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Abstract: 
The roof as well as the roof glazing are parts of the whole functionally determined architectural 
structure of the building. Roofs in contemporary industrial buildings have most over simple 
contour outlines and great dimensions of the slopes with significant distance between the facade 
walls. The roofs are predominantly pitched, considering the specific constructing systems.  
It is recently popular the wide application of roof glazing to provide: upper natural lighting, 
natural ventilation, as well as elements of the ventilation for conducting smoke and heat for 
safety purposes in case of fire, according to the the acceptability of daylight in the production 
process. The realization of the roof glazing depends on the balance between the following 
requiements: functional, exploitational, structural, light-technical, physical, architectural 
aesthetic and economic. In the case of factory and storage buildings the pitched roof glazing 
structure types are: skylights – single, striped and grouped, and glazed roof superstructures. 
There is a tendency in their technical solution of combined construction rather than of separate 
one. They are installed as single, double or whole stripes, and without opening parts or with 
some mechanisms for automatic or manual opening. 
The development of this architectural element is directed towards insuring both passive and 
active control on the working environment in the industrial buildings combined with integrity of 
the entire system of the technical installations. Roof windows are important for the architectural 
interior and the complete architectural form appearance of the building, as well as for the 
achieving of functional safety and sustainable development. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В съвременното общество процесите и условията в промишлените сгради са важен 

елемент в основната сфера на човешката дейност – труд, и участват в формирането на 
икономическата му структура. Актуалността на разглеждане на промишлените сгради, 
като архитектурен тип, се определя от изключително широкото им приложение при 
инвестиционните предложения в сегашната динамична обществена обстановка. 

Архитектурно-конструктивната структура на промишлената сграда формира 
необходимите вътрешни пространства и работна среда и поема всички натоварвания от 
производствените дейности, включително и в аварийни ситуации, както и всички външни 
въздействия. Строителните системи и подсистеми с материалите за тях се изпълняват и 
поддържат с оглед осигуряване на съответствие с основните изисквания към строежите в 
продължение на икономически обоснован експлоатационен срок. Архитектурното 
въздействие на строителните системи, подсистеми и техните елементи е основа за 
формирането на цялостния образ на архитектурния обект. 

Предвид функционалните специфики на типа сгради, големите натоварвания на 
техните подови конструкции от технологично оборудване и материали, и относително 
голямата необходима светла височина, преобладаващи са конструктивни системи на 
един етаж без подземен и тавански етаж, като е ограничено прилагането на други 
вертикални схеми. Покривът и покривното остъкляване към него са значителна част от 
цялостната единна функционална определеност на архитектурната форма на обектите. 

Предмет на разглеждане в настоящото изложение е покривното остъкляване в 
промишлената сграда, като елемент на архитектурната и конструкция, характеризиращо се 
със своите функции, изисквания и свойства. 

Целта на доклада е да анализира и обобщи основните теоретични положения за 
ролята на покривното остъкляване при устойчивото развитие на типа сграда – при 
проектиране, изграждане, функциониране и поддържане. 

Чрез приетите методи на изследване – системно-структурния анализ и последващ 
синтез, е доказана тезата: покривното остъкляване формира устойчиви архитектурни 

решения само при ясното му структуриране в системата на архитектурните 
конструкции на типа сграда и конкретен баланс на функции и изисквания.  

 

2. ФУНКЦИОНАЛНОСТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОКРИВНОТО ОСТЪКЛЯВАНЕ  
Покривното остъкляване е елемент на покрива на сградата, при който отвори в 

покривната структура са оформени със светлопропускащи пана, и с решетъчни или 
рамкови конструкции [3].  

В съвременните промишлени сгради от всички подтипове покривите са 
преобладаващо с прости очертания на контура и големи размери на скатовете при 
значителни разстояния между противоположните фасадни стени. Използваните покриви 
са основно скатни предвид конкретните строително-конструктивни системи. 

Широкото използване на покривно остъкляване в промишлената сграда е на базата 
на функционалността му за осигуряване на съответни: 

 естествено осветление – горно с функционална и/ли естетическа роля, при 
целогодишна или сезонна продължителност. 

 проветряване – периодично и непрекъснато. 
 отвеждане на дима и топлината при пожар – като част от вентилационни системи за 

отвеждане на дима и топлината за безопасност при пожар. 
 енергийна ефективност на ограждането. 
 архитектурен образ – формиране в интериора и в екстериора. 
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При прилагането на покривно остъкляване се отчита допустимостта за естественото 

осветяване и слънчевата радиация за производствения или складовия процес, и за 
използваните в него материали и стоки, или товари. 

Предназначението на архитектурно-конструктивния елемент обосновава и 
изискванията към него, които се класифицират в следните шест групи: 

 функционално-експлоатационни – функционална целесъобразност, безопасна 
експлоатация, поддържане, почистване и ремонт, опазване на здравето и живота на 
хората, и опазване на околната среда. 

 светлотехнически (оптични) – интензитет и равномерност, прозрачност, яркостен 
комфорт, изменение на осветлението в течение на деня и сезоните. 

 строително-физически – енергийна ефективност, включително топлинни 
характеристики, влагоустойчивост, въздухопропускливост, водонепропускливост, 
защита от слънчево греене, изменение на слънчева радиация, проветряване, и 
защита от шум.  

 строително-технически – интегриране в структурата на архитектурната 
конструкция, носимоспособност, огнеустойчивост и клас на реакция на огън, 
защитни характеристики (степен на съпротива, клас на сигурност), дълготрайност и 
надеждност. 

 архитектурно-естетически – формиране на индивидуален тектоничен архитектурен 
образ. 

 технологично-икономически – технологична съобразяване на производство и 
монтаж, инвестиционни и експлоатационни разходи, икономическия ефективност 
на цялостното архитектурно и инсталационно решение. 

Постигането на съответствие с дефинираните многообразни изисквания в 
различните подтипове промишлени сгради определя използването на разнообразни видове 
покривно остъкляване.  

3. ВИДОВЕ ПОКРИВНО ОСТЪКЛЯВАНЕ В ПРОМИШЛЕНАТА СГРАДА 
В актуалните решения на производствените и складовите сгради се прилагат 

преобладаващо остъклени конструкции от две групи по пространствена структура: 
наклонени конструкции и комбинирани конструкции – наклонени и вертикални, въпреки 
съществуването в исторически план и на групата на вертикалните конструкции. 

Покривните остъклявания се разделят на функционални видове в зависимост от 
предназначението си на:  

 покривни прозорци – единични, ивични и групирани  
 остъклени покривни надстройки.  
 остъклени покриви. 
 наклонени фасадни остъклявания. 

Най-широко приложение в промишлените сгради намират покривните прозорци – 
единични и ивични, и остъклените покривни надстройки, предвид постигането на 
равномерност на полученото естествено осветление през тях (фиг. 1). 

Според конструктивното решение покривните остъклявания се класифицират в два 
вида, като и двата имат поле на приложение в разглеждания тип сграда: 

 със самостоятелна конструкция – включва два подвида остъклявания: 
светлопропускащи елементи с носимоспособност позволяваща да предадат 
въздействията директно към опорните контури на отвора, и светлопропускащи 
елементи оградени със система от профили предаващи въздействията към носещата 
конструкция на сградата. 

 с комбинирана конструкция – остъклявания, при които светлопропускащите 

елементи са оградени сьс система от профили предаващи въздействията чрез 

столици, греди и други елементи към основната носеща конструкция (фиг. 2). 
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Фигура 1. Видове покривни остъклявания в зависимост от предназначението 

При самостоятелна конструкция със светлопропускащи покривни елементи, с оглед 

реализиране на детайла в контактна зона, са с профил сходен на профила на покривната 

покривка, която обикновено е метална профилирана. 
При комбинирана конструкция и при самостоятелна конструкция със система от 

профили, изпълнението на конструкцията за остъкляването е от: 
 PVC-профили и елементи при околовръстен плътен борд от PVC-профили 

запълнени с екструдиран полистирен. 
 алуминиеви или стоманени профили и елементи, или комбинирано изпълнение, при 

плътен борд от двустранна метална обшивка и среден слой от плочи минерална вата. 
Тенденцията при конструктивното решение е прилагането на комбинирана 

конструкция, а по-рядко – самостоятелна, и то с директно предаване на въздействията. 

   

Фигура 2. Видове покривни остъклявания според конструктивно решение 

Актуалното остъкляването е в три варианта:  
 плоскост или повърхнини от поликарбонат (PC) или полиакрил (PA) – еднослойна 

или многокамерна, с или без покритие за UV-филтър и защита, и прозрачна, 

оцветена или матова структура на полимера. 
 плосък стъклопакет от защитно флоатно прозрачно стъклопротивоударно и 

флоатно стъкло прозрачно или оцветено, с различни повърхностни покрития. 
 комбинирано от няколко остъклявания – плоскост поликарбонат или флоатно 

закалено стъкло отвън, и стъклопакет от вътрешната страна. 
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При остъкляването насоката е за прилагане на защитни стъкла за гарантиране на 

безопасност на архитектурно-конструктивния елемент, както и в комбиниране на няколко 

различни остъклявания в един елемент с оглед на енергийна ефективност и сигурност. 
По геометрични форми на покривните остъклявания се определят като: равнинни, 

призматични, пирамидални, конусообразни, полуцилиндрични, куполообразни и със 

сложни пространствени форми. На база специфичните изисквания при промишлената 

сграда, в обектите преобладават в низходящ ред куполообразни, полуцилиндрични, 
призматични и пирамидални форми на архитектурно-конструктивния елемент. 

Според отваряемостта покривните остъклявания е възможно да се без отваряеми 

части, но с оглед на поставяните изисквания преобладават елементи с отваряеми части 

комплектувани с механизъм за автоматично и/или ръчно отваряне. 

4. РОЛЯ НА ПОКРИВНОТО ОСТЪКЛЯВАНЕ ПРИ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 
Сферата на приложение на конкретната строително-конструктивна подсистема се 

определя от функционалното предназначение, технологичните изисквания, 

инсталационните особености, безопасността при пожар и безопасността на труда, 

наличните строителни технологии, опазване на околната среда, инвестиционните и 

експлоатационните разходи, и естетиката на архитектурната форма. 

4.1. Покривно остъкляване за естествено осветление на работната среда 
Важен физиологически фактор на работната среда в промишлената сграда е 

осветлението, и в частност възможностите за постигане на естествено осветление или на 

комбинирано осветление. В голяма част от видовете производствени и складови сгради с 

оглед на преобладаващото широкоплощно застрояване, естествено осветление може да се 

осигури само чрез покривна система за остъкляване, и ограничено чрез комбинирана 

система по вид на ограждането – покривно и странично остъкляване (фиг. 3). 

  

Фигура 3. Покривно остъкляване и естествено осветление 

Постигнатата осветеност в промишлената сграда зависи от следните характеристики: 
 външни (на средата) – годишен цикъл, географско местоположение, ориентацията 

на обекта, видимата част от небесната сфера и съответно засенчване от околно 

застрояване и дървесна растителност, и други [6]. 
 вътрешни (за сградата) – размери в план и височина на сградата, наклон на 

покрива, отражение на вътрешните повърхнини на ограждащите повърхности, 

местоположение на работната зона, разположение на елементи на технологичното 

оборудване и съхраняване материали и стоки, и на транспортните средства. 
 вътрешни (за покривното остъкляване) – разположение в план и във вертикален 

разрез, геометрични размери, вид по конструктивно решение, вид, размери и 

технически характеристики на използваните материали и елементи, и наличие на 

постоянни или подвижни засенчващи устройства.  
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Действителната естествена осветеност върху покривното остъклявате е сумарна от 

попадащите пряка слънчева светлина, дифузна светлина от небосвода и отразена светлина 
от околни обекти. Основен критерий за определяне на преминаването на видимата 
светлина през самите остъклени повърхнини е тяхната светлопропускливост, която зависи 
от вида на остъкляването. Светлинният комфорт в производствените и складовите 
помещение се формира от следните качества на естественото осветление: интензивност 
съобразена с технологичните процеси, равномерност в пространството и времето, и 
насоченост/дифузност на светлинния поток спрямо работното място. 

Естественото осветление в типа сгради е с различни изисквания за осветеност в 
зависимост от функционалността, която е предвидена: общо работно осветление или 

дежурно охранително осветление или като аварийно работно осветление. 
Общото работно осветление в промишлените сгради е съобразно вида на 

технологичните процеси и характеристиката на поставената зрителна задача. 
Нормативната граничната осветеност Em на работната повърхност е от 50 lx до 750 lx, и 
по изключение повече, а преобладаващата норма е в границите от 100 lx до 300 lx особено 
при сгради с автоматизирани технологични процеси. Изискваният показател на 
равномерност на осветеността е обикновено от Uo = 0.4 до Uo = 0.6. 

Дежурното охранително осветление е съобразно изискванията на системите за 
физическа охрана на строежите, като минималната осветеност от 5 lx. 

Естественото осветление е възможно да покрива светлинната характеристика на 

аварийно работно осветление с цел осигуряване на по-високо ниво на безопасност на 
строежа и на хората в него. Най-малката осветеност на работни повърхности, изискващи 
обслужване при авариен режим, е 5% от осветеността на системата за общо осветление. 

Постиганата осветеност на помещенията е обратнопропорционална в квадратна 
функция от разстоянието от покрива до конкретната работна повърхност. Според 
проучванията реална естествена осветеност в производствените и складовите помещения 
съответства на изискванията независимо от сезона в зависимост от височината: 

 от 500 lx – при височина до около 6 m. 
 от 300 lx – при височина до около 9 m 
 от 100 lx – при височина до около 15 m 
 от 50 lx – при височина до около 21 m, като резултатите са при площ на покривното 

остъкляване от около 20% от площта на покрива на помещението. 
При увеличаване на височината на помещения с покривно остъкляване се постига 

по-равномерно естествена осветеност на вътрешното пространство, но се увеличава 
необходимото количество на остъклените площи в квадратна функция от разстоянието от 
покрива до конкретната работна повърхност. 

В голяма част от промишлените сгради предвид големината им, нормативната обща 
естествена осветеност се постига само чрез покривно остъкляване и при това с оптимална 
равномерност. Но в сгради с голяма височинасе постига съответствие само на нормата за 

дежурното охранително осветление и аварийно работно осветление. 
При покривно остъкляване е възможен оптимален контрол на естествената 

осветеност чрез използване на засенчващи и затъмняващи щори с механично задвижване 
и варианти за автоматизация, както и на автоматизирани специални слънцезащитни 
решетки и архитектурни елементи с хоризонтално или вертикално разполагане.  

Тенденция за архитектурните обекти е максималното използване на естествено 
осветление и съответно увеличаване на относителния му дял в цялостното осветление, с 
цел намаляване на експлоатационните разходи, ако прилагането му е допустимо. 
Правилното техническо решение на покривното остъкляване осигуря естественото 
осветление с характеристики, отговарящи на функционалното предназначение, особено 
при сгради с автоматично управление на изкуственото осветление, т.е. при изграждане на 
комбинирани системи за осветление. 
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4.2. Покривно остъкляване за проветряване на работната среда 

Помещенията, в които се надхвърля допустимата концентрация от дадена вредност, 

както и всички със затворени работни места, се проветряват независимо от типа и 

характера им  производствено, складово, техническо, спомагателно или 

обществено-обслужващо. С проветряването се поддържат определени качествени 

параметри на въздуха в средата при съответствие с характера и интензивността на работа, 

физиологичните потребности на работещите, технологичните изисквания и установените 

норми за скорост, температура и относителна влажност на въздуха (фиг. 4). 
През елементите на покривното остъкляване проветряването е периодично по 

период и се осъществява чрез отваряне/затваряне на съответни отваряеми части в 

дограмата през известен интервал от време. По начин на осъществяване е естествена 

вентилация основаваща се на естествено образувана разлика в налягането на въздуха. 

   

Фигура 4. Покривно остъкляване и проветряване 

Актуално приложение на периодичното проветряване за постигане на допустима 

концентрация по вредности, включително и по температура, е през нощните периоди на 

лятото. Процесът е възможно да се повтори няколко пъти за една нощ. С автоматичното 

свободно проветряване се цели постигането на икономия на енергия в сградата в период 

на непровеждане на технологични операции на основата на използването на нощното 

охлаждане на външния чист въздух и наличие на определена температурна разлика 

вън-вътре. Осъществява се чрез прилагане на отделна автоматизирана електрическа 

система в сградата, както и като част от обща система за интегрирано сградно 

управление (BMS/BAS) с цел оптималната автоматизация на функционирането на всички 

сградни технически инсталации [2]. Техническото решение за проветряване включва 

покривно остъкляване с електрически задвижващи механизми за отваряне/затваряне, 

автоматика с датчици за външна температура, вътрешна температура и валежи, 

и диференциален термостат, както и други опции. 
Създаването на условия за последваща експлоатационна поддръжка и ремонт 

гарантират икономическата ефективност на архитектурното решение на покривните 

архитектурно-конструктивни елементи за обоснован срок. 

4.3. Покривното остъкляване като димен люк в естествена ВСОДТ 
Съгласно нормите за безопасност при пожар се изграждат вентилационни системи за 

отвеждане на дима и топлината (ВСОДТ) от помещенията с цел ограничаване на 

разпространяването им при възникване на пожар. В промишлените сгради системите се 

прилагат при: 
 производствени и складови сгради – от клас на функционална пожарна опасност 

Ф5, като сграда с постоянен режим на работа; подкласове Ф5.1, Ф5.2 и Ф5.4, за 

помещения с категория по пожарна опасност Ф5В. 
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 обществено-обслужващите комплекси  от клас на функционалната и пожарна 

опасност Ф3, като сграда за обществено обслужване, и съответно варианти по 

предназначение от подкласове Ф3.4, Ф3.2 и Ф3.1. 
 обслужващи комплекси за спомагателни дейности и за инсталации и съоръжения на 

техническа инфраструктура  от клас на функционалната и пожарна опасност Ф5, 

като производствена сграда с постоянен режим на работа; подклас Ф5.1 и Ф5.2, за 

помещения с категория по пожарна опасност Ф5В. 
Активната мярка за безопасност при пожар се изисква за защита на помещение 

съобразно определени площ и височина, височина на незадимяемата зона и плътност на 

топлинното натоварване, които попадат в обхвата на нормираните критерии. Въведени са 

и изисквания относно разполагането на помещението спрямо терена, наличието на 

атриуми, дължини на предвидени коридори и наличие на автоматична спринклерна 

пожарогасителна инсталация. 
Специфично при промишлената сграда е съхранението на стоки и материали в 

значителни количества, при което от една страна плътността на топлинното натоварване в 

помещението превишава обичайната, а от друга – допълнително нараства с увеличаване 

на височината на съхранение. Поради функционалните изисквания е затруднено 

изграждането на пожарозащитни прегради и пожарни сектори и съществуват условия за 

бързо разпространение на огъня по вертикала при евентуален пожар. 
В система за естествена ВСОДТ при функция на димен люк, покривното 

остъкляване е с местоположение, геометрични размери, обща площ, аеродинамична площ 

и разстояния между отделните елементи и до други стенни конструкции съобразно 

изискванията за безопасност при пожар при равномерно разполагане по покрива на 

помещението. Ограничена е максималната единична аеродинамична площ на димния люк: 

до 2.40 m2 – за помещения с височина до 4 m и с наклон на покрива до 12°, и до 4.00 m2 – 
за останалите помещения. Монтират се в покрива на сградата над незадимяемата зона на 

димния участък като единични и сдвоени, или като цели ивици при разстояние от горната 

им димоотвеждаща повърхност до водоотвеждащата повърхност най-малко 0.30 m (фиг. 5).  
При тази функционалност покривните остъклявания са с комбинирана конструкция, 

а по-рядко са със самостоятелна конструкция със система от профили. Използват се само 

метални покривни остъклявания с класификация по огнеустойчивост минимум В300 и 

с минимален клас по реакция на огън клас Сd0. 

  

Фигура 5. Покривно остъкляване в естествена ВСОДТ 

Вентилационната система за отвеждане на дима и топлината се управлява от 
активираща централа с възможност за автономна работа в продължение на 72 h с 
автоматично превключване на захранването. Системата се задейства ръчно дистанционно 
и автоматично по сигнал на датчици за дим, газов състав или температура. Съществува и 
трети вариант на активен механизъм за задействане – термично устройство за активиране 

при достигане на температура на вътрешната среда от 68С. След командния сигнал 
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системата достига за по-малко от 60 s предвиденото отворено положение на покривното 
остъкляване като димен люк, а едновременно управлява и приточната вентилация. 

Отвеждането на дима и топлината през покрива е ефективен начин за осигуряване на 
условия за евакуация на хора и за условия за вътрешно пожарогасене, както и за 
ограничаване на щетите и за запазване на конструкцията на сградата в случай на пожар. 

4.4. Покривното остъкляване за енергийна ефективност на огражданията 
Изискванията за конкретен микроклимат в помещенията на промишлената сграда 

оказват съществено обратно въздействие върху конкретното архитектурните 
пространства, и съответно върху архитектурната форма [7]. Енергийната ефективност на 
огражданията се разглежда взаимосвързано с физико-техническите, санитарно-хигиенните 
и екологичните изисквания за производство на стоки или за съхранение на товари. 

Определя се интегриран показател – специфичен топлинен разход на първична 
енергия, като енергийният баланс на сградата се съставя на основата на коефициентите на 
топлопреминаване на огражданията. Стойност на коефициента на топлопреминаване при 

дограми се отнася за сглобена строителна подсистема  покривно остъкляване, 
представляваща съвкупност от отделните и конструктивни елементи.  

При остъкления елемент се оценява и топлинния поток от слънчево облъчване през 
тях, дефиниран като коефициентът на сумарна пропускливост на слънчева енергия. 
Топлинните печалби от слънчево греене зависят от сходни характеристики както при 
естественото осветление през архитектурно-конструктивния елемент, но се добавят и 
допълнителни: продължителност и интензитет на слънчево греене, ъглов коефициент 
между елемента и небосклона, коефициент на сумарна пропускливост на слънчева 
енергия, вид и цвят на вътрешните повърхнини в промишлената сграда.  

Изборът на технически характеристики на покривното остъкляване е от съществено 
значение за енергийната ефективност на сградата с оглед реализиране на принципите на 
пасивния соларен дизайн за: 

 зимен сезон – превес на топлинни печалби от слънчево греене през остъклените 
елементи на сградата над топлинните загуби от топлопреминаване през 
ограждащите конструкции, формиращи сградната обвивка. 

 летен сезон – гарантиране на действителна защита на остъклените елементи на 
покрива от слънчевото греене, и предотвратяване на условията за възникване на 
прегряване в помещенията или на неприемливи въздействия от него, както и на 
пренос на топлинна енергия чрез топлопреминаване отвън-навътре през елементите. 

Оптимизирането на пропорцията между остъклените дограми и плътните 
ограждания в контекста на цялата сграда гарантират енергийната ефективност през всички 
сезони на годината. Определянето на площта на покривното остъкляване е обвързано с 
постигнатия действителен коефициент на топлопреминаване за покривното ограждане 
предвид разликата във възможни стойности със същия коефициент за плътни ограждащи 
конструкции. Контролът на цялостното топлопреминаване и на проникващата слънчева 
радиация зависи от постигнатия коефициент на топлопреминаване Ug и на възможния 
коефициент на сумарна пропускливост на слънчева енергия Ggl,n на остъкляването [1]. 

Оптимално е за остъклените конструктивни елементи на покрива, с изключение на 
ориентираните на север или естествено защитените, да се предвидят мерки за защита от 
пряко слънчево греене – двойно остъкляване, засенчващи щори или слънцезащитни 
решетки, препоръчително с варианти за автоматично управление по денонощия и сезони. 

4.5. Покривното остъкляване в архитектурния образ – интериор и екстериор 
Архитектурната форма на промишлената сграда е определена от функционалната 

характеристика на вътрешните пространства и дефиниращата ги архитектурна 

конструкция. Зависимостта между изявата на архитектурно-конструктивната структура и 

естетическото отражение във формата определя тектониката на обекта. 

696



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Покривът на сградата и свързаното с него архитектурно-конструктивни елементи на 

покривното остъкляване са част от цялостната единна функционална определеност на 
архитектурната конструкция. Дефинират се с конкретните предназначение и 
функционални качества, условия за експлоатация, както и със структурните връзки към 
всички елементи на конструкцията. На тази основа се определят и необходимите за 
конкретния елемент на покривното остъкляване: геометрични размери, материална 
структура, физически свойства и строително-техническо изпълнение.  

При едноетажната промишлена сграда обоснованият вид е преобладаващо 
широкоплощен с ясна геометрична форма с височина основно в диапазона от 6 m до 24 m, 
и със значителна дължина на фасадите, която достига над 120 m. Предвид значителната 

площ при типа сграда покривът е реално пета фасада на обекта, особено в територии, в 
които може да се възприеме отгоре от обитатели или работещи (фиг. 6). 

  

Фигура 6. Покривът и покривното остъкляване като пета фасада в архитектурния образ 

Елементите на покривното остъкляване формират специфичен изглед и ритъм в 
покривното ограждане. В редица случаи пластично изявените елементи са потенциален 
композиционен акцент в архитектурния образ. Пропорциите и членението на 
покривните елементи зависят в голяма степан от функционалността им и технологичните 
изисквания на производствените и складовите процеси. Възможностите за членение и 
растера са според функционалния вид на покривното остъкляване, конструктивното му 
решение, геометричните размери и форма. Цветът на външните им повърхности е водещ 
в колоритното изграждане на покрива на сградата. В голяма степен тези елементи на 
покрива единствени създават връзка с човешки мащаб. Допълнителна пластика се 
постига и с различни слънцезащитни устройства. 

В интериора на промишлената сграда се налагат обширните помещения и 
използваните технологични системи при отчитане на начина на човешкото възприемане. 
Хармоничната естетика на покривното остъкляване се възприема във взаимодействие и 
обвързано със структурата на носещата конструкция на строежа и тектоничното и 
въздействие, когато се използват плоскостни (линейни) конструкции или определени 
групи пространствени конструкции. 

 При предвиждане на покривното остъкляване светлината участва в изграждане на 
архитектурно-естетическото въздействие през цялото денонощие. Съществена е ролята на 
покривните елементи в архитектурните пространства за създаване на идентификация, 
ритъм и цялостна цветова композиция, както и за постигането на обща техническа 
безопасност и ограничаване на рисковете при труд (фиг. 7). С високо качество на 
използваните материали за покривни елементи по вид, фактура и цветова гама, се 
постигат подчертаване или обобщаване в интериора, както и подходящи нива на 
утилитарност и комфорт. Дограмите в покрива се определят като преграда и връзка към 
околната среда само при относително ниски помещения. 
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Фигура 7. Покривното остъкляване в интериора на промишлената сграда 

Оптимално е интегрирането на покривното остъкляване в създаването на цялостен 

индивидуализиран обемно-пространствен образ с четимо и запомнящо се екстериорно 

третиране и функционално определени интериорни композиции, който да се превърне в 

част от рекламната стратегия на ползвателя на промишлената сграда [4]. 
 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С прилагането на представените актуални архитектурни и конструктивни 

характеристики, покривното остъкляване се формира като устойчив елемент от 

цялостната устойчива структура на промишлената сграда в съответствие с актуалните 

стандарти във: 
 функционална и архитектурно-конструктивна гъвкавост на сградата и 

пространствата през целия период на изграждане и експлоатация, енергийна 

ефективност, удължени гаранционни срокове, намаляване на периода за изграждане 

на строежа, редуциране на инвестиционни и експлоатационни разходи за единица 

продукция; 
 ограничаване на въглеродните емисии, запазване на чистота на атмосферния 

въздух, намаляване на въздействията върху околната среда; 
 защита от рискове за човешкото здраве, техническа безопасност при труд, 

безопасност при пожар, пасивен и активен контрол на работната среда, оптимални 

параметри на микроклимата, обезпечаване на физическата и социалната сигурност, 

организиране на свободни и безопасни зони за придвижване; 
 естетическо възприятие и художествено въздействие на архитектурния образ в 

интериор и екстериор. 
Реализирането на покривно остъкляване в съответна структура на покрив е 

оптимално при детайлен анализ и избор на вида на елемента по представените 

класификации, интегрирането му в цялостната взаимосвързана система на сградните 

технически инсталации, и конкретен баланс на съответствие на дефинираните изисквания. 
Тенденция към устойчиво промишлено производство се развива около 

дефинираните три стълба на устойчивото развитие, като икономическите показатели и 

запазват определящата си роля, но екологичните аспекти и социалните постижения 

увеличават непрекъснато своето значение за обществото при оценяване на архитектурната 

форма на съвременните промишлени сгради. 
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ВИЗУАЛЕН КОНТАКТ С МОРСКИЯ ПЕИЗАЖ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

(НА ПРИМЕРА НА РЕАЛИЗАЦИИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ОПИТ) 
 

Марин Митев1 
 
 
 
VISUAL CONTACT WITH THE MARINE LANDSCAPE. THEORY 

AND PRACTICE (ON THE EXAMPLE OF FOREIGN EXPERIENCE) 
 

Marin Mitev1 
 

Abstract: 
The most important part of the coastal areas for the inhabitants are the coastal alleys. These are 
places for recreation, entertainment, walking, different cultural events, tournaments and more. 
The analysis is based on several criteria: location, dominant activities and visual contact with 
the marine landscape that determine the urban framework of these areas. 
The selected examples are well-established tourist destinations from different continents 
(Europe, Africa, America) and their common line is the inclusion of coastal areas in the central 
city areas. 
The findings of the survey point to several global trends: 

 Beaches are used both day and night. This fact helps to separate the activities at different 
time intervals and to maintain a good ecological environment. 

 Functional division of the day makes it possible to distinguish transport flows 
(pedestrians and cars). This ensures a safe and cost-effective use of coastal zones for 
both transport groups. 

 The variety of public service functions acts as an attraction for large investment 
companies, whose activities contribute to the overall development of cities. The social 
effect will be multiplied because it reflects not only on current time but also on future 
generations. 

The development of the coastal zones, dependant to the basic requirements for sustainability - 
ecological, social and economic, guarantees the comfort of living in them to all target groups. 

Keywords: 
Visual Contact, Marine landscape, Costal Areas, Urban Planning, Sustainability. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Най-важната част от бреговите зони за обитателите са крайбрежните алеи. Това са 

местата за отдих, развлечения, различни културни събития, турнири и др. 

                                                 
1 Марин Митев, арх., докторант, катедра „Архитектура и урбанистика“, Архитектурeн факултет, ВСУ „Черноризец 

Храбър”, 9007 Варна, к.к. „Чайка”, ул. „Янко Славчев” 84; 
  Marin Mitev, architect, PhD Student, Department of Architecture and Urban Studies, Faculty of Architecture, Varna Free 
University „Chernorizets Hrabar“, 84 Yanko Slavchev Str., 9007 Varna, Bulgaria. 
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Анализът е направен по няколко критерия: разположение, доминиращи дейности и 

визуален контакт с морския пейзаж, които определят градоустройствената рамка на тези 

зони.  
Избраните примери са утвърдени туристически дестинации от различни континенти 

(Европа, Африка, Америка), а общото между тях е включването на бреговите зони в 

централните градски територии.  
В повечето туристически градове крайбрежните алеи имат емблематично значение и 

представителни функции. Те са наситени с множество обществено-обслужващи функции, 

което налага съвместяването на пешеходно и автомобилно движение без пресичания на 

потоците. Друга важна особеност на тези алеи е контакта им с плажните ивици, поради 

което са и най-привлекателните зони за различни инвестиции – хотели, клубове, магазини, 

офиси и др. 
 

2. ИЗЛОЖЕНИЕ 
Избраните примери на крайбрежни алеи са от цял свят и включват три континента – 

Европа, Азия и Америка. 

2.1. Английската алея, Ница, Франция 
 Разположение 

Ница се намира в Югоизточна Франция, регион Прованс-Алпи-Лазурен бряг и е 

важен туристически център на Средиземно море. Разположен по бреговете на Залива на 

ангелите, той е заобиколен от приморските Алпи, които го защитават от хладните северни 

ветрове. „Столицата на Лазурния бряг“, както е известен градът, е пети по големина град във 

Франция (след Париж, Марсилия, Лион и Тулуза) и най-голям на френската Ривиера (фиг. 1). 
 

 

Фигура 1. Изглед към яхтеното пристанище на гр. Ница, Франция [1] 
 

„Английската алея“ или „Булевардът на англичаните" е крайбрежната алея на град 

Ница в „Залива на ангелите“, Средиземно море. Преди силната урбанизация на града, 

бреговата линия в Ница е била безлюден участък от плажа, покрит с големи камъни. 

Първите къщи, които са построени през 18 век, са разположени на високо място и далеч от 

морето. Те са на заможни туристи, посещавали Ница не заради плажа, а заради меките 
зимни условия. Зоните в близост до водата са били дом на пристанищните работници и 
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рибарите на Ница. През втората половина на 18 век богати англичани започват да 

прекарват зимата в Ница, наслаждавайки се на морската панорама. По тяхно предложение 

е изградена пешеходната крайбрежна алея (chemin de promenade). Заинтригувани от 

перспективата за развитие на рекреационните дейности по тази приятна за разходки алея, 

гражданите на Ница значително увеличават нейната територия.  
В непосредствена близост до „Английската алея“ се намира друга пешеходна алея, 

която започва от площад „Масена“ („Place Masséna“) в посока от центъра на Ница към 

летището. Тази зона е наречена „Zone Pietonne“, което в превод означава пешеходна зона. 

В нея достъпът на автомобили е забранен освен на тези за доставки. Точно този факт 

прави пешеходната зона толкова популярна и атрактивна за туристите. 
 Доминиращи дейности  

В пешеходната част на крайбрежната зона туристите могат да открият отлична 

селекция от ресторанти, специализирани в различни видове кухня. Има и голям избор от 

кафенета, където човек може да се наслади на красивата морска панорама, както и 

няколко пекарни с открити тераси. Търговските обекти представляват множество малки 

магазини за продажба на различни стоки и сувенири. В близката старинна част на града 
(„Old city”) не липсват и културно-развлекателни обекти като операта на Ница, която е 

построена в края на 19-ти век по проект на François Aune, за да замени стария театър 

„King Charles Félix's Maccarani Theater“. Днес тя е отворена за обществеността и осигурява 

редовна програма на представления. От картите на забележителностите на гр. Ница (фиг.2 

и 3) се вижда, че преобладават предимно обществено-обслужващите дейности, които 

хармонично се свързват с историческата среда на стария град и ново урбанизираните 

територии. Особено внимание е отделено на велосипедните алеи и зоните за отдих и спорт 

по продължение на цялата крайбрежна алея. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 2 и 3. – Карти на забележителностите на гр. Ница, Франция [2] 

 
 Визуален контакт 

„Английската алея“ е предпочитано място за отдих за местните жители. Освен 

многобройните събития, като годишния карнавал, битката за цветя и др., които се 

провеждат по крайбрежната алея, на нея има разположени т.нар. „сини столове“ (Chaises 

bleues) и шатри, идеални за отдих и съзерцаване на синята вода на залива („Залива на 

ангелите“) на брега на Средиземно море. Тя се е превърнала в любимо място и за 

скейтбордисти от целия свят (фиг. 4). [3] Причината за големия интерес към тази алея се 
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дължи на прекия визуален контакт с морския пейзаж, който е достъпен за всички 

обитатели по две основни причини: 
 Терасовидно застрояване на града по склоновете на Алпите; 
 Пряка визуална връзка между плажната ивица и крайбрежната алея. 

 

 

Фигура. 4. Изглед от крайбрежната алея на гр. Ница, Франция [3] 

 

2.2. Крайбрежният панорамен път, Александрия, Египет 
Александрия е най-големият пристанищен и втори по големина град в Египет, 

административен център на област Александрия. Разположен е на Средиземно море 

между езерото Мареотис и остров Фарос като се свързва с него посредством широка дига, 

наречена Хептастадион. Градът е проектиран от Дейнократ, който придружавал 

Александър Велики навсякъде. След като Александър Велики завладява Египет, той 

избира естествено защитеното пристанище близо до остров Фарос и се разпорежда там да 

се построи град (фиг. 5). [3, 4] 
 

 

Фигура 5. Крайбрежният панорамен път, Александрия, Египет [3] 
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 Разположение 
Крайбрежният панорамен път на Александрия (El-Gaish) е разположен сред буйна 

дървесна и цветна растителност, градини и паркове, които дават простор и свобода на 

пространствата. Той преминава успоредно на плажната ивица като достига до Източното и 

западното пристанище на града (фиг. 6).  
 

 

Фигура 6. Зелени площи, граничещи с пясъчната ивица, гр. Александрия, Египет [5] 

От другата страна на улицата са изградени високи сгради, които вероятно са били 

величествени за своето време. Но днес имат лош и отблъскващ естетически вид. Това се 

дължи на сезонния характер на обитаване, от което следва лошата поддръжка на сградите. 

Тенденцията, която се забелязва и в България - закупуване на второ жилище само за 

почивка – често води до безотговорно отношение към поддръжката на собствеността. 

Друг фактор, който оказва влияние върху разрухата на сградите е културата и обичаите на 

египтяните. Прането на килими и пътеки, които да висят впоследствие по балконите, се 

възприема за нормално в битието на египетския народ. Напоените с вода от изпраните 

тъкани сградни елементи, както и влажният морски климат спомагат за бързото рушене на 

тези сгради. По този начин народопсихологията става по косвен начин причина за 

влошаване на естетическите характеристики на средата. При някои от тези сгради 

разрушенията са толкова големи, че се наблюдава нарушаване на конструктивната цялост 

на сградните елементи. Въпреки че тези сгради са поставени в една идилична обстановка, 

с перфектен панорамен изглед, на брега на Средиземно море, техният външен вид започва 

да отблъсква туристическите потоци и ги насочва към други дестинации.  
 Доминиращи дейности  

Крайбрежният панорамен път е не само място за разходка, но и важна пътна артерия, 

която свързва Александрия и Порт Саид. Той върви успоредно на морския бряг като 

обикаля около големите заливи с модерни хотели и скъпи яхти, а крайбрежната ивица 

предлага хубави плажове и места за отдих. В тази рекреационна зона е разположена 
Александрийската библиотека, която е била построена през Птолемейската епоха и е била 

известна с богатството си и огромния брой книги, които е съхранявала. По не потвърдени 

данни се смята, че броят им е бил около 700 000 тома. Причините за нейното разрушение 

все още не са напълно изяснени и са причина за ожесточени спорове. Чрез съвместен 

проект между ЮНЕСКО и Египет, днес върху мястото, където се е намирала старата 

библиотека, е построена съвременната Библиотека Александрина. [4] 
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Друга забележителност от огромен туристически интерес е прочутият 

Александрийски фар на остров Фарос. Той се смята за едно от Седемте чудеса на света (фиг.7). 
 

 

Фигура 7. Възстановка на Александрийския фар в Египет [6] 

Основните дейности, които са се развивали през годините в крайбрежната зона на 

Александрия са свързани основно с туристическите услуги, търговията, спортните и 

развлекателните активности, пристанищните и транспортните функции. Наред с 

развитието на тези икономически сектори обаче Александрия не е добър съвременен 

пример за поддържане на крайбрежната градска среда, с което се доказва важната роля на 

сградния фонд в тези знакови за нацията територии.  
 Визуален контакт 

Планираното бъдещо развитие на гр. Александрия е коренно различно от това до 

сега. Гражданите и местната власт са планирали множество мерки за възстановяване и 

естетизация на градската среда с цел задържане и увеличаване на туристическия интерес 

към тази дестинация (фиг. 8).  
 

 

Фигура 8. Панорамен изглед от залива към гр. Александрия, Египет [7] 

Един от проектите за съживяване на туризма е изграждането на подводен музей, в 

който посетителите ще имат възможност да наблюдават откритите антики и всичко, което 

се случва под водата. 
"Тази област е една от най-важните области в света за около 1000 години", казва 

Мохамед Абд Ел Магид, ръководител на департамента по подводна дейност в 

Министерството на културното наследство. "Пет метра под водата, ние имаме тези 

останки от дворци и храмове, но за сега хората не могат да видят нищо от тях със 

собствените си очи. Изграждането на този музей ще привлече множество туристи, което 

ще помогне на икономиката да се задвижи отново напред." 
Френският архитект Жак Руже (Jacques Rougerie), чиято работа е вдъхновена от 

научната фантастика на писателя Жул Верн, е предложил концепция за изграждането на 

такъв музей. (фиг.9). 
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Този проект поставя един актуален за България въпрос относно възможностите за 

развитие на подводния туризъм. 
 

 

Фигура 9. Концепция за подводен музей в гр. Александрия, Египет [8] 

2.3. Булевард Оушън Драйв (Ocean Drive) Саут Бийч, Маями, САЩ 
Булевард „Оушън Драйв“ е основна пътна артерия в Саут Бийч, квартал на град 

Маями в САЩ. Саут Бийч (често наричан Маями Бийч) е сред най-популярните плажове в 

САЩ. Той дължи своята известност най-вече на филмовата индустрия. Многобройните 

филми, снимани там постепенно са го превърнали в нарицателно за американския тип 

плаж. Години наред са полагали усилия да превърнат Саут Бийч в един от най-красивите 

плажове в света и топтуристическа дестинация в САЩ (фиг.10). 
 

 

Фигура 10. Крайбрежие на Саут Бийч (Miami Beach), Маями, САЩ [3] 
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 Разположение 

Саут Бийч (South Beach) е квартал в град Маями Бийч, Флорида, САЩ, разположен 

на изток от града, между залива Бискейн и Атлантическия океан. Районът обхваща 
бариерните острови на Маями Бийч, южно от Индиън Крийк (Indian Creek Drive). 

Разработването на първата част на Маями Бийч е започнало през 1910 г. благодарение на 

усилията на Карл Фишер, Лумус Брадърс и Джон Колинс (Carl G. Fisher, Lummus Brothers, 
John S. Collins). В последствие Колинс спомага за изграждането на моста, който осигурява 

жизнено важната връзка между континенталната част на Маями и плажовете като е 

наименуван Колинс Бридж (Collins Bridge) в чест на своя създател. [9] 
Саут Бийч в Маями обхваща плажна ивица в южната част на Маями във Флорида, 

разположена около 23-та улица. Тази зона се намира в най-ниската част на цялата брегова 

ивица и е застроена в началото на миналия век в красивия архитектурен стил „Ар деко“. 
Малко на брой са сградите, останали от този период, а тези, които се виждат са в 

развалини, но въпреки това тук е мястото, където броят на сградите в този стил е най-
голям. 

 Доминиращи дейности  
На крайбрежния булевард са разположени множество кафенета, барове и хотели, 

което прави плажната ивица „Саут Бийч“ една предпочитана туристическа дестинация. 

Този развит курортен комплекс е едновременно шумен и пълен с атракции от една страна, 

а от друга - предлага тихи и романтични места за разходка из улиците с красиви сгради и 

кокетни хотели. Наричат го още Соби, което е съкращение от пълното наименование на 

квартала и е популярна дестинация за пролетните ваканции в САЩ. Забавленията по 

плажната ивица са съчетани с перманентен музикален фон. Множеството ресторанти, 

магазини и нощни клубове придават специфичен образ на мястото. Със своите над 150 

клубове и барове Саут Бийч се нарежда на първо място като най-предпочитаното място за 

нощен живот в цялата страна. Тук могат да се срещнат доста често някой от най-големите 

холивудски звезди, което издига курорта в световните туроператорски класации. [10] Една 

от основните дейности, която продължава да се развива вече десетки години е филмовата 

индустрия. Това място се ползва като снимачна площадка за много холивудски филми. 

Плажната ивица на Саут Бийч е постоянен домакин на волейболните състезания (фиг.11).  
 

 

Фигура 11. Изглед към плажната ивица на Саут Бийч, Маями, САЩ [11] 
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 Визуален контакт 

Маями е световен център и лидер в областта на финансите, търговията, културата, 

медиите, изкуството и международната търговия. Градът е дом на множество театри, 

музеи и паркове. Една от причините за този огромен интерес се дължи именно на връзката 

на града с магнетичния бряг на Атлантическия океан. Панорамните гледки от 

крайбрежните булеварди оказват силна притегателна сила както за туристите, така и за 

крупните инвеститори. Булевард „Оушън драй“ е пример за добре планирана и 

структурирана пътна артерия, която предлага разнообразни обществено-обслужващи 

дейности в една озеленена среда, като осигурява безпрепятствен транспортен достъп до 

всяка точка от крайбрежната ивица (фиг.12). 
 

 

Фигура 12. Изглед от северния край на булевард „Оушън Драйв“, Маями, САЩ [12] 

 

3. ИЗВОДИ 
Изводите от проучването сочат няколко световни тенденции: 

 Плажовете се използват както през деня, така и през нощта. Това спомага за 

разделяне на отделните дейности в различни часови интервали от денонощието и за 

поддържане на добра екологична среда. 
 Функционалното делене на денонощието дава възможност за разграничаване и на 

транспортните потоци (пешеходци и автомобили). По този начин се осигурява 

безопасно и икономически целесъобразно използване на бреговите зони от двете 

групи посетители. 
 Многообразието от обществено-обслужващи функции и обекти на социалните 

контакти действа като притегателна сила на големите инвестиционни компании, 

чиято дейност спомага за цялостното развитие на градовете. Социалният ефект е 

многократно мултиплициран, защото дава отражение не само за настоящите, но и 

за бъдещите поколения. 
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 Развитието на бреговите зони, подчинено на основните изисквания за устойчивост- 

екологични, социални и икономически, гарантира комфорта на обитаване в тях. 
Основни насоки за изготвянето на настоящата статия са извлечени от следните 

издания: Ковачев, А., К. Калинков (2013), “Теории и модели за пространствено и 

икономическо развитие на градовете” и Ковачев, А., (2013) Устойчивият град. Устойчиво 

развитие в териториалното устройство, градоустройството и архитектурата. [13,14]. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THREE-STOREY RC 
BUILDING WITH HOLLOW AND SOLID MASONRY INFILL 

 
Golubka Necevska-Cvetanovska1, Roberta Apostolska2, Jordan Bojadjiev3 

 

Abstract: 
The design and construction of RC buildings with different types of masonry infill walls is one of 
the most common practices in structural engineering. In order to deepen the understanding of 
the behaviour of this kind of structures, a research project “Frame – Masonry Composites for 
Modelling and Standardizations (FRAmed-MAsonry)” was started at the Faculty of Civil 

Engineering in Osijek, Croatia (2014-2017). The principal investigator on this part was Prof. 
Dr. Vladimir Sigmund. The main objective was to investigate the safety and behavior of 
buildings with masonry-infilled RC frames through near full-scale dynamic earthquake-
simulation tests accompanied by supporting pseudo-dynamic tests of structural assemblies and 
components and by calibrated analytical solutions. The Institute of Earthquake Engineering and 
Engineering Seismology, UKIM-IZIIS from Skopje was partner in the realization of the 
experimental investigations, which were carried out at the IZIIS Dynamic Testing Laboratory in 
the period June 2015-August 2015. The principal investigator on the part of UKIM-IZIIS was 
Prof. Dr. Golubka Necevska-Cvetanovska. 
This paper presents the observations from a series of shaking-table tests done on a 1:2.5 scaled 
three story RC building with masonry infill walls. Two building models (MODEL 1 with hollow-
clay infill walls and MODEL 2 with solid-clay infill walls) were designed and subjected to a 
tailor-made testing protocol to experience performance states between minor damage and near 
collapse.  

Keywords: 
Masonry Infills; Shaking Table Tests; RC Buildings; Damage. 
 

1. INTRODUCTION 
The Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM-IZIIS from 

Skopje following previous investigation in the area given in [2], [3], [7] and [9], was partner in 
                                                 
1 Golubka Necevska-Cvetanovska, PhD/Professor, Institute of Earthquake Engineering and Ingeneering Seismology (IZIIS)/ 
University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia, e-mail: golubka@pluto.iziis.ukim.edu.mk. 
2 Roberta Aposotlska, PhD/Professor, Institute of Earthquake Engineering and Ingeneering Seismology (IZIIS)/ University “Ss. 

Cyril and Methodius”, Skopje, Republic of Macedonia, e-mail: beti@pluto.iziis.ukim.edu.mk. 
3 Jordan Bojadjiev, MSc/Teaching Assistant, International Balkan University (IBU), Skopje, Republic of Macedonia, 
e-mail: bojadziev@gmail.com. 
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the realization of the experimental investigations, which were carried out at the IZIIS Dynamic 
Testing Laboratory in the period June 2015-August 2015. The principal investigator from IZIIS 
side was Prof. Dr. Golubka Necevska-Cvetanovska. 

The complete experimental programme consisted of:  
 Laboratory tests of concrete, steel, masonry unit (bricks) and mortar specimens for 

definition of their strength characteristics;  
 Quasi‐static tests of 2 series (each consisting of 6 elements) of masonry wall samples in 

cement-lime mortar; the first one of hollow-clay masonry and the second one of solid-
clay masonry bricks, for definition of their mechanical characteristics and failure 
mechanism and  

 Shaking-table tests of the three models of three story RC building with hollow-clay 
masonry infill (MODEL 1), solid-clay masonry infill (MODEL 2) and innovative method 
for construction of infill walls (MODEL 3) to a scale 1:2.5.  

This paper presents the observations from these series of shaking-table tests on a three 
story RC building with masonry infill walls carried out in the Dynamic Testing Laboratory of 
IZIIS in Skopje in the frames of the above mentioned research project FRAMA. The tests were 
expected to contribute to overcoming the contradictions within the research community 
regarding the influence of masonry infill on the seismic performance of such mixed structures. 
The three building models (MODEL 1, MODEL 2 and MODEL 3) were designed and subjected 
to tailor-made testing protocol to experience performance states between minor damage and near 
collapse. 

2.1. Test Units 
Definition of the test structures was governed by the aim to determine the failure 

mechanism of the column in shear. Studies of existing laboratory and field evidence highlighted 
five important constraints in development of proper experimental structure. It is essential: 1) to 
test the specimens in a dynamic (earthquake simulation) environment, 2) to have multiple stories 
in order to approach the fluctuations of axial force that a structural system which involves 
interactions of an RC frame with masonry infill walls would experience, 3) to use near full-scale 
materials and dimensions (masonry units, concrete aggregates, reinforcement, and mortar joints), 
4) to include an intermediate column (a column between two walls) in the test structure, 5) to 
limit the building footprint to approximately 5 by 5 m and its weight to 45 tons because of the 
limits of the IZIIS shaking table. 

The constraints have resulted in the choice of a three-story test structure with two bays in 
the assumed N-S direction and one bay in the E-W direction (Fig. 1). The height of the model 
was 3.9m. MODEL 1 structure had hollow-clay infill walls. MODEL 2 structure had solid-clay 
infill walls and for MODEL 3, an innovative method was applied in construction of the infill 
walls. 

This paper shows the results from the experimental investigations carried out only for 
MODEL 1 and MODEL 2. The design of the two models was performed at the Faculty of Civil 
Engineering in Osijek, while building of the models and testing on the seismic shaking table 
were carried out in the Dynamic Testing Laboratory of IZIIS in Skopje. The artificial mass 
simulation law was applied to account for the scaling. Presented in the paper are selected 
observations only from the design, construction and shaking-table tests of the two models. 
Detailed information regarding the complete experimental programme is given in Necevska-
Cvetanovska et al., (2015) [1]. 

The experimental programme for MODEL 3 is in the phase of realization and the obtained 
results will be published in the near future. 
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Figure 1. 3D view of MODEL 1, MODEL 2 and MODEL 3 

 
The same bare RC frame structure was used for construction of MODEL 2. First, the 

damaged infill from the first and second story was demolished and removed from the structure. 
The next step was insertion of solid-clay masonry infill and vertical RC ties around the openings, 
(Fig. 2). 

 

 
Figure 2. Layout of the models over the shaking table - MODEL 1 (left) & MODEL 2 (right) 

 

3. SHAKING TABLE TESTS ON 1:2.5 SCALED MODELS 
The shaking-table test were designed to address broader open issues within the FRAMA 

project as: 1) the relationship between the drift capacity and the properties of the frame-masonry 
system controlling the drift capacity, 2) the stability of the masonry infill walls subjected to out-
of-plane inertia forces, 3) the effect of the openings in the masonry walls on the response of the 
frame-wall system, 4) the development and calibration of a new sensor to detect crack 
development and enable remote sensing of the safety state of a building after an earthquake. 

The models were subjected to several runs of increasing intensity, covering performance 
levels between minor damage and near collapse. The damage propagation with an increasing 
shaking intensity is discussed and selected test results - acceleration time histories, relative 
displacement time histories and shift in measured frequencies due to damage propagation are 
presented. 
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4.1. Test observation regarding Model 1 

Definition of the dynamic properties of MODEL 1 was the first step of the experimental 
testing, which enabled acquiring of important information about the achieved stiffness (natural 
frequencies) of the model. The natural frequency was defined in the Y direction of the model, by 
applying resonant frequency search tests. The frequencies obtained before the start of the seismic 
response tests (tests 01 and 02) and during the testing sequences after reaching PGA = 0.4 g (test 
08) are presented in Figure 3. The first frequency of the undamaged model was 8.785Hz, while 
after performing a series of five seismic response tests, the frequency was 3.047Hz. This 
emphasizes the reduction of the initial stiffness of the model due to the occurrence of damages, 
especially in the masonry infill. 

 
Figure 3. Obtained frequencies for MODEL 1 

 
Figure 4. Relative displacement at the top of MODEL 1 

The relative displacement of MODEL 1 defined as a difference between the recorded 
displacement at the top (linear potentiometer LP4) and at the bottom (LP1), at PGA = 1.2 g, is 
given in Figure 4. Selected photos showing the damage distribution on the model at PGA=1.2 g 
is presented in Figure 5. 

   
Figure 5. Damage to the infill of MODEL 1 

Before seismic 
response tests 
(test 02)  
After PGA = 
0.4 g (test 08) 
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4.2. Test Observation Regarding MODEL 2 

Definition of dynamic properties of MODEL 2 was the first step of the experimental 
testing, which enabled acquiring of important information about the achieved stiffness (natural 
frequencies) of the model. The natural frequency was defined in the Y direction of the model by 
applying resonant frequency search tests. The frequencies obtained before the start of the seismic 
response tests (tests 01) and at the end of the testing (test 13) are presented in Figure 6. The other 
selected results obtained from the experimental testing will be presented further. The first 
frequency of the undamaged model was 7.51Hz, while at the end of the testing, the frequency 
was 3.11Hz. This emphasizes the reduction of the initial stiffness of the model due to the 
occurrence of damages, especially in the masonry infill. 

 
Figure 6. Obtained frequencies for MODEL 2 

 
Figure 7. Relative displacement at the top of MODEL 2 

The relative displacement of the MODEL 1 defined as a difference between the recorded 
displacement at the top (linear potentiometer LP4) and at the bottom (LP1), at PGA = 1.4g is 
given in Figure 7. Selected photos showing the damage distribution on the model at PGA=1.4g 
are presented in the Figure 8. 

   

Figure 8. Damage to the infill of MODEL 2 

Before seismic response 
tests (test 01)  
 
At the end of testing after 
PGA = 1.4 g (test 13) 
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5. CONCLUSIONS 

The aim of the FRAMA project was to investigate, through dynamic earthquake-simulation 
tests, the safety and behaviour of the RC frame system containing different types of infill 
masonry walls since these systems serve both architectural and structural demands efficiently. 

It should be pointed out that both models were subjected to the same experimental 
programme. However due to the higher resistance of the second model, the tests continued under 
higher intensities of input excitation. As a general observation from the performed tests, it can be 
said that MODEL 2 with solid-clay bricks and vertical RC ties around the openings has shown 
better performance compared to MODEL 1. The damage that appeared in the infill of MODEL 2 
was considerably smaller than that of MODEL 1, even under a higher input acceleration. 
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Abstract: 
Public buildings are architectural works serving the social, household and spiritual needs of 
human society. Their spaces are an environment for diverse public relations and activities. That 
is why all significant changes in society reflect the spatial structure of the respective public 
buildings. Often architectural creativity overtakes changes in society and thus becomes a 
catalyst for new social relationships. 
A priority in the typological development of public buildings is the art and cultural buildings. 
Namely, they most define the architectural, artistic, spatial and structural-functional character 
of the subsequent types of public buildings. The structural analysis of symbolic museum 
buildings of the last two centuries will identify the directions of past structural transformations 
and will identify possible directions for future development in spatial and typological 
metamorphoses. 
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SEISMO-RESISTANT PREFABRICATED SYSTEM OF INDUSTRIAL 
HALLS DEVELOPED BASED ON EXPERIMENTAL TESTS 

 
Jelena Ristik1, Danilo Ristic2, Nenad Golubovic3, Lela Mitic4, Denis Milenovic5 

 

Abstract: 
Heavy damages and total collapses of prefabricated industrial halls was observed in past 
earthquakes widely in the world. Regarding the present need, conducted was specific large-scale 
research project leaded by the second author, “Development of optimal prefabricated system of 

industrial halls applicable in seismic zones with higher intensity, including seismic intensity IX“, 

supported by well known Serbian PUT INZENEERING construction company. Based on 
conducted intensive testing in Skopje RESIN laboratory of constructed large-scale prototype 
models of critical connections, the advanced novel seismically resistant (NSR) prefabricated 
system of industrial halls have been successfully developed. Improved seismic safety of the 
system was achieved by combined application of new concepts of critical connections along with 
added new integrating segments of the global structural units. 

Keywords: 
Industrial Hall, Prefabricated Structure, Nonlinear Response, Seismic Safety. 
 
 

1. INTRODUCTION 
Industrial facilities representing large industrial halls are, in recent years, rapidly 

constructed in the region of South East Europe (SEE) and wider, applying various precast RC 
systems. High seismic risk of precast industrial halls, including heavy damages and total 
collapses, was commonly observed in past earthquakes widely in the world. It clearly points out 
the urgent need to seriously treat this problem in regard of providing essential structural safety, 
sustainable economic and social development and general seismic security in seismically active 
regions. The created specific seismic risk of this type has not been well quantified to this date 
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and sound seismic risk mitigation concepts are not available. Considering the above stated, led 
by the second author, conducted was extensive experimental and theoretical research in the 
frame of initiated large-scale research project “Development of optimal prefabricated system of 
industrial halls applicable in seismic zones with higher intensity, including seismic intensity IX“, 

supported by well known Serbian PUT INZENJERING construction company. The advanced 
novel seismically resistant (NSR) prefabricated system of industrial halls has been successfully 
developed based on combined intensive testing of constructed large-scale prototype models of 
critical connections in Skopje RESIN laboratory and conducted specific nonlinear seismic 
behavior studies of integral structures. The proposed seismically resistant prefabricated system 
of industrial halls was developed through application of advanced concepts for detailing of 
critical connections and incorporated steel truss segments as integrating systems of the global 
structural units. Beside obtained original experimental results from conducted experimental tests, 
in the paper are also presented some fundamental innovative end-products which are highly 
important for the creation of the presently proposed novel seismically resistant (NSR) 
prefabricated system of industrial halls, including: (D1) Basic design concept of structurally 
sound connection of precast RC column with precast RC footing and representative 
experimentaly proved nonlinear behaviour model; (D2) Experimentally proved design concept of 
solid prefabricated joint between RC column and RC corbel (short cantilever) and corbel’s safety 

margins; (D3) Experimentally proved design concept and nonlinear behavior modeling approach 
of both, original and improved original connection between precast longitudinal RC beam and 
RC column; (D4) Experimentally proved design concept and nonlinear behavior modeling 
approach of both, original and improved original connection between precast roof RC beam and 
RC column; (D5) Advanced experimentally proved nonlinear analysis procedure providing its 
wide application for design of novel seismically resistant prefabricated system (NSR-
prefabricated system) of industrial halls in seismic zones characterized with expected significant 
and/ orvery high seismic intensity. 

2. PROTOTYPE COLUMN-FOOTING CONNECTION TEST: MODELM1 
Providing safety and controlled behaviour of connection between precast RC column and 

precast RC footing is very important condition for assuring seismic stability of the integral 
precast structural system. To get full evidence in real nonlinear behaviour characteristics of this 
critical connection type, performed was detailed test model design, common production and 
laboratory testing up-to failure of representative prototype model–M1 in the scale M=1:2. 
Experimental test was realized on existing laboratory testing frame under simulated constant 
vertical load and horizontal cyclic displacement with increasing amplitude up-to deep 
nonlinearity. Model test set-up is shown in Fig. 1. Experimental model–M1 is composed of 
precast RC footing and precast RC column with cross-section dimensions 30x30cm and its total 
length of L=165.0 cm. Column length l1=50 cm was installed in footing box and the remaining 
column`s length of l2=115 cm was used for application of simultaneous vertical and horizontal 
cyclic load. Longitudinal reinforcement consisted of 1210 mm steel bars and special confining 
ties of = 6mm spaced at distance of e=10cm. Footing RC base plate dimensions are d=25 cm 
and a/b=120100 cm, reinforced with steel bars ± 912 mm and ± 712 mm in both sides 
directions, was fixed to the frame base with 6 bolts with diameter of 32 mm.  
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Figure 1. Set-up of 1/2 scaled model 
M1 in laboratory testing frame 

Figure 2. Initiated 
damage at PC column 

Figure 3. Heavy damage at 
PC column (footing safe) 

 

Figure 1a. Force-displacement hysteretic response recorded from the test of prototype model M1 

 
The RC footing box is with outer dimensions of 6060 cm and bottom inner dimensions of 

3535 cm were used to fix RC column applying standard putinzenjering technology. The four 
side-walls of RC box were reinforced at both faces using 16+16=328 steel bars as vertical 
reinforcement and the horizontal reinforcement existed of 68 and 68 steel bars at outer and 
inner wall faces, respectively. The recorded hysteretic curve from the performed experimental 
test, Fig. 1a, showed very stable nonlinear behaviour resulting from induced plastic hinge only in 
column's critical section. RC footing box was fully safe and damage was observed only in 
critical section zone of RC column, Fig. 2 and Fig. 3. Maximum horizontal restoring force of 
Fmax=±80.0 kN was recorded for displacement of d=±25 mm. However, for induced maximum 
displacement of Dmax=±74.0 mm, the recorded horizontal force amounted to F=±55.0 kN. So, 
obtained is small reduction of only 25.7% along with the recorded very stable hysteretic relation 
without any visible cracks in the foundation box. The test results have clearly shown perfect and 
controlled nonlinear behaviour of the assembled precast column-footing connection, confirming 
full validity of the developed production technology. 

3. TESTING OF PROTOTYPE BEAM SUPPORT ON RC CORBEL: MODELM2 
In the cases of construction of two story structures, longitudinal precast RC beams are 

supported on RC corbel (short cantilever) constructed during production of precast RC column.  
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Figure 4. Set-up of 1/2 scaled prototype 
model M2 in laboratory testing frame 

Figure 5. Reinforcement 
of column with corbel 

Figure 6. Loading of RC 
corbel using rubber pad 

 
Safety state of short cantilever under maximum design load was, in the frame of the 

present project, experimentally tested using specifically designed experimental model–M2. In 
Fig. 4 shown is test set-up of experimental model-M2 in the laboratory testing frame along with 
the applied vertical loading system composed of hydraulic actuator. Model base fixation support 
was constructed in the form of RC footing with dimensions 6071cm and thickness of t=30 cm. 
The footing was reinforced in both directions and equal in bottom and top zone with ±612 mm 
and ±812 mm steel bars, respectively. For fixing the model footing to the frame base, fours 
steel bolts of 32 mm were used. Above the footing constructed was segment of precast column 
with corbel. Considered cross section of the column was 3030 cm and its total length above 
footing was L=135 cm, being 30 cm below corbel, then corbel height 30 cm and 75 cm above the 
corbel. Longitudinal reinforcement of the column consisted of 1210 mm longitudinal steel bars 
and steel ties6mm installed at distance of 10 cm, Fig. 5. Corbel contact face with column was 
3030 cm, its span was L=20 cm and free face was reduced to 3020 cm adapting linear 
variation of corbel height. Reinforcement of corbel consisted of410mm bars in upper and 
410mm bars in lower zone, respectively. Confinement was assured using specially formed 
ties6mm installed in two directions. To increase safety of corbel added are inclined three steel 
anchors 6mm in the shape of letter U. Corbel loading was provided with steel plate being above 
neoprene layer with d=10 mm and by vertical steel component with hollow section 18026010 
mm, directed vertically by two steel belts with cross section 10020 mm, Fig. 6. During 
experimental test, even under maximum vertical load of N=300.0 kN, the precast model corbel 
showed perfect stability, pure linear behaviour without any visible cracks. Based on conducted 
experimental test, it was concluded that the developed precast corbel construction method 
provides reliable and safe supporting system of precast RC longitudinal beams under respective 
design loads. 

4. PC L-BEAM WITH COLUMN CONNECTION TEST: MODELSM3-A& M3-B 
Controlled safety level of the adopted connection between precast RC column and RC 

longitudinal beam, which is supported by RC corbel produced during construction of 
prefabricated RC column, is highly important connection property providing conditions to 
efficiently prevent severe damages during seismic loading of related structural segments. Beside 
provided seismic safety of prefabricated RC column and prefabricated longitudinal RC beam, as 
individual structural members, their connection should also sustain required safety level for 
induced real seismic action under strong future earthquakes. To experimentally confirm actual 
nonlinear behaviour characteristics of this important connection and to provide valid design 
parameters assuring required and controlled seismic safety, two developed longitudinal beam-
column connection options have been experimentally tested using constructed scaled (1:2) 
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experimental models. The first tested model M3-A represent commonly used original connection 
(item 4.1), while the second model M3-B is recently developed and proposed, representing 
improved original connection option (item 4.2). 

4.1. Testing of original connection of PC longitudinal beam & column: Model M3-A 
Standard or original experimental model M3-A of connection between longitudinal precast 

beam and column was designed to include segment of precast column with corbel, segment of 
precast longitudinal beam and constructed connection segment applying original connection 
system. The column segment with corbel positioned horizontally, was used for model fixing to 
the base of laboratory test frame with eight bolts d=32 mm, installed in constructed column 
supporting RC footing placed under the column segment. Footing was constructed with 
dimensions a/b=14060 cm and thickness t=20 cm. Reinforcement of column with section 
3030 cm consisted of 1210 mm longitudinal bars and ties of 6mm spaced at 10cm distance. 
Column supporting RC footing was reinforced in both faces with longitudinal reinforcement of 
612mm, respectively and ties of 6mm spaced at distance of e=10cm. Corbel dimensions and 
reinforcement arrangement were adapted based on standardized method described before (item 
3).Longitudinal PC beam segment with cross section in the form of inverted T was reinforced 
with standard longitudinal reinforcement and ties. Dimensions of base wider cross-section part 
were b1/h1=3020 cm, for vertical part b2/h2=1520 cm, resulting in total section height 
h=h1+h2=40 cm. Standard connection system existed of two pin anchors 12 mm and l=350 mm 
installed in the existing holes 24 mm made along the total precast beam height of 40 cm. Two 
pin anchors were additionally fixed by inserted standard connecting emulsion. The head of 
precast longitudinal beam was strengthened with U shaped horizontal anchoring ties. Three 
anchoring ties 8mm were applied in vertical section part having b2=15 cm and three anchoring 
ties 8mm were applied in lower wider section segment having b1=30 cm. The test model M3-A 
set-up in laboratory testing frame is shown in Fig. 7, along with vertical loading system with 
hydraulic actuator. 
 

 

Table 1. Experimentally defined parameters representing nonlinear behavior of the tested 
original connection of prefabricated RC longitudinal beam with RC column: Model M3-A 

Original M3-A connection type: L beam-column 
No. Scaled-model/full-scale DY(m) FY(kN) DU(m) FU(kN) 
1 Tested scaled modelM3-A 0.0155 62.00 0.0540 100.00 
2 Full-scale connection M3-A 0.0310 248.00 0.1080 400.00 

   

Figure 7. Set-up of 1/2 scaled 
prototype model M3-A 

Figure 8. Original 
connection PC column and 

L-beam 

Figure 9. Final failure state of 
original connection M3-A 
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Applying tension force on the vertical model segment representing longitudinal precast 

beam, nonlinear behaviour characteristics of original connection of precast L-beam with column 
have been defined and presented in Tab.1, for the tested scaled model and for full-scale 
connections converted values. The obtained experimentally proved bilinear model parameters 
represent highly valuable representative nonlinear modelling data of the original connection. The 
presented data can be used in the process of detailed seismic behaviour modelling and seismic 
response study of the integral precast structural system. The performed experimental test of 
prototype model connection M3-A has clearly shown all its specific behaviour phases including 
initial linear behaviour, crack and damage propagation and finally total failure, Fig. 8 and Fig. 9. 

4.2. Test of improved original connection of PC L-beam with column: Model M3-B 
To investigate possibility of upgrading of standard or original connection system M3-A, 

constructed was and experimentally tested experimental model M3-B, representing improved 
original connection system of PC longitudinal beam with column. The model components, 
including RC fixation footing, RC column with corbel and vertical segment representing PC 
longitudinal beam were constructed with the same dimensions and the same reinforcement.  
 

   

Figure 10. Set-up of 1/2 scaled model 
M3-B in referent testing frame 

Figure 11. Improved M3-B 
connection: C & L-beam 

Fig, 12. Damage of M3-B 
improved connection 

 

Table 2. Experimentally defined nonlinear behavior parameters of the tested improved original 
connection of prefabricated RC longitudinal beam with RC column: Model M3-B 

Improved original M3-B connection type: L beam-column 
No. Scaled-model/full-scale DY(m) FY(kN) DU(m) FU(kN) 
1 Tested scaled model M3-B 0.0030 44.00 0.0480 120.00 
2 Full-scale connection M3-B 0.0060 176.00 0.0960 480.00 

 

The improved original connection system–2 represents structural modification of the 
original connection system-1 in the following two parts: (1) The basic pin anchors were 
produced applying 216 mm steel bars (instead of 212 mm steel bars) and (2) The three U 
shaped horizontal anchors in the vertical section part and three U shaped horizontal anchors in 
the lower wider section part were applied with larger diameter of 16 mm, instead of 12 mm 
used in the case of model M3-A. Experimental model set-up as well as loading system of 
experimental model M3-B are considered the same, Fig. 10. From conducted experimental test 
defined were actual nonlinear behaviour characteristics of the proposed improved original 
connection system M3-B, including linear stage, damage propagation stage and total failure, Fig. 
11 and Fig. 12. Nonlinear behaviour characteristics of the tested improved original connection 
M3-B of PC beam-PC column, respectively for scaled model and full scale connection are 
presented in Table 2.The presented parameters of bilinear models for M3-A & M3-B show some 
differences. For M3-B recorded is enlargement of failure force for 20% because FU=100N and 
FU=120kN, respectively for original and improved connection, Table 1&Table 2. 
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5. PC ROOF-BEAM AND COLUMN CONNECTION TEST: MODELSM4-A&M4-B 

Without any exception, connection between precast RC roof beam and precast RC concrete 
column exists in every PUTINZENGERING industrial hall structure. It is located in the highest 
structural zone and commonly is exposed to not very well defined forces under strong 
earthquake excitations. The safety of the implemented connection system between precast heavy 
roof beam and column is one the basic requirements to assure seismic resistance of the integral 
structural system. To obtain full evidence in real nonlinear behaviour characteristics of this 
important connection system performed was extensive experimental laboratory study including 
experimental tests of constructed related large-scale testing models with two options. 
Experimental test model M4-A, representing the developed original connection system and 
experimental test model M4-B, representing improved original connection system between 
precast roof beam and precast column. The experimental test models have been originally 
assembled using specific parts of structural components that will provide its successful testing on 
existing laboratory test frame. Significant structural part of the column, with cross-section 
30x30cm, was considered as horizontal and its top part (left in Fig. 13) with height of hc=44 cm 
was constructed in the form of twin RC walls. Both end column walls with thickness of t1=t2=9 
cm were constructed with free distance of d=12 cm between them to provide resting of end 
vertical part of T-type roof beam. Bellow the precast column, constructed was RC footing part 
with thickness t=20 cm and with dimensions in plane 15060 cm, providing model fixation to 
the base of the testing frame with eight bolts with diameter of 32 mm. The end part of the typical 
T-type roof beam was considered vertical. Its lower part, resting on the PC column, was used to 
apply related connection system, while the upper part of the roof beam was appropriately 
equipped with connecting steel device used for application of prescribed tension loading. Two 
types of roof beam-column connection systems have been tested. The first, representing original 
connection system was tested using model M4-A (item 5.1), while experimental model M4-B 
was constructed and used to test connection system-2, representing improved original connection 
system between precast roof beam and column (item 5.2). 

5.1. Testing of original connection of PC roof beam with column: Model M4-A 
Experimental test model M4-A was constructed considering reinforcement of the footing 

part and the column part the same as in the case of tested models M3-A and M3-B. Similarly, the 
implemented T-type roof beam is constructed with common reinforcement in its regular part out 
of the zone of connection. The applied connection in experimental model M4-A, representing 
original connection system-1 was developed based on application of the following four specific 
structural detailing measures as follows: (1) At both side walls of RC column installed were 
special pin anchors with diameter 12 mm entering in the hole at both sides of precast roof T-
beam. Both anchors were properly fixed by injection of connecting emulsion; (2) To provide safe 
transmit of load from both applied pin anchors, adopted were regular (original) arrangements of 
additional reinforcement at both upper sides of roof beam and at both RC walls of column; (3) 
To increase connection safety, adopted was central bolt of 15 mm through column side walls 
and vertical part of roof T-beam and (4) All connection contacts are finalized with commonly 
applied standard filling emulsion. The test set-up of experimental model M4-A is shown in Fig. 
13. The experimental test was completed with gradual application of increased upward vertical 
force up-to connection failure. Actual nonlinear characteristics of the original roof beam-column 
connection M4-A have been very successfully defined along with damage propagation for 
different displacement stages, Fig. 14 and 15.The representative bilinear model properties of the 
tested scaled model M4-A and for full-scale connection are presented in Table 3. The presented 
experimentally confirmed nonlinear model properties of original connection M4-A between 
precast roof beam and column can be successfully applied in the process of analytical model 
formulation of the integral precast structural system.  
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Figure 13. Set-up of 1/2 scaled 
prototype model M4-A 

Figure 14. Original connection: 
PC column-roof beam-M4-A 

Figure 15. Final failure state 
of original connection M4-A 

 

Table 3. Experimentally defined parameters representing nonlinear behavior of the tested 
original connection of prefabricated RCroof beam with RC column: Model M4-A 

Original M4-A connection type: roof beam-column 
No. Scaled-model/full-scale DY(m) FY(kN) DU(m) FU(kN) 
1 Tested scaled model M4-A 0.0020 60.00 0.0380 108.00 
2 Full-scale connection M4-A 0.0040 240.00 0.0760 432.00 

 

5.2. Testing of improved connection of PC roof beam & column: Model M4-B 
The experimental test model M4-B, representing the improved original connection of 

precast roof beam and column was constructed applying the same model components as in the 
case of experimental model M4-A. However, to investigate possible upgrading level of 
connection system-1, applied is modified, i.e. improved connection system-2 which is 
characterized with the following structural measures: (1) Increased is the diameter of special pin 
anchors, in this case to d=16mm. They were located in the same positions at both RC side walls 
of the column. The anchors were fixed to the roof T-beam applying the same connecting 
concept; (2) In this case, to provide safer load transition from both stronger pin anchors, adopted 
was improved original arrangement of additional confining and anchoring reinforcement at both 
upper sides of roof beam and at both side RC walls of the column; (3) In this case adopted was 
central bolt with d=18mm passing through the same elements and spaced on the same location; 
and (4) The connection contact faces were finalized applying the same method as in the case of 
experimental model M4-A.  
 

   

Figure 16. Set-up of 1/2 scaled 
model M4-B in testing frame 

Figure 17. Improved column 
& roof beam connection 

Figure 18. Failure of improved 
original connection M4-B 
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Experimental model set-up of the tested connection model M4-B is presented in Fig. 16. 

Details of crack propagation during the model testing are shown in Fig. 17 and Fig. 18. From 
experimental test of improved original connection model M4-B, representing connection 
between roof beam and column, defined were related nonlinear characteristics of analytical 
bilinear model for both, scaled connection model and full scale connection, Table 4. 
 

Table 4. Experimentally defined parameters representing nonlinear behavior of the tested 
improved original connection of prefabricated RCroof beam with RC column: Model M4-B 

Improved original M4-B connection type: roof beam-column 
No. Scaled-model/full-scale DY(m) FY(kN) DU(m) FU(kN) 
1 Tested scaled model M4-B 0.0030 70.00 0.0600 190.00 
2 Full-scale connection M4-B 0.0060 280.00 0.1200 760.00 

 

Comparing ultimate force obtained from the tested original connection model M4-A 
ranging to FU=108 kN,with ultimate force recorded for improved original model connection M4-
B ranging to FU=190 kN, significant increase of ultimate strength of 75.9% has been achieved. 
The obtained original experimental data represents highly important experimental evidence 
providing proved conditions for detailed modelling and seismic safety analysis of the integral 
systems of precast structures having various geometrical and global shape properties. 

6. MODELING OF NSR SYSTEM WITH TESTED CONNECTIONS 
Using experimentally proved nonlinear behaviour characteristics of the implemented 

structural connections, in SAP2000 formulated was nonlinear analytical model of integral full-
scale prototype precast industrial hall structure and used to study its seismic response 
performances under the effect of strong earthquakes, Fig. 21. The structure represents precast 
frame system, formed by installed seven frames parallel to x axis, integrating in total 27 columns 
supported by 27 individual precast foundations with variable dimensions 400400 cm, 300300 
cm and 250250 cm, depending on actual vertical load and column cross-sections. In x and y 
direction, the structure dimensions in plan are Lx=44.0 m and Ly=63.75 m. The columns are 
designed with three different cross-sections, first 8080 cm (cast with concrete C40), second 
7070 cm (C50) and last 60x60 cm (C50), reinforced respectively with longitudinal bars 2028 
mm, 1625 mm and 825 mm and with ties 6/15 cm. The height of central and side columns 
are Hc=14.2 m and Hs=11.94 m, respectively.  
 

 
 

Figure 19. Main prestressed beam I140 used in 
prefabricated NSR structure 

Figure 20. Longitudinal prestressed beam 
T60 used in prefabricated NSR  structure 

 

The roof structure is formed with precast roof I-beams with h=140 cm and span L=22 m, 
Fig. 19, precast T-beams with h=90 cm and L=11.0 m; longitudinal precast T-beams with h=60 
cm and L=15.0 m, Fig. 19 and longitudinal precast T-beams with h=45.0 cm and L=8.75 m. 
Steel trusses integrating the structure consist of hollow rectangular braces 1601604 mm, 
1001004 mm and 80804 mm and brace filling rebar d=25 mm. Nonlinear behaviour of 
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columns above foundations were simulated by hysteretic Takeda model based on previously 
performed detailed analysis of moment-curvature relations for all respective sections of columns. 
Nonlinear behaviour of the existing connections of precast roof-beams with precast columns and 
longitudinal precast beams with precast columns were realistically modelled based on 
experimentally proved nonlinear model parameters from conducted experimental laboratory 
tests, Fig. 22 and Fig. 23.  

   

Figure 21. Nonlinear 3D model 
of full scale prefabricated NSR 

structure 

Figure 22. Connection model 
above corner 

column 

Figure 23. Connect. 
model above central 

column 
 

From the analysis of the dynamic characteristics for the initial state of the structure defined 
were the following vibration periods of the first three modes: T1=1.526s, T2=1.445s and 
T3=1.305 s, dominantly exposed in x-direction, y-direction and in torsion mode, respectively. 
Seismic response of the integral structure has been analysed for earthquake action 
simultaneously in both x and y direction, considering seismic ground motion to act under the 
angle of 45o in respect to the global x-axis. In this paper included are results obtained for 
simulated Ulcinj-Albatros earthquake record scaled to very high intensity represented by peak 
ground acceleration PGA=0.60g.  

  

Figure 24. Hysteretic response M22-ɸ of 
corner column under strong seismic load: 

PGA=0.6g 

Figure 25. Time-history response of connection 
forces above corner column under strong seismic 

load 

  

Figure 26. Hysteretic response M22-ɸ of 
central column under strong seismic load: 

PGA=0.6g 

Figure 27. Time-history response of connection 
forces above central column under strong seismic 

load 
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Structural response of the integral structure was generally characterized by the following 
important observations: (1) During the lower intensity level, specifically during the first 2-3 sec, 
structural response was completely linear and all critical column sections and all modelled 
connections were not cracked; (2) During the increased earthquake intensity, time segment t=3-
6sec, critical sections of the columns in both directions were exposed to intensive nonlinear 
response represented by opened hysteretic curves, Fig. 24, Fig. 26, Fig. 28 and Fig. 29.  
 

  

Figure 28. Hysteretic response M33-ɸ of 

central column under strong seismic  
load: PGA=0.6g 

Figure 29. Hysteretic response M33-ɸ of 

corner column under strong seismic  
load: PGA=0.6g 

 
During this time segment, in all horizontal connections recorded was increased level of 

induced forces, Fig. 25 and Fig. 27; (3) The increased level of forces in these connections are not 
higher than yield forces and the connections are remaining safe and undisturbed and (4) If input 
earthquake intensity will be further increased, the failure of the structure is expected to be 
produced due to failure of the columns; (5) Column`s controlled failure is in this case advanced 
strategy and can be avoided during the advanced design process and (6) During the third time 
segment, t=6-20s, the structure was vibrating around new very little changed deformed state, but 
the system remained integrally safe.The observed global seismic response of NSR prefabricated 
structure, characterized by controlled and favorable behavior, actually represents advanced 
strategy to minimize seismic risk and to assure full seismic stability of this specific and other 
important structural types. 

7. CONCLUSIONS 
From the conducted extensive experimental testing of various developed and implemented 

connection types of the novel seismically resistant NSR PUTINZENJERING prefabricated 
system the following conclusions are summarized: (1) Prefabricated standard footing showed full 
safety for seismic loads in the case of installation of columns with standard respective cross 
sections and reinforcement; (2) Prefabricated RC columns showed stable nonlinear hysteretic 
behavior under cyclic loads along with expressed ductility for the case of implemented ties 
spaced in prescribed small distances; (3) The implemented RC corbels supporting L-beams 
possess high safety for the prescribed design loads; (4) From experimental tests confirmed was 
that nonlinear behavior characteristics of the developed L beam-column connection types and 
roof beam–column connection types possess stable and favorable behavior properties with 
opened possibility for their application in seismic regions and (5) The proposed nonlinear 
analytical model parameters of connections represent highly valuable modeling data which can 
be successfully considered during the final seismic design process of NSR PUTINZENJERING 
prefabricated structures in seismic regions. In addition, from conducted nonlinear seismic 
response analysis of the integral NSR prototype structure, the following main conclusions are 
summarized: (1) Novel siesmo-resistant NSR PUTINZENJERING prefabricated system can be 
successfully applied in seismic zones with high seismic intensity based on application of the 
developed design principles; (2) Nonlinear response of the integral structure should be generally 
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controlled by hysteretic ductile behavior of prefabricated columns; (3) For the case of design 
earthquake, the behavior of structural connections should be basically linear while for the case of 
maximum expected earthquake intensity, the behavior of structural connections may be in 
controlled nonlinear range. To efficiently define and satisfy both design stages, potential use of 
advanced structural analysis procedures during the design process is recommended. 
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DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL STRUCTURE 
OF THE STREET NETWORK IN THE HIGH - MOUNTAIN AREAS 

OF THE RHODOPE MOUNTAINS 
 

Milen Sariev1 
 

Abstract: 
The survey is executed concerning the established structural differences of the street network 
and its development over time as a result of different relief features and configuration of the 
properties in the high mountain villages of the Rhodope Mountains. Despite the network 
incremental development and its complex nature, it is extremely functional and fully adapted to 
the topography of the settlements. The research is done on site and according to cartographic 
materials taking into account its natural non-planned development in the past and its planned 
construction in the present by modern technologies. The results show a change in the functional-
plan structure of the street network and the reorganization of its geometry to the periphery of the 
settlements due to their growth, which in turn is related to changes in the natural landscape. 
 

Keywords: 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Изследването е направено за високопланинските райони на Родопите в „малки села” 

според общоприетата градоустройствена класификация за населените места [7] във връзка 

с установяване на различия в уличната мрежа следствие от развитието й във времето. 

Изграждането на уличната мрежа е свързано с решаване на множество проблеми от 

различен характер. Основен проблем в тези райони е сложноста на релефа. 
Важен въпрос е собственоста на терените и съобразяването на улиците с частни 

имоти към днешна дата за разлика от времето на плановата икономика, когато 

колективната собственост на земята не е възпрепятствала изграждането на уличната 

мрежа по подходящ начин и преценка на проектанта.  

                                                 
1 Милен Сариев, ланд. арх., Лесотехнически университет, бул. Св. Климент Охридски №10, Студентски град, зала 402, 

1756 София, e-mail: milen_sariev@abv.bg; 

  Milen Sariev, Landscape Architect, University of Forestry, 10 Kliment Ohridski Str., hall 402, 1756 Sofia, Bulgaria; 
e-mail: milen_sariev@abv.bg. 
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Обект на изследване е развитието на функционално-плановата структура на 

уличната мрежа във високопланинските райони на Родопите. Разгледани са селища от 

общините Ардино, Девин, Доспат, Баните, Сатовча и др. 
Цел на изследването е анализиране и изясняване на обстоятелството, че въпреки 

невъзможността уличната мрежа да отговори на изискванията на действащите днес 

Закони и Наредби, тя е впечатляващо функционална за нуждите на селищните дейности. 

Въпреки, че на пръв поглед изглежда случайна, тя е изцяло съобразена с особеностите на 

терена и разположението на сградите.  
 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ 
Планинските селища представляват „територии с неблагоприятни условия по 

отношение на транспортното обслужване” [8, стр 130]. Основно влияние върху характера 

на уличната мрежа в планинските райони оказват основните елементите на ландшафта и 

най-вече релефът. Топографията на терена е изиграла определяща роля още при 

историческото формиране на селищата и техните транспортни комуникации – връзките 

между отделните части на населеното място, както и достъпа до извънселищния 
ландшафт.  

Организирането на уличната мрежа е вървяло ръка за ръка с формирането на 

селищната структура под влияние на естествената им градоустройствена еволюция – 
стихийно и безпланово. В тази връзка изложението на терена има значение не само за 

разполагането на селището, но и за прокарване на уличната мрежа. Преминаването на 

трасетата по подходящ начин не ограничава възможностите за достъп до всички 

територии на населеното място. 
Дървесната растителност има значение при прокарването на нови пътища или 

уширяване и реконструкция на съществуващи, когато дървостоите са в непосредсвена 

близост до работните площадки. Формирането на стръмни откоси при земните работи 

силно нарушава целостта на ландшафта. Наличната растителност в непосредствена 

близост до такива откоси с времето се унищожава, а при ветровали и снеговали повлича и 

големи земни маси, които понякога затрудняват движението и ограничават пътните 

връзки до селищата.  
Това и към момента е актуален проблем особено на местата, където са проведени 

изкуствени залесявания с дървесни видове различни от естествената растителна покривка.  
Голямото количество подпочвени води в планинските райони създават 

допълнителни затруднения при изграждането на уличната мрежа.  
Прокарването на пътища често е свързано с изграждането на допълнителни 

съоръжения свързани с отвеждането на повърхностните и появилите се в резултат на 

изкопни дейности подпочвени водни отоци. Обикновено се налага укрепване на 

откосирани терени, изграждане на подпорни стени и др. което е свързано в повечето 

случай и с намеса в растителната покривка и най-вече създаване на условия за нарушаване 

структурата на ландшафта.  
Поради „стихийното” планово развитие на селищата и пътната мрежа, в планинските 

райони мероприята по нея са тежки и с много компромиси. Следствие на това и с цел 

запазване главно на допълващото застрояване, исторически ценни елементи на средата и 

отчасти вековни дървета, тя приема твърде сложен характер. 
Липсата на Подробни устройствени планове в техния обхват и съдържание [8] и в 

случая Планове за улична регулация, е довела до свободно „стихийно” формиране на 

уличната мрежа в планинските райони. Транспортното обслужване във 

високопланинските участъци на разглежданите територии като цяло е затруднено [6]. 
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С развитие на градоустройствените мероприятия в новите Подробни устройствени 

планове уличната мрежа е с по-правилни геометрични форми и основно движеща се по 

хоризонталите. Това се отнася най-вече за основната - главна улица, а второстепенната 

улична мрежа е в границите на допустимите законови норми, доколкото е възможно това. 
Отговаряща на съвременните норми за габарити и наклон е възможно при реконструкция 

предимно на главната улица, преминаваща по-често покрай река и при която са 
разположени в повечето случаи земеделските терени даващи възможност за корекция на 

ширината й. 
В разгледания район на Родопите от първостепенната улична мрежа са налични 

основно главни улици от IV клас (според общоприетата класификация на уличната мрежа 
[7]) - обикновено главната улица е една и формира „гръбнака” на селището. 

 Улиците от IV клас представляват и „най-високия клас улици в населените места 

от” [7, стр. 136] четвърти до осми функционален тип към които спадат и тези в 

разглежданият район.  
От второстепенната улична мрежа – съобразно функционалното си предназначение в 

териториите на планинските селища попадат събирателни улици V клас и обслужващи 

улици VI клас (или тук попадат улици от IV, V и VI клас). (фиг. 1.) 
Често срещащи в планинските селища са и задънените – тупикови улици които 

обикновенно са доста къси предвид големината на селищата.  
 

 

 
 

 

а) напречен профил  
на главна улица - IV клас 

б) напречен профил на 

събирателна улица - V клас 
в) напречен профил на 

обслужваща улица - VI клас 

Фигура 1. Източник: [7, стр. 136]. 

Максимално допустимите надлъжни наклони за същите улици е от 6,0 % за улици IV 

клас до 9.0 % за улици от VI Б клас, като е допустимо при тежки теренни условия на 

малки разстояния наклонът да се увеличи с до 2,0 % за съответния клас улица [7]. 
Развитието или западането на селището неминуемо води със себе си и отражения 

върху пътната мрежа, която също се развива или деградира. В повечето случаи габаритите 

на улиците са по-малки от допустимите според съвременните изисквания. Уличната 

мрежа, резултат от безплановото застрояване при първоначалното формиране на 

селищата, е силно неправилна като геометрия, но извънредно функционална относно 

широчината предвидена за придвижването по нея на обекти с различен габарит (по често 

на товарни животни). Характеризиращи се в много от случайте с по-малко от минимално 

позволените габарити и големи наклони тя трудно би могла да се адаптира към 

настоящите законови норми. 
 

3. КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА 
Въпреки, че след Освобождението (1978) в множество села в България като цяло 

започва прилагане на благоустройствени планове и улиците се разширяват и изправят, при 

уличната мрежа в планинските райони и до ден днешен тези мероприятия липсват или 

изпълнението им е трудоемко и икономически неизгодно. [6] 
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В “Законът за благоустройството както от 1897 г., така и от 1941…..” не са 

предвидени норми определящи границите на „необходимата строителната територия на 

селата“. [5, стр.17]. В тези документи препоръчаните указания относно пътната мрежа са 

доста общи. В тази връзка улиците в регулационните планове са се проектирали „без 

разбиране” [5, стр.18] за функциите които ще изпълняват, което е довело до липса на 

класификация, норми на надлъжните и напречните наклони и габарити [5]. Основните 

цели били да бъде лесно приложима и икономична. Като следствие от това както и 

свободата, която била дадена на проектантите се създава богато разнообразие от типове 

улични мрежи, като в планинските условия релефът действа твърде ограничаващо за 

изработване на улично регулационни планове.  
Тази свобода дадена на проектантите е свързана със сериозни намеси в ландшафта в 

резултат на което в повечето случаи проектирането на улични мрежи се свеждало до 
изправяне на уличната мрежа и премахване на тупиците. Това водело до раздробяване на 

териториите и „увеличаване на уличната площ” спрямо общата площ на селището [5]. 
Пешеходни пространства обособени като такива в планинските райони няма, а улично 

озеленяване почти липсва или то е дело на самоинициативи от страна на населението. 
 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МОДЕЛИ 
„Свободната улична мрежа” е характерна за територии със сложен релеф и макар, че 

осигурява сравнително добри пешеходни връзки между частите на селището, които 

понякога представляват и отделни функционални зони, в множество участъци тя трудно 

би могла да се приспособи за съвременния транспорт. Въпреки, че плътноста на уличната 

мрежа е сравнително висока трудно може да се каже, че осигурява добри транспортни 
връзки поради сложния терен. Функцията на уличната мрежа в селата е основно да 

обслужва пешеходното движение [1]. 
Направеното проучване и анализ на уличната мрежа показва, че в общия случай тя е 

изградена условно на основата на триъгълна мрежа (фиг. 2).  
Възприети са три разновидности показващи развитието и усъвършенстването на 

уличната мрежа в планинските селища във времето.  
Предложените разновидности (подтипове) на „свободна улична мрежа” в 

планински райони са: свободна улична мрежа с „елементи на триъгълна”; б) свободна 

улична мрежа с „елементи на радиалнa”; в) свободна улична мрежа с „елементи на 

правоъгълно-диагонална”;  
 

 
а)  б)  в)  

Фигура 2. Модел на разновидности на „свободна улична мрежа” в планинските 
райони: а) свободна улична мрежа с елементи на триъгълна; б) свободна улична мрежа с 

елементи на радиалнa; в) свободна улична мрежа с елементи на правоъгълно-
диагонална; (схеми М. Сариев) 
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4.1. Свободна улична мрежа с „елементи на триъгълна”. 

Първият подтип улична мрежа е един от най-характерните и срещащи се в 

планинските селища в съвременни условия. В повечето случай този подтип е резултат от 

непосредствена трансформация на свободната улична мрежа. В следствие на провеждане 

на градостройствени и регулационни мероприятия в случая основно промените са 

свързани с изправяне на геометрията на улиците с променлива широчина на пътното 

платно (с цел да отговорят на съвременните норми), (фиг. 3). 
 

 
 

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 3. Свободна улична мрежа с „елементи на триъгълна”, с. Касък, общ. Доспат[13] 

 
Въпреки, че често уличната мрежа изглежда свободна - стихийно изградена като 

цяло в по-голямата си част селищата (категоризирани като такива по брой население) в 

обследваната територия са на не повече от 5 века. Като се има предвид контрола по 

изграждането им по време на плановото стопанство не може да се твърди, че са с крайно 

сбободна улична мрежа в сравнение със други селища в Родопите извън територията на 

България. 
Триъгълната улична мрежа най-вече е резултат от разполагане на трасетата на 

улиците по хоризонталите и осъществяване на връзки между тях с наклон подходящ за 

движение в миналото предимно на товарни животни. Наклоните в тези случай не 

отговарят на съвременните норми за проектиране при което след реконструкция те 

остават като алеи за пешеходно преминаване и реално не подлежат на корекции и ремонт.  
В много от случайте в тези населени места поради близкото разположение на 

сградите и конфигурацията на съществуващите улици не е възможно да се приложат 

общите правила за устройство на уличните мрежи. Освен топографията на територията, 

този подтип улична мрежа е продиктувана и от неправилната форма на имотите и 

осъществяване на преки връзки за достъп до сградите разположени в тях. 
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4.2. Свободна улична мрежа с „елементи на радиалнa”. 

Този подтип улична мрежа се наблюдава в селища с ясно изразено централно ядро с 

обособени обществени пространства за културно масови дейности – търговски, социални 

и др. Териториите с подобна структура на уличната мрежа са характерни най-вече за части 

от населеното място представляващи първоначалните ядра около които са възникнали 

селищата. Обикновено това е и частта от селището с най-равен терен, където е обособено 

и площадното пространство (фиг. 4). 
 

[1]   

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 4. Свободна улична мрежа с „елементи на радиалнa” 
и „правоъгълно-диагонална”, с. Падина, общ. Ардино [13] 

 
Тази разновидност на свободната улична мрежа е забелязана основно в селищни 

структури с компактна форма, където първоначалното селищно ядро е запазило мястото 

си в условно геометричният център на селото. В повечето случаи основните направления 

на „радиусите” са улици от по висок клас и с по-значима функция в сравнение с 

останалите в границите на селището и представляват основни връзки с други селища или 

земеделски територии в извън селищният ландшафт.  
Във втория случай поради често срещащата се в планинските селища некомпактна 

структура (разчленена), тези „лъчи” представляват и основните връзки с отделните части 

на селището.  
Формиралата се по този начин улична мрежа нерядко е в резултат на застрояване на 

териториите в непосредствена близост до пътните връзки на характерните за планинските 

райони селища с разчленена структура. Пресечната точка на тези улици е обикновено 

мястото на „спирка” на междуселищния транспорт или обръщало (последна спирка) ако 

селището е крайно – ”тупиково“ в структурата на селищната мрежа. 
Поради сложния терен, късите разстояния между уличните кръстовища и 

„начупените” връзки между тях често радиалната мрежа не може да се възприеме като 

такава. 
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4.3. Свободна улична мрежа с „елементи на правоъгълно-диагонална”. 

Улична мрежа с изцяло правоъгълно-диагонална конфигурация в съществуващи 

селища в планинските райони не се среща. Този подтип улична мрежа в планинските 

райони е характерен основно за развиващите се села. Уличната мрежа от този тип е в 

конфликт с особеностите на релефа [5]. Чрез възможностите за избор на територия (с 

равнинен релеф) за застрояване към момента се създават и по-добри условия за 

провеждане на такава уличната мрежа. (фиг.5) 
 

  

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 5. Свободна улична мрежа с „елементи на правоъгълно-диагонална” 
с. Боголин, общ. Сатовча [13] 

 
Свободното застрояване макар и често в маломерни имоти е позволило и развитието 

на пътната мрежа в някои случаи да бъде със сравнително правилна геометрия, като това 

са предимно местата с малък наклон на терена. 
Улици с подобен тип конфигурация е възможен най-вече при селищата разположени 

в широки долинни територии, където се намират и по-голяма част от земеделските терени 

в границите на селото или на техните землища. Територии, запазвани като плодородни и 

удобни за обработване в миналото, понастоящем са ресурс за строителни дейности. 
Настоящите и бившите терени за земеделие разположени в равните части на селищата 

създават условия за застрояване и трасиране на улици с правоъгълно-диагонална 
структура. Елементи на правоъгълно-диагонална мрежа се наблюдава и при селищна с 

разположена пътна мрежа по хоризонталите. Разполагането на застрояването по 

хоризонталите създава предпоставки за формиране на правоъгълно-диагонална мрежа, 
когато денивелацията между условно успоредните улици позволява това.  

В резултат на ситуиране на уличната мрежа по хоризонталите на терена се формира 

мрежа тип правоъгълно-диагонална, но в повечето случаи връзките между хоризонталите 

са с наклони не отговарящи на съвременните норми за проектиране, но подходящи за 

движение на пешеходци и товарни животни.  
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В планинските терени трасетата на улиците често се „движат” по хоризонталите като 

са свързани с диагонални връзки между тях. Перпендикулярни връзки са налични в 

териториите с „полегат” терен, като при стръмни терени се наблюдават по-рядко. 
Налични са развиващи се селища с улични мрежи при които ясно се вижда „старата” 

и новата част на селището (фиг.6). Новоусвоените територии представляват бивши 

земеделски земи, които са вкарани в регулационните граници на селището и към момента 

се застрояват или подлежат на застрояване. Това са сравнително равни терени и при тях 

възможноста да се реализира правоъгълна мрежа е сравнително подходящо.  
 

 
 

а) топография на територията б) ортофото снимка 
Фигура 6. Свободна улична мрежа комбинация от други типове мрежи 

с. Триград, общ. Девин [13] 
 

Изследването показва, че в много от случаите възможността за прокарване на улица 

през определен терен когато релефът позволява това, създава условия за подобряване и 

разрастване на тази част от селището чрез реализиране на определени строителни 

дейности.  
Линеарната структура на селищата формирала се предимно по протежението на 

главна транспортна артерия или река, създава предпоставки за развитие на „подредени” 

селищни структури и правилна улична мрежа.  
Проектирането на пътните трасета по хоризонталите (фиг.7) създава предпоставки за 

формиране на много равни улици и много стръмни връзки между тях, което създава 

проблеми с водоотичането при интензивен валеж. Безспорен е факта, че изграждането на 

пътната мрежа в селата и извън селищната територия е част от естествената антропогенна 

динамика на ландшафта. Въпреки това задължение на всички участници в процесите на 

изграждане е да се търсят възможности за запазване колкото е възможно структурата на 

релефа когато геоложката основа позволява това [1] и като цяло на ландшафта за да бъде 

постигната всестранна устойчивост на териториите.  
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а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 7. Улична мрежа разположена основно по хоризонтала 
с. Баните, общ. Баните[13] 

 

ИЗВОДИ 
1. Уличната мрежа в обследваните територии е изключително разнообразна и със 

сложни характеристики. Не е забелязано село с улична мрежа която изцяло може да 
се отнесе към някои от възприетите основни схеми на уличните мрежи.  

2. В планинските райони на разглежданата територия уличните мрежи са от смесен 

тип с преобладаване на някоя от основните схеми. Към периферията на селищата 

уличната мрежа приема правилна геометрия поради разрастването им и усвояване 

на територии предназначени по-рано за земеделски нужди. 
3. В миналото поради трудоемкото прокарване на улици до известна степен са се 

съхранили визуалните характеристики на ландшафта. Изграждането на улична 

мрежа отговяряща на съвременните изисквания в планинските райони налага 

сериозна намеса в терена – изкопи, насипи, подпорни стени и др.. По настоящем 
във връзка с изпълнение на условията за изграждане на комуникационно-
транспортните системи според съвременните изисквания от една страна и от друга 

- възможностите на строителния прогрес нарушенията от прокарването на нови 

улици са значителни, а понякога и необратими.  
4. През последните години при провеждане на дейности за подобряване на уличната 

мрежа в планинските селища бяха унищожени множество калдъръмени улици, 
въпреки естетическата и най-вече функционалната им характеристика и факта, че 

те предоставят по-големи възможности за движение в стръмните участъци в 

сравнение с много улици изградени със съвременни материали.  
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК ЗА СГРАДИ 

 

Димитър Стефанов1, Елена Васева2 
 
 
 

METHODOLOGY FOR SEISMIC RISK EVALUATION 
FOR BUILDINGS 

 

Dimitar Stefanov1, Elena Vaseva2 
 

Abstract: 
The presented report emphasizes the practical steps in the implementation of a methodology for 
assessment of seismic risk for buildings. The methodology is based on an empirical approach to 
assess the vulnerability of the building stock and the European Macro Seismic Scale (EMS'98). 
For greater clarity, the methodology is developed in several steps. Step 1 - allocate each 
building to the relevant typology depending on the existing information about the type of 
construction, the year of construction, number of floors, etc. Step 2 - determine the vulnerability 
of buildings. Based on the algorithms described in the methodology for each building a 
vulnerability class is calculated. Step 3 – calculate the seismic risk in the form of losses. 
Calculate the number of buildings that will receive a certain level of damage - light, medium, 
heavy, very heavy and destruction. Step 4 - calculate the floor area of the buildings that will 
receive a certain level of damage. Step 5 - calculate the human losses that are: slightly injured, 
needing hospital treatment, severely injured, dead. Step 6 - calculate the economic losses as a 
result of direct physical damages and destruction. 

Keywords: 
Seismic Risk, Vulnerability of Building Stock, Damages, European Macro Seismic Scale. 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Методиката за оценка на сеизмичния риск за сгради се явява част от обща методика 

за оценка и картографиране на сеизмичния риск [1]. 
Настоящият доклад се явява продължение на предишна работа на авторите [2]. 

Разработена е методика за оценка на сеизмичния риск за сгради, базирана на емпиричен 

метод. Сеизмичното въздействие се дефинира във вид на интензивност. Теоретичната 

постановка на процедурата за оценка на уязвимостта на сградния фонд е описана в [2].  
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  Elena Vaseva, Assoc. Prof., PhD, Eng., National Institute of Geophysics, Geodesy and Geography – BAS, 
Acad. Georgi Bonchev St., bl. 3, Sofia, Bulgaria, e-mail: evasseva@yahoo.com. 

740



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
2. ВХОДНИ ДАННИ, НИВА НА ПОВРЕДИ И КЛАСОВЕ НА УЯЗВИМОСТ 

2.1. Входни данни за сгради 
Данните, необходими за оценка на сеизмичната уязвимост на сградите, дават 

информация за: 
 вид строителен материал;  
 тип конструктивна система на сградата, поемаща сеизмичното натоварване; 
 година на проектиране и/или построяване;  
 използвани нормативни документи за сеизмично осигуряване, ниво на сеизмично 

осигуряване (7, 8, 9 степен по скалата за интензивности)  
 брой на етажите; 
 форма на сградата в план - информация за регулярност или нерегулярност,  

качество на сградата по отношение на материал, проект, строителство; 
 брой обитатели в сградата (денем/ нощем).  

Колкото по-подробна е информацията за сградата, толкова по-прецизни методи за 

оценка на уязвимостта й могат да бъдат приложени. 

2.2. Източници за събиране на данни за сградния фонд: 
 местни и регионални власти – общини и кметства:  
 кадастър;  
 преброяване - Национален статистически институт (НСИ); 
 събиране на информация чрез дистанционни методи за наблюдение и създаване на 

бази данни; 
 техническите паспорти на сградите.  

За сгради, за които няма информация, е възможно допълнително обследване на 

място със събиране на данни в определeн за целите на сеизмичния риск формат, от 

предварително обучени лица, запознати с особеностите на всяка една строителна 

конструктивна система. 

2.3. Нива на повреди 
Повредите се представят в дискретна форма чрез нива на повреди НП (k), (k=0, 1, 2, 

3, 4, 5), които могат да се наблюдават при земетресение. В методиката се използва 
Европейската макросеизмична скала EMС-98, която доста подробно дефинира пет нива на 

повреди, представени в табл. 1.  

Tаблица 1. Приети нива на повреди 

Ниво на повреди Описание 
НП 0 няма 
НП 1 леки 
НП 2 средни 
НП 3 тежки 
НП 4 много тежки 
НП 5  разрушение 

2.4. Класове на уязвимост съгласно EMS-98  
В класовете на уязвимост са групирани доста различни типове сгради, които се 

характеризират с подобно сеизмично поведение. 
В EMС-98 [3] са дефинирани 6 класа на уязвимост, означени от A до F и подредени в 

намаляващ уязвимостта ред. Всеки тип сграда се характеризира с преобладаващ, най-
вероятен клас на уязвимост, за който съществува зависимост между сеизмичната 

интензивност и претърпяната повреда. 
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3. ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК 

3.1. Оценка на повредите 
Оценката на повредите се извършва на базата на вероятностната матрица на повреди, 

която изразява вероятността сграда от даден клас на уязвимост, да понесе определено 

ниво на повреди, като резултат от конкретна сеизмична интензивност. Детайли и 

подробности са дадени в [2]. 

3.2. Оценка на жертвите и ранените  
За определяне броя на жертвите вследствие на конструктивни повреди (Ksb) се 

прилага следната зависимост: 

Ksb = TCb x M1 x M2 x M3 x (M4 + M5(1-M4)), 

където: 
– TCb – общ брой на разрушените сгради от тип b; 
– M1 – коефициент, отчитащ регионалните изменения на броя на живущите в сграда;  
– M2 – коефициент, отчитащ промените в броя на обитателите в зависимост от 

времето през денонощието; 
– M3 – коефициент, отчитащ процента на затрупаните обитатели под развалините на 

разрушените сгради;  
– M4 – коефициент, отчитащ различните степени на ранимост (увреждане) на 

затрупаните хора;  
– M5 – коефициент, отчитащ промяната на степените на ранимост на затрупаните 

хора, с течение на времето.  

3.3. Оценка на икономическите загуби вследствие на директните физически повреди 

и разрушения 
Икономическите загуби, вследствие на директните физически повреди и 

разрушения, могат да бъдат оценявани чрез вероятностните матрици на поврeди. В 

действителност данните, събрани чрез оценка на повредите в спешни случаи (след някои 

земетресения), могат да бъдат съотнесени към загубите. Резултатът е обобщен в табл. 2.  
 

Таблица 2. Корелация между разпределението на повредите и ефектите 
върху сградите и хората 

Сгради 
неизползваеми 

40% от сградите с ниво на повреда 3 
+  
100 % от сградите с ниво на повреда 4 и 5 

разрушени Сгради с ниво на повреда 5 

Хора 
без дом 

100% от живущите в неизползваемите сгради  
- 
жертви и тежко ранени 

жертви и тежко ранени 30% от обитаващите разрушените сгради 
 

За да се определи икономическият индекс на повреди DI за група от сгради, който 

представлява отношението между общите разходи за възстановяване и стойността на 

всички сгради в групата, може да се използва корелация със средното ниво на повреда D.  
При използване на дискретно „бета“ разпределение (с t=8) се получават 

предстaвителни стойности: 
5

0

( ) ( )I D k D I k
k

D p D 



 

които са систематизирани в табл. 3.  

742



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Таблица 3. Представителни стойности за DI за различните нива на повреди 

Ниво на повреда 0 1 2 3 4 5 

DI 0 0.01 0.1 0.4 0.8 1 

 

4. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА 
За илюстрация на методиката за оценка на сеизмичния риск за сградния фонд е 

разработен следния пример. Разгледана е част от урбанизиран район (град, село) с размери 

1200/1200 м. В разглежданата територия се намират 1639 сгради с обща разгъната площ 

255885 м2. Избрана е мрежа с размер на клетката (грида) 400 м. На фиг. 1 е показан план 

на изследвания район и избраната мрежа. Всяка сграда е показана в отделен цвят, с което 

се илюстрира разпределението на сградите по височина.  
 

 

Фигура 1. План на изследвания район и избраната мрежа. 
Разпределението на сградите по височина 
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Стъпка 1 
 
Разпределяне на всяка 

сграда към съответната 

типология в зависимост от 

съществуващата информация 

за вида на конструкцията, 

годината на построяване, 

етажността и др.  
 

 

Стъпка 2 
 
Определяне на 

уязвимостта на сградите. Въз 

основа на описаните в 

методиката алгоритми за 

всяка сграда се изчислява клас 

на уязвимост.  
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Стъпка 3 
 
Изчисляване на 

сеизмичния риск във вид 

на загуби. Сеизмично 

въздействие е с 
интензивност 8 степен. 

Изчислява се броя 

на сградите, които ще 

получат определено 

ниво на повреди – леки, 

средни, тежки, много 

тежки и разрушение.  
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Стъпка 4 
 
Изчислява се 

разгънатата застроена площ 

(РЗП) на сградите, които ще 

получат определено ниво на 

повреди. 
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Стъпка 5 
 
Изчисляват се 

човешките загуби, които са:  
 леко ранени;  
 нуждаещи се от 

болнично лечение; 
 тежко ранени; 
 загинали.  

 

 

Методиката отчита 

времето през денонощието  на 

настъпване на сеизмичното 

събитие: 
 Денем; 
 Нощем. 
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Стъпка 6 
 
Изчисляват се 

икономическите загуби 

вследствие на директните 

физически повреди и 

разрушения. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В представения доклад се набляга на практическите стъпки при реализацията на 

методика за оценка на сеизмичния риск за сгради. 
За по-голяма прегледност методиката е представена в няколко стъпки. 
Стъпка 1 – разпределяне на всяка сграда към съответната типология в зависимост от 

съществуващата информация за вида на конструкцията, годината на построяване, 

етажността и др. 
Стъпка 2 – определяне на уязвимостта на сградите. Въз основа на описаните в 

методиката алгоритми за всяка сграда се изчислява клас на уязвимост. 
Стъпка 3  – изчисляване на сеизмичния риск във вид на загуби. Изчислява се броя 

на сградите, които ще получат определено ниво на повреди – леки, средни, тежки, много 

тежки и разрушение. 
Стъпка 4 – изчислява се разгънатата застроена площ (РЗП) на сградите, които ще 

получат определено ниво на повреди. 
Стъпка 5 – изчисляват се човешките загуби, които биват: леко ранени, нуждаещи се 

от болнично лечение, тежко ранени, загинали. 
Стъпка 6 – изчисляват се икономическите загуби вследствие на директните 

физически повреди и разрушения. 
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МОНИТОРИНГ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ЦИФРОВ 

КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ 
 

Георги Стоилов1, Десислава Пашкулева2 Васил Кавърджиков3 
 
 
 

A STRAIN SENSITIVE PATTERN FOR STRUCTURAL HEALTH 
MONITORING OF CIVIL ENGINEERING STRUCTURES 

 

Georgi Stoilov1, Dessislava Pashkouleva2, Vassil Kavardzhikov3 
 

Abstract: 

In recent decades, various innovative techniques have been developed to monitor large 
engineering facilities or their responsible parts. One such technique uses Digital Image 
Correlation (DIC). It allows engineers to monitor the structures remotely and to detect, measure, 
and track changes of deformation fields of their surfaces with high precision. In the article, we 
describe briefly a concept for using DIC technique in structural health monitoring, in which the 
DIC sensor plays an important role. We present a strain sensitivity pattern, synthesized by us 
numerically, which is suitable for application to the observed surface when multiscale 
monitoring is required. The quality of this structure has been investigated with the help of a 
criterion we have introduced. In order to determine the possibilities for its applications, the 
structure is subjected to computer transformations, simulating plane rotation and uniaxial 
stretching. The results of the digital experiments prove the applicability of this strain sensitive 
pattern in monitoring with different scales of the inspected surfaces images. 

Keywords: 
Structural Health Monitoring, Digital Image Correlation, Strain Sensitivity Pattern 
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1. INTRODUCTION 

During the first two decades of this century, progress was marked in developing new 
approaches and methods for Structural Health Monitoring (SHM) of large engineering structures. 
This progress is based on different branches of applied science - mechanics, electromagnetism, 
optics, heat engineering, chemistry and others, and imperatively stimulated by computer 
technology for receiving, processing and storing large data sets. The current need to inspect and 
monitor the condition of bridges, buildings and other large structures or their responsible parts 
has imposed SHM as cutting-edge applied researches. This leads to cheaper maintenance of 
buildings and facilities, lower running costs, improved safety, and early warning of changes in 
the structures. SHM techniques measure displacements determine the current deformed and 
stressed state of inspected objects, assess the level of vibration, the presence of cracks or defects [1]. 

Digital Image Correlation (DIC) [2] is a non-contact digital optical technique that allows 
civil engineers to monitor structures remotely and with high precision to detect measure and 
indicate changes in the fields of displacement and deformation of their surfaces. A very 
successful illustration DIC method application for studying the loadability of large architectural 
elements such as reinforced concrete frames subjected to static and dynamic loads is presented in 
[3].The experiments, reported in this work have enabled authors to think about the future use of 
this method in structural health monitoring of such architectural elements. The deformation of a 
road restrain system subjected to a quasistatic bending load was investigated by DIC using a 
computer-generated strain sensitive pattern applied to one of the surfaces of this metal structure 
in [4]. General concept for a complex, automated Structural Health Monitoring system has been 
developed in [5]. Such monitoring requires measurement of displacements and deformations 
fields of the objects surfaces comprising different areas with different levels of sensitivity and 
accuracy. This in general implies three levels depending on Fields of View (FOV) dimensions: 

i. A global sensor that monitors the whole structure or at least a large part of such a structure;  
ii. A local sensor used to determine displacement fields in critical areas under surveillance; 
iii. Precision sensor for in-plane displacements fields measurement in a small area of 

observation but with nanometric accuracy.  
A prototype of such a system was used to study the behavior of a metallic railway bridge in 

the course of its operation. In [6] exploration of 3D DIC for SHM for bridge monitoring is 
reported. Bridge deflections have been measured and non-visible cracks in concrete have been 
detected. 

The publications quoted above reveal that DIC is an effective approach to monitoring 
large building structures. The implementation of a DIC-based SHM system is related to solving a 
number of tasks. One of these is the creation of the so-called Strain Sensor Pattern (SSP) [7] to 
be appliedto the monitored surface when DIC is used for SHM. Such patterns can be considered 
as an element of DIC sensors that greatly contributes to the reliability of measurements, 
determined by their space resolution, sensitivity, accuracy, precision, resilience, reproducibility, 
and their fast performance. 

The purpose of our work is to present a strain sensitive pattern numerically generated by 
us that is suitable for application to the object’s surface when monitoring at different scales of 
the images is required. To evaluate the quality of this pattern, we use a criterion, which is an 
improved version of the criterion for evaluating the effectiveness of such patterns proposed in 
our previous publication [7]. 

2. METHODOLOGY 
The method of generating patterns is explained in detail in our previous publications [2, 4, 8]. 

The initial pattern is a "white noise" image, synthesized by a random number generator. The 
spectrum of this image in the spatial frequency domain is subjected to filtration through a tri-
band transmission filter in order to maintain the same image contrast for all frequency domains. 
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For the purposes of the present work, a binary SSP image obtained from a halftone SSP image 
having amplitude values of spots at the three frequency bands in a 1:2:4 ratio (Fig. 1) was used. 
SSP was generated using library OpenCV and Visual Studio 2017 based software. In [8] we have 
shown that the pattern thus generated ensures high precision, resolution, and resistance to DIC in 
multi-scale measurements.

 

 

Figure 1. Investigated generated SSP 

We propose a combination of the following indicators as a criterion for evaluating the 
quality of the selected structure: 
1. A qualitative factor q, which is determined by the difference between amplitudes of the 
principal and secondary peak of autocorrelation (correlation) functions in a given subset, in 
relation to mean square value of the corresponding correlation function [2]: 

 %100*
)(

secmax

CS

CC
q


 . (1) 

where: Cmax is the main peak value, Csec is secondary peak value, S(C) is the mean square value. 
2. The standard deviation of the quality factor values calculated for the different subsets of a 
given zone of interest (ZOI). 
3. Validity factor V. In DIC measurements, it is important to evaluate the image quality of each 
subset as well as the probability of the measurement being invalid for a variety of reasons (for 
example - low contrast, lack of pattern’s spots in a subset etc.). In this measurement a 
deformation of the SSP is simulated therefore, it is known in advance, where the correlation 
maximum for each subset should be sought. In real experiments, not finding the correlation 
maximum with sufficient accuracy at some subset for any reason would lead to invalidation of 
calculation results for the respective subset. Due to that for a ZOI, which being considered a 
certain number N for independent measurements are made across the entire its surface. The 
validity factor V is defined as the ratio of the number of valid measurements (NV) to the number 
of all measurements N: 

 %100*
N

N
V V

 . (2) 

The ZOI image we analyze has a size of 2048×2048 pixels. A set of subsets sizes has 
been studied: 16×16 px, 32×32 px, 64×64 px, 128×128 px and 256×256 px. Hundred subsets are 
randomly selected from this ZOI, but evenly distributed over its area. 
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In order to determine the application capabilities of the presented SSP it was subjected to 

computer transformations, simulating plane rotation and uniaxial stretching. The simulation was 
done with the OpenCV functions.

 The first step is a virtual rotation test. Each subset of the computer generated SSP image 
rotates around the z-axis from 0º to 25º through 1º. 

The next step is a virtual deformation test. Deformed images are obtained at 
unidirectional in-plane deformation along the x-axis (x-direction extension without any 
deformation along y-direction). Deformation of -25 to 25%, in a 1% step is simulated in the 
entire ZOI area. 

The same simulation tests of mechanical transformations were performed at ×10 and 
×100 scales. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
The SSP has been tested with respect to the quality indicators - the quality factors q, D, 

and v for 5 different subset sizes. A summary of the results are presented in Table. 1. 
 

Table 1. Quality factor q, standard deviation D и validity factor V for different subset sizes. 
 

zoom 
16×16 px 32×32 px 64×64 px 128×128 px 256×256 px 

q D ν q D ν q D ν q D ν q D ν 
×1 0.7 1.6 27.7 5.9 5.3 90.9 20.9 10.9 100 81.8 24.5 100 115.5 27.7 100 
×10 1.4 2.3 35.4 21.2 5.3 100 38.0 10.3 100 70.4 16.7 100 89.3 16.5 100 
×100 0.9 2.4 15.2 16.4 7.8 95.8 61.7 6.0 100 126.1 5.4 100 176.8 2.9 100 
 

When applying DIC-algorithm the aim is to use small-sized subsets to reduce the number 
of calculations and to minimize the time needed to obtain the result. But as shown in Table 1, 
when subset’s dimension is diminished, the value ofquality factor q is reduced. For a good SSP, 
the standard deviation D of quality factor q is small. However, when generating multi-scale SSP, 
a compromise may be allowed. The D value may be large, if q is big enough and valid.  For 
validity factor V, it can be said that it also decreases when subsets diminish. It can be concluded 
that in order to obtain sufficiently persistent and reliable results in multiscale SHM, the optimum 
size of the subsets is 64 × 64 pixels. 

In Fig. 2 the function of the quality factor q and validity factor V from the angle of 
rotation (Figure 2a) and the deformation (Figure 2b) at scale ×1 (subset size 64×64) are 
presented. The results from the numerical experiments show that the patterns is maintained until 
about 5° rotation. At larger degrees of rotation, wrong values of displacements begin to be 

calculated. From the figure it can be seen also that as the deformation increases, the values of the 
quality factor q and validity factor V smoothly decrease to 0. The quality value q reduces after 
15% deformation. 

a) b) 

Figure 2. Quality/validity factor vs. angle of rotation (a) and deformation (b): zoom ×1 
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In Fig. 3 functions of the quality factor q and validity factor V from the rotation angle 
(Fig 3a) and deformation (Fig. 3b) at SSP magnification ×10 are presented. Trends in pattern 
quality are maintained as well as at the scale ×1. Validity factor V value begins to fall sharply 
after 12% deformation and almost reaches zero at 25% deformation. 

a) b) 

Figure 3. Quality/validity factor vs. angle of rotation (a) and deformation (b): zoom ×10 

 
In Fig. 4, the dependencies of quality q and validity V factors from the rotation angle 

(Fig. 4a) and the deformation (Fig. 4b) at SSP magnification ×100 are shown. Validity factor V 
value begins to fall sharply after 15% deformation and almost reaches zero at 25% deformation. 

a) b) 

Figure 4. Quality/validity factor vs. angle of rotation (a) and deformation (b): zoom ×100 

 
The presented results show applicability of the SSP we have generated, in monitoring 

with varying scale of inspected surfaces to about 10º rotation and 20% deformation. 

4. CONCLUSIONS 

A concept of using DIC technique for Structural Health Monitoring, in which the DIC 
sensor plays an important role, was presented briefly. The image of a strain sensitive paten was 
revealed as a key element of such sensor. This image is generated programmatically and is 
designed to allow monitoring with different scale after its application to the observed surface. 
SSP quality has been investigated using a criterion we have introduced. In order to determine the 
possibilities for its applications the image of this pattern has been subjected to computer 
transformation, simulating in-plane rotation and one-axis tension. The results of the digital 
experiments prove the applicability of numerically generated pattern to monitoring the inspected 
surfaces imaged in different scale. 

753



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

ACKNOWLEDGEMENT 
The authors appreciate the financial support of assoc. prof. Kiril Minchev from Section 

Mechatrol, Notified Body NB1938, Institute of Mechanics. 
 

REFERENCES 
[1] Ye X.W., C. Z. Dong, T. Liu. A Review of Machine Vision-Based Structural Health 

Monitoring: Methodologies and Applications, J. of Sensors, 2016, article ID 7103039. 
[2] Stoilov G., V. Kavardzhikov, D. Pashkouleva. A comparative study of random patterns for 

digital image correlation, J. of Theor. and Appl. Mechanics, 42 (2), 2012, 55-66. 
[3] Ramos T., A. Furtado, Sh. Eslami, S. Alves, H. Rodriges, A. Arede, P. Tavares, P. Morena. 

2D and 3D Digital Image Correlation in Civil Engineering – Measurements in a Masonry 
Wall, Procedia Engin., 114, 2015, 215-222. 

[4] Kavardzhikov V., G. Stoilov, D. Pashkouleva. Large construction displacement and 
deformation measurement by digital image correlation, In: Proc. of the Int. Conf. on Civil 
Engin. Design and Constr., September 15-17, 2016, Varna, Bulgaria, 543-547. 

[5] Malesa M., D. Szczepanek, M. Kujawińska, A. Świercz, P. Kołakows. Monitoring of civil 

engineering structures using Digital Image Correlation technique, EPJ Web of 
Conferences, 6, 2010, article no. 31014. 

[6] Nonis C., C. Niezrecki, T. Y. Yu, S. Ahmed, C. F. Su. Structural Health Monitoring of 
Bridges using Digital Image Correlation, In: Proc. of SPIE – The Intern. Soc. for Optic. 
Engin. Vol. 8695, 3013, article no. 869507. 

[7] Bossuit S. Optimized patterns for digital image correlation. In: Proc. of the 2012 Ann. 
Conf. on Exper. and Appl. Mechanics, Vol. 3, Imaging Methods for Novel Materials and 
Challenging Applications, 2013, 239-48. 

[8] Stoilov G., V. Kavardzhikov, D. Pashkouleva. Мultiscale monitoring of deformation fields 

by digital image correlation method, J. of Theor. and Appl. Mechanics, 48 (4), 2018. 

754



 

X Юбилейна международна научни конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

В АРХИТЕКТУРНИЯ ДИЗАЙН 
ОТ КРАЯ НА 20 И НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК 

 
Христо Топчиев1 

 
 
 

THE EVOLUTION OF DIGITAL FABRICATION 
IN ARCHITECTURAL DESIGN 

AT THE END OF 20TH AND THE BEGINNING OF 21ST CENTURY 
 

Hristo Topchiev1 
 

Abstract: 
In recent decades, architecture has been digitized not only with the design process but also with 
the fabrication process. Increased use of digital fabrication process is observed worldwide for 
small architectural and sculptural forms, facade and interior elements, urban design. The report 
presents a detailed study of the various technologies for digital production, including the 
subtractive and additive technologies and their application in the architectural design industry. 
The study tracks the development and application of digital fabrication worldwide and classifies 
individual technologies according to their specifics. Conclusions for the future expansion of the 
application of technologies for digital fabrication in Bulgarian are made due to the 
modernization of the training facilities, easier access to information and development of the 
technological centers for digital fabrication in Bulgaria. 

Keywords: 
Architecture, Design, Digital Fabrication, Form Finding, Urban Furniture, Digital Modeling, 
Series Production, CNC Machines, Technologies, Substractive Machines, Additive Machines. 
 
 

1. УВОД 
Дигитализацията предизвика една от най-сериозните трансформации в човешката 

история, като промени начина по който хората работят, почиват, общуват, творят и 

накратко – живеят. Тя представлява общ за света процес на цифровизация във всички 

сфери на човешката дейност, дефиниран в третото издание на Oxford dictionary of English 

на Стивънсън (2010) с популярния термин „Дигитална революция”. В България, процесът 

„Дигитална революция” понякога се среща и със синонимното наименувание „Цифрова 

революция”, като този термин се потвърждава и популяризира и от Тужаров (2009). 

Според Шоенхер (2004), Дигиталната революция е т.н. „Трета Индустриална революция” 

и в същността й стои заменянето на аналоговите технологии с дигиталните технологии в 

                                                 
1 Христо Топчиев, арх, ВСУ „Черноризец Храбър”, 9007 Варна; e-mail: atika.arch@gmail.com,  
  Hristo Topchiev, Arch., Varna Free University „Chernorizets Hrabar“, Varna, Bulgaria; 
e-mail: htopchiev@gmail.com. 
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процес, започнал в началото на 50-те години на миналия век и продължаващ и до днес. В 

частния случай на архитектурната практика, тези бурни промени изменят не само 

инструментариума за работа в смисъла на изразните средства и проектирането, но и 

средствата за реализация на архитектурния продукт. Появилото се през 60-те години на 20 

век дигитално производство се разви до етапа на пълноценното му приложение в 

архитектурния дизайн чрез правилно използване на машините с цифрово програмно 

управление, наричани по-надолу за краткост и компютърно управляеми машини. Така се 

разви и формообразуването – доскоро немислими геометрични концепции станаха 

мислими и дори реализуеми чрез дигиталното производство.    
Все по-популярната концепция за дигитално производство в архитектурата е 

всъщност съвременна тенденция за използване на машини с цифрово програмно 

управление (CNC машини) в прозводството на елементи или цели обекти от 

архитектурната практика. За да бъдат коректно разбрани възможностите за дигитално 

производство е нужно да бъде проследен историческия път на развитие на дигиталните 

технологии - от развитието на компютрите и ранните машини с програмно управление 

чрез перфокарти, до съвременните машини с цифрово програмно управление, 

контролирани от компютри. Обследването и осмислянето на потенциала в съвременната 

практика на дигиталното производство, в контекста на различните технологични 

възможности и практики, води до подобрени възможности за реализиране на 

архитектурни продукти. Това е причината в настоящия доклад да са разгледани както 

някои исторически аспекти от развитието на дигиталното производство, така и някои 

основни типове машини и тяхното приложение в практиката на автора. 

2. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ. РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
Дигиталното производство е възможно благодарение на Дигиталната революция и 

развитието на три основни дигитални технологии. Първата е развитието на дигиталния 

компютър, втората – развитието на CNC машините, третата – развитието на CAD/CAM 

софтуерните продукти за дигитално проектиране и производство. Макар и неразривно 

свързани в съвремието и част от общ процес, технологиите при компютрите, машините и 

софтуера имат собствен исторически път. 

2.1. Историческо развитие при дигиталните компютри 
Идеята за дигиталните компютри се появява през 1936 г., в теоретична концепция 

наречена „универсална машина на Туринг”. В концепцията, макар и по-абстрактно, за 

пръв път са описани бъдещите принципи на работа при дигиталните компютри. Според 
Туринг (1936) модерният компютър трябва да има безкрайна памет и скенер, който се 

движи в тази памет, намира информация в нея и я чете символ по символ, след което пише 

други символи. Действията на скенера се контролират от програма, чиито инструкции са 

запаметени в паметта под формата на символи. Макар и теоретичен, този труд е основен 

за много от първите пионери в областта на дигиталните компютри като Атанасоф, 

Клифърд Бери и Томи Флауърс.  
Усилията за построяване на работещ дигитален компютър започват още по време на 

Втората Световна Война. Първият опит в тази посока е на Джон Атанасоф и Клифърд 

Бери, които започват работа по т.н. ABC компютър (фиг. 1) през 1939 г. в университета на 

Айова. За разлика от по-абстрактната теоретия на Туринг, изследванията на Атанасоф 

(1940) са по същество много детайлна концепция с план на необходимите електронни 

компоненти за работещ, а не имагинерен дигитален компютър Докато Атанасоф изработва 

стратегията и конкретните параметри, Бери, който е негов студент по това време, прави 

практически всички поискани от Атанасоф електронни компоненти и ръководи 

сглобяването. Компютърът е замислен за изчисления на линейни уравнения с до 29 

неизвестни, има регенеративна памет и използва двоичната бройна система. ABC 
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компютърът е почти завършен през 1942 година, но включването на САЩ във Втората 

Световна Война и работата на Джон Атанасоф във военни разработки стават причина той 

никога да не бъде патентован и остава неизвестен за цели три десетилетия. По-късно 

Джон Атанасоф бива наречен „баща на електронния компютър” от Бъркс (1989), а 

компютърът ABC добива световна слава.  

  

Фигура 1. Реплика на дигиталния 

компютър на Атанасоф и Бери 
(източник: http://www.computerhistory.org, 

обработка на автора) 

Фигура 2. Първият персонален компютър – 
Programma 101. 

(източник: museoscienza.org; 
обработка на автора) 

Малко по-късно, през 1946 г., в САЩ е създаден друг изцяло електронен компютър, 

познат като ENIAC. Макар, че изграден за военни цели, ENIAC е представен публично, 

събирайки медии и учени. Проектиран е да прави комплексни изчисления на траекториите 

на артилерийските снаряди и ракети с далечен обсег и заради шумното му представяне до 

70-те години е считан за първия дигитален компютър, докато американския съд на 

Минесота не отнема патента му през 1973 г. и не донася световната слава на Джон 

Атанасоф.  
През 1948 г. в Изчислителната Лаборатория на Университета на Манчестър се 

появява първият универсален електронен дигитален компютър с вградена програма, 

кръстен Manchester Mark I. След известни преработки през 1951 г. той се превръща и в 

първият комерсиално предлаган на пазара компютър, вече познат като Ferranti Mark I. За 

него се създава и първата компютърна игра – шах. Първите заявки за закупуване на 

компютъра идват от производители на авиационна техника, университети и нефтени 

компании. 
През 50-те години на XX век се появяват още много дигитални компютри, с което 

започва ерата на дигитализацията. Проблемът на съществуващите дигитални компютри от 

този етап на Дигиталната революция е, че заемат огромна площ, имат висока цена и са 

трудно мобилни, което ги прави по-скоро екзотика. Компютърът Ferranti Mark I например 

тежи около 4,5 тона и изисква наличие на специално помещение, и постоянна поддръжка, 

докато ENIAC тежи над 27 тона и заема близо 170 кв.м. площ. Същественото и бурно 

развитие на дигиталната революция се случва едва с налагането на персоналния компютър 

в началото на 80-те години, който е много по-достъпен като цена, програмируем за 

изпълняване на различни задачи и съответно – универсален.  
Първият настолен (признат по-късно и като първия персонален) компютър, появил 

се на световната сцена е европейски, наречен е Programma 101 (фиг. 2) и е създаден в 

Италия през 1964 г. от компания за пишещи машини, носеща името на създателя си 

Olivetti. С цената си от 3200 долара (еквивалентна на 24800 долара към 2017 г.) той е 

достъпен за повечето средно-големи и дори за някои по-малки компании. Според Вегтер 

(2009), функциите на Programma 101 са сведени до математически изчисления и на 

практика компютърът е с функционалността на програмируем калкулатор с интегриран 

757



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
принтер, печатащ върху ролка хартия. Въпреки ограничената си функционалност, 

компютърът се радва на сериозен успех – продадени са над 40 000 бройки, като не липсват 

и големите клиенти като Военновъздушните сили на САЩ, НАСА, и дори технологичният 

гигант Hewlett-Packard, който по-късно е осъден да заплати 900 000 долара на Olivetti за 

копиране на някои елементи в техния персонален компютър HP 9100.  
Важен предшественик на съвременните персонални компютри е Xerox Alto през 

1973 г., на чиято основа няколко години по-късно представят на широката публика Xerox 

Star. Чарлз Тъкър (1979), посочва Xerox Alto като първия компютър с мишка и вграден 

дисплей, а Xerox Star за пръв път използва графична среда с прозорци и иконки, файл и 

принт сървъри, електронна поща. Xerox Alto никога не бива изкаран на пазара, тъй като се 

счита, че е твърде скъп (около 40 000 долара) заради иновациите, които съдържа – вграден 

монитор, графична среда, портове за комуникация, включително Ethernet.  
Появата на съвременните персонални компютри с интегрирани монитори и 

възможност за свързване на други периферни устройства от началото на 80-те години дава 

съществен тласък в дигитализацията на всички сфери и разбира се, в архитектурата. 

Първият сериозен успех в тази посока е на Apple computer inc, компания основана през 

1976 г. в Калифорния, САЩ от Стийв Джобс (ориг. Steve Jobs),  Стийв Возняк (ориг. Steve 

Wozniak) и Роналд Уейн (ориг. Ronald Wayne). Компанията Apple е основно свързвана с 

компютрите Macintosh, чиито първи представители са наричани Apple. През 1977 г. е 

представен първия масов персонален компютър Apple II, познат в България с аналога му 

Правец 82. Компютърът е 8 битов, с вграден в тялото монитор, нещо, което е характерно 

за Apple и в следващите им компютри. Операционната система на Apple II е с команден 

ред, но позволява използването на програми с графична среда, заради което в края на 70-
те и началото на 80-те години става много популярен за домашните потребители.  

  
 

Фигура 3. IBM PC от 1981 г. 
(източник: 

http://www.computerhistory.org; 
обработка на автора) 

Фигура 4. Иван Съдърланд демонстрира първата 

чертожна програма Sketchpad на 7 януари 1963 г. 
(източник: http://www.computerhistory.org; 

обработка на автора) 

Повратният за персоналните компютри момент настъпва през 1981 г., когато IBM 

представя IBM PC (фиг. 3),  чиито монитор за пръв път е способен да възпроизведе четири 

цвята и е с резолюция от 320200 пиксела. IBM е революционен най-вече заради това, че 

отваря вратите за различни производители на хардуер и софтуер, като така в рамките на 

няколко години IBM PC създава цяла „екосистема” от фирми разработчици около себе си. 

За разлика от Apple и други производители на компютри, които сами правят своите 

софтуери или продават лицензи на трети лица, от IBM позволяват на всеки да създаде 
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програма или дори хардуер без лицензен договор. Освен възможността всеки да ползва 

създаденото от него съобразно нуждите си, IBM позволяват потребителите и фирмите да 

продава разработките се за IBM PC на други потребители. Според Антъни (2012), част от 

успеха е и в това, че за разлика от всички други производители на компютри, IBM 

аутсорсва операционната си система, в случая на Microsoft.. Така IBM PC получава повече 

и по-бързо качествени приложения, което го прави по-интересен за потребителите и по-
доходоносен за производителите. В допълнение, компютърът IBM PC е по-мощен от 

Apple, тъй като по-рано въвежда 16 битовите стандарти. Още в началото той идва с 

клавиатура и възможност за свързване на външни устройства като принтер и мишка, 

които потребителят може да избира, а не идват задължително в един вариант с 

компютъра, както например мишката при Apple, която е стандартна за конфигурацията. 

Към онзи момент IBM са изненадани от топлото посрещане на пазара, особено след като в 

рамките на първият месец компанията продава 200 000 компютъра, колкото е планирала 

да продаде за общо 3 години. Успехът е толкова голям, че абревиатурата PC на компютъра 

IBM PC се използва и до днес за всички персонални компютри в световен мащаб, а 

терминът „персонален компютър” заменя по-често срещания към онзи момент термин 

„настолен компютър”. 
В рамките на 80-те години на миналия век, персоналните компютри навлизат в 

ежедневието на голям процент от населението на развитите страни, тъй като цените им 

падат постоянно и в края на 80-те години минават под психологическата граница от 1000 

долара благодарение на постоянното намаляване стойността на микропроцесорите. 

Тенденциите не подминават дори и България, която, въпреки че се намира зад „Желязната 

завеса” развива персоналните компютри до етап, в който те са популярни и сравнително 

достъпни още преди смяната на режима. Както Джеимс Бери (1968) предрича във все още 

ранната за дигиталната революция 1968 година „Най-важната вещ във всяко домакинство 

след 40 години ще бъде компютъра”. Той дори не предполага, че дигиталната революция 

ще скъси 40 годишния срок, който той смело прогнозира, наполовина. 

2.2. Историческо развитие при CAD/CAM софтуерите 
Изобретяването на персоналния компютър е технологичен скок в бъдещето за много 

индустрии. Ползването му в архитектурното проектиране обаче изисква наличието на 

специализиран софтуер за графична работа чрез т.н. CAD програми, а в производството 

трябват софтуери за програмиране на компютърно управляемите машини чрез т.н. CAM 

програми. Макар те да стартират развитието си още през 50-те години на 20 век със 

софтуера – пионер Sketchpad (фиг. 4), съвременното дигитално проектиране и 

производство стават практически възможни с появата на комерсиалните CAD и CAM 
програми в началото на 80-те години.  

Абривиетурата CAD е предложена през 1961 г. от американеца Дъглас Тейлър Рос 

(ориг. Douglas Taylor Ross), който е изследовател в Масачузетския Технологичен 

Институт. Терминът придобива популярност в научните среди след интервю на Рос по 

съществуващата тогава университетска телевизия на MIT, която се ползвала с голям 

авторитет. В продължение на около 20 години CAD програмите се използват основно от 

големи компании и научни институти, най-вече защото са предназначени за 

скъпоструващите по това време мейнфрейм компютри, заемащи много пространство. 

Интересно е да се отбележи, че първите опити в тази посока са за смесени CAD/CAM 

програми. Пример за такива са PRONTO от 1957 г. , UNISURF от 1966 г., ADAM от 1971 

от г. и CADAM, разработен през 1975 г.  
Заради липсата на персонални компютри към този етап на развитие, CAD/CAM 

приложенията са затворени до някои от най-големите и богати компании като General 

Motors, Lockheed, Ford и Xerox. В свое изследване Боздок (2003), потвърждава тази теза. 
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Придобилият популярност софтуер CADAM се използва като основа за разработване и на 

други специализирани вътрешноведомствени софтуери за чертане и автоматизация на 

компютърно управляеми машини в автомобилната и авиационната индустрия. 

Абривиатурата CADAM дори придобива известна популярност и заради смисъла на 

съкращението, което носи, а именно „компютърно – усъвършенствано чертане и 

производство” (ориг. Computer-Augmented Drafting and Manufacturing). Барнхорн и Каудил 

(2013) обаче не класифицират CADAM като CAD програма, тоест разграничават CAD от 

CAM програмите и правилно – макар в началото да започват със смесено предназначение, 

програмите за проектиране бързо се отделят от програмите за управление на машини. 

Според Боздок, до края на 70-те години CAD и CAM се ползват само специализирано, 

заради цената. Типичната CAD система представлявала 16 битов компютър с 512 килобайта 

памет, до 300 мегабайта твърд диск на твърде високата цена от около 125 000 долара.  
Заключенията в изследванията дават основание да се твърди, че практическата 

дигитализация в архитектурата се случва след началото на 80-те години с навлизането на 

персоналните компютри и разделянето на CAD от CAM. Голямата промяна за 

архитектурната практика идва с появата на AutoCad през 1982г., която е първата 

комерсиална програма за персонални компютри. Така набира популярност и световно 

разпознаваемата абривиетура CAD в смисъла, който е световно признат според Стивън 

(1999). През 80-те започва бурното развитие на CAD и CAM програмите, по-известните от 

които се появяват в рамките на последните 2 десетилетия на 20 век.  

2.3. Историческо развитие при CNC машините 
Предшественици на машините с цифрово програмно управление (т.н. CNC машини), 

или за краткост – компютърно управляемите машини, са машините с програмно 

управление, появили се още през 19 век. Основната разлика между тях и CNC машините е, 

разбира се, липсата на дигитална програмируемост чрез компютри. Според проучване от 

Рапид (2018) първите машини с механично програмно управление са парни тъкачните 

станове работещи с перфокарти, изобретени през 1804 г. от Джоузеф Мари Жакард (ориг. 

Joseph Marie Jacquard). Перфокартите (фиг. 5) представляват малки, твърди картонени 

карти с перфорации, които указват на кое място куките на стана да се активират, за да 

закачат конец според предварително замисления шаблон. Перфокартите са навързани в 

дълга поредица, като всяка е предназначена за един конкретен ред на стана. Поради 

възможността за подаване на много дълга поредица от различно подредени перфокарти, 

възможностите за разнообразие на получените модели на програмно управляемите 

станове са с теоретически неограничена сложност и дължина. 

 
 

Фигура 5. Перфокарти от 1804 г. на Джоузеф 

Мари Жакард за програмно управление 

(източник: http://www.ricomputermuseum.org; 
обработка на автора) 

Фигура 6. Табулатор на Холерит от 1890 г. 
(източник: http://www.ibm.com; 

обработка на автора) 
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Перфокартите на Жакард са изключителна иновация и по същество представляват 

средство за закодиране на машинни операции и механичен контрол. В края на 19 век 

инженерът Херман Холерит (ориг. Herman Hollerith) от MIT решава да експериментира и 

да развие технологията на перфокартите в опит да създаде машина за четене на 

перфокарти, с която да обработва автоматизирано полезна информация. В този период 

САЩ са заляти от емигранти и преброяването на населението е трудоемък процес, 

отнемащ по 8 години. Всеки новодошъл се проучва и данните за него се качват на 

перфокарта, по която, според детайлите за отделния емигрант, се перфорират дупки на 

различни места.  
Според историческата секция на официалния сайт на IBM (2011), Холерит създава 

елетромеханична система, наречена Табулатор (фиг. 6), който автоматизирано чете 

данните от перфокарти. Табулаторът е свързан към преса с щифтове, в която се вкарва 

перфокарта. Капакът се затваря и щифтовете натискат перфокартата, но само щифтовете 

преминаващи през дупките на перфокартата правят контакт и изпращат електрически 

импулси. Импулсите се регистрират от брояч и се изобразява на цифрово табло в 

зависимост от контактните щифтове. Табулаторът е приложен за първи път при 

преброяването на населението на САЩ през 1890 г, като вместо 8 години, то отнема 

малко над 1 година и спестява на хазната на САЩ над 5 милиона долара. Малко след 

успеха с преброяването, Холерит създава фирма TMC (Tabulating Machine Company), 

която създава и продава перфокарти и табулатори, които в рамките на няколко години 

завладяват света. Те стават толкова популярни и незаменими, че финансистът Чарлз 

Флинт (ориг. Charles Flint) предлага над 2 милиона долара през 1911 г., за да купи 

компанията на Холерит, който се съгласява и продава фирмата си. Притежавайки 

технологията и патента на табулатора, Флинт започва успешен бизнес с новата си 

компания C-T-R, която през 1920 прекръства на IBM. 
Използвайки технологията на перфокартите, половин век по-късно Джон Парсънс 

(ориг. John Parsons) създава теоретична концепция за автоматизирано движение на фреза. 

Според Кемани (2009) Парсънс проучва дали код с координатите на избрана крива линия 

могат да се въведат на перфокарта, и дали фреза, задвижвана по координати X и Y може 

да разчете тези координати и да ги следва автоматично, без намеса от страна на оператор. 

Парсънс разработва детайлно своята концепция и през 1948 г. я представя пред 

американските военновъздушни сили на САЩ, които отпускат бюджет за финансиране на 

по-задълбочени, вече практически изследвания. Тъй като се нуждае от инженерна помощ 

по реализацията на проекта, Парсънс сключва договор с MIT, които постепенно започват 

да ръководят изследванията и през 1952 г. представят първата програмно управляема 

фрезова машина, способна да се движи и реже по координати. Принципът на работа се 

използва и до днес – стандартна фреза се оборудва със сервомеханизми за пространствено 

позициониране на инструмента – фрезер по зададените от оператора X, Y, Z координати.  
Ключова за развитието на CNC машините е 1953 г., когато MIT разработват езика 

ATP (ориг. Automatically Programmed Tools) за управление на машини. АТР езикът се 

ползва за комуникация с фрезова машина и представлява написани на английски език 

логически инструкции за позициониране на режещия елемент. С откриването на 

компютъра, ATP езикът става стандартен за машините с програмно управление, а 

въвеждането на инструкциите става дигитално и така се появява технологията, позната 

като машини с цифрово – програмно управление или т.н. CNC машини. Днес ATP се 

ползва като основа за много съвременни CAM програми, контролиращи машини от 

различни типове. Някои от най-ранните софтуери за контрол на CNC машините са Pronto, 

Unisurf и ADAM, всички ползващи ATP като основа. 
Бизнесът бързо се ориентира в ситуацията на новите възможности за производство и 

започва разработки за програмно управляеми машини още през 50-те години. В рамките 
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на само няколко години технологиите в областта на дигиталното производство се развиват 

и се появяват различни по размер и капацитет машини с цифрово програмно управление, 

приложими в различни индустрии, като най-често това са фрезите. Почти паралелно с 

тяхното развитие се появяват и някои по-сложни машини като индустриалните роботи 

(1960 г.), лазерните резачки (1965 г.), и 3D принтерите (1980 г.). Ефектът от намаляването 

на разходите и времето за производство, и същевременно повишаване качеството и 

прецизността чрез дигитално производство е огромен и освен че води до печалби, води до 

развитие и на нови технологии и знания, които пък създават прогрес за страните, в които 

се развиват. Пример за това са авио и автоиндустриите, които налагат много бързо новите 

технологии в производствата си и развиват икономически и технологично своите бизнес и 

социални екосистеми. Според Пиърс (2011) индустриалните роботи заменят хората на 

опасните работни позиции в компаниите Крайслер и Форд до края на 1966 г., което 

доказва полезността от навлизане на CNC машините скоро след тяхното откриване. 
 

3. СЪВРЕМЕННО ДИГИТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

3.1. Класификация на процесите и машините в дигиталното производство  
Основните процеси и техники в дигитално производство се определят от това как 

машините обработват материалите. Най-често срещаните класификации са направените от 

Коларевич и Малкави (2005), които определят процесите като добавящи (ориг. additive), 

отнемащи (ориг. subtractive) и формуващи (ориг. formative) различни материали. Според 

някои изследвания има и т.н. сглобяващи процеси, но те са много рядко използвани в 

архитектурната практика. В дигиталното производство свързано с архитектурата най-
често се работи чрез добавяшите и отнемащите процеси.  

Принципът на дабавящите процеси е да се добавят материали на слоеве ориентирани 

по височина (Z координата) чрез т.н. процес на 3D принтиране, a нa oтнемащите машини e 

отнемане на материал чрез различни инструменти, най-често фрезер, ротиращ се по оста 

си или лазер за рязане, който всъщност прогаря материалите. По-рядко, но понякога 

приложими са и т.н. процеси на формоване на материали, които обикновено 

представляват огъване или вакумно изтегляне по матрица. 
Машините за добавящите или т.н. additive процеси са познати като 3D принтери. 

Създадени през 1980г. от японеца Хидео Кодама (ориг. Hideo Kodama) в Института за 

Индустриални Изследвания в Нагоя. Първоначално те са принтирали полимерни 

материали в триизмерното пространство, а по-късно сред материалите за притиране се 

появяват гипсова пудра, метали и дори бетон. Познатите технологии са 

Стериолитографията SLA (ориг. Stereolithography), Лазерното синтероване SLS (ориг. 

Selective Laser Sintering) и послоечния принтинг FDM (ориг. Fused Deposition Modeling). 

Хаарактерно за SLA технологията е, че в течна полимерна среда се използва прецизен 

лазер, който втърдява слой по слой полимера на местата на които трябва да има модел до 

преминаване в твърдо състояние. Подобно на тази технология работи и принципа на SLS, 

при която обаче средата не е течен полимер, а прахообразна пудра подобна на гипс, в 

която слой по слой лазер нагрява и следователно втърдява модела. Предимството на двете 

технологии е, че може да се работи отдолу нагоре и обратно, а недостатък е, че моделите 

след това имат нужда от т.н. лекуване или заякване (orig. curring). FDM технологията 

работи с нагряваща глава, през която преминава полимерна нишка, която се стапя и 

нанася винаги отдолу нагоре, често върху нагряваща се основа. Най-популярни сред 

архитектите, особено за дребните модели са 3D принтерите работещи с полимери на FDM 
принцип, който е и сравнително по-евтин.  

Популярните машини за отнемащи или т.н. substractive процеси са основно 3 и 

повече осови фрези, Индустриални роботи с монтирани режещи инструменти, Лазерни 
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резачки. При тези машини основният принцип е на изрязване на материал чрез режещ 

инструмент. Рязането може да се осъществява в двуизмерното или триизмерното 

пространство в зависимост от машината и нуждите. Лазерите режат чрез лазерен лъч, най-
често преминаващ през среда на въглероден диоксид, който изгаря или стапя материали 

като дървесина, метали, полимери и други листови материали. 3 или повече осовите фрези 

представляват машини със система за прецизно позициониране на режещ фрезер в 

пространството, който се върти и може да реже както листови, така и обемни материали, 

които за предпочитане са по-меки. Индустриалните роботи често се полват като фрези, но 

са с предимството на 6 оси, тоест могат да моделират обектите отстрани и дори отдолу. 

Отново се предпочитат по-меките материали. 
Чрез отнемашите машини се създават два вида модели – такива, които се ползват 

като матрици за отливане на окончателния продукт, или такива, които директно се ползват 

като продукт, който обикновено подлежи само на довършителни работи преди 

окончателната му употреба. Първият вариант за създаване на матрици е по-използваем 

при масово производство или производство при което е нужна повтаряемост на 

елементите. Техниката за директното създаване на модел се ползва при единични бройки 

или уникати, тоест при липса на необходимост от повтаряемост на изделията.  
По-популярните машини за формоване, които се ползват в архитектурната практика 

са огъващите (orig. bending) машини или вакуумно формоващите машини. Първите 

работят чрез подаващи валове по осови направление или рамена, по които с ниска скорост 
се движи например стоманен профил. Огъването се осъществява чрез промяна посоките 

на рамената, между които се образува сгъвка. При тях се програмира дължината на 

преминалия материал, ъгъла и момента на огъване, тоест една и съща машина може да 

направи огъвката с различен ъгъл и на различно място. Вакуумно формовачните машини 

работят на принципа на изтегляне на предварително загрят листов полимерен материал, 

който след изтегляне по матрица заема трайно нейната форма. Ползва се рядко в 

архитектурната практика, най-често за интериорни фасадни или таванни панели с 

интересни форми или за кофражи на тънки изделия от бетон. 
 

3.2. Авторски примери с приложения на дигиталното производство 

 

Фигура 7. Бетонна пейка „RENCH” и кофраж от екструдиран полистирен (XPS) 

Пейката „RENCH” (фиг. 7) е произведена през 2014 г. от високоякостен бетон с 

тегло около 800 kg. Дизайнът й е насочен основно към децата, поради което е с височина 

на сядане около 34 cm, тоест с 5 cm по-ниска от стандартния минимум и с дължина от 

почти 2 m. Пейката е боядисана в атрактивен червен цвят, с което се превръща в интересен 
за минувачите обект. Разположена е в гр. Варна, при входа на Морската градина. 
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Кофражът за нейното изливане е произведен с 3 осова фреза. Избраният материал за 

кофраж е екструдиран полистирен (XPS), който е масово достъпен на листи с различна 

дебелина, обработва се лесно от режещи инструменти и има невисока цена при 

сравнително добра плътност, с което отговаря на изискването за икономичност при 

изработването на единични бройки. След издълбаване отделните листи са слепени заедно 

до образуване на обща кофражна форма, която е пристегната с дървена конструкция, с цел 

да не се размести при леенето. Технологията на производство нарочно е оставена видима 

чрез своя отпечатък върху окончателния вид на изделието, по което личат следите от 

кофражните форми и пътечките, оставени от фрезера, издълбал въпросните форми. 

 

Фигура 8. Бетонна чешма „M!KA”, изрязване на кофраж с KUKA робот и кофраж от XPS 

Бетонната чешма „M!KA” (фиг. 8) е произведена през 2015 г. от високоякостен бетон 

без допълнително армиране. Тежи близо 200 kg и е с обем от около 0,09 m3. Дизайнът й е 

вдъхновен от малка черна рокля с една паднала презрамка, леко усукана в танц. 

Разположена е в гр. Варна на бул. Мария Луиза, в градинката пред Археологическия музей.  
Както в предходния пример, тук също е произведена директно кофражната форма от 

екструдиран полистирен (XPS). Характерната особеност в този експеримент е в 

значително по-сериозните възможности на цифрово управляемата машина, в случая 

KUKA робот, действащ като 6 осова фреза. Отпадането на ограничението за ориентацията 

на двойно извитите повърхнини дава възможност полистиренът да бъде моделиран 

директно на големи блокове, което спестява време и разширява възможностите пред 

дизайна, чиито най-издадени повърхнини вече не са задължително хоризонтални и 

съобразени с отделните слоеве на листовия материал.  

 

Фигура 9. Бетонна маса за шах „SEAGULL” и кофраж от стъклопласт 

Масата за шах „SEAGULL” (фиг. 9) е произведена през 2016 г. от високоякостен 

бетон „effix crea” с якост на натиск над 100 MPa и 9 MPa на огъване. Характерно за 

нейният дизайн е че елементите са изключително тънки, като на места достигат дебелина 

под 3 cm без заложена армировка. Дизайнът представлява стилизирана чайка в полет с 
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разперени крила. Пейката е симетрична, с обща дължина от малко над 3 m, с височина на 

сядане 43см, височина на масата 70 cm и широчина 70 cm.  
При проектирането й са избягвани двойни кривини и е заложено на едностранно 

огънатите равнини, което позволява изработката на по-лесен за производство и евтин 

кофраж. Особеност на проекта е създаването на прототип в реален мащаб с цел изследване 

на ергономията, на базата на който е произведен модел от цял блок експандиран 

полистирен с висока плътност, изрязан с помощта на KUKA робот, от който е направен 

кофража от стъклопласт за леене. Така дизайнът подчертава предимствата и 

възможностите на използвания материал. 

 

Фигура 10. Бетонни панели „Ялта”, прототип от ProLab и кофраж от полистирол 

Панелите за клуб Ялта (фиг. 10) в гр. София са произведени в края на 2016 г. като 

перфорирани стенни панели за интериорно окачване, най-големият от които е с размери 

120215 cm и с дебелина 28 mm. Дизайнът им е параметрично генериран от хаотично 

проведени площни линии, разположени в различни направления на три различни нива 

през 4мм, от които най-плиткото ниво е с най-голяма ширина и се приема за 

конструктивно. Особеност на панелите са перфорациите, които са равномерно 

разположени по целия панел с цел добра обща устойчивост и намаляване на общото тегло. 
Панелите са реализирани серийно, като характерно за тях е създаването на прототип 

с помощта на индустриален робот от материал с висока плътност „ProLab”, който 

позволява последващо термоформоване. Целта на термоформоването е серийно 

произвеждане на кофражни форми с много висока скорост в рамките на няколко стотици 

бройки на ден. При експериментиране с разнообразни листови материали – разпенено 

PVC, PETG, полистирол, AXPET и ABS. Най-добър резултат, отразяващ най-точно 

детайлите на прототипа се постига с полистирол, който се формова при температура около 

140 °C на вакуумно формоваща преса. Създаденият кофраж от полистирол е с идеална 

гланцова повърхност, с прецизни ръбове и детайли.  

3.3. Съвременни проблеми в дигиталното производство 
Използването на съвременни дигитални средства за моделиране и производство 

дават по-голяма свобода на формообразуване, позволяват по-добра продуктивност и 

допринасят за по-високо естетическо качество на архитектурната среда. Познаването на 

основните методи за работа с тези средства е ключ към успешната работа на съвременните 

проектанти, работещи по дизайна на градските пространства. 
Дигиталните иновации дават огромни възможности за експерименти с проектната 

форма и инструментариум за предварителна оценка и анализ. Архитектите, ползващи най-
новите инструменти за проектиране могат да променят своя дизайн динамично и в реално 

време, променяйки различни параметри в рамките на своя алгоритъм. Едновременно с 

този процес те могат да тестват реалните качества на своите идеи като ги прототипират с 
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компютърно управляеми машини до етапа на окончателното одобрение. Навлизането на 

директното дигитално производство от компютърен модел приближава проектантите 

непосредствено близо до процеса на реализация на техните творения и създава 

необходимостта от добро познаване на тези процеси.  
Разширяването на знанията при архитектите в тази посока е ключово, защото 

масовият проектант формообразува и проектира без да разбира напълно и без да отчита 

правилно особеностите при дигиталното производство, което се оказва пагубно за много 

добри идеи. От друга страна, без познания за дигиталното производство много идеи се 

свеждат до проектиране за познатите на всички стандартни строителни практики и това 

лимитира креативният процес още в зародиш. 

ИЗВОДИ 
Дигиталните средства за моделиране и производство подобряват 

производителността и разширяват хоризонтите пред проектантите за формообразуване, 

поради което ще се наложат не само в серийното производство, но и при създаване на 

уникални елементи за архитектурата на градските пространства. За да бъдат успешно 

използвани обаче, двата процеса трябва да се познават добре както поотделно, така и в 

съвкупност, като се отчитат двупосочните им връзки и взаимни влияния, ограничители и 

характеристики. От една страна конкретните решения в дизайна ограничават 

приложимите стратегии за производство, а от друга - ограниченията на дигиталното 

производство рефлектират пряко върху дизайна. На този етап архитектите задълбочават 

познанията си само по отношение на дигиталното проектиране, което води до трудности 

пред осъществяване на съвременни знакови дизайни в България. 
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ФУНКЦИОНАЛНО-ЕСТЕТИЧЕСКАТА РОЛЯ НА ЗЕЛЕНАТА 

СИСТЕМА В ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 
 

Димитър Власарев1 
 
 
 

FUNCTIONAL-AESTHETIC ROLE OF THE GREEN SYSTEM 
IN MANUFACTORING AREAS 

 
Dimitar Vlasarev1 

 

Abstract: 
The timeliness of the report stems from the stimulation of the processes of privatization, 
restitution, and the need for a new territorial organization in the country's legislation. There 
have been a number of changes in our country's economy, the "labor" system - territories in and 
outside the settlements, by changing their purpose or their structural conversion. The start of the 
changes and the differences in the investment intentions of the business have led to the new 
territorial structure of the settlements, which necessitates the spatial planning of these 
territories. The creation of a new Master Plan and other links etc., is a prerequisite for the 
proper organization of the labor system, its structuring and functioning in relation to the systems 
of "habitation" and recreation. 

Keywords: 
Green System, Manufactoring Area, Sanitary-protection Function. 

 
 

1. УВОД  
Категорично е влиянието на зеленината в частност дървесната растителност върху 

здравето на хората, като източник на кислород влияещ върху микроклимата по отношение 

на ветровете, шума и слънцезащитата. Развитието на системата „Труд“ и по-специално на 

земеделието и хранително-вкусовата и леката промишленост доведе до концентрация на 

земеделието и производствените центрове, където е подложено на специфичен 

производствен микроклимат. 
Имайки предвид повсеместния характер на развитие на земеделието и хранителната 

и леката промишленост у нас, проблемът с опазване на земята (I, II, III категория) изисква 

особена грижа по отношение застрояването на агропроизводствените зони и комплекси. 
Научно-техническия прогрес има първостепенно значение по решаване на 

проблемите в три направления, а именно:  
                                                 
1 Димитър Власарев, доцент, д-р арх., катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“, Архитектурен 

факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: dvlasarev@abv.bg; 
 Dimitar Vlasarev, Assoc. Prof., PhD, Architect, Department of Urban Planning, Theory and History of Architecture, Faculty of 
Architecture, University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“, 175, Suhodolska Str., 1373 
Sofia, Bulgaria; e-mail: dvlasarev@abv.bg. 
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 бързото изтощаване на суровинно-енергийните ресурси и решаване на 

 проблемите чрез възобновяеми енергийни източници; 
 остатъците от съвременното агропроизводство и третирането им за  нови 

източници за енергия и храна на животните; 
 създаване на затворен цикъл на производство и третиране на оползотворяемия 

отпадък (кръгова икономика). 

2. ПРИМЕРИ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО  
У нас от близкото минало авторът е проучил някои територии от зелената система 

на предприятия (комплекса на захарни заводи гр. Горна Оряховица, шоколадова фабрика 

гр. Своге и територията на мелница „Милеви скали“ гр. Пазарджик). Проучванията са 

направени в началото на 80-те години. 
Съгласно Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 

2014-2020: „Съществуващите производствени зони се нуждаят от рехабилитация и 

инфраструктурно реконструкция, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните 

производства.“ 

 

 

Фигура 1. Схемите показват териториите на системата „Труд“ от плана на гр. Горна 

Оряховица в лилаво, без да се третират цялостно (част от територията на захарните 

заводи). Липсва решение на зелената система с обхват и предназначение. 
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Фигура 2. Общ изглед на зелената система на комплекса на захарни заводи 
гр. Горна Оряховица, поглед от зоната за спорт (проучване на автора – 1982 г.), 

изглед към стендове за нагледна агитация. 
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Фигура 3. Озеленяване с висока дървесна растителност кът и за тих отдих с водна площ от 

зелената система на захарен завод в гр. Горна Оряховица началото на 80-те години. 
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Фигура 4. Фрагменти от зелената система на захарния завод – Горна Оряховица, включващи 
висока дървесна растителност, цветни площи и белези за устойчиво третиране на алейната 
мрежа по отношение на водорпоницаемата настилка, поддръжка на зеленината с водоноска 
началото на 80-те години на миналия век. Подотрасъл захародобив и захаропреработка от 

хранително-вкусовата промишленост обхваща множество производства с различни 
технологични характеристики по отношение на вредностите от производствения процес. 

Много от производствата отделят прах, миризми, шум и газове, отпадъчни води и др. 
Факторите, които оказват въздействие при решаването на промишлените територии изискват 

щателно проучване, с оглед обкръжаващата и ландшафтна среда, икономията на земя. 
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Фигура 5 Фрагменти от цветните площи и алейната мрежа от зелената система на захарен 

завод в град Горна Оряховица в началото на 80-те години на миналия век (проучване на 

автора). Многообразие в решението на зеленината с използването на колорита на цветята 

и храстовата растителност. 
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Фигура 6 Изглед към предзаводската площадка на мелница „Милеви скали“ – Пазарджик 

и хлебозавод Пазарджик в началото на 80-те години на миналия век. Ярко изразен 

агропромишлен пейзаж в периферията на града. 
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Фигура 7 Контактна зеленина – елемент от зелената система на шоколадова фабрика в 

град Своге, преобладаваща широколистна дървесна растителност в масив (проучване на 

автора). Генерален план. Легенда: 1. Контролно-пропусквателен пункт (КПП); 2. 

Административно-битови сгради (управление, столова с централна кухня, изложба на 

продукцията, приемна, проектантско-икономически отдел и др.); 3. Спомагателни сгради; 

4. Санитарно-хигиенни звена (СХЗ); 5. Главен етажен производствен корпус (терасовидна 

структура); 6. Тубус; 7. Складови сгради. 

 

 

 

Фигура 8 Решения на детски площадки от благоустрояването на консервен комбинат 

„Марица“ град Пазарджик в началото на 80-те години. 
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Във връзка с Интергриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Пазарджик: Визията за развитие на града до 2020 г.- одобрената визия за развитие в 

рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие е „Пазарджик“- 
атрактивен, модерен, зелен и сигурен град- място за социален прогрес, високо качество на 

живот, екологично възраждане, иновации и ускорен растеж“. 

 

 

Фигура 9. Контактна зеленина към основното застрояване на шоколадова фабрика „Своге“ 

и зеленчукова база град София – решена с висока дървесна растителност, периферно по 

границите на границите на застрояването. 

 

Всички озеленени площи обединени в зелена система като съвкупност, с 

устройствени правила и норми, определят целостта на системата на устройствения план. 

Зелените площи в малките населени места, малките градове и села, са свързани по 

отношение на ландшафта на земеделските терени, горските терени, природни и други 

забележителни обекти, както и със зеленината включена в урбанизираната територия на 

жилищните и обществените квартали. Съгласно предмета на разглеждане в изследването, 

озеленените пространства на малките земеделски производствени зони и микрорайони, 

съставляват основната компонента на зелената система на тези селища. 
Същите се явяват основен композиционен елемент в структурата на 

санитарнозащитните зони, като организират пространствено отделните структури на 

селището в един общ зелен организъм, както се посочи в изследването парковите зони на 

тези производствени комплекси могат да включат редица обекти, сгради и съоръжения с 

незамърсяващи и обществено обслужващи функции. Парковите зони като елемент на 

санитарно-защитната зона създават контакта в структурата на населеното място по 

отношение системата на обитаване и системата „Труд“, като същевременно изпълняват, 

санитарно-защитни функции и най-вече естетически и рекреационно-атрактивни функции. 

Териториите на тези площи, включват повече от 50% от общата територия на зелената 

система, като съставляват ядрото в композицията им, по отношение на обществено 

обслужване, алейна мрежа, водни площи и дървесна и храстова растителност. 
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ЗАЩИТНИ МЕРКИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 
Основно предназначение на защитните насаждения е защитата на жилищната 

застройка и прилежащите й райони от замърсявания на производствата. За момента 
съществуват редица нормативи, които позволяват определянето както на видовете, така и 
на размера на защитните насаждения. Растителността спомага за намаляване на силата и 
скоростта на въздушните течения, задържа носените във въздуха частици прах, пепел, 
сажди поглъща, част от вредните газове и ограничават разпространението на шума. 

Защитните насаждения могат да бъдат категоризирани по следните признаци: 
а. По предназначение: 

 изолиращи с общо предназначение; 
 защитаващи от конкретни влияния – димозащитни, прахозащитни, ветрозащитни, 

шумозащитни; 
 подобряващи аерацията на промишлените предприятия чрез създаване на 

регулиращи и насочени въздушни течения; 
б. По композиционна структура: 

 защитни редове (едноредно); 
 защитни ивици (ширина до 10 m); 
 защитни пояси (ширина до 40 m); 
 защитни зони (ширина над 100 m; 

Защитните редове са насаждения, при които дърветата и храстите се разполагат в 
един ред и имат сравнително ниска ефективност. 

Защитните ивици са комбинирани насаждения от дървета и храсти, състоящи се от 
два или три реда, с ширина до 10 m.  

Защитните пояси са насаждения, изградени от три и повече ивици, като броят и 
ширината на ивиците е в зависимост от защитното им предназначение. Те имат висока 
защитна ефективност.  

Защитните зони от зелени насаждения са система от успоредни пояси, като 
ширината на поясите и между поясното пространство се определя от природо-
климатичните фактори и производствени вредности. 

Застрояване на санитарно –защитните зони –възможности и изисквания. 
При извършените изследвания е установено, че температурата на въздуха в зелени 

насаждения е от 10-15о по-ниска от тази на открити места. Вредните емисии нанасят 
големи щети върху агростопанските територии, понижават се добивите от зърнени 
култури средно между 20- 30 %, от кореноплодни средно 40-50 %, овощия средно 10% и 
зеленчуци 40%.  

Санитарно-защитната зона между производствените и жилищните територии е 

предназначена да изпълнява санитарно-защитни функции, а също така в нея могат да се 

разполагат сгради с транспортно, инженерно, санитарно битово и административно 

значение. 
Относителната част на санитарно –защитната зона към промишлената територия 

може да бъде приблизително: 
 За отделно предприятие –от 10 ÷15 на сто 
 За промишлена група – от 9÷13 на сто 
 За промишлената зона – 10 до 20 на сто. 

Санитарната характеристика на производствата определя разполагането на 
предприятията в производствената група, тяхното местоположение спрямо жилищните 

територии, което пък влияе на размера и характера на развитието на санитарно-защитната 

зона. Същата зона е в зависимост от конкретните природно- климатични и 

производствени фактори, тя може да бъде изцяло решена със защитни насаждения, а може 

определена част от нея да бъде застроена. 
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Таблица 1. Видовете застрояване и планировъчни елементи, които могат да се разположат 

на територията на санитарно-защитната зона за хранително вкусовата промишленост са 

посочени в следната таблица: 

№ по 

ред 
Сгради и елементи в плана на санитарно 

защитните зони 

Ширина на санитарно-
защитната зона в m 

50 100 300 500 
I                           Зелени площи 
1 Дървета и храсти  + + + + 
2 Тревни и цветни площи + + + + 
3 Плодни дървета - + + + 
4 Рекреации и спорт + + + + 
II Транспортни мрежи     
1 Улици и кръстовища + + + + 
2 Улици на различни нива - + + + 
3 Пешеходни алеи + + + + 
4 Алеи за велосипедисти  + + + + 
5 Паркинги и велогаражи + + + + 
6 ЖП ареали - + + + 

III.                              Инженерни мрежи 
1 Газопроводи, ел. проводи, паропроводи, кабели 

и други подземни комуникации 
+ + + + 

2 Високо напрежение от 20÷110kV + + + + 
3 Високо напрежение от 110÷220kV - + + + 

IV Сгради с административно значение научно-технически корпуси и лаборатории 
1 Администрация + + + + 
2 Научно –технически институти и лаборатории + + + + 
3 Професионални гимназии + + + + 
V Сгради на социално битовото обслужване и спорт 
1 Търговски сгради, магазини и супермаркети + + + + 
2 Столови, кафе сладкарници,  + + + + 
3 Амбулатории - - + + 
4 Пожарни депа + + + + 
5 Перални и бани - + + + 
6 Гаражи + + + + 
7 Котелни централи - - + + 
8 Складове за хранителни продукти - + + + 

 
Основно изискване към санитарно-защитните зони е провеждането на пълно и ясно 

функционално зониране. Основни функционални елементи са: 
а. Територията на зелените площи, която обхваща до 50% и повече от територията на 

санитарно-защитната зона. 
б. Застроена територия – участъка с административно-делови, научно-

изследователски, учебни, културно-битови сгради- обхващат от 10 до 20 на сто от 

общата територия. 
в. Територия за транспорт – магистрали и улици, ж.п. ареали, кръстовища и паркинги – 

30 до 40 на сто от общата територия. 
г. Територия за пешеходно движение – пешеходни алеи и площадки за рекреация – 10 

до 15 на сто от общата територия на санитарно-защитната зона. 

778



 
X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
Функционалното и обемно-планировъчно ядро от застройките на санитарно-

защитната зона може да представлява социално-битовия сектор, съвместно с 
административно-деловата част. Той играе роля на свързващо звено в обемно-
пространствено отношение между производствената територия и жилищната територия. 

На територията на санитарно-защитната зона се разполага и основният транспортно 

пътнически и комуникационен възел, който трябва да е в удобна функционална връзка с 

производствената територия и социално – битовия сектор. 
Функционално пространственото решение на санитарно защитната зона трябва да 

отговаря на общата структура на промишлената територия и прилежащите и градски 

територии, като зелените площи трябва да бъдат включени в общата зелена система на 

селището и същевременно да осигуряват богат и приятен подход на хората към 

промишлената територия. 

  

Фигура 10. Схема на южната територия на гр. Пазарджик с потенциалните възможности 

на зелената система 

 

Фигура 11. Решение на контактната зона към южната производствена територия на град 

Пазарждик, обеденяваща рекреативните и защитни функции на зелената система на 

производствения микрорайон 

Основен елемент на зелената система на малките производствени зони и 

микрорайони от земеделието и хранителната промишленост са защитните насаждения 

(зелени цезури, редове, ивици, пояси и зони), като такива те имат основна функция да 

опазят производствената територия от външните природни фактори, а същевременно са 

мярка за опазване на околната среда от вредното въздействие на производствените 

фактори (върху останалите територии от системите обитаване и отдих).Защитната 
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функция на зелената система на малката производствена зона се изразява в намаляване на 

скоростта на вятъра и тампониране на източниците на вредни емисии (прах, пепел, 

миризми, шум и други). Важна функция на зелените цезури от широколистните дървесни 

и храстови видове е противопожарната функция. При планирането на 

санитарнозащитните зони, основни елементи от зелената система на микрорайона са 

защитните пояси с ширина минимум 30 м и междупоясни пространства от 200 м. 
Парковата зона на микрорайона от агростопанската територия, освен горепосочените 

защитни функции има главно естетическо и рекреационно значение, тя в качеството си на 

микрорайонна градина осъществява композционна връзка в устройственото решение на 

жилищната зона и производствента зона в плана на населеното място. Правилното 

композиционно решение на зелената система на малките производствени зони и 

микрорайони, продиктувано от функционалните схеми и характеристики на 

предприятията в нея е фактор за устойчиво развитие и екологичност в цялата структура на 

териториите от системата „Труд“, „Обитаване и „Отдих“. 
 

ИЗВОДИ 
 Намаляване на потреблението на енергията в сградите. С помощта на 

растителността от зелената система може да се постигне до 15% икономия на 

енергия за отопление. 
 Осигуряване на ветрозащита. Устойчивостта на полезния ефект от зелените площи 

се изразява в намаляване на загубите на топлина от сградите, чрез намаляване 

завихрянето на въздушните потоци и възпрепятстване на приземната турболенция. 
 Осигуряване на ослънчаване и засенчване. Зелената система благоприятства и по 

отношение на температурата, както в интериора  така и в екстериора на сградите. 
 Избор на екологични строителни материали. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
[1] Власарев Д., Зелената система на малките производствени зони и микрорайони от 

земеделието и хранителната промишленост. ВСУ „Любен Каравелов“ 2014г. 
[2] Власарев Д., Петков Н.Зелените площи на ген плана на малкото и средното 

предприятие с агростопанско предназначение. Международна научна конференция 

ВСУ 2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 597-601, (ISBN: 978-954-92866-4-0) 
[3] Власарев Д., Зелената система агростопанските територии – роля и значение в 

устройственото им планиране. Международна научна конференция ВСУ 2016, 15-17 
септември 2016г., Варна стр. 616-620, (ISBN: 978-954-92866-4-0) 

[4] Манчева Б., Аграрни сгради и комплекси, изд. ВСУ „Любен Каравелов“, ИК 

„Виделина” 2014, София 150 с. (под.ред. Л. Сиврев, и М. Миркова), (ISBN 978–954-
8925-89-1) 

[5] Манчева-Велкова Б., П. Майданова, Възможности за решение на пешеходен мост 

като връзка между територии и акценти в ландшафта, в. Строител бр. 7/14.02.2014, 

с.24 
[6] Власарев Д., Зониране и композиция на зелената система от производствените 

комплекси на индустриалния микро район. Международна научна конференция ВСУ 

2016, 15-17 септември 2016г., Варна стр. 621-624, (ISBN: 978-954-92866-4-0) 

780



 

X Юбилейна международна научни конференция 
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
КОМПОЗИЦИОННИ УСТРОЙСТВЕНИ ПРИНЦИПИ 

ПРИ ПЛАНИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ МИКРОРАЙОН  
 

Димитър Власарев1 
 
 
 
COMPOSITIONAL PLANNING PRINCIPLES IN THE PLANNING 

OF THE PRODUCTION MICRO-REGION  
 

Dimitar Vlasarev1 
 

Abstract: 
The actuality of the report stems from the need to regulate the dynamics of the spatial planning 
of the territories from the Labor system, the construction of new (agricultural) terrains and the 
structural conversion of existing production areas and territories. It introduces the principle of 
clustering of urban planing structures for small and medium enterprises based on compositional 
volumetric modules. 

Keywords: 
Urban Planning, Urban Conversion, Clusters. 

 
 

УВОД 
Композиционното решение се базира на обемно устройствено проучване за 

територията на производствените комплекси. С устройственото проучване се определят, 

както местоположението и композицията на обемите (производствени сгради на модулен 

принцип), така и доказване на тяхната нормативна допустимост и целесъобразност. С 

обемно-устройственото проучване се определя композиционната структура на застройката 

на производствената територия съобразно природния и антропогенния фактор. Извършват 

се проучвания по отношение на геологията, хидрогеологията и инженерната 

инфраструктура и други. От значение е изготвянето на опорен план на местността с оглед 

запазване на всички обекти за бъдещото технологично решение, защитени паметници на 

културата, защитени обекти и други. Обемно устройственото проучване е база за 

извършване на техникоикономическа обосновка за икономична целесъобразност на 

застроителното решение. Опорният план е основа за извършване и на допълнителни 

специфични проучвания за конверсия на съществуващите сгради и комплекси на 

проектната агротеритория.  

                                                 
1 Димитър Власарев, доцент, д-р арх., катедра „Градоустройство, теория и история на архитектурата“, Архитектурен 

факултет, Висше строително училище „Любен Каравелов“, гр. София, ул. „Суходолска“ №175, e-mail: dvlasarev@abv.bg; 
 Dimitar Vlasarev, Assoc. Prof., PhD, Architect, Department of Urban Planning, Theory and History of Architecture, Faculty of 
Architecture, University of Structural Engineering and Architecture (VSU) „Lyuben Karavelov“, 175, Suhodolska Str., 1373 
Sofia, Bulgaria; e-mail: dvlasarev@abv.bg. 
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КОМПОЗИЦИОННИ ПРИНЦИПИ В УСТРОЙСТВОТО 
НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Композиционното решение на производствените територии, се основава на модулен 

принцип (планировъчен и конструктивен модул)- фиг.1.  

    

Фигура 1 

Територията на землищата на населените места предвидени с агростопанско 

предназначение се планират с оптимален планировъчен модул 72/72 метра, което е 

оптимален вариант на площ на малка семейна ферма или е кратна на малко или средно 

предприятие с площ от 5-6 хектара за предприятията от земеделието, с агростопанско 

предназначение, което е около десет пъти повече площта на малката семейна ферма, както 

и за предприятията на леката промишленост, на примера на малките и средни 

предприятия.  
В тази насока площта на землището, отредена за агропроизводствени комплекси е 

възможно да се планира съобразно посочената схема: 
Много често, повсеместно земеделските имоти не отговарят, по размери, площ и 

достъп на условията и предвижданията на устройствените планове. Като се има предвид 

решаване въпросите с комасацията на земеделските земи и тенденцията за устойчиво 

развитие на устройството им, землищата на населените места могат да се планират най-
общо на основните природни и антропогенни фактори, определящи местоположението, 

размерите, достъпа, вида и предназначението на агростопанските територии (фиг. 2). 

 

 

Фигура 2. Схема на зониране на 

агростопанската територия по отношение 

на санитарнохигиенните отстояния до 

жилищни квартали. Зонирането на 

територията следва да бъде съобразено при 

избора на агростопански клъстери с 

екологичните изисквания за отстояния 
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Фигура 3. Схема на зониране на агростопанска и индустриална територии 

Обемно устройственото проучване (макетиране на териториите с агростопанско 
предназначение) може да се извърши с отделни оптимални модулни единици съобразени с 
функциите и процесите на аграрната територия, отчитайки направените изводи по 
отношение целесъобразността на застройката, природните и антропогенни фактори 
изследвани в труда. Определящ природен фактор е теренът неговото изложение, наклон, 
геоложки и хидроложки характеристики на същия, съществуваща висока растителност, 
климат, почви и други. Ролята на антропогенният фактор се изразява главно по отношение 
развитието на икономиката на района, населените места (консумативни и пазарни 
изисквания, инфраструктурно обезпечаване на земеделската територия, както и 
демографията на района). Обемно устройственото решение започва с макетиране на база 
избраните обемно-планировъчни модули за различни видове производствени комплекси. 

Модулният принцип приложен на конкретната територия, квартал, УПИ или 
самостоятелен УПИ съответства на приетия такъв в устройственото решение и доразвива 
същия с точното предназначение на територията. Обикновено за планировъчен модул се 

приема мрежа с размери 66 или 1212 метра. Обемно-пространственият модул 
съответства на планировъчния като височината също е кратна на 1,5 метра (3; 4,5; 6). 
Планово ситуационното решение на територията за конкретен квартал или УПИ се 
изработва също на основата на макетиране с горепосочените модули и обеми на сградите 
функционално и технологично решени въз основа на принципите посочени в труда, (както 
и на функционално-технологични схеми на производствата и вредностите в тях). 
Зонирането на територията на агропроизводствената площадка става на общовалидните 
методи по отношение на природния и човешки фактор, посочени също в изследването. 
Оразмеряването на територията е съобразено както на горепосочените фактори така и на 
база на една технико-икономическа обосновка на решението за бъдещото развитие на 
територията за аграрните производства в близките 20-30 години. Изследванията от 
направеното проучване, устройствените показатели за конкретните квартали и УПИ 
следва да бъдат заложени в следващите етапи на инвестиционно проектиране. 

Направените дотук изводи по отношение оптимизиране на териториите за 
агростопански и индустриални комплекси, са основат в проучвателния процес за 
икономичност и целесъобразност на застроителния план, както и генплана на съответното 
предприятие. 

Обемно-пространственото проучване на територията на агропроизводствения 

комплекс, конкретизира, уточнява и детайлира отделната площадка предвидена като 

предназначение в устройственото решение. То се явява едно по-подробно устройствено 

решение по отношение показателите и параметрите на застрояване конкретно за даден вид 

предприятие или няколко предприятия свързани в общ функционален производствен 

процес. 
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Фигура 4. Санитарно защитната зона е контактна територия за съответните агростопански 

УПИ, като изпълнява ветеринарно защитни и санитарно защитни функции - опазване 

здравето на хората и територията между местата на вредните емисии и границите на 

жилищната територия 

Съгласно ЗРР, се дава целенасочена подкрепа на региони с планински и 

полупланински характер, както и погранични такива. За целта горепосочените принципи 

на общовалидност засягат развитието на производствените територии на малките 

населени места и градовете със средно голям характер под 100 000 жители. Законът 

третира и насоките по отношение интегрираните планове за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР), чл.17 т. 9 от ЗРР. 
Новото законодателство и нормативната уредба засягаща териториите с аграрно 

стопански функции(ЗООС, ЗСПЗЗ, ЗУТ и ЗГ, ПП ЗОЗЗ; ППЗСПЗЗ и др.) създадоха 

рамката за планирането и териториалното структуриране на видовете дейности с аграрно 

стопански функции, тяхното устройствено планиране и инвестиционно проектиране. 
Яркото отражение на тези процеси и тяхното проявяване, се изразява, чрез 

териториалната локализация на малките предприятия с аграрно стопански функции в 

рамките на населените места. Стартирането на промените и различията на 

инвестиционните намерения на бизнеса, доведоха до новата териториална структура на 

населените места (в частност и на малкия град), което определи и необходимостта от 

устройствено планиране на същите. 
Създаването на нови ОУП се явява задължителна предпоставка за правилната 

устройствена организация на системата ”труд”, нейното структуриране и функциониране 

спрямо останалите системи „обитаване” и отдих” в рамките на населените места. 

Проблемите за по-нататъшна диференциация на предприятията по санитарни вредности, 

решаване проблема за опазване на средата, в т.ч. и на обработваните земи и териториите с 

аграрно стопанско предназначение. Интензивността и степента на замърсяване на 

природната среда зависи не само от характерния състав на промишлените отпадъци, но и 

от градоустройственото развитие на промишлените обекти. 
ИПГВР са с основната цел устойчиво и трайно преодоляване на високата 

концентрация на икономически, природни и социални проблеми, като се определят зони 

за въздействие, подобрение на икономическото, материалното, социалното и 

екологичното положение на градската зона и градовете и селищата като цяло; да се 

подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез 

реализация на проекти в градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително 

състояние, с негативни тенденции в развитието. 
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Фигура 5. Обемно-пространствено проучване на микрорайон „Мировяне” по ОУП София 

територия за хранително-вкусова промишленост и агропроизводства - обемно 

устройствено проучване. Застрояването е с височина до 15 метра. Ролята на зелената 

система е изключително важна, зелените цезури имат защитни функции касаещи 

ветеринарномедицински мерки и санитарно-технически отстояния до жилищните 

територии. Предвижда се богата контактна зона от зелени площи и спорт между селището 

и агростопанската територия. Подходящ пример на горепосочените принципи е 

проектираният ИПГВР-Русе. 

 

 

Фигура 6 Извадка от ИГПВР с 

функционални зони на територията и 

приоритети на развитието им 

 

Фигура 6a. Зона В- интегриран план за 

градско възстановяване и развитие 

(източна производствена зона) 
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Фигура 7. Зона В с потенциал за икономическо развитие 
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Фигура 8. Илюстрацията посочва потенциалните възможности на територията (зона В) за 
устойчиво развитие на зелената система, като устройствен и композиционен фактор при 
планирането на същата. Съгласно ИПГВР, част от терените на захарна фабрика Русе и 
прилежащите имоти, не се третират като цялостна зелена система, което се обуславя от 

факта, че същите са включени в частни и други имоти. Решаването на проблема за 
зелената система следва да се третира цялостно, включително и за тях, като паркови зони 

и такива със санитарно-защитни функции, с ограничено обществено ползване, с оглед 
ползването на зелените пространства по предназначение.  

 

 
Фигура 9. Общ изглед на комплекса на захарна фабрика Русе с прилежащи зелени цезури 
и възможното им развитие в паркови и рекреационни оси. На територията съществуват 

редица инженерни съоръжения (съдове) за течности, меласа и др. В това отношение 
архитектурата на инженерните съоръжения следва да се проучи с оглед благоустрояването 

на индустриалния ландшафт по отношение на носимоспособност, функционалност и 
естетически критерии. [11] Сградният фонд частично подлежи на устройствена конверсия. 
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Фигура 10. Илюстрациите посочват състоянието на сградния фонд (административни, 

жилищни сгради) от комплекса на захарната фабрика, налагащи устройствена конверсия 

при планиране на територията. Инженерните съоръжения изискват конструктивна намеса 

по отношение безопасност и защита, както и мерки за евентуално възстановяване и 

експлоатация. [11] 
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Фигура 11 Илюстрациите посочват състоянието на сградния фонд (административни, 

жилищни сгради) от комплекса на захарната фабрика, налагащи устройствена конверсия 

при планиране на територията.  

 

 
Фигура 12. Общ поглед на производствени сгради от комплекса на захарна фабрика Русе. 

Съществуващият индустриален ландшафт налага основна, от висока степен устройствена 

намеса. 
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Фигура 13. Общ поглед на източната производствена територия на град Русе, съгласно 

ИПГВР, включваща територията на захарната фабрика (зона В на потенциал на 

икономическо развитие). Съществуващият индустриален ландшафт налага основна, от 

висока степен устройствена намеса за предприятия на леката, хранително-вкусовата 

промишленост и агро-земеделски производства. Жилищните квартали също се нуждаят от 

устройствена конверсия, при запазване на сградния фонд. 

 

 
Фигура 14. Общ изглед на производствените сгради на захарна фабрика Русе, налагащи 

устройствена конверсия за нови технологии с нови потенциални възможности. Зелените 

площи като елемент от зелената система на зоната, следва да бъдат основен 

композиционен фактор при устройственото планиране на производствения район. 

 

ИЗВОДИ 
1. Проектът не третира проблематиката по собствеността на земите, но отчита 

условията на чл. 16 от ЗУТ, с анализ на някои въпроси по оптимизация на 

стопанските предприятия, творческото прилагане на нормативната уредба, при 

планирането с правилата на регулацията и застроителния план на модулен 

принцип. 
2. Независимо от голямата обществена значимост и нуждата на обществеността, в 

устройствен аспект, от градски паркове, благоустрояване, зелена система, 

нормативната уредба по устройство на територията (ЗУТ), създава известни 

трудности по допускане на процедура и провеждането и от страна на органите на 

местната власт в лицето на главен архитект и кмет, свързано с различните 

обществени интереси на бизнеса като цяло и нормативно-правната уредба по 

устройство на територията. 
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Abstract: 

Shaking-table tests of various upgrade systems applied on existing two-story RC structures have 

been performed at the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology – IZIIS, 

Skopje. The influence of each different upgrade system on the integral structural behaviour has 

been investigated comparatively, conducting a total of 177 dynamic tests on the 5x5 m shaking-

table at the IZIIS Laboratory, using harmonics, synthetic and real earthquake records as input in 

one horizontal direction. Elastic tests with low level of excitation without occurrence of damages 

and plastic deformations have been conducted first and then capacity tests have been performed 

up to the failure of the models. The various upgrade systems were constructed of steel frame, 

light-frame timber, cross-laminated wooden panels and composite systems of wood and glass. 

The first two floors represented the existing reinforced concrete, and the third floor was the 

upgrade system which was changed during all the tests. More detailed elaboration of the test 

results and analytical verification is presented in the paper. From the tests, there have been 

obtained the time-history records of absolute accelerations (using accelerometers) and absolute 

displacements (using linear potentiometers). 

Analytical verification has been then performed using FELISA/3M in-house developed software 

of IZIIS Skopje. Analyses have shown reasonable fitting with the results from the tests. In this 

way analytical models have also been verified, so that they have been used for further analytical 

investigation. In this way, practical information about the behaviour of various upgrade systems 

have been obtained and comparatively discussed in the paper. 
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1. INTRODUCTION 

Having in mind the lack of space in densely populated urban areas worldwide, upgrading 

of existing structures has been increasing. However, recent development of light construction 

systems has given the opportunity for effective solution of this problem. The problem of 

upgrading becomes more emphasized in seismically active areas, especially in existing buildings 

designed according to older codes with little or no seismic design guidance. Depending on the 

implemented upgrade system, it may have a different influence on an existing structure, while on 

the other hand, the influence of an existing structure on the upgrade must not be overlooked. 

Light construction systems are a favourable choice, mostly due to their low mass that does not 

contribute much to the increase of seismic forces on the existing structure. 

Although various shaking-table tests carried out for the purpose of investigation of the 

seismic and generally dynamic behaviour of light and massive wooden structures have been 

reported so far (see [1], [2], [3], [4], [7] and [8]), implementation of these systems as upgrades 

on existing RC structures has not been extensively investigated. For that purpose, at the Institute 

of Earthquake Engineering and Engineering Seismology IZIIS Skopje, experimental shaking-

table tests of various upgrade systems applied on existing two-story RC structures have been 

performed. It is hoped that this investigation will fulfil this gap, clarifying how the upgrade 

interacts with the existing structure, i.e. how it changes the dynamic properties and behaviour of 

the integral system. In addition, the idea of these tests was to investigate comparatively the 

influence of each different innovative upgrade system on the integral structural behaviour.  

A total of 177 dynamic tests have been performed on the 5x5 m shaking-table at the IZIIS 

Laboratory. Investigation has consisted of harmonics, synthetic and real earthquake records as 

input in one horizontal direction. From the point of view of intensity of input excitations, two 

groups of tests have been performed: 1. Elastic tests with low level of excitation and without 

occurrence of damages and plastic deformations; and 2. Capacity (or non-linear) tests for the 

purpose of investigation of the failure mode mechanisms of different upgrade systems. The 

various upgrade systems were constructed of steel frame (STL), light-frame timber (LFT), cross-

laminated wooden panels (XLAM) and composite systems of wood and glass (GLS).  

First of all, the specimens’ geometry and material properties are presented in the paper. 

Since the applied instrumentation and test procedure has already been discussed in [5], only the 

necessary information is given in this paper. Finally, the test results are presented. It should be 

noted that, for the purpose of obtaining the dynamic properties (natural frequencies of vibration 

for each specimen set-up), sweep sine tests of low amplitudes with maximum acceleration of up 

to 0.03g, (where g is gravity acceleration equal to 9.81 m/sec2) and logarithmic increase of 

frequencies from 1to 32 Hz within 60 seconds of test duration have been performed. For the 

purpose of getting an insight into the elastic behaviour of the specimens, tests with low 

amplitude synthetic earthquake records (modified Landers earthquake) and real earthquake 

records (El Centro and Petrovac) of up to 0.1g have been conducted. Failure capacity tests have 

been the last tests performed for each set-up. These tests have been performed with 50 % and 

100 % of the real maximum peak acceleration ag,max of the applied earthquake records. After 

each test, low amplitude sweep sine tests have been repeated in order to control the change in 

frequency indicating that some material damage has occurred. 

In order to verify the test results, numerical analysis has subsequently been performed. 

Some of the obtained results are presented in the paper. Namely, first of all, modal (eigen) 

analyses for obtaining the natural frequencies and mode shapes of vibrations have been 

performed. Then, dynamic analyses with the same input acceleration records applied for the 

shaking-table tests have been conducted (not presented in the paper). The results of the modal 

analyses have been comparatively presented. It should be noted that these analyses have a 

preliminary significance since many of the nonlinear phenomena in the materials and the 

connections have not be taken into account, having in mind that the principal aim of the 
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analytical research has been to verify the tests. However, it is planned for the future that shaking-

table tests be used for developing computational constitutive relations for the used joints between 

the RC base structure and the upgrade and the connections of the upgrade themselves. 

2. TEST SPECIMENS 

In this research, the tested structure, including all combinations with the upgrades, has 

been treated as a full-scale specimen. The basic 3D RC frame (in the text referred to as RCF1 

specimen) represents a two-story one-span simple structure with plan dimensions of 340cm x 

240cm (Fig 1.), consisting of RC columns 20/20cm, RC beams 20/20 and RC slabs with 

thickness 7 cm. The columns have been designed with 4 longitudinal reinforcement bars D16 

mm and stirrups D8mm/10(20) cm. The reinforcement in the beams has been placed 

symmetrically in the upper and bottom zone, with a total of 4 longitudinal reinforcement bars 

D14 and stirrups D8mm/10(20) cm. The RC foundation beams have been designed with a height 

of 20 cm and have been fixed to the shaking-table by use of special bolts. The symmetrical 

longitudinal reinforcement of 4 bars D14 has been placed in the foundation beams with stirrups 

D8mm/8(20) cm.  

The story height of the specimen has been h=2.5 m (see Fig. 2, left). First, the specimen 

has been tested in the direction of the longer span, using only the basic two-story RC system 

RCF1. Then, using the same orientation of the specimen, each of the various one-story upgrades 

(as previously mentioned: STL, LFT, XLAM and GLS type of upgrades) has been mounted and 

tested one at a time, and then replacing it with the next one. Then the two-story RC frame has 

been rotated for 90 degrees (referred to as RCF2 specimen) and upgraded with masonry infill 

(modular hollow blocks 19/19/29 cm) along the shorter direction. This setup, using all mentioned 

one-story upgrade systems, has been then used for testing the same integral three-story systems, 

in the same way as for the first specimen setup. In the paper, the discussion will be limited to the 

series of specimens based on the RCF1 system. 

 

Figure 1. RC slab floor plan 

The steel upgrade structure (STL), see Fig. 3 left, was made of two moment resisting 

frames with HEA 100 columns and IPE 120 beams. In the longer direction, the structure was 

stabilized with 12 mm diameter diagonal braces. All the used steel elements had a yield strength 

of 235 MPa. The columns were connected to the RC slab with two 10 mm anchor bolts. The 

connection was not designed as a moment resisting one. The roof structure of the steel upgrade 

was made of 10 cm thick CLT plate that was screwed to the IPE 120 beams with 8 mm self-

tapping screws ([6]). 
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The cross laminated timber upgrade structure (XLAM), see Fig. 3 right, was built by use of 

3 layered XLam panels CLT L3s 100 mm (made by Stora Enso). The total height of the upgrade 

structure was 250 cm. The CLT roof plate was connected to the CLT wall elements by diameter 

8 mm diameter self-tapping screws. In the shorter direction, two 240 cm long wall segments 

were installed. On each side in the longer direction, three 80 cm long wall segments were 

installed – 2 segments on one edge and one segment on the other. CLT wall segments were 

anchored to the RC slab with Rothoblaas 100 mm reinforced angular brackets ([6]). 

      

Figure 2. Left: Story heights of the basic test specimen with masonry infill, rotated position 

(RCF2) and XLAM upgrade (all upgrade systems have the same height); Right: Photo of the 

basic test specimen RCF1 with added mass on the first two floors (to simulate the service 

imposed load), using lead ingots 

       

Figure 3. Left: set-up of test series 2 - RCF1+STL; right: set-up of test series 3/4 - 

RCF1+XLAM1/XLAM2 
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The light timber frame upgrade structure (LFT), see Fig. 4 left, consisted of timber frame 

walls and a CLT roof plate. Two outside timber frame wall elements (2.4 x 2.4 m) were installed 

in the shorter direction as in longer direction one 1.2 m x 2.4 m wall segment was positioned on 

each side. To observe the differences in dynamic behaviour due to the changes in stiffness, in 

specimens LTF 1 and LTF 3 no mechanical connection was made between adjacent 

perpendicular wall elements. The connection was made with 8 mm diameter self-tapping screws 

at a distance of 100 mm from centre to centre. The light timber frame wall consisted of a timber 

frame (10/8 cm, C24) where studs were positioned at the distance of 62.5 cm. Each wall was 

sheathed with 12 mm thick OSB (oriented strand board) three plates, which was connected to the 

timber frame with metal staples. Wall elements were anchored to the RC slab with reinforced 

100 mm angular brackets ([6]). 

In the glass upgrade structure (GLS), see Fig. 4 right, the horizontal forces were transferred 

by glass panels glued to the timber frame which was anchored to the top RC slab by Rothoblaas 

100 mm reinforced angular brackets 100 and KR 285 hold-downs installed at the end of each 

wall segment. In both directions, 2.4 m long wall segments were installed. In the longer direction 

the glass wall consisted of three columns and two intermediate glass panels and, in the shorter 

direction, of two outside columns and a larger intermediate glass panel. The glass panels were 

made from 3 individual 6 mm thick layers of float glass panels (material properties according to 

EN 572-1) spaced at a distance of 16 mm. The triple glass panel was glued around the perimeter 

to the timber frame by a 5 mm thick layer of Polyurethane glue. As a roof plate again a 10 cm 

CLT plate was used again and was attached to bottom timber-glass walls with 8 mm self-tapping 

screws ([6]). 

      

Figure 4. Left: set-up of test series 5/6 - RCF1+LFT1/LFT2; right: Set-up of test series 7 - 

RCF1+GLS 

In order to simulate the service imposed load, the slabs on the first and the second stories 

have been each loaded with 8 leaded ingots x 400 kg (Fig. 2, right). On the other hand, 2 ingots x 

400 kg have been put on the top of the upgrades. The concept of the instrumentation of the 

specimen is given in Fig. 5. 

Two linear potentiometers for measurement of absolute displacement have been mounted 

on each floor (in total 6). In addition, two accelerometers in the test direction and two 

accelerometers in lateral direction for measurement of absolute accelerations have been mounted 

on each floor (in total 12). 
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3. ANALYTICAL VERIFICATION OF THE TESTS 

From the shaking-table tests, the time-history records of absolute accelerations (using 

accelerometers) and absolute displacements (using linear potentiometers) at the positions of each 

story have been obtained. Using these time-histories measurements, the dynamic properties of all 

tested systems have been investigated. First, from the sweep tests, the natural frequencies and the 

first several mode shapes of the systems have been obtained using the records obtained by 

accelerometers and using the fast Fourier transformation procedure, implemented in a specially 

coded Matlab program for this purpose. 

In order to verify the test results, modal and dynamic analyses have been performed using 

analytical FEM models for simulation of the shaking-table response of the basic and integral 

specimens. In the models, columns and beams have been treated as frame elements, and slabs 

have been modelled by shell finite elements (see Fig. 6). In this paper, only the analytical results 

for the frame specimen RCF1 without infill have been discussed. Analyses have been performed 

by using the IZIIS in-house general purpose structural analysis software FELISA/3M. First, 

modal (eigen) analyses have been performed and results for the obtained periods and shape 

modes of vibrations have been compared with the experimentally obtained ones from the sweep 

shaking-table tests. Then, dynamic analysis with the same acceleration record input as for the 

shaking-table tests, has been performed. Acceleration input records of modified Landers and 

Petrovac earthquakes with 2%, 3% and 5 % of the original intensities have been used for the 

elastic tests and for the analyses. The performed failure tests and analyses are not discussed in 

this paper, and they will be presented in some of the next reports. 

 

 

Figure 5. Instrumentation: Two linear potentiometers on each floor (a total of 6) 

 mounted on the specimen 

The results from the modal analysis performed for the basic specimen RCF1, for the first 

two shape modes (one in x and one in y direction) are shown in Fig.6. The correlation between 

the test results and the results from the analysis is comparatively given in Table 1. 

2 Linear potentiometers 

 
Linear potentiometer 

Linear potentiometer 

2 Linear potentiometers 

2 Linear potentiometers 
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The results from the modal analysis performed for the integral specimen RCF1+STL, for 

the first two shape modes (one in x and one in y direction) are shown in Fig.7. Correlation 

between test results and analysis is comparatively given in Table 2. 

 

 
Figure 6. The first two mode shapes analytically obtained for specimen RCF1, T1=0.37 sec (x), 

T2=0.35 sec (y) 

Table 1. Comparison of periods of vibration obtained from tests and analyses, specimen RCF1. 

Mode 

shape 

Test values(sweep tests)            Analytically obtained values 

1 0.39 sec (x direction) 0.37 sec (x direction) 

2 0.32 sec (y direction) 0.35 sec (y direction) 

3 0.19 sec (y direction)  

4 0.12 sec (x direction) 0.11 sec (x direction) 

 

 
Figure 7. The first two mode shapes analytically obtained for specimen RCF1+STL, T1=0.57 sec 

(x), T2=0.47 sec (y) 

It can be concluded that modal analyses correlate with the test values of the periods (i.e. 

frequencies) of vibrations, obtained by sweep shaking-table tests. 
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Table 2. Comparison of periods of vibration obtained with tests and analyses, 

specimen RCF1+STL. 

Mode shape Test values(sweep tests)            Analytically obtained values 

1 0.51 sec (x direction) 0.57 sec (x direction) 

2 0.46 sec (y direction) 0.47 sec (y direction) 

3 0.25 sec (y direction)  

4 0.21 sec (y direction)  

5 0.13 sec (x direction) 0.12 (x direction) 

6 0.11 sec (y direction) 0.11 (y direction) 

 

4. TESTS RESULTS AND DISCUSSION 

The protocol of the shaking-table tests for the specimen setup based upon RCF1, together 

with the max/min obtained values of relative displacements due to earthquake tests are shown in 

Table 3. In Table 4, the obtained absolute accelerations for specimen RCF1 are presented. Note 

that indexes of the displacements / and accelerations  / in the last three columns 

of each table represent story numbers. The systems RCF1+XLAM1 (upgrade of cross laminated 

timber panels) and RCF1+LFT1 (upgrade of light-frame timber) have been tested with no fixed 

connections of the upgrades, therefore the results have not been of special interest and they are 

not shown in the tables. 

From the earthquake record tests, using specially designed filters for digital processing of 

the obtained data, the parasitic noise has been removed and pure signals with the dynamic 

response have been obtained. It should be noted that, due to their small mass, the accelerometers 

were relatively precise and did not require any special filtering. However, for the linear 

potentiometers (LPs), due to their considerable mass and attached long-periodical strings on 

them, some correction was needed for removing the long-periodical parasitic noise. 

Table 3. Detailed test protocol and obtained story displacements for each test series with basic 

specimen RCF1 

Specimen 
Test 

No. 
Test Description 

Input 

PGA 

/  

mm 

/  

mm 

/  

mm 

RCF1 

0 Harmonic test, sinus 2 

Hz 

0.02g    

1 Sweep test, 1-32 Hz 0.02g    

1r EQ test, Landers 2% agmax 1.93/-2.28 3.59/-4.09  

3 EQ test, Petrovac 2% agmax 2.31/-2.75 4.24/-4.73  

4 EQ test, Landers 30% agmax 18.4/-17.5 15.9/-16.4  

4r Sweep test, 1-32 Hz 0.02g    

RCF1+ 

STL 

5 Harmonic test, sinus 

1.5 Hz 

0.02g    

6 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

7 EQ test, Landers 3% agmax 1.49/-1.31 2.89/-2.58 2.66/-2.46 

8 EQ test, Landers 5% agmax 2.60/-2.35 4.95/-4.47 4.76/-4.43 

9 EQ test, Petrovac 5% agmax 2.72/-2.66 5.16/-5.38 5.14/-5/43 

10 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

RCF1 + 

XLAM1 

11 Harmonic test, sinus 

1.5 Hz 

0.02g    

12 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

13 EQ test, Landers 5% agmax    

14 EQ test, Petrovac 5% agmax    

15 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    
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RCF1 + 

XLAM2 

16 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

17 EQ test, Landers 5% agmax 3.10/-2/56 5.86/-5.30 6.26/-5.84 

18 EQ test, Petrovac 5% agmax 3.47/-3.57 7.01/-7.03 7.62/-7.64 

19 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

RCF1 + 

LFT1 

20 Harmonic test, sinus 

1.5 Hz 

0.01g    

21 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

22 EQ test, Landers 5% agmax    

23 EQ test, Petrovac 5% agmax    

24 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

RCF1 + 

LFT2 

25 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

26 EQ test, Landers 5% agmax 3.07/-2/52 5.89/-5.22 6.30/-5.95 

27 EQ test, Petrovac 5% agmax 3.79/-3/83 7.56/-7.56 8.15/-8.82 

28 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

RCF1+ 

GLS 

29 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

30 EQ test, Landers 5% agmax 3.24/-2.78 6.27/-5.76 5.68/-5.2 

31 EQ test, Petrovac 5% agmax 3.24/-3.35 6.57/-6.65 5.97/-6.19 

32 Sweep test, 1-32 Hz 0.01g    

33 Only RCF1: Sweep 

test,1-32 Hz 
0.01g 

   

34 Only RCF1: Ambient-

vibration test 
/ 

   

Some of the comparative results of the dynamic shaking-table test show that the 

amplitudes of the displacements on the third story of the upgraded specimen RCF1 + STL are 

less than those on the second story. This leads to the conclusion that higher modes become more 

significant in the dynamic response when material like steel is used for upgrading a RC structure. 

This finding has been, also, observed visually, during the test. Unlike the case with the steel 

upgrade, it can be seen that, in the case of a cross-laminated upgrade, the trend of displacements 

and acceleration amplitudes (with a gradual increase of their values from the first to the third 

floor) shows that stiffness is continually distributed along the whole height of the structure and 

consequently, the first mode shape of vibration becomes predominant in the dynamic response of 

the integral system. The integral systems with light timber frame LFT and glass GLS upgrade 

have shown similar behavior. The same conclusions about the different integral systems can be 

observed in Tables 3 and 4, when comparing max/min displacements and accelerations for the 

first, the second and the third floor. 

Table 4. Obtained story absolute accelerations for relevant test series with basic specimen RCF1 

Specimen Test 

No. 
Input PGA 

/  

(g) 

/  

(g) 

/  

(g) 

RCF1 

1r 2% agmax 0.059/-0.063 0.105/-0.102  

3 2% agmax 0.074/-0.075 0.113/-0.104  

4 30% agmax 0.149/-0.119 0.180/-0128  

RCF1+ 

STL 

7 3% agmax 0.032/-0.03 0.052/-0.049 0.062/-0.054 

8 5% agmax 0.046/-0.053 0.079/-0.085 0.088/-0.093 

9 5% agmax 0.048/-0.055 0.091/-0.094 0.1/-0.093 

RCF1 + 

XLAM2 

17 5% agmax 0.051/-0.054 0.081/-0.079 0.09/-0.083 

18 5% agmax 0.063/-0.053 0.091/-0.1 0.105/-0.1 

RCF1 + 

LFT2 

26 5% agmax 0.045/-0.044 0.075/-0.083 0.095/-0.091 

27 5% agmax 0.06/-0.058 0.106/-0.103 0.138/-0.108 

RCF1+ 

GLS 

30 5% agmax 0.047/-0.053 0.079/-0.081 0.079/-0.082 

31 5% agmax 0.051/-0.054 0.082/-0.088 0.084/-0.089 
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5. CONCLUSION 

From this research, as observed from the tested specimens, it can be concluded that all 

upgrades differently contribute to the overall dynamic response of the integral systems. The steel 

frame (STL) upgrade has been shown to behave in a very flexible manner (particularly at the 

connections) because of its smaller stiffness compared to the stiffness of the two-story RC 

structure. In this case, the influence of higher modes has been shown to be significant. The light-

frame timber upgrade (LFT) showed a somewhat improved behaviour compared to the steel 

frame, however, the most favourable behaviour due to compactness and properly distributed 

stiffness along the height has been observed in the case of the X-Lam panel upgrade (XLAM). 

The connections with the concrete slab had certainly an impact on the response mechanism 

in the case of all types of upgrades that varied depending on whether they were strong or 

flexible. In future, a more detailed elaboration of these conclusions supported by numerical 

verification will be presented. 
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