Tower 6
Ръководство за работа с програмата

Новите възможности на програмата, които не са били налични в
Tower 5, са предмет на това ръководство.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1

Мрежова инсталация на програмата с автоматично конфигуриране на параметрите за
комуникация с хардуерната защита

Оптимизация с комуникацията с хардуерния ключ (HASP key) е възможна при
мрежова инсталация. Като добавка е възможно бързо намиране на хардуерния ключ
(HASP key) и работа с повече от един хардуерен ключ (HASP key) в дадена мрежа.

По правило може да се изпълни оптимизация, за което са необходими две неща: първо,
компютъра, на който ще се прави мрежова инсталация, трябва да има статичен IP адрес и
второ - този адрес е въведен в съответното поле. Има много начини да се намери
компютърен IP адрес, един от който е да се погледне статуса на мрежата:
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Ако не сте сигурни, оставете полето на IP адреса празно, защото в случай, че сте въвели
грешен IP адрес, клиентските компютри няма да намерят хардуерния ключ (HASP key) и
работата с програмата няма да е възможна.
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2. ГРАФИЧЕН ИНТЕРФЕЙС
2.1

Селектиране на точки в ортогонална и
полярна геометрична система.

Ортогоналното и полярно чертане може да се приложи в прозореца ’2D изглед’
или избран поглед от ’План’, при избрани предварително полилинии или сегменти.
’Ортогонално чертане’ при активиран бутон, може да се извършва чертане само
на вертикални и хоризонтални полилинии или сегменти. Като допълнение бърз
бутон „F8”.
Чертане в полярна координатна система се различава по същество от
ортогоналната. Дефинирането на полилинии или сегменти се извършва под
определен ъгъл. Казано с други думи чертане извън предварително зададените
ъгли е невъзможно, освен ако не е деактивиран режима за прихващане на точки.
Кликване с десен бутон на мишката, активира диалогов прозорец с параметри за
дефиниране на ъгли при чертане в полярна координатна система

Радио – бутона подсказва кой от двата режима е активиран. ’Ортогонален режим’ или
’Полярен режим’. При избор на ’Полярен режим’, параметрите ’Ъгли в полярен
режим’ стават достъпни за редакция.
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Част от диалоговия прозорец за задаване на ъгли в полярен режим на работа.
Падащото меню предлага различни стойности на нарастване на ъгъла. Например ако
изберете от него ъгъл 45°, вие ще можете да чертаете в посока под ъгъл 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° и 315°.
Ако използваме примера по-горе, освен получените ъгли при избрано нарастване на
ъгъла, може да се зададе различен допълнителен ъгъл: Първо натискаме бутона
’Добавяне’ и след това редактираме полето с желаните от нас стойности.
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Добавените ъгли 33° и 50° бяха приложени.
При предварително описана геометрия, е възможно вземане на ъгли директно от чертежа.
Активирането на командния бутон ‘Вмъкване от 2D изглед’ ще даде възможност да
зададете ъгъл по две точки. Ъгъла се образува от правата минаваща през вашите две
точки и хоризонталата. Стойността автоматично се връща в списъка.

Ъгъл дефиниран от чертежа
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При активиране на командно поле 'Изтриване', селектирания ред от списъка изчезва,
когато използвате включена отметката ’Допълнителни ъгли’, тези ъгли ще се използват
при полярното чертане.
Отметката ’Активен’ служи за включване и изключване на режима на работа. Отделно
когато даден режим е включен, иконата от лентата е вдлъбната или изпъкнала,
включването може да стане или с падащото меню ’Помощни функции’, или с
последователното натискане на клавиша ’F8’.

Полилиния, дефинирана с полярен режим на чертане.

2.2

Чертане на точки чрез относителни
координати

Задаването на относителни координати може да се приложи в случай че
полилиниите или сегментите са в прозорец ’2D Изглед’ или избран поглед от ‘План’.
След като изберете с първото кликване началната точка е необходимо с показалеца на
мишката да посочите посоката на създаваната от вас полилиния, дължината, на която
може да въведете директно от клавиатурата – с тези действия можем да дефинираме
коректно нужната ни геометрия. За изчертаването на дадена задача често се използва
комбинация от ортогонален или полярен режим на чертане, което улеснява задаването на
линии с конкретна дължина и желан ъгъл.
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Изчертаванияt сегмент на полилинията е с посока зададена
от текущото положение на курсора на мишката.

2.3

Свободно избиране на точки при включен
режим „Прихващане на точки”

Свободното избиране на точки е възможно при включен режим
„прихващане на точки’. Версия “Tower 6” се различава с това, че при включена команда
’Свободна точка’ на показания по-долу диалогов прозорец точките се задават свободно
без да е необходимо да се прихващат.

Командата ’Свободна точка’
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При местенето на курсора на мишката по работното поле, програмата непрекъснато
анализира местоположението му спрямо други обекти и той се превръща в познатата
сигнатура на „Прихващане на точки”. Когато сме извън близко стоящи обекти и тази
отметка е включена, може да се дефинира свободна точка в чертежа.

2.4

Изчертаване на полилиния

При изчертаването на полилиния, под–опциите подсказват възможност за
активиране на често необходими примитиви. Например ако изберете командата ’Греда’,
командното поле добива следния вид:
<-> Първа точка на греда (Контур/Правоъг./Окръж./оФсет/<Изход>/Съвкупност):
Под-опцията „Изход” намиращата се между символите < >,приключа работата с тази
команда. Във версия „Tower 6” под-опция намираща се между < > означава че текущата
може да се активира или с десен бутон на мишката или клавиша ’Enter’ от клавиатурата.
Версия “Tower 6“ запомня последната активирана под-опция. В случай че последно сте
работили с под-опция правоъгълник, всеки път когато изберете ’Греда’ ще е налична
тази под-опция, която ще можете да активирате по описания по-горе начин.
<-> Първа точка на греда (Контур /< Правоъг. >/ Окръж./ оФсет / Изход /Съвкупност):

2.5

Селектиране на елементи от чертежа

Под опцията ’Екстри’ се намира във всички команди, където е необходимо да
се селектира обект от чертежа. Ако активирате командата, в менюто съществува нова
опция ’Обект’, която има следните функции. По правило тази опция е на разположение,
но е задължително да селектиране поне един обект от чертежа, за да стане активна. След
като е активирате, програмата селектира всички онези обекти които приличат на
първоначално селектирания. Например, ако селектирате греда, от чертежа ще бъдат
селектирани всички налични греди, при натискане на опцията ’Обект’.

Под-опцията ’Екстри’ с менюто ’Обект’
Работата с под-опцията ’Съвкупност’ с товари също е възможна. Например, ако изберете
под-опцията, ще бъдат селектирани всички налични елементи - товари в чертежа, при
избор на даден елемент товар .
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Под-опцията ’Съвкупност’ на менюто ’Екстри’

2.6

Копиране

Тази команда служи за копиране на избрани обекти, в което и да е било място на
чертежа, при което оригинала остава непроменен. След като се извърши
селектирането, програмата ще изиска с избиране на две точки вектор, който
определя посоката и разстоянието на копиране на елементи.
Първа точка на вектора на копиране:
Втора точка на вектора на копиране:
Ако имаме въведен вектора на копиране, програмата ще изиска брой на копията.
Освен ако не натиснем под-опцията ‘Постави копие’:
Брой на копията (Постави копие) <1>:
По подразбиране ако се въведе стойност, по даденото направление на вектора ще се
появят определения брой обекти.
Използване на под-опцията ‘Постави копие’ създава възможност да се постави
копирания обект на произволен брой дадени места, като кликването върху чертежа
дефакто определя всеки път различна втора точка на вектора на копиране.
Втора точка на вектора на копиране: (<Изход>):
Това съобщение ще остане на командното поле, докато не активирате ’Изход’.

2.7

Нововъведени елементи
обектите (Видимост)

за

видимост

на

Новите състояния на видимост на обектите са добавени в диалоговия прозорец
на тази команда.
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Плоча
~

Диагонал
Радио-бутона задава начина описване. При този начин програмата поставя диагонал
по дължината на плочата. Позицията на диагонала може да се променя от
‘Диагонална линия на повърхнинните обекти’.
Долуописаните опции са налични, при избран „диагонал” начин на описване.

√

Позиция – връща номер на позиция при предварително зададена такава към плочата.

√

Описание – кратко описание текст за плочата се появя върху диагонала.

√

Съвкупност – описва номера на съвкупността с познатата абревиатура „< >”.
При повече от една активирана отметка, върху диагонала се появяват необходимия
брой описания.

Греда
√

Позиция – при избор на тази опция в средата на всяка греда, ще се появи описание
на позицията, към която принадлежи гредата. Тази опция отново е активна при
предварително зададена позиция.

Повърхнинна опора
~

Диагонал
При избор програмата автоматично поставя диагонал на всички повърхнинни опори,
подсказвайки, че дадения контур се отнася към една и съща съвкупност.
Редактирането може да се извърши чрез ‘Диагонална линия на повърхнинните
обекти’.
Долуописаните опции са налични при избрания начин на описване:

√

Позиция – състоянието на видимост, показва по средата на диагонала номера на
позицията, която предварително трябва да се зададе.

√

Съвкупност – описва съвкупността на повърхнинната опора като номера се намира
между тези двата символа ’ l’ , ’ l’.

Линейна опора
√

Позиция – името на предварително зададената позиция се появява по средата на
линейната опора.

Точкова опора
√

Позиция – при включена отметка автоматично се появява име на позиция на всяка
точкова опора.

Линейно натоварване
~

Контур
Полилиния описва с определен цвят контура на линейното натоварване.

~

Интензивност
Добавената интензивност на линейното натоварване се изписва като стойност в
средата на всеки сегмент на полилиниите.
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“P=” символ, който стои пред всяка интензивност на линейното натоварване.
Редуктор
√

Редуктор - тази отметка има функцията да включва или изключва видимостта на
редуктора.

√

Локални оси – дефинира локалната ос на редуктора се изобразява и върху него. Тази
отметка е възможно да се включи, при включена отметка „редуктор”.

Индекс на позицията
√

Индекс на позицията - функцията на тази опция в менюто видимост е да добавя
индекс на позицията на позиционираните колинеарни обекти, отбелязва се с малка
чертичка и пореден номер на индекса: ’*-n’. Това помага да се разграничат колинеарните обекти.

Символ в сечение
√

Редуктор – За да бъде изобразен символа на редуктора в прозореца ‘2Д изглед’,
трябва да се постави отметка на опцията в меню ‘Видимост’, в структурата в
прозореца ‘Символ в сечение’.

√

Сечение отпред
Показва в прозорец ’2D изглед’ сечението на шайбата в хоризонталната плоча. Като
разрезът за сечението се прави над плочата.

√

Позиция – показва позицията на вертикалните елементи над плочата в прозорец
’2D изглед’. Тази отметка е достъпна за редакция при включена отметка „сечение
отпред”.

√

Сечение отзад
Показва в прозорец ’2D изглед’, сечението на шайбата в хоризонталната плоча. Като
разрезът за сечението се прави под плочата.

√

Позиция – показва позицията на вертикалните елементи под плочата в прозорец
’2D изглед’. Тази отметка е достъпна за редакция при включена отметка „сечение
отзад”.

Помощно ниво
√

Разстояние между оси - Състоянието при включена отметка показва разстоянието
между осите. Разстоянието между вертикалните оси е показано в горната част на
екрана, а разстоянието между хоризонталните - в дясната част.

√

Криви повърхнини-мрежа – При включена опция и предварително заден произволен
изглед на крива повърхнина, се появява мрежата на кривата повърхнина на ’2D
изглед’.

Гранични условия и освобождавания : („Гранични условия за:”)
Статичен
Както знаем, програмата има възможност за задаване на различни опорни условия,
при различен модел. При избраната опция върху линията на гранични условия и при
освобождаване на влиянията, се появява информация за освободените премествания
и завъртания само за зададените при статичния модел.
10:00:41 PM
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~

Сеизмичен
При избраната опция върху линията на гранични условия и при освобождаване на
влиянията, се появява информация за освободените премествания и завъртания само
за зададените при сеизмичния модел.

~

Статичен и сеизмичен
При избраната опция върху линията на гранични условия и при освобождаване на
влиянията, се появява информация за освободените премествания и завъртания,
както за сеизмичния, така и за статичния модел. Или „С.Т.”-статичен , „С.А.”сеизмичен.
При различни характеристики на модела, означението на освобождаване на
влиянието се оцветява в съответен цвят.

Накратко, във видимост в част „Гранични условия за:” се изисква кои гранични условия
ще се визуализират. Необходимо е да направите запис на състояние за всички опции на
видимост за трите отделни модула (’Въвеждане на данни’, ’Формиране на мрежата’ и
’Обработка на резултатите’). В случай че не сте, при рестартиране на програмата ще се
изиска състояние „Програмно”.

2.8

Скриване

Комбинирано и едновременно скриване на групи на видимост е възможно сега
в програма ’Tower 6’. Нека представим горе написаното със следния пример.

Ако натиснете бутона ’Видимост’ с десния бутон на мишката, ще се отвори списък
с имена на предварително зададените групи на видимост.
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Диалоговият прозорец за работа с различни групи на видимост.
По правило за едновременното показване няколко или всички групи на видимост от
конкретния списък, е необходимо да селектирате необходимите групи.

Групата ’Колумни’ и ’Покрив’ са селектирани
Веднъж активирали бутона ’OK’, програмата ще затвори списъка с групите на видимост, и
селектираните групи на видимост ще бъдат показани на екрана.
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Обекти принадлежащи на група ’Roof’

Обекти принадлежащи на група ’Pillars’

Видимост едновременно и на двете групи.

2.9

Редактиране на нивата (Редактиране)

Редактиране на нивата
Нивата може да се задават чрез селектирана точка с Z-координата, директно вземана от
чертежа, всяка една точка задава конкретно ниво с съответната си
Z-координата.
Командното поле ’Избери’ ще ни позволи да избираме нива в коя да е вертикална
равнина.
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Командното поле за задаване на нива със селектиране на точки.
Веднъж активирали тази опция, програмата ще затвори досегашния прозорец. Командният
ред ще предостави възможност за избиране на точки.
Въвеждане на точки (Деселектиране/<Изход>):
Този команден ред ще остане толкова дълго в този вид, колкото е необходимо за
въвеждането на всички желани от вас Z-координати и след приключване с десен бутон на
мишката или „Enter” програмата.

2.10

Промяна на името на рамката

Използването на командата ’Преименуване’, намираща се в прозорец „План”,
активиране с десен бутон на мишката, дава възможност за редакция на името на рамката,
даваща поглед във вертикална равнина:
<0 сел.> Промяна на наименованието на рамките - Селектиране ( Всичко / Прозорец /
пОлигон / преСичаща/ Екстри / Деселектиране / <Изход> / стиЛ / актуализиране
Индекси):
Специфичния начин на работа позволява селектиране на рамки, само в прозорец ’План’.
Възможно е селектиране само на една рамка, както и селектиране на група от рамки, на
които може да се зададе едно и също име. При приключване на селекцията по познатия
начин, в командния ред се изписва досегашното име на рамката.
Ново име: H_1
Показаното H_1 кореспондира с досегашното име на рамката или на група от рамки с едно
и също име. В случай че се селектират различни по име рамки, то командното поле ще
остане празно. При нужда от преименуване на дадена рамка е необходимо да се изтрие
старото наименование, в случай не го направите към съществуващото име ще се добави
нововъведените от вас стойности. Тази команда остава включена до момент, в който не
натиснете под опцията <Изход>.
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Използването на под-опцията ’Стил’ е удобна за наименуване с подходящи за нашата
работа символи. При селектирането и се генерира следния прозорец:

Диалоговия прозорец за задаване на стил на обозначенията на рамките
При включена отметка ’Потребителски префикс’ е възможно за задаване на собствен
символ на наименование за посочените рамки (’Хоризонтална’, ’Вертикална’, ’Наклонена’
и ’Цилиндрична’), когато отметката е изключена остават служебните имена (H_n, V_n,
K_n, C_n) на рамките.
Отметката ’Изтрий ръчно зададените имена на рамки’ подсказва какво ще се случи с
новото наименование на рамките. С други думи когато отметката „Потребителски
префикс’’ е изключена, всички имена на рамките ще бъдат със служебните си имена.
Когато отметката „Потребителски префикс’’ е включена, всички зададени обозначения
ще се приложат на съответната рамка. Ако се активира ’Изтрий ръчно зададените
имена на рамки’, се изтрива стила на наименование на рамките.
След дадена модификация на рамката, изтриване на съществуваща, добавяне на нова,
програмата няма как автоматично да преименува поредния брой на съответната рамка. За
да се осъществи подредба по пореден номер на съществуващите рамки се използва подопцията „актуализиране Индекси’’

Индексите преди използването на
командата

Индексите след използването на командата

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

17

2.11

Сложен поглед

Задаването на помощен комбиниран изглед е възможно във версия „Tower 6”
Съставен изглед е сглобка от няколко нива и/или помощни погледи които се показват
едновременно в прозорец „2D изглед”. По тази причина обектите принадлежащи към
различни помощни нива не се показват с тяхната реална геометрия, а с тяхната
хоризонтална
проекция към хоризонталната равнина на съставения поглед.
Комбинираните погледи са често необходими за показване на резултатите на няколко
плочи от различни равнини, контактуващи една с друга. За пример може да се даде,
скатовете на четирискатния покрив.
Комбинираният изглед се създава с командата ’Редактиране на списъка с изгледи’.
Веднъж активирали командата, се отваря следния диалогов прозорец:

Диалоговият прозорец за редактиране на произволните изгледи.
Всички погледи, които са били запазени в базата данни са налични в текущия списък. Ако
на създадения произволен изглед не се зададе име, то автоматично се присвоява
временно променливата „Без Име”.
Промяната на променливата „Без Име” може да се осъществи в колона ’Наименование’ в
прозореца ‘Редактиране на списъка на изгледи’, след преинаменуването променливата
”Без име” остава празна.
Изтриването на
’Изтриване’.

съществуващи

произволни

Използването на командните бутони ’
списъка с произволни изгледи.

изгледи

Горе ’ и ’

става

чрез

командно

поле

Долу’ спомага за подреждане на

Активирането на ’Нов изглед’ отваря следния диалогов прозорец:
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Диалогов прозорец за създаване на сложен поглед
Всички добавени произволни погледи са налични в списъка. Кликването на отметката при
колона ’Селектиране’ ще зададе кои от съществуващите изгледи ще сглобят сложния
поглед.

Символа ’√’ при колона ’Селектиране’ ясно показват кои от произволните погледи ще
участват при съставяне на сложния поглед.
Програмата автоматично записва името на сложния поглед при ’Име на изгледа’, като
изписва имената на произволните изгледи и между тях поставя ’+’. Името на сложния
поглед също може да се зададе директно от клавиатурата.
Потвърждаваме с ’OK’ и резултата ще бъде налице в списъка с произволните погледи.

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

19

Създаване на сложен поглед в списъка на произволните погледи.
Този символ подсказва ’ ’, че зададения поглед е сложен, а съответно ’
сигнатура отговаря на дефиниран произволен изглед.

’ тази

Когато използваме командата ’Редактиране’, ни се дава възможност за добавяне и
изтриване на вече съществуващи произволни изгледи съставящи сложния поглед.
При потвърждаване с ’OK“, програмата затваря диалоговия прозорец и всичко се
изобразява в прозорец ’2D Изглед’.

Сложният поглед на покрива е показан в ’2D Изглед’.
Като заключение, важно е да се запомни, че създаването на сложен поглед е невъзможно,
когато изгледите не са използвани за създаване на структурни елементи. Единствено
прави изключение командата ’Сечение’, която се намира в модул „Обработка на
резултатите”.
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2.12

Експортиране на равнинен модел (Експорт)

Командата ’Експорт’ се намира в падащото меню ’2D Изглед’ и менюто за
запомняне и редактиране на нивата.
Веднъж активирали тази команда, тя ще покаже прозорец с опции за експортиране на
модела.

Отметката “Конвертирай в опори елементите намиращи се отгоре/отпред’, всички
опорни условия под плочата ще бъдат моделирани като линейни и точкови опори, като
модела ще бъде записан в самостоятелен файл.
Отметката “ Конвертирай в опори елементите намиращи се отгоре/отпред’ всички
опорни условия (като насадени колони и шайби) над плочата ще бъдат моделирани като
линейни и точкови опори, като модела ще бъде записан в самостоятелен файл.
Веднъж активирали полето ’OK“, се активира познатия прозорец за създаване на файл
’Запис’.

Сега е необходимо да напишете име на файла и да потвърдите със „Запис”.
Всички обекти равнината ще бъдат записани в нов файл.
Тази команда е необходима, когато е нужно да се добие по детайлна представа за част от
поведението на конструкцията разгледана като (2D модел).
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3. Въвеждане на данни
3.1

Конструкция

3.1.1

Гранични условия

В практиката често се налага да използваме гранични условия, които указват
ефекти на плочи и стени. По този начин много лесно можем да моделираме чупки
в плочите и стените, процепи в плочата, фуги и т.н. Командата ’Гранични
условия’ се намира в падащото меню ’Конструкция’, при активирането и се получава
следния команден ред:
Първа точка на гранични условия (Контур/Правоъг./Окръж./оФсет/<Изход>/плочастена/Ортотропни плочи):
Приключване на описването на геометрията, става с натискането на десния бутон или с
под опцията ’Изход’, появява се диалогов прозорец, на който може да се зададе желаното
освобождаване на премествания и завъртания.

Диалоговият прозорец за дефиниране на гранични условия.
В лявата част на диалоговия прозорец се изчертава геометрията на зададения контур на
граничните условия, дясната част е организирана в две колони. Всяка една от тези две
колони отговаря съответно за лявата страна или за дясната страна на линията за
гранични условия. Трудно е да се каже коя е дясната и коя лявата част, зеленият цвят
отговаря за условията пред линията, червеният - за условията зад линията и то при
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условиe, че линията е изчертана от ляво на дясно. Селектирането на опциите от едната
или другата колона се изобразява в лявата част на прозореца и подсказва как ще се
дефинират граничните условия спрямо чертежа.

От изображението ясно се вижда от коя страна ще са граничните условия.
Разбира се в практиката се използват различни гранични условия, вие можете да
направите произволна селекция и да освободите едно или множество влияния от едната
или другата страна на линията. Всеки един сегмент от чертаната полилиния има
координатна система и влиянията за освобождаване са наименовани по оси.

Локални координати на гранични условия
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Локална ос ’1’ винаги съвпада с оста на чертаната полилиния. Локална ос ’3’ е
перпендикулярна на локална ос ’1’ и лежи в равнината на плочата, докато локална ос ’2’
е перпендикулярна на плочата, където лежи сегмента на линията. По тази причина
наименованията на влиянията са както следва:
M1 M2 M3 N1 T2 T3 -

Огъващ момент спрямо локална ос 1
Огъващ момент спрямо локална ос 2
Огъващ момент спрямо локална ос 3
Надлъжна сила по локална ос 1
Напречна сила по локална ос 2
Напречна сила по локална ос 3

Сигурният начин на селектиране на влиянията гарантират правилно задаване на гранични
условия на плочи и стени.

Гранични условия от лявата страна на
стената

Гранични условия от дясната страна на
стената

Гранични условия от двете страни на
стената

Гранични условия периферно за стената

Във всички предишни примери беше освободено само влияние ’M1’ – от страната,
обозначена с познатата сигнатура.
В програмата е представена и опцията ’линия на фиктивни гранични условия в
плоча/стена’. Тази линия се изобразява след изход от диалоговия прозорец. Влиянията в
плочата/стената, които са от двете страни на ’ линията на граничните условия’ не се
осредняват, което след изчисление води до повишаване на влиянията в този участък.
‘Линията на фиктивните гранични условия’ се изобразяват в чертежа с две успоредни
прекъснати линии.
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Опцията ’Разминаване’ се използва за разминаване на стени в различни направления. В
чертежа се изобразява с малки триъгълничета по дължината на линията.

Сигнатурата означава че „разминаване” е включено.
Геометричното място обикновено се появява на места като пресечница на две повърхнини
в различни направления . Тази опция може да създава гранични условия между плоча и
стена. При тази опция трябва да се има в предвид следното. Ако не се отметне нито едно
влияние, връзката между стената не съществува. Ако се отметне някое условие, то важи
за двете плочи от хоризонталната равнина, разделени от линията на граничното условие.
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Разминаване за стени
Радио-бутонът, намиращ се в средата на диалоговия прозорец, служи за дефиниране на
природата на задаваните гранични условия. Когато радиобутона ’Общи гранични
условия при статичен и динамичен модел ’ граничните условия са еднакви за
статичен и динамичен модел. Различни условия за всеки вид анализ се избират с опцията
’Различни гранични условия при статичен и динамичен модел’. Следващата стъпка
е избор на ’Характеристики за статичния модел’, при такава позиция се избират
влияния за статичния модел, а при ’Характеристики за динамичния модел’ се задават
влияния за динамичния модел.
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Коментарът в правоъгълния прозорец
подсказва за наличие на прилики и разлики.
Началната и крайната стойност за броя на възлите по протежение на линията се задава в
опцията ’Условия за броя на възлите’. Налични са три условия за задаване:
- Автоматично – на база на геометрията на модела, програмата решава къде да
приложи връх ”възел на МКЕ ”.
- Приложи – приложи връх на края на линията на граничните условия ”възел на МКЕ ”.
- Не прилагай – не прилагай връх на края на линията на граничните условия ”възел на
МКЕ ”.
Всяка една от избраните опции се изобразява със собствен символ:
Веднъж активирали командата ’OK“, веднъж затворили диалоговия прозорец програмата
ще изобрази по дължината на линията по оказания по-горе начин.
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Името на оказаните влияния се прилагат по дължината на линията.
Ако само характеристиките на статичния модел бъдат реализирани, то пред името на
влиянието ще се появи ’СТ’, при реализиране само на сеизмичните влияния за модела се
изписва текст ’СА’ в случай, че характеристиките на статичния и динамичния модел имат
различна стойност, то пред линията на влияние ще бъдат изписани и двата символа.

Само статичните влияния са реализирани

Само сеизмичните влияния са реализирани

Едновременно зададени характеристики на
сеизмичния и динамичния модел.

Еднакви характеристики на статичния и
сеизмичния модел

Този начин на изписване е валиден само за прозорец 2D Изглед.
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Улесняващо за въвеждане на гранични условия е под-опцията ’Плоча - стена’, при
активирането и, се отваря следния прозорец:

Прозорец за автоматично въвеждане на гранични условия между плочи и стени.
Налице са следните опции:
В плоча:
Ставна връзка по периферни стени – по контура на плочата автоматично ще се появи
ставна връзка между плочата и стената с освободено влияние по локална ос 1 (M1).
Ставна връзка с всичките стени – всички връзки между плочи и стени в триизмерния
модел ще получат ставна връзка с освободен (M1).
Фиктивен - на връзката на стената – всички връзки между плочите и стени в 3Д
модела ще получат фиктивна връзка, спрямо плочата.
В стени:
Фиктивен - на връзката с плочата - всички връзки между плочите и стени в 3Д модела
ще получат фиктивна връзка, спрямо стената.

Ставна връзка по периферни стени

Ставна връзка с всичките стени
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Фиктивен - на връзката на стената

Фиктивен - на връзката с плочата

За големи модели тези опции биха спестила време.
При задействане на командата ’Ортотропни плочи’, командното поле добива следния
вид:
<0 сел.> Ортотропни плочи – Селектиране (Всичко / Прозорец / пОлигон / Пресичаща /
Екстри / Деселектиране / <Изход>):
Сега просто е необходимо да селектираме плочата и програмата автоматично ще въведе
всички необходими гранични условия за въвеждане за съставянето на ортотропната
плоча.

Автоматично генериране на гранични условия за дефиниране на ортoтропни плочи.
Посоката на ортотропност на плочите определя посоката на носимостта на плочите и
затова граничните условия се определят съгласно следните правила: - Тези страни на
плочите, които се пресичат от посоката на ортотропност на плочата се освобождават само
от огъващия момент, а другите страни, които са успоредни, се освобождават от всички
влияния.
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Правила за определяне на гранични условия на ортотропни плочи

3.1.2

Греди

Няколко нововъведения има при дефинирането на параметри на гредите при
версия ’Tower 6’.
Подравняване на греди
Вече е възможно опцията да се регламентира за всяка една гредова съвкупност. Тази част
от въвеждането важи за статичен и модален анализ .

Отметката за опция „дефинираща всяка една гредова съвкупност”
Фиктивен ексцентрицитет
Начина на задаване на изчисление е възможен за всяка една съвкупност. Възможно е
задаване на опцията ’Фиктивен ексцентрицитет’ за греди с променливо сечение.
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Опцията ’Фиктивен ексцентрицитет’ която се използва за метода за смятане гредите.
Възможност за текстово описание на съвкупностите
Програмата генерира описание на всяка една съвкупност на база на приложените
геометрични характеристики и ги прилага в колона ’Сечение’. Това описание може да се
редактира по всяко време – с кликване на мишката върху прозореца.

Новото описание на сечението беше приложено с пореден номер на съвкупност.
Текстовото описание се изписва служебно в текстовата справка, при описание на
съвкупностите също се изобразява и при графичните блокове. По този начин е възможно
да се види към коя съвкупност принадлежи гредата.
Греди с променливи сечения
Командното поле ’Промяна ориентацията на гредата’ е добавено за бърза промяна при
съставянето на греди с променливо сечение.
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Командното поле за промяна на ориентацията на сечението.
При активирането на командното поле, функцията ротира сечението и по този начин
използваните данни за начало на променливото се прехвърлят за край и обратно. Същият
ефект, както при завъртането на греда на 180° спрямо равнина перпендикулярна на
локална ос 1, с тази разлика, че гореописаният начин запазва посоките на локалните оси.

Промяна на ориентацията на гредата.

3.1.3

Освобождаване на влияния

Дефиниране на двойна природа на връзките между гредите, едни
характеристики за статичен модел и едни характеристики за динамичен модел е възможно
във версия ’Tower 6’. В диалоговия прозорец отметките подсказват какво дефиниране ще
бъде зададено.
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Ако само позицията ’Статичен’ е включена ще бъдат зададени влияния само при статичен
анализ. Когато само отметката ’Динамичен’ е налице, ще бъдат приложени влияния за
динамичен анализ. Когато и двете опции са включени, влиянията зададени за съответния
анализ ще бъдат приложени.
Символът, който използва програмата, за да покаже зададено влияние, ще бъде оцветено
в различен цвят и с различна дебелина при различни влияния (различни влияния за
статичен и динамичен анализ) и стандартно (ако реализираните влияния са еднакви за
статичен и динамичен анализ). Тези възможности за оцветяване може да се коригират в
’Параметри’.

Символът за различни влияния е оцветен в червен цвят
При еднакви влияния символът е оцветен в черно
При позициониране на мишката върху символа, се показва поле с текстово описание за
реализираните влияния.

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

34

Само статични влияния са реализирани

Само сеизмични влияния са реализирани

Едновременно статични и динамични
влияния са реализирани.

3.1.4

Повърхнинна опора

Програмата ’Tower 6’ прави възможно задаването на нелинейно поведение на
повърхнинните опори само за статичен анализ, представено е като възможност за
еднопосочно действие на опората.

Познатият прозорец с възможност за задаване
на поведение за съответната локална ос.
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+/-

Зададено по този начин за локалната ос, ще има пружинно действие и в двете
посоки. Това поведение е по подразбиране.

NL+

Направлението на отместването е срещуположно на нормалата на локалната ос
към която е реализирано – възможни са реакции само с положителен знак.

NL-

Отместването е в направление на нормалата на локалната ос към която е
реализирано – възможни са реакции само с отрицателен знак.

3.1.5

Линейна опора

Програмата ’Tower 6’ прави възможно задаването на нелинейно поведение на
линейните опори само за статичен анализ, представено е като възможност за еднопосочно
действие на опората.

Познатия прозорец с възможност за задаване
на поведение за съответната локална ос.
+/-

Зададено по този начин за локалната ос, ще има пружинно действие и в двете
посоки. Това поведение е по подразбиране.

NL+

Направлението на отместването е срещуположно на нормалата на локалната ос
към която е реализирано – възможни са реакции само с положителен знак.

NL-

Отместването е в направление на нормалата на локалната ос към която е
реализирано – възможни са реакции само с отрицателен знак.

3.1.6

Точкова опора

’Tower 6’ представя възможност за задаване на нелинейно поведение на
точкова опора или за задаване на едностранно действие на точковата опора по зададена
локална ос. Кликване върху иконата, която се намира непосредствено до полето за
редакция на винклеровата константа, ни отваря следния прозорец за дефиниране на
нелинейно поведение.
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Прозорец за дефиниране на нелинейно поведение за съответна ос.
+/-

Зададено по този начин за локалната ос, ще има пружинно действие и в двете
посоки. Това поведение е по подразбиране.

NL-

Направлението на отместването е срещуположно на нормалата на локалната ос
към която е реализирано – възможни са реакции само с положителен знак.

NL-

Отместването е в направление на нормалата на локалната ос към която е
реализирано – възможни са реакции само с отрицателен знак.

Разликата на нелинейното и обичайното поведение е илюстрирано в следния пример на
непрекъсната греда натоварена с концентрирана сила.

Деформиран модел със стандартни точкови опори
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Деформирана греда. Едностранно пружинно действие (NL+)
зададено към локална ос 3.
В ’Tower 6’, локалната ос на точковите опори, не се влияе от съвкупности. По правило,
програмата ориентира, локална координатна система на точковите опори на спрямо
глобалната на програмата. Л.К.С. на точковите опори може да се редактира с командата
’Промяна на ЛКС’.

3.1.7

База данни с масивни и тънкостенни напречни
сечения.

’Tower 6’ може да се създаде сечение с произволна геометрия. Две фамилии,
групи от напречни сечения са внедрени в програмата: масивни и тънкостенни. Двете
групи фамилии могат да се прилагат за гредови краен елемент. По често обаче
тънкостенните се използват за създаване на греди образувани от равнинни крайни
елементи .
Това е възможно чрез командата ’Генериране на греди от тънкостенни плочи’ която ще
бъде обяснена по-късно.
Геометрията на масивните и тънкостенните напречни сечения може да се вземе директно
от чертежа. За масивните се използват командите (’Плоча’, Повърхнинна опора’) а за
създаване на тънкостенното напречно сечение се използват линейни обекти (’Греда’,
’Линейна опора’).
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Геометрията на масивното напречно сечение бе зададено от ’Плоча’, където също
за тънкостенното бе използвана командата ‘Греда’.
По правило се създава напречно сечение, когато е необходимо се извиква от базата
данни.
При натискане на бутона ‘База данни с напречни сечения’ намираща се на
падащо меню ‘Конструкция', се зарежда следния диалогов прозорец:

Диалоговия прозорец ’База данни с масивни и тънкостенни напречни сечения’
Всички масивни напречни сечения които са коректно зададени се илюстрират в менюто,
където командите за редакция са от дясната страна на диалоговия прозорец.
Използването на полето ’Лява ивица’ и ’Дясна ивица’ дава възможност за промяна на
местоположението на напречното сечение в илюстрирания прозорец.
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Командното поле ’Добави’ добавя напречно сечение към базата данни. При стартиране
на полето командния ред добива следния вид.
<0 сел.> Повърхнинен обект – Селектиране(<Изход>):
Селекцията се извършва чрез кликване на ляв бутон на мишката върху кой да е ъгъл на
изчертана площ.

Новото напречно сечение е добавено с помощта на командата ’Добави’
При активирането на командата ’Копиране’, ще се добави ново напречно сечение с
същите характеристики.
Два пъти кликване върху напречното сечение ще се активира командното поле
’Редактиране’, програмата ще отвори следния прозорец за редакция на напречното
сечение.

Диалоговия прозорец за редактиране параметрите на напречното сечение.
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Геометрията на напречното сечение е показана в лявата част на диалоговия прозорец.
Програмата поставя служебно хоризонтални и вертикални линии на всяка една точка от
напречното сечение. Трябва да се отбележи, че кликването върху всяка едно число
поставено между хоризонталните и вертикалните, се оцветява в червено и може да се
коригира чрез ’L сегмент (cm):’.

Редакционното поле за коригиране на дължината на сегмента.
Използването на полето ’Наименование’ дава възможност да се зададе произволно име
на селектираното напречно сечение. Прилагането на създаденото напречно сечение към
гредова съвкупност става по познатия начин. При съвкупност на греда, в списъка на
командата ‘Сечение’ има ред с ’Масивни напречни сечения’. Оттам избираме желаното
масивно напречно сечение и го прилагаме към гредата.
Програмата дава възможност за оразмеряване на стоманобетонов елемент по зададеното
напречно сечение. Имаме възможност да селектираме всеки един от сегментите на
контура на напречното сечение, избрания сегмент се оцветява в червено и може да се
дефинира от падащото меню съответния вид армировка. ’Армировка по контура’. В
малкото квадратче под падащото меню се появява текущия сегмент и общия брой
сегменти.
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Именуването на текущия сегмент
Армировката Aa1, Aa2, Aa3 or Aa4 се добавя за текущ сегмент, където не желаем да
армираме използване опцията ’Без армировка’. Когато имаме пресичащи се на ъгъл
армировки в напречното сечение, има опции ’Армировка в началото на сегмента’ и
’Армировка в края на сегмента’ координират застъпването на пресичащите се
армировки. Трябва да се отбележи, че наименованието на сегментите става обратно по
часовниковата стрелка.
С командата ’OK’ ще се потвърдят всички корекции, и програмата ще остане в готовност в
главния прозорец.
С активирането на командата 'Изтрий', текущото избрано напречно сечение ще се изтрие
и
’, променят местоположението на текущото напречно
от базата данни, стрелките ‘
сечение спрямо останалите напречни сечения.
Радио-бутоните ’Масивни напречни сечения’ и ’Тънкостенни напречни сечения’ дефинират
основния тип напречно сечение.
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Радио-бутоните за дефиниране на типа напречното сечение
Всички команди за създаване на тънкостенно напречно сечение са същите както при
масивните:

Диалогов прозорец за дефиниране на тънкостенните напречни сечения.
Полето ’Дебелина’ при редактиране на тънкостенни напречни сечения се използва за
задаване на дебелината на текущия сегмент. Полето ’Дебелина за всички сегменти’ се
използва за задаване на дебелина за всички сегменти. Другите параметри са подобни
както при масивните напречни сечения.
Задаването на гредова съвкупност от тънкостенните напречни сечения също е възможно,
но това не е основната цел на „тънкостенните напречни сечения”, свързано с
несъвършеното изчертаване на геометрията.
Всички масивни и тънкостенни напречни сечения са възможни да се задават като гредова
съвкупност.
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Селектиране на масивни и тънкостенни и масивни напречни сечения.
Използването на полето ’Редактиране’
геометрията напречното сечение.

3.1.8

дава

възможност

за

бърза

редакция

на

Генериране на тънкостенни напречни сечения

Използването на командата, намираща се при падащото меню конструкция, дава
възможност да се задава тънкостенни греди със сложно сечение, изградени главно
от равнинни крайни елементи. Стартиране на командата изисква първа точка от
оста на тънкостенната греда:
Първа точка:
При избор на първа точка следва да изберете:
Втора точка (Крива):
Възможно е да изберете втората точка или да изберете под-опцията ‘Крива’, с която може
да се изчертае кривата.
Трябва да се има предвид, че се въвежда дъга от окръжност по три точки:
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Диалогов прозорец за дефиниране параметрите за съставяне
на греда с тънкостенно напречно сечение.
Базата данни от тънкостенни напречни сечения е показана в горната част на прозореца. В
програмата са внедрени 4 вида напречни сечения, текущото е оцветено в червено. За
улеснение при избора може да използваме стрелките ’ ’ и ’ ’, които ни помагат да
локализираме напречното сечение. Избраното напречно сечение се изобразява в
централната част на диалоговия прозорец.

Частта от диалоговия прозорец където се изобразява текущото напречно сечение.
С натискането на бутона 'Редактиране’ ще се отвори прозорец за промяна на основните
параметри на тънкостенното сечение.
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Диалогов прозорец за дефиниране параметрите
на тънкостенното напречно сечение.
Работата с този прозорец е същата като при ’База данни с масивни напречни
сечения’, което няма да се обяснява още веднъж.
Активирането на командното поле 'Подравняване’ ще даде възможност за подравняване
и изместване на оста спрямо желана от нас точка.

Диалогов прозорец за подравняване на напречното сечение
Този прозорец се използва предимно при дефиниране на гредова съвкупност.
Характеристиките за дефиниране на материала се задават от бутона в дясно от
напречното сечение. Тези характеристики може да се редактират директно или от списъка
на командното поле ’Материал’ .
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При включена отметка ’Автоматично генериране на редуктор’, програмата ще постави
ос на редуктор за напречното сечение.
Промяната на локалната ос на съставеното сечение може да стане чрез ’Промяна на
ЛКС’. Активирането на тази команда ще изиска помощ от чертежа.
Промяна на Л.К.С. (Точка определяща ос 2 / <Изход>):
Както се разбрахме по рано ос 1 е винаги по оста на елемента, кликване върху подопцията ’Точка определяща ос 2’ ще доведе до следния резултат.
Промяна на Л.К.С. (Точка определяща ос 3 / <Изход>):
Сега селектираната точка ще определи равнината определена от локални оси 1 и 3. С
кликване още веднъж върху под-опцията ще се върне първоначалния вид на командното
поле.
Как точно ще изглежда гредата, може да се разбере от прозореца долу в ляво. Под него
има бутони за различни погледи на гредата. Те работят по същия начин, както при
прозореца ’3D Изглед’.
При потвърждаване с ’OK’ прозорецът ще се затвори и като резултат ще се появи
генерираната греда.

Използването на командата
’Генериране на тънкостенно напречно сечение’

3.2

Натоварване

3.2.1

Промяна на случаи на натоварване

Промяна на текущия случай на натоварване става с иконите, разположени в
дясната част на полето за наименование на случаите на натоварване.
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Тези икони променят товарния случай
С този бутон се извиква следващия случай на натоварване спрямо текущия.
С този бутон се извиква предишния случай на натоварване спрямо текущия.
Тази опция се използва често когато се контролират случаи на натоварване при модул
„Обработка на резултатите”.

3.2.2

Повърхнинно натоварване

С опцията ’Вълшебник’ на командата е възможно да се активират автоматично
натоварвания. Типът на дефинираните натоварвания са: тегло, сняг, натиск, вода и
почва.

3.2.3

Подвижно натоварване

Също е възможно да се задава подвижен товар върху равнина на
конструкцията. Тази опция е особено полезна имайки предвид факта, че повечето
подвижни товари контактуват директно с повърхността на конструкцията.

3.2.4

Линия на влияние

Селектирането на командата 'Линия на влияние’ ще даде възможност за задаване
на точка и вид на линията на влияние.
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Диалогов прозорец за задаване на линията на влияние
На показания диалогов прозорец линията на влияние се избира чрез радио бутона. Видът
на линията на влияние е показан в две колони за „за греди” и за „точкови опори”.
Селектираните влияния отговарят на локалните оси на елементите към които се задават.
След като сте избрали за кое усилие искате да получите линия на влияние,
потвърждавате с бутона ’OK’, програмата ще затвори диалоговия прозорец. Тук следва
да се изисква обект за задаване на линия на влияние и местоположението на точка върху
него:
<0 сел.> Греда за която се иска линия на влияние – Селектиране (<Изход>):
Избор на точка от гредата.
Място на линията на влияние:
Разбира се с помощта на „прихващане на точки”, вие трябва да прецизирате избора на
точка. Селектираното място ще се обозначи по познат начин със символ, и в скоби ще се
появи името на линията на влияние.
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Създаване на линията на влияние за огъващ момент ’M3’
с централно разположена точка на гредата.
Ако при избора селектираме влияние за опора, ще се появи следния вид на командното
поле.
<0 сел.> Точкова опора за която се иска линия на влияние – Селектиране (<Изход>):
При избора на точковата опора, програмата ще обозначи със символа за линия на влияние
точковата опора.

Създаване на линия на влияние за реакция ’R3’ на точкова опора.
Разбира се тази процедура на програмата не може да редактира, ротира, отмества. Всички
грешки при въвеждането на данни ще бъдат отчетени от ’Контрол на въведените
данни’.
Важно е да се отбележи, че при задаване на линия на влияние в падащото меню на
случаите на натоварване се появява случай, наречен ‘Линия на влияние (...)’,като в скоби
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е поставено усилието, за което е зададена. Всяка нова зададена линия на влияние
създава нов случай на натоварване. Като в този случай на натоварване е невъзможно
добавянето на други товари и участие му в комбинация.
Изтриването на линия на влияние става чрез 'Изтриване', в командно поле ’Случаи на
натоварване’.

3.2.5

Предварително напрягане

В диалоговия прозорец на програмата е възможно да
ексцентрицитет спрямо локална ос 3 в началото и в края на елемента.

се

дефинира

Редактирането на полето за дефиниране на ексцентрицитети.
Ексцентрицитетът спрямо локална ос 3 става чрез командно поле ’e3,p =’ за началото,
съответно ’e3,k =’ за края на елемента.

3.2.6

Осово напрягане

Командата ’Осово напрягане’ се намира в падащо меню ’Натоварване’ и се
използва за задаване на осова напрягаща осова сила за селектираната греда.
Подобно на температурно разширение. Осовото напрягане следва да се прави при
модел с отнети степени на свобода по посоката на силата. При модел с възможна
деформация, осова сила няма да се появи при напрягането, а само преместване по оста на
елемента. Активирането на командата довежда до следния вид на командното поле:
<0 сел.> Осово напрягане – Селектиране ( Всичко / Прозорец / пОлигон / преСичаща /
Екстри / Деселектиране / <Изход> ):
Ако някои от селектираните сечения имат различно напречно сечение и те не отговарят
на дадени условия, програмата ще ги отхвърли от селекцията и ще покаже следното
съобщение:
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Ако имате селектирани греди с еднакви напречни сечения, диалоговия прозорец има
следния вид:

Диалогов прозорец за задаване на осово напрягане
Видът на напречното сечение се показва в дясната част на диалоговия прозорец. В лявата
част се изписва вида на материала и при клетка ’Сила’ се задава големината на силата.
Ако имате селектирани различни напречни сечения, в дясната част от прозореца се
изписва ’Различни напречни сечения’, а в прозореца няма да се изобрази никое от тях.

Диалогов прозорец за осово напрягане при
селектиране на различни напречни сечения.

3.2.7

Конвертор на натоварванията

Програмата ’Tower 6’ програмата прави възможно конвертиране на площен
товар по криви линии. ’Концентрирани сили’ е новата възможност на диалоговия
прозорец, като в него е предвидена опция за разстояние между тях.
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Диалогов прозорец – при конвертор на натоварването.

3.3

Проверка и контрол на въведените данни

3.3.1

Използване на командата ”Диагонална линия на
повърхнинните обекти”

Командата ’Видимост’ се използва за добавяне на информация при
изобразяване на площните обекти (плоча и повърхнинна опора) за задавания модел. При
включена видимост на „диагонала”, програмата автоматично задава конкретно зададените
параметри даващи информация на видимите обекти.

Изглед на площен обект при видимост на „диагонала”
Автоматично дефинирания вид на „диагонал”, може да се промени чрез
’диагонална линия на повърхнинните обекти’. Веднъж селектирали тази
команда от падащото меню ’Помощно ниво’, дава възможност за задаване на
различен наклон и посока на характеристиката „диагонал”, зададена по две точки.
<0 сел.> Диагонална линия на повърхнинните обекти – Селектиране ( Прозорец /
<Изход> ):
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При завършване на избора на обекта, вие можете да промените директрисата на линията,
като зададете две нови точки от контура на повърхнинния обект.
Първа точка:
Втора точка:
Програмата ще прекрати командата чрез натискане на ’Изход’.

Видът на диагонала се променя чрез задаване на две нови точки.

3.3.2

Промяна на Локалната координатна система на
обектите.

Зададената локална координатна система може да се промени чрез ’Промяна
Л.К.С’, от падащото меню ’Корекция’. При стартиране на командата, командният
ред изглежда така:
<0 сел.> Промяна Л.К.С. – Селектиране ( Всичко / Прозорец / пОлигон /преСичаща/
Екстри / Деселектиране / <Изход> ):
Едновременната промяна на Л.К.С. на точков и линеен обект е невъзможно. Разбира се
използването на опциите за селектиране са възможни, необходимо е да изберете даден
обект и всички подобни на него ще се селектират. Затова е необходимо да селектирате
първо точковите опори, а след това линейните, или друг тип обекти, на които ще се
коригира Л.К.С.
Ако точковата опора бъде селектирана, програмата ще даде възможност за посочване на
директрисата на ос 3, като зададем точка от равнината.
Промяна на Л.К.С. (Точка за определяне на ос 3 / Радиално / <Изход> ):
Селектирането на под-опцията ’Точка определяща ос 3’ ще даде резултат за задаване
на точка от равнината за друга локална ос.
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Посоката и ориентацията на селектираната локална ос (например селектирана локална ос
3) може да се зададе по два начина: радиално и паралелно. В радиално отношение
локална ос 3 на селектирания обект се задава около точка и осите на точковите опори се
подреждат по следния начин:

Радиално задаване на локалната ос на обекта
При паралелно дефиниране, зададената точка дава ориентацията на локална ос 3,
програмата образува дясна тройка на координатната система. Локалните оси на
координатни системи са успоредни.

Паралелно дефиниране на ориентацията на локалната система
При селектирането на под-опцията, се променя начина на промяна на локалните оси. При
избор на ’Радиално’, означава че една от локалните оси на всички точкови опори ще се
пресичат в една точка.
Веднъж активирали локална ос 3, програмата ще изиска и дефиниране на точка от
равнина, перпендикулярна на ос 3.
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Промяна Л.К.С. (Точка определяща равнина 2-3 / <Изход> ):
На същото място ’Точка определяща равнина 2-3’ ясно показва коя равнина ще се
дефинира, при кликване с левия бутон на мишката ще се определи нова равнина или:
Промяна Л.К.С. (Точка определяща равнина 1-3 / <Изход> ):
С кликване върху под-опцията, се променя равнината на задаване .

ЛКС на всички точкови опори беше променена спрямо локална ос 2
ориентирана с равнина с нормала - локална ос 3

3.3.3

Контрол съвкупностите

Няколко важни иновации са реализирани с версията ’Tower 6’ от командното
поле ’Контрол на съвкупностите’: визуализация в прозорец ’2D изглед’, използвайки
цветовото пояснение ’Контрол на съвкупностите’ става възможно и за натоварванията.
При активиране на командата се появява следния вид на командното поле.
<Всичко> Контрол на съвкупностите – Плоча/Стена (Промяна съвкупностите / избор/
<Изход ):
Името на текущата активирана съвкупност за контрол ще бъде изписана (Плоча/Стена), и
програмата ще покаже чрез легенда в прозорците ’2Д изглед’ и ’3Д изглед’.
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Програмата показва на дисплея всички налични съвкупности,
оцветени за по-добро разграничаване.
Веднъж селектирана опцията ’избор’, ще се активира следния прозорец:

Диалогов прозорец за задаване на промяна на параметрите
на видимостта на съвкупностите.
Както казахме, дава се възможност за контрол на въведените данни, различни типове
конструктивни елементи, за различни видове натоварвания: площни, линейни и точки.
Комбинираният прозорец (конструктивни елементи и плочи) - в дясната част от прозореца
се изобразява наличните съвкупности за промяна. Разбира се, тези обекти са налични в
модела.
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Контрол на съвкупностите за греди.
Описанието на съвкупността е в колона ’Наименование’, където служебно зададения на
текущата съвкупност цвят е в колона ’Цвят’. Възможно е обаче, при желание от ваша
страна този цвят да бъде променян.

Кликването в дясната част на полето ’цвят’ отваря палитра,
с която може да се редактира цвета на текущата съвкупност.
Ако селектираме контрол на съвкупностите за натоварване – отново ще може да видим
всички налични съвкупности в колона ’Наименование’.
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Контрол на съвкупностите за площни товари
Генериране на цветови масиви
Активирането на полето ’Генериране цветове’ ще върне като резултат прозорец за
въвеждане на начален цвят, след което при потвърждение с ’OK“, всички различни
съвкупности на избрания обект ще бъдат оцветени в различни цветове спрямо избрания
начален цвят.

Прозорец за генериране на цветови масиви
Отметката ’Полутонове’ е също налична, на гореспоменатия прозорец.
Ако при
потвърждението с ’OK“, отметката е включена. то наличните съвкупности ще се оцветят в
различни полутонове на началния цвят.
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Различни полутонове на началния цвят бяха зададени.
’Опции за 2Д изглед’
Отметката ’Покажи напречните елементи’ се използва за изобразяване на елементите
в разрез от равнината на плочата. При избор на „греди”, в „2D Изглед”, ще се изобразят
колоните в сечение. При избор на „плоча/стена” в „2D Изглед”, ще се изобразят шайбите
в сечение.

Изглед при избрана отметка ’Покажи напречните елементи’
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3.4

Командите за въвеждане на данни, които не
са част от конструкцията

3.4.1

Помощни оси

Дефиниране на наименование на оси, както и автоматично генериране при
изчертан модел е вече възможно при ’Tower 6’. Командното поле е променено от
предишни версии и има следния вид.
Веднъж селектирали командното поле ’Оси’, една хоризонтална и една вертикална
ос определят началото на координатната система (точка 0,0) :
Y оси (Обозначения / Отместване / изтриване / Промяна / Реф.ос. / Ген / <Край>/ Друго
направление):
При редакция винаги работим или само с вертикални – ‘Y-оси’, или с хоризонтални ‘Xоси’. Промяната на текущото направление става чрез ’Друго направление’. За да
разберем кое направление е текущо най-отпред на командния ред е изписано едно от
двете, ‘Y-оси’ или ‘X-оси’.

3.4.1.1 Автоматично генериране на оси
Като добавка, може да се генерират оси на база изграден модел във версия
’Tower 6’. Генерирането стартира с командата ’Ген’ на командното поле. Като резултат,
навсякъде, където има точкова опора, условие за подпиране на плочата и на всяка точка
от контура на плочата ще се генерират автоматично оси. Генерирането е възможно, както
в хоризонтален ’2Д изглед’, така и във вертикален ’2Д изглед: „име рамка”’.

3.4.1.2 Промяна на името на осите
При избор на под-опцията ’Обозначения’ от командното поле, ще променим
наименованието на оста:
Име X - оси ( Стил / <Край>):
Сега е нужно да изберете дадена ос и ще можете да въведете желаното от вас име. При
селектирана ос, се изобразява следния команден ред. Преди ‘:’ - двоеточието, е
служебното име на оста, което не може да се променя.
Име оси ’n’: 1
На мястото ’n’ се изписва така нареченото служебно име, а ’1’ е стойността, която може да
се променя. Потвърждаването и края на работата с командата става чрез ’Край’ на
командното поле.
При избор на под-опцията ’Стил’ на командното поле, се появява нов прозорец със
следното наименование:
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Диалогов прозорец за задаване на стил на надписване на осите.
В този диалогов прозорец може да се
хоризонталните, така и за вертикалните оси.

задават

стил

едновременно,

както

за

Прозорец за въвеждане на стил на обозначения.
Зададените опции дават възможност за именуване на римски цифри и буквени оси.
Отметката ’Изтриване на съществуващите означения на осите’ се използва за
изтриване на зададени имена на осите.

3.4.2

Избор на помощни „слоеве”

Програмата е добавила четири нови ’слоеве’, които се използват за различна
цел при построяването на конструктивни елементи.
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Диалогов прозорец за избор на текущия ‘слой’

3.4.3

Котировки

Три нови типа на стрелките са добавени. Сега е възможно да се зададе
различна височина на котировъчния текст и големината на котировъчната линия. Всички
опции могат да се коригират в менюто ’Параметри’.

3.5

Обозначаване на елементите

Въведена е възможност за текстово и цифрово наименование на обектите,
задаване на различни съвкупности или група от съвкупности с една и съща „позиция” за
конструктивните елементи (плочи/стени, греда/колона и всички условия на подпиране).
Тази ”позиция” се отразява в текстовата справка. По същия начин това име „Позиция”, ще
се отрази в графичните блокове съставящи документацията.
При обозначаването на елементите програмата следи местоположението на обектите, като
сравнява координатите на центъра на тежестта. Първо се сравняват Z -координатите, след
това Y координатите и накрая X координатите. Да предположим че всички греди от един
модел имат „позиция”: първо се откриват всички обекти с най-близка Z координата,
поставя се „индекс на позиция”, след което се сравнява центъра на тежестта на всички с
най-близка Y координата, поставя се „индекс на позиция”, и накрая се „позиционират”
всички останали с най-близки X-координати. С други думи това е методиката която
използва програмата за наименуване на обектите.
Командата за работа се намира в падащото меню ’Помощно ниво’.

3.5.1

Обозначаване на елементите

Командата ’Обозначаване на елементите’ се използва за директно задаване
на позиции на обекта от чертежа, при включването и, командното поле добива следния
вид:
<0 сел.> Редактиране означението на елемента – Селектиране ( Всичко / Прозорец /
пОлигон / преСичаща/ Деселектиране / <Изход> / Обновяване на индексите / Изтриване
на означения):
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Трябва да се отбележи, че може да се селектират обекти само на една съща база
например, само греди или само плочи – може да се селектират едновременно.

–

При завършване на селекцията, диалоговия прозорец добива следни вид:

Диалогов прозорец за задаване на „позиции”
Командното поле ’Описание на позициите’ се използва за дефиниране на имена на
позициите.
Полето ’Номерирани позиции’ служи за дефиниране на служебни номера на обектите по
зададено име. Когато отметката е включена следваща опция по-надолу става възможна за
редакция.
Полето ’Стартов номер’ се използва задаване на стартовия номер. Ако бъде зададено 0,
програмата ще зададе към всеки един „позициониран” обект пореден номер. При
изключена опция ’Номерирани позиции’, всички обекти ще имат името зададено в
гореописания прозорец.
При включена опция ’Групиране на колинеарни’ програмата ще групира обекти с найблизки по координати център на тежестта и ще даде една и съща „позиция” на всяка една
и съща група.
Освен „Позиция”, програмата ще зададе автоматично и „индекс на позицията”. Тези
индекси, ще бъдат отделени с тиренце (’*-n’), видимостта на индекса на позицията може
да се коригира от менюто ’Видимост’.
Командното поле ’Изтриване на означението на елемента’ се използва за изтриването
на зададените „Позиции”.
Активирането на командното поле ’OK’, ще изтрие обозначението на всички селектирани
обекти. Видимостта на позициите се коригира от ’Видимост’, за всеки вид обект.
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Дефинирането на „Позиции”, беше зададено
от командата ’Обозначение на елементите’
Използването на ’Обозначения на елементите’ дава възможност да се промени
„позицията” на предварително обозначени елементи. Ако всички елементи имат едни и
същи „позиции”, програмата ще върне следния прозорец:

Всички селектирани обекти имат едни и същи параметри
Ако селектираните обекти имат различни параметри, се появява следния обект:
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Параметрите ’Описание на позициите’ и ‘Номерирани позиции’
не са еднакви за всички селектирани обекти
Командния ред ще остане толкова дълго, колкото е необходимо, при изход от командата
натискаме ’Изход’.
<0 сел.> Редактиране означението на елемента – Селектиране ( Всичко / Прозорец /
пОлигон / преСичаща/ Деселектиране / <Изход> / Обновяване на индексите / Изтриване
на означения):
Селектирането на командата ’Обновяване на индексите’ ще обнови индексите. Тази
команда е полезна, тогава сте направили корекция при номерацията на индексите
(въвели сте нова позиция на име на обект, или сте решили, че даден обект няма да има
„позиция”).
Под-опцията ’Изтриване на всички означения’ се използва за изтриване на всички
въведени „позиции” на елементите.

3.5.2

Генериране на обозначения на елементите

Командата ’Генериране на обозначения на елементите’
се използва за
едно-временно задаване на „позиции” на различни тип обекти. При активирането и
се отваря следния прозорец:
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Диалогов прозорец за генериране на „позиции”
В горната част на диалоговия прозорец се появяват всички въведени нива на модела.
Името на нивата може да се зададе в колона ’Име на ниво’ .Тяхната Z координата е
показана в колона ’Z’. Дясната част на прозореца е разделена на две: ’Греди’ и ’Плочи’ .
„Позицията” на плоча/греда на зададеното ниво се задава в ’Описание’, стартов номер
се използва при наличие на повече от една плоча на едно ниво - ’Номер’. Двойното
кликване с десен бутон на мишката отваря следното помощно меню:
’Приложи на всички’ – Зададеното в текущата клетка се добавя по всички нива
’Премахни на всички’ – Добавеното име се изтрива на всички нива.
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Падащото меню при двойно кликване с десния бутон
При този диалогов прозорец отметката за всяко етажно ниво ’Настр.’, спомага да се
задава „позиция” на гредата съответно като се използва името зададено при плочата или
името на зададено при гредата. В случай, че добавения брой на това ниво е 101, има още
три плочи на същото ниво то при включена отметка номерацията на гредите ще започне
от 104. Когато тези отметки бъдат включени, полетата за редакция на „греда” са
невъзможни за редакция.
Отметката при колона ’Номера’ се използва за дефиниране, където плочи/греди на
текущото нива са „позиционирани”.
Двойното кликване върху тези полета отварят падащо меню, което предоставя следните
характеристики:
’Включено’ – всички отметки са включени по нивата надолу
’Изкл. всичко’ – всички отметки са изключени
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Падащото меню за бързо включване на всички отметки.
В по-долната част на прозореца е менюто за генериране обозначения на другите обекти.

Група параметри за генериране на „позиции” на стени
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За всеки един от тези обекти има поле за дефиниране на „позицията” - ’Описание’, и
стартов номер при полето ’Номер’. При включване не отметката ’Номериране’ се
поставят поредни номера на елементите.
Когато отметката ’Групиране на колинеарни’ е включена, програмата дава една и съща
„позиция” при обекти, които се намират един върху друг във вертикална равнина.
Текущото състояние на параметрите за автоматично генериране може да се запамети от
командното поле ’ ’ ,което при активиране изисква име на текущата конфигурация:

След като напишете името на текущата конфигурация с ’OK’ потвърждавате записа, и
вече в падащото меню, можете да е изисквате когато ви потрябва:

Всички налични конфигурации може да се изискват по всяко време. От падащото меню.
При

се изтрива текущата конфигурация .
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Частта на диалоговия за дефиниране на конфигурация на параметрите.
След натискане на ’OK’ , ще затвори прозореца и всички параметри за автоматичното
генериране ще бъдат изпълнени.

Резултат от работа с полето ’Генериране на обозначения на елементите’
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3.6

Конфигурации на програмата (Setup menu)

Конфигурациите база данни на ’Tower 6’ се намират в следната директория
’Documents and Settings\<User name>\Application Data\Radimpex\Tower6’ –
където файловете са налични за всички конфигурации на програмата.

3.6.1

Параметри

Голямо количество от параметри за редактиране може да се задават в тази
команда, спомагащи за улесняването на работата и отстраняване на грешки във версия
„Tower 6”. Дава възможност за редакция едновременно настройките на
’Екран’ и
’Хартия’.

Прозорец за настройка на параметрите
При налични параметри за едно работно място или един начин на работа, настройването
се улеснява чрез
’Импорт’ файл, който дава възможност за извикване на вече
дефинирани настройки:
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Диалоговият прозорец за извикване на параметри
Файлът съдържащ информацията е със следното наименование ’Tower.$dis ’. Сега е
необходимо да го локализирате и да натиснете ’Отваря..’. Всички конфигурации, които са
били записани в базата данни ще се приложат в настройките на ’Tower 6’. Ако се случи
добавяната конфигурация да има същото име на изходящата , ще се появи символ ’*’ при
добавянето и.

3.6.2

Опции

Осветление за 3D изгледа

Прозорецът от „Опции” има опция „Осветление на 3Д изгледа”, с която може да се избере
вид на осветлението на рендирания модел. Налични са три вида: ’По-ярка сцена’,
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’Нормално осветена сцена’ и ’По-тъмна сцена’. Тези сцени дават различна яркост на
контраста на обекта при пълно рендиране.
Автоматичен запис

С помощта на този диалогов прозорец може да се дефинира функция за автоматичен
запис на въведените данни (име на файл ’*. twp ’) и на създаваната документация (име на
файл ’*.twp_d’). Включването на тази опция става с отметката ’Включване на автоматичен
запис’.
Стъпката на периодичния запис се въвежда при: ’Автоматичен запис през’, където има
поле за задаване на стойността в мин.

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

74

Прозорец за дефиниране на директорията, за автоматичен запис.
Всички тези автоматични записи могат да се извикват по всяко време чрез командата
’Възстановяване на файл’. При активирането на това поле се появява следния
диалогов прозорец:

Прозорец за възстановяване на файлове.
Диалоговият прозорец показва последните 10 броя запазени данни, срещу тях са
записани дата и час на записа. Програмата прави последователно десет броя записи, при
запълване на десетте позиции, се прави презапис на върху онази - с най-стара дата.
Имената на различните обекти е в колоната ’Проекти’, като времето на последния запис
е в колона ’Време’. Ако има проект, на който автоматичния запис се е провел преди вие
да му зададете име, то можете да го откриете в базата данни с име ’No name’.
Текущо селектираната база данни се оцветява в различен цвят, след което при натискане
на възстановяване се отваря следния прозорец:
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Прозорец за запис на избраната база данни за възстановяване
Това е стандартен диалогов прозорец за запис на файл. Просто програмата отваря
последния прозорец в когото сте записвали проект.
Активирането на полето 'Изтриване', изтрива селектирания запис от базата данни .
Командното поле ’Справка за възстановяване’ служи за възстановяване на справка:

Работата с този диалогов прозорец е еднаква с тази на възстановяване на данни.
Необходимо е да се запомни, че възстановената база данни трябва да е със същото име и
същото местоположение, за да може по-лесно да се проследяват файловете при
възстановяване
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Резултати

При натискане на
характеристики:

„резултати”,

намиращо

се

в

„опции”

са

налични

следните

Показване на екстремни стойности при повърхнини – тази отметка помага, при
анализирането на влиянията на повърхнинните обекти. Показва екстремни стойности със
символ.
Показване на резултат в 3D – тази опция се използва където е необходимо да се
показват стойности към диаграмата на влиянията в ’3Д прозорец’.
Два цвята за изолинии и легенда – при включването на тази опция „пълната” палитра
се преобразува в полутонове на два основни цвята, обикновено тези, които са
положителни са един цвят и тези, които за отрицателни са друг.
Брой изолинии за усилията в повърхнинните обекти – тази опция дефинира броя
изолинии за влияния в повърхнинни обекти.
Брой изолинии за армировка – тази опция се използва за дефиниране на брой
изолинии при показване на армировката.

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

77
Изчисление

Този под-прозорец се използва за дефиниране на начина на изчисление. Повече
информация можете да откриете в точка. ’5.1 Изчисление на модел с голям брой
възли’.
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Отмяна на автоматичния отговор

Командното поле за отмяна на автоматичния отговор
Тази команда има следното значение. По време на използването на програмата, на някои
команди се появява съобщение носещо информация за предпоставките за работата им.
Едновременно с това имаме опция на диалоговия прозорец „не показвай повече”. Тази
отметка скрива прозореца. Докато не нулирате с гореописаната команда.

3.6.3

Икони

Използването на командното поле ’Икони’ служи за извикване на необходимите
икони, ленти с инструменти:
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Диалоговият прозорец за дефиниране на икони
Този диалогов, както казахме е направен за персонализация на работното място. В
горната лява част на прозореца се намира падащо меню, с което се локализира кои икони
ще редактираме.

Избраният вид икони бе избран за редакция
Всички икони които се отнасят към избраното под-меню се визуализират под него.
Подредбата е същата както при лентата с инструменти на екрана.
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Група икони за горна лента
Нагоре ’ и ’
Надолу’ се използва за промяна на
Използването на командите ’
съществуващия ред на подредбата на групи икони. Ако желаем дадена група да е на
точно определено място, е необходимо да е селектираме и след това да е преместим с
един от тези два бутона.
Командното поле ’Добавяне’ добавя автоматично „нов панел с инструменти”, обратната
команда ’Изтриване’ изтрива селектиран съществуващ панел. При заявка на изтриване
на пълен панел, се появява следното предупредително съобщение:

Всички икони принадлежащи към дадената група „панел” се визуализират в долната лява
част на прозореца:
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Икони, принадлежащи към група ’Файл’

Позицията на селектираните икони в групата може да се променя чрез ’
Надолу’.
Селектираната икона може да се премахне
необходима икона може да се добави чрез
.

Нагоре ’ и ’

от групата, с командното поле

, а

Командното поле за добавяне на дадена икона от общия списък.
Трябва се отбележи, че едновременното селектиране с цел вмъкване към дадената лента
или премахване е възможна.
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Необходимо е да се отбележи, че всеки един модул от програмата има определен брой
икони. Избора на различен модул (набор с икони) се сменя от падащото меню, намиращо
се в дясната горна част на прозореца.

Модулът ’Въвеждане на данни’ беше избран за редакция.
Вие може свободно да редактирате всички икони с изключение на групите ’Случаи на
натоварване’, ’Етапи на строежа’, ’Мащаб’ и групата ’Избор на влияния’ (която се
намира в модул „Обработка на резултатите”). Наименованието на тези групи с шрифт с
по-лек оттенък от останалите, при тези групи не може да се добавя или премахват икони
от общия списък.
При потвърждение с ’OK’, диалоговия прозорец ще се затвори, и всички нови икони ще се
появят на съответните панели. Съответно ако сте създали празен панел с инструменти
програмата ще подскаже със следното съобщение:
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3.7

Експортиране на геометрията в „DXFФормат” (DXF Export)

Тази команда се използва за експортиране на геометрията на модела с *.DXF
разширение – Това разширение е универсално и прави приложението на модела
достъпно за редица програми (Autocad, като пример). Намира се в ’Файл’ и след
избирането му се отваря следния диалогов прозорец:

Диалоговият прозорец за експортиране в DXF-разширение.
В полето е показана директорията на пътя на файла, където ще се запамети файла. Този
прозорец е стандартен за ’Windows’ средата и промяната на местоположението на файла
става чрез ’Browse’.
Селектирането на необходимата мерна единица е показана в падащо меню.
Накрая, необходимо да се отбележи начина на подреждане на обектите в DXFразширение. Плочите се намират в слой ’PLATE’, гредите в ’BEAMS’ а подпиранията
съответно, повърхнинна, линейна точкова и опора в слоеве ’AREA SUPPORT’, ’LINEAR
SUPPORT’ и ’POINT SUPPORT’. Плочите и линейните обекти имащи кривина се намират в
отделни слоеве, ’PLATE MESH’ и ’PLATE SUPPORT MESH’ където съответно равнинните
хоризонтални обекти за съставени от част от дъга или окръжност, а вертикалните
криволинейни обекти от линии - многоъгълници съставящи кривата повърхнина.
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4. МОДАЛЕН АНАЛИЗ
4.1

Изчисление

Диалоговият прозорец за дефиниране на параметрите на модалния анализ
В горната част на комбинирания прозорец, се показват всички налични товарни
състояния, въведени в модул ”Въвеждане на резултатите”. В колоната ’Коеф.’, вие
трябва да въведете скалиращия коефициент отчитащ колко маса ще бъде включена при
съставянето на модалните форми. (Например, 100% на теглото на конструкцията, 100%
теглото на постоянните товари и 50% от теглото на временния товар). Като тегло на
конструкцията е отчетено от програмата, подсказвайки с символа “(g)”.
Отметките ’Пренебрегват се трептения по оси X, Y or Z оси’ се използват за
пренебрегване на трептенето на масата при съставянето на модалните форми. С други
думи, филтрирането на ненужни форми е възможно. Като често използване е отметката
отговаряща за ос “Z”. Ако път въведем “X” и “Y”, то възможни ще са само трептения по ос
“Z”.
Определянето на броя на модалните форми, който не може
(регистрирана версия), се задава в полето ’Брой на формите’.

да надхвърля

128

Активирането на полето ’Сеизмичен анализ – допълнителни опции’ ще отвори нов
прозорец за дефиниране на параметри възможни във версия “Tower 6”.
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Диалоговият прозорец – Сеизмичен анализ – допълнителни опции
Начин за разпределение на масите:
-

-

Реално разпределение на масите – масата се съсредоточава във възела при
крайните елементи, съобразявайки обкръжаващите го обекти и товари с
присъединена маса, аналогично на версия ’Tower 5’.
Маси концентрирани само в селектираните нива – този начин на
разпределение, изисква да зададете всички маси по нива които ще участват в
съставянето на модалните форми.

Всички нива са селектирани с изключение на ниво ’0.00’
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По този начин групирани, масите на вертикални конструктивни елементи (колони, шайби)
ще бъдат концентрирани на съответното ниво. Селектирането на дадено ниво се извършва
с помощта на отметката срещу всяко едно ниво.
Други допълнителни опции се използват за да се моделира по-точна природата на
конструкцията при съставянето на модалните форми. (Конструктивния анализ и
оразмеряването от сеизмични въздействия) се различават от параметрите на статичния
анализ.
-

Коефициент на огъвателна коравина на хоризонтални плочи – този
коефициент се използва за редуциране огъвателната коравината за сеизмичен
анализ. Този коефициент има големина от 1.0 до 0.001, където при стойност 1.0
огъвателната коравина остава непроменена, а при стойност 0.001 огъвателната
коравина се редуцира 1000 пъти. Този коефициент няма да има ефект върху
фундаментни плочи – при наличието на повърхнинна опора.

-

Коефициент на огъвателна коравина за греди в хоризонтални плочи –
Параметърът служи за редуциране на огъвателната коравина на греди в
хоризонтални плочи. Коефициентът има диапазон 1.0 до 0.001 при стойност 1.0
гредите са с реалната си коравина, а при 0.001 огъвателната коравината на
елемента по локални оси 2 и 3 намалява 1000 пъти. Тази опция за гредите не може
да се приложи за греди – елементи използвани за основи с винклерова константа.

-

Коефициент на огъвателна коравина за вертикални стени – използването на
този параметър спомага за редуцирането на огъвателната коравина на вертикални
стени. Този коефициент има стойност от 1.0 до 0.001 и има същия физически
смисъл както посочените по-горе.

-

Коефициент за коравината на опорите – Използването на този параметър
спомага за редуцирането на винклеровата константа, създадена в статичния модел.
Скалира спрямо зададения коефициент и при търсенето на модалните форми на
сеизмичния анализ, тя е друга.

-

Взаимодействие между две перпендикулярни шайби – този параметър се
използва за дефиниране начина на връзката между две перпендикулярни
направления и ефектите от увеличаващата им се коравина. Съдействащата ширина
на тази зона се определя от коефициента (n) който умножава дебелината на
стената (d).

Съдействаща ширина на стената
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Добавените опции към сеизмичния анализ са изписани в главния диалогов прозорец.

Част от диалоговия прозорец, където се изписват
добавените опции към сеизмичния анализ.
За модели, които имат не-линейно поведение, модален анализ не може да се осъществи, и
програмата ще върне следното съобщение.
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4.2

Контролиране на разпределянето на масите
(Маси)

Диалоговият прозорец ’Маси по нивата’
Диалоговият прозорец се отваря чрез под-опцията „отчет”. Когато отметката
’Представяне – едно ниво една маса (в центъра на тежестта)’ е включена, се
визуализира една точка, концентрирана маса на едно ниво. Точката се появява на всяко
ниво и е в центъра на тежестта на масите.

Визуализиране на масата в всеки един
възел

Визуализиране на една маса
(в центъра на всяко едни ниво)

При активирането на същата команда в модул „Обработка на резултатите”, освен
представянето на центъра на тежестта на масите, може да се представи центъра тежестта
на коравините.
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Диалоговият прозорец ’Маси по нивата’ в модул „Обработка на резултатите”.
Когато отметката ’Покажи центъра на коравина по нива’ е включена, центъра на
коравината се визуализира на всяко етажно ниво, отчитайки разположението на
вертикалните елементи.

Визуализирането на центъра на коравините
Веднъж като активирате полето ‘Параметри за центъра на коравина’, се отваря
следния диалогов прозорец:
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Диалоговият прозорец за дефиниране
параметрите на центъра на коравината
Процентното участие на стените в съставянето на коравините се намира в полето ’Проц.
участие на стените - %’. Ако въведете стойност 0, ще се пренебрегне участието на
стените при определянето на центъра на коравина.
Процентното участие на стените в съставянето на коравините се намира в полето ’Проц.
участие на колоните - %’. Ако въведете стойност 0, ще се пренебрегне участието на
колоните при определянето на центъра на коравина.
Отметката ’Огъв. коравина на стените не се отчита’ се използва за пренебрегване на
огъвателната коравина на стените с вектор, намиращ се в равнината на плочата.
Използването на командното поле за генериране на справка, генерира три таблици:
разпределение на масите по височина на обекта, положение център на коравините и
ексцентрицитет по нивата.

- Командата за генериране справка в проектната документация.

- полето за принтиране на данни.
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5. АНАЛИЗ НА КОНСТРУКЦИЯТА
5.1

Анализ на конструкцията за голям брой
възли

’Tower 6’ има два режима за решение (solvers). Първият, който наричаме
’Стандартен анализ’, е същия както при ’Tower 5’, който решава директно системата
линейни уравнения, ’in-core’ solver, има добра скорост на решение. Термина ’in-core’ в
превод изразява едновременно решение на всички системи уравнения зависещи от
капацитета на системата. Вторият, който се казва ’great capacity solver’, е принципно нов
начин за решение. Или, ’out-of-core’ solver. Терминът ’out-of-core’ изразява, че системата
линейни уравнения ще се раздели на отделни по-малки блокове, които ще се изчислят
поотделно. Ще се използва пространство от диска за съхранение на отделни временни
файлове, които ще се пазят до окончателното декомпресиране на цялата система от
блокове . Този начин на изчисление има далеч по-големи възможности от ’in-core’ solver ,
но има повече сложно зависещи процеси, също така скоростта е значително по-ниска.
Вие може персонално да изберете начина на изчисление в менюто ’Опции’ на настройки,
където избирате под-прозорец ‘Изчисление’.

Част от диалоговия прозорец ’Настройки’, където се задава начина на изчисление
Ако изберете ’Голям обем’, вие ще ограничите решението само за голям обем, това е този
модел, който е по-голям за ‘стандартното решение’. Ако изберете опцията ’Използвай
при модели над 40,000 възела’, модели под 40,000 ще бъдат решени със ’стандартно
решение’.
Решението на системите уравнения използва голяма част от компютърните ресурси.
Задаването на приоритет на използване на ресурсите на компютъра за решение е
разделено на три нива:
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Нормален приоритет –

анализ с максимално
компютъра.

използване

на

Под нормален приоритет –

средно ниво на използване на компютрите

Нисък приоритет –

ниско ниво на използване на ресурсите.

ресурсите

на

При нормалния приоритет, времето за решение на системата е малко, а когато е избран
нисък приоритет, е възможно да се използва вашия персонален компютър за други цели с
различни програми.
Разбира се при,’great capacity solver’ записва непрекъснато файлове в дисковото
пространство, необходима е голяма свободна памет на диска, няколко гигабайта. След
решението на системата уравнения, тези файлове ще се изтрият, и няма да се заема част
от диска. За мястото на тези временни файлове, програмата използва същата директория,
както при операционна система (Windows). Тази директория е избрана при инсталирането
на операционната система. Ако ви е нужно още дисково пространство, вие може да
посочите директория (по същия начин, както при системната) за съхранение на
временните файлове. Когато отметката ’Използвай дефинираната папка за
временните файлове’ е включена, полето за дефиниране на папката е отворен за
въвеждане.

5.2

Нестабилен модел и случаи на
нестабилности

Програмата може да открие нестабилност в следните два случая:
1. Когато няма възможност да се обърне матрицата системи уравнения поради
факта, че матрицата на коравина е сингулярна.
В този случай програмата абортира операцията и показва следното съобщение:
На база системата линейни уравнения и сингулярната матрица, вие може да получите
обратна информация за възела със степените на свобода, даващи нестабилността.
Програмата маркира нестабилния възел и връща информация за него (Xp, Yp, Zp, Xr, Yr и
Zr).
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Възелът на дясната част е нестабилен поради факта,
че има допълнителна степен на свобода ’Yr’
Този възел ще остане в такова положение докато не преминете в режим въвеждане на
данни. Сигнализацията за нестабилност може да се изключи чрез ’Нулиране’ в модул
„Обработка на резултатите”.
2. Когато деформациите са прекалено големи
В този случай се решава системата линейни уравнения, но има възли с екстремно големи
премествания, които програмата смята за грешка и определя от кое товарно състояние са
се получили. Когато програмата извърши изчисление в модул „Обработка на резултатите”,
се появява следното съобщение:

Възможно е повече от един възел да имат екстремно големи деформации, но първите 5,6
се изписват в листата на чертежа. Лимитът за ’Екстремно голямо’ преместване се определя
между два възела, ако то е по-голямо от границите на модела се смята за грешка. Също
така и завъртане на възела на повече от 90 градуса.
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Началният възел за гредата е Yr, Zp е в среден.
Yr има екстремно големи деформации,
Видимостта на нестабилните възли може да се изключи с ’Нулиране’ в модул „Въвеждане
на данни”.

5.3

Изключване на усуквателната коравина на
гредите

Изключването на усукващия момент в гредите, които се намират в хоризонтални плочи е
възможно. Ако тази опция се селектира, програмата автоматично ще редуцира, по смисъл
да се намали коравината на усукване, дотолкова, че полученият усукващ момент да няма
пряко влияние върху резултатите в плочата.

5.4

Анализ с нелинейни елементи

В случай, че в модела има елементи с нелинейно поведение (обект,
подпиране), при натискане на командата ‘Изчисление’, ще се отвори следния диалогов
прозорец:
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Диалоговият прозорец за конструктивен анализ с нелинейни елементи.
В горната част на диалоговия прозорец се появява прозорец, в който се дава информация
кой анализ не може да извърши с нелинейни елементи.
Конструктивният анализ по първа и втора теория сега може да бъде направен и за
елементи с нелинейно поведение. Това е представено по следния начин: първоначално
програмата извършва итерации на база първа теория, когато наближи края на
итерациите, последната се трансформира на база втора теория.
Сеизмичен анализ е също възможен за елементи с нелинейно поведение. Всички
сеизмични товарни случаи биват изчислени: първо за положителните и второ за
отрицателните сеизмични сили. Като резултат се получава двойно по-голям брой
сеизмични товарни случаи.
В частта на диалоговия прозорец ’Параметри за не-линеен анализ’, са представени
слените опции :
-

’Максимален брой итерации’ – тук се задава броя стъпки – итерации, с които се
ще се решава нелинейната задача. Те оказват пряко влияние върху
продължителността на решението. Трябва да се отбележи, че решението може да
настъпи по-рано, при стъпки по-малко от зададените. Ако се зададе малък
недостатъчен брой, едри стъпки на решение, изчисление няма да се извърши.

-

’Коефициент за редукция за една итерация’ – влияе върху характеристиките
на елементите за текущата итерация, натоварени с усилия по-големи от тези, които
могат да поемат. Ако се въведе стойност 0.05, то коравината на елемента ще се
редуцира 20 пъти, (5 процента от стойността на предишната итерация). Влияе
върху получения брой итерации.

-

’Допустимо превишение на напрежение в елемент’ – (Пример: За даден
елемент, в който е предвидено да се поема само опън, това е стойността на
натиска, която може да се пренебрегне). Ако се въведе твърде малка стойност,
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това ще рефлектира върху необходимия брой итерации, необходими да бъде
достигната стойността, и от там върху продължителността на решението.
’Допустимо превишение на напрежения в почвата’ – (Пример: За даден
елемент, в който е предвидено да се поема само натискови напрежения, това е
стойността на опъна, която може да се пренебрегне, в смисъл да се приеме, че
опората поема само натиск). Ако се въведе твърде малка стойност, това ще
рефлектира върху необходимия брой итерации, необходими да бъде достигната
стойността, и от там върху продължителността на решението.

-

5.5

Сеизмичен анализ

5.5.1

Мулти-модален анализ

CQC – метод за комбиниране на форми
Този метод (Пълна квадратична комбинация) е по-прецизен от SRSS (Корен квадратен от
сумата на квадратите), по-който се комбинираше досега.
Екстремната стойност на очакваното влияние се калкулира по следния начин:

∑∑ f ρ

F=

n

n

f

nm m

,

m

където f n е сеизмичната сила за n-та модална форма.
Корелационният коефициент

ρ nm

при CQC метод на комбиниране с отчитащ и коефициент

на демпфиране:

ρ nm =

8ζ 2 (1 + r )r 3 / 2
(1 − r 2 ) 2 + 4ζ 2 r (1 + r ) 2

Където r = ωn / ωm и отношението има стойност по малка от 1.0,

ζ

е коефициента на

еквивалентно вискозно демпфиране.
В случай, че зададем, ζ = 0 , всички членове извън диагонала на матрицата

ρ nm

стават

нула, и всички членове по диагонала имат стойност 1.0, така че този метод за модално
комбиниране се превръща в SRSS метод.

5.5.2

Допълнителни опции за сеизмичен анализ

Във всички нормативни документи е залегнало спектрален анализ да се извършва въз
основа на мултимодален анализ (EUROCODE, SNIP, BULG, SIA262, JUS – мулти модален
анализ със спектрални криви)
Горепосочените нормативни бази за сеизмичен анализ изискват мултимодален анализ.
Допълнителните опции, които са избрани за решение на модалния анализ са валидни
само за сеизмичните случаи на натоварване.
Норми, които определят сеизмичното усилие като еквивалентен статичен товарен случай,
са: (JUS , HRN-N, SIA).
При тези нормативи не е необходим модален анализ. Допълнителните опции за сеизмичен
анализ се намират в текущия прозорец на избраната нормативна база.
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Диалоговият прозорец за „JUS” - норми
(еквивалентен статичен анализ)
Командното поле ’Сеизмичен анализ – допълнителни опции’ ще активира прозорец
познат от стандартния сеизмичен анализ.

Диалоговият прозорец за работа със
„Сеизмичен анализ – допълнителни опции”
Работата с този прозорец е детайлно представена в част ’4. МОДАЛЕН АНАЛИЗ’
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Ако сме извършвали в по-предишни задачи модален анализ с ‘допълнителни опции’,
параметрите ще бъдат запазени. При изискване ще се приложат и опциите за
еквивалентен статичен анализ. Въпреки че не е необходимо, е силно препоръчително
статично еквивалентният и сеизмичният анализ, на база модален анализ, да бъдат с
еднакви допълнителни характеристики. Ако това не е спазено, програмата ще върне
следното съобщение:

5.5.3

Еврокод 8 (EN 1998)

Диалоговият прозорец за Еврокод
Синхронизацията на текущия норматив EN 1998 беше извършена.
За двата типа криви (тип ’1’ и тип ’2’) автоматично се връща стойността на ’S’, ’Tb(S)’,
’Tc(S)’ и ’Td(S)’, които отговарят за различни типове почва (A,B,C,D,E). Програмата
дефинира еластични спектри на реагиране, отговарящи на националното приложение.
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6. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ ИЗЧИСЛЕНИЕТО
6.1

Изобразяване на влиянията.

Начинът, по който дадено влияние се изобразява в тази версия е променено за
всички команди. Отделните влияния се изобразяват веднага след избирането на дадена
команда. При работа с програмата, ако вече са изобразени влиянията за даден обект, при
следващо селектиране на обекта, програмата ще изобрази последното избрано влияние за
съответния, в противен случай ще бъде изобразено влияние по подразбиране (Mx за
плочи, M3 за греди и т.н.). Всички влияния, изобразени след активирането на дадена
команда, могат да бъдат вторично променени, както от командния ред за бързо
селектиране, така и от опциите на падащите менюта.

6.1.1

Изобразяване на резултатите в меню ’3D изглед’.

’Tower 6’ дава възможност за изписване на числени стойности на диаграмите на
влияние за линейни обекти в менюто ’3D изглед’. За да бъдат изобразени тези данни,
първо се поставя отметка в прозореца ’ Показване на резултати в 3D’, който се намира
в диалоговия прозорец на командата ’Опции’, в под-прозореца ’Резултати’ (подточка
3.6.2 Опции).

Цифрови данни за влиянията в гредите
са представени в прозореца ’3D изглед’

6.1.2

Изчертани диаграми на линейни обекти без
щриховка

Диаграмите на влияние на линейни обекти могат да бъдат изобразени без
щриховка т.ст. без вътрешни ординати. С едновременното натискане на бутоните ‘Ctrl’
( или ’Alt’ ) и ’F6’, ординатите се скриват, като с последващо натискане на същите бутони
– ординатите се появяват отново.
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6.1.3

Изобразяване на резултатите в два цвята.

Когато резултатите се изобразяват чрез изолинии, за какъвто и да е обект,
може да се зададе изобразяване само в два цвята, като различните нюанси на единия
изобразяват положителните стойности, а нюансите на другия – отрицателните. Цветовият
оттенък се променя в посока от най-малката към най-голямата стойност на изолиниите. С
други думи зоните между изолиниите с минимални стойности са с по-светли нюанси, а
зоните между изолиниите с максимални стойности – по-тъмни нюанси на избрания
основен цвят.
За да бъдат изобразени резултатите в два цвята от меню ‘Настройки’, в подменю
’Опции’ се избира под-прозорец ’Резултати’, а там се поставя отметка в прозореца ’ Два
цвята за изолинии и легенда’.

Резултатите в плочата са представени в два цвята
Избирането на цветовете, които ще се използват за положителни и отрицателни
стойности, се осъществява като в подменю ’Параметри’ се избира дървовидната
структура ’Резултати => Повърхнинните елементи => Пълни изолинии’.

6.2

Гранични диаграми на екстремните влияния

Към изобразяването на резултати за текущият случай на натоварване или
създадените комбинации, могат да бъдат изобразени гранични диаграми на екстремните
влияния от самата програма. В този случай е необходимо първо да се постави отметка в
прозореца ’Екстреми’ и след това чрез кликване върху колонката ’Е’ в празните
прозорчета, се уточняват всички основни товарни състояния и комбинации, които ще се
имат предвид при анализа на екстремните влияния. Чрез кликане непосредствено върху
колонката ’Е’, символът ’√’ ще се появява и изчезва. Присъствието на ’√’ символа
означава, че този случай на натоварване или комбинация ще бъде включено при
определянето на екстремните диаграми.
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Символите ’√’ в колоната ’Е’ показват кои товарни състояния
и комбинации се включват за определяне на екстремните стойности
Поредните номера на всички случаи на натоварване и комбинации, за които ще бъдат
определяни диаграмите на екстремните влияния, се изписват в празната клетка, точно
под прозореца ’Екстреми’.

Поредните номера на всички случаи на натоварване и комбинации,
за които се определят екстремните стойности
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Изборът на необходимите товарните състояния и комбинации може да бъде направен
директно като в празната клетка се въведе техния пореден номер. Ако е необходимо да се
избере товарно състояние (например) с пореден номер 1, тогава се въвежда цифрата ’1’ в
празната клетка, а когато е необходимо въвеждането на товарни състояния с номера 1, 2
и 3, тогава се изписва ’1-3’ в празната кутийка. Поредните номера, които са обозначени с
интервал, трябва да се разделят със запетая, ако се въвеждат поотделно.
Създадената комбинация за екстремуми може да бъде запаметена в паметта на модела. За
тази цел в командното поле ’Запис’ се избира, като след неговото избиране се активира
следния диалогов прозорец:

Желаното име на комбинацията се записва в празния прозорец и след това чрез бутона
’OK’ се запаметява информацията. От този момент нататък записаното име ще се появява
в листата и при селектирането му може да бъде добавяна информация по всяко време.

Прозорец, от който можем да изберем запазена
комбинация за екстремуми
При активирането на командното поле 'Изтриване', текущата комбинация за екстремуми
се изтрива от прозореца.
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Веднъж активирано командното поле ’OK’, програмата затваря диалоговия прозорец и в
прозореца за селектиране на товарните състояния се появяват всички запаметени
комбинация за екстремуми, техните имена и поредните номера на селектираните товарни
състояния, включени в комбинациите.
Ако дадена комбинация не е била запаметена, след като сте избрали командното поле
’OK’, текст ’Екстр.’ ще се появява вместо определено име в диалоговия прозорец.
В периода на работа с модела някои товарни състояния или комбинации могат да бъдат да
бъдат променяни или изтрити, за това като поредни номера последните ще липсват и на
тяхното място ще бъде поставян знака ’(?)’ в диалоговия прозорец, като програмата
съответно ще изписва съответното предупредително съобщение (Внимание).

Ако такава една комбинация се избере в диалоговия прозорец ’Случаи на натоварване’,
програмата ще предложи възможност за изтриването и както и на всички останали
некоректно създадени комбинации.

6.3

Бързо селектиране на влиянията

В лентата с бутони, която е разположена в горната част на екрана, има
прозорец, който се използва за бърз подбор на влиянията.
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Прозорец за бързо селектиране на влияния
Този прозорец може да се използва за изобразяване на всички влияния: резултати от
анализа на всички конструктивни елементи, тези за редуктора, както и резултати от
оразмеряването на плочи и греди. Информацията в този прозорец зависи от влиянията и
селектираните обекти. Например, ако е изобразен огъващия момент Mx в прозореца, от
него може да се избере друг резултат от статическия анализ на плочата.
Тъй като за някои обекти има голям на брой влияния, които да се представят, затова само
тези, които са най-често използвани се появяват при първоначално търсене в прозореца.
Останалите могат да бъдат избрани, като при избирането на опцията ’Други’. При
нейното избиране се отваря същия диалогов прозорец и в него може да се избере друго
влияние за изобразяване за даден обект.

6.4

Усилия в плочи спрямо ЛКС

Тази команда позволява дефиниране на локална координатна система на плочата в
зависимост от усилието, което се изобразява. При селектиране на командата
’Усилия в плочата спрямо ЛКС’, която се намира в падащото меню ’Влияния’,
се стартира процедурата за селектиране на плочите.
<0 сел.> Дефиниране ЛКС за плочи – Селектиране ( Всичко / Прозорец / Полигон /
Пресичаща / Екстри / Деселектиране / <Изход> / Изглед):
Програмата изчертава едновременно за всяка плоча символ, който означава текущата
ориентация на съответстващата локална координатната система.
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Във всяка плоча символът за съответстващата ЛКС се изобразява
при селектиране на командата ’Усилия в плочата спрямо ЛКС’
По време на работа с тази команда може да се избере съответното влияние в плочата,
което е необходимо, чрез избиране на под-опцията ’Изглед’. При активиране на тази
команда се отваря следния диалогов прозорец:

Диалогов прозорец за селектиране на усилие в плочата
Подборът на влияние се извършва в частта на диалоговия прозорец ’Вид на влиянието’,
като съответното се маркира. Възможни са следните:
M1 M2 M12 T3,1T3,2-

Огъващ момент около локална ос ‘1’
Огъващ момент около локална ос ‘2’
Усукващ момент
Срязваща сила в посока на локална ос ‘3’ (действаща в равнината, дефинирана от
локалните оси ‘3’ и ‘1’
Срязваща сила в посока на локална ос ‘3’ (действаща в равнината, дефинирана от
локалните оси ‘3’ и ‘2’
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N1 N2N12-

Нормална сила в посока на локална ос ‘1’
Нормална сила в посока на локална ос ‘2’
Срязваща сила в равнината на плочата

При поставяне на отметка в прозореца на ’Покажи ЛКС’ дава възможност дали да се
изчертаят символи, които показват ориентацията на ЛКС.
Другите параметри имат същото значение, както и стандартните команди за изобразяване
на влиянията в плочата, които няма да бъдат описвани отново.
При активиране на командния бутон ’OK’, програмата затваря диалоговия прозорец и
показва избраното влияние.

Огъващ момент ’M1’ в ЛКС на плочата
Веднъж селектирана плоча, чиято ЛКС е променена, в командния ред ще се изпишат нови
команди:
Първа точка за ос 1 (Ъгъл / Радиално):
Първо е необходимо да се определи първата точка от вектора, който ще дефинира новата
посока на локалната ос 1 или се избира една от предложените опции. Ако е избрана
първата точка, то трябва да се избере и втора точка, определяща ос 1 на вектора, с чийто
избор ориентацията и се определя напълно.
Втора за ос 1 :
За определянето на ЛКС локалната ос 2 ще бъде с посока, която сключва ъгъл 90° с
локална ос 1.
При избиране на под опцията ’Ъгъл’ посоката, дефинираща локалната ос 1, се определя
чрез въвеждане на ъгъл от клавиатурата, който е определен спрямо хоризонталата,
лежаща в текущата равнина.
Ъгъл <0>:
При избиране на под опцията ’Радиално’ радиалната ЛКС на избраната плоча се
определя като избира точка за неин център.
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Център за радиална ЛКС:
Независимо кой от горе описаните начини е избран, за да се дефинира ЛКС на плочата,
програмата ще покаже избраните влияния спрямо дефинираната.

ЛКС на горната плоча е променена по такъв начин, че посоката на локалната ос 1
съвпада с посоката на по-дългата страна на плочата.
Така се достига до същите влияния като в по-долната плоча.
Трябва да се отбележи, че при използването на командата влиянията определяне при
гранично товарно състояние (екстремуми) не могат да бъдат генерирани.

6.5

Влияния в гредата/колоната – единични
диаграми
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Понякога изобразените диаграми не са достатъчно ясни, за да могат да бъдат разпечатани
в такъв вид. Например, ако цифровата информация и съответните диаграми се
препокриват, или пък влиянията на съответните греди се застъпват – на страницата
изглежда пренатрупано.
За да се избегнат такива положения, възможно е да се модифицира пространството между
диаграмите, както и големината им.
Преди да бъдат модифицирани, в отворилия се прозорец с диаграми, се кликва с мишката.
След това по цялата дължина на долния край на диалоговия прозорец се появява кратко
описание.

При кликване в прозореца, кратко описание с възможни функции
се изписва в диалоговия прозорец
Модифицирането на разстоянието между диаграмите се осъществява чрез стрелките от
клавиатурата:
K

- стрелката се
диаграмите

използва

за

увеличаване

на

вертикалното

разстояние

L

- намалява се вертикалното разстояние между диаграмите

J

- използва се за увеличаване на хоризонталното разстояние между диаграмите

I

- използва се за намаляване на хоризонталното разстояние между диаграмите

между
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Приоритетни са числените данни при
промените

Вертикалното разстояние се увеличава, за да се
избегне застъпване на числените данни

Модифицирането на големината на диаграмите се осъществява чрез стрелките от
клавиатурата с едновременно натискане на бутона ’Ctrl’ и съответната стрелка:
“Ctrl”+ K - Вертикалният размер на всички диаграми се увеличава
“Ctrl”+ L - Вертикалният размер на всички диаграми се намалява
“Ctrl”+ J - Хоризонталният размер на всички диаграми се увеличава
“Ctrl”+ I - Хоризонталният размер на всички диаграми се намалява

Диаграмите преди регулиране

Хоризонталният размер на всички диаграми
е увеличен

Като се натисне бутона ’Home’, всички направени промени се отменят, а големината и
разстоянието на диаграмите се променят във вид, който е по подразбиране в програмата.

6.6

Редуктор

Редукторът е линеен обект, който се използва за намаляване на влиянията в
няколко паралелни конструктивни елемента в една ос, за да се осъществи тяхната
последваща съвместна работа и анализиране. Елементите, чиито влияния се редуцират,
могат да бъдат, както повърхнинни (плочи/стени), както и линейни (греди/колони).
Командите за създаване на редуктор и изобразяване на влиянията на редуктора се
намират в подменюто на падащото меню ’Влияния’.
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6.6.1

Създаване на редуктора

При активиране на командата ’Редуктор’ се стартира процедура за селектиране на
плочи и греди, които ще бъдат добавени към редуктора.
<0 сел.> Редуктор – Селектиране ( Всичко / Прозорец / Полигон / Пресичаща / Екстри /
Деселектиране / <Изход>):
Трябва да се отбележи, че в прозореца ’2Д изглед’, освен плочите и гредите, които се
виждат в текущия прозорец, също така в него могат да се селектират както плочи, така и
греди, които пресичат равнината.
По време на селектирането уверете се, че обектите, които се добавят към редуктора,
отговарят на определени геометрични условия. С други думи гредите трябва да са
успоредни на редуктора, докато арките трябва да са част от равнини, които са успоредни
на равнината, в която ще бъде локализиран редуктора. Единствената предпоставка за
това е, че техните центрове се намират на една и съща перпендикулярна на равнината
линия. Що се отнася до плочите, те трябва да бъдат равнинни и също така трябва да са
успоредни на равнината, в която се определя редуктора.
След като са селектирани желаните обекти, трябва да се определи геометрията на
редуцирания обект чрез изчертаване на произволна полилиния.
<-> Първа точка (Контур/Правоъг./Окръжн./Офсет/<Край>):
Тази процедура е същата като описаната в т.2.4. Когато се дефинира геометрията на
редуктора, програмата ще провери за всеки селектиран обект дали отговаря на
споменатите геометрични условия. Онези обекти, които не отговарят на определените
геометрични условия, отпадат от селекцията, което е последвано от съответното
предупредително съобщение.

Ако редукторът може да бъде създаден от селектираните обекти, се появяват и под
опциите ’Център на тежестта’ и ’Център на коравина’ на командния ред.
<-> Първа точка (Контур/ Правоъг./ Окръжн./ Офсет /< Край >/ Център на тежестта /
Център на коравина):
Тези подопции са достъпни само в случай че селектираните обекти са видими в напречно
сечение в прозореца ’2Д изглед’. В този случай програмата ще определи центъра на
тежестта на база на геометрията на избраните напречни елементи.
В случай че няколко обекта участват при определяне на редуктора, програмата ще избере
онзи, който е перпендикулярен на текущата равнина в прозореца ’2Д изглед’.
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Ако на нито един от селектираните обекти не може да бъде видян в сечение в прозореца
’2Д изглед’, тогава при активиране на някоя от тези под опции, програмата ще покаже
съответното предупредително съобщение:

Независимо от начина, по който е определена геометрията на редуктора, той ще бъде
изобразен в модела.

Изобразяване на редуктора в модела
Трябва да се отбележи, че към редуктора могат да бъдат добавени нови обекти, а и освен
това могат да бъдат отстранени вече участващи обекти в редуктора, използвайки
командата ’Промяна на съвкупностите’.

6.6.2

Влияния в редуктори

С активирането на командата ’Влияния в редуктори’ , програмата ще намали
всички влияния от обектите, които са били добавени към редуктора спрямо
определена ос. Ако командата се стартира за първи път, диаграмата за определено
влияние - ’M3’ ще се изобрази, но ако командата вече е била използвана, тогава ще се
изобрази последното избрано влияние.
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Диаграма на влиянието ’M3’ е изобразено за редуктора
Същевременно следното съобщение се появява на командния ред:
Влияния (Изглед / <Край>)
След като е активирана под опцията ’Изглед’, се отваря диалогов прозорец със следната
информация:

Диалогов прозорец за избор на влияние в редуктор
Желаното влияние ще бъде изобразено след неговото селектиране. Следните са
възможни:
N1 T2T3M1 M2 M3 -

Нормална сила в посока на локална ос ‘1’ за редуктора
Срязваща сила в посока на локална ос ‘2’ за редуктора
Срязваща сила в посока на локална ос ‘3’ за редуктора
Огъващ момент около локална ос ‘1’ за редуктора
Огъващ момент около локална ос ‘2’ за редуктора
Огъващ момент около локална ос ‘3’ за редуктора

След това се избира бутона ’OK’, програмата затваря диалоговия прозорец и показва
диаграмата на селектираното влияние.
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Селектираното влияние ’T2’
Влиянията за редуктори, които пресичат хоризонталната плоча, могат да бъдат видени в
прозореца ’2Д изглед’ при стартиране на командата ’Влияние в напречните елементи’
(виж т.’6.8’).
Трябва да се отбележи, че влияния за редуктора за екстремално товарно състояние, не
могат да бъдат показани.

6.7

Реакции в опорите

Тук могат да бъдат показани реакциите в опорите при екстреми и освен това към
екстремните стойности на реакциите има допълнителна стойност, която показва от
кое товарно състояние е макс. стойност. Опцията ’Съкратено изображение’ също е
възможна.
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Диалогов прозорец за селектиране на дадена реакция
Ако искаме да получим стойности за реакциите при екстремум в командния прозорец
’Товарни състояния’, опцията ’Max/min’ от диалоговия прозорец също е възможна за
селектиране. Същата е възможна и при товарно състояние, за което е зададен подвижен
товар.

Кутийката, в която се избира изгледа на
реакциите при екстремно товарно състояние
Когато е поставена отметка, две стойности се изобразяват за всяка реакция от нивото,
като едната отговаря на макс. стойност, а другата – на мин. стойност за съответната
реакция.
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Реакциите в точковите опори се изобразяват,
когато опцията ’Max/min’ е маркирана
Когато опцията ’Max/min’ не е маркирана, тогава бутоните, които са подредени
последователно под надписа ’Екстреми’ стават активни. Тези бутони се използват за
селектиране на реакцията, за която търси екстремната стойност. С други думи
екстремните стойности ще бъдат изобразени за избраната реакция, докато за другите
реакции ще бъдат изобразени стойностите им, съответстващи на нейните екстреми.

Изобразени са екстремни стойности за всички
реакции

Изобразени са реакции за избраното влияние
’R3’

Когато опцията ’Съкратено изображение’ е маркирана, реакциите в опорите могат да
бъдат изобразени без буквени символи. Така схемата не изглежда претрупана, а
видимостта се увеличава.
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Реакциите са изобразени със буквени
символи

Реакциите са изобразени без буквени
символи

Посоката на стрелките на реакциите, съответстващи на текущата равнина е достатъчна
индикация за въпросните реакции, докато онези реакции, които не са в същата равнина,
буквените им символи са изписани след тях в скоби след стойността.
Маркирането на опцията ’Без стрелки’ ще доведе до компактен изглед без необходимост
от графични символи. Така стойностите на реакциите се изписват с буквен символ и знак
минус (’-’), който свидетелства за посоката на дадена реакция, която е противоположна
на посоката на локалната ос в съответната точка.

Изобразяване на реакции без стрелки

6.8

Влияние в напречните елементи.

Влиянията в редукторите, които не са в текущата равнина в прозореца ’2Д
изглед’, но затова пък пресичат равнината, се изобразяват с тази функция. Това са така
наречените напречни редуктори. Селектирането на влиянията, които искаме да намерим
се осъществява в диалоговия прозорец на командата ’Влияние в напречните
елементи’, в частта ’Редуктор’.
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Частта от диалоговия прозорец, в която се избират влиянията
в редукторите
Следните влияния могат да бъдат избрани:
N1 T2T3M1 M2 M3 -

Нормална сила в посока на локална ос ‘1’ за напречен редуктор
Срязваща сила в посока на локална ос ‘2’ за напречен редуктор
Срязваща сила в посока на локална ос ‘3’ за напречен редуктор
Огъващ момент около локална ос ‘1’ за напречен редуктор
Огъващ момент около локална ос ‘2’ за напречен редуктор
Огъващ момент около локална ос ‘3’ за напречен редуктор

Влияния в напречен редуктор са изобразени
за кота 0.00
Допълнителни модификации се правят с командата при изобразяване на влиянията в
напречните елементи като:
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- Допълнителните опции ’Отгоре/Отпред’, Отдолу/Отзад’ и ’Разлика’ могат да бъдат
избрани при подбора на необходимото ни влияние. Така вече, влиянията освен в
колони/греди, могат да бъдат получени и за редуктори и стени/плочи.
- Влиянията в напречните повърхнинни елементи за мулти-модалния сеизмичен анализ
сега се анализират чрез комбиниране на статическите изчисления на всички форми
(CQC-метод).
- В случай на промяна на товарно състояние, програмата не изтрива веднъж избрани
резултати, но замества предишните с резултати, получени от новото товарно състояние.
- Записът на влиянията в напречните линейни елементи е модифициран, така че да не се
препокрива с контура на елементите.

6.9

Линия на влияние
След като е избрана командата ’Линия на влияние’, програмата изписва
съобщение на командния ред, изискваща да се селектира една или повече греди,
за която ще има подвижен товар.

<0 sel.> Греда, за която се иска линия на влияние – Селектиране (Деселектиране / схема
на натоварване / <Край>):
При селектиране поотделно на всяка греда, след избирането на първата греда, под
опцията ’Колинеарен’ се появява на командния ред. При избирането на тази под опция
всички греди, които са колинеарни с първата избрана греда, ще бъдат автоматично
селектирани.
<1 сел.> Греди с подвижен товар – Селектиране (Деселектиране / Колинеарен / схема на
натоварване / неблагоприятно положение / <Край>):
След като са селектирани всички греди с подвижен товар, линията на влияние, за
съответния вид влияние ще бъде изобразена на екрана.

Линия на влияние за огъващия момент М3
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С програмата може да се дефинира подвижен товар за линията на влияние, което се
състои от ’превозно средство’ (произволно дефиниран подвижен товар) и ’натоварване от
струпване на хора’ (линейно разпределен товар), което може да бъде пред или зад
превозното средство, с произволна дължина и в произволен ред.
След като е избрана подопцията ’Схема на натоварване’ от командния ред, следния
диалогов прозорец се отваря:

Диалогов прозорец за дефиниране на подвижното натоварване
за определяне на дадена линия на влияние
Схемата на подвижното натоварване за дадената линия на влияние, се дефинира като се
определят концентриран и линеен товар, и площно натоварване.
Точково натоварване
Данните за концентрирания товар се дефинират в следния диалогов прозорец в горния
ляв ъгъл, като данните във всеки ред отговарят на единична концентрирана сила.
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Частта от диалоговия прозорец, в която се дефинират
концентрираните сили
Добавянето на нов ред в прозореца става с натискане на бутона ’Добавяне’, а
изтриването на селектиран ред става с натискане на бутона ’Изтриване’. Мястото и
интензитетът на концентрираната сила се определят директно в прозореца, като се
въвежда цифровата информация в подходящите колони:
“X [m]”

- координати на точката, в която концентрираната сила действа

“Pz [kN]” - интензитет на концентрираната сила
За да улесни и ускори процеса на въвеждане на данни, условното означение на силата е
обратно на стандартното, така че знакът ’+’ сочи низходящата посока на силата.
Автоматично в програмата посоката на определените сили съвпада с посоката на
глобалната ос Z.
Линейно натоварване
Данните за линейното натоварване се попълват в диалоговия прозорец, в горния десен
ъгъл.
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Частта от диалоговия прозорец, в която се дефинира
линейното натоварване
Определените колони имат следната информация:
“X1 [m]” -

координати на началната точка на линейното натоварване

“X2 [m]” -

координати на крайната точка на линейното натоварване

“P1[kN/m]” -

интензитет на линейното натоварване в началната точка

“P2 [kN/m]” -

интензитет на линейното натоварване в крайната точка

Както и при точковото натоварване, така и тук условното означение на силата е обратно
на стандартното, така че знакът ’+’ сочи низходящата посока на силата. Автоматично в
програмата посоката на определените сили съвпада с посоката на глобалната ос Z.
В повечето случаи е необходимо да се зададе равномерно разпределен товар. Поради
тази причина програмата автоматично записва същата стойност в полето ’P2’, която вече
е записана в полето ’P1’. Разбира се, когато е необходимо в това поле може да се запише
и стойност, различна от първата записана в полето ’P1’.
Целта на командните полета ’Добавяне’ и ’Изтриване’ е същата като при точковото
натоварване. Те се използват за добавяне на нов ред с информация и изтриване на
текущо избран.
Повърхнинно натоварване – пред и зад
Тази част от диалоговия прозорец ‘Повърхнинно натоварване – пред и зад’ се
използва за дефиниране на ’ натоварване от струпване на хора’, което може да бъде пред
и/или зад превозното средство. Интензитетът на ’ натоварване от струпване на хора’’ се
записва в полето ’Интензитет’, докато местоположението му се дефинира от празното
пространство от него до ‘превозното средство’ (произволно дефиниран подвижен товар),
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дължината, на която се въвежда в полето ’Разстояние’. Условното означение на силата е
обратно на стандартното, така че знакът ’+’ сочи низходящата посока на силата.

Частта от диалоговия прозорец, в която се дефинира
повърхнинното натоварване
Всички определени товари са графично изобразени в долния десен ъгъл на диалоговия
прозорец. За да се улесни контрола на въведените данни, това натоварване, което вече е
въведено в текущия прозорец се изобразява в различен цвят на екрана.
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Частта от диалоговия прозорец, която се използва за графичния контрол на определения
подвижен товар,при определяне на линията на влияние
База данни със определени схеми на натоварване при определяне на линия на влияние
В практиката често се налага да се използват едни и същи схеми за подвижен товар при
определяне на линия на влияние. За да се налага постоянно въвеждане на едни и същи
схеми, възможно е веднъж вече създадени схеми да се запазят в базата данни, и ако е
необходимо да се импортват.
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Частта от диалоговия прозорец, в която се създава базата данни
със схемите за подвижните товари
След като схемата за подвижните товари е определена, за да бъде запаметена в паметта
на програмата, трябва да се активира бутона ’Запис’.

След това в празното поле се записва желаното име и се активира бутона ’OK’, цялата
налична информация ще бъде запазена в базата данни. От този момент запазеното име ще
продължава да се появява в полето и при него селектиране цялата информация, която е
била добавена, ще се появи в диалоговия прозорец. Командният бутон ’Изтриване’ се
използва за изтриване на селектираната схема, която вече е запаметена в базата данни.
Може да бъде генерирана справка за запазената схема на натоварване.
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Командни бутони за генериране на справката
-

команден бутон, с който се генерира справката и се изписва в проектната
документация

- команден бутон, с който се генерира справката и се принтира
- команден бутон, с който се генерира справката и се записва в текстови файл
Част от справката са: името на схемата на натоварване, схемата на натоварването
(същата като в диалоговия прозорец) и таблици с числените данни за всяко натоварване.

Генерираната справка
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Ако схемата на натоварване не е запаметена, а диалоговия прозорец е затворен и е
активиран командния бутон ’OK’, се появява предупредително съобщение „Избраната
схема на натоварване не е запаметена. Искате ли да продължите въпреки това?“, а тогава
избраната схема ще може да се използва, докато се работи с програмата.

Справка не се генерира за незапаметена схема на натоварване.
Командният бутон ’Нулиране’ се използва за изчистване на цялата информация,
дефинирана при текуща работа в прозореца.
Неблагоприятно положение
В долния ляв ъгъл на прозореца има полета, в които се дефинира неблагоприятното
положение на натоварването.

Полетата, в които се дефинира неблагоприятното положение на натоварването,
което ще се анализира
Една от трите опции може да бъде избрана от първото поле:
’Анализ и в двете направления’ – подвижният товар се анализира и в двете
направления.
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’Анализ само в едно направление (Л-Д)’ – анализира се подвижния товар само в една
посока (от ляво надясно). Към получените резултати от анализа в това направление се
добавя символа (’-->’), който показва посоката на движение.
’Анализ само в едно направление (Д-Л)’ – анализира се подвижния товар само в една
посока (от дясно наляво). Към получените резултати от анализа в това направление се
добавя символа (’ <--’), който показва посоката на движение.
Посоката на натоварването има значение единствено, ако зададеното натоварване е
несиметрично, при симетрично натоварване резултатът е единтичен.
Като се избере една от опциите (’Максимум и минимум’, ’Само максимум’, и ’Само
минимум’), които са възможни във второто поле, се дефинира за кои екстремни
стойности да се определи неблагоприятното местоположение.
След като се избере подопцията ’Неблагоприятно положение’ от командния ред,
екстремните стойности, както и разположението им за текущата схема на натоварване ще
се изобрази на схемата.

Линията на влияние с неблагоприятното положение на натоварването

6.10

Контрол на съвкупностите

Когато се стартира опцията ’Контрол на съвкупностите’ след изчислението
на модела, подопцията ’Справка’ се появява в командния ред.
<Всички> Контрол на съвкупностите – Плоча/Стена ( Избор / <Изход >/ Справка ):
При избор на тази подопция се отваря следния диалогов прозорец:
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Диалогов прозорец за генериране на справка
В частта от диалоговия прозорец ’Изглед’ има две опции ’Справка за текущия 2D
изглед’ и ’Справка за текущия 3D изглед’, и така се избира за кой от тях ще се
генерира справка.

Опции за избор на изгледа
В случай че проектната документация се принтира в черно-бяло, експортирането на
цветни графични блокове е безсмислено. По тази причина има допълнителна опция
’Използвай само черно’ и при нейното избиране програмата автоматично изобразява
всички графики в черно-бяло.

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

129
С поставяне на символа ’√’ в определените полета в частта от диалоговия прозорец
’Обекти’, могат да се изберат конструктивни елементи и товари, за които ще се генерира
справка.

Частта от диалоговия прозорец, в която се избират обектите,
за които ще се генерира справка
Ако някои от обектите не са част от модела, за тях няма да бъдат активни полетата.
Частта от диалоговия прозорец ’Случаи на натоварване’ няма да бъде активна, докато
поне едно от товарните състояния в горната част на прозореца не бъде избрана. В
’Случаи на натоварване’ чрез маркиране може да се избере дали да бъде генерирана
информация за всички основни товарни състояния или само за текущия случай на
натоварване.
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Частта от прозореца, в която се избира товарното състояние
,
Активирайки командния бутон ’Генериране на пълна справка’, със следната икона
всички графични блокове ще бъдат експортирани в проектната документация, докато при
селектиране на същата команда, но с тази икона
принтирана.

, документацията ще бъде директно

Командни полета, с които се генерира справката

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

131

Генерирани графични блокове в документацията
Графичните блокове с числена информация за конструктивните елементи са част от глава
’Конструкция’, а графичните блокове с числена информация за товарите са част от глава
’Натоварване’.

6.11

Оразмеряване на бетон

В случай на повторяеми конструктивни анализи на целия модел, информацията
за тези елементи, които вече са били оразмерени (греди, колони, плочи и стени), от
комбинирането, оразмеряването и усвояването на армировката ще бъдат запазени, само
ако не се претърпели промяна на геометрията или сечението.

6.11.1 Греди – избиране на армировката
В тази версия има две допълнителни опции, които са добавени към
командния ред на командата ‘Избиране на армировката’: ’Копиране на избрана
армировка’ и ’Изравняване на оразмерителните итерации’.
<0 сел.> Избор на греди и колони – Селектиране (Изглед / Скриване на влиянието /
Копиране на избрана армировка / Изравняване на оразмерителните итерации / <Изход>):
Опцията ’Копиране на избраната армировка’ позволява копиране на информацията за
усвоената армировка (итерациите) от една на няколко други греди. При активирането на
тази опция се стартира нова процедура, при която може да се селектира греда, от която
ще бъде копирана информация:
<0 сел.> Базова греда – Селектиране (<Изход>):
Само гредата, която е била оразмерена, може да бъде селектирана в тази процедура.
След като е избрана базовата греда, програмата дава възможност за избор на греди,
които ще приемат усвоената армировка.
<0 сел.> Греда приемаща армировката – Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон /
Пресичаща / Екстри / Деселектиране / <Изход>):
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След като селектирането е приключило, програмата ще представи повтарящите се копия.
Итерираните дължини ще бъдат автоматично изчислени за всяка греда. За да може да се
осъществи копирането, трябва базовата греда и приемащата греда да имат едно и също
сечение.
С опцията ’Изравняване на оразмерителните итерации’ се постига едно и също
усвояване на армировката за няколко греди, които са с едно и също сечение и дължина.
Итерационната последователност се състои в итерирането на всички греди, които са част
от изравняването. Така се спестява време при конструиране на елементите, но то
рефлектира в крайното количество на използваната армировка.
След като е активирана под-опцията, програмата стартира процедура, в която се
селектира само една греда (базовата):
<0 сел.> Първа греда – Селектиране (<Изход>):
След нейното селектиране се избират и другите греди, за които е необходимо да се
направи изравняване:
<1 сел.> Други греди – Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / Пресичаща / Екстри /
Деселектиране / <Изход>):
При работа с процедурата могат да бъдат селектирани произволен брой греди с различни
сечения и дължини, но изравняването на итерациите ще се осъществи само за онези
греди, които са със сечения и дължини като на базовата греда.

Армирането на гредите преди
изравняването на итерациите

Армирането на гредите след изравняването
на итерациите

Промяна на дължината на итерираните сегменти
Докато се избира армировката, програмата автоматично избира след итерацията нейното
начало и край, покривайки диаграмата. След това може да се промени дължината на
сегмента. Първоначално трябва да се селектира, чрез кликване, върху итерирания сегмент, чиято дължина искаме да променим. Селектираният сегмент се оцветява в син цвят.
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Избраният итериран сегмент
В менюто, което се отваря след кликване с десен бутон върху площта на диаграмата на
армировката (сегмента, който ще променяме) има опция ‘Промяна на дължината на
сегмента’, с която се променя дължината на избрания сегмент.

Падащото меню с команди за работа с итерираните сегменти
При избиране на тази команда се отваря следния диалогов прозорец:
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Диалогов прозорец за промяна на дължината на сегмента
Отстоянието на левия и десния край на сегмента спрямо началото на гредата се изписват
в първото и второто поле, а отстоянието на левия и десния край на сегмента спрямо края
на гредата се изписват в третото и четвъртото поле. Чрез въвеждане на число в едно от
тези четири полета се променя дължината на този сегмент.
Полето ’Дължина на сегмента’ се използва за контрол на направените промени и
текущата промяна на дължината на сегмента.

Отстоянието на левия край на сегмента спрямо началото на гредата е променено (съотв. и
Неговата дължина), след въвеждане на стойност 130 в първото поле
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6.11.2 Греди – генериране на текстова справка
В ’Tower 6’ е добавена командата ’Справка’, с която се генерира текстовата
справка с резултатите от оразмеряването на гредите, вместо предишната, която се
появяваше на командния ред след активиране на командите ‘Представяне на
резултатите’ и ’Избиране на армировката’.
След избиране на тази команда на командния ред ще се появи следната информация:
Точка за текстова справка – Необходима армировка ( Деселектиране <Изход> / Екстреми
/ Изглед / Цялата греда):
След като се направи справка за изчислената и усвоената армировка, информацията за
вида на справката текущо активна се показва, това е тази, която ще се генерира. Промяна
в справката и вида на диаграмата, която ще се появи на чертежа, се осъществява с
избора на под-опцията ’Изглед’. След нейния избор следния диалогов прозорец ще се
отвари:

Диалогов прозорец за промяна на
генерираната текстова справка
За да променим вида на диаграмите на армировката на екрана избираме една от
предложените в прозореца.
Празните кутийки, в които можем да поставим отметка в частта от диалоговия прозорец
’Армировка’ се използват за селектиране на вид диаграма.
- Изчислената армировка ще се появи, ако се постави отметка пред ‘Изчислена’.
- Усвоената армировка ще се появи, ако се постави отметка пред ‘Усвоена’.
- И двете ще се появят на екрана, когато са поставени отметки и пред двете.
- Когато нито една от двете отметки не е поставена, тогава ще бъдат номерирани само
възлите.
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Отметката пред ’Усвоената армировка’ определя дали справката ще се генерира за
изчислена или усвоена армировка.
След като се активира бутона ’OK’ , диалоговият прозорец ще се затвори и избраната
диаграма ще се изобрази на екрана. Също така в случай че вида на справката се промени,
така и изписаното в командния ред ще се промени:
Точка за текстова справка – Усвоена армировка ( Деселектиране <Изход> / Екстреми /
Изглед / Цялата греда):
Текстът в командния ред сигнализира, че генерираната армировка ще бъде за усвоената
армировка.
Селектирането на точка от гредата, както и другите под-опции от командния ред са
същите като в предишната версия и не са променяни, затова не са описани отново тук.
Подбор на точки за генериране на справка
Всяка избрана точка за генериране на справката се представя в програмата със сечение и
пореден номер.

Всички избрани точки са маркирани със сечение и номер
Тези номера се изписват също в текстовата справка, в надписа ’Сечение n-n’ (където ‘n’
е поредния номер на ординатата).
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Номерът на точката в текстовата справка
Експортирането на блок с номерирането на сеченията в проектната документация (добре
е да се добави и изглед с разположението на гредите) ще улесни значително работата с
документацията.
Съдържание на справката
- В справката за оразмеряването се записва товарното състояние, за което е била
оразмерена гредата.
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Запис на товарното състояние в справката
-

В справката за усвоената армировка се изписва процента на армиране.

Процентът на армиране в справката
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6.11.3 Плочи – генериране на текстова справка
Подбор на точки за генериране на справка
Всяка избрана точка за генериране на справката се представя в програмата със символ от
кръгче и кръст в него и пореден номер.

Всички селектирани точки са обозначени със символ и номер
Тези номера се изписват също в текстовата справка, в надписа ’Точка n’ (където ‘n’ е
поредния номер на точката).

Поредният номер на точката в текстовата справка
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Експортирането на блок с тези символи в проектната документация (добре е да се добави
и изглед на разположението им), което улеснява работата с документацията.
Съдържание на справката
- В справката за оразмеряването се записва товарното състояние, което е използвано.

Товарното състояние в справката
-

В справката за усвоената армировка се изписва процента на армиране.

Процентът на армиране в справката
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6.11.4 Оразмеряване на земетръсна шайба

Диалогов прозорец за оразмеряване на
земетръсна шайба
В модалния сеизмичен анализ стойностите на всички влияния (M и N) са винаги
положителни. Програмата оразмерява за товарните състояния за допълнителните четири
комбинации на тези две влияния - M>0 и N>0, M>0 и N<0, M<0 и N>0, M<0 и N<0 – и
така изчислява армировката за най-неблагоприятното състояние.
На база на добавения нов метод за комбиниране (CQC освен SRSS) може да се избира
единия от двата метода за комбиниране. При работа със CQC се записва стойност в
празното поле за ’CQC (Коеф. на затихване)’, а ако коеф. на затихване е равен на нула,
тогава изчислението се извършва по ’SRSS’.

Празното поле, в което се отбелязва
дали да се работи или не по CQC
Ако искаме в справката да има данни само за изчислената армировка, избираме
(’Справка за армировка’), ако искаме информация само за комбинацията на влиянията,
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тогава избираме (’Справка за усилия’), а ако е необходима информация и за двете,
избираме (’Справка за армировка и усилия’).

Прозорец, в който избираме
вида на справката

6.12

Оразмеряване на стоманени сечения

6.12.1 Меродавно натоварване
В ’Tower 6’ може да се генерира и експортира справка с меродавните
комбинации в проектната документация. За тази цел е добавен бутон ’ Справка’, който
се намира в диалоговия прозорец на ’Меродавно натоварване’.

Бутон за генериране на справка
с меродавните комбинации
10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

143
След избора на този бутон се отваря диалогов прозорец с генерираната справка:

Диалогов прозорец с генерираната справка
за меродавното натоварване
Командните бутони, които се намират в долния десен ъгъл на диалоговия прозорец за
експортиране на справка с комбинации за меродавно натоварване, както в проектната
документация, така и в отделен текстови файл или за директно отпечатване.

6.12.2 Входни данни (EUROCODE и SIA 263)

Диалогов прозорец за входни данни
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Коефициент на изкълчване – За определяне на изкълчвателната дължина може да се
попълни на коеф. на изкълчване или пък абсолютната стойност на изкълчвателната
, наименованието на полето се променя
дължина. Това става като се активира бутона
на ’Изкълчвателна дължина’ и се записва абсолютната стойност на изкълчвателната
дължина.
Тип стомана – Добавено е поле за вида на стоманата, така че сега вече могат да бъдат
анализирани констр. елементи от различен тип стомана.
Параметри – изглед на графиката – Параметри, които се определят спрямо някаква
диаграма, сега могат да бъдат променяни ръчно. Когато е поставена отметка пред
’Произволно’, коефициентите ‘C1’, ’C2’, ’C3’ и ’βM.LT’, които ще се използват в
контрола на устойчивостта, тогава се въвеждат ръчно. Когато не е поставена отметка,
програмата автоматично определя коефициентите отделно за всяко едно товарно
състояние според вида на моментовата диаграма.
Справката за контрол на устойчивостта на всеки елемент сега може да съдържа таблица с
коефициентите на използване за всички комбинации. Тази таблица се включва към
справката като се постави отметка на ’Включете таблицата с коефициентите на
използване в справката’.
‘Пренебрегване на влияния’ – Контролът на устойчивостта може да бъде съпътстван с
изключване на едно или повече влияния. Зависи напълно от потребителя подбора на
влиянията и контрола на евентуалните грешки при избора.
В случай на повторяеми конструктивни анализи на целия модел, информацията за тези
елементи, които вече са били оразмерени, ще се запази, в случай че не се претърпели
промяна на геометрията или сечението.

6.12.3 Представяне на резултатите (EUROCODE и SIA 263)

Диалогов прозорец за представяне на резултатите
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В този диалогов прозорец се появява справка за контрол на устойчивостта, проверка и
определяне на въведената информация за избрания елемент. Ново сечение може да бъде
избрано, както и последващото ново изчисление със съществуващите въведени данни.
Възможно е генерирането на справка за контрола на устойчивостта на избраното сечение.
Полето ’Разстоянието на разреза от началото на гредата’ се използва за определяне
на позицията на разреза. С активиране на бутона ’Генериране’ се генерира справка за
определеното сечение. При повторното избиране на бутона ‘Изчисление’ ще се появи
новия резултат за контрола на устойчивостта за целия елемент.
и
всяка направена справка може генерирана в
При селектиране на бутоните
документацията или директно принтирана.
Всички направени промени във ‘Входните данни’ се отбелязват и в този прозорец.

6.12.4 Справка за единично сечение
С тази команда се получава справка за определено сечение на елемента, за
което изчисляваме контрола на устойчивостта. След селектирането на елемента се
появява следната процедура:
<0 сел.> Греда, за която се иска сечение – Селектиране (<Изход>):
След като гредата е избрана, се избира точка за сечението, за което се дава справка за
контрола на устойчивостта:
Точка от гредата:
След нейния избор се отваря следния диалогов прозорец:
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6.12.5 Контрол на устойчивостта - calculator
В ‘Tower 6’ е възможно да се провери контрола на устойчивостта и да се
генерира справка за произволно избран елемент, с произволно избрано натоварване. При
избора на тази команда се отваря прозорец, подобен на този за представяне на
резултатите. (Командата ще бъде активна само за EUROCODE).

Прозорец за регулиране устойчивостта на единичен
елемент
В този прозорец освен полетата за въвеждане на стандартните данни и получаване на
резултатите, има и полета за използване на данни от елементите, въведени в реалния
модел.
’Тип стомана’ – чрез селектиране на една предложените в падащото меню се променя
типа на стоманата.
’Дължината’ – прозорец за въвеждане на дължината на елемента.
’Влияния’- в този прозорец се въвеждат влиянията (силите), които действат в този
елемент.
‘Параметри – изглед на графиката’ –Коефициентите ’C1’, ’C2’, ’C3’, и ’βM.LT’, с които
се променят графиките се въвеждат ръчно.
Командният бутон ‘Избери’ се използва за попълване на входните данни в диалоговия
прозорец, като се избере елемент от конструкцията.
След избирането на тази команда се стартира процедурата, с която се селектира елемента
от конструкцията:
<0 сел.> Единична греда – Селектиране (<Изход>):
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Може да се избере един елемент, като програмата се връща към първоначалния прозорец.
Може да се използва сечение, дължина и входни данни за контрол на устойчивостта на
избрания елемент.
Командният бутон ‘Ново сечение’ се използва за промяна на съществуващо сечение на
елемента. След активирането му се отваря диалогов прозорец за селектиране и
дефиниране на сечение.
Анализът и генерирането на справката се осъществява с активиране на командния бутон
‘Изчисление’. Максималният коеф. на използване се записва в полето ‘Коефициент на
използване’.

6.13

Оразмеряване на дървени елементи

6.13.1 Меродавно натоварване
В ’Tower 6’ може да се генерира и експортира справка с меродавните
комбинации в проектната документация. За тази цел е добавен бутон ’ Справка’, който
се намира в диалоговия прозорец на ’Меродавно натоварване’.

Бутон за генериране на справка
с меродавните комбинации
След избора на този бутон се отваря диалогов прозорец с генерираната справка:
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Диалогов прозорец с генерираната справка
за меродавното натоварване
Командните бутони, които се намират в долния десен ъгъл на диалоговия прозорец за
експортиране на справка с комбинации за меродавно натоварване, както в проектната
документация, така и в отделен текстови файл или за директно отпечатване.

6.13.2 Входни данни (DIN)

Диалогов прозорец за входни данни
Справката за контрола на устойчивостта на всеки елемент сега съдържа таблица с
коефициентите на използване за всички комбинации. Включването на тази таблица в
справката става чрез поставяне на отметка в ’Включете таблицата с коефициентите
на използване в справката’.
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‘Пренебрегване на влияния’ – Контролът на устойчивостта може да бъде съпътстван с
изключване на едно или повече влияния. Зависи напълно от потребителя подбора на
влиянията и контрола на евентуалните грешки при избора.
В случай на повторяеми конструктивни анализи на целия модел, информацията за тези
елементи, които вече са били оразмерени, ще се запази, в случай че не се претърпели
промяна на геометрията или сечението.

6.13.3 Представяне на резултатите (DIN)

Диалогов прозорец за представяне на резултатите
В този диалогов прозорец се появява справка за контрол на устойчивостта, проверка и
определяне на въведената информация за избрания елемент. Ново сечение може да бъде
избрано, както и последващото ново изчисление със съществуващите въведени данни.
Възможно е генерирането на справка за контрола на устойчивостта на избраното сечение.
Полето ’Разстоянието на разреза от началото на гредата’ се използва за определяне
на позицията на разреза. С активиране на бутона ’Генериране’ се генерира справка за
определеното сечение. При повторното избиране на бутона ‘Изчисление’ ще се появи
новия резултат за контрола на устойчивостта за целия елемент.
При селектиране на бутоните
и
всяка направена справка може генерирана в
документацията или директно принтирана.
Всички направени промени във ‘Входните данни’ се отбелязват и в този прозорец.
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6.13.4 Контрол на устойчивостта на един елемент
В ‘Tower 6’ е възможно да се провери контрола на устойчивостта и да се генерира
справка за произволно избран елемент, с произволно избрано натоварване. При избора
на тази команда се отваря прозорец, подобен на този за представяне на резултатите.

Прозорец за регулиране устойчивостта на единичен
елемент
В този прозорец освен полетата за въвеждане на стандартните данни и получаване на
резултатите, има и полета за използване на данни от елементите, въведени в реалния
модел.
В параметрите на групата ‘Геометрия‘ се въвеждат параметрите на елементите,
определящи геометрията им. В полето ‘Дължина’ се въвежда дължината на елемента, а в
случай че трябва да се конструира дъга, се поставя отметка пред ‘Геометрия на дъга‘ и
се въвежда радиуса на дъгата в полето ‘Радиус’. Също така може да се определи
ориентацията на локалната координатна система – дали локалната коорд. ос 2 е в посока
към или срещуположно на центъра на кривата.
’Влияния’- в този прозорец се въвеждат влиянията (силите), които действат в този
елемент.
Командният бутон ‘Избери’ се използва за попълване на входните данни в диалоговия
прозорец, като се избере елемент от конструкцията.
След избирането на тази команда се стартира процедурата, с която се селектира елемента
от конструкцията:
<0 сел.> Единична греда – Селектиране (<Изход>):
Може да се избере един елемент, като програмата се връща към първоначалния прозорец.
Може да се използва сечение, дължина и входни данни за контрол на устойчивостта на
избрания елемент.
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Командният бутон ‘Ново сечение’ се използва за промяна на съществуващо сечение на
елемента. След активирането му се отваря диалогов прозорец за селектиране и
дефиниране на сечение.
Анализът и генерирането на справката се осъществява с активиране на командния бутон
‘Изчисление’. Максималният коеф. на използване се записва в полето ‘Коефициент на
използване’.

6.14

Представяне на резултатите от оразмеряването на плочите

Легенда на армировката
’Tower 6’ позволява създаването и запазването на конфигурации с определени стойности
на изолиниите на получената армировка.

Диалогов прозорец за въвеждане на стойности за площта на армировка
За тази цел е добавен команден бутон ’Библиотека’ и при неговото селектиране се
стартира следния диалогов прозорец:
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Прозорец за създаване на конфигурация на легендата
Прозорецът е разделен на две части. Лявата се използва за описване на възможни
стойности на изолиниите на изчислената армировка в долна зона (положителни
стойности), а в дясната част се описват стойностите на изолиниите в горна зона
(отрицателни стойности).
Добавяне на нов ред в прозореца става с командния бутон
един след друг като максималният им брой е 20.

. Новите редове се въвеждат

Добавен е нов ред в прозореца с командата
Селектираният ред се изтрива от прозореца с командата

.

Стойността на изчислената армировка за изолинията се записва в колоната под
’[cm2/m]’, а съответстващо описание в колоната под ’Описание’. След като стойностите
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са в растяща последователност след промяната, те автоматично променят последователно
стойностите на редицата в таблицата.

Стойности на изолиниите и съответстващото им описание
са описани
В полето ’Описание’ може да се въведе означението за диаметър на армировка ’Ø’. За да
бъде въведено, трябва да се напише ’%f’ и програмата автоматично ще го замени с
горното означение.
Ако едната част от таблицата е създадена, а другата трябва да съдържа същата или
подобна информация, за да се улесни въвеждането на данни, информацията може да се
копира от едната в другата част. За тази цел се използват командните полета ’ ’ и ‘ ’ .

Данните от лявата част са копирани в дясната част от
диалоговия прозорец с командата
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В практиката се налага използването на изолинии с едни и същи стойности, поради което
тяхното запаметяване улеснява работния процес. Използва се командата ’Запис’ и след
нейното активиране се отваря следния прозорец:

След избиране на бутона ’OK’, програмата ще затвори диалоговия прозорец и ще запази
конфигурацията в базата данни. От този момент името, под което е записана конфигурацията, ще се появява и записаната информация може да се използва при необходимост.

Прозорец, от който се избира запаметена конфигурация
С бутона ’Изтриване’ се изтрива текуща конфигурация от прозореца.
След активиране на бутона ’OK’, програмата се връща към началния прозорец на
командата, приемайки описаните данни. Ако конфигурацията не е запаметена, ще се
отвори прозорец, в който ще се появи предупредително съобщение, а зададената
информация ще може да се използва, докато не се излезне от програмата.
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След това името на текущата конфигурация се изписва в полето на главния диалогов прозорец, а стойностите на изолиниите се изписват в лявата му част. Ако в ‘2д’ изгледа е изобразена долна армировка в плочата, се взимат стойностите от лявата част, а когато е изобразена горна армировка, тогава се взимат стойностите от дясната част на таблицата.

Стойностите на изолиниите, запазени в текущата
конфигурация са изобразени
Не всички стойности за изолиниите ще бъдат изобразени, а само онези, които са със стойност по-малка от максималната в селектираната оразмерена плоча. Максималната стойност е последната в редицата за долната армировка, а за горната армировка е първата в
редицата.
Опциите ’Покажи стойности’ и ’Покажи описание’ са активни само, когато е избрана
запазена конфигурация от прозореца под библиотеката. Тези опции се използват за
промяна изгледа на таблицата на екрана. При маркиране на ’Покажи стойности’ на
екрана ще се появят стойностите на изолиниите, а при маркиране на ’Покажи описание’
ще се появи записаното описание. Задължително една от двете опции трябва да бъде
маркирана постоянно.
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Полетата за определяне на изгледа на легендата на екрана
След селектиране на бутона ’OK’ диалоговият прозорец се затваря и изолиниите на армировката се изобразяват съгласно зададените параметри.

Долната армировка в плочата в двете посоки
е изобразена

10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

158

Изобразяване на легендата на екрана
Прозорецът за избиране на запазена конфигурация е част и от диалоговия прозорец
‘Представяне на резултатите’, така че не е необходимо всеки път да се активира
командния бутон ’Легенда’.

Прозорецът за избиране на запазена конфигурация
също и в ‘Представяне на резултатите’

6.15

Количествена сметка

Използването на командата ’Количествена сметка’ служи за изчисление на
количествата на бетон, изчислени въз основа на съвкупностите зададени в
програмата. Тази команда се намира в падащото меню ’Стойности’ при модул
’Обработка на резултатите’. При активирането и, командният ред добива следния вид:
<0 сел.> Количествена сметка – Селектиране (Всичко / Прозорец / пОлигон / преСичаща
/ Екстри / Деселектиране / <Изход>):
С кликване на десния бутон ще се появи прозорец, след селектирането на обектите, в
които ще има таблица с текстова справка за количествата.
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Диалогов прозорец – количествена сметка
Плочи – количествена сметка

Таблица за количествена сметка за плочи
Количествената сметка за плочи се състои от таблица, която дава стойност за всяка
съвкупност на плочите:
Съвкупост – съвкупност с пореден номер.
d [m]/Материал – дебелината на плочата е записана в първия ред, а използваният
материал – във втория.
γ [kN/m3] - обемно тегло на материала.
P [m2] – площта на всяка избрана плоча.
V [m3] – обемът на всяка избрана плоча.
m [T] – теглото на всяка избрана плоча.
Сборното количество на площта, обема и теглото за всички селектирани плочи е представено в ред ’Общо’ от таблицата.
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Греди – количество по съвкупности

Таблицата с количества за греди по съвкупности
Съществуват два типа таблици за количества при греди. Името на таблицата ‘Греди –
количество по съвкупности’ винаги е налице при изискване на количествена сметка.
Таблицата ’Греди – количества по напречни сечения’ се визуализира в случай, че
някои от избраните греди са с едно също сечение, но са от различна съвкупност. В тази
таблица гредите са групирани по сечение и в нея няма колона ’Съвкупност’. Другите колони са със същото съдържание:
Съвкупост – съвкупност с пореден номер.
Сечение/Материал – сеченията на гредите са записани в първия ред, а материалът за
гредите - във втория.
γ [kN/m3] – обемно тегло на материала.
L [m] –дължината на всяка греда от дадена съвкупност/сечение.
V [m3] – обемът на всяка греда от дадена съвкупност/сечение.
m [T] – теглото на всяка греда от дадена съвкупност/сечение.
Сборното количество на дължината, обема и теглото за всички селектирани плочи са
представени в последния ред от таблицата ’Общо’. Числените данни и в двете трябва да
съвпадат.
Рекапитулация на количествата материали
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Таблицата за рекапитулация на количествата материали
Рекапитулацията на всички материали, които се използват за греди и плочи се визуализират в таблицата. За всеки материал се представят следните данни:
Материал – материала на съвкупността.
γ [kN/m3] – обемно тегло на материала.
V [m3] – обемът на всички греди и плочи, които са от един и същи материал
m [T] – теглото на всички греди и плочи, които са от един и същи материал
Справка с количествата се експортира в проектната документация с бутона (
) или се оформя в текстови файл с (
директно се принтира с (
долния десен ъгъл на диалоговия прозорец.

),

). Бутоните се в

Командни бутони за експортиране на справката
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6.16

Текстови вид на резултати от решението на
конструкцията.

Текстова справка само за селектираните обекти
Тази команда е променена във версия ’Tower 6’. Активира се по два начина или от
„Стойности” -> „Текстова справка” или в режим „Редактиране на документи”. Можем да
селектираме даден обект, както следва:
Плочи

Диалогов прозорец за текстова справка за плочи и стени
Селектиране на товарът, за който е необходимо да се извършва текстова справка се
намира в част ’Натоварване’. Представени са следните възможности:
’Текущ товарен случай’ – Справката се генерира за избраното товарно състояние от
прозореца. Всички основни товарни състояния, комбинации и екстреми, които са били
създадени в модела, могат да бъдат избрани в прозореца за генериране на справка.
’Всички товарни състояния’ – Справката ще се генерира само за товарните случаи.
’Всички комбинации’ - Справката ще се генерира само за всичките комбинации.
’Всички товари’ - Справката ще се генерира за всички товари.
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Част от диалоговия прозорец за селекция на товарите
Когато текущият модел има етапи на строежа, падащото меню ’Етапи на строежа’ става
възможно за редакция. При селектиране на определен етап от това поле, се генерира
справка за него. В този прозорец също има опция ’Всички етапи’ и след нейното избиране се генерира справка за всички етапи на строежа.
При маркиране на опцията ’Раздели по съвкупности’ програмата групира справката по
съвкупности. Всяка група с резултати се предшества от пореден номер и описание за
съвкупността. Тази опция е активна само когато справката се генерира за определен брой
екстремни стойности за селектираните влияния, когато е включена командата ’Екстреми’.

Справка за усилията ’Mx’ и ’My’ в плочи,
за които резултатите се групират по съвкупности
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Греди

Диалогов прозорец за генериране на текстова справка за греди и колони
Справка с ключови стойности за избраните влияния за греди и колони от „Стойности” ->
„Текстова справка”. Терминът ’Ключови стойности’ отговаря на сеченията от гредата, в
които има екстремни стойности.
За да бъдат избрани ключовите стойности, трябва опцията ’Екстреми’ да не е активна и
към справката се добавят:
’Ключови стойности’ – Само ключовите стойности за избраните греди/колони се
записват в справката.
’Ключови стойности + dx’ – В допълнение към ключовите, стойностите, които се дефинират с разстояние, което се записва в ’dx’, също се записва в справката.
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Параметрите, които се използват за генериране на справката
с ключови стойности за избраните греди
Точкови опори

Диалогов прозорец за генериране на текстова справка за точковите опори
Ако между товарните състояния, необходими за справката, има и екстремни влияния,
чиито параметри са достъпни след активирането на параметъра ’Екстреми’.
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Параметри, използвани за генериране на справката
за екстремните влияния
Когато ’Max/min’ са активни, двете стойности, максимумът и минимумът, се записват в
справката за всяка избрана реакция и екстремно товарно състояние.
Ако тази опция не е активна, в другите кутийки могат да се изберат реакциите, за които
се търси екстремум. В справката за избраната реакция се изписва екстремума, а за
останалите реакции – съответните стойности.
Тази команда се активира и в режим „Редактиране на документи”, където се кликва с
десен бутон върху главата ’Изчисление’.

6.17

Експортиране на графични блокове

Към предишната процедура за експортиране на блокове в ’Tower 6’ са добавени
нови: ’Експортиране на видимата част’, ’Експортиране на блока в клип борда’,
’Експорт на видимата част на чертежа в клип борда’ и ’Експорт на графични
блокове в Bitmap или DXF файл’

6.17.1 Експортиране на видимата част
Командата ’Експортиране на видимата част’ може да се активира от падащото
меню ’Помощни функции’ или с кликане върху иконата от страничния команден
ред, тогава се експортира графичен блок, в проектната документация, с част от
модела в текущия прозорец. По този начин може да се експортира увеличена част от
конструктивен елемент. Тази функция се стартира и с едновременното натискане на
бутоните ’Shift’ и ’F2’.
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Ако искаме да експортираме елемент в ’2d изглед’, избираме ’ Експортиране на
видимата част’ и увеличената част от модела в този прозорец се експортира
в проектната документация
Всички правила, които се отнасят за командата ’Експортиране на блока’, се прилагат и
за тази команда.

6.17.2 Експортиране на блока в клип борда
Графичен блок с информацията в текущия прозорец се запазва на клип борда за
обработка с друга програмата. Командата ’Експортиране на блока в клип
борда’ може да се активира от падащото меню ’Помощни функции’ след
обработка на данните. Подобно на предишната команда и тази може да се активира с
кликване върху иконата или с едновременното натискане на ’Ctrl’ и ’F2’. Тук обаче не
може да се експортира само увеличена част от прозореца. Тук се експортира цялата
информация в текущия прозорец.
Блокът се запаметява като bitmap на клип борда в ‘Редактиране на документи’.
Големината и резолюцията на bitmap-а се определят след отварянето на прозорец с
десния бутон върху името на bitmap-а.
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Диалоговият прозорец, който се отваря след кликване върху името на bitmap-а
Това е същия прозорец, който се отваря след кликване върху иконата на ’Експортиране
на блока’. Големината на bitmap-а се определя след въвеждане на числова стойност в
’Брой редове’ и ’Брой колонки’, или мащаб в ’Скалиране на блока’, е резолюцията на
изображението в ’Резолюция на изображението’.
Експортирането на блока на клип борда може да се извърши и след активирането
на ‘Редактиране на документи’, като се избере иконата от страничния команден
ред. Тази команда работи по същия начин, както и командата в изчислителния
модул. Разликата е, че тук целият графичен блок се експортира в клип борда

6.17.3 Експорт на видимата част на чертежа в клип борда
Графичен блок с определена видима част от чертежа също може да се копира на
клип борда Това става с командата ’Експорт на видимата част на чертежа в
клипборда’ от падащото меню ’Помощни функции’ или с кликане върху иконата от
командния ред. Също така и със съчетанието на бързите бутони ’Ctrl’, ’Shift’ и ’F2’.
Всички по-горе описани правила за работа с командата ’Експортиране на блока в клип
борда’ се отнасят и за тази команда.

6.17.4 Експорт на графични блокове в Bitmap или DXF
файл
С командата ’Експорт на графични блокове в Bitmap или DXF файл’ се
запазва изгледа в текущия прозорец и се експортира във вид на DXF файл или bitmap.
Експортирането е възможно дори при изобразяването на резултатите от оразмеряването
или входни данни. При избирането на тази команда от падащото меню ’Помощни
функции’ или от иконата се отваря следния диалогов прозорец:
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Диалогов прозорец за експортиране на блок в ’DXF’ файл или bitmap
С опциите ’Експорт в BMP’ и ’Експорт в DXF’ се определя типа на файл.
Името и мястото за записване се определят в по-долното поле. Осъществява се чрез
стандартния ’Windows’ прозорец и командния бутон ’Browse’.
Ако е избрана ’Експорт в DXF’, тогава се активира полето ’Дължина на ACU’. В него се
избират мерните единици на експортирания блок.
При експортирането в ’dxf’ файл всеки елемент се експортира в различен слой.
Конструктивните елементи са в слой ‘STRUCTURE’, мрежата на крайните елементи в слой
’FENET’, легендата в слой ’LEGEND’ и резултатите в ’RESULTS’.
Когато е избрано ’Export to BMP’ се появява следния прозорец:

Диалогов прозорец за експортиране в bitmap
В полетата ’Ширина’ и ’Височина’ се въвежда големината на пикселите на bitmap-а. Ако
размерите на снимката са твърде големи, може да се раздели на произволен брой части,
като се необходимата стойност се въведе в полетата ’Брой редове’ и ’Брой колонки’.
Всяка част се запазва в отделен файл.
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Всяка снимка е разделена на четири части (две колонки и два реда)
и всяка една е запазена в различен файл.
Файлът е запаметен с разширение ’.bmp’. Ако снимката е разделена, всеки файл е
запаметен с поредния си номер от реда и колоната.

6.17.5 Изглед на графичните блокове
Символите на размерите, които са в mm на страницата (допълнителни символи,
стойностите на влиянията в гредите, означенията на граничните условия, и т.н.) се
експортират с оригиналната си големина в блоковете без значение в какъв мащаб е
експортирания блок.

6.18

Генериране на записка за група елементи

С тази команда се генерира пълна записка за избрана група от елементи. Тази
справка може да съдържа текстови и графични блокове с резултати от изчисления,
оразмеряване, за всички конструктивни елементи.
Командата ’Генериране на записка за група елементи’ се стартира от падащото меню
’Стойности’ в ‘Обработка на резултатите’ и се отваря следния диалогов прозорец:
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Диалогов прозорец за командата
‘Генериране на записка за група елементи’
Работата с този прозорец може да се раздели на две части. В първата част се определят
елементите, за които ще се генерират текстови и графични блокове. Във втората –
създават се група от елементи и се генерира справка за тях.
Определяне на конфигурациите
Селектиране на текстовите и графичните блокове с резултатите от анализа са в част
’Резултати от анализа’ от диалоговия прозорец.
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Частта от диалоговия прозорец
с резултатите от изчислението
Записката се генерира за плочи, греди, повърхнинни опори, линейни опори и реакции в
опорите. За всеки елемент има две кутийки и две командни полета. С тези от лявата
страна се създава текстовата справка, а с тези от дясната – графичните блокове.
Когато се маркира от ляво празната кутийка, тогава и командното поле до него се
активира. При кликване върху командното поле програмата отваря прозорец, в който се
избират влиянията, за които ще се формира записката.
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Диалогов прозорец за селектиране на влиянията, които
ще са част от записката
С този прозорец се работи, както и с командата ’Текстова справка’. Тук единствено на са
активни частите за селектиране на натоварването и етапите на строежа, тъй като те могат
да бъдат избрани в главния прозорец.
След кликване върху командното поле от дясната страна на елемента ще се отвори
диалогов прозорец, в който се селектират влиянията за графичните блокове.

Диалогов прозорец за определяне на графичните блокове,
които ще бъдат включени в записката
Работата с този прозорец е еднаква с работата с командите за изобразяване на влиянията
в съответните обекти.
10:00:41 PM
Copyright (c) Radimpex * “ВАГ” ООД * http://www.vag.bg * e-mail:office@vag.bg * тел: 02 / 813 30 40

174
Текстовите и графичните блокове за оразмеряване се добавят към записката като се
активират в частта от прозореца ’Оразмеряване’.

Диалогов прозорец за селектиране на текстови и графични блокове
за оразмеряването на съответните елементи
След селектирането на всички необходими блокове конфигурацията се запазва с бутона
’Запис’ и се отваря следния диалогов прозорец:

След като е написано желаното наименование и е активиран бутона ’OK’, цялата
селектирана информация с името ще може да се избира от полето.
В това поле може да се избере изглед и по подразбиране ’Програмно’, с което всички
параметри се изключват.
Създаване на групи от обекти и генериране на справка
След избиране на бутона ’Ниво’, който се намира под ’Дефиниране на нови групи’, се
стартира следния прозорец:
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Диалогов прозорец за избор на нива
Всички нива в модела са изписани в прозореца. Желаното ниво се маркира и се въвежда с
бутона ’OK’ в главния прозорец и справката.

Селектираните нива са въведени в главния прозорец
След избиране на бутона ’Рамка’ диалоговият прозорец ще се затвори и ще се стартира
процедура в командния ред за селектиране на рамки :
<0 сел.> Рамки – Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / Пресичаща / Екстри /
Деселектиране / <Изход>):
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След избирането на рамките процедурата се затваря с десен бутон, отваря се диалоговия
прозорец и селектираните рамки се изписват в него.
С бутона ’Произволен изглед’ се въвеждат произволните в прозореца.

Диалогов прозорец за селектиране на произволни изгледи
След избиране на бутона ’Линейни обекти’ диалоговият прозорец ще се затвори и ще се
стартира процедура в командния ред за селектиране на линейни обекти.
<0 сел.> Линейни обекти – Селектиране (Всичко / Прозорец / Полигон / Пресичаща /
Екстри / Деселектиране / <Изход >):
В едни и същи групи не могат да бъдат събрани едновременно и греди и линейни
елементи.
С десен бутон се прекратява процедурата, диалоговият прозорец се отваря отново, всички
селектирани греди са част от ’Група на греди’, а всички линейни елементи са в група
’Група на линейни опори’.
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След селектирането на гредите в чертежа,
в прозореца се добавя група на греди
Името на групите е записано в колона ’Наименование’. След като се маркира едно от тях
може да се промени като въведе ново.
В колоната ’Конфигурация’, за всяка група от обекти, се избира типа на запазената
конфигурация от лявата част на прозореца. Справката се прави за запазените параметри
в конфигурациите, които се прилагат за всяка група от обекти.
Ако справката се генерира за една и съща конфигурация за всички групи, първоначално
се прилага за една група за обекти, а за другите - с десен бутон се маркира първата,
появява се съобщение ’Приложи на всички’ и така всички се генерират за една и съща
конфигурация.
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Командно поле за прилагане на една съща конфигурация
за всички групи от обекти
в празните кутийки отдясно на всеки ред се дефинира дали ще се генерира справка за
група елементи. С десен бутон върху кутийките се отваря меню с ’Включено всичко’ и
’Изключено всичко’. При избиране на едно от тях се селектират или деселектират
всички едновременно. Групите обекти могат да бъдат селектирани също чрез въвеждане
на поредния им номер в полето ’Избор’, което е в долното дясно поле на прозореца.
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Полета, в които се маркират групите обекти,
за които се генерира записка
С бутоните ’

Горе ’ и ’

Долу’ се променя последователността на групите обекти.

Всички селектирани групи обекти се премахват с бутона ‘

Изтриване’.

Всички създадени групи могат да бъдат запазени в базата данни и използвани за в
бъдеще.
Ако има етапи на строежа в модела, в прозореца ‘Етапи на строеж’ се избира този, за
който ще се генерира справката. Ако се избере ’Всички етапи’, записката ще бъде за
всички етапи.
В прозореца ’Видимост’ може да се избере предварително запазена видимост. До този
прозорец има два бутона.
При избирането на този бутон се отваря прозорец ’Видимост’, в който се избират
видимите конструктивни елементи и натоварването.
С избирането на този бутон се отваря прозорец, в който се променят
характеристиките на блока. Отваря се диалогов прозорец, който е същия като този,
който се отваря след кликване с десен бутон върху иконата на ’Експортиране на
блока’.
В частта от диалоговия прозорец ’Натоварвания’ се избират товарните състояния и
комбинациите, за които ще се генерира записка. Възможни са: ‘Текущ случай на
натоварване’, ’Всички основни товарни състояния’, ’Всички комбинации’ и ’Всички товари’.
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Частта от диалоговия прозорец, в която се избират
Натоварванията, за които се генерира справката
Избраното натоварване, етапът на строеж и видимостта не се запазват в конфигурацията
и за всяка нова записка трябва да се предефинират
След като всички параметри са зададени може да се генерира справката. Преди да се
генерира справката трябва да се провери вида на конфигурацията в колоната
’Конфигурация’ и дали са оставени отметките в колоната от дясно на нея.
Генериране на пълна справка’ – С тази команда се генерира и експортира
‘
справката в проектната документация.
‘ Генериране на пълна справка’ – С този бутон директно се генерира и принтира
цялата справка.
Слагане на отметка пред ’Групиране по име’ променя последователността на блоковете
на проектната документация. Когато няма отметка, програмата автоматично подрежда
всеки блок съгласно горното описание в диалоговия прозорец. Например блоковете с
оразмерени стоманени греди ще бъдат поместени в записката в частта ’Оразмеряване
(стомана)’. Когато има отметка, за всяка група обекти програмата създава нова глава в
записката със съответното име от колоната ’Наименование’ и записва там
съответстващите им блокове.
Сега може да се генерира справка за текущо състояние на параметрите. С десен бутон
върху селектираната група се отваря падащо меню, от което се избира опция за генерираната справка.
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Съдържание на падащото меню
с текущите параметри
Може да се генерира както цялата справка, така и част от нея, например текстова справка
само за резултатите статическите изчисления на плочите или за оразмерените бетонови
греди. Съдържанието в това меню зависи от това какъв текстови или графичен блок е
избран за генериране. Само ако са маркирани опциите за оразмеряване, тогава ще има
опция за справка за оразмеряване в падащото меню. След избирането на една от тях, на
екрана се появява генерираната справка.
Тази справка обаче не е част от проектната документация. Тя се използва само за контрол
на данните по време на създаване на конфигурацията.

6.19. Експортиране на текстовите резултати във
файл с разширение ’*.txt’
Цялата текстова записка в програмата може да бъде експортирана в отделен файл
с ’*.txt’ разширение. Справката се експортира в същия формат, какъвто е в програмата
(таблици и т.н.), който може да се отвори и с други програми, поддържащи същия формат,
например ’Excel’.
Експортирането на файл с разширение ’*.txt’ e възможно от всеки диалогов
прозорец, който съдържа следната икона. След нейното активиране се отваря
следния стандартен диалогов прозорец за запазване на файл:
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Диалогов прозорец за запазване на файл
Записва се желаното име и файла се записва в определената директория след натискане
на бутона ’Запис’.
Всички отделни текстови справки запазени в проектната документация могат да бъдат
експортирани във файл в ’*.txt’ формат. Командното поле ’ ’ се намира във вертикалния
команден ред в дясната част на прозореца. Първо се селектира отделния текстови блок,
след това се активира командното поле и се записва файла в ’*.txt’ формат.

6.20

Създаване на проектна документация

6.20.1 Дефиниране формата на страницата (’Настройки
на страницата’)
Фоново оцветяване на селектиран блок от съдържанието на проектната документация.
При генериране на проектната документация, обикновено се появяват голям брой
текстови блокове. При работа с тях получаването на информация е вече улеснена.
Селектиран блок от съдържанието се повдига с фон. Така ясно се разграничава кой
текстови блок отговаря на определено място от документацията.
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Селектираният блок е
оцветен фоново в документацията
Фоновият цвят може да се променя от ’Фонов цвят за селектирана справка’, която се
намира в долната част на диалоговия прозорец ’Настройки на страницата’.

Кликване на стрелкичката, намираща се отдясно на текущия цвят,
отваря палитра с цветове.
Дефиниране на „Полета”
Четири нови прозореца дават възможност за по-бързо дефиниране на местоположението
на служебен текст (номер на страница, дата и час, или произволен текст).
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Прозорец ’Полета’ с четирите нови прозореца
за записване на текст в началото или края на страницата
’Горе-Лява ивица:’ - текстът ще се постави горе непосредствено до лявата граница на
листа.
’Горе-Дясна ивица:’ - текстът ще се постави горе непосредствено до дясната граница на
листа.
’Долу-Лява ивица:’ - текстът ще се постави долу непосредствено до лявата граница на
листа.
’Долу-Дясна ивица:’ - текстът ще се постави долу непосредствено до дясната граница
на листа.
Тази икона отваря падащо меню, за което са налични следните опции:

#p – Пореден номер на текущата страница
#n – Общо страници
#t – Часът в момента
#d – Днешна дата
Всяка една буква от горепосочените в менюто има следния ’#’ символ, който подсказва,
че това е променлива.
Взимане на запазена конфигурация от друго място (Импорт)
Програмата прави възможно импортване на конфигурации с помощта на командата
’Импорт’.
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Командното поле ’Импорт’ за прилагане на конфигурации
от друг потребител
При натискане на командата, се отваря следния диалогов прозорец:

Диалоговият прозорец за импортване на
конфигурациите
Запазени конфигурации може да се открият като файл със следното разширение
’Tower.$har’. Избраният файл се зарежда с ’Отваря’. Като резултат в падащото меню,
намиращо се най-вляво, ще са налични всички запазени конфигурации. В случай, че
името на импортираната конфигурацията е същото с това на наличната, то на
импортираната се появява следното обозначение ‘*’.
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6.20.2 Команди за работа с блокове в справката
Местене на блокове
Всеки един нов вмъкнат блок, се поставя в края на определена ‘глава’. По правило досега
можеше да се премества блок само в текущото подразделение ”глава”. Сега могат да
бъдат местени от една ‘глава’ в друга.
Командата ‘Преместване на блок’ се намира като икона в лентата на
инструментите или в падащото меню с кликване на десен бутон. При нея се отваря
следния диалогов прозорец:

Диалогов прозорец за местене и копиране на блокове
от една глава в друга
Заглавието на главата, в която се намира селектирания блок, се изписва в падащото
меню. Ако искате да преместите или да копирате блока в друга глава, необходимо e да я
изберете от падащото меню. Опцията за създаване на копие или за преместване е
представена като радио-бутон.
Ако изберете ‘Преместване на блок’, блокът ще се премести в новата глава, различна от
оригиналната. Ако изберете радио-бутона ‘Копиране на блока’, селектираният блок ще
се копира в ново зададената глава, в такъв случай блокът ще го има на две места.
След потвърждение с ’OK’, желаната редакция за селектирания блок ще се изпълни.
TXT блок, задаван в текстовата документация
По време на създаването на текстовата документация може да се вмъкне TXT блок
(заглавия, коментари, случаи на натоварване, и .т.н.). Командата за вмъкване съществува
като икона или при избор от падащото меню при кликване с десен бутон. При натискане
на десен бутон върху заглавието на дадена глава, се появяват следните опции:
’Вмъкни блок в началото на главата’ – активирането на командата вмъква празен блок
в началото на главата
’Вмъкни блок в края на главата’ – активирането на командата вмъква празен блок в
края на главата
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Командно поле за вмъкване на блок
в началото и в края на главата
Блокове могат да се вмъкват от падащото меню активирано с десен бутон или с активиране на една от долуописаните икони в лентата на инструментите.
’Вмъкни блок - отгоре’ - При селектиран блок командата вмъква блок над
съществуващия.
’Вмъкни блок - отдолу’ - При селектиран блок командата вмъква блок под
съществуващия.

Командно поле за вмъкване на блок
преди или след текущ блок
След като вмъкнете блок, програмата автоматично връща прозорец за редакция:
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Прозорец за редактиране на въведения блок
Работата с този диалогов прозорец е същата както при работата с предишния за
заглавието при настройките на страницата. Като добавка е възможно задаването на
таблици с колони и редове. Възможно е копиране на таблица от програмата.

Копираното от ’Word’ в добавения блок
При потвърждение с ’OK’ редакционният прозорец се затваря и резултатите са част от
проектната документация.
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Допълнителният блок с копираната информация
Добавеният блок е с първоначални размери по подразбиране, но могат да се променят
като се разтегне рамката.

Промяна на границите на вмъкнатия блок
Вмъкнатият блок е напълно равностоен на останалите блокове, командите за редактиране
са аналогични (промяна на позиция, изтриване, и т.н.).
В менюто, активирано с дясно кликване на мишката, опцията ‘Редакция на вмъкнатия
блок’ отваря отново диалоговия прозорец за редакция. Кликването с десен бутон трябва
да е върху блока, който искаме да редактираме.
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Команда за редакция на въведения прозорец

6.20.3 Генериране на справка
Генериране на входни данни на конструкцията
Ако селектирате командата ’Генериране’ от падащото меню при ’Входни данни ->
Конструкция’, ще се отвори следния диалогов прозорец:

Прозорец ‘Генератор на входните данни от конструкцията’
В частта ‘Графичен блок’ на диалоговия прозорец са добавени следните блокове:
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‘3D изглед’ -

когато тази функция е активна, бутоните, разположени
под него също са активни;

‘Жичен’ -

когато е селектиран този бутон, тогава в графичния блок
се генерира триизмерен жичен модел;

‘Рендиране’ -

когато е селектиран този бутон, тогава в графичния блок
се генерира триизмерен рендиран модел;

‘Разположение на рамки’ -

при включена отметка, ще се генерира разположението на
рамки.

До полето за типа на видимостта има два бутона:
Селектирането на иконата ’Видимост’ ще отвори познатия прозорец. Селектираните видимости ще се приложат при стартиране на командата ’Генериране’.
Селектирането на иконата извиква прозореца за характеристика на блока. Той е
същия, който се отваря с дясно кликване на мишката върху ’Експортиране на
блока’. С тези дефинирани характеристики, ще се генерират блоковете.
Генериране на натоварване
При активиране на командата ’Генериране’ на менюто ’Входни данни -> Натоварване’
ще се отвори следния диалогов прозорец:

Прозорец ‘Генератор на входните данни от натоварването’
В прозореца ’Случаи на натоварване’ е добавена отметката ’Сума на външните сили’.
Когато тази отметка е включена, при таблицата за случаи на натоварване ще се появи
нови колонки със сумите за натоварване по глобални координати за всеки един товарен
случай. Изключение от правилото правят „подвижен товар”, „сеизмичен товарен случай”,
„линия на влияние”. По същата логика, няма да се появят суми на комбинации, в които
има от горепосочените товарни случаи.
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Таблицата със сума от сили по главни оси
В частта на прозореца ‘Графичен блок’ се намира и менюто за видимост. До него има
същите два бутона, които бяха описани за прозореца за генериране на входните данни на
конструкцията. Работата с тези параметри е същата както при генерирането на входните
данни.
Изтриване на вече създадени блокове, при прегенериране
По време на генерирането на справката програмата проверя дали съществуват вече
създадените графични блокове за натоварването. Ако се наложи да се направи
прегенериране, програмата показва следното съобщение:

Ако сте съгласни, и потвърдите с ‘Yes’, програмата ще изтрие всички съществуващи
блокове и ще ги замени с новите.
При активиране на отметката ‘не питай повече’, оттук нататък ще се прегенерират
блоковете без да се предупреждава. Ако желаем отново да извикаме прозореца за
предупреждение, е необходимо в прозореца на ‘Настройки’ -> ‘Опции’ да натиснем
‘Отмяна на автоматичния отговор’.
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6.20.4 Импортване на графични
справки от други проекти

блокове

и

текстови

Използването на ’Импорт’ помага за импортването на графични блокове от
проектната документация на други проекти. Веднъж след като сте активирали
командата, ще се активира следния диалогов прозорец:

Диалогов прозорец за импортването на графични блокове
Името на текущата заредена директория се изписва в полето ’Име на файл:’. Възможно
е да се импортва файл с разширение ‘*.twp_d’. Само файлове със същото разширение
могат се появяват в диалоговия прозорец.
След като активирате полето ’Отваря’ се отваря следния прозорец:

Диалогов прозорец за импортване на графични блокове със справка от друг проект
Всички графични блокове и текстови справки по глави са показани, като срещу тях има
познатата „√”. Само селектираните дялове ще бъдат импортнати.
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Командните полета за по-бърза селекция са следните:
’Всичко’

-

при селектирането на тази опция, се поставя отметка на всички
глави;

’Нищо’

-

всички избрани блокове се деселектират;

’Инверсия при селектирането на тази опция всички избрани блокове се десена селектирането лектират, а немаркираните – се селектират.
Блоковете също може да се активират с кликване с десен бутон, върху даден ред от
таблицата.

Менюто, което се отваря с кликване с десен бутон върху реда на таблицата
’Избери глава’ селектирани.

всички

редове,

които

принадлежат

към една

глава,

ще

бъдат

’Деселектирай глава’ – всички редове, които принадлежат към дадена глава, ще бъдат
деселектирани.
Активирането на полето ’OK’ ще затвори прозореца и ще допълни главите с онези
селектирани блокове, които сме избрали при импортването на файла.

6.20.5 Добавяне на глави
По правило има определен брой служебни глави . Добавянето на нова е вече
възможно във версия „Tower 6”. Командата ’Добави’ се намира на последно място в
списъка. Kликването на десен бутон отваря опцията ’Нова директория’. Командата
създава директория и иска име за нея.
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С десен бутон на мишката върху ’Добави’
ще даде опцията ’Нова директория’
Веднъж след като сте активирали командата, ще се появи прозорец за записване на името
на директорията:

След избиране на ’OK’ новата директория ще се появи със зададено име в глава „добави”.
В случай че искаме да променим заглавието или да го изтрием изцяло от записката,
кликваме с десен бутон върху заглавието и избираме опция от падащото меню.
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Падащото помощно меню, което се отваря след кликване
с десен бутон върху заглавието
Тук отново са известните вече команди ’Преименуване’ - преименува създадената
директория. ’Изтриване’ – изтриване на съществуващата директория. При изтриване на
директория, в която има графичи или текстови блокове, се зарежда следното
предупредително съобщение:

Добавените глави са изцяло равностойнни на съществуващите. За тях може да се добавят
блокове (добавяне на празен блок, преместване и копиране на блокове, и т.н.).
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6.20.6 Визуализиране на текстова справка в единична
колона
Във версия ’Tower 6’ е възможно дадена текстова информация в справката да
се аранжира във вертикална колона. Това е възможно с командата ’Характеристики на
блока’ или след кликване с десен бутон върху текстовия блок се отваря падащо меню, от
което се избира същата команда. След активирането и, се отваря следния прозорец:

Отметката ’Една колона’, която се използва да се
определи дали текстовата справка ще е в една колона или не
При включена отметка на ’Една колона’, текстовата справка ще бъде визуализирана в
единична колона, ако не е – ще бъдат няколко колони.

Две напълно еднакви справки. С тази разлика, че при долната
е включена отметката на ’Една колона’ при опцията ’Характеристики на блока’
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6.20.7 Възстановяване на нарушена документация
Да си представим, че поради някаква причина вашата документация е
повредена, и файла на документацията не може да се прочете. Решение на проблема
може да откриете с натискане на бутоните ’Ctrl’ и ’D’ от клавиатурата в модул „Обработка
на резултатите”. При натискането им се появява следното съобщение:

След като натиснете командата дефрагментацията на справката ще се извърши и
възстановяването на справката ще се изпълни, а ако се откаже действието, диалоговият
прозорец ще се затвори и справката няма да се възстанови.
Ако отметката ’Не питай повече’ е активирана и потвърдите с „Yes”, при по-нататъшното
активиране на ’Ctrl’+’D’, няма да се появява предупредително съобщение. Освен ако не
активирате командата ‘Отмяна на автоматичния отговор’, намираща се в ‘Настройки’
-> ‘Опции’.
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