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Abstract: 

The report shows opportunities - reflected as advantages and disadvantages, for the preparation 

of computational models with a software product by the Finite Element Method (widely used in 

Bulgarian design practice). In a comparative form, the main ways of introduction into the system 

environment and characteristics are considered, through which conclusions are given - mainly for 

recommended software, based on a set of options and execution time. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът разглежда основните опции на 3 софтуерни специализирани продукти: 

ETABS, SAP2000 и ROBOT, получили популярност между студентите и инженерите от 

практиката. Целта на авторите е да обособят приликите и разликите, както и необходимите 

допълнителни настройки за изчислителните модели. В крайна сметка, потребителят сам 

може да избере коя програма да използва като основна, коя като контролна (за проверки) – 

[2], [4], [7]. Важно е да се отбележи, че програмен продукт Tower с инсталация на български 

език, също е много популярен, главно заради множеството му възможности: от моделиране, 

през намиране на армировките/оразмеряване на сеченията и препратки към CAD-модули 

[1]. Направеният обзор, обхваща програми, работещи на английски език [8]. Показаните по-

надолу фигури (фиг. 1 – фиг. 15), разглеждат моделирането в аспект на изчертаване, 

натоварване на конструкциите, комбиниране на усилията от въздействията и получаване на 

резултатите. Проектирането с разгледаните софтуери на сгради за сеизмични въздействия, 

е улеснено с наличната помощна литература и в бъдеще тези програмни продуки могат да 

се използват успешно от студенти и практикуващи инженери, за проекти по Еврокодовете. 
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2. ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И ДЕФИНИРАНИЯ В ТЯХ 

2.1. Дефиниране на необходими материали за модела 

 

 

В програмата има възможност да се използват 

различни по вид материали одобрени от 

международни стандарти, също и ръчно 

модифицирани от създателя/ползвателя на модела. 

 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

От меню Define → Materials, материалът се 

дефинира, а чрез Modify/Show Material, могат 

подробно да се зададат допълнителни 

характеристики. 

 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

  
 

Материалите са част от база данни според региона, в който ще се строи, в случая Еврокод. 

Базата данни както и други настройки на интерфейса се въвеждат от Tools>Preferences. 

Чрез Modification, характеристиките на материалите могат да се редактират в детайли. 

Изборът на клас на материалите спрямо избраната база данни се избира от Tool>Job 

Preferences. 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 1. Диалогови прозорци в специализираните софтуери – материали. 
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2.2. Дефиниране на напречни сечения и характеристики 

2.2.1. Прътови крайни елементи – колони 

 

 

 
. 

 

При изчертаването на колоните, се работи в някоя от вертикалните равнини на 

модела (X-Z или Y-Z), като се избира дефинираното преди това напречно сечение за 

конструктивния елемент 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

Напречните сечения на линейните елементи, 

се създава чрез: Define → Section properties 

→ Frame Section. 

 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

При изчертаването на колоните, първо се 

въвежда височината им, след което се 

избират координати (ръчно или чрез 

избиране на даден възел от модела.  

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 2. Диалогови прозорци в специализираните софтуери – напречни сечения за 

вертикални линейни елементи (колони), 
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Връзката между колоните с етажната подова конструкция се дефинира като ставна 

(може да се дефинира и при изчертаването на елементите). 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

Ставната връзка се моделира чрез:  

Assign →Frame → Releases and Partial Fixity. 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 3. Реализиране на ставна връзка между плочи и колони. 
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2.2.2. Плочести крайни елементи 

2.2.2.1. Подови плочи 

 

  

Коравините на огъване на етажните подови плочи, се пренебрегват, като това се 

реализира чрез намаляване 100 пъти на коравината й на огъване (чрез Modifiers). 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

 
Коравините на огъване на етажните подови плочи, се пренебрегват, като това се 

реализира чрез намаляване 100 пъти на коравината й на огъване (чрез Modifiers). 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 4. Диалогови прозорци в специализираните софтуери – напречни сечения за 

хоризонтални плочести елементи (плочи). 
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За изследване от сеизмичното въздействие върху конструкцията, възлите от 

стенните и линейните елементи, от едно и също ниво, трябва да бъдат обединени в една 

равнина – диафрагма. Дефинира се за всеки един етаж и се присвояват възлите към 

съответната такава (за всеки етаж поотделно). 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

При изчертаването на Shell елемент, могат да 

се използват различни опции, включително и 

за плоча – (корава) диафрагма. 

б). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 5. Подови диафрагми 

 

Процедурата в SAP2000 (чрез Diaphragm Constraints Z), е идентична с тази в ETABS. 
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2.2.2.2. Стени – вертикални носещи елементи 

 

 
 

Има няколко начина за изчертаване на стенни елементи: в хоризонтална равнина, 

във вертикална равнина и в 3D (пространствен) модел. При изчертаване в хоризонтална 

равнина, програмата автоматично присвоява стената във височина до следващото етажно 

ниво. 

За очитането на пластифицирани сечения, по височина в конструктивните стени, 

където се развиват нелинейни еласто-пластични деформации, мембранните и огъвни 

коравини на напречните сечения (в критична зона на стените), се намаляват с 50%. 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

  
Процедурата е идентична с тази в ETABS. 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

Стените се изчертават подобно на колоните, 

но се избира и дължина. След това се избира 

опция +Z или -Z, което изчертава елемента 

по ос Z. 

Чрез корекция: дефиниране на материал с 

50% - намален E-модул и нулиран 

коефициент на Poisson, се симулира напукан 

бетон, в критична зона на стената. 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 6. Диалогови прозорци в специализираните софтуери – напречни сечения за 

вертикални плочести елементи (конструктивни стени) в критична зона. 
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2.3. Геометрични данни 

 

 

За въвеждане на размерите на конструкцията 

по направление Z, се въвеждат броят на 

етажите и съответната им височина (не се 

въвеждат ръчно координати по Z). 

 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

С Edit → Replicate се моделират етажите на 

сградата. В случая се използва Linear – 

преместване по координатна ос Z, като се 

въвежда съответният брой на етажите и 

височините им (при типови етажи). 

 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

Апликатата може да се въведе под формата на 

“Stories” (етажи). 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 7. Геометрия 
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2.4. Опорни условия 

 

 

 

Моделът се изготвя с предпоставката, че конструкцията е запъната в горен ръб 

фундамент. Това се реализира, като се маркират всички възли в основата (Base) и се 

приложат ограничения в преместванията и завъртанията в трите главни направления (X, 

Y и Z). 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

  

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

При опорите (фундаментите) са 

възможни: запъване, подвижна и 

неподвижна стави. Възможно е и 

създаване на „собствена“ опора. 

Подобни са възможностите и с 

прозореца Releases. 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 8. Опорни условия 

 

При SAP2000 методиката е подобна, както при ETABS. 
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2.5. Въздействия 

 

 
 

  
 

Дефинирането на товарни състояния се въвежда ръчно. Собственото тегло на 

конструктивните елементи може да се отчита автоматично. Въвеждането на товарите е 

профилирано, а именно: въвежда се площен товар върху площен елемент (плоча) и 

линеен товар върху линеен елемент (прътов). 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

  
Чрез: Assign → Area Loads → Uniform Shell) и за зидове (Assign → Frame Loads → 

Distributed). 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

 

Може да се въведе площен товар 

върху прът, линеен товар върху 

плоча или стена. 

Особеност е, че собственото 

тегло на конструкцията трябва 

да се въведе ръчно с бутона Self-

weight and mass. 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 9. Въздействия 
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При ETABS и SAP2000 за въвеждане на линейни въздействия върху площни елементи 

е необходимо да се изчертаят първо фиктивни греди (Frame) с много малки размери, които 

не влияят върху деформативността на конструкцията, а само предават въздействията. 

Възможни са допълнителни корекции върху характеристиките на тези елементи, като 

например нулиране на тегло/маса. 

 

2.6. Анализ на модела [1], [3], [5], [6] 

2.6.1. Модален анализ 

 

 

При дефиниране на товарно състояние 

“Модален анализ”, може да се избере колко 

броя собствени форми да бъдат отчетени 

(изследвани) при анализа на 

конструкцията. 

 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

Дефинирането на Модалния анализ се 

извършва от Define → Load Cases → 

Modify/Show Load Case. 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

Програмата не позволява да се извършва 

сеизмичен – спектрален анализ, преди да е 

дефиниран (отделен) модален анализ. 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 10. Настройки за модален анализ. 
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2.6.2. Сеизмичен – спектрален анализ 

 

 

 
Дефинира се нов спектър на реагиране, като е налице възможност за избор на 

различни международни стандарти за проектиране. Въвежда се коефициент на 

увеличение на ускорението, който е равен на земното ускорение: 
2 * 29,81 / 9806,65 / .g m s g mm s    Избират се методи на комбиниране на 

сеизмичните въздействия – комбиниране по форми (CQC) и по посока (SRSS), чрез 

които се извършва модалния анализ на конструкцията.  

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

 

 

б). програмен продукт CSI SAP2000 в). програмен продукт AUTODESK 

ROBOT Z 

Фигура 11. Настройки за сеизмичен анализ – общо. 
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Възможно е автоматично отчитане на ефектите от случайния ексцентрицитет. В 

съответствие с Eurocode 8, се въвежда  “Eccentricity Ratio” = 0,05 за всички диафрагми, 

където “Eccentricity Ratio” е отношението на случайния ексцентрицитет към размера на 

подовата конструкция в перпендикулярно направление на сеизмичното въздействие. 

Също така има възможност за добаване на случаен ексцентрицитет индивидуално на 

една или няколко диафрагми, като в този случай се въвежда абсолютна дължина. 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

  

б). програмен продукт CSI SAP2000 в). програмен продукт AUTODESK 

ROBOT Z 

Може да се дефинира „изместване на центъра на диафрагмата“, с която опция да се 

отчитат „случайните“ ексцентрицитети при земетръс. 

Фигура 12. Настройки за сеизмичен анализ – случайни ексцентрицитети 
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2.7. Комбинации  

 

  
Програмата дава възможност да се 

дефинират (ръчно) товарни 

комбинации, които да обединяват 

отделни товарни състояния, за 

комбиниране на товарите. 

Комбинациите от товари се дефинират ръчно, 

чрез коефициентите. 

а). програмен продукт CSI ETABS 

2015 

б). програмен продукт CSI SAP2000 

 

 

 
Комбинациите от товари се дефинират автоматично с опция за модифициране. 

в). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 13. Дефиниране на комбинации. 

 

2.8. Дискретизиране  

 
Първоначално се прави грубо разделяне на крайни елементи на плочестите 

елементи (междуетажните плочи и стените) – по координатни оси и пресечни точки и 

линии с други елементи. 
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При междуетажни плочи за по – финно разделяне на крайни елементи: В 

програмния продукт има възможност да се реализира автоматично разделяне на 

плочестите елементи на крайни елементи с по – малки размери. Разделянето се изпълнява 

по време на анализа на конструкцията. За плочите е заложено в програмата по 

подразбиране, трябва да се дефинира желания максимален размер на крайните елементи: 

 

 

  

При стени за по – финно разделяне на крайни елементи: За стенните елементи също 

има възможност за автоматично разделяне на крайни елементи с по – малки размери. 

Разделянето също се извършва по време на анализа на конструкцията. За стените не е 

заложено разделянето да става по подразбиране, а трябва да се зададе. Избират се всички 

стенни елементи, с всичките им сечения (в критична и извън критична зона), и се задават 

условията за автоматично разделяне. 

а). програмен продукт CSI ETABS 2015 

  

Дефинирането на крайните елементи може да бъде избрано само за отделни 

елементи от модела или за цялата конструкция. 

б). програмен продукт AUTODESK ROBOT Z 

Фигура 14. Дискретизиране. 
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В SAP2000 дискретизацията е по брой и чрез размер на крайните елементи. 

 

2.9. Резултати 

В SAP2000 се налагат Section Cuts – процедурата е описано подробно в [1]. 

Необходими са ръчни изчертавания на диаграмите на разрезните усилия, от таблично 

изведени програмни данни. ROBOT извежда резултатите във вид на изолинии, с цветово и 

стойностно означения. 

 

 

За всяка конструктивна стена, за цялата й 

височина, се присвоява отделен Pier, при което 

няма нужда да се въвеждат Section Cuts. 

Програмата автоматично изчертава диаграмите 

на разрезните усилия (по височина на елемента). 

 

Фигура 15. Програмен продукт CSI ETABS 2015 – усилия 

 

3. Изводи 

От направения преглед на възможностите на специализираните софтуери, се 

установи, че ETABS и SAP2000, имат сходни свойства (интерфейс) и начини на работа, като 

ETABS има „подобрени“ допълнително характеристики и въвеждания (в помощ на 

проектантите-конструктори), както и операции с резултати. Програма ROBOT работи по 

по-специфичен начин, от гледна точка на маркирания и присвоявания на свойства, както и 

настройки. Въпреки това, за трите програмни продукта може да се каже, че работят по 

подобен начин, що се отнася до моделиране/изчертаване на елементите и статико-

динамичен анализ.  
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