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Въведение
Настоящото ръководство е предназначено за програмен продукт PSCAD версия 2.0. В него е дадена
подробна информация за последователността и начина на работа, както и описание на основните
принципи, предпоставки и теоретични постановки. Програмата има стандартен графичен
потребителски интерфейс с менюта и бутони както и команден интерпретатор характерен за CAD
системите. За да се съкрати обема на ръководството и да се избегне честото повтаряне на фрази като
"изберете менюто", "напишете командата" и др., са въведени графични символи:
– символ за меню, след който обикновено следва името на менюто в курсив;
– символ за вход от клавиатурата. След него обикновено следва името на командата, която
трябва да напишете в командния ред.
Символът за бутон представлява самата икона на бутона. Начините за стартиране на всяка команда в
ръководството са дадени в съкратен вид, с помощта на описаните символи:
Файл\Отвори Ctrl+O

OPEN

Това трябва да се чете като "Може да стартирате командата, като изберете меню Файл\Отвори,
натиснете клавишна комбинация Ctrl+O, напишете OPEN в командния ред или натиснете бутон
".

Предназначение на програмата
PSCAD е български програмен продукт за проектиране на стоманобетонни и стоманени конструкции
на етажни сгради, в съответствие с Еврокод и българските национални приложения. Потребителският
интерфейс и записките с резултати са на български език. Програмата е интуитивна и лесна за
използване и същевременно предлага богати възможности на проектанта – строителен конструктор:
•

собствена 2D/3D графична CAD среда, геометрично ядро, команди и инструменти за чертане
съвместими с AutoCAD/ZWCAD. Вмъкване на чертожни подложки от DXF файлове;

•

чертане на осови линии и система от ортогонални оси, глобални за целия модел;

•

изграждане на пространствен геометричен модел на конструкцията чрез изчертаване на
конструктивните елементи на отделните етажи. Въвеждане на данни за материали, напречни
сечения, натоварвания и др.;

•

чертане на точки, линии, полилинии, текстове, оси и размери. Автоматично генериране на
размерни линии;

•

автоматично построяване на разрези и изгледи на конструкцията;

•

чертане в план или в произволно избрани вертикални работни равнини. Автоматично
формиране на работни равнини по всички въведени оси;

•

редактиране на модела чрез местене, ротация, разтегляне, копиране и др.;

•

генериране на кофражни/монтажни планове и разрези към AutoCAD/ZWCAD;

•

въвеждане на товарни състояния, натоварване и сеизмично въздействие в съответствие с
Еврокод и българските национални приложения. Автоматичен генератор на комбинации;

•

автоматично генериране на мрежа крайни елементи на база на геометричния модел на
конструкцията;
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•

статичен анализ на гредови и безгредови етажни плочи и черупки по МКЕ. Автоматично
определяне на натоварванията от плочите върху гредите, колоните и шайбите;

•

статико-динамичен анализ на строителната конструкция, разглеждана като пространствена
рамка, без участието на огъвната коравина на плочите. Анализ на непрекъснати греди,
равнинни рамки, ферми и гредоскари като частни случаи на пространствения модел, чрез
изключване на излишните степени на свобода;

•

сеизмичен анализ със или без корави диафрагми на етажите; автоматично отчитане на
случайния ексцентрицитет на масите; възможност за отчитане на вертикалната компонента на
сеизмичното въздействие;

•

анализ на фундаментна плоча/гредоскара върху еластична основа за натоварване от
вертикални товари и земетръс. Автоматично отчитане на статична и динамична Винклерова
константа;

•

генериране на подробна текстова записка с входни данни и резултати от сеизмичния анализ.
Проверка на коефициентите за участие на масите, междуетажните премествания,
чувствителност към ефекти от II ред (P-Δ), регулярност в план и др. Определяне на центровете
на коравините и масите;

•

преглед на резултатите в графичен формат на екрана: диаграми на разрезните усилия, опорни
реакции, деформирана схема в 2D и 3D и др.;

•

оразмеряване на стоманобетонни плочи, греди, колони и шайби;

•

автоматично генериране на графична изчислителна записка, включваща всички необходими
схеми с входни данни и резултати от анализа и оразмеряването;

•

прехвърляне на резултатите от изчисленията и получените армировки директно в
AutoCAD/ZWCAD за по-нататъшно изчертаване на армировъчните планове с Design Expert Plugin;

•

автоматична връзка с модулите на Design Expert за оразмеряване и изчертаване на отделните
конструктивни елементи: греди, колони, шайби, фундаменти и стоманени елементи;

•

генериране на подробна количествена сметка за бетона, кофража и стоманата с описание на
всички конструктивни елементи. Сумиране по етажи, видове сечения и материали.
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Последователност на работа
В настоящата точка е представено описание на последователността от команди, необходими за
въвеждането и изчисляването на една конструкция "стъпка по стъпка". За всяка стъпка са дадени
съответното
меню,
команда или
бутон, които трябва да използвате.

Стоманобетонна конструкция на етажна сграда
1. Първо въведете броя и котите на отделните етажи в [cm]
"Етажи\Въведи"
FLOORS

2. Въвеждането на модела става чрез изчертаването на конструктивните елементи на отделните
етажи. Започнете работа от типовия етаж от сградата. После може да копирате плана на други
етажи и да използвате многократно вече въведената информация. Превключването между
отделните етажи става от падащия списък
.
3. Вмъкнете архитектурна подложка от DXF файл. Подложката за всеки етаж трябва да е в отделен
файл и да е позиционирана на едно и също място спрямо началото на координатната система. В
PSCAD изчертаването става в [cm].
"Файл\Вмъкни DXF..."
DXFIN
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4. Начертайте осите. За всяка ос, програмата автоматично формира вертикална работна равнина и я
добавя към списъка с етажи, откъдето може да я изберете.
"Чертай\Осови линии"
GRIDLINE

5. Изчертайте колоните, шайбите гредите, контура на плочата, отворите и др. елементи със
съответните команди от менюто или бутоните вляво. Може да добавите размерни линии и
разрези през конструкцията.
"Чертай\Правоъгълно поле"
RECTPLATE
"Чертай\Плоча"
PLATE
"Чертай\Отвор"
HOLE
"Чертай\Греда"
BEAM
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"Чертай\Колона"
COLUMN
"Чертай\Шайба"
WALL
"Чертай\Размер по ****"
DIMX
"Чертай\Разрез"
FLOORSECTION
"Чертай\Изглед"
ELEVATION

, DIMY

, DIMA

, DIMS

6. Въведете натоварванията върху отделните конструктивни елементи.
"Натоварване\Стойности"
LOAD
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7. Може да копирате вече начертани обекти от един етаж на друг като ги маркирате и изберете
менюто
"Етажи\Копирай". След това може да нанесете необходимите промени като
копирате, премествате, изтривате или добавяте нови елементи докато не получите
окончателната геометрия на новия етаж. По този начин може да въведете бързо останалите
етажи.
"Етажи\Копирай"
COPYFLOOR
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8. Геометричният модел на конструкцията е готов. Може да видите 3D изглед на цялата
конструкция и да проверите дали е въведена коректно.
"Екран\3D"
VIEW3D

9. Въведете параметрите на сеизмичното въздействие
"Натоварване\Сеизмично въздействие"
SEISMIC

10. След това изчислете и оразмерете последователно плочата на всеки етаж, без фундамента:
10.1. Генерирайте мрежа крайни елементи.
"Мрежа\На текущия етаж"
MESH
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10.2. Стартирайте анализ на етажна плоча.
"Анализ"
RUN

10.3. Програмата влиза в режим на постпроцесор. Прегледайте резултатите на екрана.
Проверете провисванията и опорните реакции. С натискане на десен бутон върху даден
възел или елемент може да видите подробен списък с получените за него резултати.
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10.4. Стартирайте оразмеряване на плочата.
"Оразмеряване\Плоча/Рамка"
DESIGN

10.5. Прехвърлете резултатите за армировките в AutoCAD/ZWCAD като последователно
изберете съответната схема (долна или горна, по Х или по У) и след това стартирате
командата
"Файл\Изход към CAD..."
CAD
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11. Стартирайте анализ на пространствен модел. Моделът е пространствена рамка с или без корави
диафрагми на етажите и без участието на огъвната коравина на плочите. Натоварванията от
плочите се прехвърлят автоматично върху гредите, колоните и шайбите (ВНК) и затова плочите
трябва да са решени предварително.
"Анализ"
RUN
или RUN3D
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12. Прегледайте текстовата записка с резултатите и проверките от сеизмичния анализ.
"Резултати\Текстова записка"
REPORT

13. Прегледайте резултатите, както в точка 10.3 по-горе. За пространствения модел може да видите
резултатите и във вертикални равнини по съответните оси и деформирана схема на
конструкцията в 3D. Изобразяват се и положенията на центровете на масите и на коравините.
"Екран\3D"
VIEW3D
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14. Стартирайте оразмеряване и прегледайте резултатите за армировките. Те са получени на база на
изчислените от анализа усилия, като първо приближение. Окончателните армировки трябва да се
получат чрез процедурите на капацитивното проектиране.
"Оразмеряване\Плоча/Рамка"
DESIGN
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15. Отидете на ниво фундамент, въведете конструкцията и стартирайте анализ и оразмеряване по
същия начин, както е описано в точки от 5 до 8. Не е необходимо да чертаете колоните и шайбите
над фундамента. Там вече се виждат вертикалните елементи от първата плоча. При анализа на
фундамента, натоварването от връхната конструкция се прехвърля автоматично.
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16. Генерирайте автоматично кофражни планове на конструкцията в AutoCAD или ZWCAD.
"Файл\Изход към CAD..."
CAD

17. Може да прехвърлите данните за отделните елементи в съответните модули на Design Expert за
автоматизирано оразмеряване и изчертаване. За целта, изберете последователно съответните
команди за греди, колони, шайби и фундаменти и маркирайте съответните елементи.
"Оразмеряване\Греда"
EXPORTBEAM
"Оразмеряване\Колони"
EXPORTCOLUMNS
EXPORTPMM
"Оразмеряване\Шайба"
EXPORTWALL
"Оразмеряване\Фундамент"
EXPORTPAD
18. Генерирайте графична записка с резултати от изчисленията на плочата.
"Резултати\Графична записка..."
OUTPUT
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19. Генерирайте графична записка с резултати от анализ на пространствен модел като стартирате
повторно същата команда и изберете
.
20. Генерирайте подробна количествена сметка за конструкцията.
"Резултати\Количествена сметка
BOM

По нататък в текста ще намерите подробно описание за начина на работа с отделните команди, дадени
по-горе.
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Препроцесор
Описание на програмата
Графичен потребителски интерфейс
Заглавна лента
Бутони за работа
с файлове

Отмяна на
команда

Лента с менюта

Бутони за
редактиране

Бутони за управление
на екрана и 3D

Избор на текущ етаж/ос
Слоеве и
видимост

Маркиране

Бутони за оразмеряване

Настройки
Избор на резултати (постпроцесор)

Избор на режим на
привързване OSNAP

Бутони за въвеждане на модела

Бутони за чертане на графика
Графичен екран

Курсор на мишката

Разширява/прибира
списъка със съобщения

Бутони за чертане на размери
Списък със съобщения
Бутони за вкл./изкл. на
режимите за чертане

Команден ред

Текущи координати

Текуща точка на
привързване OSNAP

Въвеждане на команди
Може да задавате команди към програмата по няколко начина:
•

чрез изписване на командата в командния ред;

•

чрез изписване на съкратена версия (псевдоним) на командата;

•

чрез избиране с мишката на меню от лентата с менюта;

•

чрез натискане на бутон от лентите с бутони;

•

чрез натискане на клавиш Alt и подчертаната буква от менюто;

•

чрез бърза клавишна комбинация Ctrl + "символ" или F1 - F12. Комбинациите за всяка команда
могат да се видят в името на менюто.
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В момента на изписване се отваря динамичен списък, в който
се виждат командите, започващи с вече въведените букви.
Може да изберете командата от списъка с мишката вместо
да дописвате текста. Това е особено полезно при дълги
команди. След стартирането на някои от командите може да
получите покана за маркиране на обекти или въвеждане на
координати. Текстът на поканата се изписва вляво от
командния ред. Приключването на командата става с клавиш
Enter или натискане на десен бутон на мишката в чертежа.
Преждевременно прекъсване на командата може да стане с
клавиш Esc или отново с десен бутон.
По време на изпълнение на командата или след нейното
приключване може да получите съобщения, които съдържат
информация за резултати, грешки или проблеми, свързани с нейната работа. Съобщенията се изписват
в текстовия прозорец, непосредствено над командния ред. За повторно стартиране на същата
команда, може да натиснете Enter или Space от клавиатурата, вместо да я изписвате повторно или да
натискате бутона.

Списък на командите
Команда

Съкр.

Меню

Описание

ALIGN

AL

Редактор\Подравни размери

Подравняване на избраните размери в една
линия

ANGLE

AN

Свойства\Ротация

Задаване на ротация на сечението за избраните
конструктивни елементи (греди, колони и др.)

BEAM

B

Чертай\Греда Ctrl+B

Чертане на греда по две точки

BEAMSECTION BS

Сечения на греди

Чертае кофражни разрези през маркираните
стоманобетонни греди

BOM

Резултати\Количествена
сметка

Генериране на подробна количествена сметка

Чертай\Връзка Ctrl+X

Чертане на вертикална връзка по две точки

Файл\Изход към CAD...

Генериране на чертеж към AutoCAD/ZWCAD с
кофражен/монтажен план на конструкцията или
резултати от анализа

BRACING

BR

CAD

CASE

CA

Натоварване\Състояния и
комбинации

Въвеждане на данните за товарни състояния и
комбинации в табличен вид

CIRCLE

CI

Чертай\Кръг Ctrl+F7

Чертане на кръг

COLUMN

C, COL

Чертай\Колона Ctrl+K

Чертане на колона

COPY

CP, CO

Редактор\Копирай Ctrl+C

Копиране на избраните обекти чрез транслация,
ротация, симетрия или подобие; еднократно или
многократно

COPYBITMAP

CB,
COPYBMP

Екран\Копирай растерно

Копиране на екранния образ като Bitmap, така че
да може да се вмъкне в други програми

COPYFLOOR

CF

Етажи\Копирай

Копиране на избраните обекти от текущия етаж
на друг, посочен от потребителя

COPYMETAFILE

CM,
COPYWMF

Екран\Копирай векторно

Копиране на екранния образ като Metafile

Файл\Данни за проекта

Въвеждане на общи данни за проекта, които да се
изписват в изходната документация

DATA
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DELETE, ERASE E, D, DEL

Редактор\Изтрий DEL

Изтриване на маркираните обекти

DESELECTALL

DE, DESEL

Избери\Нищо Ctrl+D

Отмаркиране на всички обекти

DESIGN

DS

Оразмеряване\Плоча/рамка

Стартиране на оразмеряването на текущата
етажна плоча или на пространствена рамка

DIMA

DAL,
DIMALI

Чертай\Размер под ъгъл
Ctrl+F11

Чертане на наклонена размерна линия по две
точки

DIMS

QDIM

Чертай\Размер по разрез
Ctrl+F12

Чертане на размерна линия чрез пресичане на
избраните обекти

DIMX

DX

Чертай\Размер по Х

Чертане на ортогонална размерна линия по Х по
две точки

DIMY

DY

Чертай\Размер по У

Чертане на ортогонална размерна линия по У по
две точки

DISTANCE

DI, DIST

Редактор\Мери
разстояние/ъгъл

Измерване на разстояние и ъгъл между две точки

DIVIDE

DIV

Редактор\Раздели на части

Разделяне на избраните греди на равни части

Файл\Вход DXF...

Вмъкване на подложка от DXF файл

DXFIN
ELEVATION

EL, ELEV

Чертай\Изглед

Автоматично изчертаване на вертикален
разрез/изглед на избраните обекти

EXIT

QUIT

Файл\Изход Ctrl+Q

Затваряне на програмата

EXPORTBEAM

EXB,
BMOUT

Оразмеряване\Греда

Оразмеряване и изчертаване на избраната Ст.Б.
греда с модула Beam Expert

EXPORTCOLUMNS EXC,
COLOUT

Оразмеряване\Колони
центрично

Оразмеряване и изчертаване на всички Ст.Б.
колони с модула Column Expert

EXPORTPAD

EXP,
PADOUT

Оразмеряване\Фундамент

Оразмеряване и изчертаване на избрания Ст.Б.
фундамент с модула Pad Expert

EXPORTPMM

EXPM,
PMMOUT

Оразмеряване\Колони
нецентрично

Оразмеряване на избраните Ст.Б. колони с
модула PMM Expert

EXPORTPUNCH EXPU,
PUNOUT

Оразмеряване\Продънване

Оразмеряване на безгредова или фундаментна
плоча под избраните колони с Punching Expert

EXPORTSTEEL

EXS,
STLOUT

Оразмеряване\Стоманен
елемент

Оразмеряване на избраните стоманени елементи
с модула Steel Expert

EXPORTWALL

EXW,
WALLOUT

Оразмеряване\Шайба

Изчертаване на избраната шайба с модула Shear
Wall Expert

FLOORS

F, FL

Етажи\Въведи

Попълване на данните за етажите

FLOORSECTION

FS

Чертай\Разрез Ctrl+G

Автоматично построяване на разрез през
етажната плоча по две точки

FRONT

FR

Изглед на модела отпред в 3D

GRID

GR

Включване/изключване на помощна мрежа

GRIDLINE

GL

Чертай\Осови линии Ctrl+F9

Чертане на конструктивни оси

GRIDNAME

GN, GLN

Свойства\Име на ос

Редактиране на номер/име на конструктивна ос

GRIDSET

GS

Чертай\Система от оси

Чертане на система от ортогонални оси

HEIGHT

Свойства\Височина

Задаване на височина на колони, шайби и връзки
като брой етажи, през които минава елемента

HELP

Помощ

Показване на помощна информация

HOLE

H

Чертай\Отвор Ctrl+H

Чертане на отвори

LABEL

LB, LBL

Свойства\Номер

Въвеждане на номера на избраните
конструктивни елементи
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LAYER

LA

Редактор\Слоеве Ctrl+L

Контрол на видимост и активност на слоевете

LINE

L, LI

Чертай\Линия Ctrl+F3

Чертане на линия по две точки

LOAD

LO

Натоварване\Стойности

Въвеждане на стойностите на натоварванията за
избраните обекти или изчертаване на нови

MASSPROP

MP

Етажи\Теглови характеристики Справка за тегловите инерционни характеристики на етажите (маси, инерционни моменти и
координати на центровете на масите)

MATERIAL

MA, MAT

Свойства\Материал

Избор на вида на материала

MESH

ME

Мрежа\На текущия етаж

Генериране на мрежа крайни елементи за
текущия етаж

Мрежа\На всички етажи

Генериране на мрежа крайни елементи за всички
етажи

MESHALL
MESHCLEAR

MC, MCL

Мрежа\Изчисти

Изчистване на мрежата крайни елементи от
текущия етаж и връщане в препроцесор

MIRROR

MI

Редактор\Симетрия Ctrl+I

Огледално обръщане на маркираните обекти
спрямо ос, определена от две точки

MOVE

M, MO

Редактор\Транслация Ctrl+M

Преместване на маркираните обекти по избрания
вектор

MOVEZ

MZ

Редактор\Z координати

Редактиране на Z координати на избрани възли

NEW

N

Файл\Нов Ctrl+N

Отваряне на нов празен файл

OFFSET

OFF

Редактор\Отместване Ctrl+F

Успоредно отместване на избраните обекти

OFFSETY

OFY

Свойства\Отместване по Y

Задаване на отместване на средата на сечението
спрямо оста на елемента по локална ос Y
(хоризонтално)

OFFSETZ

OFZ

Свойства\Отместване по Z

Задаване на отместване на средата на сечението
спрямо оста на елемента по локална ос Z

OPEN

O

Файл\Отвори... Ctrl+O

Отваряне на съществуващ файл

OPTIONS

OP,
SETTINGS

Редактор\Настройки

Задаване на настройки за чертежа (фон, цветове,
височина на текста и др.)

ORTHO

OR

Включване/изключване на ортогонално чертане

OSNAP

OS

Вкл./изкл. на привързване към точки

OUTPUT

OUT

Резултати\Графична записка... Автоматично генериране на графична записка
включваща схеми с входни данни и резултати

PERSPECTIVE

PER

Екран\Перспектива

Вкл./изкл. на перспектива за 3D изгледа

Редактор\В равнина

Подравняване на избраните възли в една
равнина, определена от три базови възела

PLANE
PLATE

PL

Чертай\Плоча Ctrl+E

Чертане на контур на плоча чрез последователно
посочване на контурните възли

POINT

PO

Чертай\Точка Ctrl+F2

Чертане на точка

POLYGON

POL

Чертай\Полигон Ctrl+F6

Чертане на полигон

POLYLINE

PLI, PLINE

Чертай\Полилиния Ctrl+F4

Чертане на полилиния

Резултати\Постпроцесор

Вход/изход в постпроцесор. Изпълнява се
автоматично след командата RUN.

POST
PRINT

PR, PRN

Файл\Печат Ctrl+P

Отпечатване на екранния образ на принтер

RECTANGLE

R, REC,
RECT

Чертай\Правоъгълник Ctrl+F5

Чертане на правоъгълник

RECTPLATE

RP

Чертай\Правоъгълно поле
Ctrl+R

Чертане на правоъгълно поле от плоча по две
точки
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REDO

RE

Редактор\Повтори Ctrl+Y

Повтаряне на отменена команда

REDRAW

RD

Екран\Пречертай F2

Пречертаване екранния образ

RELEASE

REL

Свойства\Чертай стави

Чертане на става в края на греда, посочен с
мишката. Повторно кликване премахва ставата

REPORT

RPT

Резултати\Текстова записка

Преглед на текстова записка с входни данни и
резултати от анализа на пространствен модел

RIGHT

RI

ROTATE

RO

Редактор\Ротация Ctrl+T

Завъртане на маркираните обекти спрямо
избрана точка и ъгъл

RTPAN

PA, PAN

Екран\Отместване

Отместване на екранния образ

Анализ

Стартиране на анализ на етажна/фундаментна
плоча или на пространствен модел и вход в
постпроцесор (POST)

RUN

Изглед на модела отдясно в 3D

RUN3D

Стартиране на анализ на пространствен модел.
Повторно изпълнение на командата връща в
постпроцесор за плоча или препроцесор.

SAVE

S

Файл\Запис Ctrl+S

Запис данните в текущия файл

SAVEAS

SA

Файл\Запис като...

Запис на данните във файл под ново име

SCALE

SC

Редактор\Подобие Ctrl+J

Мащабиране на избраните обекти спрямо
избрана точка и с избран коефициент

SECTION

SEC, SECT

Свойства\Напречно сечение

Редактиране на напречните сечения и задаване
на сечение на избраните обекти

SEISMIC

SESIM

Натоварване\Сеизмично
въздействие

Въвеждане на параметрите на сеизмичното
въздействие

SELECTALL

A, ALL,
SELALL

Избери\Всичко Ctrl+A

Маркиране на всички видими обекти, които са на
текущия етаж или работна равнина и не се
намират в заключени слоеве

Свойства\Въвеждай стави

Задаване на стави на маркираните елементи

Екран\Сенки

Включване/изключване на запълване на обектите
в 3D изглед

SETRELEASE
SHADE

SH

SNAP

SN

SPLIT

SPL

Редактор\Разрежи по линия

Разрязване на маркираните конструктивни
елементи по линия

TEXT

T, DT, TXT

Чертай\Текст Ctrl+F8

Чертане на текст

THICKNESS

TH

Свойства\Дебелина на
плочи/стени

Задаване на дебелини за избрани площни обекти
– стени и плочи

Вкл./изкл. на закръгляване на координатите

TOP

Изглед на модела отгоре в 3D

UCS

От списъка с етажи изберете
"Потребителска К.С."

Влизане във вертикална работна равнина,
избрана по две точки

UNDO

U

Редактор\Отмени Ctrl+Z

Отменяне на последната команда

VARSEC

VS

Свойства\Променлива
височина

Въвежда коефициент за промяна на височината
на сечението по дължина на елемента

VIEW3D

V

Екран\3D

Вкл./изкл. на 3D изглед на конструкцията

WALL

W

Чертай\Шайба Ctrl+W

Чертане на шайба (стена)

WCS

Излизане от вертикална работна равнина и
връщане в план

WIRE

WI

Екран\Контури

Вкл./изкл. на видимост на ръбовете в 3D изглед

ZOOM IN

ZI, Z+

Екран\Увеличи

Увеличаване на мащаба на екранния образ с 1.5
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ZOOM LIMITS

ZL, ZA, ZE

Екран\Всичко

Увеличаване/намаляване на екранния образ, така
че да се поберат всички обекти

ZOOM OUT

ZO, Z-

Екран\Намали

Намаляване на екранния образ с 0.5

Екран\В рамка

Увеличаване на екранния образ в избрания
прозорец

ZOOM WINDOW ZW

Отмяна на грешно действие или команда
Редактор\Отмени Ctrl+Z

UNDO

Отменя действието на последната въведена команда и връща предишното състояние на чертежа.
Може да се връщате назад само една стъпка. Ако има нужда от повече, може да използвате другите
команди за да замените грешно въведените данни или обекти с коректни такива.

Повтаряне на отменена команда
Редактор\Повтори Ctrl+Y

REDO

Възстановява последната отменена команда. Използва се в случай на грешно стартиране на командата
UNDO
и трябва да се изпълни веднага след нея.

Чертане и въвеждане на координати
PSCAD има собствен графичен редактор (CAD среда), който Ви позволява да изградите модела чрез
изчертаване. Командите за чертане и редактиране изискват от потребителя да въвежда координати
на точки. Това може да стане чрез кликване с мишката върху чертежа или чрез изписването им в
командния ред.
При изписване на координати от клавиатурата трябва да спазвате някой от дадените по-долу формати.
Координатите могат да бъдат абсолютни или относителни спрямо последната въведена точка.
Име
Абсолютни

Формат
X;Y

Пример

Пояснение

10,5;15

Въвеждат се в координатна система ОХУ.

Относителни

_Х;У
@Х;У

_25;35

Относителни разстояния "25" и "35" по направление на
оси Х и У от последната въведена точка.

Полярни

<о;L

<45;100

Разстояние "100" от последната въведена точка,
измерено под ъгъл 45о спрямо ос Х.

50

Разстояние "50" от последната въведена точка,
измерено по направление на курсора.

Разстояние

L

След изписване на координатите, трябва да натиснете Enter или Space.
При въвеждане на координати с мишката, трябва да позиционирате курсора над желаната точка и да
натиснете ляв бутон. Текущите координати при движение на мишката може да следите на лентата в
долния край на екрана.

За по-точно чертане може да използвате някои от описаните по-долу режими. Те оказват влияние на
стойностите на координатите, връщани от програмата при движение на мишката или кликване.
•

GRID – показва помощна мрежа от точки в рамките на чертожното поле;

•

SNAP – закръглява координатите към дадена стъпка по X и Y;
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•

ORTHO – режим на ортогонално чертане. Текущата точка се привързва към хоризонтална или
вертикална линия, издигната от предишната, в зависимост от направлението на курсора;

•

OSNAP – прихващане на съществуващи точки. Ако курсорът е достатъчно близо до съществуваща
точка от чертежа, при кликване се взимат нейните координати. При преместване на курсора над
съществуваща точка, над нея временно се изчертава символът "". Възможни са следните видове
точки:
– всички точки описани по-долу;
– възел;
– крайна точка на линии и ъгли на контури и полигони;
– средна точка на линия или участък от контур;
– пресечни точки на линии и контури;
– перпендикуляр към линия;
– самостоятелна точка;
– център на кръг;
– ортогонални точки на кръг.

Те могат да се избират от вертикалната лента с бутони вдясно на екрана или от командата
Редактор\Настройки
OPTIONS.
Включването или изключването на отделните режими на чертане може да стане от същата команда
или чрез натискане на съответните бутони от лентата в долната част на екрана.

Работа с таблици
Голяма част от информацията се въвежда в табличен вид. Начинът на работа е еднакъв за всички
таблици в програмата. Може да използвате следните команди:
•

добавяне на ред – клавиш Ins или бутон
. При приключване на попълването на
последната клетка от последния ред Enter отваря също нов ред;

•

изтриване на ред – клавиш Backspace или бутон
. Някои таблици обаче са с фиксирани
размери не могат да се добавят или изтриват редове;

•

преместване на фокуса с една клетка – стрелки ,  ,  , ;

•

преместване на фокуса с една ширина – Page Up, Page Down, Home, End;

•

редактиране - F2 или направо пишете – отваря се текстов прозорец в клетката;

•

край на редактиране на клетка – Enter или стрелка – информацията се записва в клетката;

•

отказ от редактиране на клетка – Esc – запазва се старата информация;

•

изтриване стойността на клетка – Del;

•

маркиране на област – Shift + стрелки (Page Up, Page Down, Home, End) или като кликнете с
мишката в единия ъгъл с ляв бутон, задържите бутона и преместите мишката или като кликнете
в единия ъгъл, натиснете Shift и кликнете в срещуположния ъгъл;

•

копиране стойността на маркираните клетки – Ctrl+C;

•

вмъкване на копираните клетки – Ctrl+V;

Копирането може да стане "в" и "от" други програми като Word, Excel и др.
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Прозорец с резултати
Прозорецът с резултати се използва за показване на текстова, таблична и графична информация за
характеристиките на напречните сечения, етажните маси, свойствата на елементите и възлите,
резултатите от анализа и др. в html формат.

Той предоставя възможност за копиране, отпечатване или отваряне с други програми на
съдържанието. Може да използвате следните команди:
- копиране на избрания текст в системния clipboard. Оттам може да го вмъкнете в друга
програма с команда Paste или Ctrl+V;
- отпечатва съдържанието на принтер.
- отваря съдържанието в MS Word, ако е инсталиран на компютъра;
- отваря съдържанието в Internet Explorer;
- затваря прозореца с резултати.
Преди отпечатването, се отваря стандартен прозорец "Print Preview" за преглед на страниците, където
може да настроите формата и ориентацията на листа, границите до текста и др. За да започне
отпечатването, натиснете иконката изобразяваща принтер в левия край.
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Настройки
Редактор\Настройки

OPTIONS

Показва диалог, в който могат да се изберат
настройките на графичната среда.

Размери на полето
Въвеждат се лява, дясна, долна и горна граница на
чертожното поле спрямо началото на координатната
система. Помощната мрежа Grid се изчертава само в
рамките на полето. Когато няма начертани обекти,
командата ZOOM ALL увеличава екрана, така че да
полето да се побере в рамките на екрана. Може
обаче да се чертае и извън полето.

Инструменти за чертане
Може да включвате и изключвате режимите на чертане и да въведете стъпки за мрежа (Grid) и
закръгляване (Snap):
•

Grid – помощна мрежа от точки в рамките на чертожното поле;

•

Snap – закръглява координатите към дадена стъпка по X и Y;

•

Ortho – режим на ортогонално чертане;

•

OSnap – прихващане на съществуващи точки.

За повече информация, виж т. "Чертане и въвеждане на координати" по-горе.

Надписи
Въвежда се височината на текста в чертожни единици (cm) и формат на числата при изписването им
на екрана (брой цифри след десетичната точка).

Цвят на фона
Може да избирате между бял и черен фон на чертожното поле. Цветовете на обектите се настройват
автоматично, така че техните яркост и контраст да отговарят на избрания цвят на фона.

Цветова схема
Може да избирате между цветна и черно бяла цветова схема. При цветна схема отделните видове
обекти се изчертават в различни цветове. Резултатите за премествания и усилия се оцветяват от синьо
към червено, в зависимост от стойностите, наподобявайки изолинии. При черно бяла схема обектите
и резултатите се оцветяват в степени на сивото. Колоните и шайбите са най-контрастни спрямо фона,
след това са гредите и плочите. При заключване на слоя с конструкцията, всички обекти се изчертават
в бледо сиво независимо от настройките.

Коорд. система
Включва/изключва изчертаването на символ, показващ посоката осите на координатната система.
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В началото
Когато е включено и ако точка 0;0 е в рамките на екрана, символът за координатна система се
изчертава в началото, иначе се изчертава в долния ляв ъгъл.

Слоеве
Редактор\Слоеве Ctrl+L

LAYER

Показва диалог за управление на активността
и видимостта на слоевете и надписите в
чертежа.

Активност
Ако даден слой е заключен
, обектите в
него са видими на екрана, но не могат да
бъдат маркирани, изтривани или променяни.

Видимост
Ако даден слой е невидим , обектите в него не се изчертават на екрана и също така не могат да
бъдат маркирани, изтривани или променяни.

Надписи
Може да определяте каква информация да бъде надписвана върху
конструктивните елементи в чертежа (номера, сечения, материали и др.).
Ако изберете натоварване, трябва да посочите и товарното състояние, от
което да се вземат стойностите.

Слоеве
Оси
Конструкция
Плоча

Структура на слоевете

Отвори

В PSCAD има два основни слоя в зависимост от вида на обекта:
"Подложка" и "Конструкция". В "Подложка" се намират прости 2D
графични обекти (точки, линии, кръгове, полигони и др.), които нямат
параметри. Слой "Конструкция" съдържа конструктивните елементи
(колони, греди, шайби, плочи и др.). За отделните видове елементи са
запазени съответни подслоеве, които могат да бъдат заключвани
поотделно за по-лесно маркиране. Автоматично генерираните сечения (с
командите FLOORSECTION и ELEVATION), размерните линии и осите също
се намират в самостоятелни слоеве със съответните имена.

Греди

Структурата на слоевете е предопределена и не може да бъде променяна.
Не можете да добавяте и изтривате слоеве, както и да премествате обекти
от един слой в друг. Всеки обект отива автоматично в съответния слой, в
зависимост от вида му, веднага след неговото създаване. Това опростява
и улеснява работата с програмата.

Връзки
Стени
Колони
Етаж 1...
Подложка 1
Сечения 1
Размери 1
...Етаж n
Подложка n
Сечения n
Размери n
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Конструкция
Слоят "Конструкция" е общ за целия модел. Независимо на кой етаж или в коя вертикална равнина
чертаете в момента, вие работите с един и същ 3D модел. Неговите настройки за активност обаче, се
съхраняват поотделно за отделните етажи.
Подложка
Всеки етаж има собствени слоеве за подложка, размери и сечения, които са независими от тези на
другите етажи. Това позволява да вмъкнете отделни DXF файлове за подложки на отделните етажи.
Когато зададете в диалога активност и видимост за тези слоеве, настройките се отнасят за текущия
етаж. С опцията „- показвай от етаж:“ може да избирате от кой етаж спрямо текущия да се вижда
подложка на екрана – „горен“, „текущ“ или „долен“. Конструктивните оси са общи за целия модел,
независимо на кой етаж са изчертани като това се отнася и за техния слой.

Управление на екранния образ
В PSCAD работите в чертожна равнина, където обектите са начертани в координатна система xyz, в
абсолютни единици (cm). На екрана виждате само тази част от нея, която попада в рамките на
прозореца на програмата. Тя е проектирана в определен мащаб и се нарича екранен образ (проекция)
на чертожната равнина. Може да променяте мащаба и да измествате екранния образ, така че във
всеки момент да работите с тази част от чертежа, която ви е необходима.

Увеличаване и намаляване
Ако имате трибутонна мишка с колело, може да го използвате за увеличаване или намаляване на
екранния образ. При завъртане на колелото напред, образът се увеличава, а при завъртане назад се
намалява. Текущото положение на курсора на мишката е и център на трансформацията (точката, която
остава неподвижна). Така, чрез преместване на курсора и увеличаване/намаляване може бързо да се
придвижвате между отделните части на чертежа.
Освен това, може да използвате и следните команди:
Екран\Увеличи
Екран\Всичко
Екран\В рамка

Екран\Намали

ZOOM IN
ZOOM LIMITS
ZOOM WINDOW

ZOOM OUT

– увеличава екранния образ с една стъпка;
– увеличава/намалява екранния образ, така че да побере
всички видими обекти от чертежа;
– увеличава екранния образ в посочен от потребителя
прозорец. След стартиране на командата, трябва да
посочите последователно две точки, представляващи
срещуположните ъгли на прозореца;
– намалява екранния образ с една стъпка.

Отместване
Може да измествате екранния образ в избрана посока, така че да показва друга част от чертежа, без
да променяте мащаба. Ако имате трибутонна мишка, изместването може да стане с помощта на
средния бутон. Натиснете и задръжте бутона, преместите мишката, така че да "издърпате" образа в
желаната посока и след това го освободете. При натискане на бутона иконата на курсора се променя
на , а след освобождаване се възстановява.
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Може да използвате и командата:
Екран\Отместване

RTPAN

След стартиране на командата, трябва да посочите последователно две точки, които да определят
разстоянието и посоката на отместване (от първата към втората точка). Може да отмествате със среден
бутон и по време на изпълнението на команда, докато RTPAN прекъсва текущата команда.

3D изглед
Екран\3D

VIEW3D

Въвеждането на модела става чрез изчертаване на
елементите в 2D – в план на отделните етажи или
във вертикална равнина. С командата VIEW3D,
може да видите и 3D изображение на въведения
модел или на мрежата крайни елементи.
След стартиране на командата се появява диалог
за настройки. От списъка вляво може да изберете
кои етажи да бъдат включени в изгледа. С опциите
и
може да изберете
дали да виждате геометричния модел или
мрежата крайни елементи. Може да филтрирате и
отделните видове елементи (плочи, греди, колони
и др.) като изключите съответните опции.
Геометричния модел на конструкцията е
представен чрез изобразяване на елементите като обемни тела. Мрежата е представена чрез точки,
линии и полигони, съответно за възлите, прътовите и площните елементи.
Когато изберете опцията "Мрежа КЕ" резултатът зависи от това на кой етап от работата се намирате:
Ако сте изчислили етажните плочи, ще видите мрежата на плочите. Ако сте изчислили пространствения
модел, може да видите схема на неговите възли и елементи. Показват се също и центровете на
коравините и масите на отделните етажи. Ако сте избрали да виждате резултати за премествания в 2D,
ще видите деформираната схема на цялата конструкция в 3D. Мащабът на деформациите, който е
избран в 2D, се отнася и за 3D изображението.

Схема на конструкцията

Схема на конструкцията с
изключени плочи

Схема на мрежа КЕ на
пространствен модел
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Деформирана схема на КЕ на
пространствения модел

Недеформирана схема на
мрежа КЕ на етажна плоча

Деформирана схема на мрежа
КЕ на етажна плоча

След стартиране на командата програмата влиза в 3D режим. При него командите за чертане,
редактиране, анализ и постпроцесор не са активни. За да се върнете обратно в 2D, изключете бутона
или стартирайте повторно командата. В 3D режим се активират команди за управление на 3D
изгледа:
Екран\Сенки

SHADE

Екран\Контури

– включва/изключва запълване на обектите;

WIRE

Екран\Перспектива

– включва/изключва видимост на ръбовете;

PERSPECTIVE

– включва/изключва перспектива.

Увеличаването, намаляването и отместването на екранния образ в 3D става по същия начин както и в
2D (виж по-горе). Завъртането на модела става чрез задържане на десния бутон на мишката и
изместване на курсора. Може да използвате и команди за бързо превключване на изгледа отгоре,
отпред и отстрани:
TOP

– изглед на модела отгоре;

FRONT

– изглед на модела отпред;

RIGHT

– изглед на модела отдясно.

3D изгледът е удобен начин за сравняване на отделните етажи помежду си и проследяване на
вертикалните носещи елементи по височина. При стандартното 2D чертане, това става чрез местене и
налагане на отделните планове един върху друг. В PSCAD трябва просто да включите 3D изглед и да
изберете етажите, които искате да сравните.

Копиране на екрана
Екран\Копирай растерно

COPYBITMAP

Екран\Копирай векторно

COPYMETAFILE

Текущата схема на екрана се копира в системния буфер като картинка и може да я вмъкнете в друга
програма с Paste или Ctrl+V. Може да използвате тази команда за съставяне на записка с резултати
въпреки, че командата
Резултати\Графична записка...
OUTPUT е по-ефективна при
стандартните видове конструкции. Когато се налага да копирате последователно няколко схеми, може
да използвате клавишната комбинация Alt+Tab за бързо превключване между двете програми.
При растерния формат (Bitmap) се съхраняват стойностите на цветовете за отделните пиксели, а при
векторния формат (Metafile) ‒ координатите на отделните обекти.
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При копиране е най-добре настройките на програмата да бъдат за бял фон. Размерите на
изображението съвпадат с размерите на прозореца на програмата, като се вижда само тази част от
чертежа, която попада в прозореца. За по-добри резултати, може преди копирането да разтеглите
прозореца, така че пропорциите му да бъдат близки до тези на чертежа и да увеличете
изображението, така че да запълни плътно екрана. Така няма да има излишно бяло поле в копираната
картинка.

Отпечатване на екрана
Файл\Печат Ctrl+P

PRINT

Отпечатва текущото изображение на екрана на принтер. След
стартиране на командата се появява диалог за настройка на
принтера. Изберете желания принтер от списъка с наличните
принтери в системата. С бутона
се отваря стандартен
системен диалог, в който да въведете настройките за формат
и ориентация на листа, ако е необходимо. След това натисне бутона "Печат".

Работа с файлове
Входните данни за всяка задача се записват във файл с разширение *.psc, а резултатите от статикодинамическия анализ във файл *.osc в същата папка. Записките с резултати се записват в *.html
файлове.

Нов файл
Файл\Нов Ctrl+N

NEW

Изчистват се всички налични данни и се зарежда празен файл. Ако текущият файл не е записан, преди
това ще получите съобщение и възможност да го запишете. Ако отговорите с " Yes" ("Да"), файлът ще
бъде записан, след което ще се отвори нов файл. Ако отговорите с "No" ("Да"), файлът няма да бъде
записан и направените промени ще бъдат изгубени. Ако отговорите с "Cancel" ("Отказ"), командата
NEW няма да се изпълни и ще останете в текущия файл.

Шаблон
Ако в папката на програмата има файл template.psc, данните за всеки нов файл се зареждат от него.
Така, може да създадете собствени настройки, които да се зареждат по подразбиране. За да направите
това, отворете нов файл, променете настройките и го запишете в папката на програмата като
template.psc. Може да смените фона, стъпката за GRID и SNAP или например, да създадете стандартен
списък от сечения, който да се зарежда предварително.
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Отваряне на файл
Файл\Отвори Ctrl+O

OPEN

След стартиране на командата се отваря стандартен диалог за избор на файл.
Изберете или напишете пътя и името на файла и натиснете бутона "Open" ("Отвори").

Ако конструкцията е решена и има файл с резултати, ще получите въпрос:

Ако отговорите с „No“, програмата ще пропусне четенето на резултатите и ще се върне на етап
„мрежа“. Файлът се резултати е значително по-голям от файла с данни и четенето му отнема повече
време. Може да пропуснете четенето на резултатите ако отваряте файла за да правите промени и те
не ви трябват. Може да използвате това и когато при четенето на резултатите възниква грешка. Това
се получава когато резултатите не съответстват на входните данни, например след копиране на
файлове или при неочаквано прекъсване на анализа.

Запис на файл
Файл\Запис Ctrl+S

SAVE

Когато записвате файла за първи път и още няма текущо име и път, програмата автоматично Ви
препраща към командата SAVEAS. Ако работите върху вече съществуващ файл, данните се записват
автоматично в него. Ако искате да запишете файла с ново име използвайте командата
Файл\Запис като...

SAVEAS
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Отваря се стандартен диалог, където може да изберете или напишете пътя и името на файла. Може и
да не пишете разширението "psc". След това натиснете бутона "Save" ("Запис"). Името на файла се
изписва в заглавната лента на програмата. Старият файл не се изтрива, а остава на диска.

Затваряне на програмата
Файл\Изход Ctrl+Q

EXIT

Ако са направени промени и текущият файл не е записан, ще получите покана за запис на файла (виж
"Нов файл" по-горе).

Данни за проекта
Файл\Данни за проекта

DATA

Може да въведете данни за проекта, подобно на Design Expert версия 3.0. След стартиране на
командата се показва диалог, в който може да попълните съответната информация:

С бутона „Зареди“, ще бъде заредена информацията от предишно ползване на диалога. Ако диалогът
се показва за първи път, ще бъде попълнена само текущата дата. След натискане на „Запис“,
въведената информация става постоянна част от файла. Тя ще се показва на всички записки, които се
генерират от PSCAD – резултати за плочи, сеизмично изследване, количествени сметки и др.

При изход към Design Expert за оразмеряване и изчертаване на отделни елементи ще се прехвърлят и
данните за проекта и в последствие ще излизат и на записките от Design Expert.
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Етажи
Етажи\Въведи

FLOORS

PSCAD е специално предназначен за проектиране на конструкции на етажни
сгради. Въвеждането на модела става чрез изчертаването на елементите в
план, на отделните етажни нива. Затова, преди да започнете работа, трябва
да стартирате командата FLOORS и да въведете данните за броя и котите на
отделните етажни нива. На екрана се появява диалогът "Етажи".
Добавете необходимия брой етажи с бутона
и попълнете име и кота.
Котите се въвеждат в [cm]. Може да има и отрицателни коти, като етажите,
намиращи се под ниво нула се приемат за сутеренни. При добавяне, новият
етаж получава автоматично име "Етаж [номер]" и кота, изчислена така, че
височината на етажа да бъде равна на предишния етаж. Затова когато има
смяна на етажната височина на дадено ниво, първо оправете котата и след
това добавете допълнителните етажи. Изтриването става с бутона . Може
да изтриете само последния етаж.
След приключване на работа, натиснете бутона "Запис" за да запишете
данните в модела. Диалогът се затваря и активен става етажът, който е бил
последен на фокус в таблицата изписан като "Текущ" в горната част на
диалога. При натискане на бутона "Отказ", диалогът се затваря без да се
записват направените промени. Ако сме изтрили етаж, който съдържа обекти и натиснем "Запис", те
ще бъдат изтрити от модела. Ако стартираме повторно командата и добавим етажа, той ще бъде
празен.

Оси
Чертай\Осови линии Ctrl+F9

GRIDLINE

Командата изчертава конструктивна осова линия по
две точки. След стартиране на командата, въведете
последователно първа и втора точка. След това се
появява диалог, в който трябва да въведете име на ос.
Натиснете бутона "OK" или Enter за край.
Конструктивните оси могат да бъдат ортогонални или наклонени спрямо координатните оси. За да
чертаете по-лесно ортогонални оси, може да включите режима ORTHO. За име на ос, програмата по
подразбиране предлага "1", когато наклонът на оста е по-близо до X и "A", когато е по-близо до Y. При
повторно стартиране на командата, програмата по подразбиране предлага следващата поред буква
или цифра. Името на оста може да бъде и от повече букви и цифри или комбинация от тях. Може да
се съдържат и други символи. Командата добавя към програмата обект от тип "конструктивна ос".

Осите са глобални за модела. Достатъчно е да ги начертаете само на единия от етажите и ще ги
виждате и на всички останали. Всяка ос е прикрепена за два възела и при преместване на възлите, оста
се разтяга. Може да маркирате, изтривате, местите и копирате осите подобно на другите обекти (виж
"Редактиране на обекти" по-долу). При копиране на ос, имената на новите копия нарастват
последователно. Например, ако копирате ос "A" три пъти, имената на новите оси ще бъдат "B", "C",
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"D". Може да промените името на дадена ос като кликнете върху нея с десен бутон или като я
маркирате и изберете командата
Свойства\Име на ос
GRIDNAME.

Система от ортогонални оси
Чертай\Система от оси

GRIDSET

Командата чертае система от ортогонални оси едновременно по направления X и Y.Въвеждат се
следните параметри:
Базова точка
Въвеждат се координатите X0, Y0 на началната точка на системата от оси. Тя се явява пресечна точка
на най-лявата и най-долната ос.
Разстояния между осите
Въвеждат се разстоянията
DX − между осите по направление Y и
DY − между осите по направление X.
Може да има различни разстояния между отделните оси. Въвеждат се числа, разделени с “;”. Вместо
разстояние, може да се въведе и „брой*разстояние“ като поредица от няколко еднакви такива.
Например “300;3*500;150”
Име на първа ос
Задават се номерата/имената на най-лявата и най-долната ос. Останалите нарастват последователно.
Взима се в предвид само първият символ от името, което е попълнено. Могат да се въвеждат цифри
или букви на латиница и кирилица.
Удължение
Въвежда се удължение на осите извън правоъгълника, определен от пресечните точки на крайните
оси по X и по Y. Препоръчително е разстоянието да се избере така, че да може да се съберат четири
реда размерни линии. За мащаб 1:50 и размер на текста 2.5 мм, са необходими приблизително 200
cm.
Изтрий старите
Ако опцията е избрана, всички предишно въведени оси ще бъдат изтрити и заменени изцяло с новите.
Това се отнася и за размерните линии между тях (виж следващата подточка). Ако искате да добавите
нови оси, трябва да изключите тази опция.
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Размерни линии
Ако изберете тази опция, програмата ще добави размерни линии между осите по X и по Y на всички
етажи.
След натискане на бутона „Чертай“, диалогът се затваря и командата се изпълнява с така въведените
настройки. Границите на чертежа, в които се изчертава помощната мрежа от точки (GRID) се
настройват автоматично по новите оси.

Работни равнини
Освен в план, програмата предоставя възможност за работа и във вертикални работни
равнини. Една работната равнина е определена в глобалната координатна система на
модела Oxyz чрез начална точка и направление. Всяка работна равнина има локална
координатна система Owz, чието начало се получава като от началото на глобалната координатна
система се спусне перпендикуляр към равнината. Локалната абсциса w е насочена по даденото
направление, а локалната ордината z е винаги успоредна на глобалната ос z. Когато w е успоредна на
x или y, вместо w, на екрана се надписва –x, +x, -y или +y в зависимост от посоката.
В работна равнина може да виждате, чертаете и редактирате елементи от пространствения модел на
конструкцията - колони, греди, шайби, връзки и товари. Не може да чертаете плочи и отвори, както и
2D графика като точки, линии, полилинии, полигони, кръгове, текстове, размерни линии и
конструктивни оси.
В равнината са видими всички възли и елементи от разрешените типове, които попадат изцяло в нея с
отклонение ±20 cm. За един елемент се приема, че попада в равнината, когато попадат всички негови
възли. Елементите се изобразяват в изглед от съответната страна. В работната равнина са нанесени и
надписани етажните нива и осите, които я пресичат.

При чертане се посочват 2D координати в локалната координатна система, които в последствие се
преобразуват в глобални 3D координати, чрез трансформация. На елементите се присвоява найблизкия етаж в зависимост от z координатите на посочените точки. Не е разрешено двата края на
елементи като греди, шайби и връзки да попадат на различни етажи. Тогава
програмата изписва предупреждение и отказва да добави елемента.
При изчертаване на конструктивните оси, програмата автоматично формира работни
равнини за всяка от тях. Те се добавят и могат да бъдат избрани от същия списък, от
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който се избират и етажите. Посоката на локалната абсциса на работната равнина съвпада с посоката,
в която е изчертана оста.
Може да създадете и произволна работна равнина като кликнете "Потребителска К.С." от списъка или
напишете команда UCS. След това трябва да посочите две точки, които ще определят положението на
равнината.
За да излезете от текущата работна равнина и да се върнете в план, може да използвате командата
WCS или да изберете етаж от списъка. Командата WCS ще ви върне на текущия етаж, на който сте били
преди влизането в работната равнина.

Графична подложка
Графичната подложка включва 2D обекти като точки, линии, полилинии, полигони, кръгове, текстове
и др., които се намират в слой "Подложка" на всеки етаж. Обектите могат да бъдат начертани с
командите на PSCAD или да бъдат вмъкнати от DXF файл. Подложката има помощна функция и няма
отношение към самия модел. Може да ви помогне за по-бързо изчертаване на конструкцията, чрез
прихващане на точки с функцията OSNAP. Може да я използвате и за изчертаване на спомагателни
геометрични построения, чрез които да получите нови точки. Може да добавите и обекти, които са
необходими за графичното оформяне на схемите преди отпечатване – допълнителни линии и надписи.
Веднъж добавени в чертежа, обектите от графичната подложка могат да бъдат маркирани, изтривани,
копирани и редактирани със съответните команди (виж "Редактиране на обекти"). Описание на
видовете обекти от подложката и командите за тяхното създаване ще намерите по нататък в текста.

Точка
Чертай\Точка Ctrl+F2

POINT

След стартиране на командата, трябва да посочите координатите на точката.

Линия
Чертай\Линия Ctrl+F3

LINE

След стартиране на командата, трябва да въведете координатите на първа и втора точка. Линията се
изчертава и веднага преминавате към следващата, без да излизате от командата. За начало на
следващата линия служи края на вече начертаната, а за другия и край трябва да посочите нова точка.
Командата се повтаря, докато не натиснете Esc, Enter или десен бутон на мишката. Така може да
начертаете последователност от свързани линии или само първата, ако прекъснете командата след
нея.

Полилиния
Чертай\Полилиния Ctrl+F4

POLYLINE

След стартиране на командата, трябва последователно да въведете точките от контура на
полилинията. За край, натиснете Esc, Enter или десен бутон на мишката.

Полигон
Чертай\Полигон Ctrl+F6

POLYGON
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Изчертаването е подобно на това на полилинията с изключение на това, че полигонът автоматично се
затваря след приключване на чертането, като се свързва с началната си точка. Полигонът е площен
обект за разлика от линията и полилинията.

Правоъгълник
Чертай\Правоъгълник Ctrl+F5

RECTANGLE

Правоъгълникът не е отделен тип обект, а е просто по-бърз начин за изчертаване на полигон с
правоъгълна форма, чрез посочване на координатите на двата срещуположни ъгъла.

Кръг
Чертай\Кръг Ctrl+F7

CIRCLE

Посочете първа точка за център и втора точка, която да определи радиусът на кръга. Не е необходимо
двете точки да са ортогонални една спрямо друга.

Текст
Чертай\Текст Ctrl+F8

TEXT

Посочете първа точка за начало на текста и втора точка, която да определи ъгъла на завъртане. След
това въведете съдържанието на текста в диалога и натиснете бутона "ОК" или Enter. Текстовете в PSCAD
са подравнени долу вдясно спрямо началната си точка. Началната точка също се изобразява на екрана.
За да маркирате текста, трябва да маркирате началната точка, а не самия текст.

Вход от DXF файл
Файл\Вход DXF...

DXFIN

С тази команда може да вмъкнете графична подложка от DXF файл на текущия етаж. Подложката може
да бъде архитектурен или предварително подготвен кофражен/монтажен план. На всеки етаж може
да вмъкнете отделен DXF файл. Обектите, които PSCAD разпознава и прочита от DXF файла са точки,
линии, полилинии, кръгове и текстове. Те се преобразуват в съответните обекти на PSCAD от слой
"Подложка". Не се поддържат други видове обекти като например блокове и размерни линии. За да
ги вмъкнете, трябва предварително да ги разбиете с командата EXPLODE. Подложката улеснява
значително въвеждането на конструкцията. При чертане с мишката, може да прихващате
съществуващи точки от нея, с помощта на режима OSNAP.
След стартиране на командата се показва стандартен диалог за избор на файл. Посочете името на
файла и натиснете бутона "Open". След това трябва да въведете коефициент за мащабиране. С него
може да приведете чертежа към [cm] – мерните единици на PSCAD. Ако чертежът от DXF файла е също
в [cm], въведете "1", ако е в [m], въведете "100", а за [mm] – "0.1".

Подготовка и запис на DXF подложки от AutoCAD/ZWCAD
DXF е текстов файлов формат, разработен от Autodesk основно за връзка на AutoCAD с други
приложения. Подготовката и записването на DXF подложка в става предварително среда на AutoCAD
или ZWCAD. При това трябва да спазвате следните указания:
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Планът за всяко етажно ниво трябва да се запише в отделен DXF файл. Ако сградата има типов етаж,
за него може да запишете само един файл, да го вмъкнете на едно от нивата в PSCAD и след като
изчертаете обектите, да ги копирате и на другите нива (виж "Копиране на етажи")
На всеки етаж, чертежът трябва да се намира на едно и също място спрямо началото на координатната
система. Така, когато вмъкнете подложките и изчертаете елементите на отделните етажи в PSCAD, те
ще застанат един над друг в 3D модела.
За запис на DXF файл от AutoCAD или ZWCAD може да използвате командите SAVEAS или DXFOUT. В
диалога за "Files of type" трябва да изберете "AutoCAD xxxx DXF (*.dxf)", без значение коя версия.

Често в AutoCAD всички етажни планове са изчертани в един чертеж. Тогава, за запис на подложки е
най-удобно да използвате командата WBLOCK. С нея може бързо да запишете само избраната част от
чертежа, като полученият файл е компактен и с минимален размер. Може да изберете обектите
предварително или да натиснете бутона "Select objects" в диалога. В полето "File name and path:"
трябва да попълните името на файла с разширение ".dxf" или да натиснете бутона
за да посочите
пътя до файла. След това натиснете "OK".
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И така, за да запишете подложки за всички плочи от
чертежа, последователно за всяко от нивата:
1. Изберете обектите само на съответния етаж;
2. Стартирайте командата WBLOCK и ги
запишете в DXF файл;
3. Отворете DXF файла, и стартирайте
командата MOVE. За първа посочете точката,
която е избрана за начало на координатната
система. Тя трябва да е една и съща за всеки
етаж. За втора точка пишете "0,0" от
клавиатурата и натиснете Enter;
4. Запишете променения файл под същото име
отново като DXF.

Въвеждане на конструкцията
В PSCAD потребителят въвежда 3D геометричен модел от параметрични конструктивни елементи
(греди, колони, плочи и др.). От него автоматично се генерира математически модел за изчисляване
на конструкцията по метода крайни елементи. От същия модел могат да се генерират кофражни и
монтажни планове на конструкцията . Така, времето за проектиране се съкращава значително и се
избягва възможността за грешки и несъответствия между чертежите и изчислителния модел.

Възли
Всички елементи от конструкцията са привързани към възли. Те се създават
автоматично в краищата на елементите при тяхното изчертаване. Ако обаче
при чертането кликнете върху съществуващ възел, елементът се привързва
към него. При изтриване на елементите, свободните възли се премахват автоматично. Възлите се
изобразяват със синьо квадратче . Те могат да бъдат избирани независимо от елементите и
премествани. Тогава привързаните за тях елементи се разтягат или преместват. Всеки възел притежава
координати {X,Y,Z}. Координатата Z е относителна спрямо етажното ниво. Когато Z = 0, възелът лежи
на нивото на етажа, при Z < 0 е под етажа, а при Z > 0 – над. Така могат да се въвеждат конструкции с
пространствена (начупена) геометрия. Възлите имат и важна роля при генерирането на мрежата
крайни елементи.

Конструктивни елементи
В PSCAD са включени следните видове конструктивни елементи: плоча, отвор, греда, колона, шайба и
връзка. Въвеждането на елементите става чрез изчертаването им на отделните етажи в план или
вертикален разрез. В плановете или разрезите, отделните елементи се изобразяват в 2D, но PSCAD
реално ги съхранява като 3D обекти. По всяко време може да видите и 3D изглед на модела чрез
натискане на бутона . На всеки елемент може да зададете свойства като материал, напречно
сечение, натоварване и др. Може да изберете и начина на подравняване на даден елемент спрямо
неговите възли – например центрично, отляво, отдясно или да въведете разстоянията, на които е
отместена средата на сечението спрямо оста. Подробно описание на свойствата на елементите ще
намерите по-нататък в т. "Свойства". На всяко ниво се въвеждат и виждат вертикалните елементи
(шайби, колони), които се намират под етажа, както обичайно е прието при кофражните планове.
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Плоча
Чертай\Плоча Ctrl+E

PLATE

Командата изчертава контур на плоча по
зададените точки. След стартиране на командата
се появява диалог, в който може да въведете
свойствата на новата плоча: номер, дебелина,
материал и подравняване. Подравняването се
избира като кликнете с левия бутон на мишката
върху схемата, представляваща разрез през
плочата.
Подравняването показва положението на плочата
спрямо нивото на етажа. Когато плочата е наклонена, тогава подравняването е спрямо равнината
образувана от нейните възли. Ако желаете плочата да бъде подравнена по горен ръб спрямо етажа,
трябва да кликнете близо до горния ръб на схемата (а). Червената точка показва положението на етажа
(възлите) и ще се измести също в горния ръб. Аналогично може да подравните плочата по средната
равнина (б) или по долния ръб (в). Обикновено за нивата на етажите се избира кота горен ръб плоча.
Ако някое поле е понижено на точно определено разстояние от горния ръб, трябва първо да
изчертаете полето и след това да въведете разстоянието с командата
Свойства\Отместване по Z
OFFSETZ (виж "Привързване и отместване").
След като въведете свойствата на плочата, натиснете бутона "Чертай" и
посочете последователно точките от контура. За край, натиснете Enter или
десен бутон на мишката. Контурът се затваря автоматично. Ако
кликнете в началната точка, контурът пак ще се затвори и въвеждането
ще приключи, но не е задължително да правите това. Ако натиснете
Esc, ще излезете от командата без да запазите плочата. Ако при
чертането посочите грешна точка, може да продължите да чертаете и
след като приключите, да преместите възела. Посоката на обикаляне
няма значение – може да бъде както по, така и обратно на
часовниковата стрелка. Програмата автоматично обръща посоката,
така че нормалата към равнината да сочи винаги нагоре.
Чертай\Правоъгълно поле Ctrl+R

RECTPLATE

Действието на командата е аналогично на предходната, но вместо да
посочвате последователно точките от контура, трябва да посочите два
срещуположни ъгъла на правоъгълника.
Може да изчертаете гредова или безгредова плоча с един общ контур
или от отделни, долепени по ръба контури. Те не трябва обаче да се
пресичат или самопресичат. Когато има полета и участъци с различна
дебелина или подравняване, те трябва да бъдат изчертани с отделни
контури. Когато има участъци с различни натоварвания, не е
задължително да ги чертаете отделно. В последствие може да
очертаете само допълнителното натоварване. Когато в плочата има
отвори, може да ги добавите обекти тип "Отвор " или да очертаете
плочата, така че да заобиколи отвора.
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Отвор
Чертай\Отвор Ctrl+H

HOLE

Командата чертае правоъгълен отвор. Трябва да посочите да посочите два срещуположни ъгъла на
правоъгълника и да натиснете Enter или десен бутон за край. Ако отворът не е правоъгълен може да
преместите в последствие възловите точки. Отворът се изчертава с пунктирана линия за разлика от
контура на плочата. Командата е предназначена най-вече за въвеждане на малки отвори за шахти и
инсталации. Когато отворите заемат съществена част от плочата или граничат с контура, е най-добре
да се въведат като се очертае плочата около тях (виж по-горе). Отворите не се изобразяват в 3D.

Греда
Чертай\Греда Ctrl+B

BEAM

Командата изчертава греда по две точки. Първо се показва диалог, в който може да се избере
напречно сечение, точка на подравняване и ъгъл на завъртане на сечението спрямо оста на гредата.
Подробно описание на отделните свойства е дадено по-долу към съответните команди.
Точката на подравняване е спрямо оста, свързваща двата възела. Може да я изберете като кликнете
върху една от деветте възможни точки върху схемата на сечението. Червената точка показва мястото,
където оста на гредата ще преминава през напречното сечение. Когато гредата е права (под плочата),
подравняването трябва да е по горен ръб, а когато е обратна – по долен. Ако искате да зададете
конкретен ексцентрицитет на сечението спрямо оста, това става с допълнителна команда след
изчертаване на елемента.
Може да използвате бутоните
и
за да обърнете сечението огледално спрямо хоризонталната и
вертикалната ос. С опцията “Става” може да добавите стави в началото и края на гредата по посоката
на изчертаване. С опцията „Променлива височина“ се въвежда елемент с променлива височина на
сечението по дължината му. Трябва да въведете коефициент, с който да бъде увеличена/намалена
височината в края на елемента спрямо началото.
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Колона
Чертай\Колона Ctrl+K

COLUMN

Командата е предназначена за изчертаване на колони. След стартиране на командата се появява
диалог за избор на сечение и свойства (виж "Греди" по-горе). Натиснете "Чертай" и посочете точка на
чертежа. Колоната се изчертава на екрана изместена спрямо избраната точка на привързване. След
това програмата ви подканва да въведете точка за следващата колона. Така ще да продължите да
чертаете колони последователно, докато не натиснете Enter или Esc, за да излезете от командата.
Номерът на всяка следваща колона се увеличава автоматично с единица.

Шайба
Чертай\Шайба Ctrl+W

WALL

След стартиране на командата се появява диалог с
настройки, където може да въведете номер,
дебелина, материал и подравняване на шайбата.
Подравняването се избира спрямо оста,
свързващи двата крайни възела и може да бъде по
левия, десния ръб или средата. Подравняването
се избира чрез кликване с мишката върху схемата,
показваща шайбата в план. Натиснете бутона
"Чертай" и посочете началната и крайната точка на
шайбата. Ако шайбите образуват ядра, трябва да ги привържете за общите възли в ъглите. Тогава ще
бъдат свързани и в изчислителния модел. Ако шайбата се свързва с друга не в края, а някъде по
дължината, трябва да кликнете върху оста съединяваща двата възела на другата шайба. Ако желаете
шайбите да бъдат изчислени като самостоятелни, без връзка помежду им, трябва да ги изчертаете
отделно, като най-добре е да оставите разстояния между тях от поне 5 cm. Трябва да се има в предвид,
че подобни конструкции не работят добре при сеизмични въздействия. В местата на фугите може да
настъпят локални разрушения от срязване на плочите.

Шайби, които образуват ядро,
защото са привързани към
общи възли и оси

Шайби, които не образуват
ядро, въпреки че се застъпват

Шайби, които не е предвидено
да образуват ядро и са
разделени с фуги

Връзка
Чертай\Връзка Ctrl+X

BRACING

В PSCAD може да начертаете вертикална връзка в план и да изберете нейния вид (/, X, Y, V), а
програмата автоматично да построи нейната геометрия във вертикалната равнина. Така начертаната
връзка представлява параметричен обект и геометрията и се обновява автоматично всеки път, когато
смените вида и или положението на възлите. Не е задължително двата възела да са на едно и също
ниво.
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След стартиране на командата се появява диалог за избор на сечение и свойства (виж "Греди" по-горе).
Тук освен другите параметри трябва да изберете и вида на връзката от бутоните:
- диагонална връзка;
- X връзка;
- Y връзка;
- V връзка;
- хоризонтална връзка;.
Натиснете "Чертай" и посочете две точки в началото и края на връзката. Когато връзката е разположена
между две колони, трябва да кликнете върху съществуващите възли на колоните. При диагонална
връзка, първият възел е долен, а вторият – горен. Когато имате "V" връзка, трябва да разделите гредата
над нея на две части, така че да има междинен възел в средата. Възлите в краищата на вертикалните
връзки може да се намират на различни нива.
Хоризонталните подови или покривни връзки трябва да бъдат въведени като елементи тип
„хоризонтални връзки”, а не като греди. Ако има етажна плоча, хоризонталната връзка не участва в
мрежата на плочата и съответно, в поемането на вертикалните товари за разлика от гредите. Също
така, връзките по подразбиране са ставно свързани в краищата със съседните възли.
На схемата по-долу е даден пример за различни видове връзки. Те са изчертани в план чрез посочване
на крайните точки, след което може да се види тяхната геометрия в изглед по ос "А" или в 3D.

Препоръки при изчертаване на стоманобетонни елементи
Освен за получаването на чертежите на конструкцията, геометричният модел служи и за генериране
на мрежа крайни елементи за анализ по МКЕ. Затова, при изчертаването му трябва да спазвате някои
прости правила. Крайните елементи и възлите от мрежата се разполагат по осите на елементите и
възлите от геометричния модел. Поради това, елементите от геометричния модел трябва да са
привързани към възлите или осите на техните опорни елементи. В последствие, чрез задаване на
подходящото подравняване или ексцентрицитети, може да ги наместите на действителните им места.
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Например, при изчертаване на греда, трябва да кликнете върху възлите на колоните. Когато гредата
стъпва върху друга греда или шайба, трябва да кликнете в оста на главната греда или шайбата. Когато
две греди се пресичат, не е задължително да ги прекъсвате в пресечната точка и да вмъквате възел.
Понякога обаче, това помага за по-доброто генериране на мрежата. Най-добре е крайните греди и
шайби да се подравнят по ръба на плочата, а средните ‒ по осите. Ъгловите колони се подравняват в
ъглите, ръбовите – по ръбовете на плочата, а средните – в центровете. Когато за дадена ос изберете
определен начин на подравняване, добре е да го спазвате за всички останали елементи по оста.
Същото важи и във вертикално направление. Подравняването за дадена колона или шайба по
височина, трябва да е едно и също на всички етажи, освен ако няма ексцентрицитети.
Примери за привързване на отделните видове елементи:

Ъглова
колона

Крайна Вътрешна
колона колона

Крайна
греда

Вътрешна
греда

Второст.
греда

Поле

Примерен кофражен план и мрежа:

стр. 47 от 116

PSCAD v 2.6/2017 – Проектиране на строителни конструкции по Еврокод
Ръководство за потребителя

Чертане във вертикална равнина
PSCAD дава възможност за чертане и редактиране на елементите както в план, така и във вертикални
работни равнини, разположени по осите или в произволно избрано направление. Информация за
основните принципи за създаване и използване на работните равнини може да намерите по-нагоре в
т. "Работни равнини". Когато чертаете елементи, трябва да имате предвид, че това са същите
елементи, които виждате и в план и съответно, се подчиняват на същите правила. Колоната трябва да
се въведе чрез посочване на горния възел на нивото на етажа, а програмата автоматично "спуска"
елемента до долния етаж. Шайбите, гредите и връзките се въвеждат чрез посочване на начална и
крайна точка на етажа. Може да посочвате точки и под или над етажа. В този случай, те попадат на
този етаж, който е по-близо. Не е разрешено създаването на елементи, чиито възли лежат на различни
етажи.
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Свойства
Всички конструктивни елементи притежават свойства – допълнителни данни, необходими за тяхното
изчертаване и изчисляване. Може да ги задавате в момента на изчертаване на елементите или да ги
променяте в последствие с помощта на съответните команди.
Може да прегледате и редактирате свойствата на даден елемент като кликнете с десен бутон върху
контура. Появява се същия диалог, който се използва и при изчертаване на елемента. В него може да
направите промените и да ги запишете обратно в елемента с бутона "Запис".
Номерата, напречните сечения и материалите се изписват на екрана като етикети до всеки един от
елементите. Съдържанието на надписите може да се настройва от диалога слоеве (виж. "Слоеве" погоре).

Номера
Свойства\Номер

LABEL

След стартиране на командата трябва да изберете обекти и да въведете техния номер. Не е
необходимо да попълвате представката за вида на елемента. Тя се добавя автоматично от програмата,
както следва:
- Гр. - за греди;
- К. - за колони;
- Ш. - за шайби;
- П. - за плочи и полета;
- О. - за отвори;
- DB. - за диагонална връзка;
- XB. - за Х-връзка;
- YB. - за У-връзка;
- VB. - за V-връзка.
- HB. - за хоризонтална.
Номерът може да съдържа само цифри, без допълнителни букви и символи. При следващото
стартиране на командата, текущият номер се увеличава с единица, така че ако номерирате
последователно, трябва само да натискате "Enter".
Може да зададете номер на елемента и при неговото изчертаване. Тук отново номерът на всеки
следващ елемент се увеличава с единица. Така, ако чертаете елементите последователно по реда на
техните номера, след това няма да се налага да ги номерирате допълнително.

Напречни сечения
Свойства\Напречно сечение

SECTION

Напречното сечение е свойство на линейните елементи като колони, греди и връзки. След стартиране
на командата се появява диалог, който съдържа списък с наличните сечения в проекта. Когато
маркирате дадено сечение, вдясно може за видите схема на сечението с размери. За да присвоите
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маркираното сечение на обекти от модела, натиснете бутона "Обекти", маркирайте ги и натиснете
"Enter" или десен бутон за край.
За да добавите ново сечение, натиснете бутона
. Появява се диалог за редактиране на сечение. В
него се зареждат характеристиките на текущото в списъка. Така, ако вече имате подбно сечение в
списъка, може да го използвате за изходно и да си спестите въвеждането на част от информацията.

В диалога трябва да изберете вида на сечението "Стоманобетонно" или "Стоманено". След това трябва
да изберете форма като използвате бутоните
или съответно,
за стомано сечение. Вляво трябва да попълните размерите на
сечението в [cm] и да изберете материал. В списъка с материали, автоматично се зареждат
стандартните класове бетони или стомани, в зависимост от избрания вид на сечението. На схемата
може да видите мащабен чертеж на така въведеното сечение. С бутона "Инерционни характеристики"
може да видите справка за инерционните характеристики на сечението: площ, периметър,
инерционни моменти и радиуси, съпротивителни моменти и др.
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Когато имате стоманено сечение, вдясно се зарежда библиотека от стандартни профили. Може да
изберете сечението директно от библиотеката като кликнете с десен бутон на мишката. При това,
данните му се зареждат автоматично в диалога. Ако имате нестандартно или съставено стоманено
сечение трябва да въведете размерите ръчно. Накрая, трябва да натиснете "Запис" за да затворите
диалога и да запишете данните. Новото сечение са добавя в списъка.
За да редактирате съществуващо сечение, първо го маркирайте в списъка и натиснете бутона
.
Появява се същия диалог, където може да направите промените и да натиснете "Запис". Промяната
ще се отрази на всички елементи, на които сечението вече е присвоено. Това е така, защото
елементите не пазят отделни копия от данните на присвоеното им сечение, а само неговия номер.
Ако желаете да промените сечението само на част от тези елементи, трябва да създадете ново
сечение и да го присвоите само на тази част.
Може да използвате бутона

за да създадете копие от избраното сечение в списъка и след това да

го редактирате за да получите ново сечение, подобно на първото. За да изтриете сечение от списъка,
натиснете бутона
. Програмата не ви позволява да изтриете сечение, което вече е присвоено на
елементи. Първо трябва да го замените на всички елементи с друго и тогава да го изтриете.

Променливо сечение
Свойства\Променливо височина

VARSEC

В PSCAD може да въвеждате елементи с променлива височина на сечението по дължина на елемента.
В началото на елемента сечението е с оригиналните размери, а в края на елемента височината се
коригира с посочен от потребителя коефициент. Тази възможност е приложима само за колони и
греди. За колоните, началото на елемента е винаги от долната страна, а краят – от горната. За гредите,
началото и края се определят от посоката на изчертаване. Началото е в първата въведена точка, а края
– във втората.
След стартиране на командата се показва диалог, в който трябва да въведете коефициент, по който
трябва да се умножи височината на сечението в края на елемента.

Може да зададете променливата височина и в момента на изчертаване на елемента. Тя се отразява на
всички етапи на работа с програмата – при изчертаване на елемента в 2D и 3D, при определяне на
масите и теглата, в количествената сметка, в коравината и усилията и резултатите от анализа и
оразмеряването. Трябва да се има в предвид, че версия 3.0 на Design Expert или по-стара не поддържат
променливи по дължина сечения и при изход на данните към съответните модули, тази информация
се губи. Те ще бъдат прехвърлени като елементи с постоянно сечение.

Дебелини
Свойства\Дебелина на плочи/стени

THICKNESS
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Дебелината е свойство на площните елементи като плочи и шайби. След стартиране на командата
трябва да маркирате елементи (ако не сте ги маркирали предварително), да въведете дебелината в
[cm] и да натиснете "OK".

Материали
Свойства\Материал

MATERIAL

Материалите за линейните елементи се задават в техните напречни
сечения. За да ги промените, трябва да отворите съответното сечение за
редактиране и оттам да изберете друг материал. Материалите за
площните елементи се съхраняват в данните за самите елементи. Тях
може да зададете с помощта на командата MATERIAL. След стартиране на
командата трябва да маркирате елементи, да изберете нов материал от
диалога и да натиснете "Въведи".
PSCAD включва библиотека от стандартните класове бетони, стомани и армировки съгласно Еврокод:
Бетони
Име

Ecm
GPa

ν

G

fck,cube

fck

fctk,0.05

kN/m2

MPa

MPa

MPa

εc2

εcu2

C12/15 27.0 0.2

25

15.00 12.00

1.10 0.002 0.0035

C16/20 29.0 0.2

25

20.00

16.00

1.30 0.002 0.0035

C20/25 30.0 0.2

25

25.00

20.00

1.50 0.002 0.0035

C25/30 31.5 0.2

25

30.00

25.00

1.80 0.002 0.0035

C30/37 33.0 0.2

25

37.00

30.50

2.00 0.002 0.0035

C35/45 34.0 0.2

25

45.00

35.00

2.20 0.002 0.0035

C40/50 35.0 0.2

25

50.00

40.00

2.50 0.002 0.0035

C45/55 36.0 0.2

25

55.00

45.00

2.70 0.002 0.0035

C50/60 37.0 0.2

25

60.00

50.50

2.90 0.002 0.0035

Армировъчни стомани
Име
B220*
B250*
B420
B460
B500

Es
GPa
200
200
200
200
200

ν
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

G

Стомани за строителни конструкции

fyk

kN/m2 MPa
78.5 220
78.5 250
78.5 420
78.5 460
78.5 500

εud

Име

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

S235
S275
S355
S420
S460

E
GPa
210
210
210
210
210

ν
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

G

fu

fy

kN/m2 MPa MPa
78.5 360 235
78.5 430 275
78.5 510 355
78.5 540 420
78.5 570 460

* Излизат извън обхвата на Еврокод, но са оставени за съвместимост
стр. 52 от 116

PSCAD v 2.6/2017 – Проектиране на строителни конструкции по Еврокод
Ръководство за потребителя
Допълнителни материали
Редактор\Материали
Освен стандартните материали, в PSCAD може да въвеждате и допълнителни материали. Те могат да
бъдат от всякакъв вид, например: бетон, стомана, дърво, алуминий, зидария и др. След стартиране
на командата от менюто, се появява диалогът на редактора на материали.
За всеки материал трябва да посочите име, модул на
еластичност E, коефициент на Поасон ni и обемно
тегло G. Всички полета трябва задължително да се
попълнят. За да добавите нов материал, натиснете
бутона
, а за да изтриете последния материал от
таблицата – бутона
. Не може да изтриете
материал, който вече е зададен на сечения или
елементи. Тогава се появява съобщение за грешка.
Присвояването на допълнителните материали на
сечения и елементи става по същия начин както и при
стандартните, като допълнителните се появяват
накрая на списъка. Може да ги използвате както със
сечения тип „стоманобетонни“ така и със
„стоманени“. Елементите, на които са зададени
допълнителни материали, участват с еластичните си
характаристики и теглото си в статико-динамическия
анализ на конструкцията, но не и в оразмеряването.

Локални оси
Всички елементи имат локални оси XYZ, спрямо които е ориентирано сечението и разрезните усилия,
получени от анализа. Направленията на локалните оси са съобразени с означенията използвани в
Еврокод при оразмеряване на елементите. За линейните елементи, ос X винаги е надлъжно на
елемента. При гредите и връзките, посоката на ос X съвпада с посоката на изчертаване – от първата
към втората посочена точка. По подразбиране ос Y е хоризонтална, а ос Z сочи нагоре. Посоката на Y е
такава, че X,Y и Z да образуват дясна координатна система. При колоните, ос X сочи нагоре, успоредно
на глобална ос Z, ос Y надясно, успоредно на глобална ос X, а ос Z – успоредно на глобална ос Y. При
шайбите, ос X сочи също нагоре, а ос Z – по посока на изчертаване на шайбата. При плочите, ос Z сочи
винаги нагоре, а оси X и Y, съответно в посока на глобалните оси X и Y. Когато плочата е наклонена,
това правило се запазва, но вече се отнася за проекциите на осите X и Y в хоризонталната равнина. Подолу са дадени схеми на различните видове елементи и техните локалните оси означени с червено.

Колона

Греда

Шайба

Плоча
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Правата линия, която свързва двата крайни възела ще наричаме геометрична ос на елемента. На
схемата, тя е означена с плътна черна линия. Крайните възли на елементите са означени с червени
квадратчета, а с точки са дадени възможните места на привързване на елементите (виж по-долу).

Привързване и отместване
Свойства\Отместване по Y

OFFSETY

Свойства\Отместване по Z

OFFSETZ

Сеченията на елементите могат да бъдат отместени спрямо техните
геометрични оси. Това дава възможност за изчертаването на
прецизни кофражни/монтажни планове на конструкцията.
Отместването може да стане като изберете точка на подравняване в
центъра, ъглите или средите на страните на сечението. Тово може да
направите още в момента на изчертаване като кликнете върху
схемата със сечението. Червената точка показва мястото, където
геометричната ос на елемента "пробожда" напречното сечение.
Може да зададете и конкретни стойности на
отместванията на средата на сечението спрямо
геометричната ос в [cm] по направление на локални
оси Y и Z. Това става, съответно, с командите OFFSETY
и OFFSETZ. След стартиране на командата трябва да
изберете обекти и да въведете стойността на
отместването.
Положителните
посоки
на
отместванията са надясно и нагоре.

Ъгъл на ротация
Свойства\Ротация

ANGLE

Сечението и локалните оси Y и Z за колони, греди и
връзки могат да бъдат завъртяни спрямо началното
им положение, чрез задаване на ъгъл на ротация. Тази
команда не се отразява на шайби и плочи.
Ориентацията на осите на шайбите се определя от
положението на крайните им точки, а осите на
плочите не могат да се завъртат.
След стартиране на командата трябва да маркирате елементите, да въведете ъгъла на ротация и да
натиснете "OK". Ъгълът се измерва обратно на часовниковата стрелка при положение, че гледаме
гредите в посока от първата към втората точка, а колоните – отгоре надолу, както е показано на
схемите по-горе. Ъгълът на ротация на колоните се променя и когато изпълнявате командата
"Ротация".

Стави
Свойства\Чертай стави

RELEASE

Командата добавя става в края на избрана греда. Ставата освобождава едновременно и двата момента
My и Mz. След стартиране на командата трябва да кликнете вътре в очертанието на гредата, близо до
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края, в който ще бъде ставата. Тя се изобразява като малко кръгче. Ако искате да премахнете ставата,
трябва да стартирате отново командата и да кликнете повторно по същия начин. Може да добавяте
ставите и в момента на изчертаване от диалога със свойства или да ги редактирате в последствие чрез
натискане с десен бутон върху елемента. Така може да задавате и стави на колони.
Свойства\Въвеждай стави

SETRELEASE

Командата въвежда стави в избраните греди и колони. След стартиране на командата се показва
диалог. В него може да изберете дали да има или да няма стави в елемента в началото и в края. За
гредите „начало“ и „край“ на елемента се определят от посоката на изчертаване. Може да изчертавате
гредите винаги в посока надясно (+X) и нагоре (+Y) за по-лесна ориентация в последствие. За колоните,
началото е винаги в долния край, а края – в горния. За тях може да изберете и осово освобождаване.
При това се добавя N-апарат само в горния край на колоната. Това може да се използва за
противоветрови колони, които не поемат вертикалния товар от ригела, но предават всички междинни
товари до фундамента. Всяка една от опциите може да има три състояния, които се сменят с кликване
на мишката:
- без промяна;
- избрано (да има става);
- неизбрано (да има става).
Така може да смените само избрана опция, а за тези, които са без
промяна ще бъде запазено текущото състояние в избраните елементи.

Височина
В PSCAD колоните, връзките и шайбите могат да преминават през няколко етажа. Това може да се
използва при моделиране на сгради с големи отвори, през които преминават елементи, полу-етажи,
мецанини и др. Удобно е при моделиране на колони в стоманени конструкции, където колоната
представлява цял елемент от покрива до фундамента, но има междинни нива за козирки, подкранови
конзоли, връзки, водачи и др.
Височината се дефинира като брой етажи, през които преминава елемента. По подразбиране,
елементите са високи един етаж. Може да се задава в момента на изчертаване на елемента, в
прозореца със свойства или в последствие чрез кликване с десен бутон. За да зададете височина на
множество елементи, може да използвате командата:
Свойства\Височина

HEIGHT

След това трябва да маркирате колони, шайби или връзки и да въведете броя на етажите. При
генериране на мрежата, на всеки етаж се генерира отделен елемент и възел на нивото на етажа. Към
този възел може да се привързват и други елементи като например, греди. Междинните възли обаче,
не се привързват към коравата диафрагма на етажа, ако има. По този начин може да моделирате
елементи, разположени извън очертанието на плочата или в отвори. При това, ако са свързани с
диафрагмата чрез с греди, в последните ще се получи и осовата сила от сеизмично въздействие.
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Натоварвания и въздействия
Товарни състояния
Натоварване\Състояния и комбинации

CASE

Отделните видове натоварвания в PSCAD (постоянно, полезно, сняг, вятър, земетръс и др.) са
разделени в отделни товарни състояния. Върху елементите се въвеждат нормативните стойности на
натоварванията за всяко състояние. След това, чрез прилагане на коефициенти за натоварвания и
съчетания, се формират нормативни, изчислителни и сеизмични комбинации, за които да се направят
и съответните оразмерителните проверки. След стартиране на командата се показва диалог, в който
предварително трябва да въведете товарните състояния, които ще използвате.

В първата колонка, трябва да посочите име на товарното състояние, което може да е свободен текст.
Във втората колонка трябва да изберете тип на състоянието от падащ списък. Отделните видове
товарни състояния в PSCAD са дадени в следната таблица:
Тип

γG,sup γG,inf

ψ0

ψ1

ψ2

Собствено тегло

1.35

1.00

Постоянно

1.35

1.00

Експлоатационно

γQ1

ψ0

ψ1

ψ2

Категория А:

жилищни сгради

1.50

0.7

0.5

0.3

Категория В:

административни сгради и офиси

1.50

0.7

0.5

0.3

Категория С:

участъци, в които е възможно струпане на хора

1.50

0.7

0.7

0.6

Категория D:

търговски помещения

1.50

0.7

0.7

0.6

Категория Е:

складови помещения

1.50

1.0

0.9

0.8

Категория F:

участъци за преминаване на превозни средства с
тегла до 30 kN

1.50

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

1.50

0.7

0.5

0.3

Категория H:

покриви, които са недостъпни

1.50

0.6

0.2

0.0

Категория К:

площадки за кацане на вертолети

1.50

1.0

0.9

0.5

Категория К:

други натоварвания освен вертолети

1.50

0.7

0.5

0.3

стр. 56 от 116

PSCAD v 2.6/2017 – Проектиране на строителни конструкции по Еврокод
Ръководство за потребителя
Сняг при височина над морското равнище H < 1000m

1.50

0.5

0.2

0.0

Сняг при височина над морското равнище H > 1000m

1.50

0.7

0.5

0.2

Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8

1.50

0.5

0.2

0.3

Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8

1.50

0.7

0.5

0.4

Вятър

1.50

0.6

0.2

0.0

Температура

1.50

0.6

0.5

0.0

Сеизмично въздeйствие

1.00

1.0

1.0

1.0

Gk/Sk – отношение на постояното натоварване към натоварването от сняг;

γG,sup – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат неблагоприятно;
γG,inf – коефициент за натоварване от постоянни товари, когато действат благоприятно;
γQ1 – коефициент за натоварване от променливо натоварване;
ψ0 – коефициент за съчетание за променливо натоварване;
ψ1 – коефициент за съчетание за често повтаряща се стойност на променливо натоварване;
ψ2 – коефициент за съчетание за квазипостоянна стойност на променливо натоварване.
Коефициентите за натоварвания и съчетания са съгласно българското национално приложение БДС EN
1990-NA Таблица NА.А1.1 и Таблица NА.A1.2(В). Може да направите справка за типовете състояние и
коефициентите за съчетание в самия PSCAD като натиснете бутона
. Натоварването от собственото
тегло се отчита автоматично и се добавя в онова товарно състояние, за което сте избрали тип
"Собствено тегло".
Ново товарно състояние може да добавите като натиснете бутона
, а изтриването на последното
товарно състояние става с бутона
. Параметрите на сеизмичното въздействие може да въведете
като натиснете бутона "Сеизмично въздействие".

Сеизмично въздействие
Натоварване\Сеизмично въздействие

SEISMIC

След стартиране на командата се появява диалог, в който може да въведете параметрите на
сеизмичното въздействие съгласно EN 1998-1 и българското национално приложение.
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Може да изследвате конструкцията за хоризонтална и вертикална компонента на сеизмичното
въздействие. Хоризонталната е винаги активна, а за вертикалната трябва да включите опцията
"Вертикален спектър" в горната част на диалога. В PSCAD, анализът на конструкцията се извършва с
изчислителен спектър на реагиране. Стойностите на спектралните ускорения Sd(T) в хоризонтално
направление се получават в зависимост от периода, съгласно БДС EN 1998-1:2004 т. 3.2.2.5 (4)P, както
следва:

T

– период на трептене на съответната форма;

ag – изчислителното ускорение на земната основа ag = agR·γI;
TB – начало на участъка с постоянно спектрално ускорение;
TC – край на участъка с постоянно спектрално ускорение;
TD – начало на участъка с постоянно преместване;
S

– почвен коефициент;

q

– коефициент на поведение;

β

– коефициент за минимална стойност на изчислителния спектър;

γI

– коефициент на значимост.

Стойностите на agR се избират от падащия списък и се определят в зависимост от местоположението
на обекта от картата в Приложение NA.D на БДС EN 1998-1:2005/NA:2012 за период на повторяемост
475 г. Стойностите на коефициента на значимост се въвеждат отделно в зависимост от класа на
значимост на сградата. Класът на значимост се избира от падащия списък, след което коефициентът се
попълва автоматично. Стойностите му са дадени в Таблица NA.4.3 на националното приложение:
Клас Сгради

γI

I

Сгради с малка значимост за обществена безопасност, например селскостопански 0,8
сгради и др.

II

Обикновени сгради, непринадлежащи към другите категории

III

Сгради, чиято сеизмична носеща способност е от значение от гледна точка на 1,2
последиците от пълно разрушение, например училища, зали, културни институции и др.

IV

Сгради, чиято цялост по време на земетресения е от жизнено значение за защита на 1,4
населението, например болници, противопожарна охрана, електроцентрали и др.

1,0
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Стойностите на S, TB, TC и TD се определят в зависимост от типа на земната основа и вида на спектъра.
Сградите в България се изследват за два вида спектри: Вид1 и Вид3. Вид3 отчита влиянието на
огнището във Вранча и се прилага за определена част от северна България. След избиране на вида на
спектъра и типа на почвата, стойностите на S, TB, TC и TD се попълват автоматично от програмата, както
са дадени в националното приложение, Таблица NA.3.2:
Тип земна основа

S

TB

TC

TD

Вид1
A

1,00

0,10

0,30

2,00

B

1,30

0,10

0,40

2,00

C

1,20

0,10

0,50

2,00

D

1,00

0,10

0,60

2,00

E

1,20

0,10

0,50

2,00

1,00

2,00

Вид3
Всички

1,00

0,20

За вертикалната компонента на изчислителния спектър се използват същите формули като за
хоризонталната при положение, че ag се замести с agv, чиито стойности се определят от Таблица NA.3.4:
Вид спектър

agv/ag

TB

TC

TD

Вид1

0,85

0,10

0,40

2,00

Вид2

0,85

0,20

0,60

2,00

Типовете земна основа са дадени в Таблица NA.3.1:
Тип
земна
основа

Описание на почвения профил

Показатели
VS,30
[m/s]

NSPT
[удари/30 cm]

CU
[kPa]

A

Скала или други скални образувания, включваща най-много 5 m
по-слаби повърхностни видове

> 800

-

-

B

Много плътни пясъци, чакъли или много твърда глина с мощност
няколко десетки метра, характеризиращи се с нарастващи
почвени показатели в дълбочина

360-800

> 50

> 250

15-50

70250

< 15

< 70

C

D

E

Мощни депозити от плътни до средно плътни пясъци, чакъли или
твърдо-пластична глина с мощност от няколко десетки до
180-360
стотици метри
Депозити от рохки до средно плътни несвързани почви (със или
без свързани в тях прослойки) или депозити от предимно меки
до твърдо-пластични свързани почви

< 180

Почвени профили, изградени от пластове тип C или D и с мощност от 5 m до 20 m, лежащи върху корава основа с VS > 800 m/s

Коефициентът на поведение q зависи от способността на конструкцията да разсейва сеизмична
енергия чрез нееластична работа. Определя се в зависимост от вида на конструкцията и избрания клас
на дуктилност съгласно БДС EN 1998-1:2004, т. 5.2.2.2:
q = qo kw ≥1,5 kw = (1+o)/3 ≤ 1,0
Вид на конструкцията

o =hwi /lwi hwi ,lwi – височина и дължина на шайбата
Стойности на qo

стр. 59 от 116

PSCAD v 2.6/2017 – Проектиране на строителни конструкции по Еврокод
Ръководство за потребителя
DCM

DCH

3,0u/1

4,5u/1

Стенна система с несвързани стени (отделни шайби)

3,0

4,0u/1

Усукващо деформируема система

2,0

3,0

Система обърнато махало

1,5

2,0

Рамкова система, смесена система, система със свързани стени

Ако конструкцията е нерегулярна по височина, стойността на qo се намалява с 20%. Стойностите на
коефициента  u/1 могат да се определят приблизително съгласно таблицата:

 u/1

Вид на конструкцията
Рамкови или еквивалентни на рамкови смесени системи:
1. едноетажни сгради
2. многоетажни, едноотворни рамки
3. многоетажни, многоотворни рамки или еквивалентни на рамкови смесени системи

1,1
1,2
1,3

Стенни или еквивалентни на стенни смесени системи
4. стенни системи само с две отделни стени за хоризонтално направление
5. други стенни системи с отделни стени (шайби)
6. еквивалентни на стенни смесени системи или стенни системи със свързани стени

1,0
1,1
1,2

За нерегулярна в план сграда се допуска да се използва приблизителна стойност на  u/1, равна на
средната стойност от 1 и стойността, дадена за съответната регулярна конструктивна система. След
въвеждането на параметрите, може да видите диаграмата на спектралната крива в дясната част на
диалога.
Освен параметрите на сеизмичното въздействие, в този диалог трябва да посочите и коя комбинация
ще бъде използвана за определяне на масите при сеизмичния анализ. Тя трябва да съответства на
сеизмичната комбинация:

ΣGkj "+" Σψ2,i ·Qk,i "+" AEd.
Масата на етаж k се определя по формулата:
Mk = ΣGkj "+" ΣψE,i ·Qk,i, където

ΣGkj включва собственото тегло и постоянните натоварвания, а Qk,i са полезните натоварвания,
приложени върху етажа. Коефициентите ψE,i се получават по формулата:

ψE,i = φ·ψ2,i
Коефициентите ψ2,i се взимат от посочената комбинация, а коефициентите  трябва да се въведат за
всеки етаж в таблицата в дясната част на диалога. Стойностите им са дадени в Таблица 4.2 на БДС EN
1998-1:2004:



Вид на временното натоварване

Етаж

Категории А-C

Покрив

1,0

Етажи с взаимно зависимо обитаване

0,8

Независимо обитавани етажи

0,5

Категории D-F и архиви

1,0
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Може да направите бърза справка към таблиците от Еврокод директно от програмата като използвате
бутоните
.

Комбинации
За целите на анализа в PSCAD трябва да се дефинират три типа комбинации:
• експлоатационни (SLS) – за проверка на конструкцията за експлоатационно гранично състояние
(премествания и др.);
• изчислителни (ULS) – за оразмеряване на конструкцията за крайно гранично състояние;
• сеизмични (ULS) – за изчисляване и оразмеряване на конструкцията за сеизмично въздействие.
Комбинациите се образуват чрез сумиране на резултатите (премествания, усилия, опорни реакции)
получени от анализа за отделните товарни състояния, умножени с коефициенти за натоварване и
съчетание. Формулите са дадени в EN 1990:2002, както следва:
1. експлоатационни комбинации SLS:

ΣGkj,sup "+" Qk,1 "+" Σψ0,i ·Qk,i – характеристична комбинация;
ΣGkj,inf "+" Qk,1 "+" Σψ0,i ·Qk,i;
ΣGkj,sup "+" ψ1,1·Qk,1 "+" Σψ2,i ·Qk,i – често повтаряща се комбинация;
ΣGkj,inf "+" ψ1,1·Qk,1 "+" Σψ2,i ·Qk,i;
ΣGkj,sup "+" ψ2,1·Qk,1 "+" Σψ2,i ·Qk,i – квазипостоянна комбинация;
ΣGkj,inf "+" ψ2,1·Qk,1 "+" Σψ2,i ·Qk,i;
2. изчислителни комбинации ULS:

ΣγGj,sup·Gkj,sup "+" γQ,1·Qk,1 "+" ΣγQ,i·ψ0,i ·Qk,i;
ΣγGj,inf·Gkj,inf "+" γQ,1·Qk,1 "+" ΣγQ,i·ψ0,i ·Qk,i;
3. сеизмична комбинация ULS:

ΣGkj "+" Σψ2,i ·Qk,i "+" AEd .
Натоварването Qk,1 се нарича "преобладаващо", а другите – "съпътстващи". За преобладаващо се
приема това натоварване, което има най-голям принос към крайните усилия. То може да бъде
различно за отделните елементи и видове резултати в една и съща конструкция.
Дефинирането на комбинациите става като попълните таблицата вдясно на диалога "Състояния и
комбинации на натоварване". Колоните на таблицата съответстват на отделните товарни състояния, а
редовете – на комбинациите. В първата колонка трябва да изберете типа на комбинацията. Във всяка
клетка от останалите колонки трябва да попълните коефициента, с който съответното състояние
участва в съответната комбинация. Когато към състоянието се прилагат едновременно коефициент за
натоварване и коефициент за съчетание, в таблицата трябва да въведете резултата от произведението
им "γ·ψ".
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Програмата може да генерира автоматично възможните комбинации, ако натиснете бутона
"Генерирай". От експлоатационните комбинации се генерират само характеристичните.
Последователно, всяко едно от полезните натоварвания се приема за "преобладаващо" Qk,1 и за него
се генерират две комбинации. Едната отчита възможността вертикалните товари да действат
благоприятно, а другата - неблагоприятно и съответно се прилагат коефициентите γGj,sup и γGj,inf.

Натоварвания
Натоварване\Стойности

LOAD

С тази команда се въвеждат конкретните
стойности на натоварванията върху отделните
елементи. След стартиране на командата се
появява диалог, в който да въведете параметрите
на натоварването. Първо трябва да изберете за
кое състояние се отнася натоварването. След това
трябва да въведете стойностите по направление
на глобалните оси X, Y и Z. Положителните посоки
на натоварванията съвпадат с посоките на
глобалните оси. Това означава, че вертикалните
товари, които действат надолу (по -Z) трябва да бъдат въведени с отрицателен знак. Отдясно на
диалога, трябва да изберете вида на натоварването "точково“, "линейно" или "площно", като кликнете
върху съответната опция. Линейните натоварвания могат да бъдат прилагани и на греди и на колони,
като се разпределят по цялата дължина на гредата или височина на колоната. Площните товари
действат върху плочи и могат да имат компонента само по Z. Те се разпределят върху цялата площ на
плочата. Подовите конструкции се решават само за вертикални товари, а хоризонталните компоненти
по X и Y се вземат предвид при изчисляването на пространствения модел.
За да присвоите натоварванията на елементи от модела, натиснете бутона "Обекти", маркирайте
избраните елементи и натиснете десен бутон на мишката или "Enter". Ако имате натоварване, което
действа само върху част от греда или плоча, може да разделите елемента и да приложите
натоварването само върху тази част. Може да чертаете и свободно разположени точкови, линейни и
площни товари върху плочата. Така може да въведете натоварвания от зидове, където няма греди,
площни товари, действащи само в определени участъци и др. Тези натоварвания ще бъдат разпознати
от генератора на мрежата и прехвърлени върху възлите и крайните елементи. За да начертаете
свободно разположено натоварване, натиснете бутона "Чертай", посочете точките на чертежа и
натиснете "Enter" или десен бутон. Програмата добавя специален елемент тип "Натоварване", който
се изчертава с удебелена синя линия. Стойностите на натоварванията трябва да се изпишат на чертежа
до съответните елементи. Не може да въвеждате площен товар върху шайба. Трябва да го приведете
към линеен товар, като го умножите по дължината на шайбата в план. Линейният товар ще бъде
разпределен по височина на шайбата.
Постоянните натоварвания се определят на базата на геометричните размери на архитектурните
елементи и обемните тегла на материалите. Стойностите на експлоатационните натоварвания са
дадени в БДС EN 1991-1-1 и националното приложение както следва:
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Категории участъци и експлоатационни натоварвания съгласно Таблици 6.1 и NA.6.2
Кате- Участъци в
гория помещения

Примери

А

- подове
Стаи в жилищни блокове и къщи;
- стълбища
спални и зали в болници; спални в
хотели и общежития; кухни и тоалетни. - балкони

Помещения за
живеене или
обитаване

В

Служебни помещения

С

Помещения, в които е
възможно събиране
на хора (с изключение
на описаните в
категории А, В и D1))

D

Помещения в
търговски обекти

qk
Qk
[kN/m2] [kN]
2,0

2,0

3,0

2,0

3,0

2,0

3,0

4,0

С1: Помещения с маси и др., например: помещения в
училища, кафенета, ресторанти, трапезарии,
читални, приемни

3,0

4,0

С2: Помещения с фиксирани места за сядане,
например: театрални или киносалони, църкви, зали
за събрания, аудитории/зали за тържества, чакални
(включително в ж.п. гари)

4,0

≥ 4,0

С3: Помещения, в които не се ограничава
движението
на хората, например: помещения на музеи,
изложбени зали и други, участъци за достъп в
обществени и административни сгради, хотели,
болници, както и преддверията на ж.п. гари

5,0

≥ 4,0

С4: Помещения, в които са възможни дейности,
свързани с физически усилия, например: танцувални
зали, гимнастически салони, сцени

5,0

7,0

С5: Помещения, в които е възможно струпване на
много хора например: в сгради за обществени
прояви, като концертни зали, спортни зали,
включително такива с правостоящи места, тераси и
зони за достъп, перони на ж.п. гари

7,5

4,5

D1: Помещения на магазини за търговия на дребно

≥ 4,0

≥ 4,0

5,0

≥ 5,0

D2: Помещения на универсални магазини

1)

Да се обърне внимание на 6.3.1.1(2), в частност за С4 и С5. Виж EN 1990, когато е необходимо да
се разглеждат динамични ефекти. За категория Е, виж таблица 6.3.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: В зависимост от предполагаемото им използване, участъците, които биха могли да се
категоризират като С2, С3 или С4, могат да бъдат категоризирани като С5 по решение на клиента
и/или с Националното приложение.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Националното приложение може да предвижда и подразделяне на категории А, В,
С1 до С5, D1 и D2.
ЗАБЕЛЕЖКА 3: Виж 6.3.2 при складиране и производствена дейност.
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Еквивалентни площни натоварвания от леки преградни стени съгласно 6.3.1.2 (8)
Линейно собствено тегло kN/m qk [kN/m2]
1,0

0,5

2,0

0,8

3,0

1,2

Натоварвания в промишлени сгради и складове
Категории участъци и експлоатационни натоварвания съгласно Таблици 6.3 и NA.6.4:
Категория

Участъци в помещения

Примери

Е1

Участъци в помещения, подовите
конструкции на които са чувствителни към
натрупване на стоки, включително и зони за
достъп

Е2

Участъци в помещения за производствени
дейности

Участъци за складиране,
включително за
съхраняване на книги и
документи

qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

7,5

7,0

≥ 4,0

≥ 4,0

Натоварвания от вилични повдигачи съгласно Таблици 6.5 и 6.6:
Клас на Нето Товаропо- Следа Обща
Обща
Осово
виличния тегло демност a [m] широчина дължина натоварване
повдигач [kN]
[kN]
b [m]
l [m]
Q k [kN]
FL1

21

10

0,85

1,00

2,60

26

FL2

31

15

0,95

1,10

3,00

40

FL3

44

25

1,00

1,20

3,30

63

FL4

60

40

1,20

1,40

4,00

90

FL5

90

60

1,50

1,90

4,60

140

FL6

110

80

1,80

2,30

5,10

170

Натоварванията трябва да се умножат по коефициент на динамичност φ, съгласно 6.3.2.3 (3):
•

φ = 1.4 при повдигачи с пневматични гуми;

•

φ = 2.0 при повдигачи с плътни гуми;

Натоварвания в гаражи и участъци за преминаване на превозни средства
Категории участъци и натоварвания съгласно Таблици 6.7 и NA.6.8:
Категории
F

Специфично използване
Участъци за преминаване и паркиране
на леки транспортни средства (с бруто
тегло < 30 kN и с < 8 места, без това на
водача )

Примери
гаражи; открити и покрити
паркинги

qk
[kN/m2]

Qk
[kN]

2,5

20,0
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G

Участъци за преминаване и паркиране на
средно тежки транспортни средства (с
бруто тегло > 30 kN, но < 160 kN, на две
оси)

подходи; участъци за
снабдяване; участъци,
достъпни за пожарни коли
(с бруто тегло < 160 kN)

5,0

от
40,0
до
90,0

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Достъпът до участъците, спадащи към категория F трябва да се ограничава чрез
вградени в конструкцията технически средства.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Участъците, спадащи към категории F и G, трябва да се означават с подходящи
предупредителни знаци.
Натоварвания на покриви
Категории участъци и натоварвания съгласно Таблици 6.9, 6.11 и NA.6.10:
Категории
натоварени
участъци
H

Специфична експлоатация

Покриви, които са недостъпни, освен за обичайното поддържане и ремонти.
Наклон на покрива

Qk [kN/m2]

Qk [kN]

α ≤ 30

0,75

1,0

30 ≤ α < 60

0,75·(60 ‒ R)/30

1,0

α ≤ 60

0,0

1,0

I

Покриви, които са достъпни за използване - съгласно категории А до D.

K

Покриви, които са достъпни за извършване на специални дейности, като участъци за
кацане на вертолети.
Клас на
вертолета

Натоварване от
вертолета Q при
излитане

Характеристична стойност
Q на натоварването

Размер на площта на
натоварване (m x m)

НС1

Q < 20 kN

Qk = 20 kN

0,2m x 0,2 m

HC2

20 kN < Q < 60 kN

Qk = 60 kN

0,3 m x 0,3 m

Хоризонтални натоварвания върху парапети и преградни стени
Натоварвания, съгласно Таблица NA.6.12:
Участъци по натоварване

qk [kN/m]

Категория A

0,6

Категории B и C1

0,6

Категории C2, C3, C4 и D

1,0

Категория C5

3,0

Категория E

2,0

Категория F

Виж приложение В

Категория G

Виж приложение В

Натоварването се прилага като разпределено по хоризонтална линия на височина h=1.2 m от пода.
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Хоризонтални натоварвания върху предпазни огради и парапети в автомобилни гаражи и паркинги
Хоризонтална сила от удар на автомобил, съгласно Приложение В:
F = 0.5mv2/(δc + δb)
m - брутна маса на автомобила (при автомобили с брутна маса до 2500 kg се приема m=1500 kg);
v = 4.5 m/s - скорост на автомобила;
δc = 100 mm - деформация на автомобила;
δb - деформация на предпазната ограда;
При корави предпазни огради, се приема δb = 0 и F= 150 kN.
Силата F се прилага като линейно разпределена върху хоризонтален участък с дължина 1.5 m, на
височина 375 mm.

Размерни линии
След като въведете модела, може да добавите размерни линии към чертежа. Може да чертаете
размерни линии в план, но не и във вертикални равнини. Когато прехвърляте чертежа към AutoCAD
или ZWCAD, размерните линии също се прехвърлят като се преобразуват в съответните обекти на CAD
системата. PSCAD предлага няколко удобни команди за бързо чертане на размерни линии:
Чертай\Размер по Х

DIMX

Изчертава размерна линия, успоредна на ос X. След стартиране на командата,
трябва да посочите първа и втора точка в краищата на оразмерявания обект и
трета точка, за да определите мястото на размерната линия. След това,
програмата ви подканва да продължите да чертаете последователност от
свързани размери като въведете още точки. За всеки следващ размер трябва да
въведете само крайната точка, а за начална се взима крайната на предишния размер. Всяка следваща
размерна линия се подравнява по първата, така че не е необходимо да посочвате място. За край,
натиснете "Enter" или десен бутон на мишката. За да изчертаете само единична размерна линия,
прекъснете командата веднага след като я начертаете. Не е задължително първата и втората точка да
лежат на права, успоредна на X. Размерната линия, обаче е винаги успоредна на Х и показва
проектираното разстояние между двете точки.
Чертай\Размер по У

DIMY

Действието на командата е аналогично на предишната, с тази разлика, че
размерната линия е ориентирана по ос Y.
Чертай\Размер под ъгъл Ctrl+F11

DIMA

Действието на командата е аналогично на предишната, с тази разлика, че
размерната линия е успоредна на оразмерявания обект и показва действителното
разстояние между двете точки.
Чертай\Размер по разрез Ctrl+F12

DIMS

Командата позволява да начертаете наведнъж последователност от размерни линии между
пресечните точки на избраните обекти с посочена от потребителя разрезна линия. След стартиране на
командата, трябва да изберете обекти (ако няма избрани) и да посочите първа и втора точка от
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разрезната линия, така че да пресече обектите. С посочването на трета точка, ще определите мястото
на размерната линия. Маркирането на обектите ви позволява да правите отделни размерни линии
през гредите, вертикалните елементи, контура на плочата и др. За да маркирате обекти само от
определен тип, може да използвате менюто "Избери" и да посочите типа на обекта. Може да
използвате клавишната комбинация Ctrl+A за да маркирате всички обекти.

Редактор\Подравни размери

ALIGN

Подравнява избраните размерни линии в една права. След стартиране на командата трябва да
маркирате размерни линии. След това трябва да посочите точка, през която ще минава правата, на
която ще лежат размерните линии.

Изгледи и разрези
PSCAD притежава собствено геометрично ядро, което включва функции за пресичане, обединяване,
изваждане и разрязване на равнинни фигури и обемни тела. Тъй като програмата работи с
параметричен модел, съставен от 3D обекти, може да генерирате автоматично вертикални изгледи и
разрези през конструкцията, които в последствие да вмъкнете във вашите чертежи.
Чертай\Изглед

ELEVATION

Командата построява вертикален изглед/разрез на избран
участък в план по височина на цялата конструкция. След
стартиране на командата трябва да начертаете прозорец, който
да загражда изцяло обектите, които трябва до бъдат в изглед.
Ако ширината на прозореца е по-голяма от височината, изгледът
ще бъде ориентиран по X, а ако височината е по-голяма от
ширината – по Y. След това трябва да посочите трета точка,
където ще бъде поставен готовият изглед. Ако изгледът е по Х,
третата точка трябва да бъде под или над чертежа. Аналогично,
ако разрезът е по Y, третата точка трябва да бъде вляво или
вдясно от чертежа. Изгледът се склопява в посока на третата
точка. Добре е да предвидите достатъчно празно място, за да не
се застъпи с останалите обекти от чертежа. Елементите, които се пресичат от срещуположната на
третата точка страна на правоъгълника (линия на разреза) ще бъдат изчертани в разрез.
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Чертай\Разрез Ctrl+G

FLOORSECTION

Командата изчертава разрез през плочата на текущия етаж. След
стартиране на командата трябва да маркирате обектите, които да
бъдат включени в разреза. След това посочете начална и крайна
точка на линията на разреза. Разрезите се склопяват в посока
нагоре и наляво.
Всички изгледи и разрези се изчертават като 2D полигони в слой
"Сечения". Могат да бъдат маркирани, редактирани и изтривани
като всички останали обекти. След изчертаването им вече нямат връзка с изходните обекти и не се
обновяват автоматично при всяка промяна. Трябва да ги изтриете и
да ги генерирате отново.
Чертай\Сечения на греди

BEAMSECTION

Командата изчертава кофражни разрези през избрани греди на
текущия етаж. След стартиране на командата трябва да маркирате
гредите, на които да бъдат генерирани сечения. Те трябва да са от
материал стоманобетон. Сеченията се изчертават склопени в посока
нагоре и наляво и автоматично се добавят размерни линии.

Редактиране на обекти
Маркиране
Чрез маркирането може да определите върху кои обекти ще бъде приложена дадена команда. Може
да маркирате обектите преди или след стартирането на командата. Маркираните обекти се изчертават
с червен цвят. Маркирането може да стане по няколко начина:
•

Поединично – кликнете с ляв бутон на мишката върху контура на обекта. Контурът трябва да
попадне в обсега на квадратчето в центъра на курсора
. Когато при кликване програмата не
намери обект, тя преминава автоматично в режим на маркиране с прозорец.

•

С прозорец – трябва да посочите две точки, представляващи два срещуположни
ъгъла на правоъгълник. Когато прозорецът е изчертан отляво-надясно, се маркират
обектите, които попадат изцяло в него. Когато е изчертан отдясно-наляво, се
маркират обектите, които се пресичат от прозореца или попадат изцяло в него. В
първия случай, прозорецът се изчертава с плътна линия, а във втория – с
пунктирана.

•

Всичко – маркират се всички видими и активни обекти наведнъж. Изберете командата:
Избери\Всичко Ctrl+A

SELECTALL

Може да маркирате само обекти, които са на текущия етаж или в текущата вертикална равнина.
Настройките за заключване и видимост на слоевете оказват влияние върху маркирането. Маркират се
само тези обекти, които се намират в отключени и видими слоеве. Когато маркирането става след
стартирането на командата, програмата автоматично филтрира тези обекти, към които дадената
команда е неприложима. Ако желаете да филтрирате обектите преди командата, ги заключете в
диалога със слоевете. Може да използвате бързите филтри от менюто "Избери\[Тип Обект]" както
преди, така и след стартиране на командата. Например, ако искате да маркирате само греди, изберете
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менюто "Избери\Греди" и заградете чертежа (или натиснете Ctrl+A). Ако желаете да добавите към тях
и колоните, повторете същото действие, но с менюто "Избери\Колони".

Отмаркиране
Отмаркирането става като задържите "Shift" от клавиатурата и извършите същите действия с мишката
като при маркиране. Ако кликнете с ляв бутон върху маркиран обект, също ще го отмаркирате. За да
отмаркирате всички обекти, натиснете Esc от клавиатурата или използвайте командата:
Избери\Нищо Ctrl+D

DESELECTALL

Изтриване
Редактор\Изтрий DEL

DELETE

Изтрива всички маркирани обекти от екрана и от паметта. Когато изтривате конструктивни елементи,
свързаните с тях възли се изтриват автоматично, когато станат свободни. Не може да изтриете възли,
към които има свързани елементи.

Редактиране на координатите
Може да редактирате координатите на възел от конструкцията като кликнете
върху него с десен бутон. Появява се диалог, в който може да видите и
промените координатите X,Y и Z. За да запазите промените в чертежа натиснете
"Запис". Когато използвате командата във вертикална работна равнина виждате
само координатите X и Z. Координатата X е по абсцисата от локалната
координатна система на равнината, т.е. може да местите възела само вътре в
равнината, но не и извън нея.
Z координатите на възлите са относителни спрямо етажното ниво. По подразбиране, те са равни на 0,
което означава, че всички възли лежат на нивото на етажа. Удобството е, че само чрез промяна на
етажното ниво, може да повдигнете или снижите цялата конструкция като всички вертикални
елементи се удължават или съответно, скъсяват. Чрез преместване на част от възлите по Z може да
моделирате пространствена конструкция с наклонени плочи и греди. Това става най-лесно с командата
Редактор\Z координати

MOVEZ

След стартиране на командата, маркирайте възлите и въведете относителната височина Z спрямо
етажа.
Когато имате наклонени равнини с междинни елементи по тях е трудно да изчислявате и задавате
котата на всеки възел поотделно. Затова може да повдигнете само един от възлите (за предпочитане
на билото) и да изчислите автоматично координатите на останалите като използвате следващата
команда.
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Генериране на наклонени равнини
Редактор\В равнина

PLANE

Командата изчислява Z координатите на
маркираните възли, така че да лежат в една
равнина, определена от три базови възела. След
стартиране на командата, изберете трите възела,
които определят равнината и натиснете "Enter"
или десен бутон на мишката. След това
маркирайте всички възли, които ще бъдат
поставени в същата равнина и отново натиснете
"Enter" или десен бутон. Координатите на
маркираните възли се преизчисляват и се
надписват на екрана.

Транслация (преместване)
Редактор\Транслация Ctrl+M

MOVE

Премества избраните обекти по направлението и дължината на вектор
определен от две точки. След стартиране на командата, трябва да посочите първа
и втора точка и да натиснете "Enter" или десен бутон на мишката. Трябва да
внимавате когато изпълнявате командата във вертикална равнина. Там може да
преместите обектите по височина от един етаж на друг. Към техните възли обаче,
може да има и други обекти от етажа, които са извън равнината и не се виждат.
Това ще доведе до преплитане на модела и той няма да може да бъде изчислен.

Ротация
Редактор\Ротация Ctrl+T

ROTATE

Завърта избраните обекти спрямо център и ъгъл, посочени от потребителя. След
стартиране на командата, трябва да посочите първа и втора точка и да натиснете
"Enter" или десен бутон на мишката. Първата точка служи за център, а втората
точка определя ъгълът на ротация. Ъгълът е този, който отсечката между двете
точки сключва с ос +X, измерен обратно на часовниковата стрелка. Ако искате да
въведете ъгъла като стойност, вместо втора точка може да напишете "<α;1",
където α е ъгълът в градуси.

Подобие
Редактор\Подобие Ctrl+J

SCALE

Построява подобие на избраните обекти, спрямо посочени от потребителя център
и мащабен коефициент. След стартиране на командата, трябва да посочите първа
и втора точка и да натиснете "Enter" или десен бутон на мишката. Първата точка
служи за център на подобието, а коефициентът се изчислява от разстоянието
между първата и втората точка. Вместо да посочвате втора точка, може да
напишете коефициента от клавиатурата и да натиснете "Enter".
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Симетрия
Редактор\Симетрия Ctrl+I

MIRROR

Построява огледален образ на избраните обекти, спрямо посочена от потребителя
линия. След стартиране на командата, трябва да посочите първа и втора точка от
линията и да натиснете "Enter" или десен бутон на мишката.

Разтегляне
Може да разтегляте точки, линии, полилинии, размери, кръгове, полигони и
текстове чрез "влачене" с мишката. Маркирайте обекта и кликнете върху
крайна точка, връх или център (за кръг). След това преместете мишката и
кликнете върху новото положение на точката. Текстовете се маркират и
преместват с помощта на тяхната базова точка, изобразена като кръгче горе
вляво от текста. Ако разтегляте линия, полилиния или полигон и задържите
"Shift" при второто кликване, се вмъква нов връх, непосредствено след
предишния.
За да разтеглите конструктивни елементи, трябва да преместите техните
възли. Това може да направите също чрез "влачене".
Ако при второто кликване натиснете и задържите "Shift" и възелът е свързан
с плоча или отвор, се вмъква нов връх в контура на плочата (отвора),
непосредствено след маркирания. Контурите на плочите винаги обикалят
обратно на часовниковата стрелка, независимо как сте ги изчертали. Така
може да се ориентирате кой от двата възела на дадена страна е първи.
Именно него трябва да маркирате, за да вмъкнете междинен възел в нея.
Когато маркирате и преместите даден възел чрез "влачене", се разтеглят
всички елементи, свързани с възела. Ако искате да откачите даден елемент
и да разтеглите само него, трябва първо да го маркирате и след това да
преместите възела.
Може да маркирате няколко възела едновременно без прилежащите им
елементи като ги изберете поединично или чрез прозорец, изчертан отляво
надясно. След това може да ги преместите чрез транслация, ротация,
подобие или симетрия. Всички свързани с тях елементи се разтеглят до
новото положение на възлите.

Успоредно отместване
Редактор\Отместване Ctrl+F

OFFSET

Командата създава обект, чиито контур е успореден на маркирания и е отместен на дадено
разстояние. След стартиране на командата, трябва да посочите точка от страната на отместването и да
въведете разстоянието до отместения обект.
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Новият обект наследява всички свойства на стария, включително и натоварванията. Програмата
запазва стария обект. Ако нямате нужда от него, може да го изтриете.

Разделяне на части
Редактор\Раздели на части

DIVIDE

Командата разделя избраните греди на равни части. След стартиране на командата трябва да
маркирате греди и да въведете брой части, на които да бъдат разделени. Новите елементи наследяват
всички свойства на първоначалния елемент при известни условия:
1. Ако елементът има става в началото и/или в края, се поставя става само в началото на първия
елемент и/или в края на последния.
2. Ако елементът е с променлива височина на сечението, на междинните елементи се задават
нови сечения и се преизчисляват коефициентите за височина така, че да се запази
първоначалната геометрия. Новите сечения се добавят към общия списък със сечения.
3. Ако елементът е наклонен, Z координатите на междинните възли се изчисляват така, че да
лежат на правата определена от краищата на изходния елемент.

Разрязване
Редактор\Разрежи по линия

SPLIT

Командата разрязва маркираните обекти по зададена от
потребителя линия. За всеки обект, програмата създава два нови
от двете страни на линията и изтрива изходния. Може да изтриете
обектите от едната страна, ако не са ви необходими. Новите
обекти, наследяват всички свойства на изходните. Тук важат
същите правила, както при предишната команда
След стартиране на командата, трябва да маркирате обекти и да
посочите две точки, определящи линията на разреза.
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Копиране
Редактор\Копирай Ctrl+C

COPY

Командата създава едно или множество копия на маркираните обекти чрез използването на един от
методите за трансформация (
транслация,
ротация,
симетрия или
подобие). След
стартиране на командата, трябва да маркирате обекти. Появява се диалог с настройки, където трябва
да изберете метод на трансформация от бутоните най-горе, брой повторения и метод за посочване на
точки:
•

Първа – втора – посочените точки определят разстоянието между
два съседни обекта;

•

Първа – последна – посочените точки определят разстоянието
между първия и последния обект, а останалите се разполагат
между тях през равни разстояния;

•

Една – по – една – първо се посочва изходна точка, а след това за
всеки обект се посочва отделна точка, която определя положението му независимо от
останалите.

След това трябва да натиснете бутона "Посочи точки" и да посочите необходимите точки на чертежа.
Копираните обекти наследяват свойствата и натоварването на изходните. Когато работите в план,
копираните обекти остават на същия етаж. Когато работите във вертикална равнина, може да
копирате обектите по височина на други етажи. Това обаче става само с обектите, които се намират в
равнината. Ако искате да копирате всички обекти от един етаж на друг, използвайте следващата
команда.

Копиране на етажи
Етажи\Копирай

COPYFLOOR

Често кофражните планове на отделните етажни нива
са подобни един на друг. В този случай, най-бързият
начин да построите модела на сградата е първо да
въведете един от етажите в максимално завършен
вид. След това може да го копирате последователно
на останалите нива и да нанесете необходимите
промени като използвате командите за редактиране.
След стартиране на командата трябва да маркирате елементите на изходния етаж и да въведете
номера на етажа, където да бъдат копирани. Може да въведете и последователност от номера на
етажи във формат “i, j, k, i1 - in”, например “1, 2, 5, 7 - 10”. Когато номерата са разделени с “-”,
копирането ще се извърши на всички етажи, намиращи се между началния и крайния номер,
включително.
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Генериране на чертежи в AutoCAD/ZWCAD
Файл\Изход към CAD...

CAD

В PSCAD е най-ефективно да вмъкнете архитектурни DXF подложки. След това да въведете, изчислите
и оразмерите модела на конструкцията и автоматично да генерирате кофражни/монтажни планове
под AutoCAD или ZWCAD. Така начертаните кофражни планове ще отразяват точно избраните места и
напречни сечения на елементите и няма да има несъответствие между изчислителния модел и
чертежите. Плановете могат да бъдат генерирани в голяма степен на завършеност със слоеве,
щриховки, размерни линии, номера и сечения на елементите, разрези и изгледи. Така се спестява
двойната работа по изчертаване на кофражни планове в CAD система и след това на модел в
изчислителна програма.
При генерирането на чертежа се взимат текущите настройки в PSCAD за височината на текста и
надписите на елементите. Затова, преди да започнете може да отидете и да ги изберете, съответно, в
"Настройки" и "Слоеве". По подразбиране височината на текста в PSCAD е 12.5 cm като за мащаб M1:50.
Преди да стартирате командата е добре да отворите CAD системата и файла, в който ще чертаете.
След стартиране на командата се появява диалог с настройки. Най-горе трябва да изберете в коя CAD
система ще генерирате чертежа: AutoCAD, ZWCAD или ZWCAD+. По надолу може да въведете имената
за слоевете за различните видове обекти.
Отдясно има настройки за съдържанието на
чертежа. В раздела "Чертай" може да изберете дали
да чертаете "Конструкция" или "Мрежа крайни
елементи/Резултати". За да генерирате кофражни
планове, изберете "Конструкция". Може да
включите или изключите отделни видове обекти от
съответните опции: "Оси", "Надписи", "Разрези" и
"Размери". Това може да бъде полезно при
повторно генериране на чертежа. Конструктивните
елементи ще бъдат изчертани като полилинии. Ако
изберете "Нива и височини", на полилиниите ще
бъдат зададени коти като "elevation" и височини
като "thickness", при което ще получите 3D чертеж.
Ако имате стоманена конструкция, може да
включите и опцията „Стоманени елементи”. Тогава
чертежът ще бъде прехвърлен във формат за Design
Expert Plug-in за стомана. Осите на елементите ще
бъдат изчертани в 3D. След това, трябва да отидете
в настройките на Plug-in-а и да изберете „Динамични
обекти стомана”, да маркирате чертежа в
AutoCAD/ZWCAD и да го увеличите 10 пъти с
командата “SCALE” да стане в “mm”.
В раздела "Етажи" може да изберете дали да чертаете само текущия, или всички етажи. Когато
чертаете всички етажи, може да ги подредите един до друг на чертежа по X или по Y. Разстоянието
между тях трябва да въведете в секцията "Отместване на етажите" съответно като "Dx" или "Dy". То
трябва да бъде по-голямо от съответния размер на кофражния план за да не се застъпват чертежите.
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В раздела "Начална точка", трябва да посочите положението на началото на координатната система от
PSCAD в чертежа на AutoCAD/ZWCAD.
След като приключите с избора на настройките, натиснете бутона "Чертай" за да прехвърлите чертежа.
Ако CAD системата не е отворена, програмата ще се опита да я стартира автоматично. Това не винаги
може да стане успешно, затова е най-добре CAD системата и файлът, в който ще чертаем, да бъдат
отворени предварително.
При генерирането на чертежа, програмата автоматично отрязва контурите на гредите по ръбовете на
колоните и шайбите и слива контурите на свързаните шайби.

Количествена сметка
Резултати\Количествена сметка

BOM

Командата генерира подробна количествена сметка на база на въведената геометрия. След
стартиране на командата директно се показва количествената сметка, без да е необходимо да се
правят настройки или да се маркират обекти. Стоманобетонните и стоманените елементи се дават в
отделни таблици. Количествената сметка съдържа подробна разбивка за всички елементи, сортирана
и сумирана по коти и видове елементи. Дадени са суми и по материали и напречни сечения, както и
общо за целия обект.

Количествената сметка се отваря в Прозорец с резултати. Оттук може да я копирате отпечатате или
отворите с MS Word. Тя се записва на диска във файл "*_BOM.html", който се намира в същата папка
като входния файл.

Генериране на мрежа крайни елементи
PSCAD генерира автоматично мрежа крайни елементи за анализ на етажните плочи. Генераторът
използва директен алгоритъм, разработен от Проектсофт, който няма толкова строги изисквания към
геометрията и се справя успешно с неточности и отклонения. Няма изискване да има възли в местата
на пресичане на елементите или те да не излизат от контура на плочата. При генерирането на мрежата,
всички данни за материали, напречни сечения, дебелини, стави и натоварвания се прехвърлят от
конструктивните, върху крайните елементи. За плочите се използват предимно четириъгълни
елементи, като при необходимост мрежата се допълва с триъгълни.
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Елементите и възлите от мрежата преминават през възлите и осите на геометричния модел. При
въвеждането на модела, трябва да се има предвид, че освен за изчертаване, той ще служи и за
изчисляване на конструкцията. Гредите трябва да се привързват към възлите и осите на колоните и
шайбите, а не към ръбовете им. В PSCAD, ос на конструктивния елемент се нарича линията, свързваща
неговите възли, като самия елемент може да е изместен от нея, в зависимост от избраната точка на
привързване. Крайните греди, колони и шайби е препоръчително да се привързват по ръба на плочата.
По-долу са дадени примери за неправилно и правилно изчертан модел:

а)

б)

в)

Неправилно

а)

б)

в)

Правилно
Тъй като PSCAD изобразява елементите с техните дебелини, на пръв поглед двата модела изглеждат
еднакви (а). Ако зададем малки стойности на размерите на напречните сечения, може да видим
действителното разположение на осите (б). При първия модел ясно се вижда, че елементите на
практика не са свързани. Съответно и крайните елементи от мрежата също не са свързани (в). Освен
това, за да се обхванат всички подробни точки е необходима и по-гъста мрежа. Колкото по-малко
възли използвате при изчертаването на модела, толкова по-лесно ще се генерира мрежата.
За генерирането на мрежата може да използвате следните команди:
Мрежа\На текущия етаж
Мрежа\На всички етажи

MESH

– генерира мрежата на текущия етаж;

MESHALL – генерира мрежата на всички етажи.

След стартиране на командата PSCAD извършва автоматично проверка за дублирани елементи или
елементи с нулева дължина. Намерените елементи се маркират и се оцветяват в червено. Ако желаете,
може да видите списък на откритите елементи в текстовия прозорец.
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Трябва да въведете стъпка на мрежата [cm], която е препоръчително да се избира от 50 до 100 cm.
Стъпката зависи от конфигурацията на конструкцията, като при по-малки осови разстояния и детайли,
трябва да се избере по-малка стъпка. Препоръчително е едно поле от плочата да се раздели поне на
четири в двете посоки.
След генерирането мрежата се изчертава, а конструкцията на съответния етаж се заключва за
редактиране. Бутонът на командата
остава във включено състояние. За да отключите отново
модела за редактиране, трябва да натиснете повторно бутона
за да го изключите или да стартирате
командата:
Мрежа\Изчисти

MESHCLEAR

След стартиране на командата ще получите въпрос
„Да изтрия ли мрежата на всички етажи?“, както е
показано на схемата вляво. Ако изберете „Yes“, ще
изтриете мрежата на всички етажи, ако изберете „No“
– само на текущия, а с „Cancel“ ще се откажете от
командата. Ако конструкцията вече е решена, ще се
изтрие както мрежата, така и резултатите от анализа.
При движение на мишката над мрежата курсорът прихваща възлите
и центровете на крайните елементи. Ако кликнете с десен бутон
върху тях, се входните данни и натоварванията за съответния възел
или елемент. Ако вече сте провели и анализа, по същия начин ще
видите и подробни резултати за всички товарни състояния
След генерирането на мрежата, може да я видите и в 3D изглед с
командата
Екран\3D
VIEW3D .

Анализ
Анализ

RUN

Командата стартира анализ на етажна плоча или модел на сградата. След стартиране на командата се
показва диалог, в който може да въведете настройки за анализа.
Изчисляването на конструкцията става по метода на
крайните елементи (МКЕ). Това е приблизителен
метод, който изисква разделяне на конструкцията
на мрежа от по-малки елементи, свързани с възли.
Колкото по-малка е стъпката на мрежата, толкова
по-точно е решението, до известна степен.
Деформациите, напреженията и усилията в
границите на отделния краен елемент са изразени
чрез възловите премествания посредством
функцията на формата на елемента. Възловите
премествания се получават чрез решаване на
основното уравнение на метода:
Kd = F, където
K е глобална матрица на коравина;
стр. 77 от 116

PSCAD v 2.6/2017 – Проектиране на строителни конструкции по Еврокод
Ръководство за потребителя
d е вектор на неизвестните възлови премествания;
F е вектор на възловите сили (моменти), получени от външното натоварване.
Всеки възел в общия случай има 6 степени на свобода (3 транслационни: Ux, Uy, Uz и 3 ротационни:
Rx, Ry, Rz), на които съответстват по 6 числа в d и F и матрица 6x6 в K.
PSCAD работи с прости модели, при които бързо се получават надеждни и лесни за тълкуване
резултати. Етажните плочи се изчисляват предварително, подпрени върху неподвижни опори в
местата на колоните и шайбите. В модела на сградата участват колоните, шайбите, връзките и гредите,
моделирани като пространствена рамка с или без корави диафрагми на етажните нива. Огъвната
коравина на плочите не се отчита, а натоварването им се прехвърля автоматично върху гредите,
колоните и шайбите. Фундаментната плоча също не участва в модела на сградата. Вместо това, на
колоните и шайбите се задават неподвижни опори на ниво горен ръб фундамент. Фундаментната
плоча се решава отделно като реакциите от колоните и шайбите се прехвърлят автоматично.
Решаването на цялата конструкция се извършва на етапи като първо се решат последователно всички
етажни плочи, след това пространствения модел и накрая фундаментната плоча.
Стартирането на отделните етапи става с една и съща команда (RUN) като изберете съответните
настройки
,
или
и натиснете "Запис".
Програмата дава възможност всеки един от етапите да се реши като пространствен модел или в частен
случай като непрекъсната греда по Х и по У, равнинна рамка, плоча, гредоскара или ферма. В тези
случаи трябва да изберете съответните степени на свобода от списъка в горния край на диалога с
настройки.

Това намалява размера на матрицата на коравина и ускорява решението. Освен това елиминира риска
конструкцията да се окаже неподпряна в дадено направление и опростява получаването и тълкуването
на резултатите.
Когато нямате плочи на етажите, а само греди, може да пропуснете решението на "Етажна плоча" и да
преминете направо към "Модел на сградата". Когато плочата е равнинна, по възможност винаги я
решавайте с опцията "2D – Равнинна плоча/гредоскара – Uz, Rx, Ry". Когато имате наклонени плочи,
които образуват черупка, може да я решите и като "3D – Пространствена рамка – Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz".
Когато имате равнина рамка, най-удобно е да я въведете по Y, тъй като колоните по подразбиране са
ориентирани по Y. Преди да започнете, добавете необходимия брой етажи, начертаете ос по Y и след
това влезете да чертаете в нейната равнина. Накрая, при анализа трябва да изберете "2D – Равнинна
рамка по Y – Uy, Uz, Rx".

Често срещани грешки при анализ
Когато анализът е неуспешен, ще получите съобщение за грешка и покана да проверите модела. Къде
обаче трябва да търсите възможните грешки? Най-често срещаната причина е, че получения модел на
конструкцията е изменяем. Това най-често възниква в следните случаи:
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1. Опитвате се да изчислите отделна греда с опцията за анализ на плоча.
Когато генерира моделът на плочата, PSCAD поставя неподвижни ставни опори под колоните и
шайбите. За да сметнете отделни самостоятелни прости или непрекъснати греди, трябва да ги
изчертаете по направление X, заедно с подпиращите ги колони и шайби. След това, при анализа,
трябва да изберете съответните степени на свобода „1D - Греда по X – Ry, Uz“. Ако гредата е
начупена по височина (например от скатен покрив), трябва да изберете „2D - Равнинна рамка по
X – Ux, Uz, Ry”. Тъй като опорите са ставни, гредата е свободна за ротация Rx около ос X. Ако
изберете тип анализ като за етажна плоча или пространствен модел, конструкцията ще бъде
изменяема. Затова трябва да елиминирате излишните степени на свобода.

2. Опитвате се да изчислите отделна рамка, но стартирате анализ на пространствен модел.
Принципите са аналогични на предишната точка. Ако въведете равнина рамка, която е подпряна
ставно и я изчислите с пространствен модел, тя ще бъде изменяема извън равнината на рамката.
Най-добре е да начертаете рамката по направление на ос Y и при анализа да изберете опцията
„2D - Равнинна рамка по Y – Uy, Uz, Rx”.
3. Пропуснали сте един етаж.
Понякога се случва потребителите да въведат конструкцията само над първия етаж, когато той
стига до кота 0.00. Основание за това може да бъде, че приемаме сградата „запъната“ на кота
нула, приземния етаж е с настилка, която няма да изчислявам или фундираме е на няколко нива
в наклонени терени. PSCAD обаче не работи по този начин. В пространствените модели, PSCAD
генерира опори само на нивото на фундамента. Поради това, всички елементи трябва да достигат
до него. Ако искате да моделирате конструкцията само до кота 0.00, например при стоманено
хале, въведете фундамента на ниво 0.00. Ако имате къща без сутеренен етаж и приземното ниво
е настилка, може да пропуснете това ниво като въведете рандбалките направо на ниво
фундамент, например на -1.20, а Етаж 1 да бъде например на кота +2.85.
Всички етажи нагоре също трябва да имат елементи. Ако са ви останали излишни етажи в списъка,
просто ги изтрийте преди да стартирате анализа.
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4. Части от модела са отделени от останалите елементи и съответно са неподпрени.
Понякога се случва, че части от модела могат да останат несвързани с останалите елементи поради
особеностите на моделирането на конструкциите в PSCAD. Това може да не се вижда в
геометричния модел, но лесно се забелязва след генерирането на мрежата. Ето няколко често
срещани случая.
• Греда от стълбищна клетка, в рамките на отвора. Тъй като PSCAD генерира ставни опори при
изчисляването на плочите, греда между две шайби, отделена от плочата с отвор ще бъде
свободна за ротация в модела на плочата. Продължете тази греда през шайбата така, че да се
свърже със съседните.

•

Греда или парапет в ръба на плочата. Ако въведете греда в плочата, която не е свързана с
други греди или колони, програмата ще изчисли плочата, но няма да изчисли
пространствения модел. Причината е, че плочата не участва като коравина в пространствения
модел и на практика гредата „увисва“ във въздуха. Изчистете тези елементи преди анализа
на пространствения модел. Това важи за всички самостоятелни греди, които не са свързани с
други елементи, освен с плочата.

•

Насадена колона в плоча. Тъй като плочата не участва в пространствения модел, насадените
колони в плочи също се оказват неподпрени. По принцип, това е препоръчително да се
избягва и колоните да се насаждат в греди. Ако все пак е неизбежно, въведете условна греда
с височина, равна на дебелината на плочата и ширина приблизително 1 м.
5. Има прекалено много стави и части от конструкцията са освободени за ротация.
Трябва да внимавате, когато въвеждате стави в модела. Поне един от елементите, влизащи в
даден възел трябва да остане кораво свързан с него в едната и в другата равнина. В противен
случай, възелът става свободен за ротация. Ако това се повтаря на няколко съседни рамки, може
цели части от конструкцията да останат изменяеми.
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6. В плочата са се получили некоректни площни елементи.
В някои случаи, при генерирани на мрежата може да се получат елементи с
некоректна геометрия. Генерирайте отново мрежата с друга стъпка, докато не
се премахнат неправилните елементи.

Анализ на етажна плоча
Моделирането на етажните плочи става с четириъгълни и триъгълни изопараметрични площни крайни
елементи. Плочите могат да бъдат изчислявани като равнинни, с отчитане само на огъвната коравина
или като черупки, с отчитане на огъвната и мембранната коравина. За етажните плочи се въвеждат
следните настройки:

Съдействаща ширина
Гредите се моделират с прътови елементи, разположени на нивото на средната равнина на плочата.
Програмата автоматично добавя съдействаща част от плочата от едната или другата страна, в
зависимост от това дали гредата е крайна, или вътрешна. Разположението и по височина на сечението
зависи от това, как е подравнена гредата спрямо плочата. Ако плочата попада в горната 1/3 от
височината на сечението, съдействащата част се добавя към горния пояс (права греда), ако е в долната
– по долен пояс (обратна греда), а ако е в средната – не се добавя нищо. Дебелината на съдействащата
част е равна на дебелината на плочата, редуцирана с отношението на модулите на еластичност на
плочата и гредата hf = hпл·Eпл/Eгр. Ширината ѝ се определя от потребителя в настройките за анализ и
по подразбиране се добавя по bf1 = 3hпл от всяка страна.

Корекция на усуквателната коравина
За опростяване на модела и по-точното отразяване на действителната работа на стоманобетона, е
предвидена възможност за корекция на усуквателната коравина на гредите. По подразбиране
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коефициентът за корекция е 0.1. След успешното приключване на анализа, програмата автоматично
преминава в режим "Постпроцесор" за плочи.

Анализ на сградата
Освен с RUN, може да стартирате анализ на сградата и с командата:
RUN3D
Програмата генерира автоматично модел на сградата,
като добавя елементи за колоните, шайбите и
връзките, а елементите за гредите се взимат от
мрежите на етажните плочи. В общия случай, моделът
представлява пространствена рамка с по 6 степени на
свобода във възел (Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz).
Използваните прътови елементи са с 12 степени на
свобода. Когато има ексцентрицитети на осите на
вертикалните елементи между отделните етажи,
програмата добавя корави зони. Същите зони се
използват за свързване на краищата на гредите към
осите на шайбите при греди, стъпващи върху шайби.
Площните елементи от плочите не участват в модела,
а вместо това, техните възлови реакции се прехвърлят
върху гредите, колоните и шайбите като натоварвания.
Съответно не се добавя и съдействаща ширина, а сеченията на гредите се взимат както са зададени.
При анализ на сградата може да избирате следните настройки:

Подпиране на колоните
Шайбите задължително са запънати в основата. По отношение на колоните, може да избирате дали да
са ставно подпрени (едновременно в двете направления) или запънати. При това, трябва да се
внимава при равнинна рамка или при ставно свързване на гредите при колоните конструкцията да не
стане изменяема.
След успешното приключване на анализа, програмата автоматично преминава в режим
"Постпроцесор" за сградата. Бутонът
остава във включено състояние. За да се върнете обратно към
резултатите за етажните плочи, трябва да изключите бутона
или да стартирате повторно командата
RUN3D.

Редукция на коравината на шайбите в критичната зона
PSCAD дава възможност да се отчете нееластичната коравина на шайбите в критичната зона с общ
коефициент на редукция съгласно БДС EN 1998-1, т. 4.3.1 (6). Коефициентът по подразбиране е приет
0.5 съгласно т. 4.3.1 (7). Той се прилага за елементите на тези етажи, които попадат изцяло в критичната
зона. Височината на критичната зона се изчислява за всяка шайба поотделно по формулата
Hcr = max(Lw, Hw/6)
(5.4.3.4.2 (1) и 5.5.3.4.5 (1) от БДС EN 1998-1)
и се приема не по-голяма от
до 6 етажа – 2Lw и Hs
Hcr ≤
над 6 етажа – 2Lw и 2Hs

(5.4.3.4.2 (1) и 5.5.3.4.5 (1) от БДС EN 1998-1)
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Височината се измерва от кота 0.00 нагоре. Приема се, че всички етажи под тази кота са сутеренни.
Не е предвидена автоматизирана процедура за редукция на коравината в критичните зони на ригели
на рамки. В пространствения модел не се отчита и съдействащата ширина на гредите, което от своя
страна също води до намаляване на общата коравина.
Потребителите, които желаят, могат да направят и по-сложни модели като разделят гредите на части
и въведат подходящи размери на напречните сечения в отделните зони. По-точно моделиране на
съдействащите ширини може да се направи като се изберат "L", "T" или "двойно-Т" сечения за гредите.
Въпреки това, самото отчитане на нееластичната коравина с общ коефициент е приблизително.
Влияние оказват и други съществени фактори като пълнежните зидове, взаимодействието
конструкция-земна основа, етапите на изпълнение и др. Трябва да се прецени дали видът, категорията
и сложността на конструкцията оправдават използването на по-сложни модели за нейния анализ.

Динамичен анализ
При включване на тази опция, ще бъде извършен анализ на сградата за сеизмично въздействие.
Трябва да се попълни и броят на собствените форми. Ако той е нула, няма да бъде извършен
динамичен анализ, въпреки че опцията е включена. Когато моделът е с безкрайно корави диафрагми
на етажите, броят на собствените форми може да бъде не по-голям от три пъти броя на етажите (всеки
етаж има три степени на свобода). Ако въведеният брой е по-голям от максималния, програмата го
редуцира автоматично. След анализа, трябва да се провери дали сумарните коефициенти за участие
на масите са по-големи от 90% (виж по-долу). Ако това не е изпълнено, трябва да се увеличи броят на
формите и анализът да се стартира отново.

Безкрайно корави диафрагми до етаж
В PSCAD може да изчислите конструкцията с корави диафрагми на всички етажи, без корави
диафрагми, или с корави диафрагми на част от етажите до определено ниво. За целта трябва да
включите съответната опция от диалога и да изберете номера на етажа от падащия списък.
Когато има корави диафрагми, на всеки етаж се добавя възел, разположен в центъра на масите {Xmi,
Ymi}. В него е концентрирана цялата маса на етажа Mi и масовия ротационен инерционен момент Imi.
Възелът е с три степени на свобода – Ux, Uy и Rz. Той е свързан с възлите на колоните и шайбите от
етажа чрез безкрайно коравата диафрагма. Междинните възли от гредите не се свързват с
диафрагмата. Това важи и за възли от вертикални елементи които започват от по-горен етаж, и
достигат до по-долен като само преминават през текущия. Това става като се зададе височина (в етажи)
на колоната/шайбата. Така могат да се моделират елементи преминаващи през отвори, или отстрани
на етажа при полуетажи или мецанини. Възлите, които са свързани с диафрагмата се изчертават с
червено. Отчитането на диафрагмата в анализа става чрез допълнителни уравнения, представляващи
кинематични зависимости между преместванията и завъртанията на възлите на етажа (j) спрямо
центъра на масите (m).

Uxj = Uxm – (yj – ym)·Rzm
Uyj = Uym + (xj – xm)·Rzm
Rzj = Rzm
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Масовите инерционни характеристики (Xmi, Ymi, Mi и Imi) на всеки етаж се изчисляват като се вземат в
предвид собствените тегла на всички конструктивни елементи от етажа. По отношение на колоните,
шайбите и връзките под етажа, половината от масата им се добавя на долния етаж, а другата половина
- на текущия. От вертикалните натоварвания, се взимат тези, които са насочени надолу. Приносът на
натоварванията към масовите инерционни характеристики се отчита посредством избраната в
настройките на сеизмичното въздействие комбинация, която трябва да бъде от вида:
Mk = ΣGkj "+" ΣψE,i ·Qk,i, където

ΣGkj включва собственото тегло и постоянните натоварвания, а Qk,i са полезните натоварвания,
приложени върху етажа (формула 3.17 от БДС EN 1998-1). Коефициентите ψE,i се получават по
формулата:
ψE,i = φ·ψ2,i (формула 4.2 от БДС EN 1998-1)
Коефициентите φ се въвеждат от потребителя в диалога с настройки на сеизмичното въздействие.
Може предварително да проверите масовите инерционни характеристики на етажите с командата:
Етажи\Теглови характеристики

MASSPROP

Използвайте безкрайно корава диафрагма винаги, когато имате монолитни стоманобетонни плочи на
етажите. Това намалява силно необходимите памет и време за анализ и повишава числената
устойчивост на решението. Елиминират се локалните форми и коефициентът за участие на масите се
достига много по-бързо. Получените резултати са в полза на сигурността.
Анализът на равнинни греди, рамки или ферми, едноетажни халета или стоманени конструкции без
подови плочи (с ламарина, решетки и др.) трябва да се извърши без корави диафрагми на етажите.
Тогава масите на елементите от собствено тегло и приложеното натоварване се разпределят по
възлите от модела. Ако върху възлите има непосредствано действащи вертикални концентрирани
сили, насочени надолу, те също се отчитат при определяне на техните маси.
Често срещано решение при двуетажни стоманени или Ст.Б. халета е първият етаж да бъде с плоча, а
покривът да е с леки панели или ламарина. Друг подобен случай е при надстрояване на съществуваща
Ст.Б. сграда с лека стоманена конструкция на последния етаж. Тогава трябва да използвате модел с
корави диафрагми само до съответното ниво и без корави диафрагми на останалите.
Някои проверки за етажни сгради съгласно Еврокод 8 могат да бъдат извършени само при наличие на
корави диафрагми (виж следващата точка). Тогава могат да бъдат дефинирани определени параметри
като например център на коравина. Проверките, описани по-долу, се извършват само за етажи с
корави диафрагми:
• Проверка на междуетажните премествания;
• Етажни сеизмични сили и моменти;
• Центрове на коравина и ексцентрицитети;
• Критерии за регулярност в план.
Следните проверки се извършват само при положение, че абсолютно всички етажи догоре са с корави
диафрагми:
• Обща напречна сила от земетръс;
• Разпределение на напречната сила и класификация на конструкцията;
• Чувствителност към ефекти от втори ред.
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Сеизмичен анализ на конструкцията съгласно БДС EN 1998-1
Сеизмичният анализ на конструкцията се извършва по спектрален метод с разделяне на реагирането
по собствени форми на трептене. В общия случай моделът е пространствен, но могат да се решават и
равнинни конструкции. По избор, може да се отчита и вертикалната компонента на сеизмичното
въздействие. Преместванията и усилията от сеизмично въздействие в общия случай се определят от
уравнението:

ÿ(t)n + 2ζnωn ẏ(t)n + ωn2 y(t)n = px,n ügx(t) + py,n ügy(t) + pz,n ügz(t), където
ζ е коефициентът на относително затихване. Въвежда се в настройките за сеизмичното
въздействие в % и по подразбиране е 5% (0.05);

px,n , py,n и pz,n са коефициентите за участие на форма n, за съответните направления и
се определят по формулите:

px,n = -nmx;
py,n = -nmy;
pz,n = -nmz;
ωn е кръговата честота [rad/s] за съответната форма;

n е собственият вектор на формата;
mx¸ my и mz са единичните инерционни сили, приложени в съответните направления.
Коефициентите за участие са дадени таблицата "Коефициенти за участие на формите" в текстовата
записка от анализа.
Собствени форми
Собствените честоти и вектори за отделните форми се получават от уравнението:
(K - ΩM) = 0, където

K е матрицата на коравина;
M е матрицата на масите;

Ω e вектора на собствените стойности Ωn = ωn2;
 e матрица със собствените вектори на системата.
Собствената честота на трептене за форма n е fn = ωn/2π, а периодът е Tn = 2π/ωn = 1/fn.
Периодите, собствените и кръговите честоти, както и собствените стойности са дадени в съответната
таблица в текстовата записка.
Коефициенти за участие на масите
Приносът на всяка форма към общото реагиране на конструкцията се оценява чрез коефициентите за
участие на масите. Те се получават като отношение на ефективната модална маса на формата в
направление x, y или z, към общата маса на конструкцията Mtot и са изразени в проценти. Ефективната
модална маса се получава като се определи общата напречна сила в основата от действието на
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единично ускорение, приложено в съответното направление. Коефициентите за участие на масите се
получават по формулите:

kmx,n = px,n2/Mtot
kmy,n = py,n2/Mtot
kmz,n = pz,n2/Mtot
Сумите от коефициентите за участие на масите за отчетените форми трябва да бъдат по-големи от 90%
съгласно т. 4.3.3.3.1 от БДС EN 1998-1. В противен случай, трябва да се увеличи броя на собствените
форми и да се стартира отново анализа. Когато броят на формите е равен на броя на динамичните
степени на свобода (взети са всички възможни форми), коефициентите се получават равни на 100%.
Спектрални ускорения в основата
Спектралните ускорения за всяка форма Sa(Tn), m/s2 се получават от изчислителния спектър на
реагиране в зависимост от периода Tn (виж формули (3.13) до (3.16) дадени в т. "Сеизмично
въздействие" по-горе).
Спектрални амплитуди на собствените форми
Спектралните амплитуди на формата за отделните направления се получават по формулите:

kx,n = px,n Sa(Tn)/ωn2
ky,n = py,n Sa(Tn)/ωn2
kz,n = pz,n Sav(Tn)/ωn2
Чрез умножаване на собствения вектор на формата по съответните спектрални амплитуди се
получават преместванията от компонентите на сеизмично въздействие, действащи по направления x,
y и z: dx,n = Φn kx,n

dy,n = Φn ky,n
dz,n = Φn kz,n
От преместванията се получават деформациите, напреженията и усилията в елементите за съответната
форма. В повечето програми, дадените резултати за собствените форми съответстват на нормираните
стойности на собствените вектори. Те нямат физически смисъл и не дават представа за приноса на
формата към окончателните усилия. В PSCAD резултатите за всяка форма са определени, като към нея
е приложено сеизмичното въздействие по всички направления по формулата:
d n  Φn k x2,n  k y2,n  k z2,n

Ако системата е с една степен на свобода (една форма), резултатите за формата съвпадат с
окончателните резултати от сеизмично въздействие.
Комбиниране на резултатите от сеизмично въздействие
При системи с много степени на свобода, окончателните резултати се получават като се комбинират
резултатите от отделните форми и направления. Първо се извършва комбинация по форми, поотделно
за всяко едно от направленията x,y и z по метода CQC:
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Ri 

 R
n

ni

 nm Rmi , където

m

Ri e резултат (преместване, реакция или усилие) от сеизмично въздействие по направление i;
Rni е резултат от сеизмично въздействие по направление i за форма n;
Rmi е резултат от сеизмично въздействие по направление i за форма m;

i може да бъде x, y или z;
ρnm е коефициент за корелация между форми n и m.
Окончателните усилия се получават като се комбинират усилията, получени за отделните направления
x, y и z по метода SRSS (или ККСК – корен квадратен от сумата на квадратите):
R  Rx2  R y2  Rz2

Коефициенти за корелация между формите
Коефициентите за корелация между формите се определят по формулата:

 nm 

8 2 (1  r )r 3 / 2
(1  r 2 ) 2  4 2 r (1  r 2 )

, където

ζ е коефициентът на относително затихване;

r = ωn /ωm. Приема се по-малък или равен на 1.0.
Стойностите им са дадени в съответната таблица в текстовата записка.
Комбиниране на резултатите за свързани стени и ядра
При свързани стени и ядра възникват и осови сили от хоризонтално сеизмично въздействие
вследствие на напречните сили в ригелите или връзките между стените. Тези сили са взаимно
уравновесени в рамките на отделното ядро или група от свързани стени. Това означава, че общата
сума сили по направление Z е равна на нула.
За отделната стена, знаците на осовите сили и моментите са винаги съгласувани. Например, за
показаната на фигурата по-долу шайба с отвори, при смяна на посоката на сеизмичното въздействие,
едновременно се сменят и знаците на осовата сила и момента за отделната стена. Това е равносилно
на изместване на нулевата линия на сечението навътре. Вследствие на това, външните ръбове на
отделните стени ще бъдат винаги по-силно напрегнати отколкото вътрешните отстрани на отвора.
Аналогично и армировката, получена за външните ръбове ще бъде по-голяма от тази във вътрешните.
Аналогично се получава и при показаното вдясно ядро. Ако построим диаграмата на напреженията от
огъване на ядрото и след това ги редуцираме за отделната стена, в стените представляващи пояси, се
получава подобна двойка от взаимно съответни осова сила и момент.
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За съжаление, при комбинация на усилията по метода SRSS и CQC се губи съответствието на знаците.
Накрая всички стойности се поучават с положителен знак. Практиката е да се вземат всички възможни
комбинации от знаци на осовата сила и момента и да се оразмери за всяка от тях:
+N, +M;

+N, -M;

-N, +M;

-N, -M.

Ако построим граничната диаграмата на напреженията от посочените комбинации, ще видим, че
винаги се получава еднаква интензивност за левия и десния ръб. Нещата ще бъдат аналогични и за
получените армировки. Така винаги ще трябва да слагаме голяма армировка във вътрешните ръбове
около отвора без да е необходимо. Поради това, вместо горепосочените комбинации съставяме други
четири комбинации на следния принцип:
1. За всяка собствена форма и всяко състояние намираме напреженията в средата на сечението,
левия и десния ръб по формулите на Навие:
𝑁 𝑀
𝑁
𝑁 𝑀
𝑠1 = + ; 𝑠2 = ; 𝑠3 = −
𝐴 𝑊
𝐴
𝐴 𝑊
2. Извършваме съответните комбинации по форми и направления за така определените
напрежения и определяме стойностите от сеизмично въздействие
3. След това определяме и стойностите за отделните съчетания на натоварванията, както са
дефинирани от потребителя.
4. Накрая, определяме по два комплекта стойности за всеки от двата ръба на шайбата (ляв и
десен), които съответстват на получените напрежения:
N1 = s2·A;
M1 = (s1 − s2)·W
N2 = s2·A;
M2 = (s2 - s3) ·W
С така определените усилия се армировките се определят като обвивка всички комбинации,
включително и тези от сеизмично въздействие. Използва се процедурата за несиметрично армиране.
За да бъде коректно оразмеряването винаги трябва да има две комбинации за сеизмично въздействие
със знаци „+“и „-“.

стр. 88 от 116

PSCAD v 2.6/2017 – Проектиране на строителни конструкции по Еврокод
Ръководство за потребителя
На схемата по-долу са дадени примерни гранични диаграми на напреженията при първия метод,
когато не се отчита съответствието на знаците и при втория метод, когато се отчита. Нанесени са и
стойностите на получените армировки.

На схемата е дадена примерна интеракционна диаграма като обвивка на така определените усилия от
сеизмично въздействие.

Премествания на етажите
Тази и следващите проверки се извършват, когато моделът е изчислен с безкрайно корави диафрагми
на етажите. В текстовата записка са дадени абсолютните премествания Dxe и Dye [mm] и завъртанията
Rze [rad·1000] на центровете на масите на етажите. Преместванията от земетръс са от изчислително
сеизмично въздействие на база на линеен анализ и не могат да служат директно за проверка на
междуетажните премествания. Това се прави в следващия раздел.
Проверка на междуетажните премествания от сеизмично въздействие
Проверката за ограничаване на междуетажните премествания се извършва съгласно т. 4.4.3.2 от БДС
EN 1998-01:
Drν/hет < 0,0050 - за сгради с крехки неконструктивни елементи, кораво свързани към
конструкцията;
Drν/hет < 0,0075 - за сгради с дуктилни неконструктивни елементи;
Drν/hет < 0,0100 - за сгради без или с подаваемо свързани към конструкцията
неконструктивни елементи;
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Височината на етажа е означена с hет. Коефициентът ν отчита по-ниския период на повторяемост,
свързан с изискването за ограничаване на повредите и се приема 0,40 за клас на значимост III и IV и
0,50 за клас на значимост I и II. Относителното етажно преместване Dr се определя като векторна сума
от относителните премествания по x и по y:
2
2
Dr  Drx
 Dry

Така проверката е меродавна и за неортогонални и нерегулярни конструкции, при които
направлението с най-малка коравина не е успоредно на някоя от координатните оси. Относителните
междуетажни премествания Drx и Dry, се определят от разликата на абсолютните премествания Dsx и
Dsy на текущия спрямо долния етаж. Преместванията Dsx и Dsy се определят на база на преместванията
от изчислително сеизмично въздействие Dex и Dey по формулата Ds = q·De (формула 4.23 от БДС EN
1998-1), където q е коефициентът на поведение.
Когато няма безкрайно корави диафрагми на етажите, проверките за междуетажните премествания
трябва да се направят допълнително, като се вземат преместванията на възлите в краищата на
отделните вертикални елементи. Когато конструкцията е силно нерегулярна със значително усукване
при сеизмично въздействие, относителните премествания в ъглите на сградата ще бъдат доста поголеми от тези в центъра на масите и трябва да се проверят също допълнително по аналогичен начин.
Етажни сеизмични сили
В текстовата записка са дадени линейните и ъгловите ускорения в центровете на масите на отделните
етажи и съответните инерционните сили и моменти от сеизмично въздействие. Инерционните сили за
етаж i се получават от ускоренията въз основа на следните зависимости:
Fxi = Mi·axi, kN
Fyi = Mi·ayi, kN
Mzi = Imi·ωzi, kNm
Обща напречна сила от земетръс
В табличен вид са дадени са общите напречни сили и моменти, действащи под всеки етаж. Те се
изчисляват чрез сумиране на етажните сили поотделно за всяка форма, след което се извършва
комбинация на получените стойности по форми и направления.
Разпределение на напречната сила и класификация на конструкцията
За всеки етаж е изчислява каква част от общата напречната сила се поема от шайбите и рамките в %. В
зависимост от това, се определя вида на конструктивната система:
• Стенна – повече от 65% от напречната сила се поема от шайбите;
• Смесена, еквивалентна на стенна – шайбите поемат между 50% и 65% от напречната сила;
• Смесена, еквивалентна на рамкова – рамките поемат между 50% и 65% от напречната сила;
• Рамкова – повече от 65% от напречната сила се поема от рамките.
Резултатите се представят в табличен вид. Когато имаме едновременно и рамки и шайби, може да има
разлики в резултатите за отделните етажи. Меродавна е проверката за напречната сила в основата, но
когато един или повече етажи са сутеренни, трябва да се вземе етажът над сутерена. От вида на
конструктивната система зависи стойността на коефициента на поведение q.
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Центрове на коравина и ексцентрицитети
За център на коравина за даден етаж може да се приеме точката, в която, ако се приложи хоризонтална
сила, завъртането му ще бъде равно на нула. Определянето му става като в центъра на масите {Xm,
Ym} се приложат поотделно единични сили Fx = 1 и Fy = 1 и момент Mz = 1 и се определят съответните
завъртания на етажа. След това, координатите му се изчисляват по следните формули:
Xk = Xm − Rzy/Rzz и
Yk = Ym + Rzx/Rzz, където
Rzx завъртането на етажа от действието на Fx = 1;
Rzy завъртането на етажа от действието на Fy = 1;
Rzz завъртането на етажа от действието на Mz = 1.
Ексцентрицитетите на центъра на масите спрямо този на коравина са:
Eox = Xm − Xk
Eoy = Ym − Yk
Колкото по-малки са ексцентрицитетите, толкова по-малки се получават усукващите моменти от
сеизмично въздействие в конструкцията и съответните усилия в носещите елементи. Центровете на
коравина и на масите се изобразяват и графично на екрана в плановете на отделните етажи и в 3D
изгледа.
Отчитане на случайните ексцентрицитети
В PSCAD е вградена автоматична процедура за отчитане на случайния ексцентрицитет на масите при
сеизмично въздействие. Съгласно т. 4.3.2 от БДС EN 1998-1, големината на случайния ексцентрицитет
ea трябва да бъде 0.05 от размера на сградата L в направление, перпендикулярно на сеизмичното
въздействие. Влиянието му се отчита като усилията от сеизмично въздействие във всеки елемент се
умножат по коефициент, определен съгласно формула (4.12), т. 4.3.3.2.4:
δ = 1 + 0.6x/Le, където
x e разстоянието от разглеждания елемент до центъра на масите;
Le e разстоянието между двата най-отдалечени елемента, поемащи сеизмични сили.

Формулата е изведена при предпоставката, че коравината на конструкцията е
разпределена равномерно:
F 12 Fea

x
R
12 F 0.05L L
x
L
L3


 1
x  1  0.6
3
F
Rcp
F
L
L
L

Ако коравината e концентрирана на разстояние х от центъра на масите, то за да се
получи същият коефициент δ, разстоянието трябва да бъде x = L/6:
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F Fea

R2
2
2 x  1  0.6 x ; 1  0.05L  1  0.6 x ;


F
Rcp
Le
x
2x
2

x

L
6

Валидността на коефициента δ за конкретната конструкция може да се оцени приблизително, ако се
сравнят радиусите на усукване rx и ry с размерите на сградата. Ако радиусите са по-големи от 1/6 от
размера на сградата в съответното направление, то стойността на коефициента δ е в полза на
сигурността. Това е валидно при относително симетрично разположение на масите и коравините.
Критерии за регулярност в план
Програмата извършва проверка за регулярност в план в съответствие с точка 4.2.3.2 (6). Трябва да
бъдат изпълнени едновременно условията:
Eox ≤ 0.3rx,

Eoy ≤ 0.3ry,

rx ≥ I s

и

ry ≥ Is, където

Eox и Eoy са разстоянията между центъра на масите и центъра на коравините в
съответните направления (виж "Центрове на коравина и ексцентрицитети”);
rx и ry са радиусите на усукване. Определят се като корен квадратен от отношението на
коравината на усукване към транслационната коравина в перпендикулярното
направление:
rx 

Km
, ry 
Ky

Km
;
Kx

Is е масовия инерционния радиус на етажа: I s 

Im
.
M

Коравините на етажа се получават като реакции от единични премествания/завъртания на възлите в
съответните направления. Програмата дава стойностите за Eox, Eoy, Is, rx, ry, 0.3rx и 0.3ry в табличен
вид и резултатите от проверките за всеки етаж.
Когато Is > rx или Is > ry тогава конструкцията е усукващо-деформируема, за което се изписва
съответното съобщение в записката. Трябва да се коригира и стойността на коефициента на поведение.
Чувствителност към ефекти от втори ред
Проверката за чувствителност към ефекти от втори ред се извършва съгласно т. 4.4.2.2 (2) от БДС EN
1998-1. Коефициентът на чувствителност се определя съгласно формула (4.28):



Ptot d r
, където
Vtot hет

Ptot e общия вертикален товар над и на разглеждания етаж;
dr е относителното преместване на етажа спрямо долния;
Vtot e общата срязваща сила на етажа от сеизмично въздействие;
hет e височината на етажа.
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Стойностите на dr и Vtot се определят в общо направление като векторни суми на компонентите им по
x и y. Коефициентът θ трябва да бъде θ ≤ 0.10. Ако коефициентът е 0.10 < θ ≤ 0.20, усилията от сеизмично
въздействие, трябва да се увеличат с коефициент 1/(1 – θ). Това не се прави автоматично от програмата.
Коефициентът може да се заложи в комбинациите и да се стартира отново анализа. Не се допуска
коефициентът да е θ > 0.30. Тогава трябва да се увеличи коравината на конструкцията.
Проверка на нормализираната осова сила
Проверката се извършва отделно за шайби и за колони, като резултатите се дават в табличен вид. Във
всяка клетка на таблицата е дадена стойността на нормализираната осова сила за съответната колона
и на съответния етаж. Стойността и се определя по формулата



N Ed
, където
A  f cd

NEd е най-голямата стойност на осовата сила в сеизмична комбинация;
A е площта на бетонното сечение на колоната/шайбата;
fcd е изчислителната якост на натиск на бетона.
Съгласно БДС EN 1998-1, т. 5.4.3.2.1 (3) и т. 5.5.3.2.1 (3), нормализираната осова сила в колони не трябва
да бъде по-голяма от 0.65 за клас на дуктилност DCM и 0.55 за DCH. За шайби, тя не трябва да
надвишава 0.40 за DCM (т. 5.4.3.4.1 (3)) и 0.35 за DCH (т. 5.5.3.4.1 (2)).

Анализ на фундаментна плоча/гредоскара
В PSCAD фундаментите могат да бъдат единични, ивични (гредоскара) или фундаментна плоча.
Изчисляването на сградата става без участието на фундаментната конструкция, като вместо това на
колоните и шайбите се добавят опори на нивото на фундамента. Изчисляването на фундаментите
трябва да се извърши след пространствения модел, за да се прехвърлят опорните реакции. Най-добре
е в таблицата на етажите, за ниво на фундамента да се въведе котата на горния ръб и съответно
елементите да се подравнят също по горен ръб.
Когато имате единични фундаменти, трябва да очертаете техните контури като отделни плочи със
съответните дебелини. Тяхното изчисляване и оразмеряване е най-добре да се направи с модула Pad
Expert, който е специално разработен за единични фундаменти (виж "Изход на данни към Design
Expert" – "Фундаменти – Pad Expert"). Тогава не е необходимо да се генерира мрежа и да се извършва
анализ с PSCAD. Ивичните фундаменти е най-добре да се въведат като греди. Контурът на
фундаментната плоча трябва да се очертае с командата за плоча.
Мрежата от крайни елементи трябва да се генерира след като е решен пространствения модел, за да
могат да се прехвърлят опорните реакции от колоните и шайбите. Натоварванията се прехвърлят за
всички статични състояния и собствени форми поотделно. След извършване на решението се
комбинират усилията, преместванията и напреженията във фундаментите. Решението се извършва
различни стойности на Винклеровата константа за статични и динамични въздействия.
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Анализът на фундаментната конструкция се
стартира със същата команда, както при етажните
плочи, но трябва да се намираме на етажното ниво
на фундамента. След стартиране на анализа,
трябва да се въведат следните допълнителни
параметри, характерни само за фундаментната
конструкция:
Винклерова константа за анализ на фундаменти:
• Статична – с нея се определят резултатите
от всички статични въздействия –
постоянни и експлоатационни товари, сняг,
вятър и др.
• Динамична – с нея се определят усилията
от сеизмично въздействие.
Стойността и може да бъде намерена в специализираната литература – ръководства, справочници и
др. Ориентировъчно може да ползвате следните стойности:
Условно изчислително
натоварване − qR0, kPa

Основна комбинация −
ks, kPa/m

Сеизмична
комбинация − ks,
kPa/m

Полускални, едър и среден
чакъл, мергели, твърди глини

400-600

40 000-50 000

120 000

Дребен чакъл, сбит чакълест и
едър пясък, полутвърди глини

300-450

30 000-40 000

100 000

Средно сбит чакълест и едър
пясък, сбити средни и дребни
пясъци, глинест чакъл, глинест
пясък и песъчлива глина твърда и полутвърда

300-350

30 000

80 000

Среден и дребен пясък, средно
сбити; свързани почви,
среднопластични;

200-300

15 000-25 000

70 000

Фин пясък средно сбит,
льосови почви, свързани средно до мекопластично

150-200

10 000-20 000

60 000

Рохки пясъци - водонаситени,
течнопластични глини и слаби
почви

80-150

5 000-10 000

30 000

Вид почва

Коеф. за капацитивна корекция на усилията
Този коефициент се прилага за усилията от сеизмично въздействие. Съгласно БДС EN 1998-1-1, т. 4.4.2.6
(4), усилията във фундаментите трябва да се определят по формула (4.30):
𝐸𝐹𝑑 = 𝐸𝐹𝐺 + 𝛾𝑅𝑑 Ω 𝐸𝐹𝐸 , където:
EFG са усилията от статични натоварвания;
γRd е коефициент, който се приема 1.0 за q ≤ 3 и 1.2 за q > 3;
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Ω = MRd/MEd, за сечението над основата на шайбата/колоната;
EFE са усилията от сеизмично въздействие;
При самостоятелни единични фундаменти под колони и шайби Ω може да се определи за всеки
фундамент поотделно от оразмеряването на колоната или шайбата, съответно с PMM и Shear Wall
Expert и получените усилия да се въведат директно в Pad Expert. Когато имаме фундаментна плоча или
гредоскара, Ω може да се определи от елемента с най-голяма напречна сила от земетръс или
консервативно да се приеме γRdΩ = 1.4. В програмата трябва да се въведе стойността γRdΩ. Когато
имаме корав сутеренен етаж, със сутеренни стени, дисипативните зони се развиват над нивото на
сутерена и тогава коефициентът може да се приеме единица.

Изход към SAP 2000
Програмата дава възможност за запис на входен файл за софтуерен продукт за статико-динамичен
анализ SAP 2000 в текстов формат. Това става като се включи опцията "
Запис на ...\*.s2k". Файлът
се записва в същата директория и със същото име като входния файл за PSCAD, но с разширение *.s2k.
Форматът му е съвместим с версия 7.40 и може да се отваря с всички следващи версии.

Постпроцесор
Преглед на резултатите на екрана
Резултати\Постпроцесор

POST

С командата се влиза в етап „Постпроцесор” за разглеждане на получените резултати и оразмеряване
на конструкцията. Стартира се автоматично след анализа. Бутонът
остава във включено състояние.
Повторно натискане на бутона или стартиране на командата изключва постпроцесора и се връща на
етап "Мрежа".
След влизане в "Постпроцесор", в горната част на екрана се зарежда втора лента, откъдето може да
изберете резултатите, които ще разглеждате. За целта, трябва да използвате трите падащи списъка:

От първия списък изберете вида на резултатите (премествания, опорни реакции, разрезни усилия и
др.). От втория изберете направлението (N, My, Vz), а от третия – товарното състояние или
комбинацията. Схемата на екрана се опреснява веднага, като показва резултата от направения избор.
Мащабът на диаграмите се настройва от полето
. Стойността представлява дължината на
максималната ордината от диаграмата в cm. С помощта на стрелките отдясно може да я променяте в
границите от 1 до 100, а ако е необходима по-голяма стойност, трябва да я въведете от клавиатурата.
Ако в етап "Постпроцесор" кликнете с десен бутон върху възел или елемент, може да видите резултати
за него от всички товарни състояния и комбинации. Резултатите се отнасят за етапа, който сте избрали
при анализа: "Етажна плоча", "Модел на сградата" или "Фундаментна плоча".
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Резултати за етажни и фундаментни плочи
Премествания на възлите
Всеки възел има по три премествания Ux, Uy и Uz [mm] и три завъртания Rx, Ry и

Rz [rad·1000]. Означенията са спрямо осите на глобалната координатна система.
Положителните посоки на преместванията съвпадат с глобалните оси.
Положителните посоки на завъртанията са такива, че съответните им вектори,
определени по "правилото на дясната ръка" да съвпадат с глобалните оси.
Стойностите на преместванията се надписват върху възлите на схемата. Числата се оцветяват от синьо
към червено в зависимост от относителната големина на стойностите. Когато от настройките е избрана
черно-бяла цветова схема, оцветяването е в степени на сивото. Тази настройка е подходяща за
отпечатване на черно-бял принтер. Ако изберете командата VIEW3D може да видите и деформираната
схема на плочата в 3D.
Опорни реакции
В общия случай, опорните реакции могат да бъдат сили Fx, Fy и Fz [kN] и моменти

Mx, My и Mz [kNm]. В модела на плочата опорните възли не се запъват и
стойностите на моментите са равни на нула. Положителните им посоки съвпадат с
приетите положителни посоки на преместванията. Стойностите се надписват в
върху опорните възли на схемата по аналогичен начин, както и преместванията.
Във фундаментната плоча се виждат стойностите на напреженията в основната плоскост,
разпределени на m2.
Разрезни усилия в плоча
Разрезните усилия в плочата биват напречни сили Vx, Vy [kN/m], огъващи моменти Mx, My и Mxy
[kNm/m] и мембранни усилия Nx, Nу и Ny [kN/m]. Дадените означения са спрямо локалната
координатна система на елемента xyz. Посоките на локалните оси x и y в план съвпадат се тези на
глобалните оси, а локална ос z сочи винаги нагоре. Положителните посоки на разрезните усилия са
означени на схемата:

Мембранните усилия са положителни, когато предизвикват опън в средната равнина на плочата.
Огъващите моменти са положителни, когато предизвикват опън от долната страна на плочата (откъм
‒z). Напречните сили са положителни, когато двоицата завърта елемента по посока на часовниковата
стрелка.
Поради приблизителния характер на МКЕ, има разлики в стойностите на разрезните усилия в съседни
елементи. Затова за всеки възел са изчислени средните стойности от присъединените към него
елементи. Те се надписват във възлите и се оцветяват.
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Разрезни усилия в греди
Разрезните усилия в гредите в общия случай са осова сила Nx [kN], огъващи моменти My и Mz [kNm],
напречни сили Vy, Vz [kN] и усукващ момент T [kNm]. Дадените означения са спрямо локалната
координатна система на елемента xyz и съответстват на приетите в Еврокод. Ос x винаги е насочена по
оста на елемента, от първия към втория възел в посоката на изчертаване. Ос z по подразбиране е
насочена нагоре, освен ако не е зададен ъгъл на ротация на сечението. Ос y по подразбиране е
хоризонтална, като посоката и е такава, че трите оси да образуват дясна координатна система.
Положителните посоки на разрезните усилия са означени на схемата:

Осовите сили са положителни, когато предизвикват опън по оста на елемента. Огъващите моменти са
положителни, когато предизвикват опън от долната страна на елемента (откъм ‒y или ‒z).
Напречните сили са положителни, когато двоицата завърта елемента по посока на часовниковата
стрелка.
Диаграмите на разрезните усилия се изчертават в 2D план. My и Vz се изчертават склопени в
чертожната равнина, така че ос z да съвпадне с ос y.
Натоварване на ВНК
При изчисляване на пространствен модел на сграда, огъвната коравина на плочата не се отчита и
съответните елементи се премахват от модела. Вместо това са добавя натоварването, което те
упражняват върху гредите, колоните и шайбите (ВНК). Натоварването се изчислява на базата на
възловите сили в краищата на площните елементи. То се добавя като равномерно разпределен товар
към гредите. За всяка шайба се изчислява общото натоварване в центъра като резултанта на опорните
възли, попадащи в нейните граници. На схемата се показва общото натоварване на ВНК както от
плочата, така и от непосредствено приложените върху тях товари. Положителните посоки на
натоварванията съвпадат с осите на глобалната координатна система.

Резултати за пространствен модел
Резултатите от решението на пространствения модел могат да се разглеждат в план или във
вертикални работни равнини по осите.
Премествания на възлите
Означенията и положителните посоки на преместванията са същите, както при плочите (виж по-горе).
Стойностите се надписват върху възлите и се изчертава деформираната схема на конструкцията. В план
се изчертават само елементите на текущия етаж, погледнати отгоре. Ако изберете командата VIEW3D,
може да видите и деформирана схема на цялата конструкция в 3D.
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Опорни реакции
За да видите опорните реакции от анализа на сградата в план, трябва да отидете на нивото на
фундамента. Означенията и положителните посоки са същите както при плочите (виж по-горе).
Разрезни усилия в греди
В план се изчертават диаграмите на разрезните усилия само в гредите, а във вертикална равнина може
да видите диаграмите всички елементи, разположени в нея.
Разрезни усилия във ВНК
Показва стойностите на разрезните усилия на всички вертикални носещи
конструкции (шайби, колони, връзки) в план. За всеки елемент се изчертава
схема на локалните му оси и се надписват две стойности – "д" за долния край
на елемента и "г" – за горния. Ако се намирате във вертикална равнина, ще
може да видите диаграми на разрезните усилия във ВНК, както при опцията
"Разрезни усилия в греди". Означенията и положителните посоки са същите
както при греди в плочи (виж по-горе), само че за вертикалните носещи
елементи, локална ос x е насочена нагоре. За колоните, ос y по подразбиране е ориентирана надясно.
За шайбите, локална ос z е ориентирана в посока от първия към втория възел на шайбата в план, а ос
y е ориентирана надясно, ако гледаме в посока +z.
Резултати за етажи
В план се означават местата на центровете на коравина (ЦК) и на масите (ЦМ) за текущия етаж. Тях
може да видите и в 3D изглед. Надписват се също така и преместванията на центъра на масите за
избраното товарно състояние като се отбелязват и посоките им.

Текстова записка от сеизмичния анализ
Резултати\Текстова записка

REPORT

Показва текстова записка от сеизмичния анализ на конструкцията в „Прозорец с резултати”. Оттук
може да я отпечатате или да я отворите с Word.
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Тя включва описание на входните данни и резултатите за собствени форми, премествания, ускорения,
етажни сеизмични сили и др. Подробно описание на резултатите е дадено в т. "Сеизмичен анализ на
конструкцията съгласно БДС EN 1998-1". Тя се записва на диска във файл "*_Report.html", който се
намира в същата папка като входния файл. Има и копие на записката в текстов формат, което е
записано във файл "*_Report.txt".

Генериране на графична записка с резултати
Голяма част от резултатите е най-удобно да се представят в графичен формат – схеми с премествания,
опорни реакции, диаграми на разрезни усилия и армировки. Може да съставите записката като
копирате схемите от екрана и ги вмъкнете в Word или като ги отпечатате директно на принтер (виж
"Копиране на екрана" и "Отпечатване на екрана").
PSCAD включва и автоматизирана процедура за
генериране на записка в графичен формат. Вместо да
ги копирате една по една, може да зададете
настройките за всички схеми предварително, след
което да генерирате цялата записка наведнъж. За
целта трябва да стартирате командата:
Резултати\Графична записка...
OUTPUT
Показва се диалог, в който трябва да въведете
настройки за отделните схеми. Записките за
етажните плочи и за сградата се въвеждат и
генерират отделно, с различни настройки. За целта,
трябва да изберете една от опциите:
или
. След това, трябва да
създадете списък със схеми. За начало, е най-добре
да натиснете бутона "Стандартна". Програмата генерира записка, която включва стандартен набор от
схеми с материали, напречни сечения, натоварвания, усилия и армировки.
След това може да редактирате списъка, като изтриете, промените или добавите схеми. Това става с
бутоните от лентата в горния край на диалога. Може да използвате следните команди:

Маркиране на схеми
За да прилагате команди върху схемите от списъка, първо трябва да ги маркирате. Маркирането на
отделна схема става като кликнете върху нея с левия бутон на мишката. Маркирането на няколко
последователни схеми става като натиснете бутона върху първата, преместите мишката и пуснете
бутона върху последната. Същото се получава и като кликнете върху първата схема, задържите
клавиша Shift и кликнете върху последната. Маркирането на непоследователни схеми става като
задържите Ctrl и ги кликнете една след друга. Маркираните схеми се оцветяват в синьо (или друг цвят
в зависимост от настройките на Windows). Схемата, която сте кликнали последна е заградена с
пунктиран правоъгълник и се нарича текуща.

Добавяне
За да добавите нова схема, натиснете бутон
, клавиш Ins или Ctrl+N (списъка трябва да е на фокус).
Отваря се диалог с настройки. В него се зареждат настройките на текущата схема (ако има) като
начални. Така може да създавате бързо подобни една на друга схеми.
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От първия списък изберете раздел ("Входни данни", "Резултати" или "Оразмеряване"). От втория ‒
етаж или ос, ако записката е за модел на сградата. От третия изберете тип данни или резултати, в
зависимост от това, в кой раздел се намирате. От четвъртия изберете направление за преместване,
реакция или усилие, а от петия – товарно състояние. Подробен списък на наличните опции е даден в
таблицата по долу:
Раздел

Тип данни или резултати

Входни данни

Материали
Напречни сечения
Натоварване

Резултати

Премествания на възлите
Опорни реакции
Разрезни усилия в плоча
Разрезни усилия в греди
Натоварване на ВНК
Разрезни усилия във ВНК

Оразмеряване

Долна армировка в плоча по Х, cm2/m
Долна армировка в плоча по Y, cm2/m
Горна армировка в плоча по Х, cm2/m
Горна армировка в плоча по Y, cm2/m
Надлъжна армировка в греди, cm2
Напречна армировка в греди, cm2/m
Надлъжна армировка във ВНК, cm2
Напречна армировка във ВНК, cm2/m

Направление

Ux, Uy, Uz, Rx, Ry, Rz
Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
Nx, Ny, Nxy, Mx, My, Mxy, Vx, Vy
Nx, My, Mz, T, Vy, Vz
Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz
Nx, My, Mz, T, Vy, Vz

За край, натиснете бутона "Запис". Схемата се добавя след текущата. Името ѝ се образува автоматично
въз основа на избраните настройки.

Редактиране
За да отворите текущата схема за редактиране, натиснете бутона
. Може също да използвате
клавишната комбинация Ctrl+O или двойно кликване с ляв бутон на мишката върху схемата. Отваря се
същият диалог, както при нова схема. В него трябва да промените данните и да натиснете "Запис".

Копиране
Натиснете бутон
или Ctrl+C. Създава се копие на маркираните схеми. Новите схеми се разполагат
в списъка непосредствено след последната от маркираните.

Изтриване
За да изтриете маркираните схеми от списъка натиснете бутон

или клавиша Del.
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Преместване
За да промените реда на схемите в списъка, може да премествате маркираните схеми нагоре или
надолу с помощта на стрелките:
- премества маркираните схеми с една стъпка нагоре;
- премества маркираните схеми с една стъпка надолу.
Може да премествате няколко схеми едновременно. Ако например, желаете да преместите дадена
схема десет позиции надолу, вместо да натискате десет пъти стрелката
, по-добре маркирайте
долните девет схеми и ги преместете една позиция нагоре със стрелката
.

Формат
Преди да генерирате записката, може да изберете формат (A4, A3, A2, A1) и ориентация (портрет,
пейзаж) на листа. Така, размерите на схемите ще бъдат предварително оптимизирани за избрания
формат. Това е полезно когато отваряте схемите с Word, където иначе ще трябва да ги мащабирате
една по една. Ако изберете да бъдат без формат, схемите се генерират с голям размер и автоматично
ще се мащабират спрямо листа, който ще изберете в момента на отпечатване.

Генериране
За да генерирате записката с така направените настройки, натиснете бутона „Старт”. Готовата записка
се показва в „Прозорец с резултати”, откъдето може да я отпечатате или отворите с Word. Тя се записва
и на диска, във файл "*_Output.html", който се намира в същата папка като входния файл.

Редуцирани усилия в ядра
Резултати\Усилия в ядра

CORES

В PSCAD, ядрата представляват системи от свързани шайби, които работят
съвместно. По принцип разрезните усилия се получават отделно за всяка шайба.
Могат да се изчислят и общите усилия за цялото ядро, като се направи редукция на
усилията от отделните шайби, включени в него, за центъра на тежестта на ядрото.
Като резултат се получават три сили (Fx, Fy, Fz) и три момента (Mx, My и Mz).
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Положителните им посоки съвпадат с положителните посоки на глобалните оси, както е показано на
схемата вдясно. За всеки етаж стойностите се определят за две сечения – в долната и горната част на
етажа. Те могат да се използват за оразмеряване на ядрото, разглеждано като цяло сечение или за
оразмеряване на общ единичен фундамент под ядрото.
Резултатите се показват в „Прозорец с резултати”, откъдето може да ги отпечатате или отворите с
Word. Може да копирате таблиците и в Excel, за извършване на по-нататъшни изчисления.

Когато главните инерционни оси на ядрото са завъртени спрямо глобалната координатна система,
може да се наложи така определените разрезни усилия да се трансформират в нова координатна
система. Ако тя е завъртяна под ъгъл α спрямо глобалната координатна система, може да използвате
следните формули за хоризонталните сили:
Fx’ = Fx·cosα + Fy·sinα
Fy’ = Fx·cosα + Fy·sinα
За огъващите моменти формулите са аналогични. За оразмеряване на ядра или фундаменти може да
използвате модулите PMM Expert и Pad Expert. Трябва да имате обаче в предвид, че в PSCAD
означенията Mx и My се отнасят за векторите, , а в споменатите модули – за посоките на „дъгите” по
които действат огъващите моменти.

Изход на резултати към AutoCAD/ZWCAD
Файл\Изход към CAD...

CAD

С тази команда може да генерирате както кофражен план, така и схема на мрежата или резултатите.
Подробна информация за начина на работа, може да видите в точка „Генериране на чертежи в
AutoCAD/ZWCAD”. За да прехвърлите мрежата или резултатите, изберете
.
Текущата схема, която се вижда и на екрана в PSCAD, се изчертава в AutoCAD или ZWCAD. Така може
да прехвърлите всички видове резултати за премествания, опорни реакции и разрезни усилия. Може
да прехвърлите и получените армировки от оразмеряването на плочата и да ги използвате като
подложки за покриване и изчертаване на армировката с Design Expert Plug-in.
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Оразмеряване
В PSCAD може да оразмерявате стоманобетонни плочи, греди колони и шайби. За всеки елемент се
определят необходимите армировки, на база на усилията, получени непосредствено от анализа.
Получените стойности се изчертават на екрана във вид на диаграми. Когато не може да се извърши
оразмеряване поради некоректни входни данни или недостатъчност на бетонното сечение, се
генерира грешка. Номерата на грешките се изписват върху диаграмата в скоби (n) след стойността на
армировката в съответното сечение. В прозореца със съобщения се генерира легенда, където за всеки
номер е дадено описанието на грешката.
В PSCAD не е включено капацитивно оразмеряване на конструкцията за сеизмични въздействия
съгласно Еврокод 8. Това може да направите с модулите на Design Expert, като за целта може да
използвате автоматичния изход на данни (виж по-нататък). В този случай, може да използвате
оразмеряването в PSCAD като първа итерация за предварителен избор на армировките, а в
последствие да направите по-прецизни проверки с Design Expert.

Оразмеряване на плоча
Оразмеряване\Плоча/рамка

DESIGN

За да оразмерите етажната плоча и гредите, трябва
преди това да сте стартирали анализ на етажна
плоча и да има има получени резултати. Показва се
диалог с настройки, където трябва да изберете клас
на армировката за пръти и стремена, бетонно
покритие до центъра на тежестта на армировката и
коефициенти за сигурност на материала.
Коефициентите за изкълчване се използват само
при оразмеряването на шайби и колони от
пространствения модел. За да стартирате
оразмеряването, натиснете бутона "Въведи ".
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Оразмеряването на елементите се извършва съгласно БДС EN 1992-1-1. Тъй като плочите могат да
бъдат изчислени и като черупки, в общия случай оразмеряването се извършва на нецентричен
опън/натиск с отчитане на мембранните усилия Nx, Ny, Nxy и огъващите моменти Mx, My и Mxy. Като
резултат се получават долна и горна армировка, съответно по x и по y: Asxb, Asxt, Asyb и Asyt.
Направленията x и y съответстват на глобалните координатни оси, което означава, че и армировката
трябва да бъде разположена в тези направления. Определянето на оразмерителните усилия става по
метода на Brondum Nelsen, съгласно следния алгоритъм:
Ако Ny ≥ Nx

Ако My ≥ Mx

Ако Nx ≥ -|Nxy|

Ако Mx ≥ -|Mxy|

nx = Nx + |Nxy|
ny = Ny + |Nxy|

mxb = Mx + |Mxy|
myb = My + |Mxy|

Иначе

Иначе
mxb = 0

nx = 0
ny = Ny + Nxy2/|Nx|

myb = My + Mxy2/ |Mx|

Иначе

Ако My ≤ |Mxy|

Ако Ny >= -|Nxy|

mxt = -Mx + |Mxy|

ny = Ny + |Nxy|
nx = Nx + |Nxy|

myt = -My + |Mxy|
Иначе

Иначе
ny = 0
nx = Nx + Nxy2/|Ny|

mxt = -Mx + Mxy2/ |My|
myt = 0
Иначе
Ако My ≥ -|Mxy|
myb = My + |Mxy|
mxb = Mx + |Mxy|
Иначе
myb = 0
mxb = Mx + Mxy2/ |My|
Ако Mx ≤ |Mxy|
myt = -My + |Mxy|
mxt = -Mx + |Mxy|
Иначе

myt = -My + Mxy2/ |Mx|
mxt = 0
Всяка една от армировките се определя от съответните оразмерителни усилия, както следва:
Asxb = f (nx, mxb)

Asyb = f (ny, myb)

Asxt = f (nx, mxt)

Asyt = f (ny, myt)

За целта се използва процедурата за оразмеряване по нормални сечения описана в следващата точка.
Гредите се оразмеряват по нормални сечения за усилията Nx и My и за напречна сила Vz. , получени от
анализа на плочата. Оразмеряването се извършва за всяка комбинация поотделно и накрая се взимат
само максималните стойности на армировките.
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Оразмеряване на греди, колони и шайби
Оразмеряване\Плоча/рамка

DESIGN

Когато стартирате командата след анализ на сградата, се оразмеряват гредите, колоните и шайбите от
пространствения модел. Оразмеряването се извършва за нецентричен натиск/опън от действието на
Nx и My и за напречна сила Vz, получени за всяко сечение непосредствено от анализа. Оразмеряването
на колоните и шайбите се извършва в равнината на рамката или шайбата. Получените стойности за
армировките могат да се използват като първо приближение или за предварителен избор на
армировъчни пръти. Капацитивните проверки на елементите трябва да се направят допълнително. За
целта, може да използвате автоматизираната връзка с модулите на Design Expert. За оразмеряване на
колоните на кос нецентричен натиск е предвиден директен изход към модула PMM Expert (виж
„Колони – PMM Expert” по-долу). Оразмеряването се извършва за всяка комбинация поотделно. Като
краен резултат се взимат максималните стойности за армировките от всички комбинации.
Използваните процедури са в съответствие с изискванията на БДС EN 1992-1-1 и БДС EN 1998-1.

Оразмеряване за нецентричен натиск/опън и огъване
Оразмеряването се извършва при следните предпоставки:
• бетонът изцяло е изключен от работа в опънната зона и опънните
напрежения се поемат от армировката;
• изчислителната диаграма на натисковите напрежения в бетона се
приема параболично-правоъгълна с максимална стойност fcd;
• изчислителната диаграма напрежения-деформации на стоманата
се приема линейно-пластична с максимална стойност fyd;
• съществува сцепление между бетона и армировката;
• в сила е хипотезата на Бернули за равнинност на сеченията диаграмата на деформациите по височина на сечението е линейна;
• носещата способност на сечението се изчерпва, когато
деформацията в бетона или армировката достигне граничната;
• вътрешните усилия в бетона и армировката са в равновесие с
разрезните усилия, породени от външните товари.
Оразмерителната процедура е разработена за сечение с произволна форма, като определянето на
армировките се извършва по итерационен път. Неизвестните величини при оразмеряването са:
As1 – площ на опънната армировка;
As2 – площ на натисковата армировка;

εs1 – деформация в долната армировка;
εc

– деформация в натиснатия ръб на бетона или при изцяло опънато сечение: εs2 деформация в горната армировка.
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Неизвестните величини се намират от условията за равновесие на вътрешните усилия в сечението:
NEd + Nc + Ns1 + Ns2 = 0

(1)

MEd – Mc + Ms1 – Ms2 = 0

(2)

С MEd и NEd са означени разрезните усилия, получени от външното натоварване. Резултантните сили в
бетона и армировките и моментите им спрямо центъра на тежестта на сечението се намират по
формулите:
x

x

∫

Nc = σc(z)·b(z)·dz

∫

zc = σc(z)·b(z)·z·dz/Nc + h – yc – x

Mc = Nc·zc

0

0

Ns1 = As1·σs1

Ms1 = Ns1·z1

z1 = yc – d1

Ns2 = As2·σs2

Ms2 = Ns2·z2

z2 = yc – h – yc – d2

Височината на натисковата зона се определя по формулата
x = d·εc /(εc + εs)
Напреженията в бетона се определят от диаграмата на деформациите по формула (3.17) и (3.18):
𝑛
𝜀𝑐 (𝑧)
𝜎𝑐 (𝑧) = 𝑓𝑐𝑑 [1 − (1 −
) ] − за 0 ≤ 𝜀𝑐 (𝑧) ≤ 𝜀𝑐2
𝜀𝑐2
𝜎𝑐 (𝑧) = 𝑓𝑐𝑑 − за 𝜀𝑐2 ≤ 𝜀𝑐 (𝑧) ≤ 𝜀𝑐𝑢2 , където
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
n = 2; εc2 = 2.0 ‰;

εcu2 = 3.5 ‰

– за бетони клас до C50/60;

Напреженията в армировката се определят по формулата
−𝑓𝑦𝑑 ≤ 𝜎𝑠𝑖 = 𝐸𝑠∙ 𝜀𝑠𝑖 ≤ 𝑓𝑦𝑑 (𝑖 = 1,2), където
fyd – изчислителна якост на армировката на опън;
Еs – изчислителна стойност на модула на еластичност на армировката.

εc
MEd

Nc

z2

Ns2

z1

yc

d

NEd
1

3

d1

hf1

As1

σc

zc

2

ac

z

x

d2

As2

εc2 εcu2

εs2

εud

h

hf2

bf2

εud

εs1

bf1

Ns1
εc2

Итерациите се извършват чрез вариране на деформациите в опънната армировка εs1 и натиснатия
ръб на бетона εc така, че сечението винаги да бъде в гранично състояние. Това се става по различен
начин, в зависимост от случая, в която попада диаграмата съгласно схемата по-горе:
Случай 1 : Деформацията в опънната армировка е постоянна εs1  εud, а деформацията в горния ръб

εc се изменя от εud (в горната армировка) до -εcu2;
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Случай 2 : Деформацията в горния ръб е постоянна εc = -εcu2, а деформацията в опънната
армировка се изменя от εud до -εcu2·d1/h. При това деформацията в долния ръб на бетона достига до
нула.
Случай 3 : При изцяло натиснато сечение, диаграмата на деформациите се завърта около т. С, като
деформациите в т. С се запазват равни на -εc2. Положението на т. С спрямо горния ръб се определя по
формулата ac = h·(1 – εc2/εcu2).
Така, поради условието сечението да се намира винаги в гранично състояние, на практика се търси или
εs1 или εc и броят неизвестни намалява с едно. При зададени εs1 или εc, всяка от армировките As1 и

As2 може да се определи еднозначно от условието сума моменти за центъра на срещуположната
армировка да бъде равно на нула:

As1 = (NEd·z2 + MEd + Nc·(z2 – zc)) /(σs1 zs)

(3)

As2 = (NEd·z1 – MEd + Nc·(z1 + zc)) /(σs2 zs)

(4)

Разстоянието между двете армировки е означено със zs = z1 + z2. При нецентричен опън с малък
ексцентрицитет, когато цялото сечение е в опън, по тези формули се получават окончателните
армировки като се приеме Nc = 0 и σs1 = σs2 = fyd.
При нецентричен натиск с несиметрична армировка имаме две уравнения с три неизвестни. Възможни
са безброй много решения, които да удовлетворяват условията за равновесие (1) и (2). Тогава се
решава оптимизационна задача, като по итерационен път се търсят онези стойности на As1 и As2, които
удовлетворяват условието |As1| + |As2| = min.
При армиране със симетрична армировка, задачата има точно решение. При всяка итерация, едната
от армировките се изчислява по формула (3) или (4), а другата се приема равна на нея. При това обаче,
условията (1) и (2) не са удовлетворени и итерацията се повтаря с нови стойности на деформациите до
достигане на сходимост. В PSCAD, колоните и шайбите се оразмеряват със симетрична армировка.
При огъване е прието армировка в натисковата зона да се поставя при x/d = 0.45 от условието за
дуктилност. Това дава възможност за евентуално преразпределение на усилията при статически
неопределими системи преди достигане на крайно гранично състояние. Решението се извършва в
следната последователност: Първо се приема x/d = 0.45 и се определят армировките по формули (3) и
(4). Ако се получи As2 > 0, следва, че натискова армировка е необходима и това е окончателното
решение. В противен случай, се приема As2 = 0 и по итерационен път се търси онази стойност на As1,
определена по формула (3), която да удовлетворява условието за равновесие на осовите сили (1).
Оразмерителните усилия включват и началните несъвършенства, определени по формула (5.2) от БДС
EN 1992-1-1 като за единичен елемент под формата на ексцентрицитет:
ei = θi·Lo/2, където
Lo

– ефективната дължина на елемента;

θi =θo·αh·αm

– наклоняване на елемента; 

θo = 1/200

– основна стойност на наклоняването;

𝛼ℎ = 2/√𝐿

– редукционен коефициент за височина. L e дължината на елемента в метри;

αm = 1 – редукционен коефициент за брой елементи.
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При оразмеряването на колони и шайби се отчитат и ефектите от втори ред по метода на номиналната
коравина. Оразмерителната стойност на огъващия момент се изчислява по формула (5.30):
𝑀0𝐸𝑑
𝑀𝐸𝑑 =
≤ 𝑒0
1 − 𝑁/𝑁𝐵
M0Ed = M + N·ei е огъващият момент от първи ред, към който са добавени началните
несъвършенства. Минималният ексцентрицитет се приема e0 = h/30 ≥ 20 mm, съгласно БДС EN
1992-1-1, т. 6.1 (4);
h

– височина на напречното сечение;

N

– осовата сила от външното натоварване;

NB – критичната сила. Определя се по формула (5.17):
NB = π2·EI/Lo2
EI = Kc·Ecd·Ic +Ks·Es·Is – номинална коравина, определена по формула (5.21);
Ks = 1

– коефициент за приноса на армировката;

Kc = k1·k2/(1 + ef)

– коефициент, отчитащ пълзене, напукване и др.;

ef = (∞,t0)·M0Eqp/M0Ed – ефективен коефициент на пълзене.
𝑘1 = √𝑓𝑐𝑘/20

– коефициент, зависещ от класа на бетона;

k2 = n·/170 ≤ 0.20

– коефициент, зависещ от осовата сила и стройността;

n = N/(Ac·fcd)

– относителна осова сила;

 = Lo/i

– стройност на елемента в разглежданата равнина;

𝑖 = √𝐼𝑐/𝐴𝑐

– инерционен радиус;

fcd

– изчислителна стойност на якостта на натиск на бетона;

fck

– характеристична стойност на цилиндричната якост на бетона;

Ac

– площ на бетонното сечение;

Ic

– инерционен момент на бетонното сечение спрямо центъра на тежестта;

Is

– инерционен момент на армировката спрямо центъра на тежестта;

Ecd = Ecm/γcE – изчислителна стойност на модула на еластичност на бетона;
γcE = 1,3 – коефициент на сигурност, съгласно т. NA.2.35 от националното приложение;
Es

– изчислителна стойност на модула на еластичност на армировката.

Коефициентът на пълзене (∞,t0) се въвежда от потребителя в настройките за оразмеряване, като
неговата стойност може да се отчете от Фигура 3.1 в Еврокод 2. Отношението M0Eqp/M0Ed за
изчисляване на ефективния коефициент на пълзене се определя от получените разрезни усилия в
елемента. M0Eqp e моментът от първи ред от квазипостоянна комбинация SLS, а M0Ed e моментът от
първи ред от изчислителна комбинация ULS. Изкълчвателните дължини Lo на колоните се изчислява
от етажната височина, умножена по въведения коефициент за устойчивост. Изкълчвателните дължини
Lo на шайбите се изчислява от цялата височина на шайбата, умножена по въведения коефициент за
устойчивост. При определянето на NB участва инерционният момент на армировката Is. Правят се
няколко итерации докато се определи Is за действителната армировка, получена в сечението.
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Бетонното покритие d1 и d2 за греди и колони се взима както е въведено в диалога с настройките до
центъра на тежестта на армировката. Разстоянията d1 и d2 за шайби се взимат до центровете на
крайните усилени зони (главите). Размерите на главите се приемат равни на Lc,min = max(0.15Lw;
1.5Bw), съгласно БДС EN 1998-1-1 т. 5.4.3.4.2 (6) и т. 5.5.3.4.5 (6), където Lw и Bw са съответно дължината
и ширината на шайбата в план.

Оразмеряване за напречна сила
Оразмеряването за напречна сила се извършва съгласно методиката дадена в БДС EN 1992-1-1:
Напречна сила, поемана от сечението без напречна армировка:
VRd,c = (CRd,c·k·(100·ρl·fck)1/3 + k1·σcp)·bw·d

(Формула 6.2.a от БДС EN 1992-1-1)

VRd,c ≥ VRd,c,min = (vmin + k1·σcp)·bw·d

(Формула 6.2.b от БДС EN 1992-1-1)

𝑘 = 1 + √200/𝑑;

σcp = NEd/Ac < 0,2 fcd;

CRd,c = 0,18/γc;

k1 = 0.15;

𝑣𝑚𝑖𝑛 = 0,035 𝑘 3/2 √𝑓𝑐𝑘;

ρl = Asl/(bw·d) ≤ 0.02;

Максимална напречна сила, която може да бъде поета от сечението:
VRd,max = αcw·bw·z·ν1·fcd·(cotθ + cotα)/(1 + cot2θ)

(Формула 6.14 от БДС EN 1992-1-1)

Ако VEd > VRd,max следва, че бетонното сечение не е достатъчно да поеме напречната сила и
трябва да се увеличи.
z = 0.9·d е рамото на вътрешните сили;
d e полезната височина на сечението;

ν1 = 0.6·(1 – fck/250)

(Формула 6.6N от БДС EN 1992-1-1)

Усилие в напречната армировка (kN/m):

qsw = VEd / (z·(cotθ +cotα)·sinα)

Площ на напречната армировка (cm2/m):

Asw = qsw/(nw·fywd)

Допълнителна опънна сила в надлъжната армировка: Ftd = 0.5·VEd·(cotθ – cotα)
VEd = Vz е оразмерителната напречна сила в сечението.
Ъгълът θ се изчислява от условието VRd,max = VEd, като 21.8° ≤ θ ≤ 45° (1 ≤ cotθ ≤ 2.5). Оразмеряването
в PSCAD се извършва за двусрезни стремена (nw = 2). Прието е стремената да бъдат винаги вертикални
(α = 90o, cotα = 0). Разстоянието между стремената, при избран диаметър трябва да се определи по
формулата s = π·dw2/(4Asw) < smax = 0.75·d·(1 + cotα). Приносът на допълнителната опънна сила в
надлъжната армировка не се отчита PSCAD. Това може да стане като се изчисли и оразмери гредата с
модула Beam Expert (виж по-долу).

Изход на данни към Design Expert
В PSCAD е предвидена автоматична връзка с модулите на програмния продукт Design Expert за
прецизно оразмеряване и изчертаване на отделните конструктивни елементи. Подробна информация
за начина на работа с модулите може да намерите в документацията към Design Expert.
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Продънване – Punching Expert
Оразмеряване\Продънване

EXPORPUNCH

Плочата с избраната колона или шайба се прехвърля към новия модул за продънване Punching Expert
3.0. След стартиране на командата, трябва да маркирате колоната и отворите, ако има такива. Може
да маркирате и контура на плочата, но като не го направите програмата ще го открие автоматично. Ако
плочата е въведена като няколко долепени контура, общият ръб може да бъде разпознат като край на
плочата. В този случай, трябва да се коригира ръчно в Punching Expert. Командата се използва при както
при етажни безгредови плочи, така и при фундаментни плочи. Прехвърлят се следните данни:
• геометрията на колоната като полигон от точки;
• дебелината на плочата и контура, когато е достатъчно близо;
• размерите и позициите на отворите;
За етажните плочи:
• продънващата сила, но само ако плочата е изчислена предварително;
• надлъжните армировки, ако плочата е оразмерена. Осреднява се армировката от съседните
възли в рамките на периметъра на продънване;
За фундаментите плочи:
• продънващата сила и моменти, ако е изчислен пространствения модел;
• почвената реакция, ако е изчислена фундаментната плоча;
• надлъжните армировки, ако плочата е оразмерена.
При фундаментни плочи, може да се проверява и продънване под шайби. За етажни плочи, няма
автоматичен изход за шайби. Продънващата сила в края на шайбата трябва да се изчисли ръчно като
се сумират реакциите от възлите, разположени в рамките на 1.5d от края на шайбата. След това, трябва
да се въведе условна колона в Punching Expert с дължина 1.5d и така определената продънваща сила.
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Греди – Beam Expert
Оразмеряване\Греда

EXPORTBEAM

В Beam Expert може да изчислите и оразмерите избраните греди и да изчертаете армировката им. След
стартиране на командата, маркирайте всички полета от гредата и натиснете десен бутон или Enter.
Модулът Beam Expert се отваря автоматично и в него се зареждат данните за напречни сечения,
полета, опори и колони.
За да се прехвърли натоварването от плочата, е необходимо тя да бъде изчислена. Прехвърлят се и
всички вертикални концентрирани и разпределени натоварвания, приложени непосредствено върху
гредата, както и реакциите от второстепенните греди. Ако плочата не е изчислена, може да определите
натоварванията по площи и да ги въведете ръчно в Beam Expert. Ако е изчислен пространствения
модел, се прехвърлят и огъващите моменти от сеизмично въздействие и реакциите от насадените
колони.

За да определите разрезните усилия трябва да стартирате отделно анализ на гредата в Beam Expert.
Има разлики в резултатите, получени от PSCAD и Beam Expert. Като цяло, Beam Expert моделира попрецизно гредата и отчита редица допълнителни предпоставки. Основните разлики са следните:
• в рамките на колоните се въвеждат безкрайно корави зони;
• приема се, че натоварването непосредствено над колоните, изтича директно в колоните и не
натоварва гредата;
• отчита се най-неблагоприятното разположение на натоварването за всяко сечение („пълнопразно”);
• определят се ръбовите стойности на усилията, а не осовите;
• отчита се приноса на напречната сила към диаграмата на надлъжната армировка (опънно
отместване).
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С Beam Expert може да извършите и капацитивно оразмеряване на гредата. Данните се записват във
*.bea файл, чието име съдържа името на модела и данни за етажа и номера на гредата.

Колони – Column Expert
Оразмеряване\Колони

EXPORTCOLUMNS

Column Expert е предназначен за автоматизирано изчертаване на армировката на колоните. След
стартиране на командата, модулът Column Expert се отваря автоматично и в него се зареждат данните
за височините и сеченията на всички колони от сградата. Не е необходимо да маркирате нищо. Отчита
се реалното разположение на колоните една над друга и се задават съответните ексцентрицитети, ако
има. Ако е изчислен пространствения модел, се зареждат и осовите сили в колоните на всеки етаж.
Сеченията първоначално са без армировка. Трябва да ги отворите, да добавите армировката и да ги
запишете под ново име, което да включва и данни за избраната армировка. За да добавите нови
сечения със същите размери, но с различна армировка, използвайте бутона за копиране. Може да
проверите дали носимоспособността на така въведените сечения е достатъчна за да поемат
натоварването и да изчертаете колоните. Данните се записват във файл, чието име съвпада с името на
модела и има разширение *.clm.
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Колони – PMM Expert
EXPORTPMM
С Column Expert може да проверите колоните само за натоварване от осова сила със случаен
ексцентрицитет. Ако имате колони, натоварени и с огъващи моменти, трябва да използвате модула
PMM Expert. С него може да проверите колоните за кос нецентричен натиск. Сред стартиране на
командата, трябва да маркирате колона и да натиснете десен бутон на мишката или Enter. Командата
се изпълнява само след като сте направили анализ на сградата и има налични резултати. Модулът
PMM Expert се стартира автоматично и в него се зареждат напречното сечение, дължината на колоната
и усилията в горния и долния край от всички комбинации. Трябва да отворите сечението и да въведете
армировката преди да го изчислите. Може да маркирате и няколко колони едновременно. Тогава в
PMM Expert се зареждат усилията от всички маркирани колони. Те трябва д а бъдат с еднакви сечения.
В противен случай, програмата изписва предупреждение. Данните се записват във *.pmm файл, чието
име съдържа името на модела и данни за етажа и номерата на колоните.
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Шайби – Shear Wall Expert
Оразмеряване\Шайба

EXPORTWALL

Модулът Shear Wall Еxpert може да извърши капацитивно оразмеряване и да изчертае армировката
на избраната шайба. След стартиране на командата, трябва да маркирате шайбата и да натиснете
десен бутон на мишката или Enter. Достатъчно е да маркирате шайбата само на текущия етаж.
Програмата открива елементите и на останалите етажи като се ориентира по номера на шайбата.
Модулът Shear Wall Еxpert се стартира автоматично и в него се зареждат дължините и ширините на
шайбата на всички етажи, котите и натоварването. Ако има изместване на оста на шайбата по
височина, то също се отчита чрез съответните ексцентрицитети.
Прехвърлят се стойностите на M, N и V диаграмите по височина на шайбата от изчислителна
комбинация и сеизмичните комбинации със знак на сеизмичното въздействие „+“ и „-“. За шайби от
системи свързани стени и ядра, е отчетено съответствието на знаците на M и N и могат да се
оразмеряват с несиметрична армировка, с различни сечения на главите. При ядра могат да се
въвеждат и глави с неправилна форма като “Г”, “Т” и др.
След отварянето на модула, трябва да въведете армировката в главите и стеблото на шайбата. След
това, може да я оразмерите и да я изчертаете. Данните се записват във *.sha файл, чието име съдържа
името на модела и номера на шайбата.
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Фундаменти – Pad Expert
Оразмеряване\Фундамент

EXPORTPAD

Pad Expert е предназначен за изчисляване, оразмеряване и изчертаване на единичен корав фундамент
с произволна форма. Контурът на фундамента трябва да е изчертан на ниво фундамент с командата за
плоча и да е зададена дебелина и номер. Не необходимо да генерирате мрежа. След стартиране на
командата, трябва да маркирате контура и да натиснете десен бутон на мишката или Enter. Модулът
Pad Expert се стартира автоматично и в него се зареждат формата, дебелината и дълбочината на
фундамента, както и разположението, размерите и натоварванията на всички шайби и колони, които
стъпват върху него.
Натоварванията се взимат от реакциите в опорните възли на шайбите и колоните, когато е изчислен
модела на сградата. Към тях не се прилага коефициентът за капацитивна корекция съгласно Еврокод
8. Това се извършва само при анализ на фундаментите в самия PSCAD. За Pad Expert, това трябва да се
направи допълнително.
Данните се записват във *.pad файл, чието име съдържа името на модела и номера на фундамента.
Ако имате гредоскара и фундаментна плоча, може да генерирате мрежа и да ги изчислите с PSCAD.
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Стоманени елементи – Steel Expert
Оразмеряване\Стоманен елемент

EXPORTSTEEL

Steel Expert оразмерява стоманено сечение за якост, местна и обща устойчивост за действието на
всички компоненти на разрезните усилия. Сред стартиране на командата, трябва да маркирате
елементи и да натиснете десен бутон на мишката или Enter. Командата се изпълнява само ако е
изчислен модела на сградата и има резултати. Маркираните елементи трябва да имат едно и също
стоманено сечение иначе програмата изписва предупреждение. Модулът Steel Еxpert се стартира
автоматично и в него се зареждат данните за сечението, дължината и разрезните усилия от всички
изчислителни комбинации за маркираните елементи. Зареждат и коефициентите за формата на
диаграмата.
Ако елементът е с променливо сечение (например вута), ще получите запитване за относителното
разстояние (0 - 1) от началото на елемента до разглежданото сечение. В Steel Expert ще бъде въведена
съответната височина на сечението и разрезните усилия конкретно за посоченото място. Ако
елементът е с постоянно сечение, ще се заредят разрезните усилия по цялата дължина на елемента.
Данните се записват във *.stl файл, чието име съдържа името на модела и номерата на елементите.
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