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Курсът по математика със студентите от специалност Архитектура на Варненски 

Свободен Университет има за цел изясняване на основните математически категории и 

раздели, като линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално смятане, интегрално 

смятане и елементи на диференциалните уравнения.  

Системата на учебния процес във висшето училище представлява редица от 

информационно-методически компоненти, взаимно свързани помежду си. Всички видове и 

форми на работа се определят от четирите фактора: количество, качество на компонентите, 

тяхното функциониране и съединяване, което води до създаване на обща система за 

подготовка на специалисти от дадения профил. 

Устойчивостта и стабилността на системата на учебния процес и нейното оптимално 

функциониране зависи от точното разпределение на информацията по съдържание, 

количество и във времето. Системата се подчинява на правилото за равновесното 

съответствие, което означава, че изменението или нарушаването на функциите на един от 

компонентите предизвиква изменение или нарушаване на функциите на другите компоненти, 

а от тук и на системата, като цяло. Ето защо при изменение на целите и задачите за 

подготовка на студентите – бъдещи архитекти, съдържанието, методите и средствата на 

обучение, системата неизбежно налага преразглеждане и уточняване действията на всички 

нейни съставящи, а не само на тези които са били изменени. Тези компоненти на 

информационната комуникация на системата на учебния процес са: лекциите, практическите 

и семинарни упражнения, лабораторната работа, учебната научно-изследователска работа, 

текуща предварителна подготовка, курсовата и дипломна работа, компонентите за контрол 

/консултации, колоквиуми, изпити/ самостоятелната работа на студентите. Всички тези 

компоненти на системата на учебния процес функционират на основата на предаване, 

преработка и усвояване на информацията. Те са не само информационни, но и обучаващи. 

Върху тях се формират знания, умения и навици. 

В настоящото изследване се спирам на ролята на семинарните упражнения /като 

компоненти на системата на учебния процес/ по математиката при формиране на умения и 

навици у студентите – бъдещи архитекти от Варненски Свободен Университет, специалност 

Архитектура. 

Дългогодишната ми практика като преподавател по математика /със студенти от 

различни специалности/ дава възможност да отговоря на някои въпроси, свързани с 

организацията и провеждането на семинарни упражнения по математика със студентите от 

специалност Архитектура . 

Известно е, че на семинарните упражнения се получават знания по самостоятелен път, 

формират се изследователски интереси и умения, задоволяват се творчески потребности, 

съчетават се интересното, необходимото и полезното в работата. Активността на студентите 

се изразява в пълната и практическа, емоционална и мисловна ангажираност, в решаването 

на общи, групови и индивидуални задачи с практически и теоретичен характер, изискващи 

творчески и изследователски подходи към проблемите на бъдещите архитекти и тяхната 

конкретна практическа реализация. 

На практика, обаче се срещат редица трудности при осъществяването на тези цели, 

защото у студентите: а/ липсват умения за систематизиране на обобщаване на прочетената 

специализирана литература; б/ не умеят да свързват изучавания теоретичен материал с 

непосредствените наблюдения и решаване на конкретни практически задачи. 

За преодоляване на посочените слабости считаме като резултатни следните форми и 

методи на семинарни упражнения: 

1. Провеждане на семинарно упражнение по предварително раздаден план с 

препоръчана литература. В началото на занятието, с което навлизаме в нова глобална тема 

студентите все още не са навлезли в същността на разглежданата проблематика, а и 

наблюденията им на ситуации, свързани с бъдещата им практическа дейност преобладава 

възпроизвеждащият характер на учебно-познавателна дейност. В зависимост от 

съдържанието на глобалната тема и обемът й могат да бъдат проведени 2 или 3 семинарни 
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упражнения. В края на последното семинарно упражнение трябва да кристализира 

основното, същественото, като решават подходящи практически задачи свързани с темата. 

Целта е да се обобщят, затвърдят и осмислят знанията, придобити в по-голямата си част по 

време на лекциите, да се поставят в нова система, по-дълбоко да се вникне в явленията и 

разглежданите проблеми. Постепенно задачите за самостоятелна работа се усложняват, по-

широко се използва изследователският подход, по-тясно се свързват разглежданите 

проблеми с непосредствените впечатления от бъдещата им работа, като архитекти в 

съчетание с съпътстващите специални учебни дисциплини. Предимството на този начин на 

организация на беседата е, че обхваща максимален брой студенти. Подходящи за тази цел са 

семинарните упражнения на тема: „Функция на една променлива. Определение. Начини на 

задаване. Видове функции. Обратна функция. Основни елементарни функции. Сложна 

функция.”; „Граница на функция. Основни граници. Непрекъснатост.”; „Производна на 

функция на една променлива. Определение на производна. Геометричен смисъл. Механичен 

смисъл на производна.”; „Растене и намаляване на функция. Екстремум. Изпъкналост и 

вдлъбнатост.” и др. 

Това са теми познати за студентите и включени в училищния курс на обучение, което 

дава възможност при обсъждането им обучаващите да се позовават на стари свои знания и 

умения за решаване на конкретни задачи. 

2. Върху същата глобална тема студентите подготвят самостоятелна работа от 

конкретни задачи не само на основата на специализирана литература, но и върху конкретни 

практически примери, свързани с приложението на тези знания. Предлагаме на студентите да 

обсъдят кой от тези подходи е по-рационален. Този начин на организация на семинарното 

упражнение се отличава с висока степен на самостоятелност от страна на студентите в 

тяхната учебно-познавателна дейност. Гради се въз основа на личните им изследвания и 

умения да прилагат придобитите математически знания в конкретни практически задачи, 

свързани с бъдещата им професия. Зададените им самостоятелни работи могат да бъдат 

индивидуално или групово подготвени по един основен проблем или по няколко проблема. 

Възможности за такава организация на работа предоставят семинарните упражнения: 

“Системи линейни уравнения. Съвместими и несъвместими системи. Теорема на Крамер. 

Метод на Гаус за решаване на произволни системи линейни уравнения”, “Вектори. Ос. 

Насочена отсечка. Свободни вектори. Линейни операции. Координатни системи. Координати 

на точка в равнината и пространството. Действия с вектори.” и др. 

3. Смесен начин на организация – беседа в съчетание с обсъждане на предварително 

зададени самостоятелни работи. Това е най-често използувания начин на организация на 

семинарното упражнение, с най-висока степен на активност и задълбоченост при 

разглеждане на проблемите. За повишаване интереса и активността по всеки проблем се 

подготвят по двата студенти и двама опоненти, които защитават или отхвърлят конкретно 

предложение, което изисква практическото приложение на придобити математически 

знания. Отговорността се повишава, ако се предостави възможност някои от подготвените 

работи да прераснат в курсови работи или доклади за студентска сесия. Така могат да се 

организират семинарните упражнения: “Определен интеграл. Формула на Лайбниц-Нютон. 

Приложение за пресмятане на равнинни фигури ”, “Диференциални уравнения. Определение. 

Диференциални уравнения от първи ред с отделящи се променливи” и др. 

4. Дискусии и работа по предварително изготвен план. В уводната част се поставят 

целите на семинарното упражнение и се формулира тезата и антитезата. Основният момент 

включва изложение и обосновка на тезата и антитезата, дискусия, отговори на защитниците 

на тезата и антитезата. В заключителната част се прави обобщение и се решава спорът. 

Подходящи теми за тази цел са: “Уравнение на права в равнината. Права определена с точка 

и направляващ вектор. Декартово уравнение. Права през една и две точки. Отрезово 

уравнение. Ъгъл между две прави. Взаимно положение на две прави” и др. 

Опитът показва, че при подготовката за организация на семинарните упражнения със 

студентите от специалност Архитектура с цел изграждане на умения и навици у бъдещите 
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архитекти за практическо приложение на придобитите математически знания при решаване 

на конкретни практически задачи е удачно да се следва следната последователност: 

1. Определяне начина на организация на упражнението /използвайки изброените по-

горе форми/; 

2. Точно планиране работата на семинара; 

3. Подготовка на въпросите; 

4. Организация на дейността на студентите. 

От методически правилното решаване на тези задачи зависи доколко даденият семинар 

ще бъде творчески, дискусионен или ще придобие шаблонен характер. 

Ще спрем вниманието ви конкретно върху работата по раздела “Интеграл – определен 

и неопределен. Основни методи за интегриране. Приложение на определен интеграл”. На 

уводно семинарно упражнение студентите се запознават с понятието интеграл, основните 

таблични интеграли и методите за интегриране. Предлага се тематичен план на семинарните 

упражнения. По учебен план броят на часовете по тази дисциплина е 60 часа от които 30 часа 

са предвидени за семинарни упражнения и 30 часа за лекционния курс. Това дава 

възможност по време на семинарните упражнения у студентите да се формират съответните 

умения и навици на базата на теоретичните знания, а чрез семинарните упражнения да види 

практическата реализация на тези знания. 

На уводно занятие се изясняват основни въпроси свързани с работата със 

специализирана литература. Независимо, че през целият училищен курс на обучение 

учащите се са работили с литературни източници, прави впечатление неумението на 

студентите да открият основния тезис, да проследят доказателствените похвати на автора, 

чувства се неувереността им при споделяне на личната им оценка. След изясняване на 

всички тези проблеми се поставят задачи за самостоятелна работа свързана с ползването на 

определени специализирани източници или специализирани сайтове за разрешаването на 

конкретен проблем по поставената тема.  

След лекционното изясняване на основни въпроси от раздела се организират семинарни 

упражнения по темите: “Неопределен интеграл. Определение. Свойства.Основни таблични 

интеграли. Непосредствено интегриране и интегриране по части.”; „Определен интеграл. 

Определение. Формула на Лайбниц-Нютон. Приложение за пресмятане на равнинни 

фигури.”. 

Целта е да се обобщят и систематизират знанията от лекционния курс, свързани с 

актуализирането, усвояването и затвърдяване на конкретните математически знания, да се 

съдейства за развитието на самостоятелно, критично мислене у студентите. В изказването си 

те да могат да се опират както на придобитите теоретични знания, така и на умението за 

тяхното прилагане в конкретни практически ситуации. 

Във встъпителната част се обобщават основните проблеми, свързани с 

непосредственото интегриране и прилагане на основните правила за интегриране. 

Вниманието се насочва към практическите способи за приложение на тези математически 

знания, като се актуализира върху процеса на преминаване от конкретните знания към 

тяхното глобално приложение. 

Сравнителният анализ на методиката на обучение за изучаване на определен и 

неопределен интеграл се извършва на базата на следния предварително раздаден план: 

I. Неопределен интеграл. Дефиниция и свойства. 

1/. Основни таблични интеграли. 

2/. Основни методи за интегриране. 

а/ Непосредствено интегриране; 

б/ Интегриране по части; 

в/ Интегриране чрез полагане /смяна на променливата/; 

3/. Интегриране на рационални функции. 

а/ Разлагане на правилна дроб на сума от елементарни дроби; 

б/ Интегриране на елементарни дроби; 
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в/ Интегриране на произволна дробно-рационална функция; 

4/. Интегриране на някои ирационални и трансцедентни функции. 

II. Определен интеграл. Формула на Нютон-Лайбниц. 

1/. Дефиниция. 

2/. Свойства на определения интеграл. 

3/. Формула на Нютон-Лайбниц. 

4/. Методи за интегриране на определен интеграл. 

а/ Интегриране по части; 

б/ Интегриране чрез смяна на променливата; 

5/. Геометрично приложение на определен интеграл. 

 

Студентите са имали възможност да актуализират своите знания от лекционния курс, 

да се запознаят със специализираната литература включваща тези теми и да вникнат 

задълбочено в теоретичната постановка на темата. Беседата придобива дискусионен 

характер. Така тя спомага за задълбочено и смислено овладяване на учебното съдържание, за 

развитие на логическото мислене.  

Предложената дидактика, свързана с провеждането на семинарните упражнения дава 

възможност студентите да се изявят, като активни участници на определена научна дискусия 

и да отстояват своето мнение в спор. Така студентите се убеждават в ролята на научното 

мислене, строгите доказателства, убедителността в неопровержимите факти, логиката на 

разсъжденията и изводите. Включването в дискусията на всички участници в семинарното 

упражнение и поставянето им в различни проблемни ситуации, повишава интереса на 

студентите към разглежданата тема. В заключителната част се обобщава казаното на 

семинара, оценяват се изявите на студентите и се дава научна и методическа характеристика 

на тези изяви. При оценката на изявите на студентите се изхожда от техните индивидуални 

особености, като се подчертават успехите и пропуските при предварителната подготовка, 

дава се препоръки на които следва да обърнат внимание. В заключение се прави оценка на 

работата по време на упражнението и се разрешават възникнали спорове. Обобщава се и се 

насочва вниманието на бъдещите специалисти към едно важно условие за успеха на работата 

творческия подход при решаването на различните задачи.. 

Колкото и добра да е предлаганата методика и разглежданата система на работа тя 

може да бъде променяна, съобразно нивото на студентите, индивидуалния и творчески усет 

на преподавателя. Качеството на семинара зависи не само от организацията и степента на 

готовност на студентите, но и от подготовката на преподавателя. 

От предварителната подготовка на студентите и преподавателя зависи до колко ще се 

реализират поставените цели и задачи за формиране на определени умения и навици у 

студентите на семинарното упражнение. Етапите в предварителната подготовка на 

преподавателя и студентите могат да бъдат предоставени чрез схема показана във Фиг.1. 

Независимо от настъпилите положителни изменения в организацията на семинарните 

упражнения все още се наблюдават и някои пропуски. 

Необходимо е да се развива научно-изследователската дейност със студентите. Те да се 

превърнат от пасивни в активни участници в провеждането на семинарното упражнение. 

Въз основа на проведените анкети и разговори със студентите първокурсници от 

специалност Архитектура, относно организацията и методиката на семинарното упражнение 

могат да се направят следните изводи:  

1. Семинарните упражнения допринасят за по-задълбоченото вникване в проблемите 

изложени на лекционния курс. Чрез тях се затвърдяват придобитите знания, създават се 

условия за мотивиране на необходимостта от тези знания в бъдещата професионална 

реализация. формират умения за търсене на нови решения при решаването на различни 

задачи. 

2. Чрез семинарните упражнения у студентите се развиват навици за учебна работа, 

умение за работа със специализирана учебна литература. Тези умения и навици ще са им 
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особено потребни като млади специалисти, когато ще бъдат изправени пред необходимостта 

да се самообразоват, да допълват и обогатяват самостоятелно своите знания.  
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Николай Баровски
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Резюме 

В доклада се дискутира приложението на Документ TF N 530, в който са дадени 

практически указания за използването на приложенията ZA към хармонизираните 

европейски БДС EN стандарти след влизането в сила на Регламент № 305/2011 г.  

Целта е да се премахне възможно объркване, за равностойно оценяване на 

съответствието на строителните продукти и доказване на постоянство на експлоатационните 

им характеристики. Дискутирани са също така новите постановки за задълженията на CEN и 

на производителите за СЕ маркировката. 

Този доклад може да се използва като ръководство за работа на фирмите, които трябва 

да въведат Регламент 305/2011 г. след 15 юли 2013 г. 

 

COMMENTS ON DOCUMENT TF N 530 FOR RELATION BETWEEN 

CPD 89/106/EU AND REGULATION 305/2011 

 

Nikolay Barovski* 

 

Abstract 

The practical application of Document TF N 530 related to the Implementation of the 

Construction Products Regulation (CPR) in harmonized standards is discussed. 

The aim is to avoid some possible misunderstanding of terms and clauses for evaluation of 

construction products аssessment and verification of constancy of performance. The new 

obligations of CEN and the obligations of production companies for CE marking are discussed as 

well.  

This report can be used as a guide in company management involving Regulation 305/2011 

after July 15, 2013. 
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Въведение 

След приемането и публикуването на регламента в Официалния вестник на 

Европейския съюз (ЕС) 305/2011 [1] за отмяна на Директива 89/106/ЕИО известна още като 

„строителна директива” е необходимо да се въведат редица промени в начина на приложение 

и тълкуване на прилаганите хармонизиращи изисквания наричани още ZA-приложения, за 

позоваване в хармонизираните стандарти. Тези позовавания в хармонизираните стандарти 

или към други стандарти, касаещи съществените изисквания и дадени в съответните 

мандати, приети от Европейската комисия. 

За тази цел е изготвен нов начин за оформяне на новата номерация (TF N 530) [2] към 

този документ, с цел да се избегне всякакво възможно объркване или неправилно тълкуване 

на старата форма. 

Документът TF N 530 се състои от две части, свързани с начин на оформяне на ZA 

приложението както и оценка и проверка на постоянството на експлоатационните 

характеристики с абревиатура - AVCP (Assessment and Verification of Constancy of 

Performance), възприета в Регламента. 

Измененията се отнасят главно за следните аспекти: 

1. Актуализиране на терминологията, установени от Регламента с абревиатура CPR 

(construction products regulation) по отношение на постоянството на 

експлоатационните характеристики (AVCP), посочени в Декларация за 

съответствие, след като е било оценено и е получена оценка, определяне на типа на 

продукта след първоначалното изпитване на типа с абревиатура ITT-(initial type of 

testing) и Декларация за постоянство на експлоатационни характеристики DoP 

(Declaration of performance); 

2. Актуализиране на номерацията на AVCP системи, за да се вземат предвид 

заличаването на оценяване на съответствието по Система 2 съгласно Регламента;  

3. Включване на модел за DoP и съответна инструкции за изготвянето й; 

4. Модификации, свързани с разпоредбите за поставянето на маркировката "CE" (на 

продукт /етикет или върху опаковката/, придружаващите документи) и информация 

за добавяне на референтния номер на производителя или оператора, 

идентификационен код на типа на продукта, предназначени за употреба на 

строителния продукт, пълна референтния номер на него дата. 

5. Включване на фабричния производствен контрол, свързани с разпоредбите, 

отнасящи се до специфични продуктови фамилии (напр. прозорци, неносещи 

фасадни стени, системи за обезопасяване на пътищата и др.). 

 

От горните промени произтича необходимостта да се установят конкретни насоки за 

покриване на разпоредбите на CPR, включително Приложение ZA като за строителни 

продукти, пуснати на пазара след 1 юли 2013 г. ще изисква да се издаде декларация за 

експлоатационни характеристики (DoP) и да постави CE маркировка. 

 

Общи насоки за използване на ZA приложения 

 Приложение ZA е част от стандарта, включващо мерките, предвидени от CPR, 

които трябва да се прилагат за продукти, пускани на пазара по хармонизиран 

европейски продукт стандарт. Единствено хармонизирани стандарти включват 

приложение ZA, поддържащи стандарти нямат такова приложение. Обикновено 

обхвата на приложение ZA e същия, както в обхвата на самия стандарт, въпреки че 

в някои случаи тя може да бъде ограничен. Списъкът на всички основни 

характеристики, включително и оценка на аспекти за дълготрайност са дефинирани 

в съответния мандат. 

 Клауза от ZA приложението включва процедура (и) за оценка и проверка на 

Постоянството на експлоатационните характеристики (AVCP). Това е особено 
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важно за продукти оценявани по системи 1 и 3, за определяне на типа на продукта 

и задачите на нотифицирания орган, оценяващ съответствието. В отделна клауза на 

ZA приложението са определени изискванията за сертифициране на постоянството 

на изпълнение и Декларация на изпълнение (DOP). Обикновено се дава модел на 

Декларацията. 

 

CE маркиране и етикетиране на строителните продукти е част от ZA приложението. 

Новото в случая е да се допусне възможността за използването на "не дефинирани 

характеристики”. Абревиатура на “No performance determined” (NPD) се прилага когато 

дадена характеристика не е регламентирана за крайната употреба на продукта. 

Регламентът определя маркировката да се поставя на видно място, четливо и 

незаличимо. Когато това не е възможно или не е оправдано предвид естеството на продукта 

се поставя на опаковката или на придружаващите документи. В документ TF N 530 е описано 

подробно съдържанието на СЕ маркировката. За продукти, предназначени да бъдат 

търгувани в рамките на ЕС, информация относно съществените характеристики, не могат да 

бъдат търгувани без поставянето на маркировката "СЕ" върху продукта. 

 

Декларация за експлоатационни характеристики (DoP) 

Производителят съставя Декларация DоP и полагането на маркировката въз основа на: 

− оценено съответствие на продукти по „система 1+” и продуктов сертификат за 

постоянството на експлоатационни характеристики, издаден от нотифициран 

орган; 

− оценено съответствие на продукти по „система 1”, и продуктов сертификат 

издаден след първоначално изпитване за тип (ITT), фабричния производствен 

контрол и по-нататъшно изпитване на пробни образци, взети във фабриката и 

сертификат за постоянството на експлоатационни характеристики; 

− оценено съответствие на продукти по система 2 +, след първоначално изпитване на 

типа и проверка на фабричния производствен контрол след първоначална 

инспекция и постоянен надзор и неговата оценка. 

За продукти оценявани по система 3, фабричния производствен контрол се извършва от 

производителя, а определянето на типа на продукта е въз основа на изпитване на проби от 

редовното производство, извършено от акредитирана лаборатория. 

В случай на продукти по система 4 фабричния производствен контрол, който се 

извършва от производителя, а изпитването на типа е задължение на производителя. 

 

Според Регламент (ЕС) 305/2011, производителят поддържа следната информация: 

- Позоваване на типа на продукта, за които е съставена декларацията за 

експлоатационните характеристики; 

- Референтния номер и датата на издаване на хармонизирания стандарт, който е 

използвани за оценката на всяка съществена характеристика; 

- Предназначение на продукта, референтния номер на специфичната техническа 

документация, използвани и изискванията, с които производителят твърди, че 

продуктът отговаря на изискванията. 

 

Определения 

За целите на този доклад се прилагат следните определения: 

- Фабричния производствен контрол означава документирано, постоянен и 

вътрешен контрол на производство в една фабрика, в съответствие със съответните 

хармонизирани технически спецификации; 

- Продуктов тип означава набор от представителни нива на производителност или 

класове на строителен продукт, във връзка с нейните съществени характеристики, 
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произведени чрез използване на даден комбинация от суровини или други 

елементи в даден процес на производство; 

- Основни характеристики означава тези характеристики на строителния продукт 

- които се отнасят до основните изисквания към строежите; 

- Производство на строителен продукт означава, свързани с изпълнението на 

съответните съществени характеристики, изразени от равнище или клас, или в 

описание; 

- Клас "означава набор от нива, ограничен от минимална и максимална стойност на 

изпълнение на строителен продукт; 

- Продуктова гама означава група от продукти, произведени от един производител, 

за която резултатите от изпитванията за една или повече характеристики, една от 

всеки продукт в диапазона валидно и за всички останали продукти в рамките на 

този диапазон. 

 

Оценка и проверка на постоянството на експлоатационни характеристики – 

AVCP 

Продуктов тип 

Определянето на типа на продукта се извършва за изпълнения, свързани със 

съществените характеристики, определени в съответния стандарт, която производителят 

възнамерява да обяви в декларацията за експлоатационните характеристики. 

 

AVCP система означава, изпитване от независима трета страна (само за продукти 

обхванати от система 1+, 1 и 3), под отговорността на нотифициран за сертифициране на 

продукти орган и се отнася само за продукти, обхванати от системи 1+ и 1. 

Позоваване на стандартите на метода на оценка трябва да се направи, за да се позволи 

на избор на подходяща представителна извадка. В допълнение, определянето на типа на 

продукта се извършва за всички характеристики включени в стандарта, за които 

производителят декларира изпълнението. 

 

Изготвяне на проби, изпитване и критерии за съответствие  

Броят на пробите, предназначени за изпитване се определя в зависимост от вида на 

продуктите, обхванати от стандарта. Споделянето на други резултати на партидата е по 

принцип, приложими за всички системи на оценка и оценка на постоянството на 

експлоатационни характеристики. 

Производителят може да използва резултатите от определянето на вид продукт, 

получен от някой друг (например от друг производител, като обща услуга на 

производителите, или продукт, разработчик), наричана по-долу "другата страна ITT 

резултати", за да оправдаят собствените си декларация за експлоатационните характеристики 

по отношение на продукт, който е произведен в съответствие с един и същ дизайн (например 

размери) и със суровини, съставки и производствени методи на един и същи вид, при 

условие че: 

- резултатите са известни, за да бъдат валидни за продукти с еднакви основни 

характеристики значение за ефективността на продукта; 

- в допълнение към всяка информация, необходима за потвърждение, че продуктът 

има същото изпълнение, свързани към специфични съществени характеристики, 

доказани с протокол от изпитване и същата система за фабричен производствен 

контрол. 

Възможно е каскадно представяне на резултатите от първоначално изпитване за тип на 

продукта, когато се сглобява от различни производители. За някои строителни продукти, има 

фирми (често се нарича "система сглобяеми къщи", които извършват: 1. доставки или 

осигуряване на доставки 2 на някои или всички от компоненти (например в случай на 
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прозорци: профили, уплътнения, времето ленти) 3 на сглобяване, който след това 

произвежда готовия продукт (наричани по-долу като "асемблер") в неговата фабрика. 
______________________ 

1 - формулирането на такова споразумение може да стане чрез лиценз, договор или всеки друг вид на писмени 

съгласие. 

2 - Това може да бъде, например, договор, лиценз или каквото и да било вид на писмено споразумение, което 

също трябва да съдържат ясни разпоредби по отношение на отговорност и отговорност на производител на 

компонент (система къща, от една страна, и асемблер на готовия продукт, от друга страна. 

3 - Тези компании могат да произвеждат компоненти, но те не са задължени да го направят. 

 

При условие, че дейностите, за които приложението на система сглобяема къща е 

законно установен и включват производство / монтаж на продукти като събралите се къщата 

система може да отнеме отговорността за определяне на типа на продукта по отношение на 

един или няколко основните характеристики на крайния продукт, което впоследствие е било 

произведено и/или сглобени от други фирми в собствената си фабрика. 

При това, къщата система трябва да представи "сглобения продукт" с компоненти 

произведените от него или от други, за определяне на типа на продукта и след това да 

определяне на доклада тип продукт на разположение на монтажници, т.е. действителната 

производителя на продукта, пуснат на пазара. 

За да се вземе под внимание подобна ситуация, концепцията на каскадено определяне 

на вид на продукта може да бъде взети под внимание в техническата спецификация, при 

условие че това се отнася характеристики, за които нотифициран орган за сертифициране на 

продукти или акредитераната лаборатория за изпитване се намеси, тъй като са представени 

по-долу. 

За определяне на типа на продукта когато съществените характеристика (и),са били 

вече изследвани, при условие че: 

- Асемблерът (фирмата сглобяваща продукта) произвежда продукт, използва същата 

комбинация от компоненти (компоненти с еднакви характеристики), и по същия 

начин, както това, за които системата „сглобяема къща” е получила сертификат за 

същия вид продукт. Това се основава на комбинация от компоненти, които не 

представляват крайния продукт за да бъдат пуснати на пазара и / или не е сглобена 

в съответствие със „системата сглобяема къща” по инструкция за сглобяване на 

компоненти. Тогава асемблерът трябва да представи своите крайни продукти за 

определяне на типа на продукта; 

- Асемблерът поема отговорността за правилното сглобяване на продукт в 

съответствие с инструкциите за производство / сглобяване на продукта и насоки 

инсталация уведомена за него от „системата сглобяема къща”, която е неразделна 

част от производствения контрол за този вид продукт. 
 

Фабричен производствен контрол (FPC) 

Производителят създава, документира и да поддържа системата, за да се гарантира, че 

продукти, пуснати на пазара, са в съответствие с декларираните характеристики на 

съществените изисквания. Тази система се състои от процедури, редовни проверки и 

изпитване и/или оценки и използване на резултатите за контрол на суровини и други 

входящи материали или компоненти, оборудване, производствения процес и продукт. В 

случай, че производителят е използвал споделени или каскадни резултати вид продукт, FPC 

включва необходимата документация. Всички компоненти, изисквания и разпоредби, приети 

от производителя, се документират по систематичен начин във формата на писмени 

политики и процедури.  
 

Изисквания към (FPC) 

Производителят е отговорен за организирането на ефективното прилагане на FPC 

система в съответствие със съдържанието на този продуктов стандарт.Задачи и отговорности 
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в организацията на производствения контрол трябва да бъдат документирани и тази 

документация се съхранява. Отговорността на органа, който управлява, извършва или 

проверява работата, засягащи постоянството на продукта, се определят в FPC. Това се 

прилага в специално за персонала, извършващ работи, влияещи на постоянството на 

експлоатационните характеристики на продукта. Компетентността е свързана с подходящо 

образование, обучение, умения и опит, за които работника е назначен. 

Производителят съставя и поддържа за документи, определящи правилата за контрол 

на продукцията. Документацията на производителя и процедурите трябва да сеподходящи за 

продукта и производствения процес. FPC система трябва да се постигне подходящо ниво на 

доверие в постоянството на експлоатационните характеристики на продукта. Това включва: 

а) подготовка на документирани процедури и инструкции, отнасящи се до операции за 

производствен контрол, в съответствие с изискванията на техническите спецификации;  

б) ефективно прилагане на тези процедури и инструкции; 

в) регистрирането на тези операции и резултатите от тях; 

г) използването на тези резултати, за да се коригират всички отклонения, ремонт на 

последиците от такива отклонения. 

 

Първоначална инспекция на производителя и на FPC 

Първоначално инспектиране на производителя и на FPC се извършава само за 

продукти, обхванати от AVCP по системи 1+, 1 и 2+ и когато производственият процес е 

завършен. При инспекцията се проверява че: 

а) са налице и правилно приложени всички ресурси, необходими за постигането на 

характеристиките на продукта, включени в съответния европейски стандарт; 

б) процедурите на FPC в съответствие с документацията на производителя и се 

изпълняват на практика; 

в) продуктът е в съответствие с резултатите от изпитване на пробите за вид на 

продукта. Всички оценки и резултатите от тях трябва да бъдат документирани в 

първоначалния доклад за инспекция. 

 

Непрекъснато наблюдение на FPC 

Извършва се само за продукти, обхванати от AVCP система 1+, 1 и 2+. Проверки се 

правят, за да се гарантира, че плановете за изпитване са правилно изпълнени, и че 

оборудването за производство е добре поддържано и калибрирано на подходящи интервали 

от време. Записите на изпитване и измерване, направени по време на производствения 

процес на крайните продукти се преглеждат, за да се гарантира, че получените стойности все 

още съответстват с съществените изисквания за проби, представени за определяне на типа на 

продукта и че правилните действия са били предприети за не-съвместими устройства. 

 

Процедури за промени на FPC 

Ако са направени изменения на продукта, на производствения процес или система на 

FPC, която може да засяга характеристиките на продукта, декларирани от производителя се 

прилагат процедури, за да се извърши повторна оценка на производството и на системата за 

онези аспекти, които могат да бъдат засегнати от промяната. Всички оценки и резултатите се 

документират в доклад. 

 

Заключение 

От направения преглед на основни документи за оценяване на съответствието на 

строителните продукти по Директива 89/106/ЕИО и Регламент ЕС № 305/2011 могат да се 

направят следните по-важни изводи. 

1. В общи линии са запазени системите за оценяване на съответствието, което в 
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Регламента е дефинирано като Оценка и проверка на постоянството на 

експлоатационни характеристики – AVCP; 

2. Важно е да се осмислят някои нови термини в Регламента с оглед правилното 

тълкуване и приложение на съответните документи; 

3. Официалният превод на Документ TF N 530 на български език се нуждае от 

допълнителна редакция, тъй като са регистрирани множество несъответствия с 

английската версия. 
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Резюме 

Строителното инженерство и конструктивното проектиране съгласно Европейските 

норми са в съответствие с принципите, залегнали в европейските директиви 2004/17 (EUR-

Lex, 2004a) и 2004/18, (EUR-Lex, 2004b). Те утвърждават принципите на Световната 

търговска организация, Общото споразумение за доставки (1994) приложение 4 (членове VII 

до XVI) в европейското право. Тази статия изследва финансовото въздействие при 

приемането на разпоредби за възлагане на обществени поръчки за строителство и строителни 

проекти в рамките на сегашната рецесия. В нея се разглеждат членове от две европейски 

страни и се сравнява възприемането на текущата политика в областта на обществените 

поръчки, отнасящи се за строителство и строителни организации. Данните се базират на 72 

отговора от on line web въпросник, получени от членовете на Федерацията на работодателите 

в Строителството (CEF) в Северна Ирландия и на Федерацията за Строителна индустрия 

(CIF) в Република Ирландия. Европейският съюз трябва да разгледа внимателно своите 

политики, свързани с обществените поръчки, тъй като по-голямата част от анкетираните, 

смятат, че настоящите стратегии ще доведат организациите до финансови затруднения. При 

сегашните условия на рецесия, а и при конкуренция, предприемачите са принудени да 

поемат риск без да имат печалба. Изследването показва, че малките и средни предприятия 

също са „дискриминирани” в тръжната процедура за европейски проекти. Въпреки това, 

някои детайли в тръжните пакети са подобрени, като се наблюдава намаление в колебанията 

при процедурите. Докладът заключава, че европейското законодателство за обществените 

поръчки е добро за държавните поръчки, тъй като осигурява заплащане (VFM). 
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Abstract 

Civil Engineering and construction projects above the European Threshold are procured 

according to the principles set out in European Directives 2004/17 (Eurlex, 2004a) and 2004/18 

(Eurlex, 2004b). These enshrine the principles of the World Trade Organisation (WTO) General 

Procurement Agreement (1994) Annex 4 Articles VII through to XVI (WTO, 1994) into European 

Law. This paper investigates the financial impact of the adoption of procurement regulations on 
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civil engineering and construction projects within the current recession. It identified members from 

two European states and compares the perception of the impact of current procurement policy on 

civil engineering and construction organisations. It sourced members of the Construction Employers 

Federation (CEF) in Northern Ireland and the Construction Industry Federation (CIF) in the 

Republic of Ireland and gained 72 responses to an on-line web-based questionnaire. The European 

Union needs to carefully consider its procurement policies as the majority of respondents concluded 

current strategies would result in organisations facing financial difficulties. In the current recession 

contractors are being forced to assimilate risk without financial reward owing to competition. The 

research determines SME’s are also being discriminated against in tendering for European projects. 

However, on the positive side, the detail in tender packages has improved due to the downturn and 

variations have decreased. The paper concludes that the European Procurement legislation is good 

for government procurement as it provides value for money (VFM).  
 

Keywords: Public sector procurement practices, European legislation, Construction 

Contracts, Construction, Procurement Law, Restricted Procedure. 

 

Introduction 

Civil Engineering and construction projects have been procured using a variety of methods. 

Those methods have been shaped through legal obligations set out in the World Trade Organisation 

(WTO) General Procurement Agreement (1994) Annex 4 Articles VII through to XVI (WTO, 

1994). The European Union (EU) enshrined these principles in European law through the Treaty on 

the Functioning of the European Union (TFEU). Europe has set criteria for civil engineering and 

construction contracts within the European Directives 2004/17 (Eurlex, 2004a) and 2004/18 

(Eurlex, 2004b). These directives have been adopted by member countries through their own legal 

systems. Ireland is divided into two: Northern Ireland adopts United Kingdom law, the Republic of 

Ireland implements Irish law. Figure 1 shows how the hierarchy of these laws.  

 

Figure 1 Hierarchy of Procurement Legislation 

 

Both the UK and Ireland have adopted European Directive 2007/66/EC which obligates 

public authorities to have a 'standstill period', before awarding a public contract (Eurlex, 2007). This 
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stipulates a number of days for Economic Operators who are not the preferred bidder to appeal an 

unfair decision. Contracts can be set aside by the national courts rendering the contract 

"ineffective". The UK adopted the stipulations of the European Directive 2007/66/EC in the Public 

Contracts (Amendment) Regulations 2009 and the Utilities Contracts (Amendment) Regulations 

2009. Ireland also adopted the directive through the European Communities (Public Authorities 

Contracts) (Review Procedures) Regulations 2010 (Office of the Attorney General, 2010a) and by 

the European Communities (Award of Contracts by Utilities Undertakings) (Review Procedures) 

Regulations 2010 (Office of the Attorney General, 2010b). 

The aim of this paper is to ascertain construction professionals’ perceptions on the 

implementation and benefits of the regulations in the two jurisdictions on the island of Ireland. The 

construction professionals selected must have been responsible for tendering procedures and 

included contractors quantity surveyors, private sector developer quantity surveyors and other 

procurement professionals such as business managers. 

The paper further investigates the financial implications on public procurement subsequent to 

the adoption of the regulations. Erlendsson (2002) defines Value for Money (VFM) as endorsing an 

organization has “obtained the maximum benefit from the goods and services both acquired and 

provided, within the resources available to it”. All government contracts on the island of Ireland 

must achieve VFM which KPMG (2010) suggests is determined by three main aspects – efficiency, 

effectiveness and economy. 

 

 

Methodology  

Due to the diverse location of economic operators throughout Ireland an electronic survey 

using Limesurvey was conducted. Limesurvey uses a PHP/MySQL database to collect manage and 

analyse data. The Construction Employers Federation (CEF) in Northern Ireland has 1200 members 

(CEF, 2012), the Construction Industry Federation (CIF) in the Republic of Ireland has over 3,000 

members (CISIreland, 2012). This provides an estimate of 5000 construction organisations in 

Ireland. Bartlett et al (2001) provide sample sizes based on data type and a response rate of 65%. A 

sample size of 83 is proposed for a population of 6000 and continuous data “An alpha level of .10 or 

lower may be used if the researcher is more interested in identifying marginal relationships, 

differences or other statistical phenomena as a precursor to further studies”. Hence once the 0.10 is 

combined with a possible error level of 3% (Krejcie & Morgan, 1970) it indicates that the response 

rate of 72 is above the 54 required by Bartlett et al. (2001) figures. This ensures that there will be 

less than 3% error in the findings described in the following section. Forty-nine of the responses 

came from Northern Ireland and 23 from the Republic of Ireland.  

 

Findings in regard to Company Size 

It would be expected that a survey of construction companies would result in a variety of 

company sizes. Table 1 indicates the majority of the sample is in the medium size category.  

 

Table 1 Company Size 

Company Size 

 Total Count Total % 

Count 

Northern 

Ireland 

Count 

Republic of 

Ireland 

Micro (1-9 Employees) 16 22.22% 6 10 

Small (10-99 Employees) 19 26.39% 8 11 

Medium (100-499 employees) 30 41.67% 28 2 

Large (500+ employees) 7 9.72% 7 0 
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4. Findings in relation to VFM 

Table 2 states that once the neutral responses are ignored in Ireland that approximately two 

thirds of respondents (66.07%) agree that the current European procurement strategies produce 

VFM. When this is segregated into Northern Ireland and the Republic of Ireland this percentage 

remains constant. Northern Ireland had 25 who agreed or strongly agreed that the current European 

procedures produced VFM (68%) against a value of 63% from the 12 responses from the Republic 

of Ireland. However this still leaves nearly a third of the sample who consider that the adoption of 

the current European regulations do not provide VFM; 12 from Northern Ireland (32%) and 7 from 

the Republic of Ireland (37%). 
 

Table 2 Current European Procurement Strategies and VFM 

Current European Procurement strategies provide VFM 

 Total Count Total % 

Count 

Northern 

Ireland 

Count 

Republic of 

Ireland 

Strongly Agree 2 2.78% 0 2 

Agree 35 48.61% 25 10 

Neither Agree/Disagree 16 22.22% 12 4 

Disagree 15 20.83% 10 5 

Strongly Disagree 4 5.56% 2 2 

 

Respondents were then asked to identify through a qualitative question why they had 

answered in the manner that they did. Ten of the responses on the positive side identified the 

competition resulting from European contracts as the main driver for VFM in public procurement. 

The two stage process which includes a prequalification and Quality/Price tenders was also 

identified by those who were positive about the current process. On the negative side the transfer of 

risk to the contractor with its resultant increase in price is identified. 

 
 

5. Findings in relation to cost overruns in construction 

Respondents cited lack of detail in tender documentation as the main cause of cost overruns in 

construction projects (52.11% overall, 50% Northern Ireland and 56.22% Republic of Ireland). This 

was followed by unforeseen conditions on site (30.99% overall, 35.42% Northern Ireland and 

21.74% Republic of Ireland). Other aspects such as poor quality of workmanship on site, changes to 

specification, waiting on service connections, and poor project management made up the remainder 

of the responses. 

 
 

6. Findings in relation to the current procurement strategy and the number of 

contractors likely to experience difficulty 

While the majority of current participants agree that the current policy is providing VFM for 

European government purchasing in construction, the impact on individual contractors in the 

downturn has also been highlighted. The data in Figure 3 suggests that the majority agree that a 

negative financial impact will result if current policies are followed. This is more extreme in the 

Republic of Ireland where once those respondents who remained neutral are removed 84% of 

respondents held this view compared with 73% in Northern Ireland. These statistics mirror the 

effects of the recession in both jurisdictions where the impact of the recession has influenced 

construction to a greater extent in the Republic of Ireland. 
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Table 3 Financial Implications of Current Public Procurement Policy 

Will the current Public Procurement strategy result in a larger number of contractors 

experiencing financial difficulty during the construction phase 

 Total Count Total % 

Count 

Northern 

Ireland 

Count 

Republic of 

Ireland 

Strongly Agree 7 9.72% 5 2 

Agree 31 43.06% 17 14 

Neither Agree/Disagree 23 31.94% 19 4 

Disagree 10 13.89% 7 3 

Strongly Disagree 1 1.39% 1 0 

 
 

7. Findings on change in application of current procurement strategies 

The current economic climate and the application of the European procurement strategies 

have led to elements of change within procurement. Respondents were asked to comment on 

whether they considered that in the current climate risk transfer was occurring from employer to 

contractor without a fair premium being attached to the work. Overall 68.05% of respondents 

agreed that this was the case. When those remaining neutral were removed and it segregated 85% 

from Northern Ireland and 84% from the Republic of Ireland considered this to be correct. This 

shows that in the current climate of recession contractors can no longer build into the prices 

additional monies for risk in the schemes.  

Further a strong disagreement appeared between the jurisdictions relating to the opportunities 

for small to medium size enterprises (SME). In the North once the neutral’s were removed 47.5% 

considered SME’s had equal opportunities in gaining European Work, with 52.5% considering that 

they were discriminated against. In the Republic of Ireland the result was much more extreme, only 

10.50% considered SME’s had equal opportunities with 89.50% considering that SME’s were at a 

disadvantage in gaining European wide contracts. It is suggested that the current dialogue within the 

EU on this difficulty results in legislation which overcomes the problem of equal opportunity for 

SME’s. 

The detail in tender packages has improved due to the downturn (62.5% and 79% agree in 

Northern Ireland and the Republic of Ireland respectively). Significantly the number of variations 

has also reduced. Fifty-nine per cent (59%) considered that they had reduced in Northern Ireland 

and 86% in the Republic of Ireland. 

 
 

8. Conclusions 

The paper concludes that the European Procurement legislation is good for government 

procurement in that it provides VFM. However, in the current downturn contractors have to take on 

risk without being reimbursed for this due to competition. This is in two member states of the EU 

and the research will need to be expanded to other EU States.  

Respondents cited lack of detail in tender documentation as the main cause of cost overruns in 

civil engineering and construction projects above the European Financial Threshold, followed by 

unforeseen conditions on site. Other aspects such as poor quality of workmanship on site, changes 

to specification, waiting on service connections, and poor project management made up the 

remainder of the responses. However, these accounted for less than 25% of the response. 

The EU has to make a careful consideration in the development and implementation of 

procurement policies. The EU needs to consider a procurement strategy to exit recession as the 

majority of respondents indicate the current strategies would put more organisations in danger of 
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financial difficulties. Respondents considered the current strategies place Economic Operators in a 

vulnerable position during the recession as they had to take on risk without the financial gain due to 

increased competition. SME’s were also being discriminated against in tendering for European 

projects and the findings of the current European Commission Consultations needs to be enshrined 

in European Law. However, on the positive side, the detail in tender packages in Northern Ireland 

and the Republic of Ireland has improved due to the downturn in the construction industry and there 

is a significant decrease in variations.  

Further work needs to be carried out Europe wide which sets a strategy where the impacts of 

procurement policies in civil engineering and construction can be used to grow Europe out of 

recession. 
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ИЗЧИСЛЕНИЕ НА СТОМАНЕНИ РАМКИ ПО 
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Тодор Димитров Георгиев
1
, Иван Йорданов Иванчев

2
 

 

Резюме 

В доклада е показано как се изчислява стоманена рамка по деформирана схема чрез 

програмата SAP 2000. Това изчисление е необходимо съгласно изискванията на ЕС3, при 

анализа на отместваеми рамки. 

Подробно са обяснени и записани всички действия, които е необходимо да се 

извърщат, даден е пример. За читателя този начин на изложение е удобен, за да се научи сам 

да ползва възможностите на програмата. 

 

SECOND ORDER THEORY ANALYSIS OF STEEL FRAMES 

USING PROGRAM SYSTEM SAP 2000 

 

Todor Dimitrov Georgiev
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, Ivan Yordanov Ivanchev

2
 

 

Abstract 

In paper the way of analysis of steel frames on second order theory using SAP 2000 is shown. 

This analysis is necessary according requirement of Eurocode 3. 

All actions that need to be taken are explained and recorded in detail, and an example is 

given. For the readers, this way of presentation is suitable to teach them to use the capabilities of the 

program. 
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1. Увод 

Изследването на стоманени рамки по теория от първи ред (обичайното статическо 

изследване в еластичен стадий, по първоначалната геометрия на конструкцията) е разрешено 

от ЕС 3 единствено, ако се докаже че рамката е неотместваема и влиянието на 

деформираната геометрия върху разрезните усилия (ефектите от въздействията) е малко [1]. 

Доказването на неотместваемостта на рамката става чрез критерия (5.1) от [1]: 

10
Ed

cr
cr

F

F
         (1) 

където: cr е параметър, чрез който би трябвало да се увеличи изчислителното натоварване 

дотолкова, че да причини обща форма на загуба на устойчивост в еластичен стадий; crF е 

еластичния критичен товар при обща форма на загуба на устойчивост, основаващ се на 

начална еластична коравина; EdF  е изчислителното натоварване на конструкцията. 

Алгоритъмът за определянето на cr чрез SAP 2000 e изяснен подробно в [2], но в сбит 

вид е описан и в настоящия доклад. 

Когато cr се получи по-малък от 10, конструктурът има две възможности – или да 

закорави конструкцията и да проведе изчисленията по обичайния до сега начин, или да 

проведе статическото изследване по деформирана схема /по теория от втори ред/.  

За конструкторите, изчислението по деформирана схема е сериозен проблем, защото 

той се засяга слабо в обучението във ВУЗ [3]. В действащата в настоящия момент 

нормативна база, отчитането на увеличените разрезни усилия, вследствие на деформирането 

на конструкциите, се прави единствено при дървените конструкции за някои проверки и то 

по елементи.  

Съществуват редица приблизителни методи, за да се отчете влиянието на 

деформирането на конструкцията [4], [5].  

В настоящия доклад е даден подробен алгоритъм за изчислението на рамките по 

деформирана схема чрез широко употребяваната от проектантите програмна система 

SАР 2000. 
 

2. Алгоритъм за изчисление с отчитане на деформираната схема 

За илюстрация на алгоритъма, е разгледана едноетажна рамка с отвор 20 m и  височина 

10 m (фиг.1). Показани са приетите сечение на колоните и ригелите, както и натоварванията 

от сняг и вятър отляво. Стойностите на товарите са условни, а собственото тегло не е 

показано. 

 
Фиг.1. Схема на рамката със сеченията на елементите и натоварванията от сняг и вятър. 

a) Алгоритъмът за получаване на еластичния критичен товар е: 

 Дефиниране на геометрията - Във „FileNew Model…Grid Only” се дефинират 

осите. После се въвеждат възлите, прътите и опорните условия. 

 Дефиниране на материала - В „DefineMaterials…” се дефинират обемното 

тегло, модулът на еластичност и коефициентът на Поасон.  
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 Дефиниране на сеченията - В „DefineSection PropertiesFrame Sections…” от 
каталога на програмата се избират профилите за колоната и ригела със съответните 
размери, ако проектанта реши да ползва валцувани профили. В противен случай се 
въвеждат размерите на приетото съставно сечение. 

 Прилагане на товарите. Въвеждат се последователно всички видове товари.  
 Дефиниране на изчислителна ситуация, за което ще се търси критичната сила. 

В „DefineLoad Cases” се въвежда изчислителната ситуация. На фиг.2 е показано 
въвеждането на товарите, които участват в изчислeнията – едновременно собствено 
тегло, сняг и вятър. Коефициентите на съчетание (Scale Factor) са приети за 1, с цел 
опростяване на изчисленията. 

 

 

Фиг.2. Въвеждане на изчислителната ситуация. 

 Дефиниране на комбинацията, за която ще се търси cr . В „DefineLoad 
Combinations…” се въвежда комбинацията. На фиг.3 е показано въвеждането на 
товарите, които участват в изчислeнията – едновременно собствено тегло, сняг и 
вятър. Коефициентите на натоварване (Scale Factor) са приети с цел опростяване на 
примера както следва: за собствено тегло-1, за сняг-1 и за вятър-1. 

 

Фиг.3. Въвеждане на комбинациите. 

 Стартират се изчисленията. В диалоговия прозорец „Buckling factors” (това е 
търсеният cr ) се онагледяват получените резултати. На фиг.4 е показан 
коефициентът cr за рамката от фиг.1. Приема се първата стойност която е cr =7. 
Резултатът означава, че рамката е отместваема и изчислението по деформрана 
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схема е задължително. 
 

 

Фиг.4. Диалогов прозорец за получаване на коефициента cr  

 

б) Алгоритъмът за изчислението по деформирана схема е: 
 Дефиниране на товарни състояния за изчисление по деформирана схема. В 

„DefineLoad Cases…” се въвеждат товарните състояния за изчисление по 
деформирана схема. За „Load Case” се избира „Static”/статичен товар/, за „Analysis 
Type” се избира „Nonlinear”, а за „Geometric Nonlinearity Parameters” се избира „P-
Delta”(фиг.5). 

 

  

Фиг.5. Дефиниране на товарните състояния за изчисление по деформирана 

схема за постоянни говари – ляво и вятър – дясно. 
 

Рамката от фиг. 1. е изчислена по недеформирана и по деформирана схема. Получените 

резултати от решението със SAP 2000 са показани на фиг.6, 7 и 8. 
 

  
Фиг.6. Моментови диаграми: вляво – по недеформирана, в дясно – по деформирана схема. 
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Фиг.7. Диаграми на напречните усилия: вляво – по недеформирана, 

в дясно – по деформирана схема. 

 

  
 

Фиг.8. Диаграми на нормалните усилия. вляво – по недеформирана, 

в дясно – по деформирана схема. 

 

3. Заключение 

Съвременните програми за анализ и оразмеряване на строителни конструкции дават 

възможност за лесно и бързо изпълнение на изискванията на Еврокод 3. Авторите се надяват 

описаните алгоритми да помогнат конструкторите в трудната задача за въвеждане на 

общоевропейските норми в проектирането. 

Остава открит проблемът за изучаването на подобни задачи при обучението на 

бъдещите инженери. 
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Резюме 

В тази статия е изследвано динамичното реагиране на еднослойни дискретни сферични 

куполи. Като обекти на изследване са разгледани изчислителни модели, различаващи се по 

вида на граничните опорни условия, морфологията на структурната решетка и височината. 

Динамичният анализ е проведен на два етапа: модален и спектрален анализи. При модалния 

анализ е съблюдаван коефициентът на ефективна модална маса и вида на собствените форми 

на трептене. Направено е сравнение между различни методи за комбиниране на модалните 

приноси (CQC и SRSS) и между методи за комбиниране по направление на въздействието 

(SRSS и правилото на 30-те процента). Целта на проведеното изследване е да се управлява 

динамичното реагиране на еднослойни сферични куполи.  
 

Ключови думи: куполи, модален и спектрален анализи, методи за комбиниране 

 

ANALYSIS OF DISCRETE SINGLE-LAYER SPHERICAL DOMES, SUBJECTED 
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Abstract 

In this paper the dynamic responses of discrete single-layer spherical domes are studied. As 

objects of the study computation models of domes are analyzed. These models differ in the type of 

boundary conditions, grid configuration and height of the domes. The analysis was conducted in 

two stages: modal and spectral analysis. In the modal analysis is observed coefficient of effective 

modal mass and type of natural forms of vibration. Comparison is made between different methods 

for combining modal contributions (CQC and SRSS) and between methods of combining in the 

direction of seismic effects: SRSS method and „Тhe rule of 30%”. The purpose of the study is to 

manage the dynamic response of the discrete single-layer spherical domes. 
 

Key words: discrete spherical domes, modal and spectral analysis, natural frequency and 

modes 
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1. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА 

Сеизмичният анализ на конструкцията включва модален и спектрален анализи. На ниво 

модален анализ се получават динамични характеристики като собствените форми на 

трептене на конструкцията и кореспондиращите им периоди и естествени честоти. Тези 

характеристики са необходими и за проследяване на реагирането на конструкцията от 

приложени други динамични товари и при изчисляване на амплитудните стойности на 

преместванията и разрезните усилия, било във вид на спектрален анализ, анализ от 

хармоничен товар или анализ чрез приети акселограми на въздействието (Time History 

Analysis). На този етап се контролира коефициентът на ефективна модална маса, показател за 

достатъчност на приетия брой форми на трептене в анализа. Проверката за достатъчност на 

тези форми се извършва по формулата: 

1 1

n

i

i

n

total

M

M
  


,            (1) 

където: n  - показател за ефективна модална маса; 

iM  - сума от ефективните модални маси за всичките n  собствени форми, използвани 

в анализа; 

totalM  - обща маса на конструкцията. 

Изискването е този показател да е по-висок от 95% при равнинни и 90% при 

пространствени изчислителни модели. Той може да не бъде изпълнен и при отчитане на 

значителен брой форми, ако преобладават ротационни или т.нар. локални форми на трептене. 

Ето защо, от особено важно значение за желаното динамично поведение на конструкцията е 

подходящата композиция на елементите, с които се поемат сеизмичните сили. 

Ако проверката за достатъчност на отчетените собствени форми на трептене не е 

удовлетворена, може да се увеличи броят на формите или да се направи т.нар. статична 

корекция. Тя се основава на допълнителни статични сили, съответстващи на съотношението 

между „неотчетената” (липсваща) и общата маса. Използването на статичната корекция не 

гарантира 100% участие на масите като модална изчислителна характеристика, но все пак 

дава по-достоверни резултати за динамичното реагиране. Липсващата маса може да се 

разбира като сбор от масите, при чието активиране се пораждат неотчетените форми. 

Модалният спектрален анализ завършва с избор на адекватна методика за комбиниране 

по форми на трептене. За целта се използват следните зависимости: 

2

1

n

i

i

R R


  ,            (2) 

където: iR  - стойност на дадена величина, изчислена за i-тата форма на трептене; 

R  - окончателна стойност на търсена величина. 

Методът, основан на зависимост (2), се нарича метод на средното квадратично 

комбиниране (SRSS метод). Той дава задоволителни резултати при регулярни в план и по 

височина конструкции, при които не са налице близки по стойност собствени честоти. Такъв 

спектър на честотите се получава при използването на опростени и равнинни изчислителни 

модели. Друг често прилаган метод е методът на пълното квадратично комбиниране (CQC 

метод): 

1 1

n n

ij i j

i j

R R R
 

  ,            (3) 

където: ,i jR R  - стойности на дадени величини, изчислени за i-тата и j-тата форма на 
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трептене; 

ij  - корелативни коефициенти или коефициенти на взаимодействие на формите. 

Този метод се използва при пространствени или по-сложни равнинни модели, когато са 

налице близки или съвпадащи периоди на собствени трептения. 

На ниво спектрален анализ се задава самото сеизмично въздействие с независими една 

от друга компоненти (по направления X, Y и Z). На този етап трябва коректно да се избере и 

методът за комбиниране по координатни направления. В Наредба № 2 се препоръчва метода 

SRSS (корен квадратен от сумата на квадратите), който при две направления е на практика 

Питагорова теорема. Записва се във вида: 

   
2 2

x y

j j jN N N  ,               (4) 

където: jN  - усилие в сечение j, ползувано за оразмерителни цели; 

x

jN  - усилие в сечение j, получено от действието на сеизмичните сили по ос х, т.е. от 

прилагането на спектър по това направление; 
y

jN  - усилието в сечение j, получено от действието на сеизмичните сили по ос у, т.е. от 

прилагането на спектър по това направление. 
 

Могат да се използват и други начини на комбиниране, наречени методи на 

координатно комбиниране. Един от тях се основава на изрази (4.18) и (4.19) от Eurocode 8, 

Част I. Представлява комбиниране на пълните ефекти, получени от въздействие по едно 

координатно направление с тези от другите, но умножени с  0,3, т.е. 30% от тяхната 

големина. Изразява се като: 

0,3 0,3

0,3 0,3

0,3 0,3

x y z

j j j j

x y z

j j j j

x y z

j j j j

N N N N

N N N N

N N N N

   

   

   

              (5) 

Меродавна за оразмерителната процедура е комбинацията, водеща до най-високи 

стойности. 

Съществуват и редица национални норми, при които коефициентът, с който се 

комбинира, е  0,4. Най-често се среща в границите от  0,3 до  0,5. Тогава при две 

направления общата форма на този метод на координатно комбиниране може да се запише 

във вида: 

x y

j j j

x y

j j j

N N N

N N N





  

  
            (6) 

при [0,3;0,5] . 

Най-общият метод на комбиниране на ефектите по две координатни направления се 

записва като: 

   
2 2

2x x y y

j j j j jN N N N N   ,            (7) 

където   е коефициент, чиито общи граници са [ 1;1]   . Най-често обаче той се приема 

в границите [0;0,3]  . Може да се оприличи на CQC метода при комбиниране на 

модалните максимуми. Очевидно е, че ако се приеме долната граница на  , т.е. 0  , този 

метод се преобразува в метода SRSS, т.е. SRSS може да се разглежда като негов частен 

случай. 
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От математическа гледна точка CQC метода е най-общ. Методът SRSS се разглежда 

като частен случай, а методът, основан на коефициентите  , е едно първо приближение. 

Приема се, че като цяло SRSS методът на комбинация по направления дава резултати в 

посока на сигурността, т.е. по-високи от тези при използване на коефициент 0,3   . Това 

обаче не е винаги в сила. То е валидно когато ефектите по двете направления са близки по 

стойност. Така например, ако те са еднакви, SRSS съответства на коефициент 0,44   или 

дава около 10% по-високи резултати. Може да се възприеме като Питагоровата теорема за 

равнобедрен правоъгълен триъгълник. Когато обаче споменатите ефекти се различават 

значително (единият ефект е по-малък от 83% от този по ортогоналното направление), се 

наблюдава обратното. Това лесно може да се докаже. Ако означим с   съотношението на 

двата ефекта, т.е. /x y

j jN N   като условно приемем y x

j jN N , тогава 2 2(1 )( )x

j jN N  . Това 

означава, че ако 2(1 ) 1,3   методът, основан на коефициент 0,3   , дава по-високи 

стойности от комбинирането. Това е налице при 0,83  . 

Методът с коефициент 0,3    е препоръчителен при доминиране на ротационни 

собствени форми. Въпреки това, при силна нерегулярност в план, е уместно резултатите да 

се съпоставят и с други техники на комбиниране. Всичко това е разгледано и обстойно 

обосновано в [1] и [2]. 

Може да се обобщи, че реалистичността на сеизмичния анализ по спектрален метод 

зависи от броя на отчетените собствени форми на трептене, както и от приетите методи за 

комбиниране на модалните приноси и за комбиниране по координатни направления. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ИЗБРАНИТЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ  

В тази статия е изследвано динамичното реагиране на еднослойни дискретни сферични 

куполи. Като обекти на изследване са разгледани седемдесет модела на куполи. 

Изчислителните модели се различават по вида на граничните опорни условия, структурната 

решетка и височината (във функция на централния полуъгъл и радиуса на сферичната 

повърхност). Избраните представители на дискретни сферични куполи са показани на фиг.1. 

Те са групирани в два типа изчислителни модели (според вида на граничните опорни 

условия), а всеки тип съдържа съответно по пет варианта (според морфологията на 

структурната решетка). От своя страна всеки вариант има по седем представителя (в 

зависимост от височината). 
 

1) 2) 3) 

 

4)   5) 
 

Фиг.1. Избрани представители на дискретни сферични куполи 
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При генерирането на изчислителните модели са приети следните фиксирани параметри, 

виж фиг.2. 

- диаметър на основата D=30 m; 

- диаметър на ключовия пръстен dk =1,65 m; 

- цикличен ъгъл при основата  = 15; 
- брой на паралелите, разделящи меридианните линии (вътрешни пръстени) n = 7; 

- корава връзка на елементите с опорния пръстен; 

- корава връзка между елементите от структурната решетката. 
 

За конструктивните елементите от структурната решетка са приети напречни сечения 

от тръбни профили. Опорният пръстен е моделиран с характеристиките на горещо валцуван 

IPE профил. За всички елементи на разглежданите куполи са приети еднакви геометрични 

характеристики на напречните сечения. 
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Фиг. 2. Фиксирани геометрични характеристики на избраните куполи 
 

Структура и описание на избраните изчислителни модели на дискретни сферични 

куполи: 

I. Изчислителни модели тип I – куполите от този тип са с радиално подвижни опори. 

1. Вариант 1 – куполите от  този вариант са със структурна решетка, показана на фиг.1-

1. Различните представители от вариант 1 се получават при вариране на централния 

полуъгъл в диапазона 30º÷90º със стъпка 10º. 

2. Вариант 2 – куполите от този вариант са със структурна решетка, показана на фиг.1-

2. Различните представители от вариант 2 се получават аналогично при вариране на 

централния полуъгъл, респективно височината на куполите. 

3. Вариант 3 – куполите от този вариант са със структурна решетка, показана на фиг.1-

3. Различните представители се получават аналогично. 

4. Вариант 4 – куполите от този вариант са със структурна решетка, показана на фиг.1-

4. Различните представители се получават аналогично. 

5. Вариант 5 – куполите от този вариант са със структурна решетка, показана на фиг.1-

5. Различните представители се получават аналогично. 

II. Изчислителни модели тип II – куполите от този тип са с неподвижни опори. 

Аналогично, различните варианти (Вариант 1*-Вариант 5*) имат съответната морфология на 

решетката, а различните представители от тези варианти се различават по височината си. 

Изследването на дискретните сферични куполи е проведено чрез програмен продукт, 

базиран на Метод на крайните елементи. За изграждане на изчислителните модели на 

еднослойни дискретни сферични куполи са използвани гредови крайни елементи с 6  степени 

на свобода, тип Frame. 
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Натоварването е статично и динамично. Статичното натоварването е вертикална 

проекция на условно ососиметрично натоварване, равномерно разпределено върху 

хоризонтална площ, равна на основата на купола. Интензивността е приета q=5 kN/m
2
, която 

приблизително отчита натоварването от постоянни товари (собствено тегло на 

конструкцията и покритието) и временен товар от сняг. Динамичното натоварване е 

симулация на сеизмично въздействие. Самото сеизмично въздействие е зададено с три 

независими една от друга компоненти (две хоризонтални и една вертикална) със 100% 

спектър на реагиране. При изследването на избраните дискретни сферични куполи е 

отчетено самостоятелното действие на всяка една от компонентите. Също така е направено 

комбиниране по направление на въздействието по методите SRSS (корен квадратен от сумата 

на квадратите) и правилото на 30-те процента. 

Целта на проведеното изследване е да се управлява динамичното реагиране на 

еднослойни дискретни сферични куполи.  

Като основни показатели за съпоставка на изчислителните модели са използвани вида 

на собствените форми на трептене, коефициента на ефективна модална маса и опорните 

реакции в съответна точка (т.А), виж фиг.2. 

 

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Динамичното изследване на избраните изчислителни модели на еднослойни сферични 

куполи е проведено на два етапа: модален и спектрален анализи. Първо са получени 

собствените форми на трептене на разглежданите изчислителни модели и кореспондиращите 

им периоди. Също така, за всеки вариант са отчетени толкова форми на трептене, така че да 

бъде удовлетворен коефициентът на ефективна модална маса. Резултатите са представени в 

табл.1÷табл.2 (за изчислителни модели тип I) и в табл.3÷табл.4 (за модели тип II). 

Направено е сравнение между два от известните методи за комбиниране по форми на 

трептене, а именно методите CQC и SRSS, виж табл.5. На фиг.3 са показани първите три 

форми на трептене (Ф1÷Ф3) на изчислителни модели от тип I при центален полуъгъл α=60º. 

 

Ф1       Ф2        Ф3 

Ф1       Ф2       Ф3 

Ф1       Ф2       Ф3 
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Ф1       Ф2       Ф3 

Ф1       Ф2       Ф3 

Фиг. 3. Първи три собствени форми на трептене на куполи Вариант 1 при α=60º 
 

От табл.1 се вижда, че за удовлетворяване на коефициента на ефективна модална маса 
за изчислителен модел Вариант 1 при централен полуъгъл 30,º е необходимо в анализа да 
бъдат включени 135 форми на трептене. С използване на статичната корекция, броят на тези 
форми се намалява на 100 броя. 

Таблица 1. Периоди на трептене и коефициент на ефективна модална маса за Вариант 1÷3 

Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ

1 4,353 0,005 0,222 0,000 1 0,561 0,112 0,000 0,000 1 0,618 0,063 0,038 0,000

2 4,353 0,227 0,227 0,000 2 0,561 0,113 0,113 0,000 2 0,618 0,101 0,101 0,000

3 1,978 0,227 0,227 0,000 3 0,531 0,113 0,113 0,000 3 0,599 0,101 0,101 0,000
… … …

135 0,180 0,917 0,917 0,960 153 0,086 0,901 0,919 0,954 154 0,085 0,932 0,917 0,984

1 4,261 0,006 0,344 0,000 1 0,456 0,226 0,002 0,000 1 0,505 0,147 0,036 0,000

2 4,261 0,350 0,350 0,000 2 0,456 0,228 0,228 0,000 2 0,505 0,183 0,183 0,000

3 2,163 0,350 0,350 0,000 3 0,429 0,228 0,228 0,000 3 0,484 0,183 0,183 0,000
… … …

142 0,167 0,922 0,922 0,929 175 0,066 0,912 0,934 0,967 155 0,087 0,938 0,938 0,970

1 4,421 0,008 0,460 0,000 1 0,414 0,232 0,138 0,000 1 0,458 0,262 0,053 0,000

2 4,421 0,468 0,468 0,000 2 0,414 0,370 0,370 0,000 2 0,458 0,315 0,315 0,000

3 2,433 0,468 0,468 0,000 3 0,371 0,370 0,370 0,000 3 0,426 0,315 0,315 0,000
… … …

201 0,071 0,940 0,940 0,963 162 0,083 0,906 0,906 0,952 159 0,093 0,933 0,933 0,952

1 4,852 0,009 0,562 0,000 1 0,406 0,149 0,395 0,000 1 0,449 0,256 0,210 0,000

2 4,852 0,570 0,570 0,000 2 0,406 0,544 0,544 0,000 2 0,449 0,466 0,466 0,000

3 2,819 0,570 0,570 0,000 3 0,343 0,544 0,544 0,000 3 0,397 0,466 0,466 0,000
… … …

203 0,072 0,936 0,936 0,951 163 0,084 0,920 0,920 0,935 159 0,099 0,924 0,924 0,930

1 5,618 0,119 0,516 0,000 1 0,426 0,631 0,060 0,000 1 0,467 0,345 0,269 0,000

2 5,618 0,654 0,654 0,000 2 0,426 0,692 0,692 0,000 2 0,467 0,614 0,614 0,000

3 3,374 0,654 0,654 0,000 3 0,322 0,692 0,692 0,000 3 0,383 0,614 0,614 0,000
… … …

205 0,075 0,934 0,934 0,941 168 0,087 0,918 0,918 0,901 159 0,108 0,922 0,922 0,907

1 6,862 0,000 0,719 0,000 1 0,475 0,776 0,007 0,000 1 0,519 0,486 0,232 0,000

2 6,862 0,719 0,719 0,000 2 0,475 0,783 0,783 0,000 2 0,519 0,718 0,718 0,000

3 4,188 0,719 0,719 0,000 3 0,325 0,783 0,783 0,000 3 0,388 0,718 0,718 0,000
… … …

207 0,079 0,935 0,935 0,932 182 0,076 0,954 0,954 0,904 191 0,072 0,939 0,939 0,927

1 8,859 0,746 0,020 0,000 1 0,559 0,000 0,832 0,000 1 0,609 0,509 0,785 0,000

2 8,859 0,765 0,765 0,000 2 0,559 0,832 0,832 0,000 2 0,609 0,785 0,785 0,000

3 5,416 0,765 0,765 0,000 3 0,343 0,832 0,832 0,200 3 0,408 0,785 0,785 0,000
… … …

212 0,087 0,939 0,939 0,926 218 0,061 0,963 0,963 0,955 189 0,082 0,934 0,934 0,903

Вариант 3 - 90º

Вариант 3 - 70º

Вариант 3 - 80º

Вариант 3 - 50º

Вариант 3 - 60º

Вариант 1 - 50º

Вариант 1 - 60º

Вариант 1 - 70º

Вариант 1 - 80º

Вариант 2 - 90ºВариант 1 - 90º

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Вариант 1 - 30º

Вариант 1 - 40º

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

Вариант 2 - 30º

Вариант 2 - 40º

Вариант 2 - 50º

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Вариант 3 - 30º

Вариант 3 - 40º

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Вариант 2 - 60º

Вариант 2 - 70º

Вариант2 - 80º
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Таблица 2. Периоди на трептене и коефициент на ефективна модална маса за Вариант 4÷5 

Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ

1 0,485 0,000 0,000 0,224 1 0,407 0,479 0,352 0,000 1 0,342 0,000 0,000 0,000

2 0,479 0,009 0,000 0,224 2 0,407 0,830 0,830 0,000 2 0,342 0,000 0,000 0,000

3 0,479 0,009 0,009 0,224 3 0,330 0,830 0,830 0,313 3 0,338 0,000 0,000 0,000
… … …

164 0,073 0,953 0,953 0,991 173 0,080 0,940 0,940 0,950 162 0,056 0,921 0,904 0,978

1 0,389 0,022 0,000 0,000 1 0,488 0,491 0,344 0,000 1 0,279 0,000 0,000 0,000

2 0,389 0,022 0,022 0,000 2 0,488 0,835 0,835 0,000 2 0,279 0,000 0,000 0,000

3 0,393 0,022 0,022 0,209 3 0,358 0,835 0,835 0,337 3 0,277 0,000 0,000 0,000
… … …

163 0,077 0,951 0,951 0,965 178 0,087 0,933 0,933 0,912 163 0,059 0,952 0,952 0,961

1 0,344 0,035 0,054 0,000 1 0,244 0,000 0,000 0,000

2 0,344 0,089 0,089 0,000 2 0,244 0,000 0,000 0,000

3 0,345 0,089 0,089 0,216 3 0,243 0,000 0,000 0,000
… …

161 0,083 0,948 0,948 0,945 Σ UX Σ UY Σ UZ 161 0,063 0,946 0,946 0,939

1 0,333 0,443 0,000 0,000 1 0,284 0,755 0,076 0,000 1 0,230 0,000 0,000 0,260

2 0,333 0,443 0,443 0,000 2 0,284 0,831 0,831 0,000 2 0,228 0,589 0,024 0,260

3 0,324 0,443 0,443 0,239 3 0,242 0,831 0,831 0,354 3 0,228 0,614 0,614 0,260
… … …

163 0,090 0,946 0,946 0,919 179 0,061 0,915 0,915 0,936 161 0,068 0,937 0,937 0,915

1 0,357 0,702 0,051 0,000 1 0,343 0,004 0,823 0,000 1 0,247 0,766 0,027 0,000

2 0,357 0,753 0,753 0,000 2 0,343 0,827 0,827 0,000 2 0,247 0,793 0,793 0,000

3 0,320 0,753 0,753 0,277 3 0,269 0,827 0,827 0,427 3 0,230 0,793 0,793 0,297
… … …

169 0,078 0,944 0,944 0,958 184 0,065 0,910 0,910 0,935 168 0,059 0,926 0,926 0,939

Вариант 5 - 90º

Вариант 5 - 30º

Вариант 5 - 40º

Вариант- 70º

Вариант 5 - 80º

Вариант 5 - 50º

Вариант 5 - 60º

Вариант 4 - 90º

Вариант 4 - 50º

Вариант 4 - 60º

Вариант 4 - 30º

Вариант 4 - 40º

Вариант 4 - 70º

Вариант 4 - 80º

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

 

Таблица 3. Периоди на трептене и коефициент на ефективна модална маса за Вариант 1*÷3* 

Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ

1 4,353 0,246 0,246 0,000 1 0,556 0,122 0,001 0,000 1 0,614 0,088 0,023 0,000

2 4,353 0,246 0,246 0,000 2 0,556 0,123 0,123 0,000 2 0,614 0,111 0,111 0,000

3 1,978 0,262 0,307 0,000 3 0,511 0,123 0,123 0,000 3 0,585 0,111 0,111 0,000
… … …

156 0,109 0,901 0,901 0,934 173 0,057 0,930 0,930 0,978 154 0,084 0,905 0,905 0,936

1 4,261 0,007 0,373 0,000 1 0,454 0,245 0,003 0,000 1 0,504 0,196 0,008 0,000

2 4,261 0,379 0,379 0,000 2 0,454 0,247 0,247 0,000 2 0,504 0,204 0,204 0,000

3 2,163 0,379 0,379 0,000 3 0,417 0,247 0,247 0,000 3 0,478 0,204 0,204 0,000
… … …

205 0,059 0,944 0,944 0,971 173 0,058 0,923 0,923 0,957 157 0,086 0,919 0,919 0,945

1 4,421 0,009 0,497 0,000 1 0,413 0,246 0,142 0,000 1 0,457 0,310 0,029 0,000

2 4,421 0,505 0,505 0,000 2 0,413 0,388 0,388 0,000 2 0,457 0,339 0,339 0,000

3 2,433 0,505 0,505 0,000 3 0,364 0,388 0,388 0,000 3 0,422 0,339 0,339 0,000
… … …

0,062 0,959 0,959 0,959 0,958 173 0,061 0,930 0,906 0,943 159 0,092 0,932 0,932 0,922

1 4,851 0,001 0,614 0,000 1 0,406 0,149 0,410 0,000 1 0,449 0,337 0,155 0,000

2 4,851 0,614 0,614 0,000 2 0,406 0,559 0,559 0,000 2 0,449 0,492 0,492 0,000

3 2,819 0,614 0,614 0,000 3 0,340 0,559 0,559 0,000 3 0,395 0,492 0,492 0,000
… … …

205 0,066 0,973 0,973 0,946 167 0,076 0,924 0,924 0,932 159 0,098 0,941 0,941 0,900

1 5,617 0,681 0,021 0,000 1 0,425 0,655 0,058 0,000 1 0,467 0,064 0,582 0,000

2 5,617 0,702 0,702 0,000 2 0,425 0,713 0,713 0,000 2 0,467 0,645 0,645 0,000

3 3,374 0,702 0,702 0,000 3 0,320 0,713 0,713 0,000 3 0,382 0,645 0,645 0,000
… … …

205 0,071 0,986 0,986 0,936 168 0,081 0,936 0,936 0,908 182 0,063 0,979 0,979 0,928

1 6,862 0,019 0,749 0,000 1 0,475 0,776 0,007 0,000 1 0,518 0,622 0,134 0,000

2 6,862 0,768 0,768 0,000 2 0,475 0,783 0,783 0,000 2 0,518 0,756 0,756 0,000

3 4,188 0,768 0,768 0,000 3 0,325 0,783 0,783 0,000 3 0,388 0,756 0,756 0,000
… … …

207 0,078 0,995 0,995 0,929 182 0,076 0,954 0,954 0,904 180 0,071 0,981 0,981 0,917

1 8,859 0,109 0,706 0,000 1 0,559 0,369 0,493 0,000 1 0,609 0,424 0,403 0,000

2 8,859 0,815 0,815 0,000 2 0,559 0,862 0,862 0,000 2 0,609 0,828 0,828 0,000

3 5,416 0,815 0,815 0,000 3 0,342 0,862 0,862 0,202 3 0,408 0,828 0,828 0,000
… … …

207 0,087 0,999 0,999 0,926 208 0,060 0,985 0,985 0,955 180 0,082 0,984 0,984 0,900

Вариант 1* - 50º

Вариант 3* - 30º

Вариант3* - 40º

Вариант 2* - 90º

Вариант 3* - 50º

Вариант 3* - 60º

Вариант 3* - 70º

Вариант 3* - 80º

Вариант 3* - 90º

Вариант 2* - 30º

Вариант 2* - 40º

Вариант 2* - 50º

Вариант 2* - 60º

Вариант 2* - 70º

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Вариант2 - 80º

Вариант 1* - 30º

Вариант 1* - 40º

Вариант 1* - 70º

Вариант 1* - 80º

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Вариант 1* - 60º

Вариант 1* - 90º
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Таблица 4. Периоди на трептене и коефициент на ефективна модална маса за Вариант 4*÷5* 

Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ Σ UX Σ UY Σ UZ

1 0,478 0,008 0,000 0,000 1 0,406 0,436 0,408 0,000 1 0,340 0,000 0,000 0,000

2 0,478 0,008 0,008 0,000 2 0,406 0,844 0,844 0,000 2 0,340 0,000 0,000 0,000

3 0,476 0,008 0,008 0,109 3 0,329 0,844 0,844 0,303 3 0,338 0,000 0,000 0,000
… … …

161 0,072 0,924 0,924 0,961 175 0,078 0,954 0,954 0,947 161 0,055 0,929 0,929 0,956

1 0,387 0,000 0,000 0,127 1 0,488 0,482 0,368 0,000 1 0,279 0,000 0,000 0,000

2 0,388 0,022 0,000 0,127 2 0,488 0,850 0,850 0,000 2 0,279 0,000 0,000 0,000

3 0,388 0,023 0,023 0,127 3 0,358 0,850 0,850 0,335 3 0,277 0,000 0,000 0,000
… … …

161 0,076 0,930 0,930 0,935 175 0,086 0,951 0,951 0,910 161 0,058 0,936 0,936 0,928

1 0,342 0,000 0,000 0,157 1 0,244 0,000 0,000 0,000

2 0,344 0,036 0,058 0,157 2 0,244 0,000 0,000 0,000

3 0,344 0,093 0,094 0,157 3 0,243 0,000 0,000 0,000
… …

161 0,082 0,934 0,934 0,908 Σ UX Σ UY Σ UZ 161 0,062 0,943 0,943 0,900

1 0,333 0,441 0,000 0,000 1 0,283 0,745 0,136 0,000 1 0,228 0,307 0,334 0,000

2 0,333 0,441 0,441 0,000 2 0,241 0,881 0,881 0,000 2 0,228 0,642 0,642 0,000

3 0,321 0,441 0,441 0,199 3 0,241 0,881 0,881 0,343 3 0,227 0,642 0,642 0,203
… … …

169 0,071 0,944 0,944 0,963 173 0,059 0,961 0,961 0,940 168 0,052 0,950 0,950 0,957

1 0,356 0,671 0,086 0,000 1 0,343 0,005 0,873 0,000 1 0,246 0,615 0,218 0,000

2 0,356 0,757 0,757 0,000 2 0,343 0,878 0,878 0,000 2 0,246 0,833 0,833 0,000

3 0,318 0,757 0,757 0,253 3 0,268 0,878 0,878 0,426 3 0,228 0,833 0,833 0,267
… … …

173 0,075 0,952 0,952 0,953 173 0,065 0,964 0,964 0,936 168 0,055 0,956 0,956 0,948

Вариант 4* - 90º

Вариант 5* - 80º

Вариант 5* - 90ºВариант 4* - 70º

Вариант 4* - 80º

Вариант 4* - 50º

Вариант 4* - 60º

Вариант 4* - 30º

Вариант 4* - 40º

Вариант 5* - 60º

Вариант 5* - 30º

Вариант 5* - 40º

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

Вариант 5* - 50º

Вариант 5* - 70º

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Коефициент на ефек-

тивна модална маса

Период на 

трептене 

[sec]

Коефициент на ефек-

тивна модална маса
Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

Форма 

№

Период на 

трептене 

[sec]

 

Таблица 5. Сравнение на методите за комбиниране на модалните приноси 

R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN]

30º 18,436 14,080 18,372 12,253 30º 44,011 4,408 23,971 35,739 4,404 19,580

40º 14,292 14,655 14,234 12,184 40º 17,286 3,171 13,449 12,525 3,160 9,770

50º 11,219 14,641 11,014 11,723 50º 12,593 4,046 13,432 10,468 4,031 11,133

60º 9,682 13,914 9,032 10,847 60º 9,102 5,070 13,168 7,730 5,054 11,023

70º 10,342 13,690 10,086 12,290 70º 6,768 6,376 13,222 6,414 6,360 12,364

80º 12,493 14,211 12,402 13,624 80º 5,344 8,156 13,929 5,228 8,140 13,378

90º 15,548 16,522 15,347 15,939 90º 4,668 10,715 16,414 4,637 10,699 15,812

30º 46,431 25,952 45,170 22,374 30º 30,482 0,073 15,972 28,936 0,062 15,136

40º 42,107 28,022 40,764 24,040 40º 24,920 0,081 18,281 21,951 0,072 16,295

50º 35,388 27,840 34,761 24,192 50º 19,938 0,098 20,664 16,824 0,088 17,734

60º 25,312 25,839 24,205 20,773 60º 15,590 0,112 22,748 12,073 0,106 17,947

70º 15,514 28,346 14,338 25,180 70º 13,056 0,119 28,117 11,375 0,117 24,487

80º 12,821 37,832 12,389 34,020 80º 10,603 0,118 38,435 9,312 0,117 33,791

90º 15,729 49,087 17,884 44,909 90º 5,072 0,111 48,694 4,620 0,110 44,370

30º 47,505 27,608 47,127 24,860 30º 50,603 18,578 27,088 47,115 16,947 24,982

40º 39,066 30,454 38,061 27,478 40º 35,421 21,818 27,291 32,332 19,479 24,630

50º 35,075 29,617 32,761 25,514 50º 24,537 27,221 26,312 21,979 24,810 23,240

60º 38,844 26,700 36,102 23,093 60º 16,279 33,500 24,176 14,346 31,496 20,945

70º 47,720 27,401 45,508 21,369 70º 12,497 41,239 26,054 10,223 39,507 20,354

80º 54,967 34,046 54,430 31,404 80º 10,870 48,228 33,783 10,072 47,963 31,314

90º 58,758 46,145 58,608 44,947 90º 8,638 54,807 45,995 8,463 54,757 44,913

30º 47,265 27,013 41,850 21,933 30º 56,915 26,180 29,214 50,834 20,506 26,162

40º 41,987 31,776 38,136 28,636 40º 42,961 35,146 31,207 40,868 25,451 29,639

50º 45,662 30,731 34,160 28,554 50º 29,809 41,803 29,690 28,764 28,357 28,645

60º 56,425 29,992 44,600 28,479 60º 21,253 48,035 29,023 20,385 38,527 27,968

70º 72,301 35,713 69,823 34,402 70º 17,631 59,324 34,285 16,836 57,452 32,796

80º 78,882 45,910 78,396 44,956 80º 14,580 66,517 45,226 14,247 66,143 44,197

90º 77,849 59,285 77,585 58,996 90º 8,688 70,592 59,174 8,646 70,358 58,903

30º 25,804 13,494 25,588 11,455 30º 28,364 13,516 14,528 27,528 9,776 14,098

40º 22,507 16,021 21,157 15,364 40º 20,959 17,035 15,174 18,584 11,720 13,471

50º 22,163 15,452 16,121 13,771 50º 14,497 20,338 14,432 14,352 13,282 14,272

60º 29,144 14,551 26,492 13,842 60º 9,858 25,247 13,646 9,587 23,304 13,114

70º 37,634 17,906 37,320 17,414 70º 8,309 31,169 17,009 8,000 30,986 16,301

80º 44,619 25,973 44,556 25,393 80º 7,606 37,757 25,617 7,515 37,714 25,300

90º 51,874 38,318 51,820 38,286 90º 4,936 47,325 38,199 4,940 47,277 38,169
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След модалният анализ е проведен спектрален такъв. За спектрална крива е използвана 

препоръчваната за група почва С. На този етап е направено сравнение на два метода за 

комбиниране по направление на въздействието (SRSS и правилото на 30-те процента). Като 

основен параметър за съпоставка на изчислителните резултати са използвани опорните 

реакции в точка А. Резултатите са представени в табл.6 и табл.7 (за изчислителни модели 

тип I) и в табл.8 (за изчислителни модели тип II). 
 

Таблица 6. Сравнение на методите за комбиниране по координатни направления 

на въздействието (Вариант 1÷ Вариант 3) 

R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN]

30º 18,436 145,350 18,435 137,584 5,532 144,168 5,532 145,733

40º 14,290 153,110 14,291 145,026 4,288 152,014 4,293 153,369

50º 11,219 163,134 11,219 155,057 3,367 161,723 3,370 163,704

60º 9,682 176,081 9,681 168,359 2,905 173,937 2,905 177,230

70º 10,342 194,325 10,342 186,586 3,103 191,051 3,103 196,006

80º 12,493 219,988 12,492 211,892 3,748 216,199 3,748 221,855

90º 15,548 256,946 15,547 247,683 4,664 253,541 4,664 258,762

30º 46,431 145,983 46,428 131,632 13,929 144,823 13,930 145,507

40º 42,107 154,035 42,110 138,430 12,637 153,646 12,640 152,182

50º 35,388 162,258 35,386 146,805 10,617 161,551 10,618 160,959

60º 25,312 171,427 25,310 157,141 7,593 170,230 7,593 171,008

70º 15,514 188,450 15,514 172,700 4,655 187,838 4,655 186,949

80º 12,821 216,758 12,820 195,317 3,846 217,507 3,846 211,373

90º 15,729 252,913 15,736 225,059 4,745 254,207 4,727 245,068

30º 47,505 160,602 48,756 149,146 15,770 159,827 18,840 161,560

40º 39,067 170,681 40,652 158,625 13,699 170,351 18,455 171,303

50º 28,060 174,023 36,894 169,053 13,152 179,636 19,846 180,796

60º 38,844 190,788 40,987 181,526 15,035 189,541 23,069 192,744

70º 47,720 210,068 50,211 200,213 17,949 207,602 27,084 213,000

80º 54,967 241,998 57,747 228,956 20,431 240,718 29,817 243,895

90º 58,758 288,932 61,554 270,395 21,375 288,793 30,695 289,291

Правило на 30-те процента
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X;0,3Y;Z 0,3X;Y;0,3Z 0,3X;0,3Y;Z
SRSS

 
 

Таблица 7. Сравнение на методите за комбиниране по координатни направления 

на въздействието (Вариант 4÷ Вариант 5) 

R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R2 [kN] R3 [kN]

30º 47,265 159,807 47,265 144,875 14,180 158,530 14,180 159,409

40º 41,987 171,815 35,196 166,659 34,921 166,778 16,191 169,075

50º 45,666 180,893 45,674 163,947 13,714 177,860 13,724 182,160

60º 56,425 193,917 45,969 179,199 19,110 187,481 15,018 196,126

70º 69,823 216,916 72,301 198,525 21,691 215,596 21,691 218,815

80º 78,882 253,716 78,877 227,874 23,664 254,159 23,664 248,414

90º 77,849 301,928 77,843 268,232 23,353 303,315 23,353 292,857

30º 25,804 148,209 23,720 146,580 23,720 146,580 10,948 149,463

40º 22,507 158,018 20,689 156,516 20,689 156,516 9,549 158,957

50º 22,163 167,621 20,373 165,634 20,373 165,634 9,403 169,186

60º 29,144 180,554 26,791 177,585 26,791 177,585 12,365 182,820

70º 37,634 202,606 34,595 200,642 34,595 200,642 15,967 204,040

80º 44,619 236,062 41,015 235,006 41,015 235,006 18,930 234,427

90º 51,874 283,460 47,684 282,502 47,684 282,502 22,009 277,466

Метод за комбиниране по координатни направления

SRSS
Правило на 30-те процента

X;0,3Y;Z 0,3X;Y;0,3Z 0,3X;0,3Y;Z
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Таблица 8. Сравнение на методите за комбиниране по координатни направления 

на въздействието (Вариант 1*÷ Вариант 5*) 

R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN] R1 [kN] R2 [kN] R3 [kN]

30º 250,838 4,408 155,242 225,709 4,409 141,548 243,959 1,324 151,473 250,047 1,323 154,821

40º 170,909 3,171 151,904 161,360 3,171 144,472 168,889 0,951 150,278 171,884 0,951 152,705

50º 132,073 4,046 161,939 130,478 1,214 160,096 125,110 4,046 154,503 138,246 4,046 168,493

60º 102,988 5,070 175,335 99,804 5,219 170,596 100,513 2,227 170,704 102,700 1,718 175,030

70º 78,356 6,376 193,857 74,613 6,375 186,316 77,481 1,913 190,279 78,801 1,913 195,608

80º 54,084 8,156 219,706 52,088 8,488 213,293 54,099 4,336 215,640 53,858 2,959 221,427

90º 26,060 10,715 256,839 23,199 10,714 247,637 26,312 3,214 253,460 24,301 3,214 258,641

30º 156,623 0,073 98,196 139,597 0,073 89,301 156,437 0,022 97,967 154,154 0,022 97,149

40º 124,847 0,081 109,771 110,981 0,081 99,576 124,433 0,024 109,587 123,316 0,024 108,429

50º 103,058 0,098 124,592 92,388 0,099 113,564 103,235 0,033 124,724 101,271 0,030 122,863

60º 85,285 0,112 142,755 76,479 0,112 129,939 85,520 0,034 143,007 83,268 0,034 140,047

70º 69,344 0,119 168,591 61,947 0,119 152,672 69,598 0,036 169,112 67,499 0,036 164,691

80º 50,722 0,118 204,852 44,708 0,118 183,066 50,943 0,035 205,618 49,183 0,035 199,365

90º 23,240 0,111 247,753 20,358 0,111 220,094 23,356 0,033 248,856 22,471 0,033 240,413

30º 260,014 18,578 160,082 239,235 20,185 148,911 257,963 14,019 158,692 262,549 13,047 161,722

40º 191,041 21,818 167,517 177,024 23,897 156,962 190,826 14,134 167,064 191,542 15,761 168,355

50º 145,572 27,221 176,641 136,289 29,629 167,160 145,375 15,100 176,139 146,124 19,163 177,722

60º 111,381 33,500 188,264 105,894 36,206 180,059 110,655 16,674 186,758 112,570 22,178 190,408

70º 85,002 41,239 208,721 82,086 44,486 199,621 84,251 19,923 206,106 86,110 25,753 211,743

80º 60,243 48,228 241,736 59,133 52,036 229,096 60,057 23,454 240,435 60,044 28,783 243,731

90º 30,366 54,807 288,782 30,872 59,092 270,343 29,113 26,785 288,681 28,217 31,306 289,102

30º 283,485 26,180 162,008 252,093 26,180 145,893 278,485 7,854 159,334 285,254 7,854 163,019

40º 211,257 35,145 171,247 193,140 25,196 158,021 207,702 20,918 168,556 211,251 10,647 171,248

50º 161,322 41,816 179,844 144,840 41,823 163,426 157,417 12,573 175,923 163,326 12,566 181,863

60º 125,739 48,035 192,948 118,605 39,677 183,281 120,354 16,320 185,549 128,395 12,923 196,764

70º 99,064 59,324 216,798 89,336 59,324 197,886 97,846 17,797 214,175 99,266 17,797 217,467

80º 72,910 66,517 253,032 64,677 66,512 227,539 73,125 19,954 253,572 71,039 19,954 247,550

90º 39,857 70,592 301,817 34,907 70,587 268,177 40,084 21,176 303,215 38,452 21,176 292,718

30º 253,253 13,516 149,243 237,597 13,516 141,225 250,234 4,055 147,710 254,613 4,055 149,928

40º 187,582 17,035 157,171 176,022 17,035 148,802 185,817 5,110 155,918 188,159 5,110 157,564

50º 144,093 20,338 166,600 136,063 20,338 158,610 142,040 6,101 164,611 145,176 6,101 167,641

60º 112,031 25,247 179,649 106,487 25,247 171,999 109,866 7,574 176,840 113,172 7,574 181,149

70º 86,947 31,169 201,708 82,364 31,169 192,318 86,339 9,351 200,718 87,081 9,351 201,693

80º 62,679 37,757 235,706 58,356 37,757 221,087 62,856 11,327 236,422 61,519 11,327 231,413

90º 32,377 47,325 283,341 29,468 47,325 260,819 32,616 14,197 285,200 31,051 14,197 273,020

Метод за комбиниране по координатни направления

SRSS
Правило на 30-те процента

X;0,3Y;Z 0,3X;Y;0,3Z 0,3X;0,3Y;Z
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Целта на проведеното изследване е да се управлява динамичното реагиране на 

еднослойни сферични куполи, подложени на сеизмично въздействие. При дадена геометрия 

това се свежда до избор на вид на структурната решетка и вид на граничните опорни 

условия. За удовлетворяване на поставената цел разгледаните възможни варианти се 

оценяват на база показните резултатите и се препоръчва вариант, който показва поведение, 

кореспондиращо с действителното желано такова. Тъй като изследването е параметрично е 

важно още на етап модален анализ да се оценят получените форми на трептене и нежеланите 

такива да се оптимизират или изместят, с цел по-малка тежест в последващия спектрален 

анализ. 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ 

От съпоставяне на изчислителните резултати, могат да се направят следните по-

съществени изводи: 

1) Както е известно, периодът на собствени трептения е показател, по които се съди за 

поведението (способността) на системата да реагира при динамични въздействия. 

Структурната решетка на изчислителни модели Вариант 1 е най-деформативна, поради което 

при тези модели се наблюдават и значителни по стойност първи периоди на трептене, виж 

табл.1 и табл.3. Причината е в слабата огъвна и усуквателна коравина на този тип 

структурна решетка. 
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Промяната на граничните опорни условия от радиално подвижни на неподвижни 

практически не влияе на реагирането на този вид структурна решетка, виж табл.1 и табл.3. 

За да се подобри динамичното реагиране на изчислителни модели от Вариант 1 би 

следвало да се завишат инерционните характеристики на напречните сечения на елементите, 

с цел закоравяване на цялата структура. 

2) Реагирането на изчислителни модели Вариант 2 и Вариант 3 е сходно, поради 

геометричната еквивалентност на структурните им решетки, които се явяват надграждане на 

решетката на Вариант 1 с допълнителни диагонали. Това води до чувствително подобряване 

на поведението на структурата. По-малките периоди показват по-голяма огъвнателно-

усуквателна коравина на този тип решетка. 

3) Логично, изчислителните модели от Вариант 5 показват най-ниски периоди на 

трептене, поради значителната коравина на решетъчната структура. 

4) След направения анализ на резултатите се наблюдава следната закономерност за 

стабилитетно осигурените структури (Вариант 2 – Вариант 5): при централен полуъгъл в 

интервала 60º÷70º системите имат най-ниска стойност на първия период на трептене, нещо 

повече, при всички се наблюдава сходство в кривата на зависимостта централен полуъгъл – 

първи собствен период на трептене. Това води до извода, че оптималният полуъгъл от гледна 

точка на коравина, респективно деформативност на структурата е в диапазона 60º÷70º. 

5) Вида на собствените форми на трептене (транслация или ротация) има съществено 

влияние върху цялостното поведение на структурата, а също така е и показател за успешната 

активация на масите в съответното направление с цел удовлетворяване на коефициента на 

ефективна модална маса. Наблюдава се следната закономерност: изчислителни модели с 

малък централен полуъгъл (30º÷50º) имат първа собствена форма на трептене по направление 

Z. Това се обяснява с голямата им деформативност (недостатъчната им коравина) в това 

направление. При достигане на централен полуъгъл 60º÷70º се наблюдава пренареждане на 

формите на трептене, като транслационните форми в направление Х и У изместват тези в 

направление Z.  

6) Промяната на граничните опорни условия от радиално подвижни на неподвижни 

чувствително влияе на реагиране на изчислителни модели от Вариант 2 до Вариант 5, но 

само при централен полуъгъл в диапазона 30º÷60º и малка коравина на опорния пръстен. 

Наблюдава се двукратно намаляване на първия период на трептене на моделите с 

неподвижните опори в сравнение със същите представители, но с радиално подвижни 

гранични условия, виж [16]. Логично, при закоравяване на опорния пръстен влиянието на 

този ефект отслабва. 

7) Може да се направи следното заключение: влиянието на граничните опорни условия 

върху реагирането на структурите затихва с увеличаване на централния полуъгъл и 

коравината на опорния пръстен. При централен полуъгъл 90º видът на граничните опорни 

условия и коравината на пръстена не влияят на динамичното реагиране на структурите. 

8) При ефекти сравнително близки по стойност по двете хоризонтални направления, 

методът SRSS за комбиниране по координатни направления дава по-високи резултати. 

9) В случай, че ефектите се различават съществено (с повече от 80%, виж [17]), чрез 

методът на 30-те процента се получават по-високи окончателни стойности. 

10) Методът на комбиниране на модалните приноси CQC, т.е. методът основан на 

зависимост (3) дава резултати в посока на сигурността, виж табл.5. 

Препоръчително е, особено за сложни в геометрично отношение пространствени 

системи, да се прави индивидуална съпоставка на резултатите по методите за комбиниране 

по форми на трептене (CQC, SRSS) и по направление на сеизмичното въздействие (SRSS, 

правило на 30-те процента). Това важи с особена сила за тези зони или елементи, които са в 

основата на носимоспособността на конструкцията, т.е. предопределящи нейния капацитет. 

Изследвания от подобен характер дават една допълнителна яснота относно диспозитивните 

нормативни текстове на Eurocode 8. Желателно е изследвания от такова естество да 

продължат и за в бъдеще, като се използуват различни конструктивни конфигурации. 
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ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ВКОПАНИ ТРЪБОПРОВОДИ, ПОДЛОЖЕНИ НА 

ПРЕМИНАВАНЕ НА СЕИЗМИЧНИ ВЪЛНИ - НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, 

КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕПОРЪКИ 
 

А. Канева
*
 

 

Резюме 

У нас скоро влезе в сила Еврокод 8 ЕN 1998, където в част 4 на документа се дават 

принципи и правила за сеизмично проектиране на силози, резервоари, надземни и подземни 

тръбопроводни системи. До сега у нас не съществува практика за изчисляване на подземни и 

по-специално на стоманени тръбопроводи за сеизмични въздействия. Само в някои отделни 

случаи са проведени ограничени изчисления. В предложения доклад е представен кратък 

преглед и анализ на нормативните документи, действащи или ползвани у нас за оразмеряване 

на стоманени тръбопроводи на сеизмични въздействия. Разгледани са и нормативни 

документи, които се ползват в чужбина и са сравнени някои положения в тях. Специално 

внимание е обърнато на неизяснените параметри.  

В резултат на проведения обзор, нормативните документи са класифицирани в няколко 

категории по отношение на оразмеряването на вкопаните тръбопроводи за преминаване на 

сеизмични вълни, с което проектантите лесно могат да се насочат към необходимия за тях 

документ. 

 

DESIGN OF BURIED PIPELINES SUBJECTED TO TRAVELING SEISMIC WAVES – 

STANDARD DOCUMENTS, CLASSIFICATION AND RECOMMENDATIONS  
 

A. Kaneva
*
 

 

Abstract 

Eurocode 8 ЕN 1998 was enforced recently in our country. Part 4 of this document states 

principles and rules for seismic design of silos, tanks, above – ground and buried pipelines. Up to 

now, there was no practice to design the buried pipes, and especially the steel buried pipes to 

seismic excitations. Only in several cases limited seismic calculations have been performed.  A 

short review and analysis of standard documents that act or have been in use in our country for the 

design of steel pipes to seismic excitations are presented in the paper. Standard documents that are 

in use abroad are also considered and some statements are compared. Special attention is paid to the 

parameters that are not clearly explained.  

As a result of the review, the standard documents are classified in several categories 

depending on the type of design foreseen for the buried pipelines to traveling seismic waves. That 

classification can help the designers easier to direct their attention to the appropriate document they 

need.  
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1. Въведение 

Изчисляването на вкопаните тръбопроводи, подложени на сеизмични въздействия, 

коренно се отличава от изчисленията за сеизмични въздействия приложими в масовата 

строителна практика. В конструктивно отношение тези съоръжения са многократно по- 

дълги от обичайните надземни конструкции, което означава, че по трасето отделните части 

на тръбопровода са подложени на различно въздействие по време на земетресение. 

Подпорните условия също се отличават - при подземните тръбопроводи почвата обхваща 

тръбите по цялата повърхност на тръбата и служи за опора. Отличителна особеност на 

значимото за тези конструкции натоварване е от деформациите в почвата в резултат на 

сеизмичните въздействия. Натоварването от инерционни сили води до незначителни 

напрежения и не е основно при тръбопроводите, положени в земна среда.  

Oт 2007 г., с въвеждане на Наредба № 2 у нас, всички преносни и разпределителни 

тръбопроводи в земетръсни зони подлежат на проверка за сеизмични натоварвания. Еврокод 

8 EN 1998-4, в сила у нас от 2012 г., не дава цялостна процедура за оразмеряване, а само 

общи положения и насоки за решения. Това налага ползването и на допълнителни 

стандартни документи. Ето защо тук са разгледани освен нормативни документи, действащи 

или ползвани у нас, но и такива които се ползват в чужбина за оразмеряване на вкопани 

стоманени тръбопроводи на сеизмични въздействия. 

 

2. Нормативни документи, действащи или ползвани у нас 

В досега действащите нормативни документи у нас за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони не е отразена спецификата на натоварването и поведението 

на вкопаните тръбопроводи по време на земетресение. Нормите за проектиране на сгради и 

съоръжения в земетръсни райони от 1987 г. (НПССЗР) предвиждат само ограничителни 

мерки за дължината на отделните сегменти на стоманобетонни тръби под насипи и 

изисквания за връзка на правоъгълните ст. б. тръби с покривните сглобяеми плочи. В 

Таблица 3, за стойността на коефициента за значимост на сградите и съоръженията в 

зависимост от категорията им стои текст «напорни и безнапорни тръбопроводи не се 

изчисляват» на земетръс. 

Действащият от 1 януари 2006 г нов ЗУТ (2006) се обвързва с Наредба № 2 от 2007 г., 

която заменя НПССЗР (1987). В чл.64 на ЗУТ (2006), ясно са изброени елементите на 

техническата инфраструктура, където попадат и вкопаните тръбопроводи. Съществената 

промяна в Наредба № 2 от 2007 г. е, че всички преносни и разпределителни тръбопроводи в 

земетръсни зони подлежат на проверка за сеизмични натоварвания и са в класове на 

значимост III и IV. Ограничителните мерки в Наредба 2 са същите както в НПССЗР (1987), 

единствено отпада изискването за минимална дължина на отделните звена. Не е дадено как 

се определя натоварването и как се провежда анализа на вкопаните тръбопроводи от 

преминаване на сеизмични вълни. 

Единствените у нас норми за проектиране на подземни стоманени тръбопроводи са за 

засипани магистрални стоманени тръбопроводи, ТНиП за проектиране, изграждане и 

въвеждане в експлоатация на засипани магистрални стоманени тръбопроводи (1975). В 

момента не са в действие. В тях има раздел за натоварване от сеизмични въздействия. При 

изчисляване на тръбопровода на сеизмични сили, се приема, че тръбата е запъната по 

дължината си в почвата. Определят се опънните напрежения в тръбата в зависимост от 

скоростта на разпространение на сеизмичната вълна и от периода на сеизмичните трептения 

– от синусоидната крива. Не се пояснява как се определят тези две (скорост, период) 

характеристики, нито се изяснява коя е синусоидната крива. През 1984 г. влиза в сила 

Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи като отпада частта за 

проектиране. 

В момента има действащи руски норми СНиП 2.05.06-85 с изменения от 1996 г. 

«Строительные Нормы и Правила Магистральные Трубопроводы». Там за подземните 
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тръбопроводи и тръбопроводите в насип се предвижда определянето на допълнително осово 

напрежение в резултат на въздействието на сеизмична вълна по направление на оста на 

тръбата, предизвикано от напрегнатото състояние на почвата.  

Следващата важна стъпка при нормативните документи за проектиране на вкопани 

тръбопроводи при сеизмични въздействия е въвеждането на Еврокод 8 ЕN 1998 – Част 4 

«Силози, резервоари и тръбопроводи». За първи път у нас в нормативен документ се дава 

специфичното натоварване върху вкопаните тръбопроводи при сеизмично въздействие. Там 

се казва, че вкопаните тръбопроводи са изложени на: 

 относителни деформации в почвата от разпространяващи се сеизмични вълни и  

 остатъчни премествания при разломи, свлачища, в резултат на втечняване на 

почвата и др. 

Общите изисквания за двете гранични състояния трябва да са удовлетворени за двата 

вида премествания, на които са изложени тръбопроводите. Ако е удовлетворено изискването 

за остатъчни премествания, то не е необходима проверка и за разпространение на сеизмични 

вълни. 

При въздействие разпространяващи се сеизмични вълни, се избира вида на вълните и 

съответните им скорости на разпространение въз основава на геофизични становища. Дава се 

общо обяснение, че площадки в близост до епицентъра на земетресението се влияят повече 

от вълните на срязване и дилатационните вълни (обемни вълни), докато за площадки, които 

са отдалечени, повърхностните вълни имат по-голямо въздействие. След като се приеме 

модел на сеизмичните вълни, се изчисляват относителните деформации и кривините в 

почвата, оказващи влияние на тръбопровода. Понятията “в близост до епицентъра на 

земетресението” и “отдалечени площадки” не са дефинирани. 

Допуска се вкопани тръбопроводи, положени в стабилни и достатъчно хомогенни 

почви, да се проверят само за деформации в почвата, дължащи се на преминаване на 

сеизмичните вълни.  

При анализа се отчитат максималните стойности на осовите деформации и кривини, а 

за сегментирани тръбопроводи (стоманобетонни и предварително напрегнати тръби) се 

отчитат ротациите и максималните осови деформации във връзките. Заварените стоманени 

тръбопроводи се проверяват за комбинацията от осови деформации и кривина от проектното 

сеизмично въздействие като се сравняват с наличния дуктилитет на материала при опън и  с 

локална и глобална устойчивост на изкълчване при натиск. 

Бетоновите тръби се проверяват за най-неблагоприятната комбинация от осова 

деформация и кривина в резултат на проектното сеизмично въздействие; трябва да са по-

малки от стойностите на граничните деформации за бетон и стомана, дадени в EN 1992-1-1, 

Еврокод 2. За бетоновите тръби подложени на сеизмично въздействие, съответстващо на 

гранично състояние за ограничаване на повредите, при най-неблагоприятната комбинация от 

осова деформация и кривина, опънната деформация в армировката не може да надвишава 

стойностите на ширината на остатъчните пукнатини, които са несъвместими с изискванията 

за водонепропускливост. При най-неблагоприятната комбинация от осова деформация и 

завъртане, връзките на тръбопровода да не претърпяват повреди, несъвместими с 

изискванията за специфични ограничения на повредите. 

В информативно Приложение Б са дадени указания за изчисляване на  деформациите 

във вкопани тръбопроводи от преминаване на сеизмичните вълни съгласно метода, 

предложен от Newmark (1967). В началото се дават пояснения по типовете вълни, 

разпространяващи се в земната среда и техните особености. „Въпреки че геофизичните и 

сеизмоложки проучвания могат до известна степен да хвърлят светлина по въпроса, по 

принцип не могат да определят действителния характер на вълните, така че трябва да се 

направят консервативни приемания”. Най-често при анализа се проверяват последователно 

кой тип вълни за дадената площадка е най-неблагоприятен за тръбопровода и се избира най-

неблагоприятния тип вълни. Като се разглеждат вълните само от един тип лесно може да се 

построят вълновите серии въз основа на честотното съдържание на еластичния спектър на 
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реагиране за площадката и да се предпишат стойности на скоростта на разпространение 

(оценени стойности). На всяка честотна компонента от еластичния спектър на реагиране за 

площадката се предписва оценена стойност на скоростта на разпространение. 

Този процес в документа съвсем не е ясен и не се дават насоки или подходящ 

литературен източник, за да може проектантът да се ориентира как да постъпи.  

Следва много важен постулат за проектанта, а именно, че инерционните сили, 

възникващи от взаимодействието между тръбопровода и почвата са много по-малки от тези 

индуцирани от деформациите на почвата, което позволява проблема за взаимодействие почва 

– тръбопровод да се сведе до статична задача. Моделирането е чрез радиални и надлъжни 

пружини, които свързват конструкцията с почвата.   

След това се предлагат формулите за определяне на максималните деформации и 

кривини в тръбопровода, въз основа на процедурата на Newmark (1967). Изтъква се, че това е 

по-прост начин с доказана достатъчна точност, който дава горната граница на деформациите 

в тръбопровода. Приема се, че тръбопровода следва деформациите в почвата без 

приплъзване или взаимодействие с нея. При метода на Newmark (1967) движението на 

почвата се представя чрез една синусуидна вълна. Приема се, че вълната се разпространява 

по направлението на тръбата. 

)(sin),(
C

x
twdtxu  ,    (1) 

където d е амплитудата на преместването и С е видимата/ привидна скорост на 

разпространение на вълната, w е честотата на сеизмичната вълна, с която се описват 

преместванията на почвата. 

Тук се въвежда понятие „видима скорост на разпространение на вълната” без да се 

обяснява какво представлява и как може да се определи, което може да внесе объркване при 

проектирането и оразмеряването на вкопаните тръбопроводи. Друг неизяснен момент е, как 

се определя честотата w. 

При надлъжното трептене на почвата възникват деформации в нея и в тръбата с 

максимална стойност: 

C

V
max ,      (2) 

където: wdV  , V е максималната земна скорост. Проектното преместване на почвата dg се 

определя от израза (EN1998-1, 3.2.2.4): 

0.025. . . .g g C Dd a S T T   

където ag е проектното ускорение на почвата и S, TC, TD са параметри, описващи приетите 

еластични спектри на реагиране за съответния вид почви.  

Следва формула за определяне на средно напрежение на срязване между почвата и 

тръбата, което зависи от коефициента на триене между тръбата и почвата и от  дълбочина на 

засипката. Тази формула е объркваща и не е ясно къде и как се прилага в изчислителния 

модел. 

 

3. Нормативни документи, действащи или в други страни  

Ръководството за проектиране на вкопани тръбопроводи  на ALA (2001) (Guidelines for 

the design of the buried steel pipelines, 2001, ALA) е един от нормативните документи, който 

обхваща проектните условия за осигуряване на интегритета на вкопаните тръбопроводи, 

подложени на всички възможни въздействия. Ръководството дава добре подрени, 

дефинитивни и без неизяснени моменти решения. Накратко ще изложим само процедурата, 

която се следва за вкопан тръбопровод, подложен на преминаване на сеизмични вълни. 

Условието за оразмеряване на вкопан тръбопровод за преминаване на сеизмични вълни 
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се изразява чрез надлъжната осова относителна деформация, успоредна на оста на тръбата, 

предизвикана от деформацията в почвата. Деформациите от огъване, предизвикани от 

кривината в почвата се пренебрегват, тъй като те са много малки за обичайните диаметри на 

използваните тръби. Както се вижда в този документ за разлика от евронормите кривината в 

почвата се пренебрегва за стоманени тръбопроводи. 

Осовата относителна деформация, индуцирана в тръбата от преминаване на сеизмични 

вълни, се определя с израза: 

g

a

s

V

C



 ,      (3) 

където: Vg е максималната земна скорост генерирана от земетресението; Cs е скоростта на 

разпространение на привидната вълна (консервативно се приема, че е 2 km/sec): α е 2 за 

срязващи обемни вълни и α = 1 за останалите видове вълни. 

Определените по у-е (3) относителни деформации се предават на тръбата, но не трябва 

да са по-големи от относителните осови деформации, възникващи на контактната 

повърхност между тръбата и почвата, в резултат на силите на триене между тях: 

4

u

a

T

AE


        (4) 

където: Тu е максималната сила на триене за единица дължина от контактната повърхност 

тръба-почва; формулите за определяне на Тu са дадени в приложение към документа: λ е 

привидната дължина на вълната, разпространяваща се по земната повърхност, понякога се 

приема, че е 1 km без допълнителниа информация; А е площта на напречното сечение на 

тръбата; Е е модул на еластичност на стоманата 

В случай, че единствените налични данни за сеизмичното въздействие са максималното 

земно ускорение, за да се определи максималната земна скорост се препоръчва и прилага 

таблица, която дава връзката между двете, в зависимост от разстоянието от източника до 

площадката и вида на почвата на площадката.  

Определянето на типа на сеизмичните вълни, за които се оценява максималната земна 

скорост се извършва за всяка площадка по отделно от специалист сеизмолог. Максималната 

земна скорост Vg в у-е (3) обикновено се асоциира с вълните на срязване, и по-специално за 

площадки, които се намират близко до сеизмичното огнище. От изследвания на реагирането 

на площадки в седиментни басейни и от добре инструментирани земетресения, е направен 

извода, че повърхностните вълни са били преобладаващи при някои земетресения, преди 

всичко на площадки, отдалечени на повече от 20 km от сеизмичния източник. Тези 

изследвания сочат необходимостта, повърхностните вълни да се вземат под внимание главно 

на площадки, намиращи се на седиментни басейни. Като се има предвид, че не може да се 

отхвърли възможността повърхностните вълни да са преобладаващи, разумен подход да се 

оцени значението на повърхностните вълни за тръбопровода е, да се приеме че земните 

деформации се дължат на тях. Това приемане ще доведе до по-големи относителни 

деформации в сравнение с тези, в резултат на вълните на срязване. 

Индийските норми (IITK, 2007) дават още в самото начало дефиниции за 

видима/привидна скорост на разпространение на вълните, на видовете сеизмични вълни, 

фазова скорост и други термини, които са основни за разбиране същността на проблема с 

реагирането на вкопаните тръбопроводи на сеизмични въздействия. Индийските норми 

(IITK, 2007) в общи линии следват американските на ALA (2001). Започват с обща част, 

където изясняват обхвата на нормите, дефинициите, за които вече споменахме, изискванията 

за функциониране и надеждност. След това следват общите принципи, необходимите 

начални данни за проектиране на вкопани тръбопроводи, класификация на тръбопроводите, 

на почвите, на сеизмичния хазарт, определяне на проектното сеизмично въздействие. 

Интересен момент тук е, че коефициентът за значимост има различни стойности не само в 

зависимост от класа на тръбопроводите, но и в зависимост от вида хазарт, за който се 
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оразмеряват тръбите. Дават се критериите за допустимите деформации в две групи, едната за 

газопроводи и нефтопроводи, а другата за водопроводи. Критериите за водопроводите не се 

различават от тези, дадени в ALA (2001). 

След тази обща част има раздели за проектиране на вкопаните тръбопроводи за 

различните видове хазарт. Следва основен раздел за определяне на привидната скорост на 

разпространение на вълните. Обикновено се използва скоростта на разпространение на S-

вълните за площадки с епицентрално разстояние до 5 пъти фокалната дълбочина, а за 

площадки с по-голямо епицентрално разстояние от това, се използва скоростта на 

разпространение на Rayleigh вълните (повърхностни вълни) за определяне на максималната 

относителна деформация.  

Максималната относителна деформация се определя по израза (3), С е скорост на 

разпространение на сеизмичните вълни С=Cs за S-вълните, (може да се приеме 2 km/sec 

консервативно) и С=Cr_ph за Rayleigh вълните, (може да се приеме 0.5 km/sec консервативно). 

Максималната относителна деформация не трябва да е по-голяма от тази по у-ние (4). 

При методите за анализ и моделиране на земната основа с пружини, формулите са тези 

от ALA (2001). 

Документът ASME B31.1-1995 Приложение VII „Незадължителна процедура за 

проектиране на вкопани тръбопроводи” е предназначен за проектиране на подземни 

тръбопроводи, подложени на температурни разлики. Натоварването от температурни 

разлики се определя чрез относителната деформация, предизвикана в материала на тръбата 

от температурния градиент. Относителните деформации променят разрезните усилия във 

вкопаната част на системата, тръби, колена, клонове, проходки, кранове и други. По същия 

начин действат и относителните деформации, предизвикани от преминаване на сеизмични 

вълни. Основната разлика с останалите документи е, че се отчита пасивния натиск на 

почвата върху напречните клонове на тръбопровода, което може да доведе до значителна 

осова сила и огъващ момент в коляното, тройника, отклонението. За да се отчете този натиск, 

е разработена класификация на изчислителните случаи за отделните участъци от 

тръбопровода, като обхваща всички възможни конфигурации. Математическата процедура е 

представена подробно в документа. Съгласно тази процедура се определят някои междинни 

параметри на системата почва-тръба и се определя големината на силата на триене по 

контактната повърхност. След това тези норми препоръчват ползването на метод с крайни 

елементи за получаване на максималните осови напрежения в тръбопровода и 

съединителните елементи. Моделират се тръбите, а почвата се представя чрез пружинни 

елементи.  

В специализираните нормативни документи за атомни централи в Русия (NP-031-01, 

2001) за определяне на максималната деформация в почвата за изчисляване на осовите 

напрежения в тръбопроводите се дават формули (3) и (4). 

 

4. Изводи и заключения 

От гореизложеното е ясно, че в по-съвременните нормативни документи у нас се 

обръща необходимото внимание на инфрастуктурните съоръжения. Значимостта на 

проводните мрежи е категоризирана в класове в ЗУТ (клас на значимост III и IV) и е 

въведена нова постановка в Наредба 2 за тяхното оразмеряване за сеизмични въздействия. В 

Еврокод 8 ЕN 1998 – 4 има специална част  за резервоари, силози и тръбопроводи, но не се 

дава цялостна методика за оразмеряване на вкопани тръбопроводи за преминаване на 

сеизмични вълни. 

От друга страна се очертава една празнота и неяснота относно определяне на 

натоварването на вкопаните тръбопроводни системи, подложени на сеизмични въздействия и 

по-специално на въздействието от преминаване на сеизмични вълни, на което са подложени 

всички подземни тръбопроводи. Има неизяснени положения относно методиката за 

оразмеряване на вкопаните тръбопроводи. Най-завършена, без неизяснени параметри е 

процедурата на ALA, 2001. 
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Въпросът за това, кой тип вълни преобладава за конкретна площадка няма еднозначен 

отговор в отделните нормативни документи (определенията се различават в индийските 

норми IITK, 2007 и ALA, 2001). Подобна е ситуацията с начина на определяне на скоростта 

на разпространение на всеки вид вълни. 

Прегледът на нормативните документи показва, че могат да се разделят на следните 

категории по отношение на оразмеряването на вкопаните тръбопроводи за преминаване на 

сеизмични вълни: 

 Документи, където се отчита ефекта от разпространение на сеизмични вълни върху 

правите участъци на тръбите чрез допълнително осово напрежение (такива са 

СНиП 2.05.06-85, Магистральные Трубопроводы и ТНиП за проектиране, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на засипани магистрални стоманени 

тръбопроводи, 1975 г.  

 Документи, където ефектът от разпространение на сеизмични вълни върху правите 

участъци на тръбите се определя чрез осови и огъвни деформации, не се отчита 

ефекта от приплъзване между тръбата и почвата (Еврокод 8 ЕN 1998 – 4). 

 Документи, където ефектът от разпространение на сеизмични вълни върху правите 

участъци на тръбите се определя чрез осови деформации като се отчита ефекта от 

приплъзване между тръбата и почвата (ALA 2001; индийските норми IITK, 2007). 

 Документи, където ефектът от разпространение на сеизмични вълни се определя 

чрез осови деформации върху правите участъци на тръбите като се отчита ефекта 

от приплъзване между тръбата и почвата. Определят се и напреженията в колената, 

тройниците и клоновете (ASME B31.1; Guidelines ASCE 1984 for oil and gas 

pipelines). 
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ДЕТЕРМИНИСТИЧЕН И ВЕРОЯТНОСТЕН НЕЛИНЕЕН АНАЛИЗ НА 

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОКОДОВЕТЕ 

 

Ж. Кралик
*
 

 

Резюме 

В доклада е представена методология за анализ на надежността на пожароустойчивост 

на металната конструкция на кабелен път в АЕЦ. Дискутирани са "еластично" и "пластично" 

решение на металната конструкция при натоварване от пожар. Разгледани са 

детерминистичен анализ и вероятностен анализ на огнеустойчивостта на метални 

конструкции. Анализът за огнеустойчивост е направен в зависимост от температурата и при 

постоянно и променливо натоварване. Детерминистичният анализ е в съответсвие с 

изискванията на Еврокодовете. Концепцията” симулация - надеждност – оценка” (SBRA) е 

приложена при  вероятностните анализи. Методът на повърхностите на отклика (RSM) за 

нелинеен алализ на огнеустойчивостта е използван в програмата ANSYS. 49 компютърни 

симулации при пет случая на пожар са изчислени в реално време. Обсъдени са предимствата 

и недостатъците на двата използвани анализа, като е посочено, че вероятностния анализ дава 

повече информация за пожарната безопасност на конструкциите, отколкото 

детерминистичния анализ. 

 

DETERMINISTIC AND PROBABILISTIC NONLINEAR ANALYSIS OF FIRE 

RESISTANCE OF TECHNOLOGY DEVICES IN ACCORDANCE WITH EUROCODE 

 

Juraj Králik
*
 

Abstract 

This paper presents the methodology of the reliability analysis of the fire resistance of the 

steel structure of the cable way in NPP. The elastic and plastic solution of the steel structure under 

fire loads is discussed. The deterministic and probability analysis of the fire resistance of the steel 

structures are considered. The executed fire resistance analysis of the steel structures is investigated 

as the influence of temperature, permanent and variable loads. Deterministic analysis is carried out 

in accordance of EUROCODE requirements. The Simulation-Based Reliability Assessment concept 

is applied for probabilistic analysis. The Response Surface Method for the nonlinear analysis of the 

fire structure reliability was used on program ANSYS. The 49 simulations for five load cases were 

calculated in the real time on PC. The advantages and disadvantages of the deterministic and 

probabilistic analysis of the fire safety are discussed. The probabilistic analysis gives us more 

complex information about the fire safety of the structures as the deterministic analysis. 
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Introduction 

Each country defined its regulations generally based on its own perception of the fire safety 

problems [2]. The objective of this paper is to describe a performance based more realistic and 

credible approach to the analysis of structural safety in case of fire, which takes also account of 

structural models, which should be as realistic as possible. Experiences from fire cases and their 

consequences are the main reasons for the developing of the fire safety standards [1, 2, 3, 4, 6 and 

14]. A list of codes, standards, and other legal documents being used to achieve this aim are based 

on the simple numerical methods. However, it is possible to solve fire resistance in another way [3]. 

This paper particularly shows the possibility of solution the fire resistance problem. The fire 

resistance of the structure could be verified by simplified or exact computational model [3, 8 and 9]. 

Simplified computational methods along with empirical formulations are widely used in daily 

design work [3]. Their main advantage is the simple formulation of critical temperature in the basis 

of which the stress of the structure is considered. The definition of the material properties, as well 

as the load condition, can be defined by deterministic or probabilistic access. In the case of 

deterministic access the conditions are established by the factors of load and structure resistance. In 

the case of probabilistic access the conditions are established by variable load factors and material 

properties of the structure [3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 13]. The probabilistic method describes the 

load and material property by histograms [3 and 10].  

 

Reliability of structures 

Most problems concerning the reliability of building structures are defined today as a 

comparison of two stochastic values, action effects E and the resistance R, depending on the 

variable material and geometric characteristics of the structural element [10]. The deterministic 

definition of the reliability condition depend on design values of action effect Ed and resistance Rd 

in form 

d dR E  (1) 

and in the case of the probabilistic approach, it has the form 

0RF R E    (2) 

where RF is the reliability function.  

Limit state 
Life time - 55 years For 1 year 

d pd d pd 

Structural safety 3,8 7,23.10
-5

 4,7 1,30.10
-6

 

Serviceability 1,5 6,70.10
-2

 3,0 1,35.10
-3

 

 

Tab.1 Target values for the reliability index d and probability of failure pd by Eurocode 1990 

 

The most general form of the probabilistic reliability condition is given as follows: 

( 0) ( 0)f dp P R E P RF p       (3) 

where pd is the so-called design (“allowed“ or “acceptable“) value of the probability of 

failure. The reliability criteria are defined in the Eurocode [2] in dependency on reliability index , 

what is adequate to target level of failure probability (Table 1). In the case of the stochastic 

approach, various forms of analyses (statistical analysis, sensitivity analysis, probabilistic analysis) 

can be performed considering the probabilistic procedures, Eurocode 1990 recommends a 3-level 

reliability analysis. The approximation methods [10] - RSM was applied with nonlinear solution of 

fire response. This method is based on the assumption that it is possible to define the dependency 

between the variable input and the output data through the approximation functions in the following 

form: 
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       (4) 

 

where co is the index of the constant member; ci are the indices of the linear member and cij the 

indices of the quadratic member, which are given for predetermined schemes for the optimal 

distribution of the variables or for using regression analysis after calculating the response [10]. 

Approximate polynomial coefficients are given from the condition of the error minimum, usually by 

the "Central Composite Design Sampling" (CCD) method.  

 

Fire resistance of the electrical cable way structures 

On a base of the requirements of the IAEA [4], US NRC [10], Eurocodes [2] and national 

standards the fire resistance of electrical cable way structures in nuclear power plants were 

considered. These structures are made from the steel perforate plate placed on steel console of U8 

profile and fixed on ceiling with hanger of U8 profile and steel bar. There are analyzed four type of 

cable troughs - RSU 60.100 OV, RSU 60.200 OV, RSU 60.300 OV, RSU 60.400 OV and the cable 

shaft RDV 100, 200, 300, 400 with various width (100, 200, 300 and 400mm). The modulus of 

support is equal 1500mm. The fire resistance of the cable way supported structures RSU without the 

shaft was established by experiment in the laboratory TU Braunschweig [12]. The aim of the 

numerical analysis was to prove the fire resistance of the cable way supported structures with the 

shat RDV. 

 

            

Fig.1: Experimental test of the cable way structures in TU laboratory Braunschweig [12] 

 

The calculation model of the electrical cable way support system (fig.2) was made from the 

shell elements SHELL43, beam elements BEAM181 and link elements LINK8 in program ANSYS. 

Four models were created – RSU130, RSU230, RSU330 and RSU430 for various widths of cable 

troughs (100, 200, 300 and 400 mm).  

 

           

Fig. 2: FEM model of cable way structure RS430 (RSU 60.400 OV and RDV400) 
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The consider structures are exposed to next loading inputs: permanent load (G), variable load 

(Q) involves the load of the electrical cables  the uniform value of the temperature (T) and the 

characteristic value of the material properties reduced due to fire action. Those values are specified 

in codes and standards.  

In the deterministic analysis there is the design value of effect of actions Ed and resistance Rd 

defined in accordance with the Eurocode (EN 1991-1-1. 2002) follow 

d G.Gk+Q.Qk +T.Tk    and       Rd = fyk/M (5) 

where G,Q,T are the partial factors of actions (G=Q=T=M=1), Gk, Qk, Tk are the characteristic 

values of the defined actions and fyk. 

In the probabilistic analysis there is the value of effect of actions E defined in accordance with 

the JCSS code [6] (EN 1991-1-1. 2002) follow 

 evar.(gvar.Gk + qvar.Qk  + tvar.Tk)    and     R = rvar.kvar.fvar.fyk (6) 

where evar, gvar, qvar, tvar, rvar, kvar, fvar  are the variable functions defined in form of  histogram. 

 

Temperature loading 

The fire load depends on fire 

scenario and the requirements of 

standards [2 and 3] to the fire safety of 

the electrical cable ways in NPP. The 

standards for the NPP structures [4] 

require the fire resistance of the cable 

way equal to 30 min (E30). The critical 

temperature for the time 30min is defined 

on the base of the temperature curve 

(fig.4). The reduced coefficients for the 

strength and Young modulus is obtained 

from the EN 1993-1-2 [2] as follow 

(fig.3) – E30: T1  = 841,8
o
C; 

kE.  = 0,081;   E  = 16,925GPa; 

kp.  = 0,045;   fap.  = 10,522MPa; 

 

 
 

Fig.3: The stress-strain relationships for the steel by 

EN 1993-1-2 

  ky. = 0,089;      fay.  = 20,939MPa 

 

Fig.4: The thermal curve for the electrical support structures by laboratory test 
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Uncertainties of input variables 

Reality is more complex than deterministic design situation, as the number of variables as 

well on the side of actions as on the side of resistance is often quite large.  

 

Name Quantity 
Charact. 

value 

Variable 

paramet. 
Histogram Mean 

Standard 

deviation 

Min. 

value 

Max. 

value 

Material Young’s modulus Ek mvar Lognormal 1,100 0,066 0,000 1,299 

 Stress  yield fyk fvar Lognormal 1,100 0,066 0,000 1,299 

 Reduction factor ky kvar Lognormal 1,000 0,050 0,000 1,149 

Load Permanent Gk gvar Normal 1,000 0,030 0,916 1,084 

 Variable Qk qvar Gama T.I 0,600 0,215 0,000 1,378 

 Fire- temperature Tk tvar Gama T.I 0,822 0,246 0,000 1,684 

Model Model uncertainties E evar Lognormal 1,000 0,050 0,000 1,149 

 Resistance uncertainties R rvar Lognormal 1,000 0,050 0,000 1,149 

 

Tab.2: Probabilistic model of input parameters [6] 
 

Hence the use of probabilistic procedures gets very quickly time consuming for everyday’s 
practical engineering. The variability of input parameters are described in table 2 on the base of the 
literature requirements [2, 3 and 6]. 

 

Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

The probabilistic part of the assessment is performed by the software ANSYS. The task is to 
consider the members of the cable way structures exposed to permanent, variable and temperature 
load due to fire effect (probability of fire is Pfire = 0,002).  

 

       
Fig. 5: The equivalent strain and stress of the cable way structure 

     

Fig. 6: The deflection and Mises strain of the cable way structure – RSU 100, 200, 300 and 400 
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The deflection and the Mises strain of the cable way structures for various widths of cable 

troughs (100, 200, 300 and 400 mm) and fire resistance (30, 60 and 90 min) is compared in fig.6. 

 

Model 

Equivalent strain (Von Mises) Equivalent stress (Von Mises) [MPa] 

Fractile 

5% 

Mean 

50% 

Fractile 

95% 

Failure 

Prob.  

Fractile 

5% 

Mean 

50% 

Fractile 

95% 

Failure 

Prob. 

RS130 -0,0009980 0,0014791 0,0049955 <1,0E-6 10,2530 12,4512 15,1045 1,867E-5 

RS230 0,0001994 0,0008968 0,0012104 <1,0E-6 5,1410 10,9167 14,1988 <1,0E-6 

RS330 0,0002112 0,0005266 0,0008183 <1,0E-6 3,6180 8,7368 13,1579 <1,0E-6 

RS430 0,0006762 0,0007590 0,0008790 <1,0E-6 10,1603 11,5931 13,0782 <1,0E-6 

 

Tab.3: Results of probabilistic analyses of the cable way structures 

 

Reliability of the foundation structures is analyzed in accordance of national and Eurocode 

standard requirements [2 and 3] for serviceability and ultimate limit state. The serviceability of 

structure is limited by equivalent strain and the ultimate limit state by equivalent stress in 

dependency on fire temperature. The comparison of deterministic and probabilistic solution of the 

safety and reliability of the fire resistance of cable way structures is documented in the table 3 and 

4. The histogram of reliability function RF() (failure function of the equivalent strain) are 

presented in fig.6. The differences between deter-ministic and probabilistic results are equal about 

to 2,3-45,9% (or 2,3-19,1%) for 95% equivalent strain fractile (or stress fractile) values. 

 

Conclusions 

This paper deals with the possibility of the deterministic and probabilistic analysis of the 

reliability of the cable way support structures depending on variability of the load, material and 

model characteristics. The fire resistance of the cable way structures are limited by the ultimate 

Mises strain u = 0,02. The 49 simulations using approximate method RSM for four cases were 

calculated in the real time on PC (max CPU=728 sec). The nonlinear solution was running in max 

191 steps. The output quantities were determined from 10
6
 Monte Carlo simulations. The 

probabilistic method shows that the probability of the failure of all structures is less than target 

probability pd = 7,23.10
-5

. However, the probabilistic calculation provides us with possibility of 

sensibility analysis, on the base of which the extreme load conditions on the cable way structures 

can be identified or also modified. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА ГРЕДА-КОЛОНА 

 

Крчнак М.
1
, Сокол М

2
 

 

Резюме 

Целта на настоящата статия е изследването на реалното поведение на стоманобетонни 

рамки, подложени на сеизмично въздействие. Нелинейното поведение на подобни елементи, 

зависи от много параметри, напр.от нарушаването на покриващия слой на надлъжната 

армировка. Изследвана е връзката стоманенобетонни колона и греда. Експериментът е 

подготвен и изпълнен със съдействието с ÚSTARCH SAV и Словашкия университет по 

технологии в Братислава. Експерименталният образец е натоварен с осова сила, която 

симулира натоварването от триетажна сграда. Сеизмичното въздействие, е симулирано със 

странично изместване в местото на връзката греда-колона. Резултатите от експеримента са 

използвани за проверка на възможностите на наша програма, която е в процес на разработка. 

В бъдеще тази програма ще се използва за изчисляване нелинейното поведение на 

стоманобетонни рамки, подложени на сеизмично въздействие. 

 

EXPERIMENTAL VERIFICATION ON BEAM COLUMN JOINT 

Krchňák M.
1
, Sokol M.

2
 

 

Abstract 

Aim of this paper is to contribute to understanding of the real behavior of RC frames 

subjected to seismic action. Nonlinear behavior of such structures depends on many parameters 

such as defection of covering layer of longitudal reinforcement. As a specimen RC beam column 

joint was used. Experiment was prepared and performed with collaboration with ÚSTARCH SAV 

and Slovak University of Technology both in Bratislava. Specimen was loaded with axial force, 

which has simulated loading from three storey building. Seismic action was simulated with lateral 

displacement in the place of beam column joint. Results from this experiment were used for 

verification with our program which is under development. This program should calculate nonlinear 

response of RC frames subjected to seismic action in the future. From the comparison of results we 

can see in which way our model should go. Results are acceptable in the elastic stage. In plastic 

stage our model will need to consider shear (implementation of the flexural-shear model) and cyclic 

load analysis. 
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Introduction 

In order to determine the behavior of structures in general subjected to seismic loading it is 

necessary to use nonlinear analysis. However, since reinforced concrete (RC) members of the 

structure are exposed to nonlinear cyclic loading which is complicated by cross section degradation 

and other effects, it is very difficult to analyze such cases. 

The general objective is to develop a program for this kind of analysis. The program was 

presented in previous contribution [1]. It is focused to nonlinear analysis of RC frame structures 

subjected to seismic loading. It is still in early phase of development and it contains only flexural 

model and monotonic loading analysis of cross section. 

Now comes the time to verify and compare the presented model with experiment. Experiment 

was prepared and performed with cooperation with ÚSTARCH SAV and Slovak University of 

Technology both in Bratislava and first time it was presented in [2].  

 

Preparing specimen for experiment 

Experiment was performed on beam column joint. Cross section dimensions and 

reinforcement was considered as for static design for three storey building with frame span 4x4 m. 

Fig. 1A shows the dimensions and reinforcement of the specimen and Fig. 1B shows real view on 

the reinforcement. The column dimensions are 200 mm x 200 mm. It is reinforced by 4ØR12, each 

in the corner of the stirrup. Diameter of stirrups is R8. Distance between stirrups is 180 mm. 

To get measured result from the experiment few tensometers was installed on the specimen. 

Few of them were mounted right on the reinforcement to measure stresses in reinforcement. Others 

were mounted on the concrete surface to measure stresses in concrete. Fig. 2 shows the position of 

tensometers. 

 

 
A) 

 
B) 

Fig. 1 A) Specimen dimensions and reinforcement; B) Reinforcement real view 
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A) 

 

B) 

Fig. 2 Tensometers on A) reinforcement; B) concrete surface 

Results from experiment 

Experiment was performed with these conditions. Column was loaded with axial force 400 kN 

which approximately corresponds to the loading from three storey building. Seismic loading was 

simulated with transversal static displacement of the column. This displacement reaches the value 

up to ± 25 mm. The real experiment is shown on Fig. 3.  

 

 

 
 

Fig. 3 Experiment 

 

Moment-curvature relation (Fig. 4) was observed in the column cross section near the beam 

column joint. 

 

Fig. 4 Moment curvature relation obtained from experiment 

Axial force 

400 kN 400 kN 

Transversal 

displacement 

±25 mm 

Bracing steel 

frame 
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Numerical model 

Our developed program was used for the analysis. Detailed explanation of the numerical 

model is in [1]. Fig. 5 show used stress-strain diagrams for concrete and reinforcement. Material 

characteristics for concrete were obtained from laboratory test. Concrete compression strength 

fc = 28,54 MPa, and Young modulus of elasticity in the beginning Ec = 36,3 GPa was used in our 

model. Diagram for concrete was described by formula according to Eurocode standards (EC2) [3]. 

Steel B500B with yield limit fy = 490 MPa and ultimate limit fu = 540 MPa was used as 

reinforcement. Diagram for reinforcement considered tension stiffening of steel also (Fig. 5B). 

 

 
A) 

 

B) 

Fig. 5 Stress-strain diagram for A) concrete; B) reinforcement 

 

Model of the column shows Fig. 6. Model is discretized into strips. Width of a strip is 10 mm. 

Every iteration step consists of several steps: 

1. Estimation of strain distribution course with the equilibrium condition fulfilled 

2. Determination of stresses and forces according to the strain distribution course 

3. Calculation of internal forces (bending moment) 

More detailed explanation of this iteration cycle is in [1]. 

 

 

Fig. 6 Discretized model of column 

 

Comparison of results 

As was said before, currently our program contains flexural model with monotonic loading 

only. That is the reason why is the comparison focused on the first loading curve from the start. Fig. 

7 shows the first part of the moment-curvature diagram for both experiment and numerical model. It 

can be seen that the results are acceptable in the elastic part. When materials reach plastic stage, 
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greater deviation is obtained. 

 

 

Fig. 7 Comparison of results 

 

Conclusion 

Based on the results of this study the following conclusions are drawn: 

(1) Proposed model gives acceptable results in the elastic stage. 

(2) Deviations in the plastic stage are caused with unimplemented flexure-shear model, 

e.g., [4, 5] and cyclic loading. We expect better approximation after considering shear in 

the confined concrete of the cross section. 

As the next step in our development is to implement cyclic loading and also flexure-shear 

model which considers shear which can give significantly different results in the plastic stage.  
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Резюме 

В условията на глобално затопляне, наводненията спадат към най-сериозните природни 

бедствия в Европа, в това число и в България. В последно време се отделя сериозно 

внимание на последиците от наводненията и на мерките за намаляване на ефекта от тях.  

Математическото моделиране на открити течения се явява основен инструмент при 

създаването на карти, предоставяйки възможност за симулиране на събития с различна 

обезпеченост. 

В статията са описани накратко различните типове математически модели, както и 

видовете карти, които могат да бъдат създадени с тяхна помощ. Разгледан е конкретен 

пример и са представени и обсъдени проблемите, възникващи при решаването на подобен 

тип задачи.  

 

Ключови думи: хидравлика, математическо моделиране, опасност от наводнения, 

заливаеми области 
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DEVELOPMENT OF FLOOD MAPS  
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Abstract 

In a period of global warming, the flood events are the most serious disasters in Europe and 

Bulgaria is no exception. The consequences of flood events and measures to minimize the damage 

have lately been given greater consideration.  

The numerical modeling of free surface flows is a main tool in a creation of flood maps. It 

allows the engineer to simulate events with different probability of exceedance. Математическото 

моделиране на открити течения се явява основен инструмент при създаването на карти, 

предоставяйки възможност за симулиране на събития с различна обезпеченост. 

In the article are briefly described the different numerical model types, as well as the different 

map types, which can be created with them. The problems related to dealing with such tasks were 

introduced and discussed in the analysis of a specific case 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

В условията на глобално затопляне все по-често се наблюдава нарастване на 

интензивността на валежите, въпреки цялостното намаляване на валежната височина. Това 

от своя страна води до увеличаване на наводненията, които спадат към едни от най-

сериозните природни бедствия в Европа, в това число и в България. Щетите в следствие на 

високи води са се увеличили драстично в последно време, достигайки измерения от десетки 

милиарди евро за период около 20 години.  

Така създалите се нови условия изискват и нов подход за намаляване на щетите. За 

адекватното справяне с проблема се оказа целесъобразно преминаване от традиционните 

стратегии за защита от наводнения към подход, ориентиран към управлението на риска на 

басейново ниво. В края на 2007-а година беше приета Директива 2007/60/ЕС, която да 

регулира този процес. Една от основните дейности, които държавите членки трябва да 

извършат, за да отговорят на изискванията на директивата е да изготвят карти на опасността 

и риска от наводнения, които в последствие да послужат като основа за бъдещи планове за 

управление на риска.  

 

ВИДОВЕ КАРТИ НА НАВОДНЕНИЯТА 

 

Съществуват различни типове карти, изобразяващи различните параметри на 

наводненията. Двата най-често срещани и ползвани вида карти са: 

 Карти на обхвата на наводнението 

Това са може би най-често използваните карти на наводнения. Те изобразяват 

наводнените области при протичане на дадено събитие. Обикновено тези карти се изготвят 

за събития с различни обезпечености, като според изискванията на една карта могат да са 

представени една или няколко различни обезпечености.  

 Карти на дълбочините 

Когато се разполага с информация за водните стоежи и обхвата на наводнението при 

събитие с определена обезпеченост, лесно могат да бъдат определени и дълбочините на 

заливане. Особеното при този тип карти е, че с оглед запазването на прегледността и 

яснотата на картата, обикновено се представят дълбочините само за една определена 

обезпеченост.  

Понякога е целесъобразно да се ползват и други видове карти, изобразяващи различни 

параметри на течението. Такива са: 

 Карти на скоростите 

Както показва името, на тези карти се изобразяват максималните скорости на 

течението, които се достигат при протичане на определено водно количество. Тази 

информация е особено ценна с оглед правилен избор на защитните мерки.  

 Карти на продължителността на наводнението 

Този тип карти показват времето, за което дадена площ се намира под вода при събитие 

с дадена обезпеченост. Тези карти, както и картите на дълбочините са от особена важност 

при изготвянето на планове за действие при бедствия.  

 Карти на опасността от наводнения 

Описаните по-горе карти изобразяват отделни параметри на наводненията. За да се 

постигне по-пълна представа за наводнението, трябва тези параметри да се обединят. Това 

обикновено става с помощта на матрици и формули, като резултатът е обобщен параметър, 

обикновено наричан “опасност” 

 Карти на риска от наводнения 

За адекватно управление на риска освен информация за опасността от наводнения, има 

нужда и от информация за последствията от едно такова явление. Много важно за анализа е 

определянето на т.нар. експозиция и на възможността за справяне с проблема. Определянето 

на тези два параметъра е трудно, а в някои случаи и невъзможно. Експозицията и 
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потенциалните щети на къщи, инфраструктура и т.н. може да се определи до известна 

степен, докато определянето на екологичните, културни и др. щети е много трудно. 

В зависимост от параметрите, които могат да бъдат определени и картирани, типовете 

карти на риска от наводнения са два:  

 Карти, изобразяващи качествени характеристики на риска 

 Карти, изобразяващи количествени характеристики на риска 

Основният количествен параметър, служещ за определяне на риска са директните 

икономически щети.  

Поради многото и различни параметри, често различните карти на риска не могат да 

бъдат директно сравнявани, тъй като създаването им не се подчинява на единен подход. В 

зависимост от целите, за които са предназначени, тези карти съдържат различна 

информация.  

Един от основните инструменти, използван при създаването на карти на наводненията, 

е математическото моделиране на открити течения. То предоставя в ръцете на инженерите 

възможност за симулиране на събития с различна обезпеченост. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ОТКРИТИ ТЕЧЕНИЯ 
 

При моделирането на открити течения, с цел създаването на карти на заливаемите 

площи, най-често се ползват еднодименсионални или двудименсионални модели. Както 

говорят и имената им, при еднодименсионалните модели се отчита компонента на вектора на 

скоростта, насочена само по една от трите оси на пространството. При двудименсионалите 

модели се взимат предвид двете хоризонтални компоненти на скоростта, а вертикалната се 

пренебрегва. По този начин може да се определи скоростното поле на течението в 

хоризонтална равнина. Това на практика води до няколко основни различия при работата с 

двата типа модели. При еднодименсионалните модели теренът се представя като поредица от 

напречни сечения, като за всяко от тях се изчислява положението на свободната водна 

повърхност. При двудименсионалните модели теренът се представя като непрекъсната 

повърхнина. Това дава възможност за симулиране на ефектите на странично разливане на 

води в речните тераси.  

И при двата типа модели се използват числени методи за решаване на уравненията за 

движение на течността. Това налага дискретизирането на модела както пространствено, така 

и времево.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА КОНКРЕТЕН РЕЧЕН 

УЧАСТЪК  
 

Обект на изследване е участък от р. Луда Камчия в регулацията на с. Дъбовица. Целта е 

да бъдат създадени карти на обхвата на наводнението при водни количества за р. Луда 

Камчия с характерните нормативно определени оразмерителни обезпечености – 0.1 и 1.0% 

или съответно за повторяемост на максималното водно количество 1 път на 1000 и 1 път на 

100 години.  

Речното корито е с параболична форма и добре оформена заливна тераса по десния 

бряг. Източният край от село Дъбовица е разложен във високата част на лявата речна тераса, 

вследствие на което периодично се получава заливане на значителни територии от него. Като 

цяло участъкът през селото е некоригиран. В миналото са правени опити за изграждани 

земни диги чрез насипване на земни маси и строителни отпадъци, които на настоящия етап 

не са в състояние да защитят селото от периодично преминаващите високи води по реката. 

След 1990 г. са регистрирани няколко високи води, които предизвикват заливания на 

голяма част от село Дъбовица, като най-разрушителната от тях е през 2005 г. (Фиг. 1), която 

е последвана от по-малки наводнения през 2006 и 2007 г.  

Геометричните и хидравлични характеристики на речното корито обикновено са и 

основни начални и гранични условия за изчислителния модел.  
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Фиг. 1 Високи води в района на моста при наводнението от 2005 г. 

За нуждите на настоящето изследване е направено геодезическо заснемане на дъното на 

реката и прилежащите брегове по протежение на изследвания участък. Ползвани са и 

топографски карти на участъка в мащаб 1:5000, както и извадка от кадастралния план на с. 

Дъбовица. Въз основа на топографската снимка са изработени напречни профили, които са 

въведени като основа в изчислителния модел. 

Моделирани са всички съществуващи мостове и съоръжения с цел максимална 

правдоподобност на модела. Моделиран е и страничен приток, който е от основно значение 

за протичането на високата вълна.   

При хидравличните изчисления са използвани стойности на коефициента на 

грапавината във формулата на Манинг: n=0.035 за зоната на основното речно легло и 0,045 за 

заливаемите при високи води речни тераси, като последните са оценени въз основа на оглед 

на съществуващото положение и сравнителен анализ с литературни данни и резултати от 

аналогични изследвания. (Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural 

Channels and Flood Plains United States Geological Survey Water-supply Paper 2339, 

G. J. Arcement, Jr., V.R. Schneider, USGS). 

Хидравличните изчисления, които се съдържат в настоящото изследване са 

реализирани с помощта на математическия модел HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - 

River Analysis System) версия 4.1, разработен от корпуса на военните инженери на САЩ 

(U.S. Army Corps of Engineers). 

При стационарен режим, какъвто е възприет в настоящето изследване, процесът на 

изчисление се основава на интерактивно решаване на еднодименсионалното уравнение на 

енергията (уравнението на Бернули) с помощта на метода на стандартната стъпка. Основните 

възприети хипотези са: 

- Стационарно течение: няма промени на дълбочините и скоростите в дадено 

сечение с времето.  

- Плавно изменящо се течение: предполага се разпределение на налягането по 

хидростатичен закон.  

- Еднодименсионално движение: единствената компонента на скоростта е насочена 

по посока на течението.  

- Течението е с твърди неразмиваеми граници, което не позволява ерозиране или 

отлагане на наноси в речното легло (промени в напречните сечения). 
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При горните хипотези уравнението на Бернули добива вида: 

2 2

2 2 2 1 1 1
2 1

12 2
e

p V p V
Z Z h

g g

 

 
       

където: 

1 2;
p p

 
 – дълбочината на водата при напречното сечение 

Z1, Z2  – нивото на дъното на главния канал 

V1, V2 – средни скорости 

α1, α 2 – Коефициент на Кориолис 

g – земно ускорение 

he – загуби на енергия 

 

Загубите на енергия (he) между две напречни сечения се състоят от загуби от триене и 

загуби от стесняване или разширение. Уравнението за загубите на енергия е: 

2 2

2 2 1 1

2 2
fe

V V
h LS C

g g

 
    

където: 

L – достигнатата дължина 

fS  – наклон на триене между две сечения 

С – коефициент на загуби от стесняване или разширяване 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ И ИЗГОТВЯНЕ НА КАРТА НА 

ОБХВАТА НА НАВОДНЕНИЕТО 

 

Като резултат от хидравличното изчисление е получен профил на водната повърхност, 

изобразяващ котата на водното ниво във всеки един профил на хидравличния модел. 
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Фиг. 2 Надлъжен профил с изчислената линия на свободната водна повърхност 

за водни количества с вероятност за превишение съответно 1% и 0,1 %. 

Разполагайки с информация за водните нива във всеки профил сме в състояние да 

изготвим карта на залятите площи, като нанесем съответната кота върху топографската карта  

(Фиг. 3). 
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Фиг. 3 Карта на обхвата на наводнението за водни количества с 

вероятност за превишение съответно 1% и 0,1 % 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Картите на наводненията във всичките си разновидности дават безценна информация, 

необходима за недопускане на бедствия и адекватно справяне с последиците от тях. Не е 

случаен фактът, че тези карти са залегнали в основата на Директива 2007/60/ЕС и 

изготвянето им е едно от основните изисквания, които държавите членки трябва да покрият. 

Не може и да не бъде отчетен факта, че България е една от малкото европейски държави, 

които все още не разполагат с подобни карти. Това трябва още по-силно да насочи 

вниманието на обществото и правителството към борбата с наводненията и природните 

бедствия.  
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Резюме 

През 60-те и 70 – те години на XX век в България са построени над 2500 микроязовира, 

като голяма част от строителството е извършено с наличната по това време техника на ТКЗС, 

ДЗС и АПК без изготвяне на необходимата проектна документация. В някои случаи това е 

дало своето отражение върху качеството на извършеното строителство и тяхната сигурност. 

Това създава риск от аварии на стените и възникване на катастрофални вълни, които са 

потенциална заплаха за разположените под тях населени места и инфраструктурни обекти. 

На настоящият етап съществуват мощни изчислителни модели с чиято помощ може да 

бъде определоно разпластяването на катастрофалната вълна породена от разрушаване на 

насипни язовирни стени. С тяхна помощ могат да се моделират различни сценарии за 

разрушаване на стената и с висока степен на достоверност да бъде оценен риска за 

застрашените от заливане територии. 

В статията е направен анализ на разрушаваненето на язовир Иваново с момощта на 

нестационарния еднодименсионален математическия модел HEC-RAS и ГИС инструмента 

HEC-GeoRAS на Американския корпус на военните инженери (USCE), който е използван за 

създаване на цифров модел на терена, изчислителни профили и последваща визуализация на 

получените резултати. Получава се много добро съвпадение на изчислените заливаеми зони 

с действителните измерените такива при катастрофалното наводнение на с. Бисер през 

февруари 2012 г., което потвърждава приложимостта на тези инструменти за предварителна 

оценка на риска при разрушаване на подобни стени. 

 

Ключови думи: хидравлика, математическо моделиране, опасност от наводнения, 

заливаеми области, разрушаване на язовирни стени 
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Abstract 

In the 60’s and 70’s of XX century in Bulgaria were built more than 2500 small dams. The 

most of them were built with the available at that time mechanization without any design 

documentation. In some cases this influenced the construction quality and the structure safety of the 

facilities. This increases the probability of dam failure, which cause potential dangerous for the 

downstream settlements flood waves.  

Powerful numerical models are available nowadays, which can determine the evolution of a 

flood wave, caused by a dam failure. They allow modeling different scenarios of the dam break, 

which will help the engineers to determine the flood risk with high precision. 

The dam failure of Ivanovo Reservoir is analyzed with the one dimensional unsteady flow 

numerical model HEC- RAS and the GIS plug-in HEC – GeoRAS. The calculated results represent 

with very good accuracy the flood zones, measured during the flood in Biser village in February 

2012. This confirms the applicability of this instrument for a preliminary flood risk assessment. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В България са изградени над 2500 микроязовира, чиято цел е била да бъдат ползвани 

главно за напояване от ТКЗС, ДЗС и АПК. Голяма част от тези съоръжения са били 

изграждани без изготвяне на необходимата проектна документация. В някои случаи това е 

дало отражение в качеството на строителството, което от своя страна води до намаляване на 

тяхната сигурност. След смяната на собствеността, голяма част от тези съоръжения не 

получават необходимата поддръжка, което още повече влошава тяхното състояние и 

увеличава вероятността за настъпване на аварии.  

На 6 февруари 2012 г. аварира язовирната стена на яз. Иваново. Това доведе до 

формирането на катастрофална вълна, предизвикала истинско бедствие в района на с. Бисер, 

намиращо се на няколко километра надолу по реката. Липсата на готовност за действие при 

подобен тип бедствие още повече усложни ситуацията, което ясно показа необходимостта от 

план за действие при аварийна ситуация.  

На настоящият етап съществуват мощни изчислителни модели с чиято помощ може да 

бъде определоно разпластяването на катастрофалната вълна породена от разрушаване на 

насипни язовирни стени. С тяхна помощ могат да се моделират различни сценарии за 

разрушаване на стената и с висока степен на достоверност да бъде оценен риска за 

застрашените от заливане територии. 

В настоящата разработка е разгледано създаването на такъв модел, симулиращ 

разпространението на високата вълна.  

 

СЪЗДАВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ЯЗОВИРНАТА СТЕНА И 

РЕЧНИЯ УЧАСТЪК ПОД НЕЯ 
 

За моделирането на катастрофалната вълна, породена от разрушаването на язовирната 

стена Иваново е използван еднодименсионален хидравличен модел. Особеност на този тип 

модели е приемането, че водата тече само в надлъжна посока. Те представят терена като 

поредица от напречни профили, като се пресмята средната скорост и дълбочината на 

течението във всеки профил. С оглед характеристиките на речното корито в изследвания 

участък, това приемане е напълно достоверно. Реката протича в тясна долина със стръмни 

брегове, което ограничава движението на водата в напречна посока.  
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Профилите на водната повърхност се изчисляват от едно напречно сечение до друго 

чрез решаване на енергийното уравнения с итеративна процедура, наречена стандартен 

стъпков метод. Енергийното уравнение е както следва (Уравнение на Бернули). Този метод е 

известен в литературата и като “Метод на Хестед – Черномски”: 

2 2

2 2 2 1 1 1
2 1

12 2
e

p V p V
Z Z h

g g

 

 
        

където: 

1 2;
p p

 
 – дълбочината на водата при напречното сечение 

Z1, Z2  – нивото на дъното на главния канал 

V1, V2 – средни скорости 

α1, α 2 – Коефициент на Кориолис 

g – земно ускорение 

he – загуби на енергия 

Загубите на енергия (he) между две напречни сечения се състоят от загуби от триене и 

загуби от стесняване или разширение. Уравнението за загубите на енергия е: 

2 2

2 2 1 1

2 2
fe

V V
h LS C

g g

 
     

където: 

L – достигнатата дължина 

fS  - наклон на триене между две сечения 

С – коефициент на загуби от стесняване или разширяване 

Уравнението на Бернули е валидно само в случаите, когато течението е стационарно. 

При нестационарно течение изчислението се извършва с помощта на уравненията на Сен - 

Венан, при които основните принципи са: 

1) принципът на запазване на масата (непрекъснатост) 

2) принципът на запазване на количеството движение 

Тези закони могат да бъдат изразени математически под формата на частни 

диференциални уравнения – уравнение за непрекъснатост и уравнение на количеството 

движение. 

Частните диференциални уравнения на движението на течности могат да се решат 

аналитично само за някои особени случаи. Това налага тяхното решаване с помощта на 

числени методи, което от своя страна изисква преминаване от непрекъсната в дискретна 

среда. Дискретизирането трябва да бъде както времево, така и пространствено. Трябва да се 

обърне внимание, че решението на дискретното уравнение няма да бъде идентично с точното 

решение на диференциалното уравнение. 

Съществуват различни методи за извършването на тези изчисления. Най-общо могат да 

се разграничат два типа методи – имплицитни и експлицитни методи.  

В конкретния случай хидравличните изчисления са реализирани с помощта на 

математическия модел HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) 

версия 4.1, разработен от корпуса на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of 

Engineers).  

Моделът дава възможност за изчисляване на редица хидравлични параметри на 

течението, като дълбочината на течението (котата на свободната водна повърхност), 

широчината на водното огледало, котата на енергийната линия, наклонът на триене, 

скоростта на течението, критичната дълбочина (котата на линията на критичните 

дълбочини), обема вода под изчисления профил и хидравличния режим, при който се 

придвижва водното течение във всяко изследвано сечение. 
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С цел постигането на максимална точност на модела, за въвеждането на геометричните 

характеристики на речното легло е използван цифров модел на терена с висока резолюция. 

Растерът е с размер на клетката 5х5 метра и е генериран въз основа на подробни топографски 

карти в мащаб 1:5000. Напречните сечения, необходими за създаването на хидравличния 

модел са получени автоматично от дигиталния модел на терена с помощта на модула HEC-

GeoRAS, като по този начин е минимизирана възможността от допускане на човешка грешка 

(Фиг. 1).  

Моделирани са двата моста, намиращи се в изследвания участък. По този начин, от 

една страна, е взето под внимание влиянието им върху разпространението на 

катастрофалната вълна, тъй като значително подприщват водното ниво, а от друга – са 

ползвани за калибрирането на модела. Това е възможно благодарение на ясните следи от 

преминаването на вълната в района на мостовете, по които може да се определи максимално 

достигнатото водно ниво. Тъй като единият мост се намира в близост до язовирната стена, а 

другият в с. Бисер, може да се направи извод за механизма на разпространение на вълната и 

разпластяването й. По този начин може да се съди за ретензионната способност на речната 

долина.  

След калибрирането на модела бяха определени коефициентите на грапавина по 

Манинг – 0.030 за речното корито и 0.035 за речните тераси.  

Надлъжният наклон на речното корито варира по дължина на участъка като се променя 

от 0.0016 в района на с. Бисер до 0.006 в района на язовирната стена. 
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Фиг. 1 Напречен профил на речното легло и долината в участъка между 

язовирната стена и с. Бисер 

 

Язовирната стена на 

яз. Иваново е моделирана въз основа 

на геодезическо заснемане на 

останките от стената след нейното 

разрушаване, като котата на 

короната е измерена в неразрушения 

участък (Фиг. 2). Моделиран е 

преливникът на язовирната стена, 

намиращ се в левия бряг на езерото, 

непосредствено преди стената. 

 

Фиг. 2 Стената на яз. Иваново 

след аварията 
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Симулирано е възникването и развитието на прорива на язовирната стена във времето 

до достигането му до измерените след авария размери (Фиг. 3).  

 

 

Фиг. 3 Mоделиране на прорива в язовирната стена 

 

Хидравличните изчисления са извършени при нестационарно течение, като водните 

количества, постъпващи във водохранилището са зададени посредством хидрограф на 

водните количества във времето.  

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ХИДРАВЛИЧНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ 

 

Като резултат от хидравличните изчисления е получена картина на разпространението 

на катастрофалната вълна, показваща водните количества и съответните водни нива във 

всеки един напречен профил от модела във времето. Въз основа на получените водни стоежи 

са изготвени карти на залетите територии, с чиято помощ е определено максималното 

разпространение на високата вълна (Фиг. 4).  

Картите са изготвени в АrcGIS среда, като изчислените водни нива във всеки един 

изчислителен момент са нанесени върху цифровия модел на терена и са пресметнати 

съответните пресечни линии на водната повърхност и терена. По този начин е получена 

границата на разпространение на високата вълна. Този метод позволява да бъдат 

пресметнати и дълбочините на заливане, както е показано на Фиг. 4.  

Тъй като процесът е нестационарен, има възможност да се проследи развитието на 

протичащата вълна във времето, като се определи точно времето на прииждане и оттичане на 

високите води. Това се явява особено полезно при изготвянето на планове за реагиране при 

бедствия, като позволява да се определи с голяма точност с каква продължителност дадени 

територии ще са залети със съответна дълбочина.  

Сравняването на хидрографите на високата вълна в района в близост до язовирната 

стена и в района на с. Бисер позволяват да се направят изводи относно ретензионната 

способност на речната долина. 
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Фиг. 4 Карта на залятите територии в района на с. Бисер, показваща и дълбочината на водата 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сравнението на получените резултати с измерените на място граници на 

разпространението на високата вълна показва, че хидравличният модел може да пресъздаде с 

много висока точност случилото се събитие. Получените минимални разлики в някои 

участъци са по-скоро вследствие на старите топографски карти по които беше създаден 

моделът на терена, което още веднъж доказва необходимостта от точна геодезическа 

информация за създаването на качествени модели. От хидравлична гледна точка резултатите 

са с висока точност.  

Този пример идва да покаже пригодността на този тип модели за симулиране на 

подобни аварийни ситуации. Това дава възможност в бъдеще да бъдат извършени подобен 

тип анализи за множество подобни потенциално опасни хидротехнически обекти. По този 

начин бихме могли да бъдем значително по-подготвени при подобна ситуация и при 

наличието на план за действие биха се избегнали човешки жертви и големи материални 

щети. 
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Посвещава се на 80 годишнината на акад. Ячко Иванов 

 

Резюме 

Използването на отделни „моделни земетресения” е същестевен недостатък при 

създаването на алгоритми за изследване на последиците от земетресения, при което ефекта 

на повтарящите се трусове се пренебрегва. Въпреки, че този факт е добре известен, твърде 

малко изследвания в литературата се занимават с многократното повторение на земните 

трусове. В настоящата работа се изследва поведението на стоманобетонни рамки, подложени 

на многократно повтарящи се земни трусове. Установено е, че многократното движение на 

почвата оказва влияние върху поведението на стоманобетонните конструкции, както и върху 

принципите за тяхното проектиране. 
 

Ключови думи: земетръсно инженерство, стомонобетонни конструкции, сеизмично 

проектиране, многократни земетръси. 
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Abstract 

A significant drawback for the current seismic codes is the exclusive adoption of the isolated 

and rare “design earthquake”, while the influence of repeated earthquake phenomena is ignored. 

Despite the fact that the problem has been qualitatively acknowledged, very few studies have been 

reported in the literature regarding the multiple earthquake phenomena. This paper examines the 

behaviour of RC frames which are subjected to multiple earthquakes. It is found that the sequences 

of ground motions have a significant effect on the response and, hence, on the design of reinforced 

concrete structures. 
 

Key words: Earthquake Structural Engineering, Reinforced Concrete Structures; Seismic 

Design; Multiple Earthquakes 
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1. INTRODUCTION 

 

A significant drawback for the current seismic codes, e.g. EC8 [1], is that they exclusively 

adopt the isolated and rare “design earthquake”, while the influences of repeated earthquake 

phenomena are ignored. Despite the fact that the problem has been qualitatively acknowledged, 

very few studies have been reported in the literature regarding the multiple earthquake phenomena. 

Hatzigeorgiou and Beskos [2] and Hatzigeorgiou [3-5] examined the influence of multiple 

earthquakes in numerous SDOF systems and found that seismic sequences lead to increased 

displacement demands in comparison with the “design earthquake”. Recently, Hatzigeorgiou and 

Beskos [2] presented a global consideration of the above problem considering MDOF systems for 

reinforced concrete (RC) structures in seismic-prone. 

This paper presents an extensive parametric study on the inelastic response of four RC planar 

frames under five real seismic sequences. The multiple earthquakes have been recorded by the same 

station, in the same direction and in a short period of time, up to three days. Two regular and two 

vertically irregular (with setbacks) frames are examined. The time-history responses of these 

concrete frames are evaluated by means of the structural analysis software RUAUMOKO [7]. 

Comprehensive analysis of the created response databank is employed in order to derive important 

conclusions. 

 

2. DESCRIPTION AND MODELLING OF CONSIDERED STRUCTURES 

 

In the present comparative study, four structures (Frames: A1, A2, A3 and A4) are considered 

to represent low-rise (3-storey) and medium-rise (8-storey) RC buildings for study. They consist of 

4 typical beam–column RC buildings without shear walls, located in a high-seismicity region of 

Europe considering both gravity and seismic loads where a PGA of 0.2g and soil class B are 

assumed. These structures have been designed for the following loading combinations:  

a) 1.35G+1.50Q,  

b) 1.00G+Q±1.00E,  

where G, Q and E correspond to dead, live and earthquake loads, respectively, and  is the 

combination coefficient for live load, assumed to be =1.00 in this study.  The case of shear failure 

is not examined here assuming adequate transverse reinforcement. The dead loads (excluding self-

weight) and live loads are equal to 20 kN/m and 10 kN/m, respectively, and are directly applied on 

the beams. All floors are assumed to be rigid in plan to account for the diaphragm action of concrete 

slabs. Material properties are assumed to be 20 MPa for the concrete compressive strength (concrete 

grade C20) and 500 MPa for the yield strength of both longitudinal and transverse reinforcements 

(steel grade S500s). The characteristic interior frames of these structures, as shown in Fig. 1, 

represent 2-D models of these buildings. The behaviour factors, q, are compatible with the 

provisions of §5.2.2.2 of EC8 – DCM criteria. Reduced values of member moments of inertia, Ief, 

were considered in the design to account for the cracking; for beams Ief =0.5Ig and for the columns 

Ief =0.9Ig, where Ig is the moment of inertia of the corresponding gross section [8]. 

An inelastic structural MDOF system with viscously damped force-deformation relationship 

is used to investigate the structural response. The solution of the equation of motion has been 

performed using the RUAUMOKO program [7], which is an advanced program for seismic analysis 

of framed structures. The soil-structure interaction phenomenon is not taken into account, 

considering fixed base conditions. Second-order effects (P- effects) are taken into account. Beam 

and column elements are modelled as nonlinear frame elements with lumped plasticity by defining 

plastic hinges at both ends of the beams and columns. On the beams, axial forces were assumed to 

be zero since all floors are assumed to be rigid in plan to account for the diaphragm action of 

concrete slabs. In this work and for each column and beam, the program RESPONSE-2000 [9] is 

used for the section modelling. It should be noted that for the entire group of analyses and members, 

the modified Takeda [10] hysteretic model is adopted. The parameters of this model are affected by 
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the end resistances of beams and columns. An explanation of these parameters and the shape of the 

hysteresis model are analytically presented in the RUAUMOKO user manual [7].  

 

   
 

Figure 1. Frame A1     Figure 2. Frame A2 

 

3. SEISMIC INPUT DATA 

The strong ground motion database consists of five real seismic sequences, which have been 

recorded during a short period of time (up to three days), by the same station, in the same direction, 

and almost at the same fault distance. These seismic sequences are namely: Mammoth Lakes (May 

1980 - 5 events), Chalfant Valley (July 1986 - 2 events), Coalinga (July 1983 - 2 events), Imperial 

Valley (October 1979 - 2 events) and Whittier Narrows (October 1987 - 2 events) earthquakes. The 

complete list of these earthquakes, which were downloaded from the strong motion database of the 

Pacific Earthquake Engineering Research (PEER) Center [11], appears in Table 1.  
 

     

Figure 3. Frame A3    Figure 4. Frame A4 
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Table 1. Seismic input data 

 

 
 

Every sequential ground motion records becomes a single ground motion record (serial array) 

where between two consecutive seismic events a time gap is applied, which is equal to 100 sec. 

This gap is enough to cease the moving of any structure due to damping. Figure 5 shows the time 

histories of used seismic sequences. For compatibility reasons with the design process, the seismic 

sequences are normalized to have PGA=0.2g. 

 

 
 

Figure 5. Mammoth Lakes and Chalfant Valley earthquakes 
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4. REPRESENTATIVE SELECTED RESULTS 

 

The inelastic behaviour of the examined RC framed structures is investigated in this section. 

This study focuses on the following basic design parameters: local or global damage index 

according to Park and Ang approach [12], maximum horizontal floor displacements, interstorey 

drift ratios, development of plastic hinges, structural response according to incremental dynamic 

analysis (IDA) [13] technique and permanent displacements. The Park-Ang model [12] is the best 

known and most widely used damage index (DI), which is defined as a combination of maximum 

deformation and hysteretic energy: 

 

 h
yuu

m dE
P

DI








 
(1) 

 

where m  is the maximum deformation of the element, u is the ultimate deformation,  is a model 

constant parameter (usually, =0.05~0.20) to control strength deterioration, dEh is the hysteretic 

energy absorbed by the element during the earthquake, and Py is the yield strength of the element. 

In this work, parameter  is set equal to 0.20. This damage model can also be extended to the storey 

and overall scales (global damage index), by summation of damage indices using appropriate 

multiplication weights. 

 

Figure 6 depicts the local and global damage, for the Frame A2 under the Mammoth 

Lakes(1980) and Whittier Narrows(1987) earthquakes.. It is evident that, in any case, seismic 

sequences lead to increased damage, both in local and global level. 

All the examined structures have been analyzed using the IDA technique [13]. Figure 8 shows 

selected results for the Frames A1 and A2 under single and multiple strong ground motions. It is 

evident that the seismic sequences lead to noticeably different response in comparison with the 

corresponding single seismic events and require increased displacement demands, in any case under 

consideration. As it is expected, the increased displacement demands lead to higher values of drift 

and damage. The primary goal of IDA is to quantify the reserve capacity of a structure against 

collapse. Since the analyses take into account the collapse state considering stiffness and strength 

degradation, the IDA seems to be very useful for this study. Assuming that the collapse state is 

represented by extremely large horizontal displacements, Figure 8 shows, for the examined 

structures and PGA’s, that the collapse appears only for the cases of seismic sequences and not for 

the ‘isolated’ single ground motions. 

It is well-known that in order to satisfy the targeted performance levels under pre-defined 

seismic hazard levels, the permanent displacement should be accurately estimated. In this work, it is 

found that the multiplicity of earthquakes strongly influences the permanent displacements and 

therefore multiple earthquakes phenomena should be taken into account to achieve dependable 

estimation of permanent displacements. Figure 9 shows selected results for the considered 

structures subjected to seismic sequences, where the time history of horizontal displacement for the 

top of the frames is presented. The accumulation of permanent displacement is obvious, in any case 

under consideration. 

Finally, concerning maximum displacements and ductility demands, the Figures 10a,b,c 

present maximum horizontal displacement profiles, both for single and sequential ground motions. 

More specifically, the Frames A1, A2 and A3, under the Mammoth Lakes and Coalinga seismic 

sequences are examined. It is found that due to the multiplicity of earthquakes, increased 

displacement demands are required, in any case under consideration. It is well-known that inelastic 

flexible systems present permanent displacements for single strong earthquakes. For any other 

oncoming ground motion, permanent displacements are obviously cumulated and therefore the 

maximum displacements appear to be increased. Furthermore, the maximum displacements are 

directly related to the ductility demands. 
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Figure 6. Local and global damage for Frame A2 

 

The interstorey drift ratio (IDR) for Frames A3 and A4 appear in Figure 7, both for single and 

sequential ground motions (Coalinga and Imperial Valley earthquakes). It is evident that seismic 

sequences lead to larger IDR in comparison with the corresponding single events.  
 

    
Figure 7. IDR for Frames A3 and A4    Figure 8. Application of IDA for 

 sequential ground motions 
 

 
Figure 9. The accumulation of permanent displacement for Frames A2 and A3. 
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Figure 10a. Max. horizontal     Figure 10b. Max. horizontal  

displacement – Frame A1     displacement – Frame A2 

 

 
 

Figure 10c. Max. horizontal displacement – Frame A3 

 

5. CONCLUDING REMARKS 

 

The inelastic behaviour of planar RC frames under sequential strong ground motions has been 

investigated. A detailed parametric study of the problem leads to the following main  conclusions: 

 Multiple earthquakes require increased displacement demands in comparison with single 

seismic events. Furthermore, the seismic damage for multiple earthquakes is higher than 

that for single ground motions. These characteristics are very important and should be 

taken into account for the seismic design of structures. 

  The permanent displacements of the structures, which are subjected to sequential ground 

motions, have been investigated. It is found that the sequential ground motions 

accumulate the permanent displacements. Therefore, an accurate estimation of them 

requires taking into account the multiple earthquakes phenomena.  

 The incremental dynamic analysis (IDA) technique under sequential ground motions has 

been also investigated. It is found that the seismic sequences lead to quite different 

responses than the corresponding ones for single seismic events. Furthermore, for the 

examined structures and PGA’s, the collapse appears only for the cases of seismic 

sequences and not for the ‘isolated’ single ground motions. 

Finally, the herein presented procedure can be extended to the case of seismically interacting 

adjacent RC structures under multiple earthquakes [14].  
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Резюме 

Докладът разглежда методите за определяне на винклеровата константа в някои 

съвременни приложни програмни продукти базирани на МКЕ. Разгледани са следните 

програмни системи SCAD, Ansys+CivilFem, “Лира”. Формулирани са съответните изводи. 
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Abstract 

This article examines the methods for determining Winkler modulus in some modern 

application software based on FEM. It addresses the following software systems SCAD, 

Ansys+CivilFem, Lira. In the end the appropriate conclusions are given. 

 

Key words: FEM, beam on elastic foundation, Winkler foundation, Pasternak foundation, 

foundation modulus. 

 

 

 

 

                                                
1 Любен Любенов, гл. ас., инж., ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, София  
2 Банко Банков, проф. д-р.инж., ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, София, banko.bankov@yahoo.com  
3 Константин Казаков, проф. д. т. н. инж., ВСУ „Л. Каравелов”, ул. Суходолска 175, София, kazakov@vsu.bg  



503 

Същност на проблема. 

Методите за определне на параметрите на средата от винклеров или пастернаков тип са 

инзвънредно много; броят им граничи с броя на изследователите. Ще обърнем по-сериозно 

внимание на определянето на винклеровия параметър на леглото с помощта на формули 

използвани в някои съвременни програмни продукти базирани на МКЕ. В този случай от 

първостепенна важност са действителните физически параметри на земната основа. Ще 

разгледаме следните специализирани инженерни програми: SCAD, Ansys+CivilFem, и 

“Лира”. 

 

Възможности предлагани в отделните програмни системи. 

В програмата SCAD са предвидени два режима за определянето им: по модела на 

Пастернак и по модела на слоестото полупространство.  

При първият метод реализиран в SCAD за всеки слой имаме приведен модул на 

деформации, пресметнат по формулата: 
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където: 

0E - еластичен деформационен модул, 

 - коефициент на Поасон. 

Модулът на ъглови деформации се пресмята по добре познатата ни формула: 
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На фиг. 1 са показани диалоговите прозорци свързани с въвеждане на данни и 

извеждане на резултат по двата описани вече метода. 

 

  
 

Фиг.1 

 

От фигурата ясно се вижда, че разликата между определените по двата метода 

параметри могат да се различават съществено. Така за разгледания пример, първия 

параметър по метод 1 е 1,5 пъти по-голям от този по метод 2, а втория е с 1,23 пъти по-голям. 

Тази значителна разлика неминуемо води и до съществена разлика в разрезните усилия на 

горната конструкция.  

За определяне на винклеровата константа при линейно деформируема многослойна 

земна основа в Civil FEM се изхожда от решението на Boussinesq: 

Er

F
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 ,         (7) 

където: 

s - вертикално преместване, 

F - съсредоточен вертикален товар на повърхността на полупространството, 

 - коефициент на Поасон, 

E - еластичен деформационен модул, 

r - радиус вектор на разглежданата точка: 

22 yxr  .         (8) 

Този закон дава безкрайни стойности за вертикалното преместване само под 

приложната точка на товара. Ако предположим, че фундаментът е натоварен с равномерно-

разпределен товар на база решението на Boussinesq ще получим: 
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Изхождаики от физическия смисъл на винклеровата константа и съобразявайки се с (9) 

окончателно имаме: 
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Интегрирането в програмата се извършва по метода на Gauss. Понеже разглеждаме 

многослойна среда, E  и   са приведени (еквивалентни) стойности, получени от изразите на 

Theo de Barros: 
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В програмната система “ЛИРА” са реализирани също два подхода за определяне на 

параметрите 1C  и 2C . Първия подход се базира на хомогенизиране на земния масив, чрез 

въвеждане на еквивалентни стойности на деформационния модул и коефициента на Поасон: 








n

i i

iz

n

i

iiz

E

h

h

E

1

,

1

,





,         (14) 

H

h
n

i

ii
 1



 ,         (15) 

)21( 21



H

E
C ,        (16) 

)1(6
2




EH
C ,         (17) 

където: 

ih - дебелината на разглеждания слой, 

iz , -вертикалното напрежение в разглеждания слой, 

 - коефициент на Поасон, 

E - еластичен деформационен модул, 

n -броя земни пластове. 
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, като сумирането продължава до достигането на скала или до дълбочина 

равна на активната зона на деформациите. 

 

В основата на вторият подход лежи познатата формула, изразяваща физическия смисъл 

на винклеровия коефициент: 

s

F
C 1 ,          (18) 

където: 

s - вертикално преместване, 
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F - вертикален товар на повърхността на полупространството. 

Вертикалното преместване се определя по формулата: 
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zdzs
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 ,         (19) 

където: 

z - послойните деформации на земния масив. 

Те могат да се определят например по метода на Федоровски: 
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където: 

 - сумарното ефективно вертикално напрежение, 

0 - началното ефективно вертикално напрежение, преди прилагането на товара, 

p - допълнителното ефективно вертикално напрежение, 

0E - общ модул на деформации, 

E - еластичен деформационен модул, 

08,0 EE   

 - коефициент, отразяващ степента на стеснените странични деформации; изменя се в 

диапазона от 0,7 до 1. 

 

По същество израза за z  (формула 20) отчита нелинейните свойства на земната основа 

(фиг.2). 

 
фиг. 2 

 

Заключение: 

От направения кратък обзор, се забелязва в колко големи граници се мени винклеровата 

константа за една и съща земна основа, в зависимост от модела по който става нейното 

определяне. Това от своя страна води до големи разлиги в напрегнатото и деформирано 

състояние на връхната конструкция. Очевидно все още няма единна теория, която да описва 

адекватно поведението на земната основа и прилагането на един или друг модел трябва да 

бъде подложено на сериозен анализ.  
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РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ РЕГУЛИРУЕМИ ВИБРОГАСИТЕЛИ 
 

М. Мелкумян
1
 

 

Резюме 

Регулируемият виброгасител или (TMD) е известен като пасивна вибро-защита на 

сградите. В работата е направен опит да се намерят оптималните параметри на TMD под 

формата на допълнителен гъвкав десети етаж (AFUF), в 9-етажна сграда. Ефективността на 

един амортисьор, настроен за първата честотна форма на вибрация на сградата не е много 

висока. Ето защо, три виброгасителя, настроени за първите три честотни форми на вибрации 

на сградата се считат за много по-ефективни. Мултивариантните анализи на такава 

конструкция позволяват се намерят оптимални корелации на твърдостта и масата на 

виброгасителите, което позволява значително намаляване на срязващите сили и 

премествания (около 2 пъти) в сравнение със сградите без TMD. Въпреки това, решението с 

TMD във формата на AFUF съдържа някои недостатъци, които са описани в публикацията. 

По тази причина, авторът е предложил осигуряване на гъвкавост за амортисьорите с 

използване на гумено-стоманени лагери с ламинирана гума. В такъв случай AFUF ще се 

превърне в допълнително изолиран най-горен етаж (AIUF). От динамичното изпитване на 

съществуваща 9-етажна жилищна сграда преди и след изграждането на AIUF може да се 

направи заключението, че предложеният метод AIUF води до повишаване на земетръсната 

устойчивост на сградите, поради намаляване на срязващата сила на ниво партер с 

коефициент от 1,76, като в същото време изместването на плочата на нивото на 9 етаж 

намалява 2,2 пъти. 

 

VARIOUS TYPES OF TUNED MASS DAMPERS IN THE FORM OF AN ADDITIONAL 

UPPER FLOOR FOR EARTHQUAKE PROTECTION OF EXISTING BUILDINGS 
 

Mikayel Melkumyan
1
 

 

Summary 

Tuned Mass Damper (TMD) is one of the methods, known as a passive vibro-protecting 

device. The attempt to find the optimal parameters of TMD in the form of an additional flexible 

upper tenth floor (AFUF) in a 9-story frame building is presented. The efficiency of a single mass 

damper tuned to the first mode of building vibration is not very high. Therefore, three dampers 

tuned to the first three vibrations modes of the building are considered much more effective. The 

multi-version analyses of such structure allowed to conclude that in this case optimal stiffness and 

mass correlations of dampers could be found that enable significant reduction of shear forces and 

displacements (for about 2 times) compared to the building without TMDs. However, solution of 

TMD in the form of AFUF contains some deficiencies, which are described in the paper. Therefore, 

the author has suggested providing flexibility to the damper using laminated rubber-steel bearings. 

In such case the AFUF will turn into an additional isolated upper floor (AIUF). Dynamic testing of 
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the existing 9-story apartment frame building before and after erection of AIUF brought to 

conclusion that the proposed AIUF method leads to upgrading earthquake resistance of buildings 

due to reduction of shear force at the ground floor level by a factor of 1.76 and at the same time the 

displacement at the 9
th

 floor slab level decreases 2.2 times. 

 

1. Background and Linear Analyses of a Building with and without TMD in the form of 

an additional upper floor 

 

Basically TMD is a single-degree-of-freedom appendage of the primary structure [1]. 

Dampers have been widely investigated in connection with seismic protection problems [2, 3, 4]. 

The natural frequency of TMD should be equal to the forced vibration frequency of the structure to 

be protected, which as a rule is represented in a form of a single-degree-of-freedom (SDOF) system. 

However, during earthquakes, forced vibrations are neither harmonic, nor have a preset frequency 

and buildings are not SDOF systems. But in spite of the chaotic nature of the ground motion, 

response of linear oscillator is similar to harmonic vibration process with the period equal to that of 

linear oscillator. Therefore, if the first vibration mode is the most significant one during 

earthquakes, then the natural frequency of the damper should be equal to the first mode frequency 

of structure vibration [5]. An additional upper floor for the buildings has been proposed as a 

vibration damper – TMD [6, 7] and it could be erected on the existing buildings to increase their 

seismic resistance, without requiring the tenants to leave the building.  

The attempt to find the optimal parameters of TMD in the form of an additional flexible upper 

tenth floor (AFUF) in 9-story frame buildings, using accelerograms of various earthquakes is 

presented below. At this step the building design model including the TMD is assumed to be a 

cantilever beam with masses concentrated at the floor levels. The equations of the forced vibrations 

of such a system are given by the formula [5]:  

          ,011111110   kkkkkkkkkkkkkkkk yyayyayyayyayym    

where mk, ak, yk are the mass, stiffness and displacement of the k
th

 floor of the building, mr=m10, 

ar=a10, yr=y10 are the mass, stiffness and displacement of the TMD-AFUF,  /k  is the 

coefficient of viscous damping of the k
th

 floor, and )(0 ty  is the ground acceleration (accelerogram). 

The values of floors’ stiffness and mass of the investigated building are as follows: 

a1 = a2 = … = a9 = 897000 kN/m;  m1 = m2 = … = m8 = 360 
m

skN 2
; m9 = 430 

m

skN 2
.  

Substituting these data (at k=0), the periods of the first three vibration modes of the building 

in the direction of shear walls (with door opening at column) without TMD were obtained: 

T1 = 0.778 s, T2 = 0.261 s, T3 = 0.159 s. The building with TMD was analyzed using 

12 accelerograms (Tab. 1) of strong earthquakes with the purpose to obtain the minimal values of 

the base shear forces, to determine corresponding optimal values of  = mr/m1 and d = ar/a1, and to 

compare the received results with those calculated for the building without TMD. The results are 

showing that AFUF reduces the lateral forces by about 35% in average. Seismic loads and lateral 

forces, as well as displacements along the height of the building for both cases with and without 

TMD are shown in Figure 1. These results also indicate that the efficiency of a single mass damper 

in the form AFUF tuned to the first mode of building vibration is not so high. The mean values of 

the optimal parameters derived from Table 1 are the following:  = 0.83 and d = 0.02. Thus, the 

mass of TMD is equal to about 9% of the total mass of the building and its stiffness is about 

50 times less than the stiffness of the building’s typical floor. 

However, three dampers tuned to the first three vibrations modes of the building are 

considered much more effective and, therefore, a building structural solution with three TMDs has 

been proposed. When analyzing any building with TMDs, the number of vibration modes that 
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should be taken into account is equal to the number of TMDs, with addition of at least the next three 

modes [7]. Thus, for the buildings with three dampers as it is schematically illustrated in Figure 2 at 

least six vibration modes should be encompassed in the analysis. The multi-version analyses of such 

structure allowed to conclude that in this case optimal stiffness and mass correlations of dampers 

could be found that enable significant reduction of shear forces and displacements (for about 2 

times) compared to the building without TMDs. 

It has to be noted that in case of consideration of non-linearity for both the building and TMD 

structural elements its effectiveness significantly increases [5, 6, 7]. Results of the non-linear 

analysis are discussed below in Section 3. Reduction of lateral forces and displacements in the 

building with TMD takes place due to increase of vibration period of the whole system (building 

plus the TMD) and decrease of the first mode participation factors. However, a new type of second 

vibration mode appears and becomes prevailing, which results in the TMD oscillations in anti-phase 

relative to the building along the whole duration of the earthquake accelerogram [6, 8]. 

 

Table 1. Optimal parameters of TMD and base shear forces of a 9-story building analyzed  

by 12 time histories with and without damper 

 

Earthquakes  

Optimal parameters 

determined for 

each time history 

Base shear forces (kN) of the 

building 

 d with TMD without TMD 

Ferndale, USA 7.10.1951, 44W 0.50 0.0150 1600 2680 

Ferndale, USA 7.10.1951, 46E 1.25 0.0334 2740 4320 

Ferndale, USA 21.12.1954, 44W 0.50 0.0100 7380 11220 

Ferndale, USA 21.12.1954, 46E 1.00 0.0075 8600 12560 

Ulcinj-2, Yugoslavia 15.04.1979, N-S 1.00 0.0075 3900 5180 

Ulcinj-2, Yugoslavia 15.04.1979, N-E 1.25 0.0334 7260 11700 

Herceg Novi, Yugoslavia 15.04.1979, N-S 1.00 0.0265 6200 10080 

Herceg Novi, Yugoslavia 15.04.1979, N-E 1.25 0.0334 5200 7780 

Ferndale, USA 3.10.1941, H60 0.75 0.0334 1318 1856 

Hollister, USA 9.03.1949, H21 0.50 0.0100 2240 3900 

Eureka, USA 21.12.1954, H10 0.50 0.0200 5620 8400 

Taft, USA 12.01.1954, H70 0.50 0.0120 1100 2040 

 

 

 
Figure 1. Seismic loads (a), lateral forces 

(b) and displacements (c) of the 9-story 

building without (solid line) and with 

(dashed line) the TMD analyzed by the 

9.03.1949, H21 Hollister accelerogram 

Figure 2. Schematic of the 9-story building 

with three TMDs tuned to its first three natural 

frequencies (a) and six vibration modes taken 

into account (b) in the analysis of the building 
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2. Justification of Transition from the Concept of Flexible Upper Floor to the Concept of 

Isolated Upper Floor 

 

The TMD in the form of AFUF considered above was implemented on the R/C 9-story 

building (Fig. 3). It can be seen that the AFUF represents a structure made of steel columns 

supporting a thick R/C slab. This building was tested using a powerful vibration machine installed 

on the slab of the 9
th

 floor. Tests were carried out in two stages – before and after erection of AFUF. 

Comparison of the results of tests with the analytical results has confirmed the fittingness of AFUF 

for application in the existing building [7]. Nevertheless, it became obvious that such a structural 

solution of AFUF contains some deficiencies from the practical point of view. In order to rigidly 

connect steel columns to the structural elements of the building, these columns should have 

sufficiently big cross-sections. But in this case the only way to provide the needed flexibility to the 

AFUF is to increase the height of steel columns (more than 4 m). However, this measure on one 

side reduces the resistance of AFUF against wind and on the other side raises its gravity center very 

high above the existing building. Therefore, during strong ground motions the flexible upper floor, 

though protecting the existing building, may itself suffer severe damages or even be destroyed 

causing damages to the building. Another deficiency is that no exterior and interior walls shall be 

constructed around and inside the space of the flexible floor as they will restrict its large horizontal 

displacement. Because of that and the possibility of partial or total destruction of AFUF during 

strong earthquakes it cannot be occupied and does not possess sufficient reliability. All the above 

justifies the necessity to change the conceptual solution of this floor while keeping its idea. The 

author of this paper has suggested providing flexibility to the damper using laminated rubber 

bearings (LRBs) [5, 6]. Obviously, in such case the known AFUF will turn into an additional 

isolated upper floor – AIUF (Fig. 4). 

 

  
 

Figure 3. General view of the 9-story 

building with the TMD-AFUF 

constructed above it 

Figure 4. Change of the concept of the additional 

upper floor from flexible to isolated 

 

Thus, the thin flexible columns are changed to seismic isolation LRBs and the slab, 

representing the mass of the flexible floor, is also changed to a whole upper floor connected to the 

existing building via LRBs. It is important to note that in the proposed solution the R/C slab of 

AIUF is constructed right above the LRBs and comprises the largest portion of the damper (AIUF) 

mass. Therefore, the gravity center of the damper in this new structural solution is very close to the 

existing building. Actually, AIUF itself above the isolation interface is a rigid structure, which 

being supported by LRBs undergoes practically no deformations during the earthquakes. 

Consequently, the suggested new concept of a TMD creation on top of the existing building allows 

not only to increase its seismic resistance and reliability of the whole system, but also to enlarge its 

useful space, which can be used for many different purposes.  
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3. Non-Linear Seismic Response Analysis and Dynamic Tests of the 9-Story Full-Scale 

Existing Building before and after Erection of AIUF  

 

The method of AIUF was used in earthquake protection design and implementation for two 

existing R/C 9-story standard design buildings (Fig. 5). A special structure connecting the AIUF to 

the building was developed (Fig. 6).  At the level of upper truss belts R/C slab is designed. The roof 

and the exterior walls of the AIUF were designed using light, “sandwich” type elements (Fig. 7). 

Free vibration periods of this type of buildings were determined by the author of this paper based on 

the measurements of micro oscillations on a large number of undamaged buildings. The following 

results were obtained: first mode vibration period in transverse direction (along the R/C frames with 

weak beams and with shear walls) Ttrans= 0.48 sec in average, and in longitudinal direction (along 

the R/C frames with strong beams) Tlong= 0.59 sec in average. Similar results for undamaged 

buildings are indicated in [9].  

 

  

 
 

Figure 6. Steel rigid trusses 

constructed on the top of 9-story 

building and at the bottom of AIUF 

providing reliable connection of 

AIUF with the building by LRBs 

 

Figure 5. General views of the two existing R/C 9-story 

apartment buildings protected by AIUF  

 

 
  

Figure 7. The inner space of AIUF  

at the construction completion stage 

Figure 8. Design model of 9-story building  

protected by AIUF  

 

The design model of the building is presented in Figure 8. Seismic response analysis was 

carried out for the building with and without AIUF, using degrading tri-linear model for columns 

and bilinear model for rubber bearings, as well as the Melkumyan model for shear walls [10], and  

using 7.12.1988, X direction Spitak Earthquake accelerogram scaled to 0.4g. The main results of 

non-linear seismic response analysis are given in Figure 9 and Table 2. The small scale of Figure 9 

makes it hard to see and understand the behavior of LRBs. Therefore, the hysteresis loops for one 

LRB in a larger scale are presented in Figure 10. From the obtained results it can be seen that the 

R/C columns and shear walls of the building protected with TND are mainly in the cracking stage, 
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although yielding does occur in the shear walls of the lower four floors. Comparative analysis of the 

same building without TMD shows that under the action of the same accelerogram the columns are 

in the yielding and shear walls are in the ultimate stages of deformation [5, 6]. Thus, the TMD 

provides sufficient earthquake protection to the building under consideration as the stress-strain 

state level in bearing structures significantly decreases. The non-linear seismic response analysis 

proves that with AIUF acting as a TMD seismic loads experienced by the building could be reduced 

along the height of the building by about 2.5 times in average.  

It was also decided to conduct dynamic tests of these buildings in two stages: first without 

AIUF, and then with it in resonance mode using unprecedented by its power vibration machine, 

which provided excitation of inertial horizontal loads allowing imitation of the design level seismic 

impact [8]. The testing was held in transverse direction in resonance regime on the first vibration 

mode and it appeared necessary to make three stages of loading: the mass of eccentrics at the 

vibrator shafts was equal to 1920 kg at the 1
st
 stage, 2880 kg at the 2

nd
 stage and 3840 kg at the 3

rd
 

stage. 
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without AIUF with AIUF without AIUF with AIUF Figure 10. Force-displacement 

relationship for a rubber bearing 

of AIUF 

 

Figure 9. Restoring force - floor drift relationships for each 

floor of the building without and with AIUF  

 

Table 2. The values of horizontal seismic lateral forces and stages of deformation obtained by 

non-linear seismic response analysis of R/C 9-story apartment building with and without AIUF 

 

Story 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AIUF 

Building without AIUF 

Lateral seismic forces, kN 11601 11286 10589 9981 9548 9241 8803 7851 4723 - 

Stages of 

deformation  

In columns Y Y Y Y Y Y Y C C - 

In shear walls U U U U U Y U Y Y - 

Building with AIUF 

Lateral seismic forces, kN 8332 8199 7154 6603 5130 4014 2927 1720 958 1315 

Stages of 

deformation  

In columns C C C C C C C E E E 

In shear walls Y Y Y Y C C C C E - 

E – elastic, C – cracking, Y– yielding, and U – ultimate stages of deformation 

 

Accordingly, the first mode vibration period increased gradually, growing up to 0.96 sec in 

the 3
rd

 stage. In the building test without AIUF the design intensity (VII by MSK-64 scale) impact 
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was exceeded for about 6%. This was necessary, but insufficient condition for continuation of the 

experiment and permission of AIUF erection. It is needed to define how reliably the building would 

withstand the design impacts. In the given case the period at the 3
rd

 testing stage appeared to be 

greater by 35% than the initial one, while the design load was exceeded for 6%. Along with that no 

damage was observed in the bearing structures. This means the building is capable to withstand 

reliably the design intensity VII impact [5, 8]. That is why a decision was made to continue testing 

and permit erection of AIUF for upgrading the earthquake resistance of the building. 

Before proceeding to the vibration testing of the building with AIUF it was necessary to 

define its dynamic characteristics in order to tune the damper correctly. Its damping factor 

comprised 7.5%. Testing of the building with AIUF again was held in resonance regime with 

masses of eccentrics at the vibrator shafts equal to those at the 3
rd

 stage of testing without the AIUF, 

but in two vibration modes: AIUF and the building oscillate in the same phase (mode I/1), and 

AIUF oscillates in the anti-phase to the building (mode I/2). Comparison of the obtained shear 

forces at the ground floor level and displacements at the level of 9
th

 floor slab have shown that in 

testing the building with AIUF only in the I/1 vibration mode thanks to the AIUF shear force and 

displacement are reduced by factors of 1.97 and 2.2, respectively. If the influence of I/2 vibration 

mode is considered as well, shear force will decline by a factor of 1.76. At the same time the drift of 

AIUF, or specifically the LRB displacement, exceeds the maximum drift of a story in the building 

by a factor of 4.3. However, this does not prevent using the AIUF space for various purposes, since 

its structures remain almost un-deformed. That is why AIUF compares favorably with AFUF.  

 

4. Conclusions 

 

Tuned mass dampers as additional upper floors in the form of AFUF or AIUF are suggested 

and presented. The efficiency of a single mass damper tuned to the first mode of building vibration 

is not very high. Three dampers tuned to the first three vibrations modes of the building are 

considered much more effective as in this case optimal stiffness and mass correlations of dampers 

could be found that enable significant reduction of shear forces and displacements (for about 2 

times) compared to the building without TMD.  

Deficiencies of AFUF are described and, thus, providing flexibility to the damper using LRBs 

is suggested. Transition from the concept of AFUF to the concept of AIUF is justified. The non-

linear seismic response analysis proves that with AIUF, acting as a TMD, seismic loads (the strain-

stressed state level) experienced by the building could be reduced along the height of the building 

by about 2.5 times in average.  

Dynamic testing of the existing 9-story building before and after erection of AIUF allows to 

conclude that the proposed AIUF method leads to upgrading earthquake resistance of buildings and 

that AIUF brings to reduction of shear force at the ground floor level by a factor of 1.76 and at the 

same time the displacement at the 9
th

 floor slab level decreases 2.2 times. 
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НОСИМОСПОСОБНОСТ НА ЕДНООТВОРНА СТОМАНОБЕТОННА РАМКА 

С ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

 

Дария Михалева
*
 

 

Резюме 

Стоманобетонните рамкови конструкции с носеща тухлена зидария може да се 

прилагат за сеизмично осигуряване на нискоетажни сгради. С вграждането на тухлена 

зидария в стоманобетонните рамки се постига значително повишаване на 

носимоспособността и коравината на конструкцията. Общата носимоспособност на тази 

система зависи до голяма степен от напрегнатото състояние на зидарията предвид 

образуването на пукнатини при хоризонтално знакопроменливо натоварване.  

В настоящия доклад е представена зависимост за определяне на носимоспособността на 

едноотворна стоманобетонна рамка с тухлена зидария с взимане под внимание на 

нелинейното поведение на системата. 

 

Ключови думи: стоманобетонна рамка, тухлена зидария, носимоспособност, 

сеизмично въздействие. 

 

BEARING CAPACITY OF ONE-BAY REINFORCED CONCRETE FRAME 

INFILLED WITH BRICK MASONRY DURING SEISMIC ACTIONS 

 

Dariya Mihaleva
* 

 

Summary 

The reinforced concrete frames infilled with brick masonry may be applied to a seismic 

design for low-rise buildings. With addition of brick masonry into the reinforced concrete frames a 

significant increase of the load-bearing capacity and stiffness of the structure is achieved. The total 

capacity of this system depends to a great extent on the stress state of the masonry accounting the 

formation of cracks due to lateral cyclic loads. 

In this report is presented an expression for determining the load-bearing capacity of one-bay 

reinforced concrete frame infilled with brick masonry taking into account the non-linear behavior of 

the system. 

 

Keywords: reinforced concrete frame, brick masonry, bearing capacity, seismic action. 
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1. Увод 

Поведението на стоманобетонните рамки с тухлена зидария при сеизмични въздействия 

е предимно нелинейно и зависи от напрегнатото състояние и деформационните капацитети 

на отделните компоненти (стоманобетонна рамка и зидария). При ниска стойност на 

хоризонтално натоварване зидарията и рамката работят като монолитна система, докато при 

повишаване на натоварването зидарията се стреми към отделяне от рамковата конструкция, 

поради възникване на опънни напрежения в ненатоварените ъгли на стената. Освен това, 

настъпва образуване на пукнатини в зидарията, които съществено намаляват коравината на 

системата. Общата носимоспособност на системата би следвало да се определи с отчитане на 

степента на пукнатинообразуване в зидарията и пластифициране на рамката. Това може да се 

постигне с прилагането на нелинеен статичен анализ на системата. 

 

2. Анализ с модели на тухлени стени със стоманобетонни рамки 

Изследвани са три вида тухлени стени с рамки, които отразяват разликата в 

геометричните размери на зидарията и на рамката: къса (25СТ200), квадратна (25СТ280) и 

дълга (40СТ400) стена (фиг. 1). От гледна точка на физическите параметри на зидарията са 

разгледани три случая за най-често прилаганите комбинации на марка на тухлите и разтвора: 

Т/Р-7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10. 

 

 
Фиг. 1. Геометични параметри на изследваните рамки със зидария 

Анализът на системата е извършен с помощта на програмен продукт Midas Gen при 

постоянно вертикално, равномерно разпределено върху ригела на рамката и постъпково 

нарастващо хоризонтално натоварване. Приложено е следното вертикално натоварване: 

V=10 kN/m за модел 25СТ200 и V=20 kN/m за модели 25СТ280 и 40СТ400. 
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3. Резултати от изследванията на трите модела 

В началният етап на хоризонтално натоварване (отляво надясно) компонентите на 

системата рамка със зидария работят съвместно, т.е. системата демонстрира монолитно 

поведението. При определена степен на натоварване, деформираната схема на зидарията се 

характеризира със стремеж на отлепване от рамката в горния десен и долния ляв ъгъл на 

стената поради възникване на опънни напрежения. В перпендикулярно направление се 

пораждат натискови напрежения, които обуславят формирането на контактните зони между 

рамката и зидарията в горния ляв и долния десен ъгъл на системата. Това е съпроводено с 

образуване на пукнатини в зидарията, чиято ориентация и местоположение зависи предимно 

от геометричните размери на стената. Максималните напрежения в зидарията са 

ориентирани в диагонално направление, като за всеки от трите модела – 25CT200, 25CT280 и 

40CT400 разпределението на напреженията зависи от степента на пукнатинообразуване в 

зидарията. При трите комбинации за марка на тухлите и разтвора – 7,5/5; 10/7,5 и 12,5/10 не 

се наблюдава съществено изменение, както на деформирана схема на системата, така и на 

пукнатинообразуването. На фиг. 2, фиг. 3 и фиг. 4 са илюстрирани деформираните схеми, 

разпределението на напреженията и пукнатинообразуването при марка на T/P-10/7,5 на къса, 

квадратна и дълга зидария. 
 

 

Фиг. 2. Напрежения и пукнатини в зидарията на модел 25СТ200 
 

 

Фиг. 3. Напрежения и пукнатини в зидарията на модел 25СТ280 
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Фиг. 4. Напрежения и пукнатини в зидарията на модел 40СТ400 

За изследваните системи са получени конкретни стойности на хоризонталната сила, 

при която се образуват пукнатини в зидарията Vcr и максималната хоризонтална сила Vu при 

трите комбинации за марка на тухлите и разтвора и са представени на фиг. 5 и фиг. 6.  

Носимоспособността на рамка със зидария се влияе чувствително от физичните 

характеристики и размерите на зидарията. Проведените изследвания показват по-съществено 

влияние на размерите на стените, като при два пъти увеличена дължина носимоспособността 

на системата нараства до 60%. При повишаване на якостните характеристики на тухлите и 

разтвора носимоспособността на системата се увеличава до 40%.  

Стойността на пукнатинообразуващата сила Vcr също се влияе значително от 

геометрията на стената, като при увеличение на дължината на стената два пъти Vcr нараства 

до 100%. 
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Фиг. 5. Максимална хоризонтална сила    Фиг. 6. Пукнатинообразуваща хоризонтална сила 

Отношението на пукнатинообразуващата и максималната хоризонтална сила Vcr/Vu 

може да бъде индикатор за степента на натоварване, при която настъпва съществено 

редуциране на коравината на системата. Това отношението се изменя в тесни граници при 

различните марки на тухлите и разтвора, поради което може да се определят следните 

осреднени стойности на Vcr/Vu - 0,45; 0,53 и 0,58, съответно при къса, квадратна и дълга 

зидария. 

С увеличаване на отношението Hw/Lw се получава намаляване на отношението Vcr/Vu 

т.е. при късите обрамчени зидарии образуването на пукнатини настъпва при по-малка 

стойност на хоризонталната сила спрямо максималната сила. От анализът на резултатите е 

установена относително линейна зависимост между отношенията Vcr/Vu и Hw/Lw, която 

може да се представи с израза: 
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където: Hw и Lw са височината и дължината на зидарията. 

 

4. Нелинеен статичен анализ на самостоятелна стоманобетонна рамка 

За сравнение на носимоспособностите на двете системи (рамка и зидария) е извършен 

нелинеен статичен анализ на самостоятелната стоманобетонна рамка на модели – 25CT200, 

25CT280 и 40СТ400. Стоманобетонните рамки на посочените по-горе модели са обозначени 

със съответните наименования – 25Р200, 25Р280 и 40Р400. Анализът е проведен при 

постоянно вертикално и постъпково нарастващо хоризонтално натоварване с помощта на 

програмен продукт SAP2000. Получените носимоспособности на стоманобетонните рамки са 

представени на фиг. 7, фиг. 8 и фиг. 9, където са нанесени и носимоспособностите на същите 

рамки със зидария за съпоставка на резултатите. 
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Фиг. 7. Носимоспособност      Фиг. 8. Носимоспособност 

на 25Р200 и 25CT200     на 25Р280 и 25CT280 
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Фиг. 9. Носимоспособност      Табл. 1. Участие на рамка 

на 40Р400 и 40CT400      и зидария в Vu [%] 

От носимоспособностите на стоманобетонната рамка и на системата „рамка със 

зидария” може да се определи участието на двата компонента в общата хоризонтална сила 

Vu. В табл. 1 е представено процентно участието на рамката и зидарията във Vu. За 

разгледаните модели резултатите показва, че приноса на зидарията в носимоспособността на 

системата варира от 62% до 81%, докато на рамката от 19% до 38%. 

 

5. Премествания на системата „рамка със зидария” и самостоятелна рамка 

Моделите на рамка със зидария с крайни елементи (FEM) са изследвани до достигане 

на хоризонтално преместване, след което носимоспособността и коравината на системата 

значително се редуцират, поради преминаване на образуваните пукнатини през цялото 

сечение на зидарията. Получените хоризонтални премествания Δu съответстват на наклони 

на скосяване θu = Δu/H = 1,0%; 0,7% и 0,5%, съответно за къса (25CT200), квадратна 

(25CT280) и дълга (40CT400) зидария. Множество експериментални резултати показват, че 
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след достигане на максималната хоризонтална сила, носимоспособността на системата не се 

изменя съществено до граничното преместване, което съответства на наклон на скосяване θ 

до 1%. Тази гранична стойност на θ се препоръчва и от няколко норматива, като БДС EN 

1998-1 [5], NBC-105 [7], NSR-98 [8] и др. 

На базата на проучени експериментални резултати (Coi, Alcocer, Tomazevic, Pena, Imran 

и др.) преместването при образуване на пукнатини в зидарията е прието Δcr = 0,1%H, т.е. при 

наклон на скосяване θcr = 0,1%. 

Въз основа на резултатите от моделите с крайни елементи на къса, квадратна и дълга 

зидария е изведена квадратна зависимост между отношенията Δcr/Δu и Hw/Lw, която може да 

се представи със следния израз: 
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Въз основа на получените резултати за хоризонталната сила V и съответното 

преместване Δ са построени работните диаграми на рамки със зидария - 25СТ200, 25СТ280 и 

40СТ400 и на съответните самостоятелни рамки – 25Р200, 25Р280 и 40Р400 (фиг. 10 и 

фиг. 11). 
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Фиг. 10. Работна диаграма     Фиг. 11. Работна диаграма 

на 25Р200 и 25CT200     на 25Р280 и 25CT280 

При линейно поведение хоризонталното преместване на двете системи - рамката със 

зидария и самостоятелната рамка, не се различава чувствително (до 20%), докато при 

нелинейно поведение пълнежната зидария значително редуцира граничното преместване, 

което намалява до 27% от преместването на самостоятелната рамка. 

 

6. Заключение 

С ангажиране на зидарията да работи съвместно с рамкови конструкции в сеизмични 

райони се постига съществено повишаване на носимоспособността, коравината и 

дуктилността на конструкциите, като същевременно се намалява деформациите от 

хоризонтално натоварване.  

Общата носимоспособност на стоманобетонна рамка с тухлена зидария се формира 

основно от носимоспособността на зидарията и в по-малка степен от носимоспособността на 

рамката.  
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЕВРОКОД 8 ПРИ 

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ В 

БЪЛГАРСКАТА СТРОИТЕЛНА ПРАКТИКА 

 

Йордан Милев
1
 

 

Резюме 

Разработката цели да коментира проблемите при прилагането на Еврокод 8 за 

изследване на стоманобетонни конструкции в българската строителна практика. Обърнато е 

внимание на някои конструктивни и икономически проблеми, както и на някои противоречия 

в самия Еврокод 8. Специално са разгледани някои от важните му проблеми, както следва: 

редуциране на коравините на стоманобетонните конструкции при линеен анализ, размерите 

и конструирането на крайните усилени зони на стоманобетонните стени, изследването на 

срязване в критичните зони за високо ниво на дуктилност DCH, оразмеряването на връзките 

колона-греда при рамковите конструкции и др. Направено е икономическо сравнение между 

стоманобетонни конструкции изследвани в съответствие с българските сеизмични норми 

(Наредба 2) и Еврокод 8. Дадени са предложения как да бъде прилаган Еврокод 8 в 

българската строителна практика така, че да бъдат постигнати оптимални технико-

икономически резултати. Направени са сравнения с изискванията на други съвременни 

сеизмични норми – американските и японските.  

 

SOME PROBLEMS APPLYING EUROCODE 8 FOR ANALYSIS OF 

RC STRUCTURES IN BULGARIAN CONSTRUCTIONS PRACTICE 

 

Jordan Milev
1
 

 

Abstract 

The main purpose of presented paper is the classification of main problems in application of 

Eurocode 8 for analysis of RC Structures in Bulgarian construction practice. The analysis is focused 

to some structural and economical problems as well as on some contradictions in Eurocode 8 itself. 

Special attention is paid to the following problems: stiffness reduction of RC elements for linear 

analysis, dimensions and detailing of confined boundary areas of shear walls, shear resistance 

analysis of shear walls for DCH in critical zone, design and detailing of beam-column joints in 

frame structures, etc. Economical comparison of structures designed according to current Bulgarian 

seismic code (Ordinance 2) and Eurocode 8 is presented.  Some conclusions are made how to apply 

Eurocode 8 in Bulgarian construction practice in order to achieve the most economical solutions. 

Comparisons with requirements of US and Japanese seismic codes are made. 
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1. Въведение 

Въвеждането на конструктивната система Еврокодове като официални нормативни 

документи за проектиране на строителните конструкции в България несъмнено ще повиши 

сигурността на новопроектираните сгради. От друга страна обаче, се очакват и някои 

проблеми при прилагането на тези съвременни нормативни документи в българската 

проектантска и строителна практика.  

Основна цел на настоящата разработка е да бъде обърнато внимание на основните 

групи проблеми, които биха възникнали при реалното прилагане на конструктивната система 

Еврокодове. Особено внимание е обърнато на конструктивните и икономическите проблеми, 

които ще възникнат при прилагането на Еврокод 8.  
 

2. Основни проблеми при прилагането на Еврокод 8 в България 

Основните групи проблеми, които се очакват при прилагането на Еврокод 8, могат да 

бъдат систематизирани, като: конструктивни, нормативни, икономически и допълнителни.  

Конструктивните проблеми от своя страна могат да бъдат класифицирани, както 

следва: 

- Завишени изисквания към определени изчислителни проверки, конструктивни 

правила и др., водещи до  нетипични за българската строителна практика решения; 

- Необходимост от прилагане на нови съвременни технологии при изпълнение на 

строителните конструкции (бетони с по-висока якост, ефективно снаждане на 

армировката, съвременни детайли за осигуряване на стабилно сеизмично поведение 

и др.), за които липсва достатъчно практика в България; 

- По-високи конструктивни изисквания към архитектурното и функционалното 

решение 

Подробен анализ на нормативните изисквания на [1] е направен в [4]. В разгледаните 

примери е обърнато внимание на основните различия между предписанията, дадени в [1] и 

[3]. Като абсолютно нови изисквания на [1] сравнено с [3], могат да бъдат изброени, както 

следва: 

- Въведено е ново сеизмично райониране, базирано на съвременните дефиниции за 

сеизмичен хазарт; 

- Въведено е ново гранично състояние – ограничаване на повредите 

- При моделирането се редуцират коравините на елементите, в които се очакват 

пластични деформации; 

- Изисква се прецизно уточняване на регулярността на конструкцията на сградата в 

план и по височина, като за целта са дадени количествени изисквания; 

- Ограничаването на междуетажните премествания е базаирано на гранично 

състояние ограничаване на повредите; 

- Капацитивна корекция на усилията от анализа за случая на стоманобетонни 

конструкции; 

- Прилага се принципът на капацитивното проектиране, който изисква 

проектирането на конструкциите чрез осигуряване на адекватна носеща 

способност, коравина и дуктилност.  

Като следствие на прилагането на принципа на капацитивното проектиране, 

изследването на стоманобетонните конструкции в съответствие с [1] е напълно различно, 

сравнено с българската строителна практика, обусловена от [3]. Основните съвършено нови 

конструктивни проблеми, с които ще се сблъскат българските строителни инженери, 

например при проектирането на стоманобетонни стенни конструкции, могат да бъдат 

систематизирани, както следва: 

- Осигуряване на локална дуктилност, чрез проектиране на подходящи услилени 

крайни зони в критичната зона на стоманобетонни стени. Изискванията за локална 

дуктилност водят най-често или до увеличаване на дебелината на стената в 

критичната зона, или до използването на локални уширения („дъмбели”) в краищата 
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на напречното сечение на стената – и двете решения са нетипични за българската 

строителна практика; 

- Прилагане на „ограничен бетон” при конструирането на усилените зони; 

- Напълно различни оразмерителни проверки, както при изследването за носеща 

способност за огъващи моменти и осова сила, така и за срязващи сили. Особено 

завишени са изискванията при изследване за носеща способност за срязващи сили 

на стени за ниво на дуктилност високо (DCH), както по натисков, така и по опънен 

диагонал; 

- Въведени са напълно нови проверки, сравнено с [3], като например за срязване при 

основата за случая DCH; 

- При изчисляване на носимоспособността за огъващ момент и осова сила на 

сечението на стената трябва да се вземе под внимание вертикалната армировка в 

стеблото (цялата междинна армировка); 

- Съставените (сложни) сечения на стените от свързани или пресичащи се 

правоъгълни части (L-, T-, U-, I- или подобни сечения), трябва да се разглеждат като 

интегрални единици, състоящи се  от стебло или стебла + пояси (фланшове) 

- Конструктивните правила са доста по-сложни и различни от тези в [3];  

- и много други (виж [4] за повече информация). 

За случая на стоманобетонни рамкови конструкции разликите между [1] и [3] са 

значително по-големи и изискват от българските строителни инженери значителни нови 

познания. Най-основните нови изисквания, могат да се формулират, както следва: 

- Осигуряване на локална дуктилност, чрез проектиране на подходящи критични зони 

в гредите и колоните, базирани на прилагане на „ограничен бетон” при 

конструирането им; 

- Осигуряване на „силни колони” и „слаби греди” на базата на определена 

изчислителна процедура; 

- Напълно различни оразмерителни проверки, както при изследването за носеща 

способност, както за огъващи моменти и осова сила, така и за срязващи сили. 

Особено завишени са изискванията при изследване за носеща способност за 

срязващи сили на гредите и колоните за DCH;  

- Въведени са напълно нови проверки, сравнено с [3], като например за изследване на 

връзките „колона-греда”; 

- Конструктивните правила са доста по-сложни и различни от тези в [3]; 

-  и много други (виж [4] за повече информация). 

Всички формулирани по-горе нови конструктивни изисквания на [1] в сравнение с [3] 

водят до по-висока цена на строителната конструкция. 

Допълнително завишаване на цената й ще бъде предизвикано и от значително по-

строгите изисквания на [1] относно регулярността на конструкцията, което ще предизвика 

някои компромиси с архитектурата и функцията на сградата. 

Наред с описаното по-горе, могат да бъдат формулирани и някои нормативни 

проблеми, най-важните, от които са, както следва: 

- Големи и принципни разлики между действащата Наредба 2 – [3] и ЕС 8 – [1]; 

- Някои от Националните приложения към ЕС 8 – [1], са прекалено общи и не 

решават проблема, който им е поставен. 

 

3. Сравнителен пример на изследване на сграда със стоманобетонна стенна 

носеща конструкция, съгласно [1] и [3] 

Разгледана е сграда с типична стенна носеща конструкция, която е изследвана в 

съответствие с [1], за различни нива на дуктилност (DCM и DCH), както и съгласно [3]. 

Схема на конструкцията е показана на Фиг.1, а изчислителният й модел е показан на Фиг.2. 

На Фиг.3 са показани съответните приети проектни спектри на реагиране съгласно [1] и [3]. 

На Фиг.4 са показани разрезните усилия от анализа в една стена. Разрезните усилия са 
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капацитивно корегирани в случая на изследване съгласно [1]. На Фиг5.÷Фиг.7 е дадено 

резюме от оразмеряването на разглежданата стена съгласно [3] и [1]. Техникоикономическо 

сравнение на получените резултати е дадено в Таблици 1 и 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фиг. 1. Конструктивна схема на  

примерната конструкция 

 

 

 
Фиг. 2. Модел на примерната конструкция в ETABS 
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Фиг. 3. Проектни спектри 

на реагиране съгласно 

Наредба 2 и Еврокод 8 
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Фиг. 4. Разрезни усилия от анализа в една стена (капацитивно корегирани съгласно [1]) 

 

 
Фиг.5. Резултати от оразмеряването на стената, съгласно [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.6. Резултати от оразмеряването на стената, съгласно [1]-DCM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.7. Резултати от оразмеряването на стената, съгласно [1]-DCH 
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Таблица 1. Анализ на количествата армировка за една стена 

Норми Армировка  

[кг] 
Разлика с Наредба 2  

[%] 

Наредба 2 3742 0 

EC8 - DCH 5782 + 55% 

EC8 – DCM (cot Q=2.5) 6431 + 72% 

EC8 – DCM (cot Q=1.28) 5976 + 60% 

EC8 – DCM (cot Q=1.0) 6264 + 67% 

 

Таблица 2. Анализ на цената за една стена 

Норми Цена  

[лв] 
Разлика с Наредба 2  

[%] 

Наредба 2 22 890 0 

EC8 - DCH 27 000 + 18% 

EC8 – DCM (cot Q=2.5) 27 200 + 19% 

EC8 – DCM (cot Q=1.28) 26 465 + 16% 

EC8 – DCM (cot Q=1.0) 26 925 + 18% 

 

4. Изводи 

На базата на изследванията извършени в представената разработка могат да бъдат 

направени следните основни изводи: 

- ЕС 8 са норми, които се различават коренно, както по теоретична основа, така и по 

организация и систематизация от действащата Наредба 2; 

- Очаква се, че ЕС 8 би осигурявал по-надеждно и по-стабилно сеизмично поведение 

на носещите конструкции на сградите, сравнено с осигуреното от Наредба 2; 

- Най-вероятно, за конструкции проектирани в съответствие с ЕС 8, ще се получават 

по големи количества армировка, сравнено с Наредба 2; 

- В повечето случаи, сеизмичните конструкции, изчислени в съответствие с ЕС 8, ще 

са по-скъпи в сравнение с тези, изчислени в съответствие с Наредба 2; 

- Предполага се, че огромна част от наличния сграден фонд е сеизмично неосигурен 

в съответствие с изискванията на ЕС8. Това обаче, не означава, че този сграден 

фонд е действително сеизмично неосигурен; 

- Наредба 2, в настоящия си вид, не може да бъде плавен и разумен преход за 

евентуално бъдещо прилагане на ЕС 8; 

- ЕС 8 и Наредба 2 не могат да действат паралелно за какъвто и да бил срок от време 

без ясно указание, кои норми, в кои случаи ще се прилагат. Причини за това са 

големите различия, както в теоретичните им основи, така и в практическите им 

приложения и резултати от анализите. 
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