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Методика за създаване на 
пространствен изчислителен модел в 

софтуерната среда TOWER 7 -   
стенна конструкция  

 
I. Въвеждане на входните данни 
1. Създаване на нов модел 

Стартира се програмата Tower 7.  
 
 Дименсиите за работа в програмата се виждат в долния десен ъгъл и са по 
подразбиране. 

 
 

Общ вид на програмата – в модул въвеждане на данни: 
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2. Създаване на мрежа от оси и нива 
А.Мрежа от оси– Избрано е координатното начало да бъде в долния ляв 
ъгъл на сградата. Въвеждат се главни координатни оси в план, които 
съвпадат с осите на сградата.  

 
Създаването става с  помощта на командата “Оси”. Командата се стартира 
от менюто Помощни оси -> Оси или от лентата с бързи бутони вдясно.  
 
Когато кликнем върху иконата Оси командния ред на програмата 
придобива следния вид: 
 

 
В направление Y ще създадем: 6 главни оси през 6м, както и 3 
допълнителни с коти спрямо 0,0,0: 13.325м, 15м, 16.675м. 
 
В 2Д Изгледа се появява кръст с координатното начало. 
Най – лесно ще въведем координати чрез набиране от клавиатурата: 
 
Въвеждаме:5*6 [Enter]– изчератават се 6 вертикални оси през 6m: 

 
След това въвеждаме и допълнителните оси спрямо 0,0,0. Референтна 
трябва да е оста минаваща през кординатното начало. 
 
Въвеждаме 13.325 [Enter] : 

 
Въвеждаме 15 [Enter]; Въвеждаме 16,675 [Enter]; 
 

С подкомандата “Друго направление” сменяме посоката на осите. 
Аналогично в направление Х създаваме: 4 главни оси през 7м, както и 5 
допълнителни с коти спрямо 0,0,0: 10.4м, 12м, 12.2м, 16м, 18м. 
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Б.Мрежа от хоризонтални равнини на дадена височина -нива 
Това става от командата “Редактиране” (на нивата). Тя се намира в 
падащото меню, което се отваря с десен бутон върху маркирания със синьо 
участък от 3D прозореца: 
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Въвеждаме 4[Enter]в командното поле 

 
 
Аналогично въвеждаме -3[Enter] и -6[Enter]; За да създадем 5 етажни нива над 
кота 4.00 в командното поле въвеждаме @5*3[Enter] 

 
 
Схемата на нивата е както е показано по- долу: 
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3. Създаване на типова плоча – Създаването на плоча или стена става от 
командата Конструкция -> Плоча/Стена, или от бързите бутони. 

 

 
 
Избира се подопцията Правоъгълник от командния ред, след което се изчертава 
контура на плочата.  
 

 
 
След изчертаване на плочата, програмата отваря прозорец с характеристиките й 
– дебелина (въвежда се ръчно), материал (избира се от списък с налични 
материали) и модификатор.  
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Коравината на огъване в равнината на етажните плочи се пренебрегва като се 
намалява 100 пъти. В менюто Множител в съответното поле въвеждаме 
множител 0.01. 
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4. Въвеждане на опорните условия 
 

В местата на стъпване на плочата върху колони, ще въведем точкови опори с 
коректно въведени сеченията на колоните, които те представят, респективно ще 
въведем и линейни опори, заместващи стените. Въвеждането на сеченията на 
колоните и дебелината на стените е необходимо, за да се създадат автоматично 
стените и колоните посредством командата “Генериране”. 
 

А. Точкови опори 
Точковите опори се задават чрез Бързите бутони или от менюто Конструкция -> 
Точкови опори.  
 
  
 
Избираме подопцията “Съвкупност” от командния ред: 
 

 
 
В диалоговия прозорец, въвеждаме сечението на колоната, която отговаря на 
дадената съвкупност точкова опора (на схемата са изобразени ограничените 
степени на свобода): 
 

 
 
Въвежда се сечението b=30; d=50cm; Добавяне и ОК. 
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След това добавяме с помощта на бутона Добавяне още 2 нови съвкупности на 
точкови опори със следните характеристики: 
No.2: ограничени R1, R2, R3; сечение b/d = 50/50 
No.3: ограничени R1, R2, R3; сечение b/d = 50/30 
Убедете се, че използвания материал навсякъде е С25/30, в противен случай го 
въведете за всяка една съвкупност от бутона Материал като избираме от списъка 
с материали C25/30. 
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След изход с ОК от този прозорец, програмата очаква от нас да въведем местата 
на подпиране. Въвеждаме четирите ъглови точки на плочата (Съвкупност N1), 
приключваме командата с десен бутон на мишката, и повтаряме операцията от 
начало, със Съвкупности N2 и N3, въведени съгласно схемата долу: 
 

 
 
 

Б. Линейни опори 
 

Линейните опори се задават чрез Бързите бутони или от менюто Конструкция -> 
Линейни опори.  
 

 
 
Отново избираме Съвкупност от командния ред, и въвеждаме 2 типа стени – 
d=0.3м (С25/30) и d=0.4м (С25/30), съгласно схемата по-долу. 
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Убедете се, че използвания материал навсякъде е С25/30, в противен случай го 
въведете за всяка една съвкупност от бутона Материал. 
 
 

 
 

 
5. Въвеждане на гредите 

Гредовите елементи се задават чрез Бързите бутони или от менюто Конструкция 
-> Греда.  
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Отново избираме подопцията Съвкупност от командния ред, въвеждаме греда 
със сечение 25/50 по същия начин, по който въведохме сечението на колоните 
при точковите опори, и изчертаваме гредите по дадената по-долу схема. 
 

 
 
Редуцираме еластичните коравини в гредите – на огъване и срязване, за да 
отчетем пластифицирането на сечението, където се развиват пластични 
деформации. 
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В колона Сеизмичен множител за 
коравина на срязване А2 
въвеждаме 0.3.  В Статичен I3 
въвеждаме Ix/Ix0, а в сеизмичен 
за коравина на огъване I3 : 
0.5xIx/Ix0 
 
 
 
 
 
=0.5xIx/Ix0 

 
Отчетено е влиянието на съдействащата плоча на коравината на гредите*. 

 
 
*- Подробно е описано в “ЕВРОКОД 8 СЕИЗМИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ НА 
СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ“ - проф. Йордан Милев, Пример1 
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6. Въвеждане на натоварването 

В програмата TOWER натоварването се задава, след като се въведат случаите на 
натоварване от командата Натоварване -> Случаи на натоварване.  
 

7.  
8.  

 
 
 
 
Дефинират се четири товарни случая:  

 
Oтметката (g) отчита собственото тегло на материалите. 
 

Избираме Случай 2 - Постоянни товари като текущ, избираме от менюто 
Натоварване -> Повърхнинно натоварване или щракваме върху бутона 
Повърхнинно натоварване. 

 
 
В командния ред избираме Контур /Всичко, маркираме плочата и задаваме 
стойност -2,5 kN/m². Натискаме бутона OK. 
 

 
 
Аналогично въвеждаме за Случай 3 - Временни товари - повърхнинно 
натоварване със стойност -3,0 kN/m² 
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Маркираме нивата от 4.00 до 19.00 и натискаме OK. 

 
 
Изключваме видимостта на елементите с натискане на десният бутон на мишката 
върху тях. 

 
 
Отиваме на ниво 19.00, и с помощта на бутона Изтриване изтриваме Временни 
товари - повърхнинно натоварване със стойност -3,0 kN/m² и въвеждаме в случай 
на натоварване Временни товари покрив стойност -3,0 kN/m². 
 
Използвайки командите за въвеждане на конструктивни елементи и натоварвания 
и за редактиране създаваме елементите на двата сутерена. 
 

7. Създаване на 3D модел: Това става от командата “Генериране” (на 
нивата). Тя се намира в падащото меню, което се отваря с десен бутон 
върху маркирания със синьо участък от 3D прозореца 
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В първия етаж коравината на огъване на колоните се намалява с 30%. По този 
начин се отчита пластифицирането на сеченията на колоните в мястото им на 
запъване. За удобство сме написали в името на съвкупността 0.7: 
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В колона Сеизмичен множител за 
коравина на огъване I2 и I3 
въвеждаме 0.7 
 
 
 
 
 
 

 
За стените в критичната зона редуцираме еластичните коравини на срязване и 
огъване с 0.5. Добавяме нова съвкупност с копиране и натискаме бутона 
Множители.  
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8. Въвеждане на гранични условия – От менюто избираме Конструкция -
> Гранични условия.  

 
 
 

 
 
От командния ред избираме <плоча-Стена> 

 
 
 
 
 

 
 
Избираме радио-бутона Ставна връзка по периферните стени, за плочите, 
натискаме OK. Повтаряме командата и избираме Фиктивна на връзката с 
плочата, за стените, натискаме OK: 
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Окончателно моделът изглежда така с коректни съвкупности: 
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II. Формиране на мрежата и изчисление на модела 
 

1. Генериране на мрежа от крайни елементи - От менюто избираме 
Модули->Формиране на мрежата, с което влизаме в следващия модул 
на програмата: 
 

 
 
Избираме бутона “Мрежа” или от менюто Мрежа>Генериране и задаваме 
максимален размер на крайния елемент, в случая стойност от 0,75. 
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2. Извършване на модален анализ 
 
Избираме командата Модален анализ->Изчисление: 
 

 
 

 

В колона Коеф. се 
въвежда скалиращия 
коефициент на масата 
при съставянето на 
модални форми. 
 
 
Пренебрегват се 
трептенията по ос Z  и 
се въвеждат брой 
форми 20. 
 
 

 

Програмата дава възможност за автоматична проверка на регулярността в план, 
като изчислява необходимите параметри и извършва автоматично проверките. 
Това става, като включим отметката Провери регулярността в план. 

 Предварително сме групирали масите от бутона Групиране на масите>Маси 
концентрирани само в селектираните нива/  
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3. Изчисление  
От менюто избираме Модули->Изчисление, с което влизаме в следващия модул 
на програмата: 
 

 
 

 

Активираме бутона 
Изчисление-Сеизмичност и 
избираме от падащото меню 
Eurocode 1998-BG. Включваме 
отметката Изключване на 
усукването за греди в 
хоризонтални плочи и  
натискаме OK. 

 
 

Характеристиките са: почва категория “B”, кат. на значимост: II(γ=1.0). 
Съотношение ag/g=0.23. Случайните ефекти от усукване се отчитат и 
въвеждаме 0.05 xLi. 
 

 

 

 
С десен бутон върху “Коеф.на поведение” задаваме “Изчисление коеф. на 
поведение”, с което се отваря ново меню, в което избираме съответните 
параметри. Най-долу се вижда изчисления коеф.на поведение 3.00. 
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С натискане на бутона OK приемаме зададените параметри и се връщаме в 
предишното меню. Отново с десен бутон върху “Коеф.на поведение” избираме 
“Приложи на всички” и натискаме OK, с което програмата започва сеизмичния 
анализ. 
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III. Обработка на резултатите от анализ. 

 
1. Проверка за регулярност в план и проверка за достатъчност на броя 
форми 

 
От командата Файл -> Редактиране на документи имаме възможност да видим 
разширената информация за модалния и сеизмичен анализ, както и да 
генерираме проектната документация за модела. 
 
Чрез тази команда ще проверим достатъчността на формите, като извадим  
справка за процента на активираните маси, както и ще проверим регулярността в 
план на сградата.  
 
Генерирането на информация става с десен бутон 
върху Модален анализ, респективно Изчисление-
Сеизмичност, след което се избира подопцията 
Генериране от падащото меню. 
 
Програмата автоматично изчислява 
ексцентрицитетите по нива между центъра на 
коравина и центъра на масите, радиуса на усукване и 
инерционните радиуси на етажната маса. 
 
Ако проверките са изпълнени, резултатите са обобщени в края на таблицата с 
“Да“, респективно с „Не“, ако не са изпълнени. Документите могат да се 
експортират в RTF формат. 
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В самия край на информацията за сеизмичния анализ (Изчисление-Сеизмичност) 
се намират коефициентите на участие на всяка форма и общият коефициент на 
активирана маса за земетръс. 
 

 
 

 

 

2. Създаване на комбинирани натоварвания 
 

След приключване на сеизмичния анализ, ще визуализираме резултатите, като 
създадем комбинации на натоварванията, включващи и сеизмичните товари. За 
целта използваме командата Резултати -> Случаи на натоварване. Първо 
комбинираме по правилото SRSS четирите земетръсни случая на натоварване 
(Х+, X-, Y+, Y-): 
 
 
 
Създаваме единствена обвивна 
комбинация SRSS; която ще 
включва в себе си следните 
комбинации: 
 
SRSS [ X(+e); Y (+e) ] 
SRSS [ X(+e); Y (-e) ] 
SRSS [ X(-e); Y (+e) ] 
SRSS [ X(-e); Y (-e) ]. 
 
Коефициентите за съчетание на 
товарите са:  
5: 1.00 
6: 1.00 
7: 1.00 
8: 1.00 
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Необходимите комбинации за изследване на сградата са както следва (диалога се 
отваря от бутона Комбинации): 
Характеристична:   1x1.00 + 2x1.00 + 3x1.00 + 4x1.00 
Изчислителна:    1x1.35 + 2x1.35 + 3x1.50 + 4x1.50 
Сеизмична (+):   1x1.00 + 2x1.00 + 3x0.30 + 4x0.30 + 9х1.00 
Сеизмична  (-):   1x1.00 + 2x1.00 + 3x0.30 + 4x0.30  - 9х1.00 
 
Бутонът Запиши комбинацията складира създадените комбинации, за да са 
достъпни при ново решение на модела.
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Сега трябва да добавим и една обвивна диаграма, от която да получим разрезните 
усилия. Това става от отметката Екстреми, чрез която включваме избраните 
комбинации в тази обвивна диаграма. 
 

 
 
 
 

3. Проверка на преместванията 
 
От командата Резултати -> Плоча, можем да видим транслацията в дадено 
направление, на точка от конструкцията, за даден случай на натоварване.  
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Местейки курсора върху резултатите в плочовите елементи, в долния десен ъгъл 
на програмата се изобразява стойността, която съответства на координатите на 
курсора. 
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Опцията Други от падащото меню за избор на резултати отваря прозорец с 
разширени опции за визуализиране, където се съдържат Хр, Yр и Zр, 
представящи ротацията спрямо съответната посока на дадена точка от плочовите 
крайни елементи. 
Чрез опцията Цял модел, можем да видим влиянията и в 3D прозореца. 
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4. Редуцирани влияния в плочовите елементи за дадена ос (Редуктор) 

Чрез командата Резултати -> Редуктор можем да построим диаграма на 
разрезните усилия на плочови и/или гредови елементи (един или повече), спрямо 
фиктивна ос (ос на Редуктора).  

По този начин ще получим диаграмата на разрезните усилия в дадена стена.  

 

След стартиране на командата, първо избираме 
стените, за които ще искаме редукция, след което с 
десен бутон приключваме избора и построяваме оста 
на редуктора (в централната ос на сечението). 

С командата Резултати -> Резултати в редуктори 
създаваме диаграмата на желаното разрезно усилие. 

 

   


