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Предназначение на програмата
Beam Expert е български програмен продукт за статическо изчисляване, оразмеряване, конструиране
и изчертаване на стоманобетонни непрекъснати греди, в съответствие с Еврокод (ЕС2, ЕС8) и
българските норми. Програмата е част от пакета Design Expert. Основните възможности на
програмата са:
Статически изчисления
В табличен вид се попълват размерите на сеченията, дължините на полетата, вида на опорите и
размерите на колоните. Въвеждат се постоянните и временни товари и усилията от сеизмично
въздействие. Гредата се изчислява с отчитане на различни схеми на разполагане на временните
товари „пълно-празно”. В резултат се построяват гранични диаграми на разрезните усилия и на
еластичните деформации. Определят се и ръбовите стойности.
Допълнително, след избиране на конкретни бройки и диаметри на армировката, могат да се получат
нееластичните деформации на гредата, широчината на пукнатините и капацитивните усилия
съгласно Еврокод 8.
Програмата генерира подробна изчислителна записка, съдържаща входните данни и резултатите в
html формат, която може да бъде отпечатана на принтер.
Оразмеряване
Извършват се оразмерителни проверки за огъване и напречна сила за множество сечения по
дължината на всяко поле и се определят диаграмите на необходимата напречна и надлъжна
армировка. По Еврокод 2, се отчита и приноса на допълнителната опънна сила в надлъжната
армировка от действието на напречната сила.
Конструиране
Автоматизирано се подбират необходимите бройки, диаметри и дължини на армировъчните пръти и
стремена, чрез покриване на съответните диаграми. Генерира се подробен чертеж на армировката, с
изгледи и разрези. В програмата са вградени основните конструктивни изисквания за минимални и
максимални коефициенти на армиране, дължини на закотвяне и снаждане, разстояния между
прътите и стремената, критични зони в краищата и др. Те се прилагат автоматично при
конструирането на армировката. На всеки етап, предложената от програмата армировка може да се
коригира и редактира от потребителя.
Изчертаване
Чертежът се създава в собствената графична среда на програмата, където може да го разгледате и
редактирате. След това може да го прехвърлите директно в ZWCAD, или AutoCAD или да запишете
команден (script) файл за AutoCAD LT. Програмата генерира подробна количествена сметка за бетона,
кофража и армировката и фигурна спецификация на всички пръти и стремена. Чертежът е съвместим
с модула Design Expert Plug-in, предназначен за изчертаване и редактиране на армировъчни планове
в среда на ZWCAD и AutoCAD.
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Начин на работа
Програмата притежава стандартен графичен потребителски интерфейс за Windows. Подаването на
команди става чрез натискане на бутоните от главната лента в горния край на екрана или чрез
изписване на името на командата в командния ред. По нататък в ръководството е дадено подробно
описание на всяка команда. Когато задържите мишката над определен бутон, се показва кратка
помощна информация.

Файлове
Beam Expert притежава собствен файлов формат и данните за всяка задача могат да бъдат записани
във файл на диска. Входните файловете на Beam Expert са с разширение *.bea, а резултатите от
оразмеряването се записват във файл с разширение *.bea.html.

Нов файл
С тази команда, може да запишете текущия файл под ново име. Натиснете бутона
. Отваря се
стандартен диалог, където трябва да посочите пътя и името на файла и да натиснете "Save" ("Запис").

Отваряне на файл
Отварянето на съществуващ файл от диска става с бутона
. Отваря се стандартен диалог. Изберете
или напишете пътя и името на файла и натиснете "Open" ("Отвори").
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Запис на файл
Записът на файл на диска става с бутона
. Отваря се стандартен диалог, в който трябва да изберете
пътя и името на файла. Ако файлът вече съществува, може да изберете дали да го презапишете или
да запишете файл с ново име.

Входни данни
За удобство, работата с програмата е разделена на отделни страници. Преминаването от една на
друга страница става с бутоните от главната лента
.
Входните данни се въвеждат в текстовите полета и таблици в горната половина на екрана, а в
долната може веднага да видите резултата на чертежа.

Работа с таблици
Голяма част от информацията се въвежда в табличен вид. Начинът на работа е еднакъв за всички
таблици в програмата. Може да използвате следните команди:


добавяне на ред - клавиш Ins или бутон “+”. При приключване на попълването на
последната клетка от последния ред Enter отваря също нов ред;



изтриване на ред - клавиш Backspace или бутон “−”. Някои таблици обаче са с фиксирани
размери не могат да се добавят или изтриват редове;



преместване на фокуса с една клетка - стрелки ,  ,  , ;



преместване на фокуса с една ширина - Page Up, Page Down, Home, End;



редактиране - F2 или направо пишете - отваря се текстов прозорец в клетката;



край на редактиране на клетка - Enter или стрелка - информацията се записва в клетката;



отказ от редактиране на клетка - Esc - запазва се старата информация;



изтриване стойността на клетка - Del;



маркиране на област - Shift+стрелки (Page Up, Page Down, Home, End) или като кликнете с
мишката в единия ъгъл с ляв бутон, задържите бутона и преместите мишката или като
кликнете в единия ъгъл, натиснете Shift и кликнете в срещуположния ъгъл;



копиране стойността на маркираните клетки - Ctrl+C;



вмъкване на копираните клетки - Ctrl+V;

Копирането може да стане "в" и "от" други програми като Word, Excel и др.

Норми
Design Expert може да работи по българските норми или по Еврокод. Преди да
започнете работа, трябва да изберете предпочитаните норми от падащия списък
в дясната част на главната лента с бутони.
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Данни за материали
Данните за материали и сечения се въвеждат в първата страница от програмата. Тя е активна по
подразбиране при стартиране. Ако сте преминали на следващ етап на работа, може винаги да се
върнете на нея с бутона
.
Трябва да посочите клас на бетона
и класове на надлъжната
и напречна
армировка. За армировката трябва да
изберете символ (N/Ф), с който да се означава на чертежите. Когато
работите по българските норми, трябва да въведете и коефициенти за
условие на работа за бетона b и стоманата s. По Еврокод, на същите
места са разположени полетата за въвеждане на коефициентите cc и
ct. Тези коефициенти не могат да бъдат равни на нула. Нормативните
и изчислителните характеристики на материала за отделните класове
бетони и стомани са дефинирани предварително в „Таблица
материали”. Изчислителните стойности от таблиците се умножават
допълнително с така въведените коефициенти.

Таблица материали
За да отворите таблицата с материали, натиснете бутона
. Показва се прозорец, съдържащ две
отделни таблици за бетона и армировките. Може да добавяте нови редове с бутона „+”, да изтриете
редове с „−” или да коригирате стойностите. С бутона „Запис” може да запишете промените. С бутона
„Изход” затваряте прозореца с материали и се връщате в главния прозорец на програмата.
Таблицата с материали е обща за целия компютър. Ако направим промени, те ще се отразят във
всички модули на програмата и всички входни файлове, създадени с тях.

Характеристики на материалите съгласно НПБСтБК 2008
Бетони
В Design Expert са включени следните класове бетони съгласно таблици 12 и 14 от нормите:

Име

Eb

Rb

Rbt

Rbn

Rbtn

GPa

MPa

MPa

MPa

MPa

B15

25.0 8.50

0.75 11.00 1.15

B20

27.5 11.50 0.90 15.00 1.40

B25

30.0 14.50 1.05 18.50 1.60

B30

31.5 17.00 1.20 22.00 1.80

B35

33.0 19.50 1.30 25.50 1.95

B40

35.0 22.00 1.40 29.00 2.10

B45

36.5 25.00 1.45 32.00 2.20

B50

37.5 27.50 1.55 36.00 2.30

B55

38.5 30.00 1.60 39.50 2.40

Означенията в таблицата са както следва:

Eb – начален модул на еластичност на бетона;
Rb – изчислително съпротивление на натиск;
Rbt – изчислително съпротивление на осов опън;
Rbn – нормативно съпротивление на натиск (призмена
якост);

Rbtn – нормативно съпротивление на осов опън (якост
на опън).
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Изчислителните съпротивления на натиск Rb и опън Rbt са определени от нормативните
съпротивления Rbn и Rbtn, чрез разделянето им на съответните коефициенти за сигурност bc =1.3 и
bt = 1.5.
Армировъчни стомани
В Design Expert са включени следните класове на армировъчни стомани съгласно таблица 22 от
нормите:
Име

Es

Rs

Rsc

Означенията в таблицата са както следва:

Rsn

GPa MPa MPa MPa

Es – начален модул на еластичност на бетона;

AI

200

225

225

235

AII

200

280

280

295

AIII

200

375

375

410

Rsc – изчислително съпротивление на натиск;

TIII

200

375

375

420

Rsn – нормативно съпротивление на опън.

TIV

200

430

430

500

AIV

200

510

450

590

Rs – изчислително съпротивление на опън;

Изчислителните съпротивления на опън Rs и натиск Rsc са определени от нормативните
съпротивления Rsn и Rbtn, чрез разделянето им на съответните коефициенти за сигурност s =1.05 за
AI и AII, s = 1.10 за AIII и TIII и s = 1.15 за AIV и TIV.
Стойностите на Rsc за класове TIV и AIV са приети в съответствие с Чл. 56 (3). При това, когато има
натискова армировка, стремената трябва да се поставят на разстояние не по-голямо от 400 mm или
12Ø, съгласно чл. 179. Това изискване е заложено в модулите за конструиране на армировката за
колони и шайби.

Материали съгласно Еврокод 2
Бетони
В Design Expert са включени следните класове бетони съгласно таблица 3.1:
Име

Ecm fck,cube
GPa

MPa

fcd

fctd

fck

fctk,0.05

MPa

MPa

MPa

MPa

εc2

εcu2

C12/15 27.0

15.00

8.00 0.73 12.00

1.10 0.002 0.0035

C16/20 29.0

20.00 10.67 0.87 16.00

1.30 0.002 0.0035

C20/25 30.0

25.00 13.33 1.00 20.00

1.50 0.002 0.0035

C25/30 31.5

30.00 16.67 1.20 25.00

1.80 0.002 0.0035

C30/37 33.0

37.00 20.33 1.33 30.50

2.00 0.002 0.0035

C35/45 34.0

45.00 23.33 1.47 35.00

2.20 0.002 0.0035

C40/50 35.0

50.00 26.67 1.67 40.00

2.50 0.002 0.0035

C45/55 36.0

55.00 30.00 1.80 45.00

2.70 0.002 0.0035

C50/60 37.0

60.00 33.67 1.93 50.50

2.90 0.002 0.0035
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Означенията в таблицата са както следва:

Ecm – среден (секущ) модул на еластичност на бетона;
fck,cube – кубова якост на натиск на бетона;
fck – характеристична стойност на цилиндричната якост на натиск;
fctk,0.05 – характеристична стойност на якостта на осов опън с 5% фрактил;
fcd = cc fck/c – изчислителна якост на натиск;
fctd = ct fctk,0.05/c – изчислителна якост на опън.
εc2 – деформация при достигане на максимална якост при параболично-правоъгълна диаграма;
εcu2 – гранична деформация на бетона.
Изчислителните стойности на якостите на натиск и опън в таблицата са определени с коефициент на
сигурност c = 1.5 и без участието на коефициентите cc и ct. Те се въвеждат допълнително. Съгласно
националното приложение към Еврокод 2, т. NA.2.12, при проверка по нормални сечения на
вертикални и наклонени елементи се приема cc = 0.85, а във всички останали случаи cc = 1.0. В
модула за греди Beam Expert стойността му по подразбиране е 1.0, а в модулите за шайби и колони е
0.85, като въведената стойност се отразява само на проверката за огъващ момент и осова сила, но не
и за напречна сила. Стойността на ct трябва да бъде винаги 1.0, съгласно NA.2.12.
Армировъчни стомани
В Design Expert са включени следните класове стомани:
Име

Es

fyd

fyk

GPa MPa MPa

εuk

Означенията в таблицата са както следва:

Eя –модул на еластичност на стоманата;

B220

200

191

220

0.01

B250

200

217

250

0.01

B420

200

365

420

0.01

fyk – характеристична стойност на граница на провлачване;

B460

200

400

460

0.01

εuk – гранична деформация в армировката.

B500

200

435

500

0.01

fyd– изчислителна стойност на граница на провлачване;

Напречни сечения
Данните за напречните сечения се въвеждат в таблицата „Сечения”. Като форма,
те могат да бъдат правоъгълни, „Т”, двойно-„Т”, „Г” или „L”. Означенията на
отделните размери са показани на схемата вдясно. За да получите „Г” или „L”
сечение (например при крайна греда), попълнете „L” в първата колонка.
Отделните сечения по подразбиране са подравнени по горния ръб. Може да
изместите дадено сечение нагоре или надолу, като въведете ексцентрицет „ey,
cm” съответно със знак „+“ или „−“. Така например, ако имате обратна греда, може да подравните
сеченията по долния ръб. Примери за въвеждане на различни видове сечения са дадени в таблицата
по-долу.

стр. 9 от 32

Beam Expert v 3.0/2015
Изчисляване, оразмеряване, конструиране и изчертаване на стоманобетонни греди
Ръководство за потребителя

Схемите на въведените сечения, с означени размери, се изобразяват в долната част на екрана.
Резултатът от въвеждането на таблицата по-горе изглежда по следния начин:

Полета
Данните за полетата се попълват в таблицата „Полета” от съответната страница.
За да я активирате, натиснете бутона
от главната лента. За всяко поле
трябва да попълните изчислителната дължина (разстоянието между центровете
на колоните) и да изберете номер на сечение, което да съответства на някое от
сеченията в „Таблица сечения”.

Опори
За всяка опора трябва да попълните тип и размери на колоната под и над
гредата. Типовете опори могат да бъдат F – запъване, P – ставно подпиране и C
– конзолен край (без опиране). Означенията за размерите на колоните са
дадени на схемата вдясно. Размерите на напречното сечение hci и bci са
съответно в равнината и перпендикулярно на равнината на гредата. Ако се
попълнят височините Hci на колоните, техните огъвни коравини се отчитат при
решението на гредата. Тя се изчислява като част от рамка, а типовете опори вече се отнасят за
краищата на колоните. Ако не се въведат размерите Hci, колоните не участват в статическото
изчисление и опорите са непосредствено под гредата. С 1 са означени размерите на колоната под
гредата, а с 2 – над гредата.
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Натоварвания
За да въведете натоварванията, трябва да натиснете бутона
страница.

за да преминете на съответната

Първо трябва да дефинирате товарни състояния. Добавете необходимия брой редове в таблицата
„Състояния” и за всяко състояние въведете тип и коефициент за натоварване. Типовете могат да
бъдат P – постоянно и V – временно натоварване. В Beam Expert се въвеждат нормативните
(характеристични) стойности на натоварванията, а посочените коефициенти се използват за
съставяне на изчислителните комбинации. Коефициентите за натоварване имат следните стойности:
Еврокод:

Български норми:

- собствено тегло на бетона:

γG= 1.35

γf = 1.20

- постоянни товари:

γG= 1.35

γf = 1.35

- експлоатационни товари:

γQ = 1.50

γf = 1.30

Посочените коефициенти се зареждат по подразбиране след стартиране на програмата. Когато
гредата е натоварена с различни видове временни товари, тогава те се умножават и по коефициенти
на съчетание. Изчислителната комбинация по Еврокод има следния вид:

ΣγG·Gkj "+" γQ,1 Qk,1 "+" ΣγQ,i·ψ0,i Qk,i;
Натоварването, което има преобладаващ принос към окончателните усилия в гредата, се приема за
основно Qk,1 и се умножава само по коефициент за натоварване γQ,1. За останалите, в колонката
„Коеф.” трябва да въведете произведението на двата коефициента γQ,i·ψ0,i. Коефициентите за
съчетание за отделните видове натоварвания, са дадени по-долу.
Натоварване

ψ0

ψ1

ψ2

Категория А: жилищни сгради

0.7

0.5

0.3

Категория В: административни сгради и офиси

0.7

0.5

0.3

Категория С: участъци, в които е възможно струпане на хора

0.7

0.7

0.6

Категория D: търговски помещения

0.7

0.7

0.6

Категория Е: складови помещения

1.0

0.9

0.8

Категория F: участъци за преминаване на превозни средства с тегла до 30 kN

0.7

0.7

0.6

Категория G: участъци за преминаване на превозни средства с тегла над 30
kN, но не повече от 160 kN

0.7

0.5

0.3

Категория H: покриви, които са недостъпни

0.6

0.2

0.0
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Категория К: площадки за кацане на вертолети

1.0

0.9

0.5

Категория К: други натоварвания освен вертолети

0.7

0.5

0.3

Сняг при височина над морското равнище H < 1000m

0.5

0.2

0.0

Сняг при височина над морското равнище H > 1000m

0.7

0.5

0.2

Сняг при H < 1000m и Gk/Sk <= 0,8

0.5

0.2

0.3

Сняг при H > 1000m и Gk/Sk <= 0,8

0.7

0.5

0.4

Вятър

0.6

0.2

0.0

Температура

0.6

0.5

0.0

Сеизмично въздeйствие

1.0

1.0

1.0

Конкретните стойности на натоварванията се задават в таблицата „Натоварвания”. Може да се
въвеждат линейно разпределени товари, концентрирани сили и моменти.

В таблицата може да добавите толкова редове, колкото различни натоварвания имате по отношение
на техните стойности, товарни състояния и местоположение. В колонката „Поле”, може да посочите
номера на полето, върху което действа натоварването. Ако не се попълни нищо, натоварването ще се
отнася за всички полета. Ако товарът действа върху няколко полета, може да изброите техните
номера, разделени със запетая. В колонката „Съст” се попълва номера на товарното състояние. В
едно товарно състояние може да има много натоварвания.
Разпределените натоварвания могат да бъдат равномерно или линейно разпределени, в частен
случай, триъгълни. Трябва да посочите стойностите q1 и q2, в началото и края на натоварването. След
като попълните q1 и натиснете Enter, стойността му се копира в q2, за бързо въвеждане на
равномерно разпределени товари. Когато натоварването действа върху част от полето, трябва да
въведете допълнително:
x – разстоянието от ръба на колоната до началото на натоварването и
L – дължина на действие на натоварването.
Ако товарът е разположен по цялата дължина на полето, клетките x и L се оставят празни или равни
на нула. Ако при x различно от нула, се въведе L = 0, натоварването продължава до края на полето.
Същото се получава, и когато L се въведе по-голямо отколкото е необходимо.
За концентрирана сила или момент, трябва да въведете стойността F или M и разстоянието A от ръба
на колоната до приложната точка на натоварването. Може да въведете разпределен товар,
концентрирана сила и момент на един и същи ред в таблицата, стига те да действат в едно и също
товарно състояние и върху едни и същи полета.
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Натоварванията действат само върху светлата част от отвора на гредата, но не и в границите на
колоните.
Ако гредата е част от рамка, поемаща сеизмични усилия, може да въведете и
моментите от сеизмично въздействие M1 и M2 в краищата на всяко поле.
Стойностите им следва да са определени предварително, чрез статикодинамичен анализ на сградата със специализиран софтуер. Въвеждат се за
центровете на колоните. Когато за анализа е използван PSCAD, получените
усилия могат да се прехвърлят автоматично. Знаците на моментите M1 и M2
нямат значение и може да не се въвеждат. Програмата автоматично съставя две
състояния, съответстващи на възможните посоки на сеизмичното въздействие:
дясно (−M1, +M2) и ляво (+M1, −M2) и построява гранична диаграма от земетръс.
При съставяне на сеизмичната комбинация на усилията се включват и
постоянните и временни товари. Трябва да посочите стойността на коефициента
ψ2, с който временните товари участват в комбинацията. Когато работите по
българските норми, трябва да въведете 0.95 за продължително действащи и 0.8
за кратковременни натоварвания. По Еврокод, коефициентът се избира в зависимост от категорията
на експлоатационното натоварване съгласно таблицата, дадена по-горе. Постоянните товари и
сеизмичното въздействие участват с коефициент единица.

Резултати
Анализ
Преди стартирането на анализа, на главната лента се виждат само тези бутони, които се отнасят за
входните данни. След като приключите с въвеждането, натиснете бутона
, за да стартирате
статическите изчисления на гредата. В лентата се зареждат бутоните за резултати и на екрана се
показват диаграмите на разрезните усилия. В последствие, може винаги да се върнете към тях, като
натиснете бутона
.
Статическите изчисления на гредата се извършват в еластичен стадий с използването на матричен
метод (деформационен метод). Гредата се моделира с прътови елементи, като всяко поле се разделя
на 12 елемента. Коравината на всеки елемент се определя на базата инерционните характеристики
на бетонното сечение, с отчитане на въведените пояси и средния модул на бетона Ecm по Еврокод
(или началния модул Eb по българските норми). Опорите са разположени в центровете на колоните,
а в границите на напречните сечения на колоните са разположени безкрайно корави зони.
За определянето на окончателните усилия и премествания, програмата автоматично съставя три вида
комбинации. Съгласно Еврокод, те имат следния вид:
Изчислителна -

ΣγG·Gkj "+" γQ,1·Qk,1 "+" ΣγQ,i·ψ0,i ·Qk,i;

Нормативна (експлоатационна) -

ΣGkj "+" Qk,1 "+" Σψ0,i ·Qk,i;

Сеизмична (особена) -

ΣGkj "+" Σψ2,i ·Qk,i "+" AEd.

Изчислителните комбинации се използват за определяне на разрезните усилия, а нормативната – за
определяне на преместванията и широчината на пукнатините.
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Разрезни усилия
Като резултат се получават диаграмите на огъващите
моменти M и напречните сили Q (V). При
съставянето им, за всяко сечение се отчита найнеблагоприятното разположение на временното
натоварване „пълно-празно”. Като резултат, се
получават гранични диаграми на изчислителните
разрезни усилия. Ако има въведени и усилията от
сеизмично въздействие, окончателните диаграми се
построяват като обвивка на резултатите от
изчислителните и сеизмичната комбинация.

Сеизмично въздействие
Вертикални товари
Сеизмична комбинация
Изчислителна комб.
Окончателна диаграма

Капацитивно проектиране
С Beam Expert може да получите капацитивните усилия в гредите и да ги отчетете при
оразмеряването. За целта, след анализа на конструкцията, трябва първо да минете през
оразмеряване („Армировка”
) и „Изчертаване”
на гредата за да изберете конкретна
армировка. След това се върнете обратно на „Усилия”
и тогава ще видите капацитивните
стойности на огъващите моменти и напречните сили. Те се надписват непосредствено под и над оста
на гредата в левия и десния край на всяко поле. Изчисляват се само ако сте избрали норми: Еврокод
и клас на дуктилност: DCM или DCH.

Капацитивни огъващи моменти
Капацитивните огъващи моменти MRd,t и MRd,b, се изчисляват съответно за горната и долната
армировка в двата края на всяко поле. Те представляват максималните огъващи моменти, които
могат да понесат съответните сечения с действително вложената армировка. В общия случай, за
плочогредово сечение, се определят по формулата:
MRd = Fs∙z, където
Fs = fyd∙As,prov

– опънна сила в надлъжната армировка;

z = d – 0.5(Abf∙hf + b∙x2)/(b∙λx + Abf)

– рамо на вътрешните сили;

λx = (Fs/fcd − Abf)/b

– височина на натисковата зона;

Стойностите на Abf и b се приемат както следва:
Плочогредово сечение
Правоъгълно сечение

Ако Fs > bf∙hf∙fcd
Нулева линия в стеблото

Ако Fs ≤ bf∙hf∙fcd
Нулева линия в пояса

Abf = 0; b = bw

Abf = (bf − bw)∙hf; b = bw

Abf = 0; b = bf

bw – ширина на стеблото;
bf – ширина на натиснатия пояс;
hf – дебелина на натиснатия пояс;
d = h – 5 cm – полезна височина на сечението;
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h – височина на сечението;
fyd – изчислителна граница на провлачване на армировката;
fcd – изчислителна якост на натиск на бетона;
As,prov – избраната армировка в сечението от съответната страна (горна или долна), закотвена
в колоната.

Проверки за гъвкав етаж
Съгласно Еврокод 8, при рамкови конструкции колоните трябва да се проектират със завишени
стойности на огъващите моменти. Те се определят така, че да бъде изпълнено условието от формула
(4.29), т. 4.4.2.3(4):

ΣMRc ≥ 1.3ΣMRb, където
ΣMRc – сума от носимоспособностите на огъване на колоните под и над етажа в равнината на
рамката;

ΣMRb – сума от носимоспособностите на огъване на гредата от двете страни на възела.
Проверката се прави за двете възможни посоки на сеизмичното въздействие (ляво и дясно), като се
вземат носимоспособностите от съответните страни на елементите.

Капацитивните моменти MRb,t и MRb,b в гредата може да изчислите с Beam Expert (виж предишната
точка). Моментите в колоните може да определите с модула PMM Expert и да ги нанесете на същата
схема. За удобство, може да прехвърлите схемата с диаграмите и капацитивните моменти в AutoCAD
или ZWCAD с бутона
или
.

Капацитивни напречни сили
Съгласно Еврокод 8, гредите трябва да се оразмерят за завишени напречни сили, определени въз
основа на носимоспособностите за огъване в краищата на съответните полета. Построява се
капацитивна диаграма на напречните сили, която се изобразява с плътна виолетова линия на
чертежа. Стойностите се надписват под и над оста на гредата и се определят както следва:
За левия край (1):

За десния край (2):

VEd,t1 = V0,1 + VE,t

VEd,t2 = V0,2 + VE,t

VEd,b1 = V0,1 + VE,b

VEd,b2 = V0,2 + VE,b

където V0,1 и V0,2 са напречните сили в краищата,
получени от действието на вертикалните товари,
приложени върху гредата в сеизмична ситуация
ΣGkj "+" Σψ2,i ·Qk,i
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VE,t = (M1d,t + M2d,b)/lсв
VE,b = (M1d,b + M2d,t)/lсв
Моментите M1d,t, M2d,t, M1d,b и M2d,b представляват завишените носимоспособности за огъване в
краищата на полето от горната и долната страна и се определят по формулите:
M1d,t = γRd∙MRd,t1∙min(1;ΣMRc,1/ΣMRb,1)

M2d,t = γRd∙MRd,t2∙min(1;ΣMRc,2/ΣMRb2)

M1d,b = γRd∙MRd,b1∙min(1;ΣMRc,1/ΣMRb,1)

M2d,b = γRd∙MRd,b2∙min(1;ΣMRc,2/ΣMRb2)

Коефициентът γRd се приема 1.0 за DCM и 1.2 за DCH. Капацитивните моменти MRd,t1, MRd,t2, MRd,b1 и
MRd,b2 се определят на базата на действително вложената армировка от съответния край на гредата,
както е описано в предишните точки. ΣMRc,i/ΣMRb,i е отношението между сумата от капацитивните
моменти в колоните и гредите, влизащи в съответния възел. Ако
приема единица.

ΣMRc,i > ΣMRb,i, отношението се

След определянето на капацитивните усилия, може да ги отчетете при оразмеряването, като отидете
последователно на „Армировка”
и „Изчертаване”
.

Провисване и пукнатини
С Beam Expert може да изчислите еластичното и нееластичното провисване на гредата и широчината
на пукнатините. Те се определят за нормативната (експлоатационна) комбинация на натоварванията.

Еластично провисване
Ако отидете на „Провисване”
непосредствено след анализа, ще видите диаграмата на
еластичните стойности на провисванията, определени с началния модул на еластичност на бетона и
бетонното сечение на гредата.

Нееластично провисване
За да видите нееластичните стойности, трябва първо да минете през „Армировка”
и
„Изчертаване”
и след това да се върнете на „Провисване”
. Извършва се изчисляване на
гредата в експлоатационно гранично състояние с отчитане на нелинейните свойства на бетона, вкл.
пълзене, съсъхване и образуване на пукнатини и действителното положение на прътите. За всяко
сечение се извършва и проверка за образуване на нормални пукнатини и се определя широчината на
пукнатините.
За изчисляване на нееластичните провисвания, всяко поле се разделя на 12 елемента. За всеки
елемент се взимат долната и горната армировка, които попадат в този участък. Определя се
моментът на пукнатинообразуване. Елементът се класифицира като напукан или ненапукан, в
зависимост от това дали средния момент е по-голям или по-малък от момента на
пукнатинообразуване. След това се изчислява съответната редуцирана коравина, която е различна за
напукан и ненапукан елемент. Моделът се преизчислява, при положение, че на всеки елемент е
зададена така определената коравина.
По българските норми, условията на средата е приета за вътрешни помещения. Коефициентите b2 и
 съответно по таблици 36 и 37 от нормите са фиксирани в програмата на:
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Натоварване

 b2



Временни товари

1.0

0.45

Постоянни товари

2.0

0.15

Оразмеряване
Beam Expert включва оразмеряване по нормални сечения (за огъващ момент) и по наклонени
сечения (за напречна сила) съгласно Еврокод 2 или Норми за проектиране на бетонни и
стоманобетонни конструкции. За целта се използва процедурата от модула RC Expert. Методиката на
оразмеряване е описана подробно в ръководството на RC Expert. Изчисленията се провеждат за
всички подробни сечения по дължина на гредата и се построяват диаграмите на необходимите
армировки – надлъжна (долна и горна) и напречна. Оразмеряването се стартира чрез натискане на
бутона „Армировка”
.
При оразмеряване на огъващ момент, полезната височина на сечението се приема d (h0) = h − 5 cm.
Оразмеряването за напречна сила се извършва с двусрезни стремена, като дадената армировка Asw
[cm2/m] е за единия срез.
При оразмеряване по Еврокод 2 към диаграмата на надлъжната армировка се добавя армировката
съответстваща на допълнителната опънна сила Ft от оразмеряването за напречна сила. Това води
до разширяване на диаграмата и удължаване на усилителите.

Записка
Може да генерирате записка с входни данни и резултати от изчисленията и оразмеряването като
натиснете бутона
„Записка”. Преди генерирането на записката, се отваря диалог, в който може да
попълните заглавна информация, с данни за проекта:

С бутона „Зареди“ може да заредите автоматично данните от предходната задача, независимо с кой
модул на Design Expert сте работили. Така, ако работите по даден проект и попълните първоначално
всички данни, след това може да ги използвате многократно. Обикновено, след зареждането се
налага да смените полето „Задача“ и „Лист“. В полето „Дата“ се зарежда текущата дата. Данните се
появяват като заглавен блок на записката
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Обект:

Клиент:

Подобект:

Съставил:

Проверил:

Задача:

Дата:

Лист:

Записката е в „html” формат и се отваря с Internet Explorer. Може
да я отпечатате направо или да я отворите и редактирате с всяка
една офис програма (например Word).
Отпечатването става най-лесно като натиснете десен бутон и
изберете опцията Print Preview… от падащото меню. След това
може да нагласите размерите, ориентацията и границите на
листа, преди да отпечатате.
В Word има възможност бързо и лесно да отворите всички
записки в един файл. Отидете на лентата „ВМЪКВАНЕ“ и в
секцията „Текст“, изберете „Обект“ и „Текст от файл…“. Показва се диалог за избор на файл, където
може да маркирате всички файлове. Те ще бъдат вмъкнати последователно в текущия документ в
реда на маркиране.

Конструиране и изчертаване
Beam Expert има възможност за автоматизирано конструиране и изчертаване на армировката на
гредата и прехвърляне на готовия чертеж в AutoCAD или ZWCAD. За разлика от чисто чертожните
програми, където трябва да въведете бройките, диаметрите и дължините на всички пръти и
стремена, Beam Expert може да ги избере автоматично, чрез покриване на диаграмите на
необходимата армировка. В програмата са вградени конструктивните изисквания относно
минимални и максимални коефициенти на армиране, разстояния между пръти и стремена, дължини
за закотвяне и снаждане, радиуси на огъване и др., по Еврокод и българските норми. Отразени са
изискванията за сеизмични райони за отделните класове на дуктилност по Еврокод 8 или
коефициентите на сеизмичност по НПССЗР. Така, с въвеждането на сравнително малък обем входни
данни, се получават подробни чертежи, които са в съответствие с изискванията на нормите.
Конструирането и изчертаването на армировката може да извършите като изберете бутона
„Изчертаване”
от главната лента. На екрана се показва диалог „Настройки”, който предлага
следните възможности:
-

да въведете настройки за конструирането на армировката и оформянето на чертежа;

-

да генерирате автоматично необходимите брой и диаметри чрез покриване на диаграмата на
необходимата армировка;

-

да посочите избрани от вас диаметри и бройки за долна, горна и напречна армировка за
всяко поле;

-

да генерирате автоматично чертежа с така избраните армировки.
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Настройки
Диалогът с настройките изглежда както е показано на схемата. Подробно описание на отделните
настройки е дадено по-нататък в настоящата точка.

Чертеж
Фигурната спецификация съдържа схема с размерите на всяка позиция, общата бройка, дължина,
единично и общо тегло. Може да бъде в два варианта: „Стандартна” и „BS8666”. Стандартната
спецификация включва схеми на отделните армировки с надписани върху тях размери. При British
Standard BS8666: 2005, формата на пръта е представена с код (shape code), а отделните размери са
въведени в табличен вид, без да се изчертава самият прът.
Обобщената спецификация съдържа данни за теглото на армировката (kg), общо и по отделно по
диаметри, както и количествени сметки за бетона (m3) и кофража (m2).
Спецификациите включват армировката само за конкретната греда. Когато имате няколко греди в
един чертеж и желаете да получите обща спецификация за всички, може да изключите тези опции в
Beam Expert. След като прехвърлите чертежите в AutoCAD или ZWCAD, може да извадите общата
спецификация с вградената надстройка Design Expert Plug-in за стоманобетон.
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Можете да въведете стъпка на закръгляване на отделните размери и на общите дължини на
армировките. Под „Размери на пръти” се имат в предвид дължините на отделните прави участъци на
прътите. Това не се отнася за стремената. Техните размери се закръгляват на цяло число.
Може да въведете начален номер на позициите отделно за прътите и за стремената. Така, когато
имате няколко греди в един чертеж, може да подредите номерата на позициите им последователно.
При това, началния номер на позициите за всяка следваща греда трябва да започва след последния
номер на предишната греда.

Мащаб
Настройват се отделно мащабите за изгледите и разрезите. Посочва се и размера на буквите, който
трябва да се получи след отпечатване на текста в посочения мащаб. Височината на текста за
избрания мащаб се изчислява автоматично. Могат да се избират и мерни единици за чертежа: „mm“,
„cm“или „m“.

Бетонно покритие
Въвежда се покритието от ръба на бетона до повърхността на стремената и съответно прътите. При
определяне положението на прътите спрямо ръба на бетона се взема по голямото от:
- бетонното покритие до прътите или
- бетонното покритие до стремената + диаметъра на стремената.

Външна CAD програма
Може да изберете към коя външна CAD система желаете да прехвърляте готовите чертежи (ZWCAD
или AutoCAD) - виж. Експорт към ZWCAD (AutoCAD) и други програми.

Сеизмичен коефициент
Ако работите по българските норми, при изчертаването на армировката се прилагат конструктивните
изисквания за избрания коефициент на сеизмичност. Виж "Конструктивни изисквания" по-долу.
Когато сеизмичния коефициент е ≤ 0.05 се прилагат изискванията от нормите за проектиране на
бетонни и стоманобетонни конструкции, а когато е > 0.05 - изискванията на Таблица 2 от нормите за
проектиране в земетръсни райони.

Клас на дуктилност
При изчертаването на армировката по Еврокод се прилагат конструктивните изисквания за избрания
клас на дуктилност (DCL, DCM, DCH). Виж "конструктивни изисквания" по-долу. Когато класът на
дуктилност е DCL се прилагат изискванията от Еврокод 2 , а когато е DCM или DCH - изискванията на
Еврокод 8.

Конструиране
Програмата автоматично определя броя и диаметрите на армировките чрез покриване на
максималните стойности от диаграмите, получените при оразмеряването. Това става при първото
зареждане на диалога с настройките или при натискане на бутона „Генерирай”.
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Може да насочите програмата в какви граници да избира диаметрите на прътите, като въведете
„Предпочитани диаметри”. За надлъжната армировка трябва да изберете минимален и максимален
диаметър [Ømin; Ømax]. При намаляване на Ømax ще се увеличи броят на прътите. За стремена трябва
да изберете един предпочитан диаметър Øстр, с който при възможност се конструират стремената на
цялата греда. Ако в даден участък разстоянието между стремената се получи по-малко от
минималното, програмата автоматично избира по-голям диаметър за стремената в разглеждания
участък.
Може да изберете дали да покривате диаграмата на необходимата армировка на една или на две
зони, поотделно за долна, горна и напречна армировка. При покриване на една зона, всички пръти в
полето (или на опората) са с еднаква дължина, а бройките са изчислени за максималната стойност на
необходимата надлъжна армировка. Разстоянието между стремената се изчислява за максималната
стойност от диаграмата на напречната армировка и е еднакво за цялото поле. Стандартната дължина
на усилителите над опорите е 1/4 от светлият отвор на по-голямото от двете съседни полета. Ако
диаграмата на горната армировка излиза извън тази зона, тя се покрива посредством горната
армировка в средата на полето. За конзолни полета, горните усилители са до края на конзолата. При
покриване на две зони, част от армировката (≥ 50%) се разполага по цялата дължина на полето (или
зоната над опората), а останалата – само в участъка, който не се покрива от първата. Стремената се
разполагат на две зони – сгъстени в крайните четвъртини на полето и разредени в средната
половина.
При първия метод се получава по-голямо количество армировка, но по-малък брой позиции и полесно изпълнение. Подходящ е за по-леко натоварени греди или такива с по-малки отвори на
полетата. На схемите по-долу са дадени примери за конструирането на армировката от програмата в
единия и другия случай.

Покриване с „една зона” на горна и долна армировка

Покриване с „една зона” на напречна армировка
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Покриване с „две зони” на горна и долна армировка

Покриване с „две зони” на напречна армировка
По българските норми, закотвящата дължина се добавя след края на зоната, която се покрива от
съответния усилител. Приема се, че в рамките на закотвящата дължина прътът не „работи”. По
Еврокод усилието в пръта нараства линейно от края на пръта до началото на закотвящата дължина,
както е показано на схемата.

Покриване на диаграмата на армировката по Еврокод

Конструктивни изисквания по НПБСтБК
При конструктивното оформяне на армировката програмата се ръководи от конструктивните
изисквания съгласно нормите. Конструктивните изисквания, заложени в програмата са дадени в
таблиците:
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Надлъжна армировка

kC

минимален диаметър

Ø l.min

минимален процент на армиране

 min

0.05 %

-

-

максимален процент на армиране

 max

3%

мин. светло разстояние между прътите

a min

2.5 cm – за долна армировка
3.0 cm – за горна армировка

макс. осово разстояние между прътите

a max

25 cm

диаметър на огъване

d bend

2.5Ø

мин. горна армировка в полето

дължина на снаждане

опънна
зона

Lan

натискова
зона

Lan

опънна
зона

Llap

натискова
зона

Llap

диаметър на прътите към
височина на колоната

Ø
hc

Напречна армировка

kC

минимален диаметър
минимално осово разстояние
между стремената
максимално осово разстояние
между стремената
максимално осово разстояние
между стремената в критичната зона

диаметър на огъване
дължина на закотвяне (снаждане)
дължина на критичната зона

≤ 0.15

> 0.15

12 mm
1.4/Rsn

1.4/Rsn

2N14, ¼As2
7/Rsn

7/Rsn

𝑅𝑠
+ 11) Ø
𝑅𝑏
> 20 Ø и > 25 𝑐𝑚
𝑅𝑠
25Ø
(0.5
+ 8) Ø
𝑅𝑏
> 12 Ø и > 20 𝑐𝑚
𝑅𝑠
(0.9
+ 11) Ø > 20 Ø и > 25 𝑐𝑚
𝑅𝑏
(0.7

12Ø

дължина на закотвяне

≤ 0.05

(0.65

𝑅𝑠
+ 8) Ø > 15 Ø и > 20 𝑐𝑚
𝑅𝑏
-

≤ 0.05

1/25

≤ 0.15

Ø h,min

за h≤80 – 6mm
за h>80 – 8mm

ah, min

5 cm

ah,max

3h/4
50cm

за h≤60 h/2
20cm
ahc, max
за h>60 h/3
50cm

> 0.15

h/2
b
25cm

h/2
b
20cm

h/4
8Øl
20

h/4
6Øl
15

dbend

2.5Ø

Lan, Llap

10∙Øh

l1,2

Lсв/4
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Конструктивни изисквания по Еврокод 2 и Еврокод 8
DCL
Несеизм.
елемент
EC2

DCM
Сеизмичен
елемент
EC8

DCH
Сеизмичен
елемент
EC8

dL.min

10 mm

12 mm

14 mm

min

0.26∙fctm/fyk
0.0013

fctm/2fyk

fctm/2fyk



-

-

2N14, 0.25As,cr’

Надлъжна армировка

минимален диаметър
мин. коефициент на армиране
за опънна армировка
мин. горна армировка в
полето
макс. коефициент на
армиране

 max

макс. коефициент на
армиране в критичната зона

cr,max

мин. светло разстояние между
прътите

amin

Max{dL.max, dg + 5 mm, 20 mm}, dg = 20 mm

максимално осово разстояние
между прътите

amax

25 cm

dm

При Ø ≤16 mm – dm = 4Ø
При Ø >16 mm – dm = 7Ø
dm ≥ Fbt/fcd(1/ab + 1/(2ds))



0.04

диаметър на огъване

дължина на закотвяне
lbd

‘cr + 0.0018fcd/(esy,d fyd)

-

fbd = 2.2512fctd, lb,rqd = dbL/4∙sd/fbd
lbd = 12345 lb,rqd > lb.min
lb.min = max{0.3lb,rqd,10dbL, 10 cm}

lbd + 5dbL

При вътрешни колони – на lcr след възела за DCM и DCH

дължина на снаждане

l0

диаметър на прътите към
височина на колоната

dbL

l0 = 12356 lb,rqd, 6 = 1.5 при снаждане над 50%
7.5fctm/Rd fyd∙(1+0.8d)*– при краен възел
-

hc

7.5fctm/Rd fyd∙(1+0.8d)/(1+0.75kd’/max) –
при вътрешен възел

*Нормализираната нормална сила d е приета с минимална стойност = 0.1.
DCL
Несеизм.
елемент
EC2

Напречна армировка

минимален диаметър

DCM
Сеизмичен
елемент
EC8

dw.min

6 mm

мин. осово разст. между стремената

smin

5 cm

макс. осово разст. между стремената

smax

0.75d(1 + cot)

максимално осово
разстояние между
стремената в

sc,max

0.75d(1+
cot)

h/4,
24dw,

DCH
Сеизмичен
елемент
EC8

h/4,
24dw,
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критичната зона

8dbL,
22.5 cm

диаметър на огъване

dm

4dw

дължина на закотвяне

lbw

10dw

дължина на критичната зона

lcr

ln/4

h

6dbL,
17.5 cm

1.5h

Избрана армировка по полета
Програмата автоматично избира диаметри и бройки на база на необходимата армировка.
Процедурата се стартира с бутона „Генерирай”. Може да преглеждате и редактирате тази
информация по полета. С бутона
може да преминавате между отделните полета. За да
редактирате опора 1 отидете със стрелката в ляво от поле 1. Повторното натискане на бутона
„Генерирай” ще игнорира промените и ще възстанови първоначалното положение.

Изчертаване
С натискане на бутона „Чертай” се генерира чертежът на армировката и се затваря диалогът
„Настройки”. Ако се върнете на „Армировка” може да видите как избраните пръти и стремена
покриват диаграмата на необходимата армировка.

Работа с графичната среда на Design Expert
Всички схеми и чертежи се генерират в собствената графична среда на Design Expert, където може да
ги прегледате, редактирате, подредите и накрая да ги прехвърлите в ZWCAD или AutoCAD.
Графичната среда включва най-основни команди за редактиране на чертежите.

Въвеждане на команди
Може да задавате команди към програмата по няколко начина:


чрез изписване на командата в командния ред;



чрез изписване на съкратена версия (псевдоним) на командата;



чрез натискане на бутон от лентата с бутони;

Вместо да пишете в командния ред, може да изберете командата от списъка, който се извиква от
стрелката вдясно на него. При някои от командите, след стартиране може да получите покана за
маркиране на обекти или въвеждане на координати. Текстът на поканата се изписва вляво от
командния ред. Приключването на командата става с клавиш Enter или натискане на десен бутон на
мишката в чертежа. Преждевременно прекъсване на командата може да стане с клавиш Esc или с
десен бутон.
По време на изпълнение на командата или след нейното приключване може да получите съобщения,
които съдържат информация за резултати, грешки или проблеми, свързани с нейната работа.
Съобщенията се изписват в текстовия прозорец, непосредствено над командния ред.
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За повторно стартиране на същата команда, може да натиснете Enter или Space от клавиатурата,
вместо да я изписвате повторно или да натискате бутон.

Списък на командите
Кратко описание на командите е дадено в таблицата. По нататък в текста може да намерите
подробно описание на начина на работа на всяка една команда.
Команда

Съкр.

CAD

Описание
Генериране прехвърляне на чертеж към AutoCAD/ZWCAD

COPY

CP, CO

Копиране на избраните обекти чрез транслация, ротация, симетрия
или подобие; еднократно или многократно

COPYBITMAP

CB,
COPYBMP

Копиране на екранния образ като Bitmap, така че да може да се
вмъкне в други програми

COPYMETAFILE CM,
COPYWMF

Копиране на екранния образ като Metafile

DELETE

E, D, DEL,
ERASE

Изтриване на маркираните обекти

DESELECTALL

DE, DESEL,
DESELECT

Отмаркиране на всички обекти

DISTANCE

DI, DIST

Измерване на разстоянието и ъгъла между две точки

EXIT

QUIT

Затваряне на програмата

GRID

GR

Включване/изключване на помощна мрежа

HELP

Показване на помощна информация

MIRROR

MI

Огледално обръщане на маркираните обекти спрямо ос, определена
от две точки

MOVE

M, MO

Преместване на маркираните обекти по избрания вектор

NEW

N

Отваряне на нов празен файл

OPEN

O

Отваряне на съществуващ файл

ORTHO

OR

Включване/изключване на ортогонално чертане

OSNAP

OS

Включване/изключване на привързване към точки

PRINT

PR, PRN

Отпечатване на екранния образ на принтер

REDO

RE

Повтаряне на отменена команда

REDRAW

RD

Пречертаване екранния образ

ROTATE

RO

Завъртане на маркираните обекти спрямо избрана точка и ъгъл

RTPAN

PA, PAN

Отместване на екранния образ

SAVE

S

Запис данните в текущия файл

SCALE

SC

Мащабиране на избраните обекти спрямо избрана точка и с избран
коефициент

SCRIPT

Записва script файл с команди за AutoCAD *.scr за автоматизирано
изчертаване на текущата схема

SELECTALL

A, ALL,
SELALL

Маркиране на всички видими обекти, които са на текущия етаж или
работна равнина и не се намират в заключени слоеве

SNAP

SN

Включване/изключване на закръгляване на координатите
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UNDO

U

Отменяне на последната команда

ZOOMIN

ZI, Z+

Увеличаване на мащаба на екранния образ с 1.5

ZOOMLIMITS

ZL, ZA, ZE

Увеличаване/намаляване на екранния образ, така че да се поберат
всички обекти

ZOOMOUT

ZO, Z-

Намаляване на екранния образ с 0.5

ZOOMWINDOW ZW

Увеличаване/намаляване на екранния образ, така че да обхване
избрания прозорец

Отмяна на грешно действие или команда
Натиснете бутона

или напишете командата UNDO.

Това отменя действието на последната въведена команда и връща предишното състояние на
чертежа. Може да се връщате назад само една стъпка. Ако има нужда от повече, може да използвате
другите команди за да замените грешно въведените данни или обекти с коректни такива.

Повтаряне на отменена команда
Натиснете бутона

или напишете командата REDO.

Това възстановява последната отменена команда. Използва се в случай на грешно стартиране на
командата UNDO
и трябва да се изпълни веднага след нея.

Чертане и въвеждане на координати
Design Expert има собствен графичен редактор (CAD среда). Командите за чертане и редактиране
изискват от потребителя да въвежда координати на точки. Това може да стане чрез кликване с
мишката върху чертежа или чрез изписване в командния ред.
При въвеждане на координати от клавиатурата, трябва да спазвате някой от дадените по-долу
формати. Координатите могат да бъдат абсолютни или относителни спрямо предишната въведена
точка.
Име
Абсолютни

Формат

X;Y

Пример

Пояснение

10,5;15

Въвеждат се спрямо началото на координатна
система Oxy.

Относителни

_Х;У
@Х;У

@25;35

Относителни разстояния "25" и "35" по направление
на оси Х и У от предишната въведена точка.

Полярни

<αо;L

<45;100

Разстояние "100" от предишната въведена точка,
измерено под ъгъл 45о спрямо ос Х.

50

Разстояние "50" от предишната въведена точка,
измерено по направление на курсора.

Разстояние

L

След изписване на координатите, трябва да натиснете Enter или Space. При въвеждане на
координати с мишката, трябва да позиционирате курсора над желаната точка и да натиснете ляв
бутон. Текущите координати на курсора може да следите на лентата в долния край на екрана. За поточно чертане, може да използвате някои от описаните по-долу режими. Те оказват влияние на
стойностите на координатите, връщани от програмата при движение на мишката или кликване.


GRID – показва помощна мрежа от точки в рамките на чертожното поле;
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SNAP – закръглява координатите към дадена стъпка по X и Y;



ORTHO – режим на ортогонално чертане. Текущата точка се привързва към хоризонтална или
вертикална линия, издигната от предишната, в зависимост от направлението на курсора;



OSNAP – прихващане на съществуващи точки. Ако курсорът е достатъчно близо до съществуваща
точка от чертежа, при кликване се взимат нейните координати. При преместване на курсора над
съществуваща точка, над нея временно се изчертава символът "".

Може да включвате или изключвате споменатите режими като използвате бутоните от статус лентата
в долния край на екрана или като напишете съответната команда в командния ред.

Управление на екранния образ
В Design Expert работите в чертожна равнина, където обектите са начертани в координатна система
Oxy, в абсолютни единици. На екрана виждате само тази част от нея, която попада в рамките на
прозореца на програмата. Тя е проектирана в определен мащаб и се нарича екранен образ
(проекция) на чертожната равнина. Може да променяте мащаба и да измествате екранния образ,
така че във всеки момент да работите с тази част от чертежа, която ви е необходима.

Увеличаване и намаляване
Ако имате мишка с колелце, може да го използвате за увеличаване или намаляване на екранния
образ. При завъртане на колелцето напред, образът се увеличава, а при завъртане назад се
намалява. Текущото положение на курсора на мишката е и център на трансформацията (точката,
която остава неподвижна). Така, чрез преместване на курсора и увеличаване/намаляване може
бързо да се придвижвате между отделните части на чертежа.
Освен това, може да използвате следните бутони и команди:
ZOOM IN

– увеличава екранния образ с една стъпка;

ZOOM LIMITS

– увеличава/намалява екранния образ, така че да побере всички видими обекти
от чертежа;

ZOOM WINDOW – увеличава екранния образ в посочен от потребителя прозорец. След
стартиране на командата, трябва да посочите последователно две точки,
представляващи срещуположните ъгли на прозореца;
ZOOM OUT

– намалява екранния образ с една стъпка.

Отместване
Може да измествате екранния образ в избрана посока, така че да показва друга част от чертежа, без
да променяте мащаба. Ако имате трибутонна мишка, изместването може да стане с помощта на
средния бутон. Натиснете и задръжте бутона, преместите мишката, така че да "издърпате" образа в
желаната посока и след това го освободете. При натискане на бутона иконата на курсора се променя
на , а след освобождаване се възстановява.
Може да използвате и командата:
RTPAN. При нея, трябва да посочите последователно две точки,
които да определят разстоянието и посоката на отместване (от първата към втората точка). Докато
със среден бутон може да отмествате и по време на изпълнението на команда, RTPAN прекъсва
текущата команда.
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Копиране на екрана
Може да копирате текущата схема на екрана в системния буфер като картинка и да я вмъкнете в
друга програма с Paste или Ctrl+V. Копирането става с командите:
COPYBITMAP

– копира екрана растерно като Bitmap;

COPYMETAFILE

– копира екрана векторно като Metafile.

При растерния формат се съхраняват стойностите на цветовете за отделните пиксели, а при
векторния ‒ координатите на отделните обекти. Размерите на копираното изображение съвпадат с
размерите на прозореца на програмата, като се вижда само тази част от чертежа, която попада в
прозореца. За по-добри резултати, може преди копирането да разтеглите прозореца, така че
пропорциите му да бъдат близки до тези на чертежа и да увеличете изображението, така че да
запълни плътно екрана. Така няма да има излишно бяло поле в копираната картинка.

Отпечатване на схемата
Може да отпечатате текущото изображение на екрана на
принтер чрез натискане на бутона
или с командата PRINT.
Появява диалог за настройка на принтера.
Изберете желания принтер от списъка с налични принтери в системата. С бутона
може да
отворите стандартен диалог, в който да въведете настройките за формат и ориентация на листа.
Накрая натисне бутона "Печат".

Редактиране на обекти
Блоково и свободно редактиране
Чертежите в Design Expert са съставени от базови графични обекти като линии, полилинии, кръгове,
текстове, размерни линии и др. Обособени части от чертежа, представляващи по сложни обекти
(конструктивни елементи, сечения, армировъчни пръти и др.), могат да бъдат групирани в блокове.
Всеки блок е привързан към манипулатор (възел), изобразен със синьо квадратче. Може да
маркирате и местите целите блокове чрез техните възли.
Когато чертежът е заключен, както е по подразбиране, може да работите с блоковете, но не и с
отделните обекти, включени в тях. За да редактирате отделни обекти, трябва да отключите чертежа.
Отключването и заключването на чертежа става с бутона
.

Маркиране
Чрез маркирането може да определите върху кои обекти да бъде приложена дадена команда за
редактиране. Може да маркирате обектите преди или след стартирането на командата.
Маркираните обекти се изчертават с червен цвят. Маркирането може да стане по няколко начина:


Поединично – кликнете с ляв бутон на мишката върху контура на обекта. Контурът
трябва да попадне в обсега на квадратчето в центъра на курсора
. Ако при
кликването програмата не намери обект, тя преминава автоматично в режим на
маркиране с прозорец.



С прозорец – трябва да посочите точките в двата срещуположни ъгъла на
правоъгълен прозорец. Когато прозорецът е изчертан отляво-надясно, се
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маркират обектите, които попадат изцяло в него. Когато е изчертан отдясно-наляво, се
маркират обектите, които се или пресичат или попадат в него. В първия случай, прозорецът се
изчертава с плътна линия, а във втория – с пунктирана.


Всичко – маркират се всички видими и активни обекти наведнъж. Изберете бутона
командата SELECTALL.

или

Отмаркиране
Отмаркирането става като задържите Shift от клавиатурата и извършите същите действия с мишката
като при маркиране. Ако кликнете с ляв бутон върху маркиран обект, също ще го отмаркирате. За да
отмаркирате всички обекти, натиснете Esc от клавиатурата или използвайте бутона
или командата
DESELECTALL.

Изтриване
Натиснете бутона
екрана и от паметта.

или напишете командата DELETE. Изтриват се всички маркирани обекти от

Транслация (преместване)
Премества избраните обекти по направлението и дължината на вектор
определен от две точки. Натиснете бутона
или напишете командата MOVE.
След това посочете първа и втора точка и натиснете Enter или десен бутон на
мишката.

Ротация
Завърта избраните обекти спрямо център и ъгъл, посочени от потребителя.
Натиснете бутона
или напишете командата ROTATE. След това, трябва да
посочите първа и втора точка и да натиснете Enter или десен бутон на мишката.
Първата точка служи за център, а втората точка определя ъгълът на ротация.
Ъгълът се измерва между отсечката между двете точки и ос +X, обратно на
часовниковата стрелка. Ако искате да въведете ъгъла като стойност, вместо
втора точка може да напишете "<α;1", където α е ъгълът в градуси.

Подобие
Построява подобие на избраните обекти, спрямо посочени от потребителя
център и мащабен коефициент. Натиснете бутона
или напишете командата
SCALE. След това посочете първа и втора точка и натиснете Enter или десен бутон
на мишката. Първата точка служи за център на подобието, а коефициентът се
изчислява от разстоянието между първата и втората точка. Вместо да посочвате
втора точка, може да напишете коефициента от клавиатурата.

Симетрия
Построява огледален образ на избраните обекти, спрямо посочена от потребителя
линия. Натиснете бутона
или напишете командата MIRROR. След това трябва да
посочите първа и втора точка от линията и да натиснете Enter или десен бутон на
мишката.
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Разтегляне
Когато чертежът е отключен, може да разтегляте точки, линии, полилинии, размери, кръгове,
полигони и текстове чрез "влачене" с мишката. Маркирайте обекта и кликнете върху крайна точка,
или център (за кръг) за да я „хванете“. След това преместете мишката и кликнете върху новото
положение на точката за да я „пуснете“. Текстовете се маркират и преместват с помощта на тяхната
базова точка, изобразена като кръгче горе вляво от текста. Ако разтегляте линия, полилиния или
полигон и задържите Shift при второто кликване, се вмъква нов връх, непосредствено след
предишния.
Когато чертежът е заключен, може да разтегляте възлите на блоковете. Първо трябва да кликнете
избрания възел с мишката за да го маркирате. След това кликнете втори път за да го „хванете“ и
трети път, за да го „пуснете“ на новото място.

Копиране
Командата създава едно или множество копия на маркираните обекти чрез използването на един от
методите за трансформация (
транслация,
ротация,
симетрия или
подобие). Натиснете
бутона
или напишете командата COPY и маркирайте обекти. Появява се диалог с настройки,
където трябва да изберете метод на трансформация от бутоните най-горе, брой повторения и метод
за посочване на точки:


Първа – втора – посочените точки определят разстоянието между
два съседни обекта;



Първа – последна – посочените точки определят разстоянието
между първия и последния обект, а останалите се разполагат
между тях през равни разстояния;



Една - по - една – първо се посочва изходна точка, а след това за
всеки обект се посочва отделна точка, която определя положението му независимо от
останалите.

След това трябва да натиснете бутона "Посочи точки" и да посочите необходимите точки на чертежа.
В някои от модулите, копирането не е активно.
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Прехвърляне чертежа в ZWCAD или AutoCAD
За да прехвърлите директно чертежа към ZWCAD или AutoCAD, натиснете бутона
или
от
главното меню. Бутонът е един и същ, а текущата икона зависи от избора, който сте направили за
„Външна CAD система” в прозореца с настройки. Може да натиснете стрелката до бутона
и да
изберете предпочитаната CAD система от падащото меню. Поддържат се версии ZWCAD 2012,
ZWCAD+ 2014 SP1 и AutoCAD от версия 2004 до 2014. Ако има отворен ZWCAD (AutoCAD) програмата
чертае в активния чертеж. Ако няма, програмата отваря автоматично нов прозорец на ZWCAD
(AutoCAD). Може да използвате и командата CAD.
Чертежът съдържа полилинии, текстове, размерни линии, кръгове и плътни щриховки. Няма блокове
и др. по-сложни обекти и лесно може да се редактира. Използват се текущите стилове за текст и
размерни линии в чертежа. Най-добри резултати се получават, когато за стила на размерните линии
"Text Placement" е зададено " Over the Dimension Line, Without a Leader". Чертежът е организиран по
слоеве, но без да им се задават цветове. Армировките са съвместими с приложението Design Expert
Plug-in и може да ги редактирате впоследствие, както и да им извадите нова спецификация.
С подменюто "Запис на скрипт файл" може да запишете текстов файл с необходимите команди за
изчертаване. Той може да се стартира в ZWCAD (AutoCAD) с командата "SCRIPT" или менюто
"Tools\Run Script...".

стр. 32 от 32

