
I. Малко теория
Следващата курсова задача по дисциплината ТЕП е посветена на изследване напрегнатото 
и деформирано състояние на широко използваните в строителството плочи. Плочите са 
равнинни двумерни обекти, при които дебелината е много по-малка от останалите им 
размери. За разлика от задачата за равнинното напрегнато състояние, която изследва 
същите по вид тела (наричани понякога равнинни дискове), при плочите натоварването и 
подпирането са приложени перпендикулярно на диска, по посока на неговата дебелина. 
Изследването на плочите е възможно при приемането на редица предпоставки за тяхното 
поведение. Според приетите предпоставки са изградени редица различни теоретични 
модели на плочи. В зависимост от това доколко реалното поведение на изследваната плоча 
се доближава до съответните предпоставки, се избира и най-подходящият теоретичен модел 
(както и програмен продукт, в който да е заложен въпросният модел). В учебния курс по 
ТЕП е представен моделът на Тънките Еластични Корави Плочи, известен още като модел 
на Кирхоф – Лав. Ще се спрем накратко на предпоставките в теорията на Кирхоф. 

I.1. Предпоставки
Нека за конкретност приемем, че плочата е 
разположена хоризонтално така, че 
координатната равнина xOy я разполовява по 
нейната дебелина. Дебелината ще означаваме 
с t и ще приемаме, че тя е много по-малка от 
другите характерни размери на плочата a и b. 
Говорим, че плочата е тънка. Когато дебелината на плочата е съизмерима с другите характерни 
размери, може да се наложи да се използват други теоретични модели - на дебелите плочи). 
Средната равнина (означена с осови линии на фигурата) играе много важна роля в теорията 
на плочите. Тя е своеобразен аналог на оста при прътовите елементи. Ние ще се 
интересуваме основно от точките на плочата, лежащи на средната равнина. Ще приемаме, 
че натоварването е разпложено именно върху средната равнина и е вертикално (успоредно 
на z). Ще приемаме, че подпирането на плочата се осъществява по линии и точки от същата 
средна равнина. При деформирането на плочата вследствие на натоварване, средната 
равнина преминава в средна повърхнина като в сила са следните предпоставки: 

- Точките от средната равнина получават само вертикални премествания. Иначе
казано средната равнина на плочата е неразтежима. В стандартните означения за 
преместванията, това можем да запишем така: за точки от плочата с координати ( , ,0)x y  

0u v= = . Вертикалните премествания на точките от средната равнина w са функция на 
двете променливи x и y, указващи еднозначно тяхното местоположение. Функцията 

( , )w w x y=  играе основна роля в теорията на плочите. Чрез нея и нейните производни се 
определят всички интересуващи ни величини в плочата. 

- Провисванията на точките от средната равнина ( , )w x y  са малки в сравнение с
дебелината на плочата t. Плочата е корава. В практиката най-често именно 
неудовлетворяването на тази предпоствка (плочата не е достатъчно корава) води до 
необходимост от използване на други теоретични модели (теория на гъвкавите плочи, на 
мембраните и др.) 

- Праволинейните нормали към средната равнина (вертикалните линии с дължина t,
преминаващи през дебелината на плочата) след деформацията на плочата остават 
праволинейни, нормални към средната повърхнина, в която преминава средната равнина, 
без да променят дължината си. 
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- Материалът, от който е изградена плочата е хомогенен, изотропен, идеално 
еластичен. Казаното по-горе не е в сила при изследване на многослойни плочи. Също така при 
стоманобетонни плочи, особено с голяма разлика в процента на армиране в различните 
направления, влиянието на ортотропията трябва да се има пред вид. 

 
I.2. Напрежения и разрезни усилия 

При изследването на тънка корава еластична плоча, се разглежда мислено изрязан 
своеобразен диференциален елемент с размери dx, dy и t. Върху околните площадки на този 
елемент, с нормали успоредни на координатните оси, действат следните напрежения. 

Приема се, че върху граничните хоризонтални площадки отсъстват напреженията zσ , zxτ  и 

zyτ . В съответствие с хипотезите за поведението на плочата напреженията се изразяват чрез 

функцията на провисването w. Напреженията xσ  , yσ  и xyτ  се изменят по дебелината на 
плочата по линеен закон. Достигат максимални по големина стойности за точките от горния 
и долния ръб на плочата, докато за точките от средната равнина имат нулеви стойности. 
Тангенциалните напрежения xzτ  и yzτ  се изменят по параболичен закон. За точките от 
горния и долния ръб имат нулеви стойности, а са максимални по големина за точките от 
средната равнина. Нормалните напрежения xσ  и yσ  причинявт огъване, тангенциалните 

напрежения xyτ  и yxτ  - усукване, а напреженията xzτ  и yzτ  - срязване. 
Равнодействащите на напреженията се получават чрез интегрирането им по дебелината на 

плочата и както и при прътовите елементи се наричат разрезни улилия. Изразяват се отново 
чрез производните на функцията на вертикалните премествания на средната равнина w. 
Наричат се: 

- Огъващи моменти 
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- Усукващи моменти 
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- Срязващи сили 2
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В горните формули величината 
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За разлика от прътите, при които разрезните усилия са приложени в точка (центъра на 
тежестта на напречното сечение), тук разрезните усиля са приложени в пресечните линии 
на средната равнина с нормалните към нея напречни сечения. Те са разпределени по линии 
величини. От тук и важната разликта в дименсиите на разрезните усилия при плочите и 
гредите. Mx, My и Mxy имат дименсия на момент разпределен върху дължина [kNm/m]. Qx и 
Qy имат дименсия на сила върху дължина [kN/m]. Друга много важна разлика с разрезните 
усилия при прътите е свързана с техните индекси. При прътите индекса оказва посоката на 
разрезното усилие. Например My е момент, насочен като вектор по оста y, причиняващ 
огъване в равнината xOz. При плочите индексът указва напреженията, с които е свързано 
разрезното усилие. Например My е момент, свързан с (произлизащ от) напреженията yσ . 
Така My се стреми да огъва ивица от плочата успоредна на оста y, макар че приет като вектор 
е насочен по оста x. 
Между огъващите моменти, срязващите сили и напречния товар съществуват 
диференциални зависимости, аналогични на тези при огъването на гредите, на които тук 
няма да се спираме. Ще отбележим само основното уравнение при плочите.То се извежда 
като се разглежда диференциалния елемнт показан по-горе, натоварен с разрезните усилия 
и напречния товар. Условието за равновесие на вертикалните сили в него, след известни 
преобразования води до следното уравнеие, наречено уравнение на Софи Жермен – 
Лагранж 

4 ( , )( , ) q x yw x y
D
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Чрез интегрирането на това уравнение можем да определим неизвестните провисвания на 
точките от средната равнина на плочата, а от там и всички интересуващи ни величини – 
разрезни усили, напрежения или деформации във всяка точка от плочата. 
 

I.3. Гранични условия 
За решаването на уравнението на Софи Жермен – Лагранж ( както и за решаването на което 
и да е диференциално уравнение), е необходимо да познаваме граничните условия по 
краищата на изследваната плоча. Тъй като уравнението на СЖ-Л е от четвърти ред, са 
необходими по две гранични условия за всяка гранична точка. Тук ще се спрем единствено 
на елементарния случай на плоча, очертана от прави гранични линии, успоредни на 
координатните оси. По всяка от тези линии ще имаме възможност за избор между три вида 
подпиране 

- Идеално запъване. При него точките от плочата по граничната линия нямат 
вертикални премествания и нямат завъртане около граничната линия. Това завъртане се 
представя чрез първата частна производна на преместването, по отношение на 
координатата, перпендикулярна на границата. Същевременно в запъването възникват 
неизвестни огъващ момент и срязваща сила. В примера, за когото се отнасят инструкциите, 
запъване имаме по граници 1 и 4. 



- Идеално ставно подпиране. Този вид подпиране възпрепятства вертикалните 
премествания, като в същото време позволява свободно завъртане на края на плочата. Това 
от своя страна позволява нулиране огъването в посока, перпендикулярна на границата, 
математически представено чрез нулиране на втората частна производна. При липса на 
огъване се нулира и огъващия момент в направление, перпендикулярно на границата. В 
примера, за когото се отнасят инструкциите, ставно подпиране имаме по граници 2, 5 и 8. 
Двете неизвестни величи са големината на завъртането и опорната реакция, респективно 
срязващото разрезно усилие. 

- Свободен край. При него плочата провисва и се завърта свободно. Провисването и 
завъртането са неизвестни. Нулеви стойности имат огъващия момент и обобщеното 
срязващо усилие в направление, перпендикулярно на свободния край. В примера, за когото 
се отнасят инструкциите, свободен край имаме по граници 3, 6 и 7. 
Обобщеното срязващо усилие Q* се въвежда именно във връзка с отчитането на граничните 
условия. То представлява сбора на същинското срязващо усилие перпендикулярно на 
границата и първата производна по посока на границата на усукващия момент. 
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Например, в диаграмата на срязващата сила Qy за сечение E-E, се вижда ясно как стойността 
на срязването в свободния край не е нула. Нулева е обобщената срязваща сила, която не е 
представена. 
Тук може да се отбележи, че такива идеални опорни условия не се срещат в реалната 
практика, където най-често подпирането на плочите се осъществява с греди или стени, 
които имат своята огъвна и усуквателна коравини. При това положение границите на 
плочите получават както премесвания и завъртания, така и огъващи моменти и срязващи 
сили, зависещи от коравините на подпиращите ги елементи. Отчитането на граничните 
условия в този случай е много по-трудно и в курсовата задача по ТЕП няма да бъде 
разглеждано. Изследването на сложното взаимодествие между плочи и греди се илюстрира 
в курса по МКЕ. 
Трябва да се отбележи, че при непрекъснати плочи, състоящи се от няколко свързани 
полета, по вътрешните граници на тези полета също трябва да се отчитат гранични условия. 
Най-често тези гранични условия са свързани с непрекъснато преминаване на плочите над 
неподдаваеми ставни опори. В този случай освен нулеви премествания за общия край на 
отделните полета имаме еднакво завъртане и еднакви огъващи моменти в направление, 
перпендикулярно на линията на подпиране. Тези по-специфични „вътрешни“ гранични 
условия обикновено не се включват в курсовите задачи. 
 

II. Изчислителен модел 
С помощта на програмата SAP 2000 създаваме модел на плочата. Тъй като много от 
стъпките са аналогични с тези при работата върху първата курсова задача (равнинно 
напрегнато състояние) изложението ще бъде по-кратко и без картинки за всяка отделна 
стъпка. При затруднения с интерфейса, препоръчвам да се изплозват инструкциите към 
първата курсова задача. Започва се със създаване на нов модел и проверка на дименсиите. 

II.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. Помощен материл с многократно по-малък E-модул няма да се 
наложи да се създава, освен ако в заданието не е включен линейно разпределен товар (в 



практиката такива са товарите от зидове, когато се налага прецизното им отчитане), за чието 
„прилагане“ върху плочата ще е необходима помощна греда. 
Дефиниране на сечения. За плочата се дефинират двумерени елементи (Area Sections) от 
тип Shell, подтип Shell-Thin (тънка черупка). За нуждите на курсовата задача е достатъчно 
да се изплозва и Plate-Thin (тънка плоча), но ако плочата е част от цялостна конструкция, 
при която плочите прехвърлят хоризонтални товари към вертикални носещи елементи, 
използавенето на елементи от тип плочи ще доведе до грешка. Задава се дебелината на 
плочата и материала, от който е направена. Задължитело е да се зададе коректната дебелина 
в полето Thickness Bending. В Thickness Membrane, може да се зададе както същата 
дебелина, така и произволно друго число. Ако е необходимо (в конкретния пример не е), се 
създава спомагателна греда (Frame section) със сечение с размери от порядък дебелината на 
плочата и помощния материал. Дават се подходящи имена на сеченията. 
Дефиниране на грид линии. Добавяме линни минаващи по границите на отделните полета 
от плочата. Може да се въвеждат или координатите на линиите, или разстоянията между 
тях. Евентуално може да се дефинират и грид линии в средите на полетата. 
Дефиниране на товарни схеми (Load Patterns). В тях ще се добавят товарите. Могат да 
бъдат създадени и непосредствено преди задаването на натоварването. Препоръчва се 
създаване на отделни товарни схеми за натоварването във всяко отделно поле. 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 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. По подразбиране програмата създава сама 
товарни случаи със същите имена като схемите с вид линейно статично решение. 
Дефиниране на комбинация от отделните товарни случаи. Създаваме комбинация, 
включваща всички товарни случаи, за отделните полета с коефициенти на участие единица. 

II.2. Изчертаване на модела 
Започва се с изчертаването на мрежата от двумерни крайни елементи. Всичко казано по 
отношение изискванията към мрежите за равнинното напрегнато състояние остава в сила и 
за плочите. На студентите се препоръчва да представят моделите си за преглед и одобрение 
от преподавателя, преди да се насочат към документирането на резултатите. 
Ще се използва само едно решение, затова мрежата е добре да бъде достатъчно гъста. Всяко 
отделно поле трябва да е разделено на осем или повече части в направление на късата 
посока (по изключение шест). При наличие на много къси полета (например за балкончето 
в примера), може и на по-малко елементи, но никога по-малко от два. Добре е мрежата да 
има възли в средите на отделните полета, където се очакват максимални стойности на 
провисването и огъващите моменти. Задължително е мрежата да бъде съвместима (с общи 
възли за елементите по вътрешните линии на подпиране). Препоръчва се първоначално 
изчертаване на един елемент за всяко отделно поле и последващо разделяне на необходимия 
брой части. За осигуряване съвместимостта на мрежата е най-подходящо първо да се 
използва делене тип Cookie Cut Based On Selected Point Objects, а получените елементи да 
се разделят на съответния брой равни части от Divide Area Into This Number Of Objects. 
Разбира се при този подход за полета 1 и 3 нямаме точно разделяне на равни по големина 



елементи и възли точно по средата им в хоризонтална посока, но това не е съществен 
проблем. 

II.3. Подпиране 
Непрекъснатото подпиране по граничните линии се моделира чрез блокиране 
необходимите степени на свобода на възлите от Assign, Joint Restraints. В курсовата задача 
са показани минималните необходими подпирания. Вертикалното преместване – tr.3 се 
прилага за всички възли по граничните линии. Запъването изискава още блокиране на 
ротациите в двете хоризонтални направления – rot.1 и rot.2. За ставни подпирания по посока 
x, трябва да е забранена rot.2, а завъртането над опората трябва да е свободно (да няма 
включена rot.1). За ставни подпирания по посока y, обратното – забранена rot.1, свободно 
завъртане rot.2. Пресечните точки на линиите на ставно подпиране се моделират като 
запъвания. (Напомняме, че локалните координатни оси на възлите 1, 2, 3 съвпадат по 
подразбиране с глобалните оси x, y, z). Това минимално подпиране има недостатъка, че не 
е стандартно (изобразява се като звездичка), което затруднява визуалния преглед на модела. 
Препоръчва се да се използва пълно запъване с блокиране на всичките шест степени на 
свобода, като за линиите на ставно подпиране, да се освобождава единствено ротацията в 



посока, перпендикулярна на подпирането. Така опорите на възлите се визуализират с 
правоъгълници по посоките на забранено завъртане и триъгълници по посоките на 
позволено завъртане. 

II.4. Натоварване 
Натоварването на плочата се осъществява от Assign, Area Loads, Uniform (Shell). Ако се 
избира посока Gravity, а не посока Z в глобална координатна система натоварването се 
задава с положителната си стойност (посока, обратна на ос z, вертикално надоло). Да се има 
пред вид, че това е равномерно натоварване, приложено върху средната повърхнина на 
двумерните елементи. Да се внимава натоварването да се прилага в правилно избраните 
товарни схеми. Ако са зададени линейно разпределени товари, трябва да се използват 
безтегловни помощни греди с пренебрежимо малка коравина (както при задачата за 
равнинното напрегнато състояние). Рядко срещаните в практиката случаи на неравномерно 
натоварване изискват по-специални техники и не се разглеждат тук. 
 

III. Решение и документиране на резултати 
Преди провеждане на решението от Analyze, Set Analysis Options се настройват активните 
степени на свобода за решение на плочи в xOy координатна равнина. Преглеждат се отново 
подпирането и натоварването. След провеждане на решението и преглед на *.log файла за 
съобщения за грешки се пристъпва към преглед на резултатите. Препоръчва се да се 
прегледат деформираните схеми от натоварването върху отделните полета. При подходящо 
завишен мащаб на изображението трябва ясно да се проследяват завъртанията при ставните 
опори и липсата на завъртане при запъванията. Също така се вижда характерното 
„обръщане“ (деформация в противоположна посока) в съседните на натовареното полета.  

 
Ако не се забелязва нищо нередно се пристъпва към документиране на резултатите. В 
задачата ще се искат единствено диаграми на преместванията, на огъващите моменти и на 



срязващите сили по сечения, минаващи през средите на полетата и по свободните краища. 
Отчитането на преместванията не крие особености. Те се извикват от Display, Show 
Deformed Shape. Препоръчително е преместванията да бъдат отчитани в милиметри. 
Полезна хитрина е използването на двумерни прозорци xz или yz през съответните x или y 
координати (ако по сеченията няма въведени грид линии, може да се използват 
възможностите на View, Set 2D View). Възможно е също вместо да се изобрази наниз от 
отместени възли (които остава да се свържат „на ръка“), по сеченията които ни интересуват 
да се начертаят предварително и в последствие да се визуализират деформирациите на 
помощни фиктивни греди. Освен преместванията е добре да се отчетат завъртанията над 
опорите. Те дават важна информация доколко големи са завъртанията (респективно 
усукванията) на евентуално съществуващи подпиращи греди при реални конструкции. 

 
 
Напреженията се изобразяват чрез цветни 
диаграми, по същия начин както и в 
равнинната задача от Display, Show 
Forces/Stresses, Shells. Но за разлика от 
предишната задача, тук ще се интересуваме от 
разрезните усилия. В споменатото меню от 
секцията Component Type вместо Shell 
Stresses трябва да изберем Resultant Forces. 
При това положение вместо познатите 
означения за напреженията S, виждаме три 
групи величини, означени с буквите F, M и V. 
Напреженията в използваните от нас Shell 
елементи се разпределят в общия случай по 
трапецовиден закон по дебелината на елементите. По подобие на представянето на 
температурното въздействие, познато на студентите от курса по статика, напреженията 
могат да се представят като сбор от равномерно по дебелината на елемента напрежение и 
знакопроменливо напрежение, с нулева стойност в средната равнина на елементите и 
максимални стойности в точките от горната (респективно долната) повърхност. 
Равнодействащите на равномерните компоненти на напреженията S11, S22, S12 се бележат 
с F11, F22, F12 и носят названието мембранни разрезни усилия. При равнинна задача (в 
която напреженията са равномерни по дебелината на диска) те са единствените разрезни 
усилия. При плочи (както видяхме в теоретичната част на инструкциите) напреженията S11, 
S22, S12 са знакопроменливи, обратно симетрични спрямо средната равнина на плочите. В 
този случай нямаме равномерно разпределена компонента на напреженията и мембранните 
усилия F11, F22, F12 имат нулеви стойности. Равнодействаащите на нормалните 
напрежения S11 и S22 са огъващите моменти M11 и M22. Равнодействащите на 
тангенциалните напрежения S12 са усукващите моменти M12. Срязващите напрежения в 
напречно направление S13 и S23 са разпределени константно по дебелината на плочите (за 



разлика от параболичния закон в теорията на Кирхоф). Техните равнодействащи са 
срязващите сили V13 и V23. Усилията M и V образуват групата на така наречените огъвни 
разрезни усилия. При черупките (с представител на които ще имаме удоволствието да се 
запознаем в следваща курсова задача) имаме едновременно мембранни и огъвни разрезни 
усилия. Може да се отбележи, че черупковият (Shell) елемент, използван в SAP, 
представлява прост сбор от два вида елементи – равнинен и плочов, споделящи обща 
геометрия и възли. От там и двете отделно въвеждащи се дебелини при неговото 
дефиниране – една за мембранното действие на равнинния елемент и една за огъвното 
действие на плочовия. 
Както напреженията, така и разрезните усилия са свързани с локалните оси на елементите. 
В случай, че осите 1 и 2 (лежащи в средната равнина на елемента) не са завъртани спрямо 
ос 3, а ос 3 не е обръщана, локалните оси 1, 2, 3 са успоредни и съвпадащи като посока с 
глобалните x, y, z. При това пложение M11=Mx, M22=My, M12=Mxy, V13=Qx, V23=Qy. 
Най-голямо значение при плочите имат огъващите моменти. За тях ще се изискват диаграми 
в характерните сечения, изчертани съгласно стандартните изисквания за оформление на 
диаграми на разрезни усилия. Усукващите моменти имат по-второстепенна роля и макар да 
участват заедно с огъващите моменти при строгото оразмеряване на плочите, обикновенно 
не се интересуваме от тях. Една от причините за това е, че най-често при плочи с правоъглно 
очертание усукващите моменти са големи в близост до ъглите на плочите, където 
огъващите моменти са малки, а в средата на плочите, където са максималните огъващи 
моменти, усукванията са близки до нула. В коплект с огъващите моменти (както и при 
прътовите конструкции) вървят диаграмите на срязващите сили. 
При изчертаването на диаграмите на огъващите моменти и срязващите сили (но не като 
техен заместител!!!) може да се използва симпатичния инструмент Draw Section Cut. Той 
дава нагледна представа за вида и мащаба на диаграмите. В следващата картинка е показан 
вида на диаграмите за М22 и V23 за сечение Е-Е от примерната курсова задача. 

 
В ляво са показани усилията с осредняване на резултатите, а в дясно без осредняване на 
резултатите. Освен, че огъващите моменти са нарисувани „на обратно“, положителни се 
считат моментите, опъващи долните нишки на плочите и в диаграмите би трябвало да се 
нарисуват отдолу (от към страната на реално опънатите нишки), прави впечатление нещо 
по-важно. Огъващите моменти „преминават“ непрекъснато през границите между 
елементите. Но срязващите сили (същото важи и за усукващите моменти) се оказват 
прекъснати по границите между елементите. Това важеше и за напреженията в равнинната 
задача. Осредняването на резултатите е без значение, когато говорим за огъващите 
моменти, но то внася съществена грешка за диаграмите на срязващите сили в зоните над 
междинните ставни опори, където в диаграмите трябва да има скок, приблизително равен 
на разпределената по опорната линия реакция. При осредняването на срязващото усилие 
(удобно за останалите части от диаграмата) този скок се губи. Затова при отчитането на 



стойностите на срязването в елементите, граничещи с междинни подпирания, трябва да се 
изключи осредняването на резултатите. 
Освен диаграми на разрезните усилия в отделни сечения, в примерната курсова задача е 
показан и един много бърз и в същото време достатъчно информативен „инженерен“ начин 
за документиране на максималните стойности на огъващите моменти в полетата и над 
опорите на непрекъсната плоча. При него стрелките (може би неудачно изобразени като 
двойни), не показват моментите като вектори, а посоките на нишките, които моментите 
огъват. 
 

IV. Оценка на резултатите 
Курсовата задача завършва с оценка на резултатите за максималните огъващи моменти в 
едно отделно взето поле от непрекъснатата плоча чрез Метод на Маркус. Това е един много 
прост и лесен табличен метод за приблизително определяне на огъващите моменти в 
правоъгълна плоча, подпряна по четирите си краища. Подробности за метода и таблици за 
неговото използване могат да се намерят във всеки добър учебник или ръководство по 
стоманобетон. Маркус разглежда шестте възможни случая на четиристранно подпиране на 
правоъгълна плоча с размери xl  и yl  - от четири ставни подпирания – случай 1, до четири 

запъвания – случай 6. В зависимост от съотношението y

x

l
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кой случай на подпиране имаме, от таблиците отчитаме три коефициента xm , ym  и xχ . 
Максималните огъващи моменти в полето се определят от елементарните формулки 
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върху плочата товар. Коефициентът xχ  се използва за определяне на частта от товара, която 
се „предава“ в съответното направление и може да се използва за определяне на момента в 
запъването (няма да се възползваме от него в курсовата задача). Изрично трябва да обърнем 
внимание, че за случаи 2, 3 и 5 е важна ориентацията на размерите xl  и yl . Може да се окаже, 

че размерът, означен в таблиците с xl , отговаря на размер от непрекъснатата плоча по 
посока y (какъвто е случая с примера). Тогава резултатът от метода на Маркус за Mx ще 
отговаря на огъващ момент My от решението със SAP. За поле 1 от примера отчитаме 



Самото сравнение на резултатите почива на следната идея. Съседните на проверяваното 
полета, непрекъснато свързани с него над междинните ставни подпирания, играят ролята 
на своеобразни еластични запъвания за изследваното поле. Граничните случаи на това 
еластично запъване са иделно ставно подпиране (когато съседното поле не възпрепятства 
по никакъв начин завъртането над междинната опора) и запъване (когато съседното поле 
„блокира“ напълно завъртането над междинната опора). В първия случай, моментите в 
изследваното поле ще имат максималните възможни стойности. Във втория случай 
запъването към съседното поле ще „изтегли“ моментовата диаграма нагоре над опората и 
моментите в полето ще намалеят. Така реалните резултати за моментите в полето, получени 
със SAP, би трябвало да попаднат между резултатите от решенията чрез метода на Маркус 
за случая на ставно подпиране към съседните полета и за случая на запъване към съседните 
полета. Освен тази проверка за откриване на груби грешки в крайно елементния модел, 
метода на Маркус има своето приложение за бързо получаване на екстремни резултати за 
огъващи моменти в плочи, които използвани при оразмеряване дават на проектанта един 
консервативен подход и решение в полза на сигурността. 




