УАСГ — СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ: ССС - III курс, първи поток, групи 1, 2, 3 - летен семестър

УКАЗАНИЯ
За самостоятелна подготовка по Метод на крайните елементи
Преди въвеждането на извънредното положение успяхме да проведем 5-6
лекции “на живо”. По-долу Ви давам календарния план, който трябва да изпълним.
Оцветените в червено теми са вече изнесени на лекции, подробно, заедно с някои
решени числени примери. След таблицата Ви давам указания как да се подготвите по
теми от №4 нататък.
За целта ще ползвате книгата ми “Метод накрайните елементи”, която можете
да намерите на https://www.uacg.bg/filebank/att_7612.pdf или на личната ми страница
в сайта на УАСГ. Също така тези материали можете да намерите и на платформата elearning, също на интернет страницата на УАСГ. За моя радост, на изнесените на
“живо” лекции съм Ви дал най-важните и базови неща, които правят
самостоятелната Ви подготовка напълно възможна и ефективна.
Като възобновим лекциите, в удобно за Вас време ще проведем само едно
теоретично контролно (а не две, както беше планирано).
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Кратки сведения от линейната
Въведение в МКЕ. Основни уравнения и
алгебра: вектори; скаларно и векторно
зависимости за равнинна задача на теория на
произведение на два вектора; норма на
еластичността: равнинно напрегнато и равнинно
вектор; действия с вектори; базисни
деформирано състояние; основни предпоставки.
вектори; Матрици и действия с тях.
Видове
матрици:
диагонална;
Матричен запис на основните уравнения на триъгълна; skyline; блочни матрици и
теория на еластичността. Гранични условия. действия с тях. Обратна матрица. Метод
Енергетични принципи и теореми в строителната на Гаус за решаване на системи линейни
механика: работа на външни сили и вътрешни уравнения и за обръщане на матрица.
напрежения; деформационна енергия; пълна Ортогонална матрица. Диференциране и
интегриране на матрици. Квадратични
потенциална енергия.
форми и диференцирането им.
Обща структура и данни за програма
Принцип на възможните премествания:
за изчисляване на конструкции по МКЕ.
дефиниция за възможни премествания (вариации
Моделиране на равнинни рамки по МКЕ:
на преместванията); примери; принцип на
дефиниции на локални и глобални
възможните премествания за задачата на теория
координатни системи; вътрешни и опорни
на еластичността. Основна идея на МКЕ. Степени
стави; пружинни опори; материали и
на свобода. Едномерна апроксимация.
сечения на елементите.
Едномерна апроксимация – продължение
Моделиране на равнинни рамки по
Равнинен четириъгълен изопараметричен краен
МКЕ: въвеждане на натоварванията;
елемент: апроксимация на преместванията;
решение от външен товар, температура и
функции на формата; деформации и напрежения в
опорни премествания.
крайния елемент.
Еквивалентни възлови сили. Матрици на
Моделиране на равнинни рамки по
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коравина, на масите и вектор, който отчита МКЕ: визуализация на резултатите;
въздействията върху елемента.
построяване на линии на влияние.
Пространствени рамки.
Еквивалентни възлови сили – продължение
Пространствени
рамки
–
и примери. Числено интегриране в МКЕ: правило продължение.
Комбинации
от
на правоъгълниците, на трапеците и на Симпсън; натоварванията и гранични диаграми.
метод на Гаус за числено интегриране. Примери. Проверки за равновесието на възлите.
Алгоритъм за изчисляване на матрица на
коравина
и
векторите,
които
отчитат
Моделиране на шайби с отвори с
въздействията върху елемента за равнинен рамкови крайни елементи.
четириъгълен изопараметричен краен елемент.
Моделиране на шайби с равнинни
Обобщение за цялата област. Глобални
(черупкови)
четириъгълни
крайни
вектори и матрици за конструкцията. Алгоритъм
елементи. Сравняване на резултатите с
за програмна реализация на МКЕ.
рамковия модел.
Алгоритъм за програмна реализация на
МКЕ. Отчитане на гранични условия. Особености
Контролно.
при равнинни рамки.
Моделиране на плочи по МКЕ.
МКЕ за равнинни рамки: премествания,
Степени на свобода. Ексцентрично
деформации и напрежения в крайния елемент.
свързване на плочи и греди.
Основни вектори и матрици за равнинни
Моделиране на плочи по МКЕ –
рамки. Физически смисъл на компонентите им.
продължение. Тънки и средно дебели
Матрица на коравина за пространствен рамков
плочи (Миндлин).
краен елемент.
Матрица на коравина на пружинен краен
елемент. Вътрешни пружини в рамкови
Пример за формиране на глобалната
конструкции и приложението им при моделиране матрица на коравина и глобалния вектор
на конструкции с еластично поддаваеми възли. на свободните членове за равнинни рамки.
Трансформация на координатната система. Отчитане на гранични условия.
Отчитане на наклонени опори.
Отчитане на безкрайно корави зони в
рамкови елементи. Трансформация на матриците
Самостоятелна работа.
на коравина и на векторите, които отчитат
въздействията върху елемента.
Пример за преградна стена, подпряна
МКЕ за решаване на тънки и средно дебели върху проста греда и проста греда с
плочи (по теория на Миндлин).
конзола. Ефект на засводяването. Анализ
на резултатите.
Особености
в
моделирането
на
конструкции по МКЕ. Концентрация на
напреженията. Точност и сходимост на решението
Заверка на семестъра.
по МКЕ. Изисквания към функциите на формата.
Тест на „кръпката” (patch test).

Тема 4: Равнинен четириъгълен изопараметричен краен елемент: апроксимация на
преместванията; функции на формата; деформации и напрежения в крайния елемент.
Глава 6 заедно с решения числен Пример 1. Точно такава задача давам на теоретичното
контролно.
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Тема 5: Еквивалентни възлови сили. Матрици на коравина, на масите и вектор, който
отчита въздействията върху елемента.
Този материал е подробно даден в параграф 6.2.6 Еквивалентни възлови сили. Обръщам Ви
внимание, че развиването на този въпрос трябва да започне с Фиг. 6.2, както и обясненията на
отделните величини от формули (6.1) и (6.2).
Тема 6: Еквивалентни възлови сили – продължение и примери. Числено интегриране в
МКЕ: правило на правоъгълниците, на трапеците и на Симпсън; метод на Гаус за числено
интегриране. Примери.
Глава 8. до (8.14), включително, всичко трябва да се научи. След (8.14) до (8.21),
включително, се пропускат. Изучава се Пример 1. Другата част от Глава 8 се изучава подробно, до
доказателството чрез формула (8.30). Всичко нататък се пропуска.
Тема 7: Алгоритъм за изчисляване на матрица на коравина и векторите, които отчитат
въздействията върху елемента за равнинен четириъгълен изопараметричен краен елемент.
Глава 9, без примера, илюстриран на Фиг. 9.2. Всичко до края на Глава 9 се пропуска.
Тема 8: Обобщение за цялата област. Глобални вектори и матрици за конструкцията.
Алгоритъм за програмна реализация на МКЕ.
Глава 7. Чете се относително лесно (с лист и молив, може и химикал).
Тема 9: Алгоритъм за програмна реализация на МКЕ. Отчитане на гранични условия.
Особености при равнинни рамки.
Проучвате (с лист и молив) целия Пример 1 от Глава 7.
Тема 10: МКЕ за равнинни рамки: премествания, деформации и напрежения в крайния
елемент.
Планирам да изнеса този материал на лекции. Но все пак можете да проучите Глава 11.
Параграф 11.1. е припомняне на някои резултати, които са подробно изучаване в курса по
Съпротивление на материалите. До Параграф 11.2.5. се изучава всичко. Абсолютно същото давам на
лекции.
Тема 11: Основни вектори и матрици за равнинни рамки. Физически смисъл на
компонентите им. Матрица на коравина за пространствен рамков краен елемент.
Параграф 11.2.5. от Глава 11. До края на Глава 11 всичко се изучава. Особено внимание
трябва да обърнете на физическия смисъл на компонентите на матрицата на коравина на елемента и
вектора, който отразява натоварването в рамките на елемента.

3

Тема 12: Матрица на коравина на пружинен краен елемент. Вътрешни пружини в
рамкови конструкции и приложението им при моделиране на конструкции с еластично
поддаваеми възли. Трансформация на координатната система. Отчитане на наклонени опори.
Това ще успея да Ви ги изнеса на лекции, когато ги възобновим.
Тема 13: Отчитане на безкрайно корави зони в рамкови елементи. Трансформация на
матриците на коравина и на векторите, които отчитат въздействията върху елемента.
Това остава за “живи” лекции.
Тема 14: МКЕ за решаване на тънки и средно дебели плочи (по теория на Миндлин).
Този материал отпада.
Тема 15: Особености в моделирането на конструкции по МКЕ. Концентрация на
напреженията. Точност и сходимост на решението по МКЕ. Изисквания към функциите на
формата. Тест на „кръпката” (patch test).
В глава 17 най-важното, което трябва да научите, са изискванията към функциите на
формата, с които се осигурява сходимост на МКЕ. На контролно обикновено тези изисквания ги
включвам към въпроса “Равнинен четириъгълен изопараметричен краен елемент.
Апроксимация на преместванията, деформациите и напреженията в елемента.” Тази глава се
чете лесно, защото няма теоретични изводи.
В Параграф 17.4 са дадени ценни препоръки, които ще са Ви полезни моделиране на шайби.
Съставил: проф. д-р инж. Иван Марков
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