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Abstract:
The age of most of the buildings and infrastructure facilities in Europe, including Bulgaria,
compared to the evolution of standards for design and construction of earthquake-resistant
buildings and facilities, poses a number of serious challenges to the engineers to assess the
cumulative effect of past seismic events and the estimated assessment of potential damage. In this
regard, basic engineering parameters that can be derived from the waveforms of seismic signals
and used as a measure of earthquake impact are considered. Based on the analysis of publicly
available international data, the seismic load parameters are dependent on the geological
environment of the seismic wave propagation and the mechanism of occurrence of the seismic
event. The necessity and the benefit of the availability of instrumental data – records of the
movement of the earth base and the characteristic points in the analyzed structures during the
earthquake, reflecting the specifics on the site, the region and the respective seismic sources are
commented.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ - ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ АЛТЕРНАТИВНИ ЦИФРОВИ
МОДЕЛИ НА СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Преобладаващата част от съществуващите жилищни сгради у нас и в Европа са
построени през миналия век [1], Фиг.1. В повечето страни жилищните сгради, построени
след 2010 г., представляват по-малко от 10% от общия сграден фонд. На инженерната
колегия е добре известно, че общата картина относно други типове сгради и съоръжения –
елементи на критичната инфраструктура не е много различна. Поглед към степента на
урбанизация в Европа (2013 г.), че средното разпределение на жилищните сгради се
подразделя, както следва: 42% в градски центрове, 30% в градски райони и останалите 28%
в селските райони. Междувременно, нормативната база за проектиране и строителство в
сеизмични райони претърпява много сериозно развитие и Еврокод 8 поставя по-строги
изисквания към моделирането на сеизмичното натоварване в сравнение с времето на
проектиране и изпълнение на преобладаващата част от съществуващите сгради и
съоръжения. [2] Ето защо, едно от съвременните предизвикателства пред строително
инженерната общност и сеизмичното инженерство у нас и в Европейски мащаб е
привеждането на съществуващата застроена среда (сгради и съоръжения) в съответствие с
изискванията на действащата нормативна уредба за проектиране и строителство в
сеизмични райони. Това изисква реалистична и надеждна оценка на състоянието на
строителните конструкции.

Фигура 1. Разпределение на жилищни сгради по време на строителство в Европа (2014) [1]
Текущото състояние на съществуващите конструкции отразява потенциалните
невидими натрупани повреди от натоварването вследствие на минали земетресения в
досегашния им живот. Видимите или невидими конструктивни повреди по време на
земетресение могат да бъдат резултат от големи остатъчни деформации или кумулативни
циклични повреди. Съвременното сеизмично инженерство разполага с необходимия
инструментариум от различни методи за моделиране и анализ на строителни конструкции,
подложени на сеизмично въздействие като пълен нелинеен динамичен анализ с
акселерограми; инкрементален динамичен анализ; методи, основани на реалното поведение
на сградите и съоръженията, вкл. енергийно базирани методи за оценка на поведението на
строителните конструкции по време на разрушителни събития. Успешното използване на
тези методи е възможно само при наличие на достатъчно количество надеждни цифрови
данни, описващи сеизмичното въздействие. Земетресенията поставят пред строителния
инженер редица предизвикателства, свързани с липсата на конкретни данни за
регистриране на силата /интензитета/ на земетресенията. Реалистичното моделиране на
сеизмичното натоварване, реализирано през живота на съществуващите конструкции, е
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възможно със съответни набори сеизмични сигнали – реално записани по време на
съответно земетресение или теоретично генерирани с методите на инженерната
сеизмология, Фиг.2 Изискванията към тези сигнали, за да могат да бъдат използвани в
съгласие с нормативната база, са ясно описани в Еврокод 8. [3] В този доклад ще разгледаме
накратко възможностите за използване на реални акселерограми за анализи на строителни
конструкции в България.

Фигура 2. Алтернативно представяне на сеизмичното въздействие.
2. ОБХВАТ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЗАПИСАНИ АКСЕЛЕРОГРАМИ
Движението на земната основа на дадена площадка по време на земетресение е
резултат от сложния процес на предаването на сеизмичната енергия от сеизмичния
източник чрез разпространение и взаимодействие на сеизмичните вълни в земната среда.
Силата на въздействието на площадката зависи от три основни групи фактори: (а)
характеристиките на средата на разпространение на вълните от източника до площадката;
(б) локалните инженерно геоложки характеристики на площадката и (в) параметрите,
описващи конкретния сеизмичен сценарий и механизма на възникване на сеизмичното
събитие. Реалните акселерограми могат да бъдат избирани по различни критерии, свързани
с различни параметри на земното движение, като избраните записи трябва да отговарят на
изискванията, дефинирани в нормативната база, по отношение на различни параметри на
земното движение - продължителност на сигнала, спектър на реагиране, т.н. [3].
Изборът на набор от акселерограми за даден анализ включва набор от параметри
относно земетресението – локация и магнитуд и набор от параметри, описващи силата на
земното движение на конкретната площадка, вкл. епицентрално разстояние, тип земна
основа (скала, алувий, средни условия, Vs30). Силата на сеизмичното въздействие на дадена
площадка се характеризира с две групи параметри и техните отношения – пикови и
интегрални характеристики, накратко представени в Таблица 1. [1] Всички тези
характеристики могат да бъдат оценени чрез съответни изчисления и анализи на цифровите
сеизмични сигнали. Пиковите характеристики включват максимални стойности на
ускорението, PGA, скоростта, PGV, и преместването, PGD, на земната основа на площадката
на регистриране и запис на съответния сеизмичен сигнал. В тази група са включени и
съответните съотношения PGV/PGА, PGD/PGV.
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Таблица 1. Параметри, описващи силата на земното движение на конкретна площадка [7]
Пиков
и х-ки

PGA
максимално
ускорение

PGV
максимална
скорост

PGD
макси-мално
преместване

PGV/PGА
макс. ск./макс. прем.

PGD/PGV
макс. прем./ макс.
скорост

Интегрални
х-ки

SA
Спектрално
ускорение
на
реагиране

RMSA
ср.кв.
ускорен
ие

RMSD ср.кв.
преместване

IA
интензив
ност на
Ariаs

IH
Интенз.с
т по
Housner

RMSV
ср.кв.
скорост

ID
Индекс
на
повредит
е

I0
Тотална
интенз.с
т

Максималното ускорение на земната основа, PGA, все още, често е приемано за
основна мярка за разрушителния потенциал на дадено земетресение. Това приемане може
да бъде доста подвеждащо, тъй като опитът показва, че разрушителният потенциал на
земетресенията зависи от силата и продължителността на въздействието.[4] Максималната
скорост, PGV, е пряко свързан параметър с енергетичното съдържание на сигнала и може
да бъде прието като мярка за разрушителната сила на дадено земетресение. [5]
Отношението между максималното ускорение и максималната скорост PGА/ PGV се
приема за определящо за потенциала на сеизмичното събитие. В записите на сигналите от
плитки корови земетресения в близост до източника, ще се отчетат пикове с високи
стойности на ускорение в кратки интервали и ниски стойности на скоростта. Тези записи
ще имат високи стойности на PGA/PGV. Обратното – дълбоки земетресения или записи на
сеизмични събития в по-слаба почва ще доведат до ниски стойности на PGA/PGV. При
избора на акселерограма високите стойности на PGA/PGV ще бъдат определящи за покорави конструкции, а за дуктилни конструкции – ниските стойности на PGA/PGV. [7]
Интегралните
характеристики
включват
спектрални
характеристики,
средноквадратичните стойности на ускорението /RMSA-Roof mean Square Displacement/,
скоростта /RMSV/ и преместването /RMSD/, интензитет на Arias /IA/, базиран на RMSA,
индекс на повреди /ID/ и други. Интегралните характеристики представляват една по-добра
възможност за оценка на потенциала на въздействието. Интензитетът на Arias отразява
ефектите от амплитудата в рамките на продължителността на земното движение, което го
прави един ефективен индикатор за разрушителния потенциал на земетресението. [6]
Коефициентът на повредите, ID, е свързан с енергетичното съдържание на сеизмичния
сигнал, от който е оценен. Тези характеристики са пряко свързани с продължителността на
записите на въздействието.
Критериите за избор на сеизмични сигнали трябва да са така подбрани, че да включват
информация за сеизмичния източник, пикови, и интегрални характеристики, за да можем
да изберем аскелерограма, която да отразява възможно най-близки характеристики за
сеизмичното въздействие до тези на потенциален запис на площадката, за която ще
използваме тези сигнали за провеждане на съответен инженерен анализ. Условията, на
които трябва да отговаря записът, могат да се обобщят в три основни групи а) спектрална
съвместимост, съгласно действащата нормативна уредба, б) подходящ подобен клас земна
основа и в) пикови и интегрални характеристики, отчитайки и спецификата на сеизмичния
източник.
3. ПУБЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ БАЗИ ДАННИ СИЛНИ ЗЕМНИ ДВИЖЕНИЯ
Направеният преглед на параметрите на сеизмичното натоварване, налага и
създаването на ясна последователност в избора на реална акселерограма. Реално записани
акселерограми на земетресения са достъпни в различни публични бази данни /ISMD, PEER,
COSMOS, ISESD, ORFEUS, RESORCE б др./. Тези бази са сравнително лесно достъпни и
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всеки потребител би могъл да изтегли достатъчен набор от записи за целите на анализа на
конкретна конструкция, изълнявайки изискванията на действащия у нас стандарт
БДС:ЕN1998-1:2004 [3]. Трудностите при избора на запис са свързани с: а) наличието на
част от пиковите или интергалните параметри, описващи силата на земното движение в
различните бази данни, б) последващите процедури за избор и мащабиране на записите.
Различните бази данни със силни земни движения предлагат собствени търсачки на записи
по зададени от потребителя параметри в три основни групи: данни за сеизмичните събития,
записващата станция, характеристики на записа, които са представени в Таблица 2.
Таблица 2. Възможности за търсенето в публично достъпните бази данни.
База данни Станция
ISMD
код на станцията,
брой на записите,
тип сензор,
тип рекордер,
Vs30, Vseq,
геоложки тип структура,
теренни условия,
NTC-2018
COSMOS
Избира се регион

ISESD

име на станцията, страна,
георграфски к-ти,
тип сграда,
геоложка структура
Vs30

ORFEUS

Комбинирани данни

Събитие
 дата,
 магнитуд,
 географски к-ти
 епицентрално
разстояние

Вълнови форми
 магнитуд /ML/.
 код на станция,
 епицентрално разстояние,
 хипоцентрално разстояние,
PGA, PGV, EC8/NTC
 почвени х-ки,
 топография

 код на станцията,
 разположение,
кота,
 почвени условия,
 описание на
конструкцията
 име на събитието,
 държава, регион,
 дата,
 магнитуд,
 географски к-ти,
 епицентр. разст.
 начална дата,
крайна дата,
 код на станцията,
 мин. и макс.
стойност M
 географска
ширина и
дължина

 събитие,
 дата,
 дълбочина,
 географска локация
 механизъм
 други
 епицентрално разстояние,
 тип на разлома,
 PVA, PHA,
 интензивност
 PGA, PGV – минимални и
максимални стойности

При традиционно търсене по посочените параметри (Таблица 2) публично
достъпните бази данни предлагат многобройни записи с параметри, които отговарят на
изискванията на страната ни. И макар да можем да изберем подобни сценарии като
сеизмичен сценарий, описан например с магнитуд и епицентрално разстояние,
препоръчително е да търсим записи от събития с подобен механизъм на възникване на
сеизмичното събитие, както и от райони с подобна тектонска картина. На Фигура 3 е
илюстрирана ясната зависимост на силата и на честотния състав на сигнала от механизма
на сеизмичното събитие. Акселерограмите, записани на една и съща регистрираща станция,
т.е. при едни и същи локални инженерно-геоложки условия, са очевидно различни като
спектрални характеристики за различните земетресения възникнали в един и същ
сеизмичен източник – 1977г., 1986г. и 1990г. [9, 12].
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Фигура 3. Графики на динамичните коефициенти, изчислени на записи от силни средно
дълбоки земетресения със сеизмичен източник Вранча [12], [13] и съответните графики
съгласно Еврокод 8, земна основа клас С.
4. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА СИЛНИ
ЗЕМНИ ДВИЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
Регистрацията на силни земни движения в страната се извършва в регистрационните
пунктове на Националната система за силни земни движения (НССЗД) – национална
акселерометрична мрежа (НАМ), изградена и обслужвана от Централната лаборатория по
сеизмична механика и сеизмично инженерство към Българска академия на науките (БАН),
а впоследствие след административна реорганизация, от Националния институт по
геофизика, геодезия и география към БАН.
4.1. Аналогов етап
Националната система за силни земни движения е изградена с решение на
Министерски съвет от 1977. Системата е изградена в периода 1981-1982 г., оборудвана е с
аналогови инструменти - акселерографи SMA-1 (Kinemetrics). През 1989 г. разполага с 84
уреда, разположени в станции в 26 населени места 0, Фигура 4. В периода 1981-1987 г. са
записани около 60 трикомпонентни акселерограми включително от разрушителното
земетресение в Стражица през 1986 г. (М = 5.7), Фигура 5 и силните земетресения в
Провадия през 1983 (М = 4.2) и Вранча през 1986 г. (М = 6.3). Систематизирана подробна
информация за цифрованите записи относно броя на записите по години, и статистическите
разпределения на записите по магнитуд, максимално ускорение, максимална скорост и
максимално преместване е публикувана през 1990 г. [9]. Повечето записи са с магнитуд
М<5.0, PGA<0.15 m/s2, PGV<0.05 m/s и PGD<0.005 m, както може да се очаква за страна с
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умерена сеизмичност като България. В последното десетилетие на миналия век
функционирането на мрежата е силно затруднено поради редица икономичекси и
технически причини.

Фигура 4. Разположение на
станциите на НАМ към 1990 г. 0.

Фигура 5. Запис на земетресението в Стражица,
1986 г., следтрус 0.

5.2. Цифров етап
През 2004 г. започва изграждане на новата цифрова НССЗД и НАМ. През 2009 г.
националната цифрова мрежа за регистрация, съхранение и обработка на силни земни
движения е завършена в съвременния си и включва 25 бр. цифрови 18-битови
акселерометъра Etna (Kinemetrics). Регистриращите уреди са инсталирани предимно в
станциите на НИГГГ-БАН, Фигура 6. В Таблица 3 е предоставена информация за по-силни
земетресения с епицентри в България, [11]. Налични са и регистрации на земетресения с
епицентри в съседните страни, но те са много по-малко на брой.

Фигура 6. Разположение на станциите на НАМ
към 2020 г.

Фигура 7. Типична инсталация на
акселерометър Etna, станция Ямбол

Таблица 3. Брой събития с М > 4 и епицентри в България регистрирани от НАМ.
Година
Брой

06
1

07
-

08
3

09
8

10
3

11
2

12
7

13
2

14
-

15
2

16
2

17
2

18
2

19
1

20
1

Безспорно най-значимото земетресение регистрирано през този етап е в района на гр.
Перник на 22 май 2012 г. с магнитуд М = 5.8. Поради силата си, земетресението е
регистрирано в общо 13 станции от НАМ, 4 от които на територията на гр. София, [10]. Това
е и най-силното земетресение с епицентър на територията на страната регистрирано от
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НАМ въобще. На Фигура са показани записите от земетресението регистрирани на станции
„Мотописта“ и „НИГГГ“.

(а) станция „Мотописта“, код SBO
(б) станция „НИГГГ-БАН“, код SGFI
Фигура 8. Записи на земетресението в района на гр. Перник на 22 май 2012 г., М = 5.8.
Повечето земетресения обаче, поради ниския си магнитуд биват регистрирани само в
една станция, обикновено най-близката до епицентъра. На Фигура са показани две
земетресения регистрирани в станция „Ямбол“.

(а) гр. Перник, 22.05.2012 г., М = 5.8
(б) гр. Нова Загора, 18.04.2016 г., М = 4.2
Фигура 9. Записи на земетресения от станция „Ямбол“, код JMB.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ
Наличието на цифрови данни за реално записани акселерограми на силни земни
движения е от основно значение в сеизмичното инженерство. Тези данни позволяват
реалистично описание на входното въздействие в анализите и оценките на поведението и
реагирането на строителните конструкции по време на земетресение. Нарастващата
наличност на акселерограми на силни земни движения и относителната лекота, с която те
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могат да бъдат получени, както и ценната информация, която носят е себе си, прави
използването на реални записи все по-привлекателна опция като входни данни за
динамични анализи в конструктивното и в геотехническото инженерство. Към момента
липсват достатъчно ясни насоки относно процедурите за избор на подходящи набори от
сеизмични сигнали. Разработването на критерии за избор на реални записи, както и
разработването на методика за скалиране и мащабиране на реални акселерограми за целите
на конкретни инженерни анализи са едни от интересните и важни предизвикателствата,
които стоят пред сеизмичното инженерство. Решаването на тези задачи, и в общ, и в
национален план, е свързано с потенциално разширяване на мониторинговите мрежи и
разработване / адаптиране на методики за сеизмичен мониторинг на сгради и съоръжения;
хармонизиране на метаданните; регламентиране на достъпа до затворените национални и
други бази данни със силни земни движения.
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