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1.Въведение 
 

 

3 

 В това ръководство за програмния продукт SAP 2000 са 

изложени основните принципи  за работа при решаването на 

задачи от строителната статика на прътовите конструктивни 

системи.  Това ограничение в обхвата се налага от подготовката на 

студентите, които изучават предмета “Компютърни системи в 

строителството” през зимния семестър на трети курс. За пълнота 

на изложението само в примера за стоманената ферма е показано 

използването на възможността за оразмеряване на стоманени 

конструкции. 

 Основно внимание е отделено на използването на 

потребителския интерфейс, различните начини за въвеждане на 

данните, описващи изчисляваната система и възможностите за 

представяне на получените от изчисленията резултати.  
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 При излагането на материала широко са използвани 

изображенията на диалоговите кутии с подробно обяснение на 

действията на потребителя при използването им. 

 Стремежът е да се създадат началните умения за по-

нататъшно успешно използване на програмния продукт SAP 2000 при 

изучаване на предметите, свързани  с теория на еластичността и 

динамика на строителните конструкции. Знанията по „Метод на 

крайните елементи” ще помогнат на студентите да разберат 

принципите на функциониране на изчислителните модули в 

програмата SAP2000.  

 Частите за сеизмичен анализ и оразмеряване на стоманени и 

стоманобетонни елементи са подходящи за студентите от четвърти и 

пети курс.  

 Както се вижда, предлаганото помагало е само една първа 

крачка в по-дългия процес на овладяване на компютърните 

технологии в строителното инженерство. 
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2.Програмен интерфейс 
 Начален прозорец. 

5 
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 Създаване на нов модел -  от менюто File се избира New 

Model. От падащия списък се задават дименсиите – kN,m,C  

(килонютон за сила, метър за разстояние, Целзиев градус за 

температурно въздействие). 

6 
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• Секцията Blank стартира изграждането на модела от нулата. Използва 

се когато се вмъква модел от друг файл или се импортва модел от dxf 

файл. 

• Секцията Grid Only генерира помощна мрежа която се използва за 

прихващане на курсура на мишката към пресечните точки на линиите 

от мрежата (grid lines). Дефинирането и се извършва спрямо 

глобалната координатна система. 

• Секцията Beam  генерира непрекъсната греда като се задават брой 

отвори – number of spans   и дължина на отворите. Секцията 2D 

Trusses  генерира равнинна ферма. 

• Секцията 2D Frames  генерира равнинна рамка.  В полето Numer of 

Stories се задава брой етажи,  в полето Number of Bays се задава брой 

отвори.Съответно Story Height – височина на етажа  и  Bay Width – 

ширина на отвора. 

7 
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 Меню Options   - то е достъпно след като е отворен модел, 

или е започнат нов. 

8 
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 Препоръчително е последната опция на менюто Options 

(Set Menu Level) да се избере : Advanced. 

 Както всяко Windows приложение, лентите с инструменти 

могат да бъдат визуализирани на работния екран или съответно 

скривани. Това става като върху активна лента с инструменти се 

щракне с десен бутон и се сложи отметка върху списъкът с техните 

имена. Лентите могат да бъдат местени в краищата на екрана. 

9 
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Опцията Reset 

Toolbars 

възстановява 

първоначалното 

състояние на 

лентите с 

инструменти.  

Задаване на 

цветове – по 

подразбиране 

фонът е черен , 

frame елементите са 

жълти, опорите - 

зелени. От менюто 

Options -> Colors 

10 
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 За да се смени 

цветът на фона се щраква с 

ляв бутон на мишката върху 

бутона  Background   и от 

отворилата се палитра се 

избира бял цвят. 

 Аналогично се 

променят цветовете на 

Frames  - frame елементите 

вместо жълто  - черно, Frame 

Distributed Loads -  цвят с 

който се изобразяват 

разпределения товар и 

силите от натоварването,  

Опорите – Restraints  и 

ставите, Q и N апаратите. 

11 
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 Задаване на дебелина на 

линиите на изображение  на 

frame елементите и големина на 

шрифта на текста на диаграмите 

– От менюто Options се избира   

Dimensions/Tolerans. Отваря се 

диалоговата кутия Dimensions 

/Tolerances Preferences.в полето  

Screen Line Thickness се задава 

3 пиксела (по подразбиране е 1) 

Minimum Graphic Font Size се 

задава 6 пиксела (по 

подразбиране е 3) Бутонът Reset 

to Defaults възстановява 

оригиналните настройки 

 

12 
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 За да бъдат илюстрирани промените в интерфейса както и 

част от останалите настройки ще бъде разгледана непрекъсната 

греда с два отвора. 

File / New Model  -> Beam  

Отваря се диалоговата кутия  Beam и се оставят настройките по 

подразбиране ;  Number of Spans  :   2   ; Span Length  : 6 

(генерира се непрекъсната греда с два отвора по 6 метра). 

13 
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Първоначално се отварят два прозореца с изгледи 3D 

(пространствен)  и изглед в равнината XZ. Временно ще затворим 

изгледа XZ. 

В прозореца  3D  ще бъдат представени 

основните средства за визуализация. 

Zoom in  - еднократно щракване с мишката върху бутона 

увеличава мащаба на изображението с 10%. Опцията е 

достъпна и от менюто View  /  Zoom in One  

14 
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Zoom out  - еднократно щракване с мишката върху бутона 

намалява мащаба на изображението с 10%. Опцията е 

достъпна и от менюто View  /  Zoom out One  

Previous Zoom  –  връща последния изглед 

Rubber Band Zoom – Служи за увеличаване на изгледа на 

детайл от изображението. Чрез последователно щракване с 

ляв бутон на мишката в прозореца на модела се дефинира 

правоъгълна област, която в последствие заема целият 

екран. 

15 
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Изглед след командата  

Rubber Band Zoom 

Restore Full View – премащабира изображението така, че целият 

модел да се вмести в активния прозорец. 

Изглед след командата 

Restore Full View 

16 
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Pan –  използва се за преместване на изображението, като се 

запазва мащабният коефициент. 

бутоните се използват за превключване на изгледа 

спрямо трите равнини и тримерен изглед. 

служи за „скъсяване на frame елементите“ за по-доброто им 

визуално представяне: 

служи за ротация 

на модела 

17 
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View / Set Display Options. 

Диалогова кутия с настройки по подразбиране 

18 
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С ляв бутон на мишката се избира желаната опция. 

В случая са избрани опциите да бъдат показани номерата и 

локалните оси на рамковите елементи. 

19 
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С лилаво е 

изобразена 

глобалната 

координатна 

система за модела с 

оси  X Y и Z. С 

червено зелено и 

синьо са изобразени 

осите 1 , 2  и  3  на 

локалните 

координатни 

системи за 

рамковите (frame) 

елементи. 

20 
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3.Моделиране на равнинна 

рамка 
Статическа схема 

22 
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1.Съставяне на изчислителен модел: 

           Върху статическата схема се нанасят възлите. Спазват се 

следните правила: 

        -  при опора се слага възел 

        -  при става , Q или N апарат се слага възел 

        -  при свободен край се слага възел 

        -  при наличие на ъгъл различен от 180 градуса се слага 

възел.Това правило е    продиктувано от факта, че два frame 

елемента могат да се съединяват само във възли. 

 

23 
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нанасяне на възлите 

24 
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Съединяват се отсечките от статическата схема, в краищата на 

които има възли.Това са frame елементите, които изграждат 

изчислителния модел 
 

25 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

26 

Изграждане изчислителен модел на рамката. 

От менюто File се избира New Model, съответно от диалоговата 

кутия опцията Grid Only. 

диалогова кутия за 

помощна мрежа (Quick 

Grid Lines)  

26 
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 Броят на помощните линии се задава спрямо глобалната 

координатна система в секцията Number of Grid Lines. По ос X се задава 5, 

тъй като, конструкцията е равнинна и принадлежи на равнината XZ, 

помощна мрежа по ос  Y не е необходима и е зададено 1. По Z съответно 3 

помощни линии.  В секцията Grid Spacing се задава разстоянието между 

отделните линии. В разглеждания модел за оси X и Z са зададени първите 

размери съответно 1.1 и 1.8 метра, а по Y тъй като помощната линия е само 

една е без значение опцията Y direction – трябва числото в полето да е 

положително. 

Тъй като размерите на отделните участъци са различни помощната мрежа 

след появяването й на екрана ще бъде редактирана. 

  В секцията First Grid Line Location се задава местоположението 

спрямо глобалната координатна система на първата помощна линия. По 

подразбиране тя съвпада с началото на координатната система. 

27 
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помощна 

мрежа с 

първоначално 

избраните 

разстояния 

между 

линиите. 

28 
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 Редактирането на помощната мрежа става като се 

щракне с десен бутон върху някоя линия и се избере Edit Grid 

Data. 

29 
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 В диалоговата кутия се избира Modify/Show System. 

Отваря се диалоговата кутия Define Grid System Data, с 

първоначално зададените настройки. Съответните ординати се 

изчисляват спрямо началото на глобалната координатна система. 

 

 На следващите два слайда са представени съответно 

диалоговата кутия с първоначално избраните координати при 

използването на опцията Grids Only и редактираните (желаните) 

координати. 

 

30 
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Първона- 

чални 

настройки 

на 

помощната 

мрежа 

31 
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редактирани 

настройки на 

помощната 

мрежа 

Избира се 

OK и в 

диалоговата 

кутия 

Coordinate/ 

Grid Systems 

OK. 

 

32 
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  редактирана помощна мрежа 

33 
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 Изчертаване на frame елементи. От менюто Draw се избира 

Draw Frame/Cable/Tendon. 

 Курсурът на мишката се променя, изчертаването става като се 

посочи желаният начален възел и се щракне с ляв бутон на мишката 

върху съответната точка от помощната мрежа. В случай, че искаме  

да започнем друг frame елемент с начален възел различен от крайния 

на последния линеен елемент – се щраква с десния бутон на мишката 

в произволна точка от работното пространство. Курсурът на мишката 

не се променя и се остава в режим на чертане, но може да бъде 

избрана произволна точка от помощната мрежа. В случай, че искаме 

да излезем от режим на чертане, натискаме клавиша Escape от 

клавиатурата. 

34 
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 Задаване на опорни условия: първо се селектира възелът, 

в който се слага опората.От менюто Assign се избира Joints, а от 

него Restraints.Опорните условия се задават спрямо локалната 

координатна система за възела. 

1 съвпада с  Х 

2 съвпада с  Y 

3 съвпада с  Z 

 

36 
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 За разглежданата равнинна рамка във възли 5 и 6 са 

ограничени преместванията по оси  1,2 и 3. 

 Опорното  условие на възел 7 се задава, като се ограничат 

преместванията по оси 1 и 2. 
 

37 
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 По подразбиране локалната координатна система за 

рамковите (frame) елементи е както следва: 

- ос 1 е с направление по оста на елемента.Положителната 

посока е от начален към краен възел. 

- ос 2 е перпендикулярна на ос 1 и лежи в равнината xz. Нейната 

положителна посока съвпада с положителната посока на ос Z. 

Ако елементът е вертикален, положителната посока на ос 2 

съвпада с положителната посока на ос Х от глобалната 

координатна система. 

- ос 3 е перпендикулярна на равнината XZ (направлението  й 

съвпада с ос Y , като посоката се определя от векторното 

произведение на ос 1 и 2.  

38 
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 Задаване на трикратна става във възел 3: 

в софтуерния продукт се приема, че ставата принадлежи на 

frame елемента като разстоянието до възела е безкрайно 

малко.Когато се задава еднократна става на даден frame 

елемент (може и на повече от един наведнъж), от менюто 

Assign се избира Frame -> Releases/Partial Fixity 

 

за frame елементи 2 и 5  се избира Moment 33  End 

За frame елемент 3  -  Moment 33 Start. 
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Axial Load  „N“  апарат,   Shear Force 2  „Q“ апарат. Тук осите 1,2,3 

са оси на локалната координатна система за frame елемента, като 

начален и краен възел се определят от посоката на векторът ос 1. 

Начален възел е този, който е избран първи. При вмъкване на 

модел или част от съществуващ модел, а също и при 

размножаване на frame елементи с опцията Mirror в случай, че не 

се знае кой възел е начален, може да се избира опцията Set 

Display Options. 
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 Задаване на натоварването : 

Концентрирана сила във frame елемент 4: 

селектира се прътът и от менюто Assign -> се избира Frame Loads 

-> Point 
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В диалоговата кутия Frame Point Loads се избира радиобутонът 

Forces, координатна система Local и направление по локалната ос 

2 (перпендикулярно на елемента). 

Силата е разположена по средата на frame елемента , който е с 

дължина:  

𝐿 = 2.52 + 52 

По-удобно е да се работи с относителни координати. Цялата 

дължина се приема равна на единица, следователно средата на 

елемента е с координата 0.5. В полето Load се задава -100kN, тъй 

като силата е с обратна посока на вектора ос 2. 
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 Задаване на огъващ момент във възел 4 : това може да 

стане по два начина: 

 -като се избере елемент 3 и се зададе като концентриран товар в 

края на пръта 

 -като се избере възел 4 и се избере Assign -> Joint Loads ->Forces 

Ще бъде разгледан вторият начин –  

45 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

46 

моментът се изобразява 

като вектор с двойна 

стрелка, а посоката 

съвпада с 

положителната посока 

на ос Y от глобалната 

координатна система 

(посоката на вектора 

момент се определя с 

правилото на дясната 

ръка. ) 
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 Стартира се анализът. Резултати – „М“ диаграма:  както 

можеше да се очаква във възел 4 има скок от 50kNm. 

 

48 

Допълнителна информация за интерфейса на програмата, 

използван при анализа на рамкови елементи е дадена в 

приложение 2 
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4.Линии на влияние 

 

За статическа схема в  примера е избрана непрекъс-ната греда. 

  File -> New Model . В диалоговата кутия New Model от      падащия 

списък се избират дименсии: 

  kN ,  m,  Co .  и Beam за непрекъсната греда.  
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 За  получаване на линия на влияние трябва да се зададат 

последователно път, превозно средство, подвижен състав и 

съответната товарна комбинация за мостовото натоварване. 

 

 От менюто View се избира Set Display Options и се поставя 

отметка в полето Labels на секцията Frame/Cable/Tendon. 
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Отваря се 

диалоговата кутия 

Path Data и чрез 

бутона Add се 

задават frame 

елементите, които 

съставят пътя от 

линията на влияние. 
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 От менюто Define се избира Moving Loads -> 

Vehicles. За да се получи линия на влияние, трябва да се 

зададе превозно средство от секцията Choose Vehicle Type 

to Add. 
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 От менюто Define -> Moving Loads -> Vehicle Classes 
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Запазват се опциите 

подразбиране 
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 От менюто Define се избира Add New Load Cases 

60 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

61 

61 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

62 

62 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

63 

63 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

64 

 От менюто Assign се избира Set Analysis Options. 

Избира се Plane Frame и се стартира анализът. 
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 От менюто Display се избира  Show Influence Lines 

Проекциите на 

реакциите са спрямо 

локалната 

координатна система 

на възлите - 

 по подразбиране: 

-   1  съвпада с  Х 

-   2  съвпада с  Y 

- 3  съвпада с  Z 
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Опция Frame 

Проекциите 

на усилията 

са спрямо 

локалната 

координатна 

система на 

рамковите 

елементи 
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 Линия на влияние за „М“ – диаграма за средата на първия 

елемент 

 Линия на влияние за „Q“ – диаграма за средата на първия 

елемент 
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Посоките на линиите на влияние и техните стойности са с 

обратен знак на приетите у нас. 
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5.Температурни въздействия. 

 Разгледаният пример е от учебника по строителна 

статика на проф. Банко Банков  [1]: 

 За показаната статическа схема да се определи 

вертикалното преместване на възел Е. 
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 В представения пример на конструкцията има следните 

характеристики: 

правоъгълно сечение със страни  b = 0.4 м.   и   h = 0.8 м. 

материал с модул на еластичност  E = 3*107   kN/m2  и  

коефициент на температурно разширение α = 1*10-5  1/С0 

 

 

 Няма да се спираме на изграждането на статическата 

схема. Ще бъдат разгледани създаването на материала и 

сечението. 
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 Задаване на материал  

от менюто Define се избира  Material, отваря се диалоговата кутия 

Define Materials, а след това се избира бутона Add New Material. 

Появява се диалоговата кутия Material Property Data 

 

в полето Material Name and Display Color се задава:   MATERIAL 

 

в полето Modulas Of Elastisity, E   се задава:   3E+07  [kN/m2] 

 

в полето  Coefficient of Thermal Expansion, A   се задава:   1E-05  

[1/Co] 
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 Задаване на сечение : 

от менюто Define се избира  Section Properties, след това Frame 

Sections, отваря се диалоговата кутия Frame Properties 
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 В горния десен ъгъл се избира групата сечения характерни 

за съответния материал. На фигурата са показани сеченията за 

стомана. Изборът от падащия списък не означава, че сечението 

автоматично се асоциира за съответния материал. 

 

 Правоъгълното сечение се намира в библиотеката concrete. 

 -  > 
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 В полето Section Name се задава име на сечението (по 

подразбиране, то е  FSEC2) 

 От падащия списък Material  се задава материалът, от 

който са изградени елементите с въпросното сечение. 

 В секцията Dimensions се задава височина  и широчина на 

сечението -  

Depth (t3)  0.8 метра       и      Width (t2)  0.4 метра        

Под  t3 = 0.8 метра се има в предвид дебелина на сечението 

перпендикулярно на локалната ос 3 на frame елемента. 

Под  t2 = 0.4 метра се има в предвид дебелина на сечението 

перпендикулярно на локалната ос 2 на frame елемента. 

 Избира се бутонът OK и в диалоговата кутия Frame 

Properties се появява името на новото сечение -  FSEC2 
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 Селектират се всички елементи (например чрез Ctrl + 

Enter) и от менюто  Assign се присвоява току-що дефинираното 

сечение на елементите от конструкцията : 

Assign / Frame / Frame Sections 

В отворената диалогова кутия Frame Properties се избира името 

на създаденото сечение. 
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На екрана се изписва името на сечението върху frame елементите  
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Задаване на температурни въздействия 

Средна температура 

елементи :  AC, CD, DE 

 

tсредно =
−18+24 

2
= 3℃      

∆t = 24 − −18  = 42℃ 

 

 

елемент :  BD 

tсредно =
24+24 

2
= 24℃      

∆t = 24 − 24 = 0℃ 
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 Задаване на tсредно за участъци  AC, CD, DE :  селектират 

се съответните frame елементи. 

 От менюто Assign се избира  Frame Loads / Temperature 

отваря се диалоговата кутия Frame Temperature Loading  
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 Температурен градиент: 

температурният градиент се задава в 

зависимост от посоката на съответната 

ос от локалната координатна система.  

-   участък  AC : 
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 Тeмпературният градиент се изчислява като разлика от 

температура t1  и температура t2 , като t2 от към страната към 

която сочи вектора на локална ос 2. 

 (-18 – 24  )/0,8 =  -52,5 
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участъци CD и DE 
 

24 - (- 18) / 0,8  =  52,5 
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участък BD  - температурите от двете страни на елемента са 

еднакви - следователно температурният градиент е нула. 

Изключва се собственото тегло и се стартира анализът. 

След появата 

на деформира-

ната схема, за 

по – прецизно 

отчитане се 

задават мерни 

единици : 

[kN,mm,oC ]. 
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5.Оразмеряване на стоманена покривна ферма. 

 В настоящия пример ще бъде разгледана ферма 

подложена на натоварване от собствено тегло и сняг – сняг ляво, 

сняг дясно и сняг пълно [5].За простота ще бъде пропуснато 

натоварването от вятър и земетръс. 

 Статическа схема 
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- натоварване от собствено тегло: 
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- натоварване от сняг ляво 
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- натоварване от сняг дясно 
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- натоварване от сняг пълно 
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 Изграждане на модела – моделът ще се изгради на два 

етапа: първо ще бъде изградена лявата половина , а след това 

като се използва симетрията и се копира огледално, ще се получи  

дясната част. 

 

 От менюто File се избира New Model  и Grid Only. 

Задава се помощна мрежа през три метра по ос Х и 2,4 метра по 

ос Y , която впоследствие ще бъде редактирана. 
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Задаване на помощна мрежа 
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 Първо се изчертават левият и средният вертикали, а след 

това се изчертават два frame елемента по направлението на които 

лежат горният и долният пояс.  
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 Горният пояс се разделя на три равни части , а долният на 

две в съотношение две към едно. 

 

 Селектира се горният пояс  от менюто Edit ->  Edit Lines -> 

Divide Frames 
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диалогова кутия за разделяне на Frame елементи : 
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 Аналогично се селектира долният пояс  и в диалоговата 

кутия Divide Selected  Frames 

В полето Number of Frames се задава 2 , а в полето Last/First  

Ratio се задава  0,5  (втората част е два пъти по-къса от първата) 

 

 Изчертават се левите диагонали и вертикал – фиг.5 
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 Копиране огледално на лявата част от фермата: 

Селектира се всичко с Ctrl + A , след това се щраква с ляв бутон 

върху средния вертикал, за да бъде изключен от селекцията. 
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 От менюто Edit се избира Replicate, а от там -  Mirror 

 Избира се опцията Parallel to Z (равнината, спрямо която ще 

бъде извършено копирането, е успоредна на Z.)  

 

 Трябва да се зададе проекция на равнината за копиране в 

равнината XY : 

 Тя трябва да бъде перпендикулярна на съществуващите 

елементи, за да бъдат новите елементи в една равнина със 

съществуващите.  
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Резултат от огледалното копиране 

106 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

107 

 Задават се стави и опори :   

 Assign  -> Frame  -> Releases/Partial Fixity 

Слагат се отметки в секцията Moment 3-3 върху  Start  и End.  
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 Задаване на товарни състояния и комбинации: 

От менюто Define се задава  Load Patterns   

изключване на собственото тегло : 
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 За товарно състояние Gk се задава тип на товара DEAD.  

Това означава, че този товар е постоянен и ще присъства във 

всички товарни комбинации. Последователно се задават товарните 

състояния  Sl, Sr , с множител нула за собствено тегло (то е 

включено в натоварването на товарно състояние Gk) и тип  на 

товара  LIVE 
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 От менюто Define се избира  Load Cases 
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 Задаване на товарно състояние Gk: селектират се двата 

крайни възела принадлежащи на горния пояс и от менюто Assign -

>  Joint Loads-Forces.  

 Отваря се диалогова кутия Joint Forces 
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Задаване на товарни комбинации:  
 

 

 

Комбинирането на товарните ситуации се извършва съгласно  

БДС EN 1990  - виж приложение 1   [1],[2] 

От менюто Define се избира  Load Combinations  

 

В диалоговата кутия Define Load Combinations се избира Add New 

Combo. 
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 Коефициентът на натоварване за собствено тегло е 1.35 , а 

за сняг е 1.5. Те се задават в полето Scale Factor.  

 

Аналогично се дефинират комбинациите :  

собствено тегло плюс  сняг ляво :  GkSl 

собствено тегло плюс  сняг дясно :  GkSr 

 

В диалоговата кутия Define Load Combinations се появяват 

дефинираните товарни комбинации. 
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фермата  ще бъде оразмерена по EN 1993–1-1 

Товарна  комбинация Коефициенти пред товарните 

състояния 

GkSk1 Gk = 1.0;   Sk = 1.0 

GkSk Gk = 1.35; Sк = 1.5 

GkSl Gk = 1.35; Sl = 1.5 

GkSr Gk = 1.35; Sr = 1.5 
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Задаване на 

характеристики на 

материала  - стомана 

клас S235 

Характеристиките на 

материала са както 

следва:  
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 Задаване на сечения:  за оразмеряването на фермата се 

приемат 2L профили с възлова плоча 10 милиметра между 

тях.Профилите са със сечения както следва: 

 

2L 50.50.5 

2L 56.56.5 

2L 70.70.6 

2L 75.75.7 

2l 80.80.7 

2L 110.110.7 

 

 Профилите ще бъдат създадени с приложението Section 

Builder 
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 От менюто Define -> Section Properties -> Frame Sections -> 

Add New Property  
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Щраква се върху началото на главната координатна система XY. 

Появяват се два L профила. За да им бъдат зададени съответните 

размери и ориентация се щраква с десния бутон на мишката върху 

тях. 
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 Резултат от избраните характеристики 
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 Аналогично се създават сечения с 2L профили и възлова 

плоча между тях с дебелина десет  милиметра. 

 Важно е да се отбележи, че за ширина на сечението се 

задава сумата от рамената на профилите плюс дебелината на 

възловата плоча. Затова в полето Width се задава 0,23 метра , а 

междината – в полето Separation 0.01 метра. 

 

 Ще бъде използвана възможността на Sap2000 при 

оразмеряването да избира измежду зададен брой сечения. 

 

  В менюто Define -> Section Properties ->Frame Sections  
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 Създаване на съставно сечение 
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Избор на група 

сечения за 

долен пояс. 
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Избор на група сечения за пълнежни пръти. 
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А i3 i2

9.6 1.53 2.45 таблично

9.5 1.54 2.47 sect. builder

1.0% -0.7% -0.8% разлика

10.82 1.72 2.69 таблично

10.7 1.73 2.71 sect. builder

1.1% -0.6% -0.7% разлика

16.3 2.15 3.25 таблично

16.08 2.17 3.29 sect. builder

1.3% -0.9% -1.2% разлика

20.15 2.3 3.47 таблично

20.02 2.32 3.47 sect. builder

0.6% -0.9% 0.0% разлика

21.6 2.45 3.67 таблично

21.4 2.48 3.71 sect. builder

0.9% -1.2% -1.1% разлика

30.4 3.4 4.85 таблично

29.8 3.44 4.92 sect. builder

2.0% -1.2% -1.4% разлика

50.50.5

56.56.5

70.70.6

75.75.7

80.80.7

110.110.7

От таблицата се вижда, 

че разликите са от 

порядъка на 1 – 2  

процента. 

Сравняване на геометричните характеристики на използваните 

профили, получени от Section Designer и табличните стойности  [8] 
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 Селектират се прътите от долния пояс и им се присвоява 

сечение USections. Последователно се задават сечения на горния 

пояс, опорните диагонали и пълнежните пръти. 

 

 Стартира се анализа и след него от менюто  

Design -> Steel Frame Design -> View / Revise Preferences.  

Отваря се диалоговата кутия Steel Frame Design Preferences  
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Задаване на 

настройки за 

нормите на 

проектиране за 

нашата страна. 
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 Задаване на възловите премествания за втора група 

гранични състояния. 

 

 Design -> Steel Frame Design -> Set Displacement Targets 

Възел 4 е долният възел по средата на фермата и 6 см. е 1/300 от 

отвора й. 
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 Задаване на товарни комбинации: по подразбиране 

Sap2000 генерира четири товарни комбинации 
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Товарна 

комбинация  

DSTL2, 

генерирана от 

програмата 
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 Създаване на товарни комбинации 
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 Приети сечения преди проверката извършвана от Steel 

Frame Design. 
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 Стартира се анализът, след което се избира Design -> Steel 

Frame Design -> Start Design -> Check of Structure. 

138 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

139 

 Резултати от оразмеряването . 

 Със съответните цветове е показана степента на 

използване на сечението. Sap2000 започва със сечението, 

намиращо се по средата от списъка, даден в AutoSelect. Поради 

тази причина някои от прътите са преоразмерени, а за избраните 

товарни комбинации има и нулеви пръти. За пълнежните пръти 

(сечение VD) използваната носимоспособ-ност е под 50% . 

Следователно трябва да се коригира списакът с 2L профили. 

 Стартира се анализът и се преоразмеряват сеченията. 

139 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

140 

промяна на съставното 

сечение VD. 
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Резултати от оразмеряването . 
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7. Обмен на данни между AutoCAD и SAP2000 
Задаване на геометрични характеристики на сечение с помощта 

на командата Massprop от AutoCAD. 

 Ще разгледаме сечението на фигура 1, което представлява 

греда на масивен мост.  
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 Селектират се всички елементи ,  изграждащи профила и 

се избира командата Region.  

Следва съобщение в командния ред:  Region Created.   

Стартира се командата Massprop , в командния ред се появява 

текст : Select Objects: . 

 Селектира се част от контура на фигурата. 

 Стартира се изчислението и се появяват резултатите в текстов 

вид: 
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 Когато има една ос на симетрия, началото на 

координатната система се премества върху тази ос на 

характерно място от сечението. При две оси на 

симетрия,  се премества в пресечната им точка. 

 

REGIONS   ---------------- 

  

Area:                    3550.0000 

Perimeter:               379.2541 

Bounding box:         X: -30.0000  --  30.0000 

                      Y: 0.0000  --  120.0000 

  

Centroid:             X: 0.0000 

                      Y: 50.4085 

Moments of inertia:   X: 14747458.3333 

                      Y: 564593.3333 
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Product of inertia:  XY: 0.0000 

Radii of gyration:    X: 64.4532 

                      Y: 12.6111 

Principal moments and X-Y directions about centroid: 

                      I: 564593.3333 along [0.0000 1.0000] 

                      J: 5726866.0798 along [-1.0000 0.0000] 

Мерните единици са сантиметри.  

Следва кратко описание на текстовия резултат: 

Area:              3550.0000    - площ  в квадратни сантиметри. 

Perimeter:               379.2541  - периметър в сантиметри. 

Bounding box:         X: -30.0000  --  30.0000 

                        Y: 0.0000  --  120.0000 
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Координати на долният ляв и горният десен ъгъл на мисления 

правоъгълник ограждащ сечението съответно : (-30,0)  и (30,120). 

Moments of inertia:   X: 14747458.3333       Y: 564593.3333 

 

Инерционни моменти в  сантиметри на четвърта степен – спрямо 

осите X и Y на локалната координатна система 

Product of inertia:  XY: 0.0000 

                   

Центробежен момент в  сантиметри на четвърта степен. 

 

Radii of gyration:    X: 64.4532 

                      Y: 12.6111 
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Principal moments and X-Y directions about centroid:  

 

                      I: 564593.3333 along [0.0000 1.0000] 

                      J: 5726866.0798 along [-1.0000 0.0000] 

 

 

Инерционни моменти спрямо главните оси I  и  J.  

В скоби са дадени посочните косинуси – които ще бъдат обяснени 

със следващия пример: 
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Area:                    5200.0000 

Perimeter:               360.0000 

Bounding box:   

       X: 0.0000  --  80.0000 

             Y: 0.0000  --  100.0000 

    Сечение без оси на симетрия 
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Centroid:             X: 29.2308 

                      Y: 41.9231 

 

Moments of inertia:   X: 13693333.3333 

                      Y: 6613333.3333 

 

Product of inertia:  XY: 5080000.0000 

 

Radii of gyration:    X: 51.3160 

                      Y: 35.6622 

 

Principal moments and X-Y directions about centroid: 

 

                      I: 1604129.4899 along [0.4013 -0.9160] 

                      J: 5120229.4844 along [0.9160 0.4013] 
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 Случаи когато в сечението има отвор(и): 
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 Стартира се командата Region , селектират се двата 

правоъгълника (външният и вътрешният). 

 

 С командата Subtract  от външния правоъгълник се 

изважда вътрешният и разликата между тях е търсеното сечение: 

Subtract   Select objects:  

Първо се селектира външният контур чрез щракване с ляв бутон 

на мишката, след това - вътрешният. 

 

 Стартира се командата Massprop и се селектира част от 

сечението или цялото сечение с ограждащ прозорец. Следва част 

от получените резултати: 

152 
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Area:                    88.0000 

Perimeter:               88.0000 

 

 Площта е равна на разликата от площите на двата 

правоъгълника : 10*16  -  12*6  =  88  см2. 

 

 Периметърът е равен на сумата от двата периметъра : 

 2*(16 + 10)  + 2*(6 + 12) = 88 см. 

153 
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Съставно сечение: 

154 
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 Стартира се команда Region:  

селектират се с ляв прозорец двата профила. В командния ред се 

появява съобщението 2 Regions created. За да се обединят двата 

профила в едно сечение се стартира командата Union и се 

селектират  двете области (региони). 

Command: union 

Select objects: Specify opposite corner: 2 found 

 

 Сега вече двете фигури ще бъдат едно цяло.  Например - 

ако се селектира някоя от страните на лявата фигура, то 

автоматично се избират всички сегменти на двете сечения. 

 

 За да бъдат намерени геометричните характеристики на 

двата профила се използва командата Massprop.  

155 
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Area:                    34.0000 

Perimeter:               72.0000 

Bounding box:         X: -7.5000  --  7.5000 

                      Y: -4.5000  --  4.5000 

Centroid:             X: 0.0000 

                      Y: 0.0000 

 

Moments of inertia:   X: 378.8333 

                      Y: 1228.8333 

Product of inertia:  XY: 0.0000 

 

Radii of gyration:    X: 3.3380 

                      Y: 6.0118 

 

Principal moments and X-Y directions about centroid: 

                      I: 378.8333 along [1.0000 0.0000] 

                      J: 1228.8333 along [0.0000 1.0000] 

157 
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 Задаване геометрични характеристики на нестандартно 

сечение получени чрез командата massprop (на AutoCAD) в SAP2000. 

158 
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Вмъкване на геометрчен модел, генериран в AutoCAD, с помощта 

на dxf файл. 

Напречен разрез 

на тунела 

161 
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 Ще бъде съставен модел на външната страна на профила 

на тунел. 

 Изчертава се едната половина като след това с командата 

Mirror ще бъде копирана огледално и  получена и другата 

част.Чрез командата Divide се разделят двете части на дъгата  на 

по 8 равни части всяка. Получените  точки се свързват с отсечки 

(които  в  SAP2000 ще бъдат интерпретирани като frame 

елементи). 

162 
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Чертеж на контура 

на външната страна, 

съставен от отсечки 

(frame елементи) 

163 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

164 

 Следващата стъпка е да се създаде нов слой  Sap_frames 

в AutoCAD  и отсечките (frame елементите) да бъдат присвоени 

към този слой. Селектират се всичките frame елементи и се 

преместват с командата MOVE  кaто долният край на лявата 

колона трябва да бъде в началото на координатната система 

(0,0). Текущият файл се записва с разширение    .dxf    

 Стартира се Sap2000 и се вмъква току що  създаденият 

файл с разширение .dxf . Това става по следния начин: 

File –> New Model ->  Blank  (създава се празно работно 

пространство ). 

File – >Import  -> AutoCAD  .dxf  File и се задава път до файла. 

164 
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 Избира се коя от трите оси на глобалната координатна 

система на Sap2000 да бъде вертикална за модела. Това става по 

следния начин: задава се коя от осите в AutoCAD  е вертикална 

(обикновено за двумерен модел това е  y  и следователно това, 

което е разположено в равнината XY на AutoCAD  се разполага в 

равнината XZ  на Sap2000. Това, което е успоредно на y в 

AutoCAD , става успоредно на  Z  в Sap2000. 

165 
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 Задължително трябва да се създаде сечение, тъй като за 

разлика от случаите, когато се вмъква модел от шаблон, при 

вмъкване от dxf файл програмата не създава сечение по 

подразбиране. 

 Задава се сечение с двоен Т профил  с височина 24 

сантиметра и се присвоява на всички frame елементи. 

168 
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8.Решаване на някои задачи от строителната 

статика с помощта на нелинейния анализ в 

SAP2000 

Ще бъдат разгледани три задачи: 

- връзки на пространственото укрепване,чиито 

диагонали работят само на опън; 

- дървена ферма с диагонали работещи само на натиск; 

- отчитане на разрезните усилия от втори ред с помощта 

на P-D анализ. 
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Пространствено укрепване с диагонали работещи само на 

опън. 
 



       Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

             катедра „Автоматизация на инженерния труд“  

171 

171 

Изграждане на модела – диагоналите ще бъдат с диаметър 16 

милиметра.От менюто Assign / Frame Tension/Compression Limits 

От менюто Assign / Frame  се избира 

Tension/Compression Limits. 

Ако се стартира анализът с настройките, 

по подразбиране ще се получат разрезни 

усилия на натиск в диагоналите. 
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Разрезни усилия при настройки по подразбиране 
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За да се изключи натискът, 

анализът се задава нелинеен. 
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Осови сили 

след 

стартиране на 

нелинейния 

анализ 
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Покривна дървена ферма с диагонали работещи само на натиск. 
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Поради използваните съединения  - челни врязвания и 

възглавници, диагоналите могат да работят само на натиск. 

При натоварване от сняг в едната половина от фермата в 

средните диагонали може да се получи опън.Това налага те да 

бъдат дублирани. 
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Линеен анализ за товарна комбинация собствено тегло плюс сняг ляво. 

 

Аналогично, както при противоветровите връзки се стартира нелинeен 

анализ за товарните състояния  “LEFT” и “RIGHT”.Поради симетрията ще 

бъде разгледана комбинацията от товарна комбинация сняг ляво и 

собствено тегло. 
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Разрезни усилия при изключен опън от средните диагонали 
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Решаване на стоманена рамка с отчитане на разрезните 

усилия от втори ред с помощта на P-D анализ. 

 

Ще бъде разгледана едноотворна и едноетажна рамка, част 

от сграда с размер 60 на 18 и височина 5 метра. 

Сградата се намира в района на Силистра.  

Като действащи външни товари ще бъдат разгледани 

натоварване от сняг и вятър. 

 Именно поради тази причина е избран районът на Силистра 

– с наличие едновременно на високи стойности на 

натоварването от сняг и вятър. 

 

Рамката е от стомана клас S235. Сеченията на колоните и на 

ригела са съответно: HE 260A  и  HE 700x352 
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Натоварване на ригела : 

 -собствено тегло покрив 

,

,

, 1

,

,

0.5*6 3.5 6.5 /

6.5*1.35 8.78 /

Съгласно БДС EN 1991-1-3 и националното приложение към него [5]: 

* * * * *

2.2*0.8*1*1*6*0.8 8.45 /

8.45*1.5 12.68 /

Товарни състояни

k r

d r

k r k e t

k r

d r

g kN m

g kN m

s s c c b c

s kN m

s kN m



  

 



 

 

, ,

, , 0

я:

8.78 12.68 21.45 /

* 8.78 12.68*0.5 15.12 /

(виж приложение I за района на Силистра)

I

r d r d r

II

r d r d r

q g s kN m

q g s kN m
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Натоварване на колони : 

 -собствено тегло на ограждане и колони : 

,

,

, ,10 ,0

,

,

6*0.5 0.68 3.68 /

3.68*1.35 5 /

Съгласно БДС EN 1991-1-4 и националното приложение към него [7] 

лява колона

( )* * * * *

1.93*0.705*0.42*1*1*6 3.43 /

3

k c

d c

k cL e pe b season dir

k cL

d cL

g kN m

g kN m

w c z c q c c b

w kN m

w

  

 



 



,10

,

,

.43*1.5 5.15 /

дясна колона 

0.31

1.93* 0.31*0.42*1*1*6 1.51 /

1.51*1.5 2.26 /

pe

k cR

d cR

kN m

c

w kN m

w kN m



 

   

  



Зона A B C D E 

h/d cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 cpe,10 cpe,1 

5 -1,2  -1,4  -0,8  -1,1  -0,5 +0,8  +1,0  -0,7 

1 -1,2  -1,4  -0,8  -1,1  -0,5 +0,8  +1,0  -0,5 

≤ 0,25 -1,2  -1,4  -0,8  -1,1 -0,5 +0,7  +1,0  -0,3 

 

Z [m] ІІ кат. ІІI кат. ІV кат.

1 1.08 1.28 1.18

2 1.42 1.28 1.18

3 1.64 1.28 1.18

4 1.80 1.28 1.18

5 1.93 1.28 1.18

6 2.04 1.39 1.18

7 2.13 1.48 1.18

8 2.21 1.57 1.18

9 2.29 1.64 1.18

10 2.35 1.71 1.18

11 2.41 1.77 1.24

12 2.47 1.83 1.29

13 2.52 1.88 1.35

14 2.57 1.93 1.40

15 2.62 1.98 1.44

100 4.01 3.45 2.93

Ce(Z) 

Аеродинамични коефициенти: 
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,

, 0

, 0

,

,

Товарни състояния:

-товарно състояние I

3.68*1.35 5 /

1.5* * 1.5*3.43*0.6 3.05 /

1.5* * 1.5*2.26*0.6 1.36 /

-товарно състояние II

3.68*1.35 5 /

1.5* 1.5*

d c

I

dcL k cL

I

dcR k cR

d c

I

dcL k cL

g kN m

w w kN m

w w kN m

g kN m

w w





 

  

   

 

 

,

3.43 5.15 /

1.5* 1.5*2.26 3.39 /I

dcR k cR

kN m

w w kN m
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От менюто Define / Load Cases : 
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При нелинейния анализ не важи принципът на 

суперпозицията. 

 

Приносът на разрезните усилия от втори ред ще бъде 

илюстриран за огъващите моменти при запъванията на 

колоните.   

I товарно 
 състояние kNm 

II товарно 
 състояние 

kNm 

линейна постановка : 30.16 56.11 

отчитане на моменти 
от II ред : 

32.1 58.72 

разлика : 6.4% 4.7% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Моделиране на товарните ситуации съгласно БДС EN 1990 [2] 

 

Основни ситуации 

ik
J i

iiQkQPjkjG QQpG ,,,,,,, """""" 
 


1 1

011 

където: 

 Gk,j е характеристичната стойност на  Jто  постоянно въздействие; 

 G,i е коефициентът на натоварване за Jто  постоянно въздействие; 

 P е предварителното напрягане; 

 P е частният коефициент на сигурност за предварителното напрягане;  

 Qk,1  е характеристичната стойност на  главното променливо въздействие; 

 
Q,1  

е коефициентът на натоварване на главното променливо въздейст-
вие; 
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( ) :

1,5 1,35. 1,0,Q G

При проверки за якост и устойчивост STR

когато увеличава и когато намалява

общата сума

  

Извънредни ситуации 

 ik
J i

ikdjk QQилиApG ,,,,,, "")("""""" 
 


1 1

211211 

1,1 2,1

1,1

Изборът между ψ или ψ се прави в Националните

приложения към частите на Еврокод1. За особен товар

пожарно въздействие в Националното приложение към

EN 1991-2 е избран ψ .
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, 2, ,

1 1

" " " " " "k j Ed i ki

J i

G p A Q
 

   

Извънредна ситуация сеизмично въздействие 
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Характеристичните стойности за атмосферните товари и 

въздействия са със среден период за превишение 1 път на 

50 години; 

Честата стойност е с продължителност около 1% от 

периода на експлоатация; 

Квазипостоянната стойност е със сумарна  

продължителност около 50 % от този период.  
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Въздействия 0 1 2 

Експлоатационни натоварвания в сгради от категория (виж EN 

1991-1-1): 

Категория А: жилищни сгради 

  

  

0,7 

  

  

0,5 

  

  

0,3 

Категория В: административни сгради и офиси 0,7 0,5 0,3 

Категория С: участъци, в които е възможно струпване на хора 0,7 0,7 0,6 

Категория D: търговски помещения 0,7 0,7 0,6 

Категория Е: складови помещения 1,0 0,9 0,8 

Категория F: участъци за преминаване на 

         превозни средства с тегла до 30 kN 

  

0,7 

  

0,7 

  

0,6 

Категория G: участъци за преминаване на 

          превозни средства с тегла над 30 kN,  

          но не повече от 160 kN 

  

  

0,7 

  

  

0,5 

  

  

0,3 
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Въздействия 0 1 2 

Категория H: покриви 0 0 0 

Натоварвания от сняг върху сгради (виж EN 1991-1-3)*: 

- В Исландия, Норвегия, Финландия, Швеция 

- В останалите страни-членки на CEN, за терените с височини над 

морското равнище по-големи от 1 000 m 

- В останалите страни-членки на CEN, за терените с височини над 

морското равнище  до 1 000 m 

  

0,7 

0,7 

  

0,5 

  

  

0,5 

0,5 

  

0,2 

  

  

0,2 

0,2 

  

0 

  

Въздействия от вятър върху сгради (виж EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0 

Температурни въздействия (без пожар) в сгради (виж EN 1991-1-5) 0,6 0,5 0 

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойностите на коефициентите   могат да се задават с Националното приложение. 

* За неупоменатите по-долу страни, виж съответните местни условия. 
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Задаване на разпределен товар: 

Ще бъде разгледан прътов елемент с показан на схемата 

разпределен товар по неговата дължина. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Допълнителни сведения за интерфейса на програмата, 

използван при решаване на прътов елемент.  
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Селектира се прътовият елемент и от менюто Assign се избира  Frame Loads 

/ Distributed. Първо ще бъде зададена лявата част от натоварването. 

В диалоговата кутия се 

избира опцията Forces –  

Ще бъдат задавани 

равномерно разпределени 

сили. 

Следва  падащият списък   

Coord Sys – за избор на 

глобална или локална 

координатна система 

спрямо която ще бъде 

зададено натоварването. 
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Дясната част от натовар-

ването  ще бъде зададена 

по направлението на оста 

Z. Тъй като  посоките на 

вектора на натоварването 

и вектора на оста Z са  

противоположни, то в 

секцията Load 

стойностите на товарите  

се задават със знак  “ - “. 

 

Важно е да се отбележи, 

че в секцията  Options се 

избира Add to Existing 

Loads (добави към 

съществуващите товари.) 
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В случай, че прътовият елемент няма точна дължина, например  - 

наклонен елемент от рамкова конструкция,  е  по-удобно да се работи с 

относителна дължина. Тогава дължината на прътовия елемент се 

приема за единица. Ще бъде разгледан горният пример със задаване 

на разстоянията с относителни дължини. 
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В следващия  пример ще бъде представена опцията projected при 

задаване на натоварването на наклонен прътов елемент: 

Задаването на натоварването от 

схемата се извършва като се 

селектира прътът и от падащия 

списък  Direction се избира Z. 

Дължината на пръта е 5 метра, 

следователно равнодействащата 

сила на разпределения товар  е 

50 kN. 
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В случай че бъде избрана опцията  Projected Z , разпределеният 

товар ще бъде с интензивност  10 kN/m  по хоризонталната 

проекция на елемента. 
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Получаване на резултати - графичен вид  От менюто Display се избира 

Show Forces/Stresses  и съответно Frame/Cable/Tendon 

В секцията Case/Combo Name се 

избира съответната комбинация или 

товарно състояние. 

 

В секцията Component се избират 

разрезните усилия както следва: 

- Axial Force –  “N” диаграма  

- Shear 2-2  -  напречна сила по 

направление на локалната ос 2 

- Shear 3-3  -  напречна сила по 

направление на локалната ос 3 
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С помощта на опцията Torsion се изобразява  усукващ момент  

 

Съответно с опцията Moment 2-2 - огъване по локалната ос 2. 

Moment 3-3 - огъване по локалната ос 3. 

 

В секцията Scale  се задава мащабен коефициент за изобразяване на 

разрезните усилия. 

 

В секцията Options се избира между запълване на диаграмите и 

изобразяване на разрезните усилия върху тях. Ще бъде разгледана 

втората опция : 
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На фигурата е показана M 

диаграмата за статическата 

схема. Щраква се с десния 

бутон на мишката и се 

отваря диалоговата кутия: 

Diagrams for Frame Object1. 
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В секцията  Items се 

избира разрезното усилие , 

което ще бъде изобразено  

в диалоговата кутия. (по 

подразбиране напречна 

сила по направление  ос 2 

и огъващ момент по ос 3). 

За N диаграма и усукване 

се избира : Axial [P and T]. 

Графиката  Deflection по-

казва провисването на 

рамковия елемент. 

 

В секцията Location : се 

задава подробна точка за 

която да бъде изобразена 

стойността на съответното 

усилие. 
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 File / Export Sap2000 MS Excel SpreadSheet.xls File.  Използван 

е моделът по подразбиране за равнинна ферма. 

Записване на получените резултати в табличен вид. 

206 
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 Резултатите, които 

представляват интерес, са 

осовите сили и те са едни и 

същи по цялата дължина на 

съответния прътов елемент. 

207 
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 Селектират се полетата, 

в които има данни и от менюто 

Data се избира Data Filter. 

 

За да се премахнат редовете с 

дублиращи се стойности, от N 

диаграмата (P)  се избира Remove 

Duplicates 

208 
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