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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1.2.1 Единична инсталация  
 

 Всички необходими файлове за инсталацията се намират в един архив, който 

по време на инсталацията се разархивира временно в паметта. Ако инсталирате 32 битова 

версия на програмата от инсталационния диск, стартирате 

“\Tower7\Tower7_win32_Setup.exe”, ако версията е 64 битова, файла е 

“\Tower7\Tower7_x64_Setup.exe”. Следния диалогов прозорец стартира: 

 

 
 

Изберете "Install" за да продъжите. 

 

Инсталацията протича по същия начин както при Tower 6, с изключение на отметката 

“Инсталирай за всички потребители”: 

 

 
 

Ако компютъра се изполва от множество потребители, програмата ще се инсталира за 

всеки от тях. Всеки потребител ще има собствени конфигурационни файлове.  

 

При първо инсталиране на програмата и наличен Tower 6, програмата дава възможност за 

трансфер на конфигурационните файлове, които да се копират в съответната папка на 

Tower 7: 
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Нови конфигурационни файлове 

 

Tower.$ppd   

 

Tower.$zgl   

 

Tower.$ogr   

 

1.2.2 Мрежова инсталация 
 

Сървърна инсталация за Windows 

 

Ако инсталирате 32 битова версия на програмата от инсталационния диск, стартирате 

“\Tower7\Tower7_win32_Setup.exe”, ако версията е 64 битова, файла е 

“\Tower7\Tower7_x64_Setup.exe”. Избирате съответния бутон, след което  

процедурата е както за единична инсталация (виж 1.2.1). 

 

 
 

След инсталиране, сървъра ще има нова папка. По подразбиране пътя към нея е 

“C:\Tower 7 Server” за 32 битовата и “C:\Tower 7 x64 Server” за 64 битовата версия. 

Всички файлове за клиентската инсталация се намират в архивите 

“Tower7_win32_ClientSetup” (32-bit), респективно “Tower7_x64_ClientSetup” (64-bit).  

 

В папката се намира и файла "NETHASP.INI", съдържащ параметри за връзка с тапата. 

Потребители със стандартна мрежа не би следвало да променят файла.  

 

Най-важната част от файла е реда, започващ с: 

 

NH_SERVER_ADDR = 

 

Променливата дефинира името или IP адреса на компютъра с тапата. Полето автоматично 

се попълва с името на компютъра, от който се извършва мрежовата инсталация.  
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Ако искате да въведете име на сървъра, синтаксиса е: 

 

NH_SERVER_ADDR = именасървъра; 

(например: NH_SERVER_ADDR = SERVER01;) 

 

Ако въвеждате IP адрес: 

 

NH_SERVER_ADDR = xxx.xxx.xxx.xxx; 

(например NH_SERVER_ADDR = 192.168.0.56;)  

 

Клиентска инсталация 

 

От компютъра, на който желаете да работите с програмата, трябва да стигнете до 

сървърната инсталационна папка и да стартирате оттам съответния файл (за 32- или 64 

битовата версия).  

 

Процедурата нататък протича както при Tower 6. 
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2. ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС 
 

2.2 Изглед и размер на главния прозорец 
 

 От меню “Прозорец” размера на прозореца автоматично се настройва в 

зависимост от това, дали имате “Стандартен монитор” (отношение на екрана 4:3) или 

“Широк екран” (16:9, 16:10). 

 

2.4  Команди 
 

2.4.4 Диалогови прозорци 
 

Графични контроли 

 

Новост са иконите за изгледи, които заменят бутоните. 

 

 
Икони за изгледи 

 

2.8  Селектиране на елементи 
 

 Новост при селектирането са опциите “Група” и “Последна селекция”. 

 

<0 сел.> Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / Пресечница / Екстри / Група / 

Последна селекция / Деселекция / <Край>): 

 

Група 

 

Може да запазвате до 256 различни групи избрани елементи, които след това лесно биват 

избрани чрез името на групата. 
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Бутона "  Добави" създава нова група. 

 

 
 

Ако група с такова име съществува, програмата извежда съответното предупреждение: 

 

 
 

Ако повече от една група са избрани при натискане на бутона Добави, програмата ще ви 

пита: 

 

 
 

При “Не” се създава нова група елементи от селектираните групи, под ново име. 
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Редактирането имената на групите става с бутона “Преименуване”. 

 

 
 

Последна селекция 

 

Избира последно селектираните елементи от команда. 

 

2.10 Видимост 
 

2.10.1 Настройка видимостта по типове елементи 
(Видимост) 

 

Новост са: 

 

Плоча 

 

√ 3D – включва диагоналите, позицията, съвкупността и описанието на плочите, в 3D 

прозореца. Отметката има същия смисъл за другите елементи. 

 

Връзки 

 

√ Съвкупност – Показва номера на съвкупността на връзката. 

 

√ Локални оси – Показва локалните оси на връзката. 
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√ 3D – както при плоча. 

 

Предварително напрягане 

 

√ Интензитет – показва силата на напрягане на кабела. 

 

Земетръсна шайба 

 

√ Земетръсна шайба – показва оразмерените сечения, оси и символи от командите 

“Земетръсна шайба”, “Оразмеряване на серия стени” и “Контрол на напреженията в 

зидани стени”.  

 

Символ в сечение 

 

√ Връзки – показва началния/крайния възел на връзките в 2D прозореца 

 

2.11 Команди за работа с нива (“2D изглед”) 
 

2.11.6 Експорт на част от конструкцията в нов модел 
(Експорт) 

 

 С командата "Експорт" записвате част от конструкцията в друг файл. Ако 

експорта е във фаза Обработка на резултатите, може да експортира и резултантните 

усилия от останалата конструкция, върху експортираната част, като акции.  

  

 
 

Падащо меню: 

 

- Само текущата равнина – Експортира само съдържанието на 2D прозореца. 

 

- Само текущата равнина и всичко отгоре/отпред – Експортира съдържанието на 2D 

прозореца, както и всички елементи които са над равнината (ако е ниво) или отпред (ако 

е рамка). 

 

- Само текущата равнина и всичко отдолу/отзад – Експортира съдържанието на 2D 

прозореца, както и всички елементи които са под равнината (ако е ниво) или отзад (ако е 

рамка). 

  

Ако изгледа е произволен, възможната опция е “Само текущата равнина”. 
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Елементи, които се намират отгоре/отпред 

 

Да се превърнат в сили – превръща реакциите от елементите над/пред текущата 

равнина в сили и ги прилага върху експортираната равнина. Опцията е активна само при 

решен модел. 

 

Да се првърнат в опори – превръща сеченията на плочи и греди с текущата равнина в 

линейни, респективно точкови опори.  

 

Елементи, които се намират отдолу/отзад 

 

Да се превърнат в сили – превръща реакциите от елементите под/зад текущата равнина 

в сили и ги прилага върху експортираната равнина. Опцията е активна само при решен 

модел. 

 

Да се првърнат в опори – превръща сеченията на плочи и греди с текущата равнина в 

линейни, респективно точкови опори.  

 

 
 

Ако модела съдържа греди или плочи, които не се принадлежат към текущата равнина (в 

сечение) и не се прекъсват в равнината, програмата ще ги експортира като цяло, т.е. 

няма да ги прекъсне в пресечните им точки с равнината. Трябва да се внимава, особено 

ако останалата конструкция е експортирана като сили. Например, ако експортирате 

цялата равнина и всичко под нея и всичко над нея се превръща в сили, тогава тези 

елементи ще се експортират цели, заедно с реакциите над равнината, така че собственото 

тегло на тези елементи ще се дублира.  
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2.12 Команди за работа с рамки (“План”) 
 

Падащото меню може да се отвори с клик върху стрелката до заглавието. 

 

 
 

2.13 3D Графични контроли (“3D изглед”) 
 

Падащото меню може да се отвори с клик върху стрелката до заглавието. 

 

2.13.6 Позиция на текущия 2D изглед                          
(“Текущ 2D изглед”) 

 

 Командата “Текущ 2D изглед” подчертава в 3D прозореца равнината, която е 

текущо активна в 2D прозореца, а осталите елементи се изобразяват като неактивни.  

 

 
 

Опцията помага за лесно ориентиране в пространствения модел.  
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2.14 Команди за промяна на текущия изглед в 

“2D изглед” (“2D изглед”) 
 

 Падащото меню може да се отвори с клик върху стрелката до заглавието. 

 

2.14.9 Покажи история на изгледите 
 

 Командата включва изписването на последно избраните равнини до заглавието 

на 2D прозореца.  

 

 
Имена на последно избрани равнини 

 

Опцията служи за лесно навигиране с равнините. Кликването върху някоя от предишно 

избраните равнини я прави текуща. 
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3. Входни данни 
 

3.1  Конструкция 
 

3.1.1 Плоча/Стена 
 

Библиотека с материали 

 

В Tower 7, организацията на материалите е променена, също така са добавени и нови 

материали.  

 

 
Нов изглед на прозореца 

 

Новият материал е “Тухли/Блокове”. 

 

Избор на множество съвкупности и бързо задаване на материал 

 

Възможно е изберете множество съвкупности за да зададете еднакъв материал към тях. 

Първо, клик с десен бутон върху изходния материал в съответната колонка (оцветява се в 

червено), след което избирате желаните съвкупности, към които да се присъедини 

изходния материал (оцветяват се в зелено). 
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Материал от съвкупност 5 е избран,  

и ще се присъедини на съвк. 2, 4 и 6 

 

 
Присъединен материал 
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3.1.3 Гранични условия 
 

 В Tower 7, освен цялостното освобождаване на усилията, граничните условия 

могат да имат частиюно освобождаване и еластопластично поведение.  

 

Локална координатна система на граничните условия 

 

Всеки сегмент на полилинията има своя ясно определена локална координатна система 

(ЛКС).  

 
ЛКС на граничните условия 

 

Локална ос 1 е винаги в направление на зададения сегмент, л.к. ос 3 е перпендикулярна 

на 1 и лежи в равнината на сегмента, а л.к. ос 2 е нормална на равнината, в която лежи 

сегмента на полилинията. Възможните освобождавания са следните: 

 

M1 - Огъващ момент около л.к. ос 1  

M2 - Огъващ момент около л.к. ос 2  

M3 - Огъващ момент около л.к. ос 3  

T1 - Срязваща сила в направление на л.к. ос 1 

T2 - Срязваща сила в направление на л.к. ос 1 

N3 - Нормална сила по л.к. ос 3 

 



19 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

Дефиниране на граничните условия 

 

 
 

В малкия прозорец е изобразена геометрията на изчертаната полилиния, а в дясната част 

задавате желаните апарати от съответната страна на сегмента (оцветени различно). 

Срещу всеки апарат има стрелка с падащо меню. 
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 Пълно освобождаване на влиянието – Прекъсва предаването на съответното 

влияние от едната страна на граничните условия към другата. 

 

 Частично освобождаване на влиянието – Предава частично съответното влияние 

от едната страна на граничните условия към другата (100% = пълна връзка; 0% = 

пълно освобождаване на усилието). От бутона  избирате коравината на връзката в 

%: 

 

 
 

 Еластопластична връзка – връзката получава еластопластично поведение, т.е. до 

зададена стойност, връзката е еластична, след което става пластична. От бутона  

задавате данните: 
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С активиране на отметките “Граница на пластифициране (>=0)”, респективно 

“Граница на пластифициране (<=0)”, вдясно стават активни полетата за задаване на 

съответната положителна или отрицателна стойност. При превишаване на тези стойности, 

връзката става пластична. Бутонът ОК е активен при зададена поне една стойност. 

Неактивирана граница на пластифициране, означава че в този квадрант поведението на 

връзката е еластично. 

 

 
Двойни граници на пластиф. 

 
Зададена само долна граница 

 

“За осреднена сила в границата” – пластифицирането става, когато влиянието в 

дадена връзка достигне зададената стойност. Има два начина за моделиране на 

пластификацията. Първият е, когато средната стойност на усилието в граничното условие 

достигне желания лимит. Вторият е, когато във възел от граничното условие, влиянието 

достигне лимита, съответната част от границата става пластична. По подразбиране 

пластифицирането става по цялата граница (включена отметка). 

 

 Еластопластична връзка с частично освобождаване – моделира връзката като 

комбинация от двата вида апарати. Редуцирането на коравината се отнася за 

еластичния клон на диаграмата. Бутона  дефинира данни за връзката. 
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 Без освобождаване на влиянието – пълно предаване на усилието през 

граничното условие. 

 

Конфигурацията на параметрите в диалоговия прозорец може да бъде запазено с бутона 

. 

 

 
 

Бутона  изтрива текущата конфигурация. 

 

 
 

На чертежа, в средата на всеки сегмент на граничните условия се изобразяват следните 

означения, например при освбоден М1: 

 

M1=0 Пълно освобождаване 

 

M1=% Частично освобождаване 

 

M1=<> Еластопластична връзка 

 

M1=<%> Еластопластична връзка с частично освобождаване 
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Изглед на граничните условия и техните означения 

 

При активна команда за гранични условия, посочването с курсора върху границата 

показва освободените влияния.  

 

 
Пълно освобождаване 

 

 
Частично освобождаване 

 
Еластопластична връзка 

 
Еластопластична връзка с частично 

освобождаване  

 

При избиране на опцията “плоча – Стена” от командния ред, новост е: 
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Гранични условия по ръба на зидани стени – Задава правилните гранични условия за 

реалното поведение при статични и сеизмични изчисления на зидани стени.  

 

 
Автоматични граници за зидани стени  
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3.1.4 Греди 
 

Редактиране на база данни профили 

 

Нови опции са: 

 

 
 

Преименуване 

 Преименува групата профили. 

 

 
 

 Отваря…  Зарежда създадени бази данни. Може да заредите база данни профили от 

Metal Studio. 

 

Свързване Слива две бази данни в една, т.е. вмъква всички профили от база данни 

към текущата.  
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 Свързването между бази данни от Tower и Metal Studio е възможно. При 

избор на база данни се отваря диалогов прозорец.  

 

 
 

 За фамилии профили с еднакви имена в двете бази данни, може да 

изберете да ги слеете чрез:  

 Свързване – Профилите се добавят в съответната фамилия профили с 

еднакво име.  

 Преименуване – Преименува фамилията, която се внася.  

 

Нови типове профили са: Студено огънати С профили (СОП С), СОП Z, СОП = Z, СОП Σ, 

СОП Ω, О профили, профили. Тези групи са достъпни при създаване на нова група от 

бутона "  Добави". 
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Комбинирани сечения 

 

Tower 7 позволява съединяването на сечения от еднакъв материал. 

 

 
 

Третирай като композитен материал – При сечения от еднакъв материал, е възможно 

да изберете третирането на мултисегментното сечение като композитно.  

 

3.1.5 Освобождаване на влиянията 
 

 В Tower 7 може да задавате освен пълно, също така и частично освобождаване 

на влиянията, както и еластопластични апарати.  

 

 
 

Бутона "Разширени опции" отваря прозореца: 

 

 
 

В ляво са възможните апарати. Иконите до тях отварят падащо меню за избор.  
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Значенията им са същите както при граничните условия (Глава 3.1.3). От радио бутоните 

вдясно може да изберете различно поведение при статични и при сеизмични 

изчислителни ситуации. При избор на различни условия за статичен и сеизмичен анализ, 

трябва да въведете поведение на апаратите поотделно за двете изчислителни ситуации.  

От падащото меню долу може да изберете някоя от конфигурациите на апарати, които сте 

запазили от командата “Редактиране на апаратите”. 

 

Символите показват също така и поведението на апарата. 

 

 
Пълно освобождаване на влиянието 

 

 
Частично освобождаване на влиянието 

 

 
Еластопластична връзка 

 
Еластопластична връзка с частично 

освобождаване 

 

Същите символи се показват при активна команда и посочване на апарата с курсора. 
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3.1.6 Редактиране на апаратите 
 

 Командата “Редактиране на апаратите” се намира в меню Конструкция. 

Потребителят избира: 

 

<0 сел.> Редактиране на апаратите - Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / 

Пресечница / Екстри / Група / Последна селекция / Деселекция / <Край>):  

 

Избирате гредови елемент, чийто гранични условия ще се редактират. 

 

 
 

Съответните възли на елемента са оцветени различно за улеснение при избор. 

 

Данните за въвеждане са същите както тези за граничните условия при плоча (глава 

3.1.3). Апаратите могат да бъдат запазвани като конфигурация.  
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3.1.9 Повърхнинна опора 
 

 Повърхнинната опора може да придобие еластопластично поведение чрез 

задаване на съответните лимити.  

 

 
 

 Еласто-пластично поведение – Задава еластопластично поведение на съответната 

реакция. Бутонът   отваря диалог за задаване на данните: 

 

 
 

За значението на тези параметри виж глава 3.1.3. 
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3.1.10 Линейна опора 
 

 Линейната опора може да придобие еластопластично поведение чрез задаване 

на съответните лимити. 

 

 
 

 Еласто-пластично поведение – Задава еластопластично поведение на съответната 

реакция. Бутонът   отваря диалог за задаване на данните: 

 

 
 

За значението на тези параметри виж глава 3.1.3. 
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3.1.11 Точкова опора 
 

 Точковата опора може да придобие еластопластично поведение чрез задаване 

на съответните лимити. 

 

 
 

 Еласто-пластично поведение – Задава еластопластично поведение на съответната 

реакция. Бутонът  отваря диалог за задаване на данните: 

 

 
 

За значението на тези параметри виж глава 3.1.3. 

 

3.1.14 Връзки 
 

 Командата “Връзки” от менюто “конструкция” създава елемент, който свързва 

два възела в модела, които може да не са свързани по друг начин. Така осъществената 

връзка може да бъде от корава до еластопластична. Тя може да ограничава една или 

повече степени на свобода между възлите. 

 

Въвеждане на връзки – първа точка (<Край> / Съвкупност) 
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“Съвкупност” отваря диалог за редактиране на данните. 

 

 
Връзки - съвкупности 

 

Отметките ограничават съответните 6 степени на свобода.  

 

Спрямо л.к.ос на елемента: 

 

R1 -  транслация по л.к. ос "1" (пренася сила) 

 

R2 -  транслация по л.к. ос "2" (пренася сила) 

 

R3 -  транслация по л.к. ос "3" (пренася сила) 

 

М1 -  ротация около л.к. ос "1" (пренася момент) 

 

М2 -  ротация около л.к. ос "2" (пренася момент) 

 

М3 -  ротация около л.к. ос "3" (пренася момент) 

 

В полетата след тях е коравината на съответната връзка – транслация ("K, R1" "K, R2" 

"K, R3") или ротация ("K, M1" "K, M2" "K, M3"). До тези полета са бутоните за задаване 

на поведението на връзката.  
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Опциите са: 

 

+/- Пълна връзка по посока на л.к. ос. По подразбиране. 

  

NL+ Еднопосочна връзка по положителната посока на л.к. ос. 

 

NL- Еднопосочна връзка по отрицателната посока на л.к. ос. 

 

 Еластопластично поведение – Задава еластопластично поведение на 

съответната реакция. Бутонът   отваря диалог за задаване на данните: 

 

 
 

За значението на тези параметри виж глава 3.1.3. 

 

За ориентация има схематична картина на връзката и локалните й оси. Л.К. система на 

връзките може да се променя с командата “Промяна на ЛКС”. 

 

3.2. Натоварване 
 

3.2.1 Дефиниране случай на натоварване  
 

Десен бутон върху даден номер случай на натоварване в списъка показва опцията 

“Сеизмичен характер на товара”. 
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“Сеизмичен характер” означава, че изчислението на този случай на натоварване ще 

протече със сеизмичния модел. Специалната икона разграничава такъв тип случаи на 

натоварване.  

 

 
Сеизмичен характер  

 

3.2.2 Дефиниране на товарните комбинации 
 

 
 

Може да селектирате множество товарни случаи за да им зададете критерии “Винаги 

комбинирай със” или “Да не се комбинира със”. 

 

Бутона “  Изтрий всичко” изтрива всички комбинации. 

 

"Сортиране" предлага опции за сортиране: 
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Drop-down menu with options for editing combination   

 

Сортиране в низходящ ред – Главен критерий е номера на товарния случай, който 

участва, както и коефициентите на сигурност. Сортира от най-високо към най-ниско. 

 

Сортиране по възходящ ред - Сортира от най-ниско към най-високо. 

 

 

Премахване на дубликати – Изтрива повторенията на комбинации. 

 

Бутонът "Импорт на комбинации от друг модел" внася комбинации от други модели.  

 

 
Внасяне на комбинации 
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Списъка има толкова редове, колкото са основните случаи на натоварване в избрания 

файл. Лявата колонка показва сл. на натоварване от избрания файл, а в дясната са тези 

на текущия модел, към които левите трябва да кореспондират. Това става чрез бутона 

“ ”.  

 

 
 

Съдържанието на менюто от бутона “ ” е еднакво са всеки ред. Опцията "0 Празно" 

изключва вмъкването на даденият товарен случай. Случай на натоварване от единия 

модел може да отговаря само на 1 случай на натоварване от другия. 
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В долната част на прозореца се показват всички комбинации, които ще се вмъкнат. 

 

Бутонът “Запиши комбинацията” запазва всички комбинации от текущия модел на 

специално място във файла на модела – “склад”, за да могат да бъдат заредени на по-

късен етап. Ако съществуват комбинации в “склада”, програмата ще Ви предупреди.  

 

 
 

“ОК” презаписва комбинациите. 

 

Комбинациите се зареждат от бутона “Зареди комбинации”.  

 

 
 

Работата с този диалог е същата както при импорт на комбинации.  
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3.2.3 Повърхнинен товар 
 

Разпределен върху греди товар 

 

Повърхнинния товар може бъде дефиниран на места, където няма плочови елементи, а 

само гредови. Този товар се конвертира в концентриран или линеен върху желаните 

гредови елементи  по време на изчисление. По този начин натоварванията от сняг, вятър 

и т.н. могат лесно да бъдат преглеждани и редактирани по всяко време като едно цяло, 

което не би бил случая при конвертирани товари.  

 

 
Параметри на разпределено върху греди натоварване 

 

Избор на греди – Избирате греди от модела, върху които да се разпредели товара. 

 

Равномерно разпределен линеен товар – Товара се действа като линейно 

разпределен върху гредите. 

 

Концентрирани сили - Товара се действа като точково натоварване върху гредите, като 

точковите товари са през определен растер (Гъстота на делене).  

 

Забележка: Това е специален елемент, защото е директно зависим от позицията на друг 

елемент (греда). Тази връзка между данните не е фиксирана; всички геометрични 

манипулации (copy, move, rotate, mirror) с елементите от връзката (гредите, по които 

действа товара, или самия товар) може да доведе до загуба на информация за 

конвертиране, тъй като координатите на гредата за конвертиране няма да отговарят на 

реалния модел. С командата за контрол на въведените данни може да проверите за такъв 

конфликт. При наличие на такъв, трябва отново да зададете греди за конвертиране на 

повърхнинния товар чрез командата “Промяна на съвкупности”.  
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3.2.3.1 Повърхнинни товари върху повърхности  
 

Почва 

 

Товара от земен натиск може да бъде зададен като активен или пасивен.  

 

 
 

По данните (h, , ) програмата генерира товар съгласно теорията на Ранкин за земния 

натиск:  

p=h
 

Активен земен натиск – валидна е следната формула: 

 

=tg2
(/4 - /2) 

 

Пасивен земен натиск - валидна е следната формула: 

=tg2
(/4 + /2) 

 

Земен натиск в покой - валидна е следната формула: 

=1 - sin() 
 



41 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

3.2.4 Линейно натоварване 
 

Посока на натоварване 

 

 
 

По проекция – възможна само при глобална коорд. с-ма или произволен вектор. 

Линейното натоварване действа по проекция на зададения контур и формират прав ъгъл 

спрямо вектора на натоварване.  

 

По този начин по-лесно се задават специфични натоварвания, като например сняг. 

Програмата автоматично проектира натоварването и изчислява интензитета за всеки 

сегмент на полилинията.  

 

3.2.5 Точково натоварване 
 

Интензитет на натоварването 

 

 
Избор на тип товар 
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Сила – задава концентрирани сили 

 

Момент – задава концентриран момент 

 

Сила и момент – задава концентрирана сила и момент. Възможно е да се зададат 3 

компоненти на сили и 3 компоненти на момент. Тези компоненти действат спрямо Г.К.С. 

 

 
Компоненти на концентрирани сили и моменти 

 

Без стрелки – скрива символа на всеки компонент, при избран 2D изглед.  

 

Покажи като резултантна – Показва компонентите като резултантна 1 сила и 1 момент.  

 

3.2.10 Подвижен товар 
 

 Вече е възможно задаването на концентрирана сила и момент като схема на 

подвижно натоварване. 

 

Концентриран момент 
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Данните за концентрирания момент се въвеждат в таблицата. Данните за всеки ред 

отговарят за 1 момент. Позицията, интензитета и направлението на действие се задават от 

колонките:  

 

Mx – интензитет на момента спрямо глобална ос Х 

My -  интензитет на момента спрямо глобална ос Y  

Mz -  интензитет на момента спрямо глобална ос Z 

 

X1 -  Координати на точката, където к.момент действа спрямо локална ос 1, на трасето. 

 

Y1 - Координати на точката, където к.момент действа спрямо локална ос 3, на трасето. 

 

Линеен момент 

 

 
 

Може да зададете линейно разпределен момент по прав сегмент.  

 

m -  интензитет на равномерно разпределения момент 

 

X1 - Координати на стартовата точка на равномерно разпределения момент, спрямо 

локална ос 1 на трасето 

Y1 - Координати на стартовата точка на равномерно разпределения момент, спрямо 

локална ос 3 на трасето 

X2 - Координати на крайната точка на равномерно разпределения момент, спрямо 

локална ос 1 на трасето 

Y2 - Координати на крайната точка на равномерно разпределения момент, спрямо 

локална ос 3 на трасето 
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3.2.12 Предварително напрягане 
 

Новости в тази команда са: дефиниране на трасето на кабела по крива от трети ред, 

описание на параметрите в диалога, избор на формула за изчисляване на напрягащата 

сила, задаване на абсолютни разстояния за дефиниране на трасето и обновен дисплей на 

информацията.  

 

 
 

При задаване на точки от трасето на кабела, имате избор между: 

 

Относително – характеристичните точки се задават чрез тяхното относително разстояние 

от началото на линията на напрягане, по посока на локална ос 1. 

 

Абсолютно – характеристичните точки се задават чрез тяхното реално разстояние от 

началото на линията на напрягане, по посока на локална ос 1. 

 

Формата на трасето на кабела между две съседни сечения се определя от секцията “Трасе 

на кабелите” – изборът е между “Праволинейно”, “Гладка крива от трети ред” и “Крива от 

n-1 степен”.  

 

Началната сила на напрягане се задава в полето “P=”. 

Определянето на загубите на напрягаща сила става съгласно една от формулите:  

 

 
 

или 

 

 
 

Под формулите са полетата за въвеждане на параметри с описание към всяко от тях.  
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Вторият параметър в групата зависи от избраната формула. Ако изчислението е съгласно 

, параметъра ще бъде “Коефициент за загуби поради случайни ъглови 

отклонения: К=”, а ако изчислението е съгласно: , параметърът е 

“Случайно ъглово отклонение: k=”. 

 

Всички други параметри в диалога са както в Tower 6. 

 

3.2.12.2 Загуби на напрягаща сила  
 

 
 

В горната дясна част на диалога е формулата, по която се извършва изчислението на 

загубите на напрягане, както и параметрите с кратко описание.  

Отдолу са важните променливи, изчислени при тази команда:  

 

- Дължина на кабела преди свиване:     L= 

 

- Общо еластично удължение на кабела:     L= 

 

Всички други параметри в диалога са както в Tower 6. 

 

Всички данни в този диалог участват в справката с пълното си описание, затова 

генерираната документация е по-прегледна от тази в Tower 6. 
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3.3 Промяна и контрол на въведени данни 
 

3.3.8 Информация 
 

 

Характеристики на елементите от модела се изписват в подвижния прозорец, 

който се показва, когато курсора е върху елементите. Потребителят избира типа 

на информацията и метода на презентация. Тази информация е достъпна при 

активна команда “Информация” от менюто “Помощни функции” и от иконката 

вдясно.  

 

 
Информация за елементите 

 

В лявата колонка са параметрите, които се изписват за елемента, а вдясно са стойностите 

на тези параметри. Например, ако мишката е над плоча, в първата колонка се изписва 

“Обект”, а във втората – “Плоча”.  

 

Ако под курсора има няколко обекта, програмата ще изведе характеристики за един от 

тях и в скоби ще покаже общия брой обекти – “(1/4)”. Натискайки бутона Q, ще варирате 

между показваните обекти.  

 

Десен бутон на мишката върху иконката вдясно отваря диалог за избор на 

характеристики.  
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Едновременно се отваря и прозореца за информация. Размера и положението му по 

подразбиране се настройват оттук.  

 

Горната дясна секция на прозореца съдържа отметки за типовете елементи, за които 

програмата да извежда информация. Десен бутон върху заглавието на колонката “Сел” 

показва падащото меню “Включи всички” и “Изключи всички”. 

 

Таблицата под тази секция съдържа характеристики за всеки един обект от горната 

секция. Желаните характеристики потребителят включва чрез съответната отметка от 

колонката “Сел”. Колонката “Удеб” показва желаните характеристики в удебелен шрифт.  

 

Горе вдясно са натройките на шрифта, както и: 

 

Прозрачност – настройва прозрачността на прозорчето.  

 

Време до скриване – времето, в което прозореца с информация стои активен на екрана.  

 

Време до появяване – времето за което прозореца се появява след посочване на 

елемент с курсора.  

 

Динамична промяна размера на прозореца – променя размера на прозореца в 

зависимост по количеството информация. 

 

Неделима горна страница на прозореца – фиксира горния ръб на прозореца при 

динамичен рисайз.  
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Маркиране на елемента за справка – удебелява елемента, за който се извежда 

информация.  

 

Маркирай обекта във всички изгледи - удебелява елемента, за който се извежда 

информация, в 2D и в 3D прозореца. 

 

Покажи до курсора - прозореца се появява вдясно от курсора. 

 

Покажи само при натиснат клавиш Shift – трябва да задържите клавиша, за да се 

появи справката.  

 

Минимално време за опресняване – времето за опресняване на прозореца. 

 

Базово положение на прозореца – връща прозореца в базово положение.  

 

3.5 Настройки на параметрите ("Настройки") 
 

3.5.5 Експорт на конфигурационните файлове 
 

Конфигурацията на настройките се запазва във файл с екстензия ".tcf", който може да се 

споделя между потребители.  

  

 
 

Избирате път за запазване на файла и натискате бутона “запази”.  
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3.5.6 Импорт на конфигурационните файлове 
 

Зарежда конфигурацията на настройките от файл.  

 

 
 

Изберете желания файл, след което и файловете за импорт:  

 

 
 

След избор, програмата извежда доклад за извършеният импорт: 
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Необходим е рестарт на програмата, за да се заредят файловете. 

 

3.6 Команди за работа с файлове 
 

3.6.8 Данни за проекта 
 

Защита чрез парола 

 

 
 

Всеки модел може да бъде заключен за промени чрез парола. Състоянието на текущия 

модел е изписано долу вляво.  

 

Бутонът “Парола” задава ключовата дума за модела. 

 

 
 

Парола – Трябва да бъде поне 5 символа – букви, цифри и символи от клавиатурата.  

 

Потвърдете паролата – въведете отново паролата. 

 

Ако паролите се различават, програмата ще Ви предупреди: 
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Ако паролата е под 5 символа, програмата ще Ви предупреди: 

 

 
 

Отваряне на заключен файл 

 

Ако файлът е заключен, програмата ще изведе предупреждение: 

 

 
 

Парола – поле за парола на файла. Ако тя е погрешна, програмата ще Ви предупреди:  

 

 
 

Отвори файла без да може да се редактира – във файла няма да могат да бъдат 

извършвани промени, нито да се влиза в редактора за справки. 

 

 
 

След името на модела в скоби стои "(R)", означаващ че модела е Read-only. Всички 

комадни са активни в този режим, освен тези които влияят на справката. Оразмеряването 

е възможно, но резултатите не могат да се записват: 
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Смяна на парола и премахване на защитата 

 

За да премахнете или промените паролата, първо трябва да отключите файла. Това става 

от диалога за задаване на парола.  

 

 
 

Промяната става както въвеждането. Отключването става, като въведете празни редове 

като парола.  

 

 
 

 



53 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

6. МОДАЛЕН АНАЛИЗ 
 

6.1 Изчисление 
 

 
 

Броят на формите се задава в полето, като лимита е 250 форми. 

 



54 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

6.3 Избор на текуща форма 
 

Командата “Избор на текуща форма” се задава от менюто “модален анализ”: 

 

 
 

Броят на редовете съответства на броя на формите на трептене. Данните за дадена форма 

са както следва:  

 

N- пореден номер на формата на трептене.  

 

T [s] – период на трептене. 

 

f [Hz] – честота на трептене. 

 

GPO [] – главно направление на трептене на конструкцията.  

 

FU[%] – коефициент за участие на маса за дадена посока на сеизмичното действие.  

 

FU +90[%] - коефициент на активирана маса за посока на сеизмичното действие, 

перпендикулярна на дадената. 

 

Максимално отклонение – отношението на амплитудата на възела с максимална такава, 

към средната амплитуда на трептене на целия модел. Тази стойност се използва за 

детекция на локални форми на трептене. Наличието на локални форми индикира 

нерегулярности в моделирането или в групирането на масите. По-високите стойности 

показват, че по-малко възли са включени в трептенето, и това показва локален характер 

на трептене на дадената форма.  

 

Коефициента за участие на масата могат да бъдат изчислени за напълно произволна 

посока на сеизмичното действие. Ъгълът на атака се задава в полето “Направление на 

сеизмичното действие”, а бутона “изчисление” дава резултатите за всяка отделна форма 

на трептене. Сумата на активирана маса за всички форми за даден ъгъл на действие се 

показва в полето "ΣFU", а сумата на масата за перпендикулярното направление е в 

полето "ΣFU +90". Това е от полза при определяне на значимите форми за сеизмичен 

анализ, както и за достатъчност на формите на трептене.  
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Често поради грешки при моделирането, се появяват големи локални форми на трептене в 

някои възли. Откриването на такива възли във големи модели е трудно, затова 

програмата ги открива автоматично. Параметрите на детекция се задават в секция 

“Диагностика на формите на трептене”. 

 

Гранично отклонение – отношението на максималната амплитуда на възел за дадена 

форма, спрямо средната амплитуда на трептене на модела. 

 

Брой маркирани възли – броят възли, надхвърлящи граничното отклонение, които 

програмата да маркира.  

 

Равнини, които съдържат възли с по-големи отклонения от граничните – списък 

със всички равнини съдържащи такива възли. След избор на равнина, бутонът “Приложи” 

показва в 2D изгледа равнината с маркирани възли.  

 

 
Маркирани възли с големи локални трептения 

 

Ако нито една равнина не е избрана, или възлите не принадлежат към някоя от тях, 

символите се показват на чертежа след изход от командата с ОК. 

 

По този начин лесно и бързо се откриват проблемни зони с локални форми на трептене. 
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6.5 Анимация на текущата форма 
 

 
 

Формата на трептене на конструкцията се показва и сменя лесно чрез избор от менюто, 

или от бутоните  и . 
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7. ИЗЧИСЛЕНИЕ НА МОДЕЛА 
 

7.3 Методи за изчисление 
 

7.3.3 Изчисление на модел с нелинейни елементи 

 

 
 

Допустимо превишение на напреженията в повърхнинните опори – максимална 

стойност на превишение на напреженията 

 

Допустимо превишение на напреженията в точкови опори- максимална стойност на 

превишение на силите 

 

Допустимо превишение на моментите в точкови опори- максимална стойност на 

превишение на моментите 

 

Допустимо превишение на силите в линейни опори - максимална стойност на 

превишение на линейно разпределените сили. 

 

Допустимо превишение на моментите в линейни опори- максимална стойност на 

превишение на линейно разпределените моменти. 

 

Ако модела съдържа елементи с еластопластично поведение, изчислението става 

посредством итерации, като при всяка итерация, товара нараства с определен процент от 

тоталния товар и програмата проверява за настъпването на пластификация. Този тип 

анализ се нарича нарастващо-итеративен.  

 

Процента на нарастване се въвежда в полето “Стъпка на нарастване на товара”. Ако 

например въведете 0,05, това означава, че с всяка итерация, товара ще нараства с 5%. 
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7.3.4 Сеизмично изчисление 
 

7.3.4.1 EUROCODE - БДС EN 1998 NA 
 

 
 

Категория на значимост 

 

Четирите категории на значимост се избират от падащото меню  

 

I – Сгради с малка значимост за обществена безопасност, напр. селскостопански сгради и 

др. (= 0.8) 

 

II - Обикновени сгради, непринадлежащи към другите категории (= 1.0) 

 

III - Сгради, чиято сеизмична носеща способност е от значение от гледна точка на 

последиците от пълно разрушаване, например училища, зали, културни институции и др. 

(= 1.2) 

 

IV - Сгради, чиято цялост по време на земетресение е от жизненоважно значение за 

защита на населението, напр. болници, противопожарна охрана, електроцентрали и др. 

(= 1.4) 

 

Случайни ефекти от усукване 

 

В допълнение към действителния ексцентрицитет, за да се покрият неточностите от 

позицията на масите и пространствената вариация на сеизмичното действие, изчислената 

позиция на центъра на масите по етажи "i", трябва да се измести от положението си на 

разстояние:  

ei=0.05 Li 

където: 

 

ei – случаен ексцентрицитет на етажната маса "i" спрямо номиналната позиция на центъра 

на масите. Този ексцентрицитет се прилага в една и съща посока по всички етажи.  

Li = размер на етажната конструкция, перпендикулярна на сеизмичното действие.  

 

За да бъдат отчетени ефектите, отметката трябва да бъде включена.  
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Програмата автоматично ще създаде два сеизмични товара при изчислението – един с 

положителен, и един с отрицателен ексцентрицитет. В модула обработка на резултатите, 

тези товарни случай са означени с  "(+ e)", респективно "(-e)" до имената си. 

 

ВАЖНО: Tower 7 дава възможност за задаване на ъгъл на действие на земетресението 

спрямо глобалната Х ос. Случайните ефекти от усукване са свързани с това направление.  

 

Направление на сеизмичното действие 

 

Данните за дадено направление на сеизмичното действие имат следните значения:  

 

Име – Име на даденото направление 

 

Ъгъл [] – Ъгълът, който сеизмичното действие сключва с глобалната Х ос.  

 

k,  - коефициент на действие в зададената посока (Винаги следва да бъде =1.0) 

 

k,+90 - коефициент на действие в перпендикулярна на зададената посока.  

 

kz - коефициент на действие в посока на глобалната Z ос. 

 

ВАЖНО: коефициентите kx и ky, които в предишни версии на програмата задаваха посока 

на земетресението, вече са заменени от коефициентите k,иk,+90 

 

Коефициент на поведение (q) – задава се коефициента на поведение за съответното  

сеизмично действие. Горната граница на коефициента на поведение отчита капацитета на 

конструкцията за дисипиране на енергия и се изчислява съгласно формулата: 

 

q=q kW  1.5 

 

q0 – базова стойност на коефициента на поведение 

kW – коефициент, отразяващ преобладаващата форма на разрушение в конструктивни 

системи със стени 

 

Базовата стойност на коефициента на поведение (q0) зависи от типа конструктивна 

система и клас на дуктилност:  

 

ВИД НА КОНСТРУКЦИЯТА клас на дуктилност 

DCM DCH 

Рамкова система, смесена система, система със 

свързани стени 
3.0 u/1 4.5 u/1 

Стенна система с несвързани стени (отделни шайби) 3.0 4.0 /1/1 

Усукващо деформируема система 2.0 3.0 

Система обърнато махало 1.5 2.0 

 

1 и u се дефинират като: 

 

1 – стойността, с която е умножено хоризонталното сеизмично изчислително 

натоварване, за да се достигне за първи път носимоспособността на огъване на който и да 

е елемент на конструкцията, като всички други изчислителни натоварвания остават 

постоянни; 
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u – стойността, с която е умножено хоризонталното сеизмично изчислително 

натоварване, за да се образуват пластични стави в голям брой сечения, достатъчни за 

проявяване на обща нестабилност на конструкцията, като всички други изчислителни 

натоварвания остават постоянни. Коефициентът може да се определи от статичен 

нелинеен (pushover) глобален анализ.  

 

Когато множителят u/1 не е определен чрез специално изчисление, за регулярни в план 

сгради могат да се използват следните приблизителни стойности за u/1: 

 

а) рамкови или еквивалентни на рамкови смесени системи 

 едноетажни: u/1 = 1.1 

 многоетажни, едноотворни рамки: u/1 = 1.2 

 многоетажни, многоотворни рамки или еквивалентни на рамкови смесени системи: 
u/1= 1.3 

 

б) стенни или еквивалентни на стенни смесени системи: 

 стенни системи само с две отделни стени за хоризонтално направление: u/1 = 1.0 

 други стенни системи с отделни стени (шайби): u/1= 1.1   

 еквивалентни на стенни смесени системи или стенни системи със свързани стени: 
u/1 = 1.2 

 

Максималната стойност на множителя u/1 , която може да се използва при 

проектирането, е равна на 1,5 дори при получаването на по-високи стойности чрез 

pushover анализ.  

 

Коефициентът kw, отразяващ преобладаващата форма на разрушение в конструктивни 

системи със стени, има следните стойности: 

 

kW = 1.0 рамкови или еквивалентни на рамкови смесени системи 

 

kW = (1 + 0) / 3   1 , но не по-малко от 0,5 за стенни или еквивалентни на стенни 

усукващо деформируеми системи, където  0 е 

преобладаващото отношение на височината на стена към 

дължината й за стените на конструктивната система.  

 

За сгради, които са нерегулярни по височина, стойността на q се намаля с 20%: 

 

q=0.8 q kW  1.5 

 

Десен клик върху полето в колонка “коефициент на поведение” отваря падащо меню с 

опциите: “Приложи на всички”, “Изчисление коеф. на поведение”, “Ръчно въвеждане на 

данни”.  
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Диалога “Ръчно въвеждане на данни” изглежда така: 

 

 
 

Опцията “Изчисление коеф. на поведение” отваря диалог за определянето на 

коефициента. 

 

 
 

Базова стойност на коефициента на поведение (q) – използвайки параметрите в 

тази секция, програмата изчислява стойността. Ако изберете от третото подменю “други” 

може ръчно да въведете стойността на коефициента u/1.  

 

Коефициент за преобладаващата начин на разрушение в конструктивни системи 

със стени – избирате типа на стенната система.   

 

Регулярност– избор между регулярна и нерегулярна по височина конструкция 
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След натискане на бутона ОК програмата въвежда изчисления коефициент в полето, 

последван от знака “*”, означаващ програмно изчислен. 

 

 
Програмно изчислена стойност 

 

Опцията “Приложи на всички” попълва всички клетки от колонката със зададената 

стойност.  

 

При генериране на справка за сеизмичното изчисление, коефициента на поведение се 

изписва за всеки случай на сеизмично натоварване. 

 

Тип спектър – опциите са “Произволен тип”, “ТИП 1 Хоризонтален (ЕС8)” и “ТИП 3 

Хоризонтален (ЕС8)”, като последните две са спектралните криви на Еврокод за България. 

Всички предварително запазени спектрални криви също са в този списък.  

 

 
Спектрални криви 

 

На всяко сеизмично натоварване могат да се задават произволни спектрални криви. 
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7.3.4.3 JUS (Мултимодален анализ) 
 

 
 

Случайни ефекти от усукване 

 

Виж глава 7.3.4.1. 

 

Направление на сеизмичното действие 

 

Ъгъл [] – Ъгълът, който сеизмичното действие сключва с глобалната Х ос.  

 

За другите параметри виж глава 7.3.4.1. 
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7.3.4.4 Руски норми (СНИП) 
 

 
 

Спектрална крива – Избор между три спектрални криви: “СНИп II-7-81”, “МГСН 4:19:05 

– стоманобетонни конструкции” и “МГСН 4:19:05 – стоманени конструкции”. 

 

В горната част на прозореца са категорията на почвата, сеизмичната зона, категориите по 

значимост, и коефициентите "K0", "K1", "KA" and "K". В долната част се въвеждат 

произволен брой направления на действие. Изчислителната сеизмична сила "Sik" в 

съответната посока, кореспондираща на i-тата форма на трептене на конструкцията, се 

определя по формулата: 

 

Sik=K K1 Soik 

 

Където: 

 

K - Коефициент на значимост 

 

K1 – коефициент за допустими щети върху конструкцията 

 

Soik – стойността на сеизмичното натоварване за i-тата форма на трептене, определена 

при предпоставка еластични деформации на конструкцията. 



65 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

Стойности на коефициента KO: 

 

Име на конструкцията K

1 Монументални сгради и други обекти: големи театрални, 

спортни и концертни сгради, които побират повече от 2000 човека, 

публични административни сгради, радио станции с капацитет на 

трансмитера повече от 500 вата в отделна сграда. 

K=2.00 

2 Сгради и конструкции, чиято функционалност е необходима по 

време на земетресението и за елиминации на последствията 

(обществени сгради, полицейски и аварийни служби, системи от 

електро-, газо- и водоснабдяването, противопожарни служби и 

др.), обекти с множество хора (болници, училища, детски градини, 

ЖП гари, летища и др.). 

K=1.5 

3 Обекти, които не са споменати в 1 и 2. K=1.00 

4 Временни сгради с  есплоатационен срок до 3 години. K=0.75 

 

Стойността на сеизмичното натоварване за i-тата форма на трептене се изчислява по 

следната формула: 

 

Soik = A KA i K ik Gk 

 

Където: 

 

KA – коефициент, който отчита комбинирания изчислителен интензитет за избраната 

сеизмична зона. (Карта OCP-97, A, B и C). Стойността е между 1.0 - 1.5. 

 

Стойности на коефициента KA се определят съгласно таблицата:  

 

N0 

Интензитет (по МШК) съгласно карти OSR-97 
Стойност на KA 

ОСР-97-A ОСР-97-B ОСР-97-C 

1 

7 7 7 

1.0 8 8 8 

9 9 9 

2 

7 7 8 

1.2 8 8 9 

9 9 10 

3 

7 8 8 

1.4 8 9 9 

9 10 10 

4 
7 8 9 

1.5 
8 9 10 

 

Другите параметри са както в Tower 6. 

 

Случайни ефекти от усукване 

 

Виж глава 7.3.4.1. 
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Направление на сеизмичното действие 

 

Ъгъл [] – Ъгълът, който сеизмичното действие сключва с глобалната Х ос.  

 

За другите параметри виж глава 7.3.4.1. 

 

7.3.4.5 Български норми (НПССЗР - 2012) 
 

 
 

Случайни ефекти от усукване 

 

Виж глава 7.3.4.1. 

 

Направление на сеизмичното действие 

 

Ъгъл [] – Ъгълът, който сеизмичното действие сключва с глобалната Х ос.  

 

Коефициентът на реагиране се въвежда в полето “Koef.R”. С десен бутон се активира 

падащо меню за избор между “Приложи на всички”, “Изчисление коеф. на реагиране” и 

“Ръчно въвеждане на данни”. 
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Диалог “Ръчно въвеждане на данни”: 

 

 
 

Диалог “Изчисление коеф. на реагиране”: 

 

 
 

Всички други колонки имат същото значение както при EUROCODE (глава 7.3.4.1). 
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7.3.4.7 Произволна спектрална крива 
 

 
 

Случайни ефекти от усукване 

 

Виж глава 7.3.4.1. 

 

Направление на сеизмичното действие 

 

Ъгъл [] – Ъгълът, който сеизмичното действие сключва с глобалната Х ос.  

 

За другите параметри виж глава 7.3.4.1. 

 

Другите параметри са както в Tower 6. 
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8. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
 

8.1 Обяснение към модула  
 

 В Tower 7 може да изведете стойности от диаграмите на линейни елементи, 

както и стойности от изолинии на плочови елементи в 3D. Изобразяването им става от 

отметката “Покажи влиянията в 3D” от секция Резултати на командата Опции (виж глава 

“3.5.2 Опции”). 

 

 
"3D изглед" показва стойности на изолинии 

 

8.5 Влияния в плочата 
 

Под-опцията “Изглед” от командния ред отваря следния диалог: 

 

 
 

“3D”  отметката е активна ако е избрана опцията “Пълни” или “Гладки” изолинии. 
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Изолинии в 3D изгледа 

 

8.6 Влияния в гредата  
 

8.6.5 Допълнително котиране на влиянията в линейни 
елементи 

 

В Tower 7 е възможно допълнително котиране на диаграмите. 

 

8.6.6 Относително провисване в греди 
 

Програмата дава възможност за показване на относителното провисване на греда, като 

изберете референтни точки, спрямо които се редуцира провисването на гредата.  

 

 
Абсолютно провисване  

 
Оносително провисване 

 

 

След избор на командата от меню “Влияния  Относително провисване в 

греди”, командния ред приема следния вид: 

 

Относително провисване в греди - Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / 

Пресечница / Екстри / Група / Последна селекция / Деселекция / <Край>):  

 

Потребителя въвежда гредите, за които желае да получи относителното провисване, след 

което трябва да въведе първата референтна точка (опора) на гредата: 
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Референтни точки за относително провисване на греда - Първа точка (<Край>): 

 

След това трябва да въведе втората референтна точка (опора) на гредата:  

 

Референтни точки за относително провисване на греда - Втора точка (<Край>): 

 

Ако прекъснете командата в този момент, ще получите относителното провисване на 

гредите спрямо първата референтна точка.  

 

Може да въведете и трета точка: 

 

Референтни точки за относително провисване на греда - Трета точка (<Край>): 

  

Тъй като три точки дефинират равнина, е ясно, че те не могат да лежат на една ос. Също 

така, не е възможно да лежат във вертикална равнина.  

 

 
Оносително провисване по две точки 

 

Подопцията “Съвкупност” отваря диалога: 

 

 
 

От тази команда задавате цветове на отделните групи греди, чието относително 

провисване търсите. 
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“N°”  Пореден номер. Отметката на края на реда включва или изключва 

видимостта на относителното провисване. 

 

“Екран”  Избор на цветове за опорите на екрана.  

 

 
 

“Хартия”  Избор на цветове за опорите в справката.  

 

“Генериране на цветове” 

 Автоматично генерира цветове. 

 

 
 

“Полутонове” Генерираните цветове са полутонове на стартовия цвят. 

 

“Оцвети и гредите” 

 Задава същите цветове и на групата греди. 

 

8.7 Влияния в повърхнинните опори (почва) 
 

8.7.1 Резултантна на повърхнинна опора 
 

 

В практиката често има нужда да се изобрази реакцията в повърхнинната 

опора при оразмеряване на единичен фундамент. Чрез тази команда 

програмата показва мястото и интензитета на тази реакция.  

 

След стартиране на командата 2D изгледа добива вида: 

 



73 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

 
Резултанта в 2D изгледа 

 

Командния ред добива следния вид: 

 

Резултантна (Изглед / Задаване позиция на резултантната / <Край>): 

 

Подопцията “Изглед” отваря следния диалог: 

 

 
 

Влиянията имат следния смисъл: 

R1 -  опорна реакция по л.к. ос "1"  

R2 -  опорна реакция по л.к. ос "2"  

R3 -  опорна реакция по л.к. ос "3"  

М1 -  огъващ момент в опората около л.к. ос "1"  

М2 -  огъващ момент в опората около л.к. ос "2"  

М3 -  огъващ момент в опората около л.к. ос "3"  

 

Стойностите са положителни, ако действат по посока на съответната локална ос.  

 

Ако товарния случай е обвивна диаграма, ще се изобразят по две реакции, максимална и 

минимална.  
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Отметка за показване на максимална  

ђи минимална стойност 

 

“Max/min”  Отметка само за обвивни товарни случай. Когато е включена, показва 

екстремите за всички избрани влияния. 

 

“Съкратено” Показва реакциите без техните означения. 

 

 
Реакции с означения  

 
Реакции без означения 

 

“Без стрелки” Показва реакциите без техните символи. 

 

 
Реакции без символи 
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“Без символ за позиция” 

 Показва/Скрива символа за позиция на резултантната. 

 

По подразбиране резултантната се поставя в ц.т. на опората, но потребителя може да 

избере от командния ред, редуцирането да стане за друга точка. Това става от 

подопцията “Задай позиция на резултантната”. 

 

<0 сел.> Повърхнинна опора- селектиране (<Край>): 

 

Сега потребителят въвежда точката, за която се редуцират реакциите: 

 

Положение на равнодействащата (Център на тежестта / <Назад>): 

 

След селектиране на точка, командата приключва с десен бутон. Ако искате да върнете 

точката в базова позиция, изберете подопцията Център на тежестта. 

 

8.10 Влияния в напречните елементи 
 

 Отметката вляво на групите “Колони/Греди”, “Стени/Плочи”, “Редуктор” прави 

удобно боравенето с информацията. Tower 7 дава възможност влиянията да се показват с 

графични символи.  

 

 
Диалог за влияния в напречните елементи 

 

“Съкратено изображение” 

Показва влиянията без техните означения, а само чрез символа им. 
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“Съкратено изображение – изкл.” 

 
“Съкратено изображение – вкл.”  

 

“Без стрелки” Показва влиянията без техните символи. 

 

 
Влиянията без символи 

 

8.14 Скалиране на диаграмите 
 

 В Tower 7 скалирането на диаграмите чрез F5 и Alt + F5, минималната стойност 

на скалиране е 0.02, така че минималната ордината на диаграмата може да бъде 0.04м. 
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8.16 Текстова презентация на резултатите от 

статическите изчисления 
 

Плочи 

 

 
Диалог за цифрови данни от изчисления на плочи и стени 

 

“Обвивка като единичен случай на натоварване” 

 Генерира справки за екстремните стойности, като един случай на 

натоварване. 
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Повърхнинна опора 

 

В Tower 7 е възможно създаването на справка за резултантната на даден товарен случай. 

 

 
Резултантна на повърхнинна опора – текстова справка 

 

“Обвивка като единичен случай на натоварване” 

 Генерира справки за екстремните стойности, като един случай на 

натоварване. 

 



79 

 

  
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail: office@vag.bg* тел: 02 / 813 30 44 

8.17 Генериране на справка за група елементи 
 

 
Диалог “Генериране на справка за група елементи” 

 

“Обвивка като единичен случай на натоварване” 

 Генерира справки за екстремните стойности, като един случай на 

натоварване. 

 

8.20 Контрол на съвкупности 
 

Tower 7 дава възможност за генериране на справка за обекти “Връзки”. 
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8.21 Създаване на проектна документация 
 

Tower 7 прави редактирането на блокове много по-лесно. Новият диалог е по-

открит и винаги видим. Намира се в лявата част под “дървото” на справката. 

 

 
Редактиране на документи 

 

8.21.1 Експорт на графични блокове 
 

Характеристики по подразбиране на блоковете, които ще се експортират  

 

Десен клик върху иконката “Експортиране на блока” в режим на обработка на 

резултатите, отваря диалога: 

 

 
Експорт на блок 
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Размер на блока: 

 

“Редове/Колони” 

 Определя броят редове/колонки, на които ще се раздели листа хартия. 

 

“Граница X/Y” 

 Процентно увеличение на реалните размери на изображението в двете 

направления. По този начин текста по края на страницата винаги ще се 

вмести в празното пространство. 

 

“Вътрешна рамка” 

 Поле, в което се въвежда вътрешната бяла граница, която ограничава 

пространството в блока. В милиметри. 

 

“Ориентация” Определя ориентацията на блока: “Вертикално” или “Хоризонтално” 

 

Надпис към блока: 

 

“Подпис” Задава положението на сигнатурата върху листа. 

 

8.21.3 Дефиниране на формата на хартията      
(Настройка на страница) 

 

 

Преди работа с проектната документация, е необходимо да дефинирате 

размера и изгледа на страницата: 

 

 
Диалог за форматиране на страницата 

 

"Изчертаване на граница за страницата" 

 Избирате с клик върху всяка от съответните четири граници, дали да бъде 

активна. Непрекъснатата линия, означава, че съответната граница ще се 

изчертае.  
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Дефиниране на текстове в страницата 

 

 
Изглед на диалоговия прозорец в папката “Текст” 

 

 Полето до иконката редактира височината на шрифта.  

 

 Полето до иконката редактира ширината на шрифта. 

 

8.21.5 Генериране на документация 
 

Генериране на входни данни за натоварването 

 

 
Генериране на входни данни за натоварването - диалог 
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"Точково натоварване" 

 Включва съответното генериране. 

 

 
Текстова справка за точково натоварване - диалог 

 

"Подвижен товар" 

 Включва съответното генериране. 

 

 
 

"Повърхнинен товар - вълшебник" 

 Включва съответното генериране.  
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Повърхнинен товар - вълшебник 

 

Генериране справки от статическия анализ 

 

 
Генериране справки от статическия анализ - диалог 

 

“Обвивка като единичен случай на натоварване” 

Генерира справки за екстремните стойности, като един случай на 

натоварване., като един случай на натоварване. 
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8.21.6 Команди за работа с блокове в структура от папки 
 

 
Падащо меню от десния бутон на мишката - диалог 

 

Характеристики на блока 

 

 
Характеристики на блока - диалог 

 

"Мащаб" Поле за въвеждане мащаб на блока. 

 

В Tower 7 може да променяте характеристиките на блока по всяко едно време в секцията 

под “дървото” на справката. 
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Текстови блокове в документацията 

 

“Направи нов блок отгоре” 

 Създава празен блок над желания. Ако вместо блок, селектирате глава,  

менюто добива вида “Създай нов блок в началото на главата”. 

 

“Направи нови блок отдолу” 

 Създава празен блок след желания. Ако вместо блок, селектирате глава,  

менюто добива вида “Създай нов блок в края на главата”. 

 

“Редакция на текстовите блокове” 

 С тази команда може да редактирате съдържанието на вмъкнатите и на 

текстовите блокове.  

 

 
Редакция на вмъкнати блокове – диалог 

 

Ако селектирате текстови блокове, ще се отвори следния диалог: 
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Редакция на текстови блокове – диалог 

 

Всяко едно поле може да се редактира свободно.  

 

“  Delete” Изтрива реда. 

 

“  Add” Добавя нов ред. 

 

Команди за копиране и преместване на блокове 

 

“Копирай избраните блокове” 

 Копира избраните блокове. 

 

“Премести избраните блокове” 

 Премества избраните блокове. 

 

“Вмъкни копираните блокове отгоре” 

 Командата става активна след използвана команда “Копирай избраните 

блокове”. Ако вместо блок, селектирате глава, менюто добива вида 

“Вмъкни копираните блокове в началото на главата”. 

 

“Вмъкни копираните блокове отдолу” 

 Командата става активна след използвана команда “Копирай избраните 

блокове”. Ако вместо блок, селектирате глава, менюто добива вида 

“Вмъкни копираните блокове в края на главата”. 

 

Увеличение по височина 

 

 

Пълна височина на страницата. Възможен е и десен клик върху иконката.  
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Увеличение по ширина 

 

 

Пълна ширина на страницата. Възможен е и десен клик върху иконката. 

 

Клавишите "Page Up" и "Page Down" служат за навигация. 

 

8.21.10 Команди за работа с графични блокове 
 

Промяна на текста на графични блокове 

 

 

Бутон за наместване на текста в графичните блокове преди печат.  

 

Иконката стои натисната, докато потребителят не излезе от командата. Командата се 

активира и от двоен клик върху текст в графичен блок. Потребителят трябва да посочи 

текст, който да премести в желаното положение.  

 

 

Излиза от командата и запазва промените. 

 

 

Излиза от командата и отменя промените. 

 

Добавяне на текст 

 

 

От тази команда добавяте нов текст на произволно място в блока. 

 

Активна команда, само при редактиране на текста на графичен блок. След клик за 

положение на новия текст, следния диалог се отваря:  

 

 
Нов текст - диалог 
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"Текст" Поле за въвеждане. 

 

"Подравняване" Задавате подравняване спрямо точката, която сте посочили.  

 

"Шрифт" Избирате желания шрифт. 

 

"Ъгъл" Ъгъл на текста спрямо хоризонталата. 

 

Командата е цикъл, така че потребителя може да добави текстове, докато не излезе от 

командата чрез десен бутон или бутона "Esc" . 

 

Увеличен изглед 

 

 

С тази команда увеличавате определен участък от изображението.  

 

Командата очаква от потребителя да изберете правоъгълен участък от чертежа.  

 

 
Увеличена част от чертежа 

 

 

Иконката означава, че част от чертежа е увеличена. Десен клик отменя 

увеличението. 

 

 

Иконката означава, че чертежа не е увеличен. 

 

 

Излиза от командата и запазва промените. 

 

 

Излиза от командата и отменя промените. 

 

8.21.21 Експорт на текстовите резултати във файл с 
екстензия "*. txt" 

 

В Tower 7 командата "Export в TXT файл" е достъпна от десен клик върху 

блока. 
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9. Оразмеряване на 

стоманобетоново сечение  
 

9.1 Избор на правила за оразмеряване 

(Нормативи) 
 

 Бутона "Армировъчна стомана" отваря диалога за характеристики на 

армировката: 

 

 
 

“Наименование” Типове армировка. 

“Rs”  Граница на провлачване. 

“γ”  Обемно тегло. 

 

9.2 Схема за комбиниране на натоварванията 
 

 В Tower 7 може да маркирате едновременно няколко товарни случаи, за да им 

зададете даден характер, както и “Да не се комбинира с” / “Винаги комбинирай с”. 

 

 
Множествена селекция 
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9.3 Оразмеряване на плочи 
 

9.3.1 Входни данни 
 

9.3.1.1 Входни данни - глобални 
 

Диалога има следния вид: 

 

 
Входни данни – глобални 

 

“ЛКС на плочата определя посоката на армиране по подразбиране” 

 Отметка, която определя дали оразмеряването да се извърши спрямо 

дадена локална координатна система на плочовия елемент (ЛКС на 

плочовия елемент се задава от командата “Усилия в плочи спрямо ЛКС”). 

 

9.3.1.2 Входни данни - локални 
 

След избор на плочов елемент, следния диалог се отваря:  

 

 
Входни данни - локални 
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“Приложи на всички плочи от съвкупността” 

 Прилага входните данни на всички плочи от съвкупността. 

 

9.3.3 Представяне на резултатите от оразмеряването 
 

 Подопцията на командата, “Изглед”, отваря следния диалог: 

 

 
Представяне на резултатите 

 

“3D” Показва резултатите в 3D прозореца. 

 

“Покажи символ за ЛКС” 

 При активна отметка “ЛКС на плочата определя посоката на армиране по 

подразбиране” в глобалните данни, тази отметка е активна. Изобразява 

направлението на текущата локална координатна система. 

 

 
Символ за ЛКС в плочов елемент 
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9.3.4 Избор на армировка 
 

 В Tower 7 може да зададете направление на армиране в посока на ЛКС. След 

задаване геометрия на полето за армиране, командния ред добива следния вид: 

 

Направление 1 – Ъгъл ( Приемане на ЛКС ) <0>: 

 

"Приемане на ЛКС" 

При активна отметка “ЛКС на плочата определя посоката на армиране по 

подразбиране” в глобалните данни, тази подоция е активна. Диалога е 

следния: 

 

 
Избор на армировка 

 

Радиално армиране на плочи 

 

Ако армирането на плочата става съгласно радиална ЛКС на плочата, програмата дава 

опция за задаване центъра на ЛКС, от която армирането ще започне: 

 

Център на радиално армиране (Вмъкни в центъра на ЛКС):  

 

"Вмъкни в центъра на ЛКС" 

 При активна отметка “ЛКС на плочата определя посоката на армиране по 

подразбиране” в глобалните данни, тази подоция е активна. Автоматично 

задава централната точка на армиране: 

 

 
Радиално армиране на плоча 
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9.3.7 Създаване на текстови справки 
 

Подопцията “Изглед” отваря следния диалог: 

 

 
 

“3D” Показва резултатите в 3D прозореца. 

 

"Покажи ЛКС" При активна отметка “ЛКС на плочата определя посоката на армиране по 

подразбиране” в глобалните данни, тази отметка е активна. Изобразява 

направлението на текущата локална координатна система. 
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9.3.11 Контрол на плоча за продънване 
 

В Tower 7 е възможен контрола на продънването в 2D модели (в мястото на 

точковите опори), както и при зони с къси стени или стени с размери на колони. В 

допълнение, има нови нормативи за проверка на продънването.  

 

 
Диалог за контрол на продънването 

 

“Данни за армировката за огъване в плочи”: 

 

“Вид армировка” 

 Избирате типа армировка в съответсвие с избрания стандарт. 

 

Изчислителна процедура съгласно TPBK (хърватски норми за бетон) 

 

Извършва се следната проверка: 

 

RdSd vv   
 

cr

p

SdSd
u

Vv

  

Sdv   - проектната стойност на характеристичната срязваща сила 

Rdv   - проектната срязваща сила, която може да поеме сечението 

SdV   - продънваща сила 

cru  - периметър на критичното сечение 

p  - фактор отчитащ неравномерното разпределение на напреженията в плочата 
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 0.1p  - за симетрично натоварени колони 

 15.1p  - за вътрешни колони 

 4.1p  - за ъглови колони 

 5.1p  - за ръбови колони  

 

dkvv lRdRdSd  )402.1(1   

Rd  - срязващо напрежение 

k  - коефициент за височина на плочата 

d  - средна полезна височина 

 2/)( yx ddd   

l  - коеф.на армиране   

  lylxl    ;         %5.1%5.0  l      

 

Ако горното условие не е удовлетворено, се извършват проверките: 

 

12 6.1 RdRdSd vvv  - капацитет на натиснатата зона  

 

cr

ydSwRdRdSd
u

fAvvv
sin

13    - капацитет на напречната армировка  

 

SwA  - обща площ на напречната армировка  

  - ъгъл на напречната армировка  

 

Минималната площ на напречната армировка: 

 





sin

)(min,

min,

loadcritw

Sw

AA
A


  

minmin, 6.0  w  

critA  - Площ на крит.сечение 

loadA  - площ на товара 
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9.4 Оразмеряване на греди 
 

9.4.1 Входни данни  
 

9.4.1.1 Входни данни – Глобални 
 

 
Входни данни – глобални 

 

"Интервал на делене" 

 Интервала, през който ще се осъществи оразмеряването на греди. 

 

9.4.1.2 Входни данни – Локални 
 

 
Входни данни – локални 
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"Приложи на всички греди от съвкупността" 

 Прилага входните данни на всички плочи от съвкупността. 

 

9.4.4 Избор на армировка 
 

В Tower 7 задаването на армировка е по-лесно, както и работата с итерациите. 

 

 
Списък с данни за избраната армировка и работа с итерации 

 

Потребителя вече може да получи данни за избраната армировка в таблицата. Колонките 

отговарят за съответната армировка, а клик върху тях определя показаната диаграма.  

 

“No” Номер на итерацията. 

 

“Aa1” Колона с данни за приетата армировка "Aa1". Тази колонка автоматично 

се обновява при промяна на армировката.  

 

“Aa2” Колона с данни за приетата армировка "Aa2". Тази колонка автоматично 

се обновява при промяна на армировката. 

 

“Aa3” Колона с данни за приетата армировка "Aa3". Тази колонка автоматично 

се обновява при промяна на армировката. 

 

“Aa4” Колона с данни за приетата армировка "Aa4". Тази колонка автоматично 

се обновява при промяна на армировката. 

 

“Aa,стр” Колона с данни за приетата армировка на стремената "Aa,стр". Тази 

колонка автоматично се обновява при промяна на армировката. 
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Работа с итерации 

 

Когато зададете минималната армировка в първата итерация, най-вероятно ще трябва да 

добавите нова итерация, за да покриете останалата армировка. Десен бутон върху 

таблицата отваря падащо меню. 

 

 
Падащо меню за работа с итерации 

 

"Приложи на всички следващи" -  Задава същата армировка на всички следващи 

редове. 

 

"Добави итерация" - Добавя итерация в края на списъка. 

 

"Добави итерация след текущата" - Добавя итерация след текущата. 

 

"Изтриване на текущата итерация" - Изтрива итерацията. 

 

Всички команди с итерации са налични от падащото меню, което се активира след десен 

клик върху диаграмата долу. 

 

"Текуща итерация " – текущата итерация и общия брой 

 

“1/1” - Информация за текущата итерация. 
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Приета армировка във втора итерация 

 

Добавяне на необходима армировка 

 

Програмата автоматично определя началото и края на итерацията в зависимост от 

диаграмата. Потребителя може ръчно да добави нов сегмент към итерацията. Избирате 

текущата итерация, а след това избирате една от двете команди на падащото меню, което 

се отваря с десен клик: 

 

"Нов сегмент на итерацията горе" 

 Добавя итерация за покриване на необходима горна армировка:  

 

 
 

Работата е същата както работата с диалога за промяна дължината на сегмент. Нов 

сегмент може да се изтрие, като се изтрие цялата итерация.  

 

"Нов сегмент на итерацията долу" 

 Добавя итерация за покриване на необходима долна армировка. 
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9.4.10 Интеракционна диаграма в греди 
 

 С тази команда създавате интеракционна диаграма, както и извършвате 

контрол на капацитета на греди и колони. Командата се намира в менюто “Оразмеряване 

 Бетон  Греди”:  

 

Задаване на сечение (Екстреми / Изглед / Цяла греда / < Край >): 

 

Промяна изгледа на диаграмата става от подопцията “Изглед”: 

 

 
Изглед на диаграмата - диалог 

 

За информация за този диалог виж глава 9.4.5. 

 

Задавате позицията на сечението на греда, за което искате да създадете интеракционна 

диаграма. Удобство е подопцията “Екстреми”: 

 

<0 сел.> Избор на греди и колони – Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / 

Пресечница / Екстри / Група / Последна селекция / Деселекция / <Край>): 

 

Сега избирате греди, за които програмата да създаде сечения при екстремалните 

стойности на приетата армировка. След селектиране, програмата маркира екстремите и 

командата отново приема базов вид. Ако гредата няма приета армировка, програмата ще 

маркира екстремите на оразмерените стойности.  

 

Ако искате интеракционна диаграма за всички оразмерени възли от гредата, изберете 

подопцията “Цяла греда”. След това процедурата по избор протича, както при подопцията 

“Екстреми”.  

 

След като сте избрали всички сечения, десния бутон на мишката прекратява процеса на 

избор:  

 

Изберете сечение за справката [1-n] (Нова точка / Изтриване на точка / Изглед / 

<Край>): 

 

Избирате едно от сеченията (1 до n) за които искате да създадете справка.  

 

Ако искате да генерирате нови сечения, избирате подопцията Нова точка.  
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Подопцията Изтриване на точка изтрива сечения: 

 

Изтриване на точка [1-n] (всички / <Край>): 

 

Подопцията всички изтрива всички сечения. След това командния ред добива следния 

вид: 

 

Задаване на сечение (Екстреми / Изглед / Цяла греда / <Край>): 

 

След като сте избрали сечение, диалоговия прозорец е следния: 

 

 
Интеракционна диаграма - диалог 

 

В заглавието е номера на сечението.  

 

В горния ляв край на диалога е изображение на сечението с неговата избрана армировка, 

или с необходимата такава. 

 

В долния ляв ъгъл е “3D интеракционната диаграма” за това сечение. Показва 

стойностите на влиянията, за които е извършено оразмеряването. Ако точките са зелени, 

това означава, че сечението със своята армировка има капацитет да ги понесе, а ако са 

червени – че не може. 

 

В горния десен край на диалога има 2D диаграма. От падащото меню под нея избирате 

каква диаграма да се визуализира: “Диаграма M2-M3 (N1 = const)”, “Диаграма N1-M3 

(M2 = 0)”, “Диаграма -N1 M2 (M3 = 0)”, “Диаграма N1-M (M2/M3 = const)” и 

“Диаграма на граничния ексцентрицитет”. 

 

“Диаграма M2-M3 (N1 = const)” 

 

2D Интеракционната диаграма представлява разрез на 3D диаграмата, в различни 

равнини, които съотвестват на различни стойности на нормалната сила N1. На нея може 

да означите точките, които представляват стойности на натоварване за оразмерителната 

товарна комбинация. Точките се оцветяват различно, както посочихме в предходните 

абзаци. 
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Стойността на силата N1 се задава в секцията “Ордината на нормалната сила”. 

 

Ордината на нормалната сила се задава чрез задаване на брой деления между 

максималната и минималната N сила, или чрез стъпка между две ординати (“Брой 

деления” и “Стъпка”). След задаването на желаните стойности, програмата автоматично 

пренарежда ординатите.  

 

Може ръчно да въведете стойност в кое да е поле от списъка.  

 

“  Delete”  Изтрива желания ред  

 

“  Add”  Добавя нов ред под избрания. Максимум 20 реда.  

 

Избора на ордината от списъка се отразява и върху интеракционните диаграми – 

сеченията се оцветяват в червено. Отметките след ординатите включват допълнителни, 

оцветени в черно сечения. Десен бутон върху заглавието на отметките позволява бързо 

включване/изключване на всички ординати.  

 

 
Интеракционна диаграма при сила N1 = 0.0  

с включена отметка при N1 = -500kN 

 

При движение на курсора върху 2D диаграмата, в прозореца отдолу се изписват 

координатите в единици на текущата диаграма.  
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Координати на курсора спрямо избраната координатна система (М2-М3) 

 

“Диаграма N1-M3 (M2 = 0)” 

 

2D Интеракционната диаграма представлява вертикален разрез на 3D диаграмата през 

равнината М2=0. Отметките не важат. 

 

“Диаграма N1-M2 (M3 = 0)” 

 

2D Интеракционната диаграма представлява вертикален разрез на 3D диаграмата през 

равнината М3=0. Отметките не важат. 

 

“Диаграма N1-M (M2/M3 = const)” 

 

2D Интеракционната диаграма представлява вертикален разрез на 3D диаграмата през 

равнината, която сключва ъгъл (зададен от потребителя) между векторите М2 и М3. 

Отметките не важат. 

 

“Диаграма на граничния ексцентрицитет” 

 

Тази диаграма представлява сечения през 3D диаграмата в различни сегменти на 

равнината, съответстваща на различните стойности на нормалната сила N1, с всички 

стойности на моментите M2 и М3 за редуцираната стойност на N1 за тази равнина. Като 

резултат, диаграмата представлява граничния ексцентрицитет (в метри). Граничния 

ексцентрицитет ограничава зоната, в която трябва да се намира резултантната нормална 

сила. 

 

В секцията “Изглед” настройвате параметрите на диаграмата: 

 

“Желан брой оси” - Оси, които да се изчертаят на 2D диаграмата. 

 

“Брой деления” - Брой точки, за които програмата да направи изчисления за 

диаграмата, за един квадрант. “Заглажда” функциите.  

 

“Покажи точките на натоварване” - Показва точките, които отговарят на дадено 

натоварване, върху диаграмата. 
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“Широка справка” - По-ясна справка. 

 

 
Широка справка 

 
Нормална справка 

 

“Добави към справката” - Бутон за добавяне на текущото състояние на съответната 

диаграма, към справката.  

 

 
Бутони за добавяне на диаграмите към справката 

 

След натискане на бутона, справките се добавят в списъка. 
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Създадена справка “3D интеракционна диаграма” 

 

“ ”  , “ ”  , “ ”  Бутони за работа със таблицата. 

 

“Преглед на справката” - Бутона отваря справката за преглед: 

 

 
Интеракционна диаграма – справка 

 

Зелените точки от диаграмите изглеждат като кръгове, а червените – като квадрати.  

Бутоните ,  и  експортират към проектната документация.  
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9.5 Оразмеряване на земетръсна шайба 
 

Tower 7 дава възможност за запазване резултатите от оразмеряване във файл. 

 

 
Оразмеряване на земетръсна шайба - диалог 

Метод на армиране 

 

"Главен момент" 

 Оразмерява несиметрично стената, като напречната армировка се 

изчислява по гредовата теория. Изключва избора на вертикална 

армировка.  

 

Редактиране 

 

Подопцията “Редактиране” от командния ред избира вече оразмерени сечения – на 

“Земетръсни шайби”, “Оразмеряване на серия стени” или “Контрол на напреженията в 

зидани стени”, и отваря съответните прозорци (виж глави 9.6 и 9.8). 

 

Създаване на текстова справка 

 

Подопцията “Справка” отваря прозорец със информация за оразмеряванията (виж глава 

9.6). 
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Справка 

 

Ако е приета армировка, тя също се изписва. 

 

9.6 Оразмеряване на серия стени 
 

 “Tower 7” въвежда автоматизираното оразмеряване на множество стени (на 

много етажи). Командата автоматично оразмерява произволен брой стени, отчитайки 

отворите в стените, и определя кои са меродавните сечения за справка. Може да вмъквате 

допълнителни сечения в справката. Резултатите се записват във файл. 

 

 

Командата се стартира от "Оразмеряване  Бетон  Оразмеряване на 

серия стени", command line enters the procedure of selecting panel-walls: 

 

<0 сел.> Оразмеряване на серия стени –Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / 

Пресечница / Екстри / Група / Последна селекция / Деселекция / <Край> / Направление 

<вертикално> / Гъстота <Програмно> / Редактиране): 

 

Необходимо е всички плочови елементи за командата да се намират в една 2D равнина: 

 

 
 

Подопцията “Гъстота” определя броя на сечения за стената, като това оказва влияние 

върху продължителността на изчислението: 
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Гъстота (<Програмно>): 

 

Гъстотата се задава в метри, текущата стойност е в скоби. “Стойността <Програмно>” 

задава сеченията според размера на мрежата на крайните елементи.  

 

В допълнение към оразмеряването на вертикални стени, потребителя може да избере 

хоризонтално или косо направление на стената (подопция “Направление <...>”) – това 

става чрез натискане върху подопцията. 

 

Направление <вертикално> 

 Сеченията ще бъдат хоризонтални.  

 

Направление <хоризонтално> 

Сеченията ще бъдат вертикални. 

 

Направление <косо> 

 Оразмеряването е по наклонени сечения: 

 

Накрая, десния бутон отваря диалога: 

 

 
Оразмеряване на серия стени - диалог 

 

В горния десен край е таблицата със сечения, за които е извършено оразмеряването. Те 

могат да се видят на схемата под таблицата. Текущото сечение е оцветено в червено на 

схемата, а критичното - в черно. 

 

“N°”  Номер на сечението. Иконката до номера има следните значения: 

  - сечението е критично за огъване и срязване 

  - сечението е критично за огъване  

  - сечението е критично за срязване 

 

"Положение" Положението на сеченията, с координати, спрямо глобалните оси – ако е 

в тяхните направления, или спрямо началото на локална координатната 

система. 
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“S”  Отметка за създаване на справка за текущото сечение. Критичните 

сечения участват винаги. Десен бутон отваря падащото меню: 

 

"Включи всички" 

 включва всички сечения. 

 

"Изключи всички" 

 изключва всички сечения. 

 

" Усвоената армировка да се присвои на избраните сечения" 

 Усвоената армировка за текущото сечение да се присвои на избраните 

сечения 

 

" Усвоената армировка да се присвои на всички сечения" 

 Усвоената армировка за текущото сечение да се присвои на всички 

сечения 

 

"Гъстота" Може да зададете различно делене, което ще доведе до ново 

оразмеряване. Въвеждането на гъстота нула връща програмната 

настройка.  

 

"Покажи означение на оста" 

 Поставя символа на оста на оразмеряване, след излизане от командата 

 

"Избор плоча" 

 С този бутон добавяте или премахвате стени от оразмеряването. 

 

Другите данни в този диалог са същите, както при оразмеряване на шайби (виж глава 

9.5).  

 

"Справка" Показва текстова справка за извършеното оразмеряване: 
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Справка 

 

След излизане с бутон “ОК”, програмата поставя остана на оразмеряване, заедно със 

всички свои сечения: 

 

  
Ос на оразмеряване и сечения, избрани от диалога.  

 

Всяко сечение съдържа символа на оста, зададен от потребителя. 

 

Редактиране 

 

Подопцията “Редактиране” от командния ред дава възможност за редактиране на вече 

оразмерени сечения – на “Земетръсни шайби”, “Оразмеряване на серия стени” или 

“Контрол на напреженията в зидани стени”, и отваря съответните прозорци: 
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<0 сел.> Редактиране - Селектиране (Прозорец / пОлигон / преСечница / <Край>): 

 

Диалозите са вече познати: 

 

 
Редактиране на оразмерени стени - диалог 

 

 
Редактиране на оразмерено сечение на шайба - диалог 
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За контрол на напреженията в зидани стени, диалога също е непроменен: 

 

 
 

За подробности, виж глава 9.8. 

 

9.7 Оразмеряване на сечения 
 

 Калкулатора за оразмеряване на сечения в Tower 7 вече има списък със серия 

от влияния, т.е. оразмеряването се извършва за множество товарни случаи. По този начин 

оразмеряването става като обвивка на екстремите.  

 

 
Задаване на товарни комбинации 
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В долната лява част въвеждате тези товарни случаи. Отметката включва дадения ред.  

 

Бутоните "  Добави", "С копиране", "  Изтрий" оперират с данните от таблицата. 

 

Възможно е да извикате командата за интеракционна диаграма.  

 

"Интеракционна диаграма" - Включва диалога "Интеракционна диаграма". Работата с 

него е обяснена в глава 9.4.10. 

 

9.8 Контрол на напреженията в зидани стени 
 

 Tower 7 дава възможност за контрол на нормалните и срязващите сили в 

зидани стени, както е дефинирано в EUROCODE. 

 

 

Командата се намира в "Оразмеряване  Бетон  Контрол на 

напреженията в зидани стени": 

 

<0 сел.> Контрол на напреженията в зидани стени - Селектиране (Всичко / Прозорец / 

Полигон / Пресечница / Екстри / Група / Последна селекция / Деселекция / <Край>)/ 

Гъстота <Програмно> / Редактиране):  

 

В зависимост от гъстотата на мрежата, контрола може да отнеме много време, затова 

опцията “Гъстота” е удобна при големи модели: 

 

Гъстота (<Програмно>): 

 

Гъстотата се задава в метри, текущата стойност е в скоби. Стойността “<Програмно>” 

задава сеченията според размера на мрежата на крайните елементи. 

 

След избор на зидани стени (стени от материал “Тухли/Блокове”) и десен бутон на 

мишката, следния диалог се отваря: 
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Контрол на напреженията в зидани стени 

 

В горната част на прозореца е пълната справка за контрола. След всяка промяна на 

параметрите, следва да натиснете бутона “Изчисление” за опресняване. 

 

Параметрите са: 

 

fk [MPa]  Характеристична якост на натиск 

 

fvk0 [MPa]  Характеристична якост срязване без натиск 

 

fvk,гр [MPa] Гранична характеристична якост срязване 

 

Коефициент за сигурност на материала 

 

fb [MPa]  Нормализирана средна якост на натиск на елемент от зидарията. 

 

Характеристична якост срязване fvk [MPa] се определя по една от двете формули: 

 

1. dvkovk ff  4.0  

 

където: 

 

0vkf  ][MPa  - Характеристична якост срязване без натиск 

 

d ][MPa  - действащо напрежение, перпендикулярно на посоката на срязване 

 

2.  0065.0 vkbvk fff   
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където: 

 

bf ][MPa  - Нормализирана средна якост на натиск на елемент от зидарията 

 

0vkf ][MPa  - Характеристична якост срязване без натиск 

 

“CQC (коеф. на затихване = 0.050)”  

 В съответствие с новия метода за модално комбиниране (CQC вместо 

SRSS), модалното комбиниране може да бъде включено или изключено – 

чрез отметката или чрез задаване коеф.на затихване = 0. 

 

"Текущ случай на натоварване" 

 Изчислението ще се извърши за този случай. 

 

"Пълната схема" 

 Изчислението ще се извърши за пълната схема. 

 

"Изчисление" Преизчислява и опреснява справката.  

 

"Покажи цялата равнина в справката" 

 Показва цялата равнина, а не само стената, в справката. 

 

 
Включена отметка 

 
Изключена отметка 

 

Бутоните ,  и  експортира справката. Бутонът “ОК” излиза от командата и 

програмата маркира оста на оразмеряване, както и критичните сечения.  
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Ос на оразмеряване и критични сечения 

 

Редактиране 

 

Подопцията “Редактиране” редактира вече оразмерени зидани стени: 

 

<0 сел.> Редактиране - Селектиране (Прозорец / пОлигон / преСечница / <Край>): 

 

След избор на ос, програмата отваря същия прозорец за контрол на напреженията: 

 

 
Прозорец за контрол на напреженията 
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10. Оразмеряване на стоманени 

сечения 
 

10.4 Входни данни 
 

Диалога има следния вид: 

 

 
Входни данни - диалог 

 

"Приложи на всички греди от съвкупността" 

 Задава посочените в диалога параметри, на всички греди от съвкупността. 

 

10.6 Представяне на резултатите 
 

 В Tower 7 е възможно задаването на филтри, за да се изобразят само гредите, 

които имат използваемост в даден обсег. По този начин, програмата ще оцвети в синьо 

всички греди от дадена съвкупност, за които контрола на устойчивостта, и не отговарят 

на даден критерий. В противен случай, ако отговарят, ще бъдат оцветени в зелено, ако 

изпозлваемостта им е под 1.00, или в червено – ако е над 1.00. Неоразмерени греди се 

оцветяват в бяло.  

 

След командата Представяне на резултатите командния ред добива вида: 

 

<0 сел.> Представяне на резултатите - Селектиране (Филтър / <Край>): 

 

Подопцията “Филтър” дава възможност да зададете такъв за оразмерените греди: 
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Филтри за оразмерените греди 

 

"Активен" Включва филтъра. 

 

"N" Номера на съвкупността на стоманения елемент. 

 

"Наименование" 

Описание на съвкупността на стоманеното сечение от файла. Отметката 

включва филтъра за дадената съвкупност. Десен бутон над заглавието на 

отметките дава възможност за бързо включване на всички съвкупности. 

 

"Филтър" Редовете са падащи менюта с опциите: "Всички", "Само екстремни n", 

"Само с по-голяма използваемост от γ", "Само за използване на по-

малко от γ"  

"Всички" – всички греди ще се покажат без филтър 

"Само екстремни n" – само тези "n" на брой греди ще се покажат, които 

са с най-голяма използваемост. Броя се задава в полето долу вляво на 

диалога.  

"Само с по-голяма използваемост от γ" – – само тези греди ще се 

покажат, които са с използваемост над зададената стойност в полето "γ" 

на края на реда.  

"Само за използване на по-малко от γ" – – само тези греди ще се 

покажат, които са с използваемост под зададената стойност в полето "γ" 

на края на реда.  

 

10.7 Справка 
 

 Гредите с филтри автоматично се включват в справката, но потребителят може 

да включи и други греди:  

 

 

<0 сел.> Справка - Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / Пресечница / Екстри / 

Група / Последна селекция / Деселекция / Филтър / <Край>): 

 

Подопцията “Филтър” отваря следния прозорец: 
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Филтър на резултатите за справка - диалог 

 

За работа с този прозорец – виж глава 10.6. 

 

"Избери за справка" 

 Избира всички греди, които отговарят на критерия. По този начин 

потребителя лесно може да създаде справки за тези елементи.  
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11. Изчисляване на дървени 

конструкции 
 

11.3 Входни данни 
 

Диалога е следния: 

 

 
Входни данни - диалог 

 

"Приложи на всички греди от съвкупността" 

 Задава посочените в диалога параметри, на всички греди от съвкупността. 

 

11.5 Представяне на резултатите 
 

 В Tower 7 е възможно задаването на филтри, за да се изобразят само гредите, 

които имат използваемост в даден обсег. По този начин, програмата ще оцвети в синьо 

всички греди от дадена съвкупност, за които контрола на устойчивостта, и не отговарят 

на даден критерий. В противен случай, ако отговарят, ще бъдат оцветени в зелено, ако 

изпозлваемостта им е под 1.00, или в червено – ако е над 1.00. Неоразмерени греди се 

оцветяват в бяло.  

 

След командата “Представяне на резултатите” командния ред добива вида: 

 

<0 сел.> Представяне на резултатите – Селектиране (Филтър / < Край > / Диаграма на 

разстоянията между точковите връзки):  

 

Подопцията “Филтър” дава възможност да зададете такъв за оразмерените греди: 
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Филтър на резултатите - диалог 

 

"Активен" Включва филтъра. 

 

"N" Номера на съвкупността на стоманения елемент. 

 

"Наименование" 

Описание на съвкупността на стоманеното сечение от файла. Отметката 

включва филтъра за дадената съвкупност. Десен бутон над заглавието на 

отметките дава възможност за бързо включване на всички съвкупности. 

 

"Филтър" Редовете са падащи менюта с опциите: "Всички", "Само екстремни n", 

"Само с по-голяма използваемост от γ", "Само за използване на по-

малко от γ" 

"Всички" – всички греди ще се покажат без филтър 

"Само екстремни n" – само тези "n" на брой греди ще се покажат, които 

са с най-голяма използваемост. Броя се задава в полето долу вляво на 

диалога.  

"Само с по-голяма използваемост от γ" – само тези греди ще се 

покажат, които са с използваемост над зададената стойност в полето "γ" 

на края на реда.  

"Само за използване на по-малко от γ" – само тези греди ще се 

покажат, които са с използваемост под зададената стойност в полето "γ" 

на края на реда. 

 

11.6 Справка 
 

Гредите с филтри автоматично се включват в справката, но потребителят може да включи 

и други греди:  

 

<0 сел.> Справка – Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / Пресечница / Екстри / 

Група / Последна селекция / Деселекция / <Край> / Филтър): 

 

Подопцията “Филтър” отваря познатия прозорец: 
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Филтър на резултатите за справка - диалог 

 

Работата с този диалог е обяснена в глава 11.5. 

 

"Избери за справка" 

 Избира всички греди, които отговарят на критерия. По този начин 

потребителя лесно може да създаде справки за тези елементи.  
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