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STRUCTURAL ENGINEERING IS
THE ART OF USING MATERIALS
That Have Properties Which Can Only Be Estimated
TO BUILD REAL STRUCTURES
That Can Only Be Approximately Analyzed
TO WITHSTAND FORCES
That Are Not Accurately Known
SO THAT OUR RESPONSIBILITY WITH
RESPECT TOPUBLIC SAFETY IS SATISFIED

Adapted From An Unknown Author
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1. Въведение

1. ВЪВЕДЕНИЕ
През последните тридесет години в инженерната практика масово
започнаха да навлизат компютърни програми за анализ на строителните
конструкции. Получи се възможност за много по-детайлно изследване на
конструкцията, вариране на модели и анализ на проблеми, които практически не могат да бъдат решени “на ръка”. Но използването на изчислителна програма крие и някои подводни камъни: достатъчно коректен ли е
моделът, който сме направили; използвали ли сме подходящите елементи
за построяването му; можем ли да се доверим на крайните резултати? Потребителят трябва да има достатъчно задълбочени познания по математика,
механика и моделиране на конструкциите, за да може адекватно да оцени
получените резултати. Една поговорка гласи: “Добър инженер + компютър = още по-добър инженер; Лош инженер + компютър = опасен инженер”.
Програмната система SAP2000®, разработка на компанията Computers and Structures Inc., през последните няколко години трайно се настани
на работните компютри на “учащите се” и практикуващите инженери.
Удобния графичен интерфейс, сравнително малките, но достатъчни възможности, направиха от SAP2000 предпочитана програма сред морето от
програмни системи заляли света.
Настоящото ръководство е предназначено за потребители, които не
се боят да навлязат в дебрите на компютърните симулации, имат необходимите познания по строителна механика и се справят с MS Windows®.
Както повечето системи от този тип, SAP2000 е базирана на Метода на
Крайните Елементи в премествания – изключително гъвкав и надежден
метод при анализ на конструкции от всякакъв тип. Добре е обикновеният
потребител да има основни познания от този дял на строителната механика, за да му стане ясно как работи самата система и да може да си обясни
основните принципи и етапи от решението. Тук няма да се спираме на
постановките, уравненията и алгоритмите, залегнали в метода. Описаните
примери демонстрират само някои от основните възможности на програмната система за статичен и динамичен анализ на равнинни и пространствени системи. Включени са както “елементарни” рамки със статичен
анализ, така и по-сложни модели с участието на рамкови и черупкови елементи под действието на по-сложно динамично земетръсно въздействие.
Естествено, начинът на построение на тези модели описан тук не е единствен, най-добър или най-лесен. Има множество различни подходи за изграждане на моделите. Потребителят може първоначално сам да се опита да
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1. Въведение

изгради модела, а при затруднение да следва предложената методика. Целта на примерите в настоящото ръководство е да се покажат в по-голяма
част възможностите на програмната система. Компютърните програми за
изследване на конструкции могат да бъдат като научно-изследователска
лаборатория, където всеки може свободно да експериментира. Останалите
възможности на програмната система – анализ на динамично въздействие
във функция на времето, решаване по деформирана схема (P- ефект), нелинеен анализ, анализ на мостови конструкции, “Pushover” анализ, оразмерителните процедури за стоманобетонови и стоманени сечения, и много други ще предоставим на потребителя да изследва сам. При възникването на проблеми с програмата от всякакъв характер пръв помощник ще бъде “Help”-а и т.нар.”Manuals”-наръчници, където са много добре описани
както графичния интерфейс, така и теоретическите постановки по проблемите. При запознаването с тях ще си отговорите на голяма част от въпросите, възникнали при работа със системата.
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2. АНАЛИЗ НА 2-D РАМКА СЪС
СТАТИЧНО НАТОВАРВАНЕ
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Фиг. 1
За статическото изследване на равнинни и пространствени рамки се
използват рамкови (Frame) елементи с по шест степени на свобода във
всеки възел – три транслационни и три ротационни компоненти (спрямо
локалната координатна система на елемента):

3-D рамков елемент с начален възел I, краен възел J и
локалната координатна система
7

2. Анализ на 2-D Рамка със статично натоварване

Нека разгледаме равнинно композираната и натоварена рамка от
фиг. 1.
Дадено:
Дименсии: kN, m
Напречни сечения на елементите:
Колони – 0.25/0.40 m
Греди – 0.25/0.50 m
Еластичен модул – E= 2 107 kPa
Коефициент на Poisson –

= 0.12

Търси се:
Да се определи хоризонталното преместване на средния възел от последния етаж на рамката и разрезните усилия от даденото натоварване.
Компютърното решение на задачата обхваща най-общо следните
важни етапи:
A. Геометрично построяване на модела
B. Корекции на геометрията, ако са необходими
C. Опорни условия
D. Моделиране на апарати (M, Q, N-апарати) в елементите
E. Дефиниране на материал, напречни сечения и товарни състояния
F. Задаване на напречните сечения на елементите
G. Задаване на натоварването
H. Анализ на модела
I. Получаване, преглед и оценка на резултатите – премествания, разрезни
усилия и т.н.
!!! Дефинирането на материала, напречните сечения и товарните състояния може да
стане и преди всички останали етапи. Удобно е след завършване на всеки етап да се
записва информацията за разглежданата задача (File → Save)!!!
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2. Анализ на 2-D Рамка със статично натоварване

A. Геометрично построяване на модела
1. Избираме мерните единици с които искаме да работим от “status bar” в
долния край на прозореца на SAP 2000. В разглеждания случай избираме
kN-m.

!!! Можем по всяко време да сменим мерните единици при въвеждането на данните!!!
2. От меню File избираме New Model from Template
3. Избираме 2D рамка

Попълваме информацията за брой на етажите, брой на отворите и
съответните им големини съгласно схемата. За сега първия етаж ще бъде с
височина 3 m, после ще го коригираме.

B. Корекции по модела
4. Корекция на рамката
Това ще стане като коригираме “Grid” мрежата (помощна, ортого–
нална мрежа).
Draw

Edit Grid…
9
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!!! Полезно е да се ползва помощта на “Grid” мрежата. Така модела се изчертава поточно, по-лесно се редактира и работи с него.
10

2. Анализ на 2-D Рамка със статично натоварване

5. Избираме бутона за направление Z за да променим разстоянията, дефиниращи височината на етажите. Включваме опцията Glue Joints to Grid
Lines (залепване на възлите към помощната мрежа). Това ще ни позволи
да преместваме възлите на рамката чрез местене на линиите на мрежата.
Direction Z
линията на 3 m коригираме на 4 чрез Move Grid Line.
Аналогично преместваме и останалите.
6. Избираме бутона за направление X за да добавим още две вертикални
линии. Direction X
добавяме линии на 12 и 14 m чрез Add Grid Line
OK.
!!! Чрез кликване с десния бутон върху някой рамков елемент получаваме информация
за него. Така можем да проверим дали сме въвели точната дължина на елементите.
Това се отнася и за отделните възли с техните характеристики.
7. Добавяне на останалите рамкови елементи

!!! Програмната система SAP2000 има два отделни режима: режим Чертане и режим Маркиране. Режим Маркиране е режима по подразбиране и се използва за селектиране, редактиране и задаване на свойства на елементите и възлите, натоварването
и показването им. Режима Чертане се ползва за изчертаване на геометрията. Вида
на показалеца на мишката е различен в двата режима. При режим Маркиране пока11
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залеца има вида на стандартния в Windows вид –

. В режим на Чертане, вида на

показалеца е . Винаги можете да си отговорите на въпроса в какъв режим сте само
като погледнете вида на показалеца на мишката. Включването на режим Чертане
става когато сте избрали някой от инструментите за чертане от менюто Draw или
от бутоните за чертане. Изключването на режима Чертане става чрез натискане на
бутона на клавиатурата Esc или чрез избиране на бутона
Draw

.

Draw Frame Element

Кликваме във възел 10 и 13. Показалецът автоматично прихваща
пресечните точки на мрежата и поставя възлите там. Аналогично изчертаваме и следващия елемент. Забележете, че в момента вие сте в режим Чертане и показалеца на мишката е променен.
!!! Програмната система автоматично генерира възли в краищата на елементите.
Командата Draw Frame Element е удобна при изчертаването на елементи, нележящи върху осите на Grid-мрежата. Aвтоматично крайният възел на начертания
елемент се използва за начален при следващия. При изчертаване на непоследователни
елементи, след завършването на елемента е нужно да прекъснем чертането с десния
бутон на мишката или с Enter!!!
Включване (изключване) на номерацията на елементите (възлите) и т.н.
View
Set Elements
OK.

отмятаме това, което искаме да видим на екрана

C. Опорни услови
Въвеждането на връзките става в локална координатна система 1-2-3
на съответния възел. По подразбиране те са успоредни на глобалните оси
X-Y-Z съответно.
8. Запъване във възли 5 и 9
Необходимо е да поставим връзки, възпрепятстващи транслациите
по оси 1 и 3 и ротацията около ос 2.
рец”.

Селектираме възли 5 и 9 като кликваме върху тях или чрез “прозо-

Assign
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Joint

Restraints…
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2

1

3

9. Ставно подпиране на възел 1 и 14
Аналогично поставяме връзки, възпрепятстващи транслациите по
оси 1 и 3.
!!! Върху “Status bar”-а винаги се извежда информация за селектираните възли и елементи!!!
D. Моделиране на М-апарат (става)
10. Включване (изключване) на лок. оси
View

Set Elements…

11. Представяне на модела в 3D
View

Set 3D View…

Fast View

3d

OK

Аналогично е представянето на модела в останалите равнини.
!!! Локална ос 1 е винаги в посока от начален възел I към краен възел J.
12. Поставяне на ставата в елемент 16 (начало 10, край 13 – вж. с десен бутон върху елемента)
Маркираме елемент 16. Assign
Start OK

Frame

Releases… Отмятаме M33-
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13. Записване на геометрията на рамката
Save As…

frame.sdb

E. Дефиниране на материал, напречни сечения и товарни състояния
14. Дефиниране на материал
Define

Materials…

Add New Material

Въвеждаме характеристиките на материала съгласно данните на задачата OK OK.
14
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!!! Понеже решаваме статична задача и няма да отчитаме собственото тегло на
елементите можем да анулираме обемната маса и тегло на материала (Mass per
unit Volume and Weight per unit Volume).
15. Дефиниране на напречните сечения на елементите на рамката
Define
Frame Sections…
Click to: Add Rectangular
Section
Name: COL
Material: MAT1
Dimensions: Depth(t3)
0.4;
Width(t2) 0.25 OK

Автоматично се изчисляват геометричните характеристики на напречното сечение.
Аналогично се дефинира и напречното сечение на ригелите.
16. Дефиниране на товарни състояния
Define

Static Load Cases

OK

!!! Когато не желаем в дадено товарно състояние да участва собственото тегло на конструктивните елементи е необходимо да анулираме неговия множител (Self Weight
Multiplier Change Load
OK)!!!
Save
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F. Задаване напречните сечения на елементите
17. Задаване напречните сечения на ригелите
Маркираме ригелите Select
ни 7 елемента)

Select

Intersecting Line (маркира-

Assign Frame
Sections
Beam OK
18. Задаване напречните сечения на колоните
Select
Select
All; Select
Deselect
Frame Sections
(маркирани 10 елемента и 14 възела)
Задаването на напречните сечения е аналогично.

Beam

!!! Бихме могли директно да маркираме колоните и да зададем дефинираните напречни сечения!!!
19. Изчистване на схемата
Display

Show Undeformed Shape

G. Натоварване
20. Натоварване по дължина на елементите (извънвъзлови, елементни товари)
Маркираме всички ригели Assign Frame Static Loads…
and Uniform…(концентрирани и равномерно разпределени)

OK
16
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Аналогично добавяме същия товар върху елементи 10, 11, 13 и 14.
Натоварваме елемент 16 допълнително с концентрирана сила ...

... и 17, с концентриран момент.
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21. Възлови товари
Натоварване във възел 2
Селектираме възела Assign

Joint Static Loads…

OK.

Аналогично натоварваме останалите възли.
22. Показване на натоварването
Display

OK
Save
18

Show Loads

Frame…

Forces…

2. Анализ на 2-D Рамка със статично натоварване

H. Анализ на модела
23. Настройки за задачата
Analyze

Set Options

Възможните степени на свобода за разглежданата рамка са транслациите UX и UZ, и ротацията RY (Available DOF’s), които трябва да се
маркират. Можем да отбележим и резултатите, които ще ни трябват в текстов файл (Generate Output) за отделните товарни състояния или комбинации.

24. Анализ
Analyze

Run (Run Minimized)
19
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!!!След приключване на изчисленията, провери за предупреждения и грешки!!!
I. Преглед и оценка на резултатите
След приключване на анализа е нужно да се проверят резултатите.
Примерни проверки
25. Чрез деформираната схема проверяваме поведението на рамката

20
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Display

Show Deformed Shape

Load Case 1

OK

Кликване с десен бутон върху възел дава информация за преместванията и завъртанията.
26. X = 0 за цялата система
Селектираме всички възли и елементи при опорите. Създаваме група
от възли и елементи.
Assign

Group Names

Избираме име, например – BASE SHEAR
OK
Display

Show Group Joint Force Sums

Add New Group Name
OK

27. Разрезни усилия
Display

Show Element Forces/Stresses

Frames

Избираме желаното усилие, състояние, комбинация.
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Ако желаем цялостно онагледяване и документиране на резултатите,
можем да използваме следната възможност
File → Print Output Tables…

22
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Диалоговия прозорец ни предлага възможност за директен печат на
желаните величини или записване във вид на текстов файл.
Друга възможност за получаване на резултатите в текстов вид е запазването им във файла FRAME.OUT. Файлът е в обикновен текстов
формат и съдържа резултати от статичния и динамичния анализ на съответната конструкция, генерирани от програмата или зададени от нас при
настройките на анализа (Analyze → Set Options…→ Generate Output →
Select Output Options). Отварянето му става директно или чрез програмната система SAP 2000- File → Display Input/Output Text Files….
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3. АНАЛИЗ НА 2-D РАМКОВА КОНСТРУКЦИЯ
ОТ ПОДВИЖНО НАТОВАРВАНЕ
Възможностите на програмната система за анализ на рамка при подвижно натоварване ще бъдат илюстрирани върху следната рамкова конструкция.
p.A
Z

10
X

4

26

30 m

4

26

Дадено:
Дименсии: kN, m.
Характеристики на материала:
Еластичен модул – Е = 3 107 kPa
Коефициент на Poisson –

= 0.2

Напречни сечения на елементите:
Стълбове:

Надлъжни греди:

A = 3 m2

A = 3 m2

I = 2.5 m4

I = 4 m4

As = 2.5 m2

As = 2.5 m2

Подвижен товар
Пътно платно върху надлъжните греди
Търси се:
Да се определи линията на влияние за вертикалното преместване на
т. А. За същото сечение да се начертаят линиите на влияние за разрезните
усилия.
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Решението на задачата обхваща следните етапи:
A. Построяване, коригиране и подпиране на модела
B. Дефиниране на материал и напречни сечения
C. Задаване на напречните сечения
D. Дефиниране и задаване на пътно платно
E. Анализ на конструкцията
F. Преглед и оценка на резултатите
A. Построяване на модела
1. От Status Bar избираме мерните единици, с които ще работим – kN-m

2. От менюто File → New Model From Template…
3. От кутията Model Templates избираме бутона за Portal Frame

4. В диалоговата кутия Portal Frame попълваме както следва:
Брой на етажите – 1
Брой на отворите – 3
Височина на етажа – 10
Широчина на отвора – 30
Изключваме отметката за автоматично поставяне на опорите – Restraints
OK
5. Кликваме върху Х-а в горния десен ъгъл на прозореца с надпис 3-D
View, за да го изключим.
6. От менюто View → Set Elements… поставяме отметки върху Joints –
Labels и Frame – Labels. По този начин ще получим информация за номерацията на възлите и елементите.
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7. Маркираме елемент 1 и елемент 4 като кликваме с мишката върху тях.
Изтриваме ги като натискаме бутона Delete от клавиатурата.
8. Опресняваме изгледа като избираме View → Refresh Window
9. За по-подробна картина на преместванията и за получаване на възел в т.
А е желателно да разделим надлъжните греди на по два елемента. Маркираме ги като кликваме върху тях. Edit → Devide Frames… Проверете дали диалоговата кутия изглежда като на фигурата.

OK
Програмната система автоматично задава нови номера на елементите
и възлите, като изтрива старите.
10. Ако желаем, за по-лесна работа по-нататък, бихме могли да преномерираме възлите и елементите, примерно да започват от единица. Маркираме всичко чрез Select → Select → All. От менюто Edit → Change Labels… Попълваме диалоговата кутия да изглежда според фигурата и натискаме OK.

26

3. Анализ на 2-D Рамкова конструкция...

11. Маркираме възли 1 и 2 (опорите на стълбовете) като кликваме върху
тях.
12. От менюто Assign → Joint → Restraints… В диалоговата кутия Joint
Restraints натискаме първия бутон от Fast Restraints, приличащ на “запъване”. С тази опция програмната система автоматично поставя връзки
по всички степени на свобода на маркирания възел. OK.
13. Селектираме възли 3 и 9 (крайните опори при устоите) и по анлогичен
начин поставяме връзка по локална ос 3.
14. Маркираме възел 1 (възел при опората на левия стълб) и от менюто
Edit → Move… В кутията Move Selected Points попълваме Delta X = – 4.
Проверяваме дали Delta Y и Delta Z са равни на нула. OK.
15. Save
С това завършихме геометрията на рамката.

B. Дефиниране на материал и напречни сечения
16. Необходимо е да дефинираме характеристиките на материала. Define
→ Materials… От списъка на дефинираните материали маркираме
CONC. След това натискаме Modify/Show Material. В тази диалогова кутия записваме:
Еластичен модул – 30Е+06
Коефициент на Poisson – 0.2
OK
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17. Дефинираме необходимите напречни сечения. Define → Frame Sections… Избираме Add I/Wide Flange- Add General. В диалоговата кутия
Property Data попълваме:
3 за площ на напречното сечение – за осовите разрезни усилия
2.5 за инерционен момент по локална ос 3
2.5 за площ на напречното сечение – за напречните разрезни усилия по ос 2

OK
В кутията General Section записваме:
Име на сечението – PIERS
Избираме материала CONC
OK
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18. По аналогичен начин дефинираме и напречно сечение за надлъжните
греди, напр. GIRDERS
C. Задаване на напречните сечения
19. Задаване на дефинираните напречни сечения за надлъжните греди.
Маркираме елементите от 3 до 8 чрез “прозорец”. Assign → Frame →
Sections… От листа избираме GIRDERS и OK. След това маркираме
стълбовете и по аналогичен начин задаваме техните напречни сеченияPIERS.
20. Изчистваме прозорежа от Display → Show Undeformed Shape
21. Save
С това напълно завършихме компютърния модел на разглежданата
конструкция.
Изследването на рамкова конструкция, натоварена с подвижни товари (Bridge Analysis) включва следните по-характерни моменти:
Моделиране на конструкцията с рамкови елементи
Дефиниране на пътни платна, показващи възможните положения
на превозните средства в пространството (Define → Moving Load
Cases → Lanes…)
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Дефиниране на различните товари от превозни средства, които ще
действат върху конструкцията – в повечето случаи стандартизирани
като размери и натоварване в съответните кодове и норми (Define
→ Moving Load Cases → Vehicles…)
Дефиниране на класове или групи от едно или няколко превозни
средства, за които ще бъде извършен анализа за дадено пътно
платно (Define → Moving Load Cases → Vehicle Classes…)
Дефиниране на подвижни товарни състояния, в които да бъдат зададени различните класове от превозни средства и комбинирани
по определен от потребителя начин (Define → Moving Load Cases → Moving Load Cases…)
Реакцията на конструкцията, натоварена с подвижните товари се получава с помощта на линиите на влияние, които програмната система генерира. Ще се запознаем по-подробно с линиите на влияние, докато изследването на останалите възможности на Bridge Analysis ще оставим на
потребителя (вж. SapRef1.pdf).
D. Дефиниране и задаване на пътно платно
22. Дефинирането на пътните платна става по следния начин: Define →
Moving Load Cases → Lanes. В кутията избираме Add New Lane. В диалоговата кутия поставяме име и описваме последователността на участие в
пътното платно на рамковите елементи с техния ексцентрицитет. Използвайки опцията Add описваме всички елементи от надлъжната греда от 3 до
8 с ексцентрицитет нула.
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!!! Ексцентрицитетът се използва, когато при решаване на пространствена задача
пътното платно не лежи върху рамковите елементи и увеличава значително усукващите моменти в тях. Могат да бъдат задавани положителни или отрицателни
стойности за отместване на пътното платно в ляво или в дясно от елемента по посока на локална ос 1!!!
!!! Друг начин за описване на пътното платно може да стане по следния начин: Предварително си дефинираме пътно платно без включени в него елементи. След това се
маркират елементите, участващи в пътното платно – Assign → Frame →
Lane… Въвежда се еднакъв ексцентрицитет на всички елементи, който при нужда с
бутона Modify/Show Lane може да бъде променен!!!
За получаване на екстремалните стойности на преместванията, разрезните усилия и т.н. е нужно да се дефинират превозни средства и да се
разположат върху пътните платна.
23. От менюто View → Set Elements… махаме отметките за показване на
номерацията на възлите и елементите.
E. Анализ на конструкцията
24. От менюто Analyze – Set Options… кликваме върху бутона Plane
Frame XZ Plane за да настроим възможните степени на свобода. OK.

!!! При решаване на пространствена задача (например когато e
включат всички степени на свобода – Space Frame!!!

0) е необходимо да се

25. Analyze → Run
26. Когато анализът свърши проверяваме в прозореца за евентуални грешки и предупреждения.
F. Преглед и оценка на резултатите
27. От менюто Display → Show Influence Lines… → Joints…
В диалоговата кутия избираме пътното платно, номера на възела, типа на реакцията (преместване или опорна реакция) и компонентата в локална координатна система.
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Ако натиснем бутона Tables можем да видим в числен вид стойностите от линията на влияние.
!!! По подразбиране всеки хоризонтален елемент (в равнината X–Y) е разделен на
четири сегмента (Output Segments), а всички останали на два. Стойностите от
линията на влияние се дават в началото и края на тези сегменти. При нужда можем
да увеличим бройката на тези сегменти. (Това става като преди стартирането на
анализа, избираме желания елемент, Assign → Frame → Output Segments…
и попълваме желната бройка)!!!

28. По аналогичен начин можем да получим линии на влияние за разрезните усилия на във всяко сечение
Display → Show Influence Lines… → Frames…
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В кутията настройваме пътното платно, номера на елемента, разрезното усилие и номера на сечението по дължина на елемента (в зависимост
от Output Segments).
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4. АНАЛИЗ НА ДИСК В РАВНИННО
НАПРЕГНАТО СЪСТОЯНИЕ

q = 100 kN/m

Z

1
F = 200 kN

1.0

2
1.5

1.5
1

2
X
4.2

1.8
Фиг. 2

При статическо и динамическо изследване на равнинни дискове ще
използваме триъгълни или четириъгълни изопараметрични черупкови
крайни елементи с по шест степени на свобода във всеки възел – три транслационни и три ротационни.
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Степени на свобода и разрезни усилия за черупков (Shell) елемент в
локална координатна система
Нека да разгледаме диска, показан на фиг. 2, който съгласно натоварването, подпирането и геометрията е в равнинно напрегнато състояние.
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Дименсии: kN, m
Дадено:
Модул на Еластичност – Е = 3 107 kPa
Коефициент на Poisson –

= 0.2

Дебелина на диска – t = 0.2 m
Търси се:
Да се изследва напрегнатото и деформирано състояние на системата.
За дадените на схемата сечения 1-1 и 2-2 да се начертаят диаграмите на
напреженията xx, zz, xz. Да се получат равнодействащите на напреженията за сечения 1-1 и 2-2 и да се извършат необходимите проверки.
Важни етапи при компютърното решение на задачата:
A. Изграждане на модела
B. Дефиниране и задаване на материал, напречни сечения и др.
C. Натоварване и подпиране
D. Анализ
E. Преглед и оценка на резултатите
A. Изграждане на модела
1. Избираме мерните единици с които искаме да работим от “status bar” в
долния край на прозореца на SAP2000. В разглеждания случай е удобно да
изберем kN-m.
!!! По всяко време при въвеждането на данните можем да сменим мерните единици!!!
2. От меню File → New Model…
В появилия се прозорец Coordinate System Definition можем да извършим
настройки на Grid мрежата (помощна, ортогонална мрежа).
Анулирам всички стойности на Number of Grid Spaces, по X, Y и Z. По
този начин на екрана остават само осите на координатната система.
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3. Кликваме върху X-а на левия прозорец за да го затворим
4. От “Tool bar” кликваме върху бутона xz за превключване в XZ-равнината
Модела се изгражда директно с черупкови крайни елементи, които са
с четириъгълна или триъгълна форма (използването на триъгълни крайни елементи само в краен случай!). Върху континуалния модел ще положим рядка
мрежа от елементи, която при нужда може да бъде рафинирана (сгъстена).
По ос X ще разделим диска на 10×0.6 m елементи и по Z – 8×0.5 m.
Първоначално ще начертаем един голям елемент с размери 6×4 m и
след разделянето му на по-малки елементи ще изтрием излишното. Там
където е нужно ще добавим елементи, с цел доближаване до действителната геометрия на диска.
За да “начертаем” правоъгълник с необходимите размери в необходимата равнина, добавяме допълнителни “Grid” линии. Възлите на елемента ще се позиционират на пресечниците на “Grid” линиите.
5. Draw

Edit Grid…

Проверяваме дали бутона е в Direction – X. На празното място под X
Location написваме 6 – разстоянието на линията от нулата. Кликваме върху
бутона Add Grid Line и новата линия се появява в списъка. Аналогично добавяме линия на 4 m от нулата по посока Z.

6. Кликваме върху бутона 3-d за да разгледаме равнината, която дефинират
линиите в 3D пространството
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!!! Прозорецът в който сме работили не се опреснява автоматично, затова след редакция на модела е удобно да се използва менюто View → Refresh Window (или
съответния бутон). Друг прост начин за опресняване е превключване на изгледа в
различните равнини или в 3-D!!!
7. След това с бутона xz се връщаме в първоначалния изглед
8. Изчертаване на елемента 6×4 m
Draw
DrawQuadShellElement курсора на мишката се променя в режим
чертане и кликваме последователно във възли 1, 2, 3 и 4.

!!! Със същия успех бихме могли да начертаем елемента и с опцията Draw →
Quick Draw Shell Element. След тази команда отново влизаме в режим Чертане. Чрез кликване в произволна точка между Grid-линиите се начертава желания правоъгълник. Програмата автоматично прихваща пресечниците на Grid-линиите и
позиционира в тях възлите на елемента. По аналогичен начин работи и Quick
Draw Frame Element!!!
Излизаме от режим Чертане, натискайки бутона Esc от клавиатурата.
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9. Разделяне елемента на по-малки
Маркираме елемента като кликваме върху него. Edit
Mesh
Shells… В новопоявилия се прозорец, проверяваме дали е включена първата опция и въвеждаме необходимия брой деления.

В случай, че бройката деления не стане по първоначално замисления
план с Edit
Undo се връщаме в първоначалното положение и повтаряме операцията с разменени деления.
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10. Изтриваме ненужните елементи като ги маркираме с кликване върху тях
и натискаме бутона Delete

Опресняваме изгледа чрез натискане на бутона

.

11. На необходимите места добавяме елементи за допълване на триъгълните “дупки”. Изчертават се както четириъгълните елементи, като единия
връх се повтаря или кликваме два пъти върху последния възел. Триъгълните и четириъгълните елементи задължително имат общи възли. Draw
DrawQuadShellElement
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12. Понеже номерирането на възли и елемнти става по възходящ ред, ако
желаем можем да преномерираме модела
View
Set Elements… В новопоявилия се диалогов прозорец маркираме
Joint – Labels и Shell – Labels.
Преди преномериране

Маркираме всичко от Select
Select
All. В менюто Edit
Change Labels… Променяме инициализацията на номерирането да започне от единица.
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След преномериране

13. За да не се претрупва схемата можем да изключим номерацията по гореуказания начин
B. Дефиниране и задаване на материал, напречни сечения и др.
14. Дефиниране на материал
Define

Materials…

Add New Material

Въвеждаме характеристиките на материала съгласно данните от задачата OK OK.
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15. Дефиниране на напречното сечение (дебелина на диска)
Define

Shell Sections… Add New Section

Поставяме необходимия материал и необходимата дебелина (thickness). За тип на елемента избираме Shell (може и Membrane, като въвеждаме дебелина, определяща мембранната коравина) OK
OK.

16. Дефиниране на товарно състояние
Define

Static Load Cases

OK

!!! При неотчитане на собственото тегло, множителят за собствено тегло трябва да
се анулира (Self Weight Multiplier Change Load
OK).
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17. Save
18. Задаване на напречните сечения
Маркираме всички елементи
Assign

Shell

Sections… Маркираме SSEC2

Изчистваме екрана с Display

OK

Show Undeformed Shape

Save
C. Натоварване и подпиране
19. Натоварване
Понеже за конвенционалния черупков елемент с които програмната система разполага, не може да се дефинира товар в равнината на елемента,
необходимо е равномерно разпределения товар да се съсредоточи във възлите. Концентрираните сили във възлите FA и FB се получават лесно с
функциите на формата.

FA
FB

L 2 1 qA
6 1 2 qB

FA
FB

30
30

qB

qA
L

45

4. Анализ на диск в равнинно...

Маркираме възлите, които имат еднакъв товар
Assign

Joint Static Loads…

Forces…

Задаваме натоварването, като при нужда коригираме товарното състояние и опциите за добавяне, заместване или изтриване на товара.

OK
Аналогично добавяме и останалите концентрирани във възлите сили.
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4. Анализ на диск в равнинно...

20. Подпиране на модела
Необходимо е във всички възли по левия край на модела да поставим връзки по посока на възможните степени на свобода. Маркираме
всички възли с прозорец и от менюто Assign Joint Restraints…
Въвеждаме необходимите връзки, възпрепятстващи транслациите по
оси 1 и 3, и ротациите около ос 2.
!!! Връзките се поставят в локалните възлови оси. Ако не са завъртяни, те съвпадат с
глобалните.

21. Визуализация на натоварването
Display

Show Loads

Joint…

OK
Save
47

4. Анализ на диск в равнинно...

D. Анализ
22. Настройки за задачата
Analyze

Set Options…

Маркираме степените на свобода, които искаме да отчетем за разглежданата задача (Available DOF’s). Можем да маркираме и резултати, ако
са ни нужни за по-прецизен отчет или за документиране (Generate Output
→ Select Output Options).

23. Анализ
Analyze
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Run

4. Анализ на диск в равнинно...

!!!След приключване на изчисленията, провери за предупреждения и грешки!!!
E. Преглед и оценка на резултатите
След приключване на анализа е нужно да се провери дали резултатите са такива каквито сме очаквали.
24. Деформирана схема – преместванията да са съгласно натоварването,
граничните условия и т.н.
Display

Show Deformed Shape…
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4. Анализ на диск в равнинно...

При кликване с десния бутон на мишката върху някой възел получаваме информация за получените премествания (и завъртания) на възела
(!!!трябва да са съгласно очакванията).
25. Равновесие на системата
По принцип равновесието на системата е осигурено, това може да се
види във FILE.OUT. Ако искаме да направим редукция на напреженията за
дадено сечение, например 1-1, маркираме всички възли и елементи към
него за да създадем т.нар. група от възли и елементи, чрез която се оперира по-лесно.
Assign

Group Names

Избираме си име 11

Add New Group Name

OK.

Аналогично правим група за сечение 2-2.

Резултатите от редукцията на напреженията можем да получим от
Display
OK

Show Group Joint Force Sums

избираме желаната група

26. Напрежения и мембранни усилия
Напреженията, усилията, преместванията и опорните реакции във
възлите на модела могат да се намерят във FILE.OUT. Схема с разпределението на напреженията в локални направления можем да получим от
Display

Show Element Forces/Stresses

Shells…

Избираме си напрежения за дадено товарно състояние, комбинация
от състояния и т.н.
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4. Анализ на диск в равнинно...

Резултатите се илюстрират чрез изолиниите на напреженията, изобразени в различна цветова скала, чиято легенда се намира в долната част
на прозореца.
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5. Анализ на конструкция...

5. АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИЯ, СЪСТАВЕНА ОТ
ПЛОЧА И ГРЕДИ
За моделиране и изследване на напрегнатото и деформирано състояние на показаната на фиг. 3 конструкция, ще използваме черупковите и
рамковите крайни елементи, описани в предишните примери.

2

C

Y

D
2.0

B

E

F

q = 3.0 kPa
1

1

5.0

2

X

A

G

H
2.0

6.0 m

1.5

q = 4.0 kPa

Фиг. 3

– запъване
– ставно подпиране
– еластично подпиране (напр. върху греда)
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5. Анализ на конструкция...

Дименсии: kN, m
Дадено:
Еластичен Модул – E=2 107 kPa
Коефициент на Poisson –

= 0.15

Дебелина на плочата – t = 0.12 m
Напречно сечение на гредата –

→ 0.25/0.5 m

Натоварването е равномерно разпределено върху означените площи.
Търси се:
За дадената на схемата плоча, за обозначените сечения 1-1 и 2-2, да се
определят вертикалните премествания и разрезните усилия.
И тук най-важните етапи при компютърното решение са:
A. Изграждане на модела
B. Дефиниране и задаване на материал, напречни сечения и др.
C. Натоварване и подпиране
D. Анализ
E. Преглед и оценка на резултатите
A. Изграждане на модела
1. Избираме мерните единици с които искаме да работим от “status bar” в
долния край на прозореца на SAP2K. В разглеждания случай е удобно да
изберем kN-m.
!!! По всяко време при въвеждането на данните можем да сменим мерните единици.
2. От меню File

New Model…

В появилия се прозорец Coordinate System Definition можем да извършим настройки на Grid мрежата (помощна, ортогонална мрежа).
Анулирам всички стойности на Number of Grid Spaces, по X, Y и Z.
По този начин на екрана остават само осите на координатната система.
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5. Анализ на конструкция...
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5. Анализ на конструкция...

3. Кликваме върху

на левия прозорец за да го затворим

4. От “Tool bar” кликваме върху бутона xy за превключване в XY-равнината
Моделът се изгражда директно с черупкови крайни елементи, които
са с четириъгълна или триъгълна форма (използването на триъгълни
крайни елементи се допуска само в краен случай). Ще разделим континуалния модел с рядка мрежа от елементи, която при нужда може да бъде
сгъстена. По ос X ще разделим диска на 19×0.5 m елемента и по Y на
14×0.5 m елемента.
Първоначално ще построим един голям елемент с размери 9.5×7 m
и след разделянето му на по-малки елементи ще изтрием излишното. Там
където е нужно ще добавим елементи, с цел доближаване до действителната геометрия на диска.
За да “начертаем” правоъгълник с необходимите размери в необходимата равнина, добавяме допълнителни “Grid” линии. Възлите на елемента ще се позиционират на пресечниците на “Grid” линиите.

5. Draw

Edit Grid…

Проверяваме дали бутона е в Direction – X. На празното място под
X Location написваме 9.5 – разстоянието на линията от нулата. Кликваме
върху бутона Add Grid Line и новата линия се появява в списъка. Аналогично добавяме линия на 7 m от нулата по посока Y.
Удобно е да се добавят линии за характерните сечения, които ще ни
трябват за по-нататък. Това ще подобри визуализацията и операциите с
отделните изгледи.
Ще добавим линии както следва:
По X – на 2, 5, 8 m
По Y – на 2.5, 5 m
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5. Анализ на конструкция...

6. Изчертаване на елемента 9.5×7 m
Draw
DrawQuadShellElement – курсора на мишката се променя в режим чертане и кликваме последователно във възли 1, 2, 3 и 4.
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5. Анализ на конструкция...

7. Разделяне на елемента на по-малки части
Маркираме елемента като кликваме върху него. Edit
Mesh
Shells… В новопоявилия се прозорец, проверяваме дали е включена първата опция и въвеждаме необходимия брой деления.

В случай, че бройката деления не стане по първоначално замисления
план с Edit
Undo се връщаме в първоначалното положение и повтаряме операцията с разменени деления.
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5. Анализ на конструкция...

8. Изтриваме ненужните елементи като ги маркираме с кликване върху тях
и натискаме бутона Delete от клавиатурата
View → Refresh Window
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5. Анализ на конструкция...

9. На необходимите места добавяме елементи за допълване на триъгълните
“дупки” по указания в предишните примери начин

10. Изчертаване на гредата
Гредата ще изчертаем като един елемент, който след това ще бъде
разделен на по-малки съобразно мрежата на плочата.
Draw

Draw Frame Element

С показалеца на мишката посочваме последователно възли 1 и 2.
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5. Анализ на конструкция...

11. Разделяне на рамковия елемент на по-малки части. Маркираме го, като
кликваме върху него с левия бутон на мишката. Селектираме и всички възли в които искаме да бъде разделен рамковия елемент, т.е. възлите по правата 1-2.

!!! При всяка селекция върху “Status bar” се води справка за избраните възли и елементи!!!
Edit

Divide Frames…

В новопоявилия се прозорец маркираме втората опция (за разделяне
в избрани възли).

OK
След разделянето, рамковия елемент и черупковите елементи имат
общи възли и ще работят заедно, т.е. ще имат еднакви премествания и завъртания – съвместима мрежа.
B. Дефиниране и задаване на материал, напречни сечения и др.
12. Дефиниране на материал
Define

Materials…

Add New Material

Въвеждаме характеристиките на материала съгласно данните от задачата OK OK.
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5. Анализ на конструкция...

13. Дефиниране на напречни счения
14. Напречно сечение на черупковия елемент
Define

Shell Sections… Add New Section

Поставяме необходимия материал и необходимата дебелина (thickness).
За тип на елемента избираме Shell. Поставяме отметка пред опцията Thick
Plate. OK
OK.
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5. Анализ на конструкция...

!!!Положителни посоки на локалната координатна система за Shell Element и
съоветните разрезни усилия!!!
!!! Включването на опцията Thick Plate показва на програмата, че желаем в анализа на плочата да бъдат включени и ъгловите (срязващите) деформации (съгласно
теорията на Reissner- Mindlin). В противен случай при анализа ще участват деформациите съгласно предположенията на теорията за тънките плочи!!!
!!!При дефиниране на ортотропен материал, с помощта на Material Angle, можем
да променяме ъгъла на материалните оси спрямо локалните!!!
15. Напречно сечение на рамковия елемент
Define
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Frame Sections…

Add Rectangular

5. Анализ на конструкция...

Избираме име, материал и въвеждаме желаните размери. Програмната система автоматично изчислява геометричните характеристики на напречното сечение (вж. Section Properties). По желание можем да увеличим или намалим някоя
от тях посредством Modification Factors, където задаваме коефициенти поголеми или по-малки от единица. OK OK.

!!!Положителни посоки на локалната координатна система за Frame Element и
съответните разрезни усилия!!!
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5. Анализ на конструкция...

16. Дефиниране на товарно състояние
Define

Static Load Cases

OK

!!! При неотчитане на собственото тегло, множителят за собствено тегло трябва да
се анулира (Self Weight Multiplier
Change Load
OK)

Save
17. Задаване на напречните сечения
18. Задаване на напречно сечение на плочата
Маркираме елементите на плочата (с прозорец, Select
Sections… или както ни е удобно).
Assign

Shell

All, Shell

Sections…

Маркираме името на напречното сечение, което ще задаваме и OK.
19. Изчистваме екрана с Display

Show Undeformed Shape

20. Задаване на напречното сечение на гредата
По подобен начи задаваме и напречното сечение на рамковия елемент.
Assign

Frame

Sections…

!!!Посредством кликване с десния бутон на мишката върху възел или елемент получваме информация за него!!!
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5. Анализ на конструкция...

С натискане на бутона 3-d можем да видим 3D изглед на модела.
View
Set Elements… можем да направим настройки на това което искаме да видим на екрана. Нека да маркираме Show Extrusion
OK. Виждаме плочата като триизмерен модел.

Изключваме гореописаната опция за по-лесна регенерация и се
връщаме в равнината XY.
Save
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5. Анализ на конструкция...

C. Натоварване и подпиране
21. Натоварване
Маркираме елементите с еднакъв товар.
Assign

Shell Static Loads…

Uniform…

Попълваме натоварването, като при нужда коригираме товарното състояние, направлението и опциите. OK
Повтаряме процедурата и с останалия товар.
Понеже разглежданото натоварване е частен случай и на други товари, като гравитационен товар (Gravity…) или налягане (Pressure…) можем да използваме и тези опции (напр. Pressure… предлага въвеждане на
товара по предварително дефинирана линейна функция чрез Joint Patterns…).
22. Подпиране
Подпирането на конструкцията ще стане съгласно кинематичните
гранични условия
За възлите по участъка A-B ще бъде възпрепятствано вертикалното
преместване и завъртането около оси X и Y. При задаване на подпирането
маркираме възлите на които ще слагаме връзки.
Assign
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Joint

Restraints…

5. Анализ на конструкция...

OK
(Понеже използваме конвенционален черупков елемент, притежаващ
и мембранна коравина бихме могли да поставим връзка, възпрепятстваща
и транслацията по ос 1.)
!!! Връзките се поставят в локални координатни системи за възлите. Ако не са променени по някъкъв начин по подразбиране съвпадат с глобалните (1-2-3 X-Y-Z)
!!! Въвеждането на граничните условия за дискретизирана система, т.е. разделена на
крайни елементи, малко се различава от граничните условия, познати от механиката на непрекъснатите среди. Например за разгледаните преди малко възли от участъка А-В, освен класическите гранични условия- преместване по Z и завъртане около
Y равни на нула, ще трябва да добавим и завъртане около X = 0!!!
За подпирането на участъка B-C ще бъде необходимо да завъртим
локалните координатни системи на възлите по него около ос Z на ъгъл
/4. Маркираме възлите
Assign

Joint

Local Axes…
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5. Анализ на конструкция...

OK.
23. View
оси

Set Elements… можем да видим направленията на локалните

След това по аналогичен на предишния участък начин се поставят
опорите.
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5. Анализ на конструкция...

D. Анализ
24. Настройки за задачата
Analyze

Set Options…

Маркираме степените на свобода, които искаме да отчетем за разглежданата задача (Available DOF’s). Можем да маркираме и резултати, ако
са ни нужни за по-прецизен отчет или за документиране (Generate Output).
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5. Анализ на конструкция...

25. Анализ
Analyze Run

!!!След приключване на изчисленията, провери за предупреждения и грешки!!!
E. Разглеждане и оценка на резултатите
След приключване на анализа е нужно да се провери дали резултатите са такива каквито сме очаквали.


Деформирана схема – преместванията да са съгласно натоварването, граничните условия и т.н.

Display
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Show Deformed Shape…

5. Анализ на конструкция...

При кликване с десния бутон на мишката върху някой възел получаваме информация за получените премествания (и завъртания) на възела
(!!!Трябва да са съгласно очакванията!!!).
Схема на преместванията за дадено сечение, през което имаме дефинирана Grid-линия можем да получим по следния начин. Първо ще си отворим още един прозорец за по-лесна визуализация.
Options

Windows

Two Tiled Vertically

Кликваме върху единия прозорец за да го направим активен и след
това бутона 3-d, а другия xz, например.
С помощта на бутоните със стрелките можем да се движим по Grid-линии



Разрезни усилия

Напреженията, усилията, преместванията и опорните реакции във
възлите на модела могат да се намерят във FILE.OUT или чрез описаните
в предишните примери методики. Схема от изолиниите с разпределението
на усилията (напреженията) в локални направления можем да получим от
Display

Show Element Forces/Stresses

Shells…

Избираме си напрежения за дадено товарно състояние, комбинация
от състояния и т.н.
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5. Анализ на конструкция...
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5. Анализ на конструкция...

По аналогичен начин можем в подходящо избран изглед да разгледаме и диаграмите на разрезните усилия и в рамковите елементи.
Display

Show Element Forces/Stresses

Frames…
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6. 3-D модел и динамичен анализ...

6. 3-D МОДЕЛ И ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ
НА СГРАДА
Анализът на пространствени изчислителни модели с помощта на
компютърни програми позволява на съвременния инженер да получи поточна представа за поведението на конструкциите. Основните конструктивни елементи – греди, колони, плочи и стени участват в единен ансамбъл при съвместната си работа. Компютърните решения позволяват много
“по-точни” модели на конструкциите при едновременното участие на линейни елементи, работещи на пространствено огъване, усукване и опън–
натиск; равнинни елементи, работещи като черупки, плочи или в равнинно напрегнато състояние. На ползвателя остава отговорната задача да оцени получените резултати, да ги тълкува и използва пълноценно.
p. A
8.0

7.0

Y

30.0 m
X
10.0

5.0
6.0

9.0

10.0

5.0

30.0 m
Фиг. 4
В настоящия пример ще разгледаме проблемите по изграждането и
статико-динамичния анализ на модела на сградата, чийто план е показан
на фиг. 4. Ще повторим основните етапи при построяването на изчислителния модел.
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A. Построяване и редактиране на рамковия модел
B. Построяване на плочите и стените (шайби)
C. Разделяне на модела на крайни елементи
D. Дефиниране на материал, напречни сечения на рамковите елементи,
плочите и стените
E. Задаване на напречните сечения
F. Опорни условия
G. Въвеждане на безкрайно корави в равнината си подови дискове (диафрагми)
H. Дефиниране на отделните товарни състояния
I. Задаване на полезния товар
J. Дефиниране на спектър на реагиране
K. Задаване на дефинираната спектрална функция
L. Дефиниране на комбинация от товарните състояния
M. Настройки за анализа
N. Анализ
O. Преглед и оценка на резултатите
Описание на сградата:
Сградата е 4-етажна стоманобетонова конструкция с гладки плочи,
подпрени върху греди, колони и стени (шайби).
Използвани материали:
Бетон с характеристики
Еластичен модул – E = 25 106 kPa
Коефициент на Poisson –

= 0.2

Тегло на единица обем – 25 kN/m3
Маса на единица обем – 2.55 kN.sec2/m/m3
Напречни сечения:
Колони –

→ 0.30/0.30 m
75

6. 3-D модел и динамичен анализ...

Греди –

→ 0.30/0.60 m

Стени – t = 0.30 m
Плочи – t = 0.20 m
Етажни височини:
Приземен етаж – 4.0 m
Всички останали етажи – 3.0 m
Натоварване:
Постоянни товари – собствено тегло на конструкцията
Полезни (временни) товари – 4 kPa равномерно разпределен товар върху подовите и покривната плоча
Земетръсно въздействие – по посока Х – 100% от спектъра на реагиране, съответстващ за IX степен и вторa група почви според Българските норми за
земетръсно изследване

Design Elastic Response Spectrum Curve
according to BG Code, 2nd soil type

3
Acceleration/g

2.5
1.2/T

2
1.5
1
0.5
0
0

0.5

1
Time Period (sec)
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Предположения:
Плочите са безкрайно корави в равнината си
Колоните са запънати в основата си
Търси се:
Да се определи максималното преместване по ос X на на т. А от
покрива на сградата от земетръсното въздействие и от следната комбинация от товари: 1.0DL+0.5LL+1.0EQ.

A. Построяване и редактиране на рамковия модел
1. Кликнете върху падащото меню от Status bar за да изберете мерните
единици kN-m
2. От менюто File изберете New Model From Template…Това ще покаже
диалоговата кутия за избор на шаблони с готови модели
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От тази диалогова кутия ще кликнем върху бутона със шаблон за
пространствена рамка (Space Frame).

В новопоявилата се диалогова кутия ще въведем размери на регулярна рамка, подобна на нашата, която после ще редактираме, например:
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Въвеждаме желаните размери, като проверяваме дали са сложени отметките за подпиране и Grid-линии. OK.
3. От менюто Draw изберете Edit Grid…за да се покаже диалоговата кутия
за модификация на Grid-линиите
В тази кутия:
Проверете дали е сложена отметката на Glue Joints to Grid Lines. С
помощта на тази опция едновременно с преместването на Grid-линиите
ще променим рамката до желаните размери.
Проверете дали за посока (Direction) е избрана ос Х.
Маркирайте от листа за посока Х, Grid-линията – 20. В прозорчето
за редактиране ще се появи стойността – 20.
Напишете на нейно място – 15 и натиснете Move Grid Line за преместване на линията.
Аналогични операции се правят за останалите линии по оси X, Y и Z.
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B. Построяване на плочите и стените
4. Кликнете върху 3D View прозореца за да го активирате (неговия Title
bar става син)
5. От менюто View → Set Elements. В диалоговата кутия Set Elements
сложете отметка за Fill Elements

OK
6. От менуто View изберете Refresh Window за опресняване на изображението
Направете аналогична операция за настройване на другия прозорец
X-Y Plane@Z=…
С помощта на сините стрелки
първата подова плоча.

от Tool Bar отидете на нивото на

7. От менюто Draw → Draw Rectangular Shell Element кликваме последователно в т. В и в т. С
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С помощта на стрелките се преместваме на нивата на останалите
плочи и повтаряме същата процедура.
8. При активен X-Y plane прозорец кликваме върху бутона xz
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9. От менюто View → Set 2D View направете активна равнината X-Z
Plane и Y = 15
10. От менюто Draw → Quick Draw Shell Element кликнете върху полетата обозначени с A, B, C и D

По този начин “начертахме” шайбата по оста Х и Y = 15 m.
По гореуказаните начини за навигация по отделните сечения, изграждаме и останалите диафрагми – по E, F, G, H и т.н.
!!! След преиключване на изчертаването на отделните елементи, натискаме клавиша
Esc за излизане от режим “чертане”!!!
C. Разделяне на модела на крайни елементи
С цел облекчаване на изчисленията и учебния характер на разглежданата задача ще разделим континуалните модели на доста “рядка” мрежа.
11. Селектираме всички плочи
12. Edit → Mesh Shells…В кутията Mesh Selected Shells маркираме последната опция за разделяне по Grid-линии
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По желание ползвателя може да сгъсти мрежата по свое усмотрение,
подобно на другите разглеждани примери.
!!! Максималния размер на мрежата от крайни елементи се базира на големината на
отвора, върху който ще бъде положена. За да получим добра картина на еластичната
линия (повърхнина), добре е отвора да бъде разделен на минимум четири елемента, а
най-общо казано повече от осем елемента не са необходими за тази цел!!!
!!! За съвместната работа на цялостния модел е необходимо крайните елементи да
имат общи възли!!!
!!!По своя преценка, при използване на един и същи материал и напречно сечение, ползвателя може да изтрие рамковите елементи опасващи диафрагмите (греди и колони)!!!
D. Дефиниране на материал, напречни сечения на рамковите елементи, плочите и диафрагмите
13. От менюто Define → Material… избираме дефиниране на нов материал. Въвеждаме характеристиките на материала, необходими за анализа
на напрегнатото и деформирано състояние на конструкцията.

Програмната система има възможност да оразмерява рамкови елементи съгласно определени стандарти и кодове. При оразмеряване на елементи е необходимо да се въведат и якостните характеристики на материалите – в дясната част на прозореца.
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!!! При оразмеряване е необходимо ползвателя добре да се е запознал с основните принципи на съответния стандарт за оразмеряване (SapConc.pdf, SapStl.pdf)!!!
14. Напречните сечения на гредите се дефинират така
Define → Define Frame Sections…В кутията кликваме върху Add I/Wide
Flange, от падащото мену избираме Add Rectangular… Попълваме напречните характеристики на избраното сечение. Програмата автоматично
изчислява геометричните характеристики на сечението (инерционни моменти, площи и т.н.). От Modification Factors можем да мащабираме геометричните характеристики според нашите желания (моделиране на двойно или безкрайно корави елементи и т.н.).

Въвеждаме име на напречното сечение и маркираме името на материала, дефиниран по-рано.
!!!Обърнете внимание на посоките на локалните оси. Ос 1 е в посока от началния към
крайния възел!!!
15. Напречни сечения на колоните
По аналогичен начин се дефинират и напречните сечения на колоните.
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16. Дебелини на плочи и стени
Define → Shell Sections… В диалоговата кутия избираме Add New Section… Въвеждаме име на напречното сечение, маркираме нужния материал RC, въвеждаме дебелината на елемента (Membrane Thickness и Bending Thickness). Проверяваме дали типа на елемента е Shell.
!!! За 3D модели ще използваме пълните възможности на елемента, т.е. елемента да
бъде тип Shell със съответните му коравини!!!
17. Дебелините на шайбите се дефинират по аналогичен начин
E. Задаване на напречните сечения
18. Във десния прозорец активираме изглед в равнината XY, като натискаме бутона xy. За всяко етажно ниво с “прозорец” маркираме всички елементи (Shells, Frames, Nodes)
19. Assign → Frame → Sections… Маркираме напречно сечение с име
BEAMS и OK
20. Select → Get Previous Selection избираме преди това селектираните
елементи
21. Assign → Shell → Sections… Маркираме напречно сечение на име
SLABS и OK
22. Можем да изберем колоните по следния начин:
Select → Select →Frame Sections… като държим натиснат бутона от клавиатурата Shift маркираме първото и последното напречно сечение. По
този начин маркираме всички дефинирани и зададени Frame-елементи.
Select → Deselect →Frame Sections… избираме вече зададените BEAMS
напречни сечения. По този начин демаркирахме напречните сечения зададени за гредите.
Направете активен прозореца с 3D View. Останха селектирани само вертикалните рамкови елемнти. Това най-добре се вижда от View → Show
Selection Only. Предишния изглед се възстановява с View → Show All.
23. Задаването на напречните сечения на стените-диафрагми може да стане така:
Select → Select → Shell Sections… Маркираме сечението SSEC1. По този
начин се селектираха всички стени.
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Assign → Shell → Sections… Маркираме напречно сечение на име
WALLS и OK.
Масата, необходима за получаване на инерционните сили при динамичния анализ се получава на база на въведените преди това характеристики на материала и геометрия на елементите. Концентрацията във възлите става по методика, известна от курса по Метод на Крайните Елементи.
По желание ползвателя може да добавя допълнителни концентрирани във
възлите маси (Assign → Joint → Masses…) за отразяване масата на неконструктивни елемени (преградни стени и др.) които не са зададени в модела.
F. Опорни условия
24. На единия прозорец активираме изглед в равнината XY с бутона xy. С
помощта на стрелките отиваме на нивото на опорите. Маркираме всички
възли с “прозорец” и от менюто Assign → Joint → Restraints… Маркираме връзки по всички възможни степени на свобода Restraints in Local
Directions. Така въвеждаме пространствено запъване. При този случай
бихме могли да използваме и бутоните за бързо въвеждане на връзки (Fast
Restraints), първия бутон въвежда автоматично връзки по всички степени
на свобода.
G. Моделиране на безкрайно корави в равнината си подови дискове
(диафрагми)
Симулация на безкрайно корави в равнината си плочи става чрез въвеждането на специални ограничения (Constraints) за уеднаквяване на хоризонталните транслации на група възли (в случая тези на подовата конструкция). По този начин значително се облекчава анализа при намирането
на собствените честоти и форми.
25. Със стрелката отиваме на ниво първа подова плоча. Селектираме с
“прозорец” всички възли на това ниво.
26. Assign → Joint → Constraints… В новопоявилата се кутия кликваме
върху Add Body и избираме Add Diaphragm… Избираме си име и проверяваме дали е поставено ограничението по ос Z.
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OK
Преместваме се на останалите нива и повтарям операцията като задаваме на различните нива подобни ограничения.
27. Display → Show Undeformed Shape – изчистваме екрана от задаванията
28. Save
H. Дефиниране на отделните товарни състояния
29. Ще дефинираме две статични товарни състояния DL и LL, сътветстващи на постоянните и полезните товари
Define → Static Load Cases…Преименуваме товара → Change Load
Аналогично постъпваме с другото товарно състояние.
!!! Ако не желаем собственото тегло на елементите да участва в товарното състояние, анулираме множителя за собственото тегло (Self Weight Multiplier)!!!
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!!! Дефинирането на типа на натоварването (Type) е необходимо при използване на
комбинациите, зададени по подразбиране съгласно някои стандарт (виж SapConc.pdf,
SapStl.pdf)!!!
I. Задаване на полезния товар
30. Селектираме елементите от почите с еднакъв товар (напр. Select → Select → Shell Sections… избираме напречните сечения с име SLABS.
31. Assign →Shell Static Loads… → Uniform…

В кутията избираме товарното състояние в което искаме да участва
въвеждащия се товар, стойността на товара и посоката му. Проверяваме за
опцията на въвеждането (добавяне, заместване, изтриване).
J. Дефиниране на спектър на реагиране
За земетръсното изследване на сградата ще бъде нужно да дефинираме т.нар. еластичен спектър на реагиране на псевдоускоренията съгласно
Българските Норми за земетръсно изследване (т.е. функцията (Т) за сътветните почвени условия). Обикновено тези спектри са бездименсионни,
т.е. разделени на g, с цел универсална употреба Например за втора група
почви спектърът на ускоренията има следния дигитализиран вид:
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Т
(Т)
-----------------0
2.500
0.48
2.500
0.5
2.400
0.6
2.000
0.7
1.714
0.8
1.500
0.9
1.333
1
1.200
1.1
1.091
1.2
1.000
1.3
0.923
1.4
0.857
1.5
0.800
2
0.800

32. Define → Response Spectrum Functions… Въвеждането може да стане по два начина – чрез директно дефиниране (Add New Function) или
от външен текстов файл.
33. Ще използваме втората възможност: Add Function from File… в кутията задаваме име на функцията, избираме файла и втората опция за четене,
указваща подредбата на данните във този текстов файл. В обикновен текстов файл предварително са записани числата от по-горния пример за
нужния спектър.
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K. Задаване на дефинираната спектрална функция
34. Define → Response Spectrum Cases… → Add New Spectra…
В тази кутия въвеждаме необходимите допълнителни данни за въздействието. Избираме име (напр. SPECX), ъгъла на въздействието относно ос X, методиката за комбиниране на формите (за разглежданата задача
SRSS), метод за комбиниране на посоките (ако имаме въздействия в повече
от една посока), и входната функция, дефинирана по-горе. Въвеждаме мащабиращ коефициент за ускорението, произведение от всички коефициенти, познати ни от формулата за определяне на земетръсната инерционна сила от Нормите за земетръсно изследване, независещи от еластичните
характеристики на конструкцията
(Scale Factor = C

R

Kc g = 1

0.25

0.27

9.81 = 0.6622)
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L. Дефиниране на комбинация от товарните състояния
35. Define → Load Combinations…Add New Combo
В кутията избираме име на комбинацията, тип на комбиниране на
товарите (за случая ADD), и добавяме (Add) товарните състояния със съответните им коефициенти на участие и/или претоварване в комбинацията. При оразмеряване можем да отбележим за какъв тип оразмеряване е
предназначена дадената комбинация.
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M. Настройки за анализа
36. Analyze → Set Options… в кутията за настройки маркираме всички
възможни степени на свобода с големия бутон Space Frame. Поставяме
отметка пред Dynamic Analysis и извършваме необходимите настройки
от Set Dynamic Parameters. Отбелязваме броя на формите на свободни
трептения, които искаме да участват в анализа и типа на анализа (Number
of Modes).

Поставяме отметка на Generate Output → Set Output Options. В
новата кутия отбелязваме типа на резултатите, които искаме да фигурират
във файла FILE.OUT. От Select/Show Loads избираме резултатите от кои
товарни състояния да присъстват в гореуказания файл.
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Диалоговата кутия за настройките на анализа ще изглежда така:
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По желание ползвателя може към анализа да включи и нелинейното
геометрично поведение на рамковата конструкция (Include P-Delta). Необходимо е да се направят някой настройки на параметри на решението
(брой итерации, товарни състояния и т.н.).
N. Анализ
37. Analyze → Run

!!!Проверяваме за предупреждения и грешки!!!
O. Преглед и оценка на резултатите
38. Форми на трептене
След завършване на анализа на модела първите резултати, които
ползвателя получава са динамичните характеристики на модела като цялочестоти, периоди и форми на трептене. Според техните стойности можем
да направим първоначална оценка на модела, който сме избрали – дали
коравината е достатъчна, дали въведените маси са коректни, наличие на
“дупки” в модела или много меки елементи и т.н.
Display → Show Mode Shape… и си избираме форма на трептене, която
искаме да бъде визуализирана.
При кликване с десен бутон върху някой възел получаваме нормираните модални стойности на преместванията за съответната форма.
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39. Премествания на възлите от конструкцията
Преместванията в конструкцията се получават от
Display → Show Deformed Shape… избираме товарното състояние
или комбинацията за която искаме да получим деформираната схема.

40. Разрезни усилия
Рзазрезните усилия, необходими за оразмеряването на рамковите
елементи могат да се получат от:
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Display → Show Element Forces/Stresses → Frames… избираме си товарното състояние, разрезното усилие и т.н. OK.
За получаване на разрезните усилия в шайбите, удобно е да се направи група от елементи и възли на желаното ниво (Assign → Group
Name…) и след това да се направи редукция на разрезните усилия (Display → Show Group Joint Force Sums…), както беше разгледано в предишните примери.
След завършване на анализа освен във FILE.OUT, листинг с резултати от изследването на размката могат да се получат от File → Print Output
Tables… отбелязават се желаните резултати, товарни състояния, комбинации, групи и т.н., които да се представят в листинга. Опцията позволява
запис във файл и запис на предварително селектирани възли и елементи.
41. Оразмерителни проверки за рамковите елементи
Оразмерителните процедури се извършват от менюто Design. Можем да изберем комбинация с чиито усилия ще оразмеряваме, групи за
оразмеряване и т.н. Стандартът, според чиито препоръки ще оразмеряваме, се избира от Options → References… → Steel → Steel Design Code
или Concrete → Concrete Design Code. В кутията можем да въвеждаме
настройки за основните коефициенти, участващи в оразмерителните процедури за съответния код. Самите оразмерителни проверки се извършват
от Design → Start Design/Check of Structure.
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7. Приложение

7. ПРИЛОЖЕНИЕ – описание на бутоните
Икона

Контролно име

Позволява

New Model

Стартиране на нов модел

Open *.SDB file

Отваряне на съществуващ SAP2000 файл,
*.SDB

Save Model

Записване на текущия модел

Undo

Отказване на последната команда

Redo

Връщане на последното Undo

Refresh Window

Опресняване на текущия прозорец с
последните промени

Lock/Unlock
Model

Заключване на модела срещу промени

Run Analysis

Анализ на модела

Zoom

Увеличаване с “прозорец” на част от
модела

Restore Full View

Възстановяване на пълния изглед на
модела

Restore Previous
View

Възстановяване на предишния изглед

Zoom In

Увеличаване на изгледа с една стъпка

Zoom Out

Намаляване на изгледа с една стъпка

Pan

Преместване на модела в прозореца

Show 3-D View

Показване на 3-D изглед на модела

Show 2-D View of Показване на 2-D изглед на модела в
X-Y/r- Plane
X-Y/r- равнина
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Икона

Контролно име

Позволява

Show 2-D View of Показване на 2-D изглед на модела в
X-Z/r-Z Plane
X-Z/r-Z равнина
Show 2-D View of Показване на 2-D изглед на модела в
Y-Z/ -Z Plane
Y-Z/ -Z равнина
Perspective Toggle Показване модела в перспектива
Shrink Elements

“Свиване” на елементите за по-добра
прегледност между елементи и връзки

Set Elements

Настройки видимостта на елементите,
възлите и техните характеристики

Up One Gridline

Преместване напред с една Grid-линия
при 2-D изглед

Down One
Gridline

Преместване назад с една Grid-линия
при 2-D изглед

Assign Joint
Restraints

Задаване на възлови опорни връзки

Assign Frame
Sections

Задаване на напречни сечения на
рамкови елементи

Assign Shell
Sections

Задаване на напречни сечения на
черупковите елементи

Assign Joint Load

Задаване на възлов товар

Assign Frame
Span Loading

Задаване на натоварване по дължина на
рамковите елементи (извънвъзлово
натоварване)

Assign Shell
Uniform Loading

Задаване на равномерно разпределен товар
върху черупкови елементи

Show Undeformed Показване на недеформираната схема
Shape
на модела
Display Static
Deformed Shape

Показване на деформираната схема от
статични товари
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Икона
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Контролно име

Позволява

Display Mode
Shapes

Показване на периодите и собствените
форми на трептене

Display Joint
Reaction Forces

Показване на опорните реакции във
възлите

Display Member
Force Diagram for
Frames

Показване на диаграмите на разрезните
усилия в рамковите елементи

Display Element
Force/Stress
Contours for
Shells

Показване на контурните
напреженията/усилията в
черупковите елементи

Display Output
Tables

Показване на таблични резултати на
екрана

Pointer Tool

Селектиране на елементи по еденично
или с “прозорец”

Reshape Element

Редактиране на елементи и възли

Add Special Joint

Добавяне на възел (който не е автоматично
добавен при чертане на елементите)

Draw Frame
Element

Чертане на рамков елемент чрез задаване
на начален и краен възел

Draw
Quadrilateral Shell
Element

Чертане на четириъгълен черупков
елемент чрез задаване на върховете му

Draw Rectangular
Shell Element

Чертане на правоъгълен черупков елемент
чрез задаване на два диагонални върха

Quick Draw
Frame Element

Чертане на рамков елемент между
Grig-линиите

Quick Draw Shell
Element

Чертане на черупков елемент между
Grid-линиите

7. Приложение

Икона

Контролно име

Позволява

Select All

Селектиране на всички елементи и
възли в модела

Restore Previous
Selection

Възстановяване на селектираните
последния път елементи и възли

Clear Selection

Изчистване на селектирането

Set Intersecting
Line Select Mode

Селектиране на всички елементи
пресечени с начертана линия

Snap to Joints and
Grid Points

Прихващане към възлите и Grid-точките

Snap to Midpoints
and Ends

Прихващане към средите или краищата на
елементите

Snap to Element
Intersections

Прихващане към пресечните точки на
елементите

Snap to
Perpendicular

Прихващане към перпендикуляр, спуснат
от точка към права

Snap to Lines and
Edges

Прихващане на линии и страни на
четириъгълни елементи
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