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Подготовка на оси 

- Осите да са в един слой /layout/ 
- Да се чертае в метри 
- Да се чертае в равнината XY 
- Препоръчително е да са започва от координати 0,0 в XY  и 0 в Z 
- Така начертаните оси се запомнят в формат dxf / SafeAs -> *.dxf / 



Подготовка на AD 

- File -> Configuration /може да се избере когато няма отворен проект/ 
- Настойват се стандартите по които ще се работи – Eurocode 



Подготовка на AD 

- Избира се нов проект 
- Избира се 3D конструкция 
- Използваните мерни единици да са m, kN, kNm, T 



Импорт на оси в AD 

- Избира се предварително запомнения файл име.dxf 
- Избират се мерни единици – метри 



Импорт на оси в AD 

- Избира се подходящ поглед на модела 
- Работната мрежа може да се изключи 



Импорт на оси в AD 

- Осите са в отделна папка като спомагателни елементи – линии/lines/. Дори и да останат в модел няма да 
повлияят на резултатите – не са конструктивни елементи 



Създаване на помощни слоеве 

- Поредният номер на слоят с осите може да се промени – например на 10  
- Десен клик на Structure -> System management -> Create a subsystem 



Създаване на помощни слоеве 

- Задава се име на слоя – level1 и идентификационен номер - 1 
- Включва се отметката за ниво 
- Задава се височината на етажа – например от 0.00m до 3.00m 
- Задава се пореден номер на нивото – 1 
- Това означава, че всички елементи от 0.00m до 3.00m ще образуват първо ниво на сградата  



Създаване на стени 

- Дефинира са помощната мрежа Define a workplane by 3 points 
- Посочва се начало и две допълнителни точки за равнина /няма значение от точките, важно е само да са от 

осите на сграда в равнината XY/. След това помощната мреща може да се изключи /да е невидима/. 



Създаване на стени 

- Активира се първо ниво /ляв клик върху името му/ 
- Натиска се иконката Create vertical planar elements by 2 points 



Създаване на стени 

- Посочва се дебелината на стената – 40.0 cm 
- Може да се промени материалът чрез клик върху него 



Създаване на стени 

- Автоматично за зададени материали според Еврокод, но може да се зададат и нови. 
- Обемната плътност е автоматично зададена, но може и да се промени 



Създаване на стени 

- Стените са създават чрез посочване на началото и края им /с ляв клик/. Всички параметри могат да се променят 
когато дадена стена се избере. 

- Помощните точки /hot points/ са аналогични на тези в AutoCad. Има и Orthto mode/F8/.  



Създаване на колони 

- Отново се активира слой на level1 и се избира Create a linear vertical element by 1 point 



Създаване на колони 

- Задават се желаните размери на напречното сечение чрез клик върху размерите 
- Аналогично се задава и материала на колоната. 



Създаване на колони 

- Задават се размерите на напречното сечение 



Създаване на колони 

- Чрез осите на сградата и ляв клик се създават всички колони. 
- Крайните колони са с различно напречно сечение – маркират се и се задават новите размери 



Създаване на колони 

- Маркират се всички колони и от Releases се задат ограничения в краищата им /става - става/ както е показано. 



Създаване на плоча 

- Отново се активира слой на level1 и се избира Create a planar element. 
- Аналогично от Properties се задава материал за плочата и дебелина 



Създаване на плоча 

- Плочата се прави чрез последователно избиране на 8 точки като се избягва стълбището. 
- Всички елементи от първия етаж трябва да са в слоя level1 



Задаване на натоварване 

- Етажната плоча се маркира /ляв клик/ 
- Избира се Loads on selection 



Задаване на натоварване 

- Задава се интензитета на натоварването по Z в случая -3.00 kN/m² за полезен товар 



Задаване на натоварване 

- Натоварването от полезни товари/2-Q/ се копира и в постоянни товари /1-G/ чрез десен клик върху него и Copy  



Задаване на натоварване 

- Избира се състояние 1-G с ляв и клик и с десен клик и Paste се копира натоварването 



Задаване на натоварване 

- Избира се натоварването в състояние 1-G и от Properties се променя интензитета му за постоянни товари. 
- Натоварването то собствено тегло на всички елементи се отчита автоматично. В товарно състояние 1-G трябва 

да се добави допълнителното натоварване върху етажната плоча. 



Копиране на етажи 

- Ще се извърши копиране едновременно на елементите на сградата и натоварванията. 
- Изключва се слоят с осите за да не се копира чрез десен клик върху него и Hide. 



Копиране на етажи 

- Избира се Front view с цел по-лесно избиране на елементите. 



Копиране на етажи 

- Маркират се всикчи елементи от първи етаж и натоварването чрез ляв клик на работното поле – очертаване на 
всечки елементи и отново ляв клик. 

- Избира се команда Copy 



Копиране на етажи 

- Задава се векторът на който да бъдат копирани маркираните елементи. В случая това трябва да е етажната 
височина или “0 0 3” 

- Избира се Copy и Close 



Копиране на етажи 

- Елементите от първи и втори етаж са в слоя level1. Необходимо е да се прехвърлят в слой level2. 
- Елементите от втори етаж се маркират чрез „прозорец“ 
- Чрез „влачене“ /Drag and drop/ в левия прозорец се прехвърлят в слой level2 



Копиране на етажи 

- Всички елементи от втори етаж трябва да са в слой level2. 
- При правилно изпълнение трябва да се появили по още едно натоварване в двете товарни състояния 
- Операцията се повтаря докато се копират всички етажни нива заедно с натоварванията.  



Копиране на етажи 

- Всички елементи от даден етаж трябва да са в съответения му слой. 
- На всеки етаж трябва да има по едно постоянно и едно полезно натоварване. 
- Дебелините на стените над втори етаж може да се корегират на 25cm 



Опорни условия 

- Задава се подходящ поглед на модела. 



Опорни условия 

- Маркира се слоя за първи етаж level1. 
- Чрез десен клик се избира автоматично създаване на корави опори на това ниво. 



Натоварване от земетръс 

- Чрез десек клик върху Loading се избира Create a case family 



Натоварване от земетръс 

- Избира се земетръс според Еврокод 8 



Модален анализ 

- Избират се колко форми да бъдат изчислени от програмата 
- Посочва се от къде да се вземат масите за модалния анализ 
- Избира се случайния ексцентрицитет по X и Y 



Натоварване от земетръс 

- Избира са натоварването от левия прозорец и в Properties се задават параметрите на натоварването. 
- Задава се референтното земно ускорение agr=0.23 
- Задава се вид почви Other за да може да се въведат стойностите от националното приложение. 
- Задава се коефициента на поведение в двете главни посоки 



Натоварване от земетръс 

- Въздействието във вертикална посока може да се изтие за да не влияе на комбинациите. 



Дефиниране на комбинации 

- Двоен клик върху Combinations за да се отвори менюто. 



Дефиниране на комбинации 

- Ляв клик върху Simplified Combinations. 



Дефиниране на комбинации 

- Избират се STR/GEO и Characteristic и се натиска Generate. 



Дефиниране на комбинации 

- Трябва да се зададе комбиниране по направление на земетръсното въздействие. 
- В комбинации 103, 107 да се добави ±0.3[4 EY] 
- В комбинации 104, 108 да се добави ±0.3[3 EX] 
- За целта се правят още 4 нови комбинации 

 



Дефиниране на комбинации 

- След въвеждане на допълнителните комбинации и изтриване на ненужните: 



Дефиниране на комбинации 

- Десен клик върху Envelopes и Create a family of envelopes 



Дефиниране на комбинации 

- Избира се обвивка от сили Forces 
- Избира се Case 



Дефиниране на комбинации 

- Избират се товарните състояни от земетръс 
- Аналогично се прави и обвивка за премествания Displacements 



Решение 

- Създава се изчислителен модел 



Решение 

- Избира се FE calculation 



Модални форми 

- Избира се Eigen modes 



Модални форми 

- Избира се номера на формата и се визуализира 



Модални форми 

- Избира се Generate a new report 



Модални форми 

- Избират се таблиците с резултати, които представляват интерес и се натиска стрелка 
- Параметрите на всяка една таблица може да се променят 
- Може да се задават комбинации за различни таблици 
- Таблиците се генерират 



Разрезни усилия в стена 

- Избира се подходящ изглед 
- Чрез десен клик върху работното пространство възлите се правят невидими 

 



Разрезни усилия в стена 

- Избират се всички елементи на една стена /ляв клик/ 
- От менюто с резултати се избира Torsors 

 



Разрезни усилия в стена 

- Избират се огъващи момемнти по силната ос Mz, срязващи сили Txy или нормални сили N 
- Избира се товарната комбинация от която да са резултатите. 
- Резултатите се генерират 

 



Сутеренно ниво 

- Създава се още един слой за сутерен, с съответните му височини /напр.от -3.50m до 0.00m/ 
- Сутеренните стени, колоните и плочите се създават в този слой 
- На сутеренната плоча се задава площна пружинна опора със съответната винклерова константа. 
- Добавят се необходимите комбинации 
- Решението се пуска наново 



Сравнение на резултати с различни софтуерни продукти 

Модел в AdvanceDesign v2013 



Сравнение на резултати с различни софтуерни продукти 

Модел в SAP2000 v15.0 



Сравнение на резултати с различни софтуерни продукти 

Модел в ETABS v9.7.4 


