
swobodną po wzbudzeniu za pomocą czujników przyspieszeń. Na rysunkach 5 i 6 przed-
stawiono zbadane liny z przybliżonymi punktami mocowań czujników i kierunkami wymuszeń. 
 Pomiar częstotliwości drgań własnych lin na obiekcie przeprowadzono za pomocą dwu-
osiowych czujników akcelerometrycznych z częstością próbkowania wynoszącą 500 Hz. 
Po zamontowaniu czujnika na badanej linie, lina została wzbudzona i nastąpił pomiar przyś-
pieszeń podczas odpowiedzi swobodnej. Wykonano co najmniej dwa badania na każdej linie. 
Zarejestrowane przebiegi posłużyły do zbadania postaci i częstotliwości drgań. Przedstawiono 
przykładowe przebiegi i analizy widma FFT dla każdego z zbadanych rodzajów lin.  
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Rys. 5. Zbadane liny podczas badań 
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Rys. 6. Wykres przyśpieszenie od czasu dla liny nośnej w osi R500 

 
Rys. 7. Analiza widma FFT dla liny nośnej w osi R500 

 
Rys. 8. Wykres przyśpieszenie od czasu dla liny wsporczej w osi IR90 

 
Rys. 9. Analiza widma FFT dla liny wsporczej w osi IR90 
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Rys. 10. Wykres przyśpieszenie od czasu dla odcinka liny wew. pierścienia górnego między 

osiami 170–180 

 
Rys. 11. Analiza widma FFT dla odcinka liny wew. pierścienia górnego między osiami 90–120 

4. Weryfikacja modelu 

 Przy zdefiniowanej precyzyjnie strukturze (sztywności elementów i rozkład mas był znany) 
zmiennym elementem decydującym o wielkościach częstości drgań własnych jest poziom 
wewnętrznego sprężenia. Wprowadzenie odpowiedniego sprężenia w modelu prowadzi zatem 
do oczekiwanych postaci i częstości drgań własnych. 
 W celu wyznaczenia częstotliwości drgań własnych lin nośnych i wsporczych w modelu, 
wszystkie obciążenia skupione od ciężaru własnego i wyposażenia zamieniono na masy. 
W przypadku mas powierzchniowych, takich jak membrany, dachu szklanego i fasady, spro-
wadzono je do węzłów. Następnie wyznaczono wartości i wektory własne uwzględniając stan 
napięcia wszystkich elementów i geometrię konstrukcji po napięciu. Posiadając informacje 
o postaci drgań własnych i częstotliwości do 2,2 Hz, odnaleziono postaci i częstotliwości 
odpowiadające badanym linom. Na rysunku 12 przedstawiono pierwszą postać drgań włas-
nych otrzymaną w modelu dla liny w osi R130. 
 Inaczej postąpiono w przypadku odcinków liny wewnętrznego pierścienia górnego. 
Ze względu na bardzo wysoką pierwszą częstotliwość drgań własnych tych odcinków, wyzna-
czenie analogicznych częstotliwości w modelu i przypisanie ich do odpowiednich odcinków 
byłoby bardzo mozolne i mało precyzyjne. Dlatego zdecydowano że dla tych lin porównanie 
opierać będzie się na siłach, a nie na częstotliwości. Siły te wyznaczono korzystając z klasy-
cznego równania drgań własnych cięgna: 

 224 LfF ρ=   
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gdzie: F – siła naciągu [N], f – pierwsza częstotliwość drgań własnych [Hz], ρ – liniowa gę-
stość masy cięgna [kg/m], L – długość cięgna [m]. 

 

 
Rys. 12. Pierwsza postać drgań liny nośnej w osi R130 – model numeryczny 

 
Rys. 13. Przyjęta zasada przyjmowania długości lin wew. pierścienia górnego 

  
Rys. 14. Zdjęcia z badań: a) liny nośne b) liny wsporcze  
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 Wyniki otrzymane w pomiarach przeprowadzonych na rzeczywistym obiekcie, pozwoliły 
na weryfikację i kalibrację modelu numerycznego. Otrzymane zgodności przed i po kalibracji 
przedstawiono w tabeli 1. Regulacje, które wprowadzono do modelu, dotyczyły głównie 
wielkości przyjętego wstępnego napięcia w linach górnego ringu, pierścieniach wewnętrznych 
oraz w linach wsporczych. Otrzymaną zgodność uznano za zadowalającą i wystarczającą na 
potrzeby monitoringu. Wprowadzenie zidentyfikowanego napięcia lin do modelu numerycz-
nego spowodowało automatycznie korektę napięcia wszystkich niebadanych cięgien. 

Tabela 1. Zgodność modelu numerycznego z wynikami z badań  

Zbadane liny: 
Zgodność konstrukcji z modelem: 

przed kalibracją po kalibracji 
Liny nośne (górne): 
zbadano 72 z 72 lin 

od 79 do 97% 
średnia 94% 

od 90 do 100% 
średnia 96% 

Liny wsporcze (podtrzymujące iglicę): 
zbadano 8 z 12 lin, po 2 w każdym narożuliny 

od 79 do 81% 
średnia 80% 

od 91 do 92% 
średnia 91% 

Liny wewnętrznego pierścienia górnego: 
zbadano 57 z 60 lin odcinków jednej z czterech 

lin tworzących pierścień 

od 41 do 62% 
średnia 48% 

od 76 do 105% 
średnia 88% 

5. Podsumowanie 

 Przeprowadzone badania pokazały możliwość dostrojenia modelu numerycznego struktury 
do rzeczywistej konstrukcji. Są ponadto ważnym elementem weryfikacji procesu budowy 
i stanu technicznego obiektu. Po kilku latach (np. w ramach przeglądu szczegółowego) można 
powtórzyć badania i w ten sposób dodatkowo sprawdzić stan konstrukcji nośnej.  
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NATIONAL STADIUM. STATIC MODEL FOR MONITORING 

OF CONSTRUCTION 

Abstract: The paper describes the static model of the National Stadium roof structure, created as part of the 
monitoring system. Model has been verified on the basis of in situ dynamic testing of suspension system. 
The paper is a description of the static model, the validation process ot the FEM model of structure and 
conclusions regarding the accuracy of the original calculations in the light of the conducted research. 
The analyzes were performed at the request of the Administrator of the National Stadium. 
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