
РЕШЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАР С MКЕ (със SAP 2000) 

 
Курсовата задача за цилиндричния резервоар включва традиционно ръчно 

решение, използващо помощни таблици (например на проф. Байчев – част II – теория на 
еластичността). Но е добре да бъде направено и решение „с компютър“ и резултатите да 
бъдат сравнени. Този материал представлява набор инструкции как да се създаде 
подходящ изчислителен модел с помощта на програмата SAP2000. Приложените 
картинки за изгледа на менютата са за версия на програмата 15.1.0. При по-новите версии 
на SAP има известна разлика в групирането и изгледа на менютата, но няма съществени 
промени в принципите на работа и действията с програмата. 

В хода на изграждането на модела много от стъпките са аналогични на тези, които 
се използват при моделирането на равнинния диск и пллочата от предните курсови 
задачи. Тези стъпки ще бъдат споменати съвсем накратко и без пояснения. Читателите, 
които срещат затруднения, могат да потърсят по-подробни обяснения в инструкциите за 
предишните курсови задачи. Повече внимание ще бъде отделено на новите техники и 
възможности на програмата, неизползвани до сега. Много от тези възможности се 
използват в реалното проектиране на сгради и съоръжения с помощта на SAP и 
запознаването с тях ще е от полза, излизаща извън рамките на курсова задача. 

За по-голяма конкретност на изложението 
ще моделираме следния ососиметричен 
резервоар, състоящ се от цилиндрична черупка 
(стената на резервоара), кръгла плоча (дъното на 
резервоара) и пръстеновидна плоча (обиколната 
площадка). Натоварването на резервоара е 
представено от хидростатичен натиск върху 
стената и дъното на резервоара от течност с 
обемно тегло γ [kN/m3], запълнила резервоара до горния му ръб, и разпределен по края 
на площадката линеен товар с големина F [kN/m]. Данните за материала (линейно 
еластичен, хомогенен, изотропен), за размерите и дебелините на елементите, и за 
натоварването са дадени на схемата. Тя представлява диаметрален вертикален разрез 
през оста на симетрия на резервоара (да не се бърка със схема на рамкова конструкция, 
макар визуално да прилича на такава :). 

Характерната за този тип 
задачи геометрия, предполага 
промяна още в самото начало на 
работата с програмата SAP. След 
нейното стратиране, при избора на 
нов модел от менюто File; New 
Model се избира опцията Grid 
Only, което позволява да се 
използва по-подходящата за 
случая цилиндрична координатна 
система (или по-скоро 
цилиндрична система от грид 
линии). При нея вместо грид 
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линии, успоредни на осите x, y, z на глобалната 
координатна система, се въвеждат данни за бройката 
(Number of Grid Lines) и разстоянията (Grid 
Spacing) между следните три групи грид линии: 

- в радиално направление (along Radius). За 
конкретната задача подходящи са три линии, 
отговарящи на оста на резервоара, на стената на 
резервоара и на външния ръб на площадката. 
Конкретните стойности на разстоянията в радиално 
направление ще настроим допълнително. 

-  по окръжността (along Theta). Тук се 
дефинира на колко отделни сектора (части) искаме да 
разделим плочите и съответно цилиндричната стена 
на резервоара. Понеже SAP не работи с криволинейни 
елементи, се налага да заменим кръга с вписан в него 
многоъгълник. Колкото повече деления имаме, 
толкова по-близък ще бъде многоъгълника до кръга, 
от там и резултатите от модела до „точното“ 
теоретично решение. Но по-финното разделяне води 
до по-тежък модел. Разумен баланс между точност и 
тежест на модела е разделяне на правия ъгъл на 6 до 
12 части. Респективно на пълна окръжност на 24 до 
48 части. Тук приемаме минималното разделяне, на 
което отговаря централен ъгъл от 15 градуса. Ако от 
съображения за прегледност решим да имаме грид 
линни само за четвърт от пълната окръжност, числата 
които трябва да въведем са 7 – за броя линии и 15 за „разстоянието“ между тях. 

- по височината (along Z). Тук се въвеждат брой и разстояние между грид линиите 
по височина (по посока на ос z) и няма разлика с обичайната декартова система. За 
нашите нужди са достатъчни две линии - за горния и долния край на резервоара и 
разстояние между тях – неговата височина, в случая - 6 м. 

В резултат получаваме следната мрежа от помощни грид линии. 



Налага се единствено да коригираме 
нужните ни радиуси. Това се извършва по 
стандартния начин от Define; Coordinate 
Systems/Grids…; Modify/Show System… , 
където да заменим стойностите в полето R 
Grid. При желание, можем да изтрием 
информацията в колоните Grid ID, за да не 
се виждат излишните имена на осите. 

След приключване работата по 
дефинирането и коригирането на грид 
линиите, да се обърне внимание на промяната, която настъпва в лентата с бутоните за 
управление на прозорците. Вместо познатите бутони за избор на грид равнини xy, xz, yz, 
са се появили нови бутони, rt, rz, tz, съответстващи на цилиндричната система от грид 
равнини. Горещо препоръчвам на обучаващите се „да си поиграят“ с тези бутони и 
стрелките за преминаване между грид равнините, за да свикнат с новата система на 
изобразяване. Ако по някаква причина (бъг в програмата) тези бутони липсват, те биха 
могли да бъдат извикани от настройките на лентата с инструменти (означеното 
триъгълниче в дясно). 

 
След тази предварителна подготовака, продължаваме със стандартните 

дефинирания от менюто Define на : 
- основния материал: Е –модул, коефициент на Поасон, евентуално собствено 

тегло, задаване на подходящо име на материала; 
- помощен материал: безтегловен, с много малък Е-модул и подходящо име; 
- двумерни елементи: от тип тънка черупка, с нужните ни дебелини, от основния 

материал, с подходящи имена; 
- фиктивна греда: с малко напречно сечение, от помощния материал, с подходящо 

име, която ще ни е необходима за прилагане на линейния товар F, както и за други цели; 
- товарни схеми (Load Patterns): препоръчва се да се дефинират отделни схеми за 

натоварването върху всеки от отделните елементи на резервоара – стената, дъното и 
площадката; 

- да се прегледат и евентуално коригират товарните случаи (Load Cases); 
- да се създаде комбинация (Load Combination), 

включваща всички натоварвания. 
 
Сега можем да пристъпим към изчертаването на 

резервоара. Да започнем от плочите. Най-лесно тяхното 
изчертаване става като в двумерен прозорец (бутон rt и 
настройка на правилна височина Z=0), използвайки Draw Poly 
Area изчертаем един кръгов сегмент от дъното и съответен 
сегмент от площадката. Важно е да се спазва указаната 
последователност от избор на възли (кликвания с ляв бутон на 



мишката). За триъгълния елемент – ляв клик в 1, ляв клик в 2, двоен ляв клик в 3. За 
четириъгълния елемент – ляв клик в 4, ляв клик в 5, ляв клик в 2, двоен ляв клик в 1. В 
противен случай няма да получим желаното в следващата стъпка разделяне. А то е в 
зависимост от нуждите за гъстота на мрежата в радиално направление и съотношението 
на ширина на площадката и радиуса на дъното. Минималният брой деления е както и в 
предните примери – четири за всеки характерен размер. В нашия случай от Edit, Edit 
Areas; Divide Areas разделяме двата елемента на равни части 1 по 4. 

Маркираме така получените осем елемента и преминаваме към една 
изключително полезна опция на програмата, извикваща се от Edit; Replicate…(Ctrl+R). 
Тази опция има много по-богати възможности от обикновенното копиране или местене, 
както по отношение на видовете репликиране, така и по отношение на това кои 
характеристики на обектите да бъдат запазени при репликирането, и кои - не. Горещо 
препоръчваме на обучаващите се да отделят време и да разучат самостоятелно нейните 
опции. В конкретния случай използваме радиално репликиране около вертикалната ос Z, 
23 пъти, на ъгъл 15 градуса. 

 
Операцията по репликирането може да се извърши още веднъж за помощната греда, 
която трябва да се изчертае по външния ръб на площадката. 
 

Въоръжени с мощната опция Replicate без проблем можем да начертаем и стената 
на резервоара. Позиционираме се с бутона rt и стрелките за придвижване на нужната ни 



околна повърхност, изобразена от 
програмата като разгъвка. От Draw 
Rectangular Area изчертаваме една 
вертикална ламела от стената на 
резервоара. Добре е да изчертаем и 
една помощна греда по вертикалния 
ръб на ламелата. Би трябвало да 
получим следната картина. Преди да 
извършим репликирането на 
ламелата е добре да я разделим по 
нейната височина. При това 
разделяне трябва да съобразим, че в 
зависимост от вида на задачата, в 
долния и/или в горния край на 
стената имаме така наречените краеви зони, в които възникват много бързо променящи 
се и затихващи към средата на резервоара моментови разрезни усилия. За тяхното 
прецизно отчитане ще се нуждаем от повече, по-малки по размер крайни елементи. В 
безмоментните зони, където остават само мембранните разрезни усиля, не се нуждаем от 
гъста мрежа. Затова и разделянето на ламелата по височина няма нужда да бъде на равни 
по големина крайни елементи. В конкретния пример имаме активна краева зона 
единствено в долния край на цилиндричната черупка, където ще ни е нужно сгъстяване. 
Един възможен (бърз и мързелив) начин на разделяне е да използваме помощната греда. 
Нека я маркираме и разделим от Edit; Edit Lines; Divide Frames на  части с 
неравномерна големина. В примера – на 10 части със съотношение на дължината на  
първата към последната част 1:4. Остава да маркираме ламелата и новопоявилите се 
междинни възли по дължината на помощната греда и да използваме Edit; Edit Areas; 
Divide Areas с показаната опция. 

 
Остава да маркираме така получените неравномерни по големина елементи и да 
приложим радиално репликиране със същите параметри както за плочите. В резултат би 
трябвало да имаме готова цилиндричната стена. С това изчертаването на елементите на 
резервоара е завършено. 
 Следващата стъпка е подпирането на резервоара. За конкретния пример трябва да 
забраним вертикалното преместване единствено на възлите по пресечната окръжност 
между дъното и стената на резервоара. Селектирането на този набор от възли може да се 
извърши по много и различни начини. Бихме препоръчали следната последователност от 
действия: от менюто Select; Properties; Area Sections… избираме елементите на стената 



(те би трябвало да бъдат предварително дефинирани и различни от тези на дъното и 
площадката). След това от меню View избираме много полезната и широко използвана в 
реалната практика опция Show Selection Only. Преминаваме в двумерен екран с бутон 
rt. При Z=0 и изключена опция Invisible в секцията Joints на Display Options би трябвало 
да видим нужния ни наниз от възли. Преди да ги подпрем нека се върнем отново на 
Display Options и включим локалните оси на възлите. Ще видим че те са завъртяни. 
(Вероятно защото при репликирането, в неговото подменю Modify/Show Replicate 
Options е била включена отметката Local Axes за възлите). Ще маркираме възлите и от 
Assign; Joint; Local Axes... ще се върнем към „нормалната“ им ориентация. 

 
След това ги маркираме още веднъж и за всички тях задаваме от Assign; Joint; Restraints… 
забрана за транслация единствено по вертикала (Translation 3). Това подпиране обаче е 
недостатъчно да спре свободното движение на резервоара в хоризонтална посока. Затова 
се налага допълнително подпиране. То обаче трябва да се направи „интелигентно“, така 
че да не нарушава симетрията на задачата и да позволява свободното разтягане на дъното 
вследствие на хидростатичния натиск върху стените на резервоара. Такова подпиране 
може да се постигне, като в показаните възли се добавят съответните забрани за 
транслация по посоки х и у. Тук искам да направя следния коментар: класическото ръчно 
решение използва хипотезата за неразтежимост на средната равнина на плочите. 
Осланяйки се на нея бихме могли лесно да зададем неподвижни ставни опори на възлите. 
Но в случай на силни опънни мембранни усилия в дъното на подобен резервоар, тази 
хипотеза може сериозно да бъде нарушена и резултатите ненужно изкривени. 
 
Остава ни да въведем натоварването. Върху елементите от дъното на резервоара действа 
равномерен хидростатичен натиск с големина .q hγ=  , където γ е обемното тегло на 
течността, а h е височината на водния стълб (за пълен до горе резервоар – неговата 



височина). Задаването му не крие особености. Разпределения по контура на площадката 
равномерен линеен товар F също не би трябвало да е проблем за студент, преминал 
успешно през задачата за равнинното напрегнато състояние и усвоил идеята за 
натоварване върху фиктивна помощна греда. 

Ако върху стените на резервоара е зададено равномерно налягане (какъвто случай 
в практиката представлява натоварването от компресирани газове) също може да се 
използва опцията Assign; Area Loads; Uniform (Shell)…, използвана за дъното на 
резервоара. Но тази възможност е неизползваема, когато върху двумерни крайни 
елементи трябва да се приложи неравномерно натоварване. А хидростатичният натиск е 
точно от този вид – изменя се по линеен закон по височината на резервоара – от нула на 
повърхността на течността (не е задължително резервоарът да е пълен до горе) до 
максимална стойност на дъното му. 

Тук на помощ идва друг вид товар, предвиден в програмата SAP. Така наречения 
Surface Pressure (All). Това е площен товар, с дименсия сила върху площ (например 
[kN/m2], който се задава не върху средната повърхнина на двумерния елемент, а върху 
някоя от повърхностите му. Нещо повече, този вид товар може да бъде и неравномерен. 
Единственото му ограничение е, че трябва да бъде перпендикулярен към повърхнината, 
върху която се прилага. Когато е зададен с положителна стойност, упражнява налягане 
(натиск), ако е отрицателен упражнява вакуум (опън). 

За да използваме този вид натоварване, трябва предварително да зададем 
линейния закон, по който се изменя хидростатичния натиск по височината на стената. За 
целта първо създаваме възлова схема от менюто Define, Joint Patterns…; Add New 
Pattern Name. На този етап просто създаваме име за новата схема – например „Hydro“. 
След това трябва да изберем възлите, които ще участват във въпросната схема. За 
избрана и показана единствено стената на резервоара (ако се налага отново използваме 
Show Selection Only и изобразяване в 3D прозорец), селектираме нейните възли. При 
нашата конкретна мрежа би трябвало да бъдат маркирани точно 264 възела. За тях 
избираме Assign; Joint Patterns… и в появилото се ново меню задаваме константите, 
определящи стойностите на възловата схема, в зависимост от координатата z възлите. В 
нашия случай константите са A=B=0, C = - 1/h и D=1. 

 
До всеки от възлите участващи в схемата се появяват числа, които би трябвало да варират 
от 0 в горния край на стената до 1,00 в долния край. Включваме за проверка локалните 



оси на елементите и установяваме, че вътрешната повърхност на стената е ориентирана 
по обратната страна на локална ос 3 (тази със син цвят). Това е повърхност Bottom. 
Маркираме отново стената и от Assign; Area Load; Surface Pressure (All)… задаваме 
товара, използвайки опцията By Joint Pattern и Multiplier 60 – максималната стойност на 
хидростатичния натиск. Накрая, за проверка (понеже процедурата беше дълга и сложна) 
проверяваме визулно резултата от Display; Show Load Assigns; Area с опция Surface 
Pressure Contours. 

 
 Ако всичко изглежда както трябва, можем да запазим модела с подходящо име и 
да си починем малко преди провеждането на решение, преглед и документиране на 
резултатите. 
 
 Както беше препоръчано и в предишните курсови задачи, най-добре е първо да 
бъде прегледана деформираната схема на резервоара от товарите върху отделните негови 
елементи. Най-подходящ за случая е вертикален диаметрален разрез на резервоара, 
активиран с бутон rz и централен ъгъл T=0. Ако са начертани помощни греди по възлите 
на разреза (техника, предложена в примера за плочите), те ще визуализират максимално 
нагледно деформациите. На следващата картинка са показани последователно 
деформациите от натоварването само върху стената, само върху дъното и само върху 
площадката на резервоара. За всяка от деформираните схеми мащаба е настроен на 
автоматичен режим чрез радиобутон Auto в секцията Scaling. Ако изборът на мащаб бъде 
превключен на „ръчен режим“ (включен радиобутон Scale Factor), ще установим разлика 
в мащаба между първата диаграма и следващите две от 15 пъти. 

 
Така диаграмите на преместванията потвърждават един добре известен в теорията факт. 
Стената на резервоара, която е цилиндрична черупка, въпреки значително по-малката си 



дебелина в сравнение с кръглата и пръстеновидната плочи, е многократно по-корава от 
тях. Това се дължи на нейната кривина, която оказва значително закоравяващо действие. 
Именно голямата коравина на черупките е една от най-важните им характеристики, 
превръщаща ги в изключително ефективни строителни констукции. 
 В курсовите задачи обикновено се изисква изчертаване на деформираните схеми 
единствено от пълното натоварване върху резервоара. Но разликата между напречните 
премествания в черупката и провисванията в плочите, която често се измерва не в пъти, 
а в порядъци, изискава използването на различни мащаби при тяхното визуализиране. 

 
В този случай у обучаващия се може да възникне чувството, че е нарушена 
предпоставката за постоянните ъгли между елементите, включени в корравия възел. Но 
това „чувство“ разбира се е погрешно. Самото завъртане на коравите възли трябва да 
бъде отчетено и сравнено с намереното от ръчното решение (ако то е извършено по 
деформационен метод, което се препоръчва като по-ефективно от изчислителна гледна 
точка, това завъртане ще е неизвестното в каноничното уравнение Z1). Двете завъртания 
би трябвало да са близки, но не и да съвпадат напълно (последното автора на текста би 
счел по-скоро за груб опит за нагласяне на резултатите, отколкото за щастлива 
случайност). 
 От диаграмите на деформациите се вижда ясно и друг очакван резултат. Стената 
на черупката се огъва силно единствено в долния край, където имаме активна краева 
зона. Там огъвните разрезни усилия са значителни, но те бързо намаляват и практически 
изчезват при напускане на краевата зона. Извън краевата зона поведението на стената 
следва характера на натоварването – в случая на изменящия се по линеен закон 
хидростатичен натиск. В тази си част черупката на резервоара се намира в безмоментно 
напрегнато състояние. В това състояние също има сериозни разрезни усиля, но те са от 
така наречената мембранна група. Най-съществено от тях е пръстеновидното нормално 
усилие. То е много важно от инженерна гледна точка, но понеже е пропорционално на 
напречното преместване на черупката, автора на този материал обикновенно не изисква 
от студентите си неговото графично представяне. 
 Огъвните разрезни усилия в плочите и в краевите зони на стената на резервоара 
включват радиаллния огъващ момент, радиалната срязваща сила и пръстеновдния 
огъващ момент. Най-често в курсовите задачи се представя единствено радиалният 
огъващ момент. Пръстеновидният момент обикновено се пропуска (без особено сериозна 
обосновка защо). Разрезните усилия имат постоянна големина за точки, лежащи на 
мислена концентрична окръжност в плочите, респективно с постоянна височина по 
стената на резервоара. Но те се изменят по посока на действие при промяна на 
централния ъгъл на приложните им точки. В теоретичния модел на резервоара това 
изменение е плавно. При моделиране с крайни елементи, дори при репликирането да е 



използвано завъртане на локалните оси, изменението в посоката на действие на 
разрезните усилия е скокообразно. Строго съответствие между посоката на теоретичния 
радиален момент Mr и M11 в плочите на модела (ориентиран според локалните оси на 
крайните елементи) съществува само за точките с нулев централен ъгъл за първоначално 
начертаните крайни елементи (тези, които в последствие репликирахме). Разликите са 
по-несъществени при по-голям брой крайни елементи в „направление“ на централния 
ъгъл. Те могат да бъдат забелязани, когато опцията за осредняване на разрезните усилия 
е изключена. Изключването на осредняването е задължително и за коректното отчитане 
на резултатите в зоната на връзката между плочите (кръглата и пръстеновидната) и 
стената на резервоара, където в моментовата диаграма има скок. С подобен проблем се 
сблъскахме и при отчитането на срязващите сили при междинните опори в плочите. Ако 
при моделирането локалните оси на елементите не са били завъртани по някаква причина 
(да речем за нуждите на бъдещо оразмеряване с ортогонална армировка) картината на 
моментите изгубва ососиметричния си характер и отчитането на коректните стойности 
на радиалните и пръстеновидните разрезни усилия изисква по-голямо внимание. 

 
 Отчитането на стойностите на разрезните усилия в стената на резервоара може да 
се извърши най-лесно в екран разгъвка (бутон tz и R=2,1). Обръщаме внимание на 
локалните оси. Според тях на радиалния момент сега отговаря M22. Трета локална ос е 
насочена на вън от резервоара, което определя като „долни нишки“ вътрешната околна 
повърхност на стената. 
Съгласно правилото за знаците 
на моментите в двумерни 
крайни елементи 
(положителен момент опъва 
долни нишки) отрицателните 
сойности в долния край на 
стената, отговарят на опън от 
външната страна. 

Голямата разлика в 
стойностите на моментите в 
плочите и черупката ни дават 
повод да покажем още една 



много полезна опция на програмата – възможността да регулираме обхвата и от там 
цветовете на изобразяваните стойности. При стойности по подразбиране нула за 
минималните и максималните стойности на изобразяваните усилия, SAP определя 
автоматично обхвата на стойностите, използвайки най-големите и най-малките 
стойности на усилието в целия модел. Задавайси други (поне една ненулева) стойности, 
можем да регулираме цветовите диапазони и да постигнем по-нагледни и удобни за 
работа цветни изображения. 

 
В края на инструкциите ще покажем 

проверка на равновесието на изрязан сегмент 
от кръговия корав възел, в който се 
съединяват стената, кръглата и 
пръстеновидната плочи. Тази проверка е 
задължителна при ръчно решение и е добре да 
бъде съпоставена с компютърното решение. 
Но опитът означените разрезни усилия да 
бъдат отчетени от модела и нанесени на схемата на възела ще доведе до (може би) 
неочакван резултат, при който проверките за равновесие няма да бъдат удовлетворени. 
Това разбира се не означава, че SAP смята грешно. Проблемът е в това, че на схемата не 
са нанесени разрезните усилия, действащи в радиалните равнини, ограничаващи разреза.  
Нанасянето на всички разрезни усилия върху една пространствена схема на изрязана част 
от коравия възел е доста трудоемка и изпълнена с възможности за грешки задача. Ако 
държим да се упражним в проверка за равновесие на възел, бихме могли да го направим, 
използвайки познатия от първа курсова задача апарат на Section Cut Forces. За целта 
дефинираме следните три групи, включващи елементите от стената, дъното и 
площадката на резервоара, граничещи с възела, който ни интересува. 

 

 

 

 
 

 



За всяка от трите групи дефинираме от Define; Section Cuts… съответните сечения. От 
менюто Display; Show Tables, секцията Structure Output, получаваме общата опорна 
реакция и равнодействащите по сеченията. 

Геометричната интерпретация на 
данните от таблиците води до следната 
схема. Вертикалната опорна реакция във 
възела можем да получим като разделим 
общата опорна реакция GlobalFZ на броя на 
възлите. Тя съвпада с опорната реакция, 
която можем да получим и директно от 
Display; Show Forces/Stresses; Joints… Следва 
да отбележим, че това са „чисти“ сили и 
моменти. Ако желаем да получим 
разпределени на метър величини, би трябвало да разделим стойностите на 1/24 част от 
обиколката на резервоара. Оставяме на читателя да провери, че равновесните проверки 
са удовлетворени. 

Доброто документиране на резултатите изисква още изчертаване на диаграми на 
разрезните усилия, за предпочитане в диаметрален разрез на резервоара. Но понеже това 
изчертаване не крие особености спрямо предишните задачи (и понеже автора на този 
материал е мързелив :) диаграмите няма да бъдат показани тук. 
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