
I. Съвсем малко теория
Задачата за равнинното напрегнато състояние е да се определят напреженията, 
деформациите и преместванията в тънък равнинен диск, подпрян и натоварен в 
собствената си равнина. Общият брой неизвестни величини е осем. Три компоненти на 
тензора на напреженията, три компонента на тензора на деформациите и два компонента 
на преместването за всяка точка от средната ранина на диска. Ако приемем, че средната 
равнина на диска е разпложена в координатната равнина xOz, тези неизвестни величини 
са съответно : 

- напрежения , ,x z xzσ σ τ  

- деформации , ,x z xzε ε γ  
- премествания ,u w

Тези величини зависят от местоположението и 
математически погледнато са неизвестни функции 
на две променливи - координатите x и z. 
В курсовата задача ще се интересуваме единствено 
от преместванията и напреженията. Да припопним 
тяхното значение 

- ( ),u x z  е преместване по посока на ос x

- ( ),w x z  е преместване по посока на ос z

- ( ),x x zσ  и ( ),xz x zτ  са нормалната и тангенциалната компонента на пълното 

напрежение xp , действащо в площадка (мислен разрез), дефинирана с нормала n x≡
 

,
минаваща през точка с координати x и z. 

- ( ),z x zσ  и ( ),zx x zτ  са нормалната и тангенциалната компонента на пълното 

напрежение zp , действащо в площадка, дефинирана с нормала n z≡
 

, минаваща през
точка с координати x и z. 

Определянето им минава през решаването на система от осем уравнения, включваща: 
- уравнения на статиката, за равновесие (на Навие)– две дифернциални уравнения
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- уравнения на геометрията (на Коши) – три диференциални уравнения 
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- уравнения на физиката (на Хук) – три алгебрични уравнения 
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II. Гранични условия 
За да може да се реши системата уравнения (независимо по какъв начин, аналитично или 
числено) е абсолютно необходимо да се познават условията по границите на диска. 
Самите граници на диска могат да се дефинират със средствата на аналитичната 
геометрия. За простия случай на граници, състоящи се от праволинейни участъци 
(какъвто е случая в показания пример), всеки участък притежава постоянна външна 
нормала, определена от вектор n . Направлението на този вектор се определя от неговите 
проекции по посока на координатните оси λ  и η . Ако вектора n  е с единична дължина, 
тези проекции се наричат още посочни косинуси, защото се оказват равни на косинуси 
от ъглите между единичния вектор n  и съответната координатна ос 

3 : ( ; ) (cos ;cos )x zn λ η α α=


. Ъглите xα  и zα  се изменят в граници от [0 180 ]o o÷  и 
съответно λ  и η  приемат стойности от [ 1; 1]− + . Отрицателните стойности отговарят на 
проекции, насочени в противоположна на координатните оси посока. Понякога е по-
удобно да се използва един единствен ъгъл, например α  вместо ъглите xα  и zα , но 
тогава изразите за λ  и η се съобразяват за всеки конкретен случай. 
В примера за трета гранична повърхност 
имаме 3 : ( ; ) (cos ;cos )x zn λ η α α=



. Но 

90xα α= +  и zα α= . Следователно 
sinλ α= − , а cosη α= . Ъгълът α  се 

определя от израза (12 / 67)arctgα = . 
Права линия в общо положение се 
дефинира с уравнението .z a x b= + . 
Замествайки в това уравнение стойностите 
x и z за две конкретни точки, през които 
минава правата, ни позволява да определим 
коефициентите a и b. За граница 3 от 
примера имаме следното аналитично 
представяне 
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За всяка гранична точка от контура на изследвания диск имаме еднозначно дефинирано 
преместване : ( , )s u w  и еднозначно дефинирано пълно напрежение np  (стига разбира се 
в точката да имаме еднозначно определена нормала n, което не е изпълнено за ръбовите 
точки). 
Ако в граничната точка имаме подпиране, премесването е известно. То е равно на нула 
или е зададено (в случай на поддаване на опора, какъвто не разглеждаме в примера). В 
точката възниква неизвестна опорна реакция np . Говорим за геометрични гранични 
условия. Такъв е слчая с първата граница от примера. Имаме 0u =  и 0w = . 
Когато нямаме подпиране преместването е неизвестно. Но тогава е известно 
напрежението np  - то е или нула, когато нямаме натоварване, или се определя от вида и 
големината на задаеното натоварване. Говорим за статични геометрични условия. В 
примера това са граници 2, 3, 4, 6 и 7. 
В случай на частично подпиране един от компонентите на преместването е нулев и 
свързаната с него компонента на np  е неизвестна. Имаме смесени гранични условия. 
Такъв е случая с пета граница от примера. 
Независимо от вида на граничните условия винаги имаме точно две известни величини 
(или в по-сложни ситуации две условия, даващи връзка между граничните величини). 
Тук може да настъпи объркване при използването на така наречените „уравнения на 
повърхността“, които са по същество уравнения за равновесие на изрязан безкрайно 
малък елемент около точка, в случая гранична точка. 

В тези уравнения nX  и nZ  са компоненти на известния външния товар np , действащ 
върху граничната повърхност, в случай на неподпряна граница или на неизвестните 
опорни реакции в случай на подпиране. nX  и nZ  са ориентирани по посоките на 
координатните оси, с което са удобни за работа. Но те нямат ясен физчески смисъл. 
Обратно, nσ  и nτ  са компоненти на същия товар (или опорна реакция) np , с които се 

работи по-трудно, но пък имат ясен физически смисъл – опън/натиск за nσ  и 

триене/срязване за nτ . 

xσ , zσ  и xz zxτ τ=  са компоненти на пълните напрежения, действащи върху вътрешни за 
диска площадки и са в общия случай неизвестни. Единствено в частен случай, когато 
външната нормала на граничната повърхност е успоредна на някоя от координатните 
оси, две от компонентите на тензора на напреженията могат да бъдат определени, но 
третата компонента си остава неопределена. В този смисъл казваме, че граничните 
условия са сами по себе си недостатъчни за определяне на тензора на напреженията. Или 
с други думи, че задачата за определяне на напрегнатото състояние е статически 
неопределима.  

 



III. Създаване на изчислителен модел с МКЕ 
С помощта на програмата SAP 2000 създаваме модел на равнинния диск. Инструкциите 
се отнасят за работа с версия 15.1.0. При по-нови версии може да има разминавания във 
вида на командните менюта, но няма принципни разлики. Работата започва със създаване 
на нов модел и проверка на дименсиите. 

III.1. Дефиниции 
Дефиниране на материали. За основния материал задаваме Е – модул и коефициент на 
Поасон. Може да запазим реалното тегло на материала, но трябва да внимаваме да не го 
включваме по-нататък. Честа грешка е смесването на MPa и kPa. За помощния материл 
избираме Е-модул 1000 ~ 100000 пъти по-малък от този на основния материал. 
 

 
Дефиниране на сечения. За диска се дефинират двумерени елементи (Area Sections) от 
тип Shell. Задава се дебелината на диска и материала, от който е направен. 
  

 

 

 



Създава се спомагателна греда (Frame section) със сечение с размери от порядък 
дебелината на диска. Дават се подходящи имена на сеченията. 

 
Дефиниране на грид линии. Добавяме линни минаващи през характерни точки от диска 
– граници, чупки, начало/край на товар или разпределено подпиране. По желание на 
линиите може да се дадат имена, и да се визулизират като оси на чертеж. Може да се 
въвеждат или координатите на линиите, или разстоянията между тях. 
 

 

 



Дефиниране на товарни схеми (Load Patterns). В тях ще се добавят в последствие 
товарите. Могат да бъдат създадени и непосредствено преди задаването на 
натоварването. Препоръчва се създаване на отделни товарни схеми за отделните товари. 
Добрият стил изисква в товарна схема Dead (съществуваща по подразбиране) да не се 
прилагат никакви товари освен собственото тегло (Self Weight Multiplier единица) на 
начертаните елементи. За останалите товарни схеми е задължително този коефициент да 
се зададе равен на нула, за да не се дублира собственото тегло. 

 
Дефиниране/проверка на товарните случаи (Load Cases). Да се прави разлика между 
товарни схеми (Load Patterns) и товарни случаи (Load Cases). Схемите садържат чисто 
геометрична информация за различните видове товари/въздействия, а случаите 
дефинират какъв вид решение да бъде проведено с тези товари. При първоначално 
дефиниране на товарна схема, програмата автоматично генерира товарен случай със 
същото име от тип линейно статично решение. При последваща промяна на името на 
схемата обаче, товарните случаи не променят имената си.  

 

 



Дефиниране на комбинация 
от отделните товарни случаи. 
Създаването на нови или 
редактирането на вече 
създадени комбинации може 
да се извършва и след 
провеждане на решение, но 
логичното му място е при 
другите дефиниции. С това 
предварителната подготовка е 
завършена и пристъпваме към 
същинската част, а именно  

 
III.2. Изчертаване на модела 

Може да се започне с изчертаването на мрежата от двумерни крайни елементи. Тук е и 
най-съществената част от изграждането на какъвто и да е модел – на курсова задача или 
на цяла реална сграда. Нужен е опит и известна практика, за да се удовлетворят 
множеството препоръки и изисквания към мрежата от крайни елементи. На студентите 
се препоръчва настойчиво да представят моделите си за преглед и одобрение от 
преподавателя, преди да се насочат към по-трудоемката част – документирането на 
резултатите. 
По-важните препоръки към мрежата от крайни елементи са: 

- Използване по възможност на четириъгълни КЕ. Триъгълни КЕ да се използват 
само по изключение. Да бъдат с близки по размер страни, без много остри или близки до 
изпънати ъгли (да бъдат с форма близка до квадрат). 

- Съседните КЕ да бъдат с приблизително еднакви големини. 
- Съседните КЕ да имат общи възли. 
- Характерните линии в моделирания обект, дефинирани от чупки, подпиране или 

натоварване, да бъдат разделени на четири или повече части. По изключение за много 
къси линии може да се допусне и разделянето им на две части, но никога да не се оставят 
неразделени. 

- Предпочита се разделяне на четен брой елементи, особено когато е необходима 
информация за стойности в средата на характерни участъци. 

- По линиите, в които се предполага да се документират резултати е добре да има 
възли, с цел по лесно отчитане. 

- Мрежата от КЕ да бъде достатъчно гъста с цел получаване на задоволителна 
точност на резултатите. 
Разбира се, това са само препоръки, които не са абсолютни и често са взаимно 
противоречиви. Това прави избора на мрежа творчески процес. Понякога се налагат 
компромиси и изключения. Вида и гъстотата на мрежата зависи в голяма степен и от 
изискванията към резултатите. Като правило преместванията се получават с по-голяма 
точност, отколкото нормалните напрежения. Срязващите напрежения са натоварени с 
най-големи неточности. 
Препоръчва се моделът да се „сглоби“ първоначално от минимален брой големи 
елементи, които в последствие да се разделят, до получаване на нужната мрежа. 
Изчертаването на елементите се извършва от менюто Draw. За точното изчертаване 
помагат настройките на автоматичното привързване към обекти (object snap).  

 



Често допускани грешки са чертаене в грешна grid равнина или чертане на елементи от 
погрешен тип сечение. 
Различните видове визуализация се контролират от меню View; Set Display Options. 

След изчертаването на „макроелементите“ се преминава към тяхното разделяне. Разбира 
се, то е достъпно когато имаме маркиран поне един елемент. Самото маркиране може да 
се извърши чрез кликване върху елемент или чрез богатите възможности, които 
предоставя менюто Select. 

  

 



Използва се менюто Edit; Edit Areas; Divide Areas. В него има богати възможности за 
разделяне по най-различни начини. Препоръчва се на обучаващите се да 
експериментират с всяка една опция и да открият сами преимуществата и недостатъците 
на всяка една от тях. В конкретния пример е избрано разделяне на елементите на шест 
по шест равни части. В резултат се получава възможно най-рядката мрежа, която можем 
да приемем за допустима. 

Задаване на подпирането. В действителност то е с непрекъснат характер по някои от 
граничните линии. При изграждането на изчислителен модел с КЕ, подпирането може да 
се моделира единствено чрез ограничаване преместването на възлите, лежащи по тези 
гранични линии. Всеки възел има шест степени на свобода (възможни движения) в 
пространството. Те се представят чрез три транслации и три ротации, зададени в 
локалната координатна система на възела. Всяка от степените на свобода (или 
произволна комбинация от тях) за предварително избрани възли може да бъде 
ограничена чрез менюто Assign, Joint, Restraints. Визуализирането на възлите и 
подпирането може да се контролира отново от Set Display Options. 

  

 

 



III.3. Натоварване 
Натоварването в примера е равномерно разпределено по дебелината някои от околните 
повърхнини на диска и има дименсията на напрежение, 2/kN m . Това е и едно от 
изискванията към вида на натоварването, за да бъде изпълнено условието за равнинно 
напрегнато състояние. В заданието за удобство (и за объркване на обучаващите се :) 
натоварването е представено чрез големините на неговите равнодействащи върху 
средната повърхнина и има дименсия на линейно разпределен товар, /kN m . Връзката 
между граничните напрежения np , зададеното натоварване nq  и дебелината на диска t е

.n nq p t=  или /n np q t= . За съжаление SAP не предлага големи възможности за 
натоварване на двумерни КЕ, особено по околните им повърхнини. Една от 
възможностите да се заобиколи това затруднение е да се използва предварително 
дефинираният помощен прътов елемент, за който възможностите за прилагане на 
натоварване са много по-големи. Помощните греди прехвърлят приложеното върху тях 
натоварване като еквивалентно натоварване във възлите на двумерните елементи, без да 
внасят допълнителна коравина в модела. Изчертаването на помощните греди и тяхното 
натоварване не крие особености. 

 

 



Накрая е важно помощните греди да се разделят на части, съответстващи на мрежата от 
двумерни крайни елементи, за да е сигурно, че товарите се разпределят коректно във 
всички междинни възли. 

 
Моделът е завършен. Редно е да бъде прегледан старателно. За целта се използват 
възможностите на прозореца Display Options, менюто Display, подробните 
информационни прозорци, които се извикват с натискане на десен бутон на мишката 
върху произволен елемент. 
Преди да се стартира 
решението за първи път, 
задължително се проверяват 
настройките на анализа, 
където се ограничават 
възможните степени на 
свобода. 
 
Ако не се откриват проблеми 
се преминава към решение и 
документиране на 
резултатите 
  

 

 



IV. Преглед и документиране на резултати 
Ако решението премине успешно и прегледа на *.log файла (може да бъде извикан от 
менюто File; Show Input/Log Files) не съдържа притеснителни съобщения за грешки, се 
пристъпва към визуален оглед на деформираните схеми от отделните товарни случаи. 
Извикват се от менюто Display; Show Deformed Shape или от лентата с бутони. Следи се 
за необичайни или неочаквани деформации, проверява се порядъка на преместванията. 
Лесно допускани грешки като несвързани мрежи от КЕ, грешно зададени подпирания 
или натоварвания, сгрешени физически характеристики на материал или сечения на 
елементи, могат да бъдат открити при този оглед. 
Често в подобен род задачи, при които се използват помощни греди с много меки сечения, 
програмата дава визулно грешни резултати (липса на премествания). Така е защото 
автоматичното мащабиране се определя от огромните провисвания на тези греди. Решението 
в този случай е да се изключи показването на гредите от Display Options и мащабът на 
преместванията да се настрои ръчно (многократно да се увеличи), за визулизиране на много 
пъти по-малките премествания на самия диск. 

 
Преглеждат се също и се оценяват по вид диаграмите на напреженията от отделните 
товарни случаи. Следи се за съответствие на напреженията с характера на натоварването 
и деформациите. Откриват се зоните с екстремални стойности на напреженията. Разбира 
се, всички тези проверки (макар и формални и не отразявани в курсовите задачи) 
изискват опит и практика. На студентите може само да се препоръча да им обърнат 
сериозно внимание, да се опитат да анализират самостоятелно, да си поставят въпроси 
защо резултатите са такива, а не други. Да експериментират с различни натоварвания и 
да сравняват промените в поведението на модела. Така се развива инженерно чувство и 
се постига по-голяма полза от обучението. 

 



IV.1. Премествания 
Общата деформирана схема от пълното натоварване се прилага към курсовата задача, 
като върху нея се отбелязват няколко характерни премествания. Те могат да бъдат 
отчетени директно от екрана, чрез задържане на мишката върху възел или чрез десен 
клик върху него, при който се отваря прозорец съдържащ информация за 
преместванията. Може да се използват и възможностите на менюто Display; Show Tables. 
Документират се транслациите u и w. На тях съответстват транслациите по локални оси 
1 и 3 (стига да не са променяни локалните оси на възлите, което не се препоръчва да се 
прави, освен при крайна необходимост). Ротацията на възлите по ос 2, отговаряща на 
завъртането в равнината на диска, не ни интересува, тъй като тази величина не е типична 
за теорията на двумерното състояние. 

Препоръчва се преместванията да бъдат отчитани в милиметри. Също така да не се 
прекалява с точността на отчетите. Трябва да се помни, че става дума за приблизително 
решение, при което третата, а понякога дори и втората значеща цифра е лишена от реално 
значение. 
 

IV.2. Напрежения 
SAP представя компонентите на тензора на напреженията спрямо локалните оси 1 и 2 на 
двумерните КЕ. Поради това е много важно да бъдат предварително проверени (и 

 



евентулно коригирани) тези оси. Изобразяването на локалните оси се контролира от Set 
Display Options. Обикновено, но не задължително, локалните оси 1 (червена), 2 (зелена) 
и 3 (синя) съвпадат с посоките на глобалните координатни оси, а тяхното редактиране се 
командва от Assign; Area; Local Axes (за въртене на оси 1 и 2 около ос 3) и Assign; Area; 
Reverse Local 3 (за обръщане посоката на ос 3). Самите напрежения са означени като S11, 
S22 и S12 и в конкретния пример съвпадат със xσ  , zσ  и xzτ . Независимо от вида си 
всички напрежения се визуализират от програмата като разноцветни диаграми, в които 
на всеки отделен цвят отговаря област на изменение на съответното напрежение. 
Показването им се извиква от Display; Show Forces/Stresses; Shells. Освен избор на 

товарен случай или комбинация и на съответно напрежение, менюто дава още няколко 
възможности за избор, които заслужават внимание. Component Type позволява вместо 
напреженията да бъдат показвани техните равнодействащи по дебелината на елементите 
(от тази опция ще се възползваме при разглеждането на плоча). Contour Range дава избор 
в какъв диапазон на напреженията да се показват цветовете. Ако бъде оставено за 
минимална и максимална стойност числото нула, програмата автоматично определя 
цветовите диапазони. Stress Averaging позволява осредняване или не на стойностите на 
напреженията. Следващият screen shot дава нагледно обяснение на въпросната опция. 

 

 



Също така илюстрира нагледно следната много важна особеност на метода на крайните 
елементи. Преместванията, които дава МКЕ са непрекъснати функции в изследваната 
област, но напреженията не са. По границите на крайните елементи се наблюдава скоко-
образно изменение на напреженията, което разбира се е в противоречие с 
действителността. „Изглаждането“ на тези скокове е изкуствен, чисто математически 
трик, предоставен за удобство на потребителя на програмата. Големината на тези скокове 
е различна в различните области на изследвания обект и за различните напрежения и е 
важна индикация за точността на решението. При сгъстяване на мрежата тези скокове 
стават по-малки ( и точността на решението се подобрява) но никога не изчезват напълно. 
В курсовите задачи прилагането на тези цветни диаграми не е задължително (и е напълно 
безсмислено, ако са разпечани на черно-бял принтер :). 
Тези диаграми ще се ползват за определяне на зоните, в които напреженията имат 
екстремни стойности (оградените с червена линия). Като правило това са зоните на 
подпиране, местата на чупки в геометрията, средните участъци на по-големи „отвори“ 
между опорите. Според тях ще бъдат избрани няколко сечения, в които да се начертаят 
подробни линейни диаграми на напреженията. Добре е избраните сечения да съдържат 
възли, тъй като в тях най-лесно и точно се отчитат интересуващите ни напрежения. 
Стойностите на напреженията се взимат директно от екрана, чрез задържане на мишката 
последователно върху възлите от сечението. Възможно е също с десен клик върху 
елемент да се отвори прозорец, в който по-прецизно да се отчете интересуващата ни 
стойност. Възловите стойности на напреженията могат да се получат и в табличен 
формат, чрез менюто Display; Show Tables; Element Output, но това е по-неудобно. Така 
събраните подробни стойности се използват за изчертаване на търсените диаграми. То 
се прави „на ръка“, или с помощтта 
на каква да е програма с чертожни 
възможности (Excel, AutoCAD, 
Matlab или друга). Надписването и 
котирането на диаграмите е 
съгласно общите изисквания към 
оформлението на диаграмите, 
известни още от курсовете по 
съпромат и строителна статика. За 
конкретния пример подходяща 
дименсия за числените стойности е 
MPa ( 2/N mm ). Не е нужна голяма 
точност за изписваните конкретни 
стойности (не повече от три 
значещи цифри). Котирането на 
всички отчетени и използвани за 
прецизното изчертаване на 
диаграмите стойности също не е 
нужно, то само ще влоши тяхната 
прегледност. 
  

 



IV.3. Равнодействащи на напреженията и проверки за равновесие 
Диаграмите на напреженията съдържат богата количествена и качествена информация, 
но имат и недостатък. С тях се борави трудно. Затова, както и при прътовите елементи, 
най-често се използват равнодействащите на напреженията в съответните сечения. 
Математически и физически те са пълен аналог на разрезните усилия в прътовите 
елементи и много често ги наричаме също разрезни усилия. Разликата е единствено в 
това, че при прътите говорим за напречни сечения, нормални към оста на прътите 
(линиите свързващи центровете на тежестта на напречните сечения), докато в 
двумерните задачи разнообразието от възможни разрези е много по-голямо и не 
съществува еднозначно определена ос. Тези равнодействащи в дадено сечение се явяват 
интеграли на напреженията, действащи в площадките, съвпадащи със сечението. 
Например за вертикалните сечения от примера можем да напишем 

; ; .x x z xz y x
A A A

F dA F dA M z dAσ τ σ= = =∫∫ ∫∫ ∫∫  , 

където A е площтта на сечението, а z  е ордината на елементарната площ dA, мерена 
спрямо центъра на тежестта на сечението. Съобразявайки, че напреженията са 
равномерно разпределени по дебелината на диска, можем да заменим площните 
интеграли с обикновени 

; ; .x x z xz y x
L L L

F t dL F t dL M t z dLσ τ σ= = =∫ ∫ ∫  , 

където L е дължината на сечението (или по-точно казано дължината на линията, 
образувана от пресичането на средната равнина на диска и равнината на разреза). 
Да отбележим, че макар и математически възможно, интегрирането на напрежението zσ  
по вертикално сечение няма физически смисъл, тъй като става дума за напрежения, 
действащи в площадки перпендикулярни на разреза. Силите xF , zF  и въртящият момент 

yM  са приложени в центъра на тежестта на сечението и са насочени по посоките на 
координатните оси. 
При липса на аналитичен израз за напреженията, тези интегрирания са възможни 
единствено числено. За щастие този трудоемък процес, който освен това е натоварен с 
грешки, поради приблизителния характер на напреженията, може да се замени с по-
лесен, по-точен и програмно осигурен начин. Интегралите на напреженията в едно 
сечение се оказват числено равни на равнодействащите на системата от възлови сили, с 
които крайните елементи от едната страна на сечението действат върху възлите от 
самото сечение. Тези равнодействащи се определят от програмата чрез т.н. Section Cut 
Forces. 
За всяко отделно сечение, в което искаме да намерим равнодействащи (или разрезни 
усиля) трябва първо да бъде създадена група, включваща възлите по линията на 
сечението и всички свързани с тези възли елементи, намиращи се от едната страна на 
възлите. След маркирането на нужните възли и елементи от Assign; Assign to Group се 
задава име на групата. Честа грешка е в групата да бъдат включени всички елементи, 
граничещи с възлите (при което за вътрешни сечения ще получим нулеви 
равнодействащи) или да бъдат забравени граничещите с някои от възлите помощни 
греди. За вътрешни за диска сечения е важно да се помни, елементите от коя страна на 
възлите са маркирани. Препоръчва се да се дава име на групата, недвусмислено указващо 
мястото на сечението и страната на маркираните елементи. Имената на групите могат 



(но не е задължително) да бъдат предварително дефинирани от Define; Groups. Важно е 
при дефиницията на групите да бъде включена отметката Section Cut Definition. След 
подготвянето на групите от менюто Define; Section Cuts; Add Section Cut се дефинират 
самите сечения. Избират се група от която ще е „направено“ сечението; типа на 
получаваните усилия (опън/натиск, срязване, огъвае и т.н, което е по-удобно при 
оразмерителни процедури, или като сили и моменти в локалната координатна система на 
сечението, което е по-удобно в нашия случай); дава се име на сечението. Препоръчва се 
(без да е задължително) името на сечението да съответства на името на групата. 

Равнодействащите в така направените сечения се получават в табличен вид от Display; 
Show Tables. Те действат върху часта от диска, съответсваща на елементите, участващи 
в групата на направеното сечение. Приложени са в центъра на групата, чиито координати 
също са дадени в таблицата. Знаците им са според посоките на локалните оси за 
сечението 1, 2 и 3, които (ако не са изрично променяни в прозореца Section Cut Data), 
съвпадат с глобалните посоки X, Y и Z. Така например, ако за F1 имаме стойност 
F1 50.25= −  това ще означава хоризонтална сила Fx, насочена наляво. Ако става дума за 
сечението B-B-LEFT, тя ще е приложена върху лявата част от диска и ще е натискова. Но 
ако същата сила F1 50.25= −  се отнасяше за сечението B-B-RIGHT, то тя би била опънна. 
В действителност силата F1 за сечението B-B-RIGHT се оказва F1 50.25= , следователно 
е насочена надясно и причинява върху дясната част от диска точно същия натиск. 
  

 



 
С цел упражнение на казаното до тук и за проверка дали е разбрано добре (а не за да 
проверим дали SAP смята правилно :) курсовата задача завършва с проверки за 
равновесие на целия диск и на изрязани части от него. Върху целия диск (или част от 
него) действат освен зададените товари и разпределени по линиите на подпиране опорни 
реакции. Методът на крайните елементи ни принуждава да заменим тези разпределени 
реакции със серия от концентрирани опорни реакции в подпрените възли. Това впрочем 
се отнася и за товарите, които макар и зададени от нас като разпределени, всъщност се 
трансформират от програмата в еквивалентни възлови товари. Можем да правим 
проверките за равновесие именно с тези еквивалентни възлови товари и концентрирани 
опорни реакции, но това е трудоемко и излишно. Вместо това ще използваме 
равнодействащите на товарите и равнодействащите на реакциите в отделните опорни 
участъци. За целта се възползваме отново от апарата на Section Cut Forces. За примерната 
курсова задача равнодействащите на опорните реакции в запъването от ляво и във 
вертикалното подпиране долу в дясно се получават от сеченията A_A и D_D. Независимо 
дали става дума за целия диск или за част от него, трябва да бъдат изпълнени 
равновесните условия xF 0Σ = , zF 0Σ =  и TM 0Σ = . 
 
Неразделна част от задачата е и второ решение, проведено с двойно по-гъста мрежа. За 
целта използваме вече създадения модел, който запазваме под ново име и разделяме 
неговите елементи на двойно по-малки части. Често срещана грешка при това разделяне 
е забравянето да се добавят опори в новопоявилите се междинни възли. Тази досадна 
подробност може да бъде избегната ако при разделянето на елементите бъде включена 
опцията за автоматично добавяне на опори по подразбиране в новопоявяващите се възли. 
  

 



От второто решение ще се документират единствено преместванията и диаграмите на 
напреженията. Повторно дефиниране на сечения и проверки за равновесие няма да се 
правият. Причината за това е, че равнодействащите на напреженията, получени чрез 
Section Cut Forces, са интегрално точни и не би трябвало да се променят при промяна на 
мрежата. 

Важно е да отбележим (и проверим) очакваните тенденции в резултатите, при 
сгъстяването на мрежата. Характерните премествания в модела трябва да нарастват, като 
се очаква да се приближават към теоретично точните. Това отговаря на важна 
характеристика на МКЕ, а именно да дава модели с по-голяма коравина от 
действителната. Скоковете в напреженията по границите между елементите трябва да 
намаляват и цветните диаграми визуално да се „изглаждат“. Най-бавно трябва да се 
изглаждат резултатите за тангенциалните напрежения, чието определяне е натоварено с 
най-голяма грешка. Макар и бавно напреженията по границите на диска трябва да се 
приближават към теоретичните стойности, описани в частта за граничните условия. В 
зоните около чупки в геометрията, на рязка промяна в подпирането или натоварването, 
стойностите на напреженията трябва да нарастват значително. При последващи 
сгъстявания на мрежата (каквито няма да се изискват в курсовите задачи, но могат да 
бъдат направени от любознателните студенти) се очаква промените в преместванията да 
затихват. Същото се отнася и за напреженията, с изключение на описаните по-горе зони. 
В тях напреженията ще продължават да нарастват неограничено. Това са така наречените 
зони на концентрация на напреженията. В тези зони резултатите за напреженията при 
числените методи нямат правдоподобни стойности, а в теоретичен план са 
неопределими, поради липса на еднозначно определими гранични условия. 

Особено старателните студенти биха могли да приложат към задачите си таблици, в 
които да сравнят някои от резултатите от двете решения и да дадат процентни разлики. 


