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Подготовка на оси 

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



Подготовка на AD 

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



Подготовка на AD 

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



Импорт на оси в AD 

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



Импорт на оси в AD 

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



Импорт на оси в AD 

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



Създаване на плоча 

- Настройва се подходящ изглед – в равнината XY – Alt+3 
- Създава се равнинен елемент 



Създаване на плоча 

- Посочва се дебелината на плочата – hf 
- Може да се промени материалът чрез клик върху него 



Материални характеристики 

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



Създаване на плоча 

- Последователно се очертава външния контур на плочата – в случая точки от 1 до 8 и Enter 
- За улеснение може да се ползват настройките за прилепяне 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 



Създаване опорни условия 

- Активира се изглед при който се виждат и осите – Lines 
- Избират се точкови подпорни условия – point supports 



Създаване опорни условия 

- Избира се настройка на опорните условия тип става - hinge 
- Чрез ляв клик се създават точковите подпори на местата на колоните 
- За улеснение може да се активира опцията за пресичащи се линии 



Създаване опорни условия 

- Избира се създаване на линейна подпора 
- Променя се подпорното условие на става - hinge 
- Чрез два последователни клика се създава всяка една линейна подпора над стените – общо 8 броя 



Натоварване 

- Избира се(десен клик и Select) само елемента за плоча - planar 
- Избира се създаване на товар върху избран елемент 



Натоварване 

- Избира се едно товарно състояние за постоянни товари 
- Задава се интензивност на натоварването за постоянни товари – в случая 10kN/m2 



Натоварване 

- Създадено е едно площно натоварване в товарно състояние G 
- Ляв клик върху товарното състояние G и от настройките се избира да не се включва собствено тегло на 

елементите 



Натоварване 

- Десен клик върху Loading и се избира Create a case family 
- Избира се да се създаде ново товарно състояние – Live loads 



Натоварване 

- Десен клик върху вече създаденото натоварване 1-Planar load 
- Избира се копиране – Copy от падащото меню 



Създаване на комбинации 

- Двоен клик върху Combinations 
- От бутона Add се създават две нови комбинации – 101 и 102 
- Записват се съответните коефициенти и товарни комбинации 



Решение на модела 

- Ляв клик върху Analysis 
- Избира се решение – FE calculation 
- Следва автоматично разбиване на крайни елементи и решение на модела 



Еластични деформации 

- Избира се съответната товарна комбинация 
- От менюто за резултати се избират премествания - displacements 
- Създават се желаните резултати чрез Create(чукът) 



Огъващи моменти 

- Избира се Forces от менюто за показване на резултати 
- Избира се огъващи моменти – Mxx, Myy или усукващ Mxy 
- Избира се съответната товарна комбинация 
- Създават се желаните резултати чрез Create(чукът) 
- Чрез бутона за филтър се принтира желаните резултати(за долна или горна арм и след основна мрежа) 
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