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Резюме 

Управлението на сеизмичния риск в съвременните условия има за цел свеждане до 
минимум на пагубните и нежелани последствия от бедствията чрез превантивни мерки. 
Успешните превантивни мерки и план за действие се градят на основата на сценариите на 
повредите и жертвите от възможни земетресения. Сценариите дават картина  на вероятните 
последици от прогнозираното земетресение. Чрез тях се разработват план за действие, 
планиране на укрепване на застрашени от срутване сгради, програма за обучение на 
населението за действие при бедствие и др.  
В представения доклад са изложени основните моменти от методика за бърза оценка на 
очакваните повреди на сградния фонд в големи урбанизирани райони и резултати от 
прилагането на подхода. Пилотната работа на колектива за разработване на методиката е в 
рамките на проект «RISK-UE», към Пета рамкова програма на ЕС. Работата продължи с 
проект с АУРЕ като главната задача бе автоматизиране на методиката за бърза оценка на 
потенциалните щети въз основа на ГИС. 
 

ESTIMATING THE SEISMIC RISK AND EVENTUAL DAMAGES 
FROM BUILDING DESTRUCTION IN LARGE URBANIZED 
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Abstract 

The seismic risk management under the present conditions is aimed at reducing to a minimum 
the disastrous and undesired consequences from the calamities by means of preventive measures. 
The successful preventive measures and action plans are developed on the basis of scenarios for 
damages and victims due to eventual earthquakes. The scenarios provide the picture of the possible 
consequences of the predicted earthquake. They are used for developing action plans, plans for 
strengthening of threatened by collapse buildings, programmes for training the population to act in 
emergency disastrous situations, etc. 

The report presents the basic moments of a methodology for express evaluation of the 
expected damages of the building fund in large urbanized regions and results from the application 
of this approach. The pilot work of the team for the methodology development was on the project 
“RISK-UE” within the EC Fifth Framework programme. The further work was continued within the 
frame of the “ALLIANCE-AURE” project, its main objective being automation of the methodology 
for express evaluation of eventual damages on the basis of GIS. 
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Увод 

Оценката на сеизмичния риск за големи урбанизирани територии е предмет на 
изследване в ЦЛСМСИ (Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично 
инженерство, БАН) от десетилетия. Първите работи в това направление са направени след 
земетресението в във Вранча 1977 г. през 1985 г. [Бончева и др. 1985; Бончева и Ценов, 
1978]. Използваният метод се основава на известния “потенциал на повредите” като дава 
приблизителна, но проста мярка на възможността дадена конструкция да устои на сеизмично 
въздействие.  

Съвместно с Геофизически институт бе разработена програма за оценка на повредите 
на сградния фонд за Великотърновска област. През 1986 г. Земетресението в гр. Стражица 
потвърждава прогнозите. Последва участие в задача «Сравнителна индексна оценка на 
сеизмичния риск в различни градове по света» в проект RADIUS, като резултатите показаха, 
че прилагането на тази методика към градовете на територията на България не е достатъчна 
за предприемане на съответни превантивни дейности за намаляване на последиците от силни 
земетресения. Развитието на проблема продължава с разработки за EMS98 [Vaseva E., Kostov 
M., (2000), (2002)]. Пилотната работа на колектива за разработване на методиката в среда на 
ГИС е в рамките на проект «RISK – UE» към Пета рамкова програма на ЕС. Приложихме 
разработената методика за община Триадица от гр. София. В проект с АУРЕ и ДАИТС бе 
разработена автоматизирана система за бърза оценка на потенциалните щети от възможно 
земетресение в среда ГИС за част от град Русе и за Враца. В представения доклад са 
изложени основните моменти от методика за бърза оценка на очакваните повреди на 
сградния фонд в големи урбанизирани райони и резултати и изводи от прилагането на 
подхода. 

 
1. Основни стъпки за определяне на сеизмичния риск за големи урбанизирани 

територии 
Основните стъпки в процедурата за определяне на потенциалните щети от възможни 

земетресения в големи урбанизирани територии са четири: 
• Идентификация на сградния фонд; 
• Сеизмични характеристики на изследваната територия;  
• Уязвимост на сградния фонд и инфраструктурните системи;  
• Сеизмичен риск.  
 
2. Идентификация на сградния фонд 

Идентификацията на сградния фонд се извършва въз основа на данните, събрани за 
изследваната територия. Например, за гр. София сме ползвали базата данни от ГИС – София, 
данните от преброяването 2001 (НСИ), данни от Софийска вода АД, данни от ГЕНПЛАН 
София. В различните градове на територията на България конструктивната система на 
сградния фонд е класифицирана по различен начин. 

В преброителната карта на НСИ (2000 г.) например конструкцията на сградата може да 
бъде: 1) Панели (готови сглобяеми елементи); 2) Стоманобетон (стоманобетонна 
конструкция с плоча и колони); 3) Тухли (само с бетонна плоча); 4) Тухли (с гредоред без 
стоманобетон); 5) Камък; 6) Кирпич (сурови тухли); 7) Дърво (дъски, дървени плоскости); 8) 
Други. В класификацията за гр. София в сила от 1988 г. строителните конструкции са общо 
14 типа, а в УПИ, те са 4 типа: 1) масивна стб; 2) масивна-каменна, тухлена; 3) полумасивни; 
4) паянтови, дървени, кирпичени, а в Правилника за прилагане на закона за държавната 
собственост е направено предложение за 5 типа:  

ПН паянтови сгради (с дървен носещ скелет на стените и пълнеж);  
ПМ полумасивни сгради (със зидани стени и гредоред от дървени или стоманени 

греди);  
М1 масивни сгради (със зидани стени и ст.б. подови и други елементи, но без 

противоземетръсни шайби и/или рамки);  
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М2 масивни сгради (със зидани стени и ст.б. подови и други елементи, с 
противоземетръсни шайби и/или рамки; едропанелни сгради; сгради, изпълнявани с пълзящ 
кофраж);  

М3 масивни сгради (със сглобяеми скелетни и скелетно-безгредови конструкции; 
едроплощен кофраж; пакетно-повдигани плочи), осигурявани срещу земетръс в зависимост 
от годината на проектирането и изграждането им. 

Гореизброените примери показват, че не съществува единна номенклатура за видовете 
строителни конструкции. Авторите на статията смятат, че при паспортизацията на нови 
строежи най-правилно е класификацията да отговаря на дадената в таблицата за коефициент 
на реагиране в действащия в момента Правилник за строителство в земетръсни райони. 
Такава номенклатура, същевременно отговаряща на изискванията в Еврокод 8, сме 
предложили в проекта с АУРЕ и ДАИТС.  

За да е осъществима една бърза оценка на сеизмичния риск е удобно да се ползват 
наличните данни за сградния фонд. Най-пълни (на хартиен носител) са тези от УПИ, но за 
съжаление съществуващите в тях четири вида конструктивна система не е достатъчна дори 
за грубо определяне на сеизмичната устойчивост на сградите. С оглед на гореизложеното 
колективът разработи кондензирана матрица за сградния фонд със седем основни типологии 
конструкции с оглед на сеизмичното им реагиране, Таблица 1.  
 

Таблица 1 Кондензирана матрица на сградния фонд 
 

Означение Описание Вертикална 
носеща система 

Хоризонтална 
кохструкция 

Брой 
етажи 

Tип 1  
M3.3 M3.1 

Зидани сгради с 
деформируеми подове 
(гредоред, железен гредоред)

Носещи тухлени 
стени 

Дървени/стоманен
и греди 

1-4 
 

Tип 2  
M3.4 

Зидани конструкции със 
ст.б. подове  

Носещи тухлени 
стени 

Ст. б. Плочи с/без 
пояси върху 
стените  

1-5 

Tип 3  
RC3.2 

Смесени конструкции с 
тухлени шайби 

Ст.б.колони и 
пълнежна зидария

Ст.б. плочи и ст.б. 
греди  

1-6 

Tип 4  
RC4 

Смесени конструкции със 
ст.б. шайби 

Ст.б. колони и  
ст.б. шайби 

Ст.б. плочи с/без 
ст.б. греди  

4-8 

Tип 5  
RC5 

Едропанелни сгради Ст.б. панели Ст.б. панели 5-9 

Tип 6  
RC2 

Сгради със ст.б. носещи 
стени/ едроплощен кофраж 

Ст.б. стени Ст.б. плочи 8-22 

Tип 7  
RC6 

Пакетно повдигани сгради Ст.б. стени Ст.б. плочи 4-8 

 
3. Сеизмични характеристики на урбанизираните територии  

Целта на тази стъпка от анализа е да се дефинира сеизмичния хазарт за изследваната 
територия, т.е. определяне на възможните сеизмични въздействия. Анализите се основават 
на: 

- геоложка и геотектонска информация; 
- сеизмични данни (каталог); 
- макросеизмични архивни данни; 
- инженерно геоложки данни (сондажни данни). 
Резултатите са спектри на реагиране, максимални ускорения и скорости за цялата 

урбанизирана територия.  
 
4. Уязвимост на сградния фонд и инфраструктурните системи 

Целта е да се оцени условната вероятност за повреди на сградния фонд и 
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инфраструктурата. С други думи, какви са вероятните повреди върху сградите за определено 
по сила въздействие. Оценката се извършва на две нива: 

Ниво 1: оценката се основава на ЕMS98; 
Ниво 2: оценката е директна, чрез анализ на всеки тип съоръжение (сграда). 
 
ЕMS98 описва връзката между класа на строителната конструкция и очакваните 

повреди в нея в зависимост от интензивността на площадката. Класът на строителната 
конструкция варира от А до F. Типологията на конструкцията определя основния клас на 
уязвимост за всяка сграда. А годината на проектиране на конструкцията дава кои строителни 
норми и правила са приложени за съответната конструкция. С други думи класът на 
уязвимост е функция на типологията конструкция и годината на построяване/проектиране. 

 
Съгласно ЕMS98 очакваните повреди са: няма повреди, слаби, средни, силни, много 

силни, разрушение. Примери от ЕMS98 за  повреди с различна степен за зидани конструкции 
са показани на фиг.1 

 
Фиг.1 Повреди с различна степен за зидани конструкции, съгласно ЕMS98 

 
Въз основа на връзката между класа на строителната конструкция и очакваните повреди 

и опита ни от минали земетресения е съставена вероятностна матрица на повредите и 
разрушенията за всяка сеизмична интензивност. Пример за разпределение на повредите в 
сградите при интензивност 8 е даден в Таблица 2. 
 

Таблица 2: Процентно разпределение на повредите в сградите за интензивност 8 EMS 
 

Клас/Степен A B C D E F 
0 0 0 20 50 90 100 
1 0 20 30 40 10  
2 20 30 40 10   
3 30 40 10    
4 40 10     
5 10      

 
Аналог на тази матрица при Ниво 2 на изследване е кривата на уязвимост (крива на 

крехкост) Пример на такива криви за конструкция Тип 3 строена след 1945 г е показана на 
фиг.2 
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Фиг.2 Крива на уязвимост за конструкция Тип 3 строена след 1945 г. 

 
За целите на автоматизирана бърза оценка на очакваните повреди на сградния фонд в 

големи урбанизирани райони сме приложили процедурата за Ниво 1, т.е. оценка базираща се 
на ЕMS98. 

 
5. Сеизмичен риск  
 
Целна тази стъпка е да се оценят директните загуби за сградния фонд и населението при 

земетресение с дадени характеристики. На практика, за Ниво 1, това става чрез интегриране 
на информацията от сеизмичната карта във функция на интензивността с класа на уязвимост 
на всяка сграда от дадения квартал на изследвания град. Броят на сградите, които получават 
определена степен на повреди, се определя от стойностите във вероятностната матрица на 
повредите в зависимост от интензивността. Тази обработка се извършва за всички квартали. 
След това се изчислява площта на сградите с еднаква степен на повреди от входните данни за 
сградите в ГИС формат. От тази площ могат да се изчислят човешките жертви/ранени и 
финансовите загуби. По-долу сме дали резултати за отделните стъпки от процедурата за 
гр. Враца. На фиг.3 е показана сеизмичната карта на града във функция на интензивността. 

 

 

Интензивност 

 
Фиг. 3 Сеизмичната  карта на района на град Враца– прогностична 

интензивност за 1000 години 
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На фиг. 4 е показано разпределението на сградите по типология за града. 
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Фиг. 4. Разпределение на сградите по типология за град Враца 

 
В зависимост от годината на построяване/проектиране и типологията (фиг. 4) сградите 

получават показаните на фиг. 5 класове на уязвимост. 
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Фиг. 5. Разпределение на сградите по класове на уязвимост 

На Фиг. 6 е показано разпределението на повредите в сградите с клас на уязвимост от 
фиг. 5 при сеизмично въздействие дадено на фиг. 3. На фиг. 7 е илюстрирано 
преобладаващите в сградите повреди по райони.  
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Фиг. 6. Разпределение на сградите по повреди 
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Фиг. 7. Преобладаващи повреди (по брой сгради) във всеки район 
 

Изводи и заключение 
 
В процвса на разработване на проектите за определяне на сеизмичния риск в големи 

урбанизирани територии става ясно, че има редица задачи за решаване в тази област. Тук ще 
споменем само някои от тях:  

• Въвеждане на единна за страната класификация на сградния фонд. 
• Завършване на изграждането в ГИС среда на базата данни за сградния фонд, 

инфраструктурата, населението. 
• Разработване на карти на сеизмичния хазарт за отделните градове. 
• Провеждане на детайлни изследвания за всеки тип съоръжение, тип конструктивна 

система, елемент на инфраструктурата с оглед директна оценка на вероятните 
повреди при сеизмични въздействия. 

• Паспортизация на сградния фонд и инфраструктура. 
•  Допълнително е необходима оценка на: 

- индиректните загуби 
- количеството на строителни отпадъци 
- разполагаемост на инфраструктурата. 

В заключение трябва да изтъкнем, че оценката на сеизмичния риск в ГИС среда за 
големи урбанизирани територии има редица предимства като: 

• Интегрирана система за оценка на сеизмичния риск в ГИС среда 
• Сценариите за потенциалните щети при сеизмични въздействия дори и при 

минимален брой данни дават представа за възможните последици. 
• Възможност за разработване на обоснована програма за превантивни действия 
• Възможност за приоритетно планиране 
• Възможност за планиране на спасителни екипи, техника, ресурси. 
• Възможност за планиране на нуждата от болнични легла и подслон 
• Възможност за разширяване на системата за други видове хазарт (метеорологичен 

хазарт, тероризъм, катастрофални вълни, др.) 
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ДЕТЕРМИНИСТИЧЕН И ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА СЕИЗМИЧНАТА 
УСТОЙЧИВОСТ НА МНОГОЕТАЖНИ СГРАДИ С ОТЧИТАНЕ НА 
НЕСИМЕТРИЧНИ ЕФЕКТИ ПРИ СИМЕТРИЧНИ КОНСТРУКЦИИ 

Юрай Кралик 1, Юрай Кралик, Jun. 2 
Резюме 
Статията представя резултати от детерминистичния и вероятностен сеизмичен анализ на 

несиметричните ефекти (случайни усукващи въздействия, взаимодействия земна основа-
конструкция, сеизмични въздействия) при симетрични многоетажни сгради. Последните постижения 
и всеобщата достъпност на информационните технологии и изчислителни техники повдигат 
въпросите за по-широкото приложение на веоятностните оценки за надеждността на конструкциите 
чрез използването на симулационни методи. Тази статия представя сравнението на 
детерминистичния и вероятностния метод за анализ на неустановеностите при разположението на 
масите и при пространственото изменение на влиянието на сеизмичните движения върху различни 
симетрични многоетажни сгради. Евронормите изискват проверка на сеизмичната устойчивост на 
конструкциите при случайни усукващи въздействия. В случая на вероятностния анализ този ефект 
трябва да се разглежда като променливо несиметрично разпределение на масите. Разгледана е 15-
етажна сграда с призматично квадратно напречно сечение. Обсъжда се влиянието на случайните 
усукващи въздействия. Сравнени са екстремните междуетажни отклонения и екстремните срязващи 
усилия от детерминистичния и вероятностния анализ. Представена е методологията на 
детерминистичния и вероятностния анализ на сеизмичната устройчивост на многоетажни сгради. 
Обобщението на резултатите показва, че неравномерното разпределение на масите има най-голямо 
значение за сеизмичната устойчивост на конструкциите.  

 

DETERMINISTIC AND PROBABILISTIC ANALYSIS SEISMIC RESISTANCE OF 
HIGH RISE BUILDINGS CONSIDERING NONSYMMETRICAL 

EFFECTS TO SYMMETRICAL STRUCTURES 
Juraj Králik 1, Juraj Králik, jr 2 

Abstract 
This paper presents the results from the deterministic and probabilistic seismic analysis of the 

nonsymmetrical effects (accidental torsional effects, soil-structure interaction, seismic action) to symmetrical 
high rise buildings. Recent advances and the general accessibility of information technologies and computing 
techniques give rise to assumptions concerning the wider use of the probabilistic assessment of the reliability 
of structures through the use of simulation methods. The methodology of the seismic analysis of the 
symmetrical structures in Eurocode and JCSS is discussed. The possibilities of the utilization the LHS 
method to analyze the extensive and robust tasks in FEM is presented in the case of tall building with central 
core and columns system. The influence of the various input parameters (material, geometry, soil, masses,…) 
is considered. From the summary of the results it follows that the unequal distribution of the masses has the 
significant influence on the structure seismic resistance. The deterministic and probability analysis of the 
seismic resistance of the structure was calculated in the ANSYS program. 
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1 Introduction 

Recent advances and the general accessibility of information technologies and computing 
techniques give rise to assumptions concerning the wider use of the probabilistic assessment of the 
reliability of structures through the use of simulation methods (Marek, P., Brozzetti, J., Guštar, M., 
2001). Much attention should be paid to using the probabilistic approach in an analysis of the 
reliability of structures (Ellingwood, B., et al., 1980; Rosovsky, D.V., 1995). 

Most problems concerning the reliability of building structures are defined today as a 
comparison of two stochastic values, loading effects E and the resistance R, depending on the 
variable material and geometric characteristics of the structural element. The variability of those 
parameters is characterized by the corresponding functions of the probability density fR(r) and  fE(e). 
In the case of a deterministic approach to a design, the deterministic (nominal) attributes of those 
parameters Rd and Ed are compared. 

The deterministic definition of the reliability condition has the form 

dR E≥     (1) 
 
and in the case of the probabilistic approach, it has the form 
 

0RF R E= − ≥     (2) 
 
where RF is the reliability function, which can be expressed generally as a function of the 

stochastic parameters X1, X2 to Xn, used in the calculation of R and E. 
 

1 2( , ,..., )nRF g X X X=     (3) 
 
The failure function g(X) represents the condition (reserve) of the reliability, which can either 

be an explicit or implicit function of the stochastic parameters and can be single (defined on one 
cross-section) or complex (defined on several cross-sections, e.g., on a complex finite element 
model). 

The most general form of the probabilistic reliability condition is given as follows: 
( 0) ( 0)f dp P R E P RF p= − < ≡ < <     (4) 

 
where pd is the so-called design (“allowed“ or “acceptable“) value of the probability of failure.  

 
2 Reliability analysis methods 

From the point of view of one’s approach to the values considered, structural reliability 
analyses can be classified in two categories, i.e., deterministic analyses and stochastic analyses. In 
the case of the stochastic approach, various forms of analyses (statistical analysis, sensitivity 
analysis, probabilistic analysis) can be performed. Considering the probabilistic procedures, 
Eurocode 1 recommends a 3-level reliability analysis. The reliability assessment criteria according 
to the reliability index are defined here. Most of these methods are based on the integration of 
Monte Carlo (MC) simulations. Three categories of methods have been presently realized – direct, 
modified and approximation methods. The advantages and disadvantages of these methods are 
described in detail in the paper (Králik, J., Králik, J., jr., 2006). The ANSYS program contains a 
postprocessor (Žmindák et all, 2005), which enables the execution of the probabilistic analysis of 
structures. There is the definition of random variables using standard distribution functions (normal, 
lognormal, exponential, beta, gamma, weibull, etc.), or externally (user-defined sampling) using 
other statistical programs like AntHILL (Marek, P. et all 2001), FReET (Novák, D. et all 2005) and 
others. The probabilistic calculation procedures are based on Monte Carlo simulations (DS, LHS, 
user-defined sampling) and "Response Surface Analysis Methods (RSM)" (CCD, BBM, user-
defined sampling). The statistical postprocessor compiles the results numerically and graphically in 
the form of histograms and cumulative distributional functions.  
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3 Seismic analysis of the symmetrical high rise buildings 

The seismic resistance of the symmetric high rise buildings was investigated using the 
deterministic and probabilistic analysis. The Eurocode requires that the seismic resistance of 
structures must be checked to the accidental torsion effects. In order to cover uncertainties in the 
location of masses and in the spatial variation of the seismic motion, the calculated centre of mass at 
each floor i shall be considered displaced from its nominal location in each direction by an 
accidental eccentricity due to the requirements of ENV 1998. The accidental torsion effect is 
defined as follow 

 
eai = ±0,05. Li    (5) 
 
where eai  is an accidental eccentricity of storey mass i from its nominal location, applied in 

the same direction at all floors, Li is a floor-dimension perpendicular to the direction of the seismic 
action. 

 
The influence of accidental torsional effect will be considered using the accidental 

eccentricity of storey mass (9) for deterministic analysis. In the case of probabilistic analysis this 
effect should be considered as variable nonsymmetrical distribution of masses.  

The neglecting of the random eccentricities of the mass distribution or seismic excitation in 
the calculation of the seismic response of the symmetric buildings could be the reason of the 
structure failure in the reality.  

The seismic analysis of the nonsymmetrical masses distribution is considered on two types of 
high rise building – one is the biaxial symmetric structures with one central core and columns and 
second is the symmetrical structures with two cores and columns. A 15 storey buildings with the 
prismatic, square cross-section and constant storey height of 3m, shown in Figs. 2 and 3 are 
considered.      

                   

                            

Fig.1: Model VSB1 – bisymmetrical, VSB2 – one symmetrical and VSB3 – L symmetrical  

All columns in these buildings are 500/500 mm in cross-section. The outer dimensions of the 
cores are 2 x 2 m with the wall thickness of 150 mm. A reinforced concrete foundation plate with 
thickness 1m has 21 x 21 m and 21 x 39 m in horizontal plane. The thickness of floor reinforced 
concrete plate is 220 mm. All floor slabs have a permanent load of 1,5 kN/m2 and variable load of 
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3,0 kN/m2. The material properties of this concrete building are Young’s modulus, E = 30000 MPa 
and Poisson’s ratio µ = 0,2. 

 
4 LOADING AND LOAD COMBINATION 

The loading and load combination in the case of the deterministic as well as the probability 
calculation is different due to requirements of Eurocode 1990 and JCSS 2000, too.  

The seismic load was taken in accordance with ENV 1998 as a design acceleration response 
spectrum for B type of soil and design acceleration ag = 1,0ms-2.  

In the case of deterministic calculation and the ultimate limit state of the structure the load 
combination is considered according to ENV 1990 as follows: 

 Seismic design situation – deterministic method 

2.d k Q k EE G Q Aψ= + ±                                 (6) 
 

where Gk is the characteristic value of the permanent 
loads, Qk – the characteristic value of the variable 
loading, AEd (=γ1 AEd.k) – the design value of the 
seismic loading, AEd.k – the characteristic design value 
of the seismic loading, γI – importance factor (of the 
building structure), ψ2.Q – the combination factor 
according to ENV 1990 (ψ2.Q  = 0,3). 
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Fig.2: Response spectrum acceleration 

 
In the case of probabilistic calculation and the 

ultimate limit state of the structure the load 
combination we take following: 

 
 Seismic design situation– probability method 

var var var .E k kE G Q A g G q Q a A= + + = + + E k     (7) 
 

where gvar, qvar, avar are the variable parameters defined in the form of the histogram calibrated to 
the load combination in compliance with Eurocode. 
 

5 Spectrum analysis 

The seismic analysis of the high rise building structure was realized using the linearized 
response spectrum method. This method allows an approximate determination of the maximum 
response of an MDOF system without performing a time history analysis.  

The response spectrum of the displacements and forces from the excitation in direction a = 1, 
2, 3 is calculated from the modal response by method square root of sum of squares mode (SRSS). 
The total response spectrum is calculated from three base acceleration spectra (in space) 
alternatively from the combination SRSS or standard combination rule 

 
Rtot=R1+0,3R2+0,3R3    or   Rtot=0,3R1+0,3R2+R3     or    Rtot=0,3R1+R2+0,3R3   (8) 
 

where Ri (I = 1,2,3) are response values from the acceleration excitation in the direction 1, 2, 3. 

The modal analysis of these two models of buildings was realized on the software ANSYS 
using Lanczos method. The first mode of the model with one core is 0,361547 Hz with 50 % of 
effective masses and in the case of two cores it is 0,365143 Hz with 53 % effective masses. 

 
6 Uncertainties of input variables 

The effect of soil-structure interaction can be investigated in the case of probabilistic 
assessment by sensitivity analysis of the influence of variable properties of soil. A soil stiffness 
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variability in the vertical direction is defined by the characteristic stiffness value kz from the 
geological measurement and the variable factor kz_var. The stiffness of the structure is determined 
with the characteristic value of Young’s modulus Ek and variable factor e_var. A load is taken with 
characteristic values Gk, Qk, AE,k  and variable factors g_var, q_var and  a_var.  

 
Name Quantity Charact. 

value 
Variable 
paramet. 

Histogram Mean Stand. 
deviation 

Min. 
value 

Max. 
value 

Soil Stiffness kz,k kz_var Normal 1 0,200 0,451 1,490 
Material Young’s modulus Ek e_var Normal 1 0,120 0,645 1,293 
Load Dead Gk g_var Normal 1 0,010 0,755 1,282 
 Live Qk1 qz_var Uniform 0,5 0,290 0 1 
   qxx_var Uniform 0 0,580 -1 1 
   qyy_var Uniform 0 0,580 -1 1 
 Seismic AEd,.k a_var Beta (T.I) 0,67 0,142 0,419 1,032 
Resistance Shear Vuk Vu_var Lognormal 1 0,100 0,726 1,325 
Model Action uncertaintes θE Te_var Normal 1 0,100 0,875 1,135 
 Resistance uncertaint. θR Tr_var Normal 1 0,100 0,875 1,135 

 
Tab. 1: Probabilistic model of input parameters 

The uncertainties of the calculation model are considered by variable model factor Rθ  and 
variable load factor Eθ  for Gauss‘s normal distribution. 

The random distribution of the live load is approximated with bilinear function on the slab 
plane in dependency on three parameters qz_var, qxx_var, qyy_var 

 
   (9)  

 
where qk is characteristic value of live load (qk = 1 kN/m2), xo, yo are coordinates of building 

slab gravity centre, Lx and Ly are the plane dimensions of the slabs in directions x and y. 
 
The random live load is considered in two alternatives – model VSB1p takes the variable live 

load on the plane only and model VSB1pm takes the variable live load both on the plane and height 
of building. The variability of the stiffness and masses parameters of the building has the significant 
influence on the modal characteristic of the building.  

 
The results of the probability analysis of the model VSB1 present that the principal 

frequencies in the direction X (resp. Z) are in the interval from 0,320 HZ to 0,475 Hz (resp. from 
3,961 Hz to 6,003 Hz). In the case of model VSB2de the principal frequencies in the direction X 
(resp. Z) are in the interval from 0,353 HZ to 0,422 Hz (resp. from 2,776 Hz to 3,181 Hz). In the 
case of model VSB3 the principal frequencies in the direction X (resp. Z) are in the interval from 
0,353 HZ to 0,422 Hz (resp. from 2,776 Hz to 3,181 Hz). This frequency interval has the important 
influence to intensity value of seismic excitation on the part of the response spectrum acceleration 
about of frequency 2 Hz (resp. 7 Hz). 

 
7 Sensitivity analysis  

Sensitivity analysis of the influence of the variable input parameters to the reliability of the 
structures depends on the statistical independency between input and output parameters. 

 
The variability of the seismic load has the most significant influence on the interstorey drift in 

the model VSB1p and VSB3p too. A variability of the live load is second important parameter in 
the model VSB3p.  
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Fig.3: Sensitivity analysis for the shears resistance in the model VSB1p and VSB3p 

In the case of the shear resistance sensitivity analysis of the building, the most important 
variable parameters in the model VSB1p are the seismic load, concrete stiffness and excentricity of 
the live loads. Otherwise the seismic load and live load on the model VSB3p are the variables with 
significant effect. The sensitivity analysis gives the valuable information about the influence of 
uncertainties of input variables (load, material, model,) to engineer for optimal design of the 
structures. 

 
8 Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

Deterministic calculation of the seismic resistance of the high rise building was realized on 
the model VSB1d, VSB1de, VSB2d, VSB2de, and VSB3d, VSB3de. The probabilistic calculation 
was carried out on the model VSB1p, VSB2p and VSB3p. The influence of the eccentricity of 
masses centrum was considered on the models with index “e”. 

 
Method Model Extreme interstorey drift [mm] 

dr=37,5mm 
Extreme shear force[kN] 

VR=1990kN/m 
  Min Max Mean St.dev Min Max Mean St.dev 

Model of high rise building with one reinforced concrete core – VSB1 
Deterministic VSB1d - 15,72 - - - 1009,5 - - 
 VSB1de - 26,11 - - - 1349,2 - - 
Probabilistic VSB1p 7,73 22,15 13,56 3,99 710,15 2356,0 1316,3 321,2 

Model of high rise building with two reinforced concrete cores – VSB2 
Deterministic VSB2d -  18,19 -   - -  841,2  - - 
 VSB2de -  31,72 - - - 1416,7  - - 
Probabilistic VSB2p 8,34  28,84  15,21  3,72  712,36  2481,6  1364,8  339,5  

Model of high rise building with three reinforced concrete cores – VSB3 
Deterministic VSB3d - 9,39 - - -  517,2 - - 
 VSB3de - 35,37 - - - 1537,8 - - 
Probabilistic VSB3p 4,16 14,45 7,49 1,98 429,4 1514,0 758,3 211,8 

 
Table 2: Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

9 Conlusion 

This paper presented the methodology of the seismic analysis of the symmetric high rise 
building structures on the base of deterministic and probabilistic assessment. This analysis was 
realized on the example of the one, biaxial and L symmetrical high rise building structures. A 15 
storey reinforced concrete building with one central square core and three cores with the system of 
columns around it was considered. In the case of deterministic seismic analysis the accidental 
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eccentricity of masses is defined in the Eurocode. The random distribution of mass eccentricity on 
the building slab was considered as the linear approximation of the distribution of live load on all 
the floors (VSB1p, VSB2p, VSB3p). From the summary of the results it follows that the unequal 
distribution of the masses has the significant influence on the structure seismic resistance. The 
deterministic analysis with the eccentricity of masses gives us more conservative results as 
probabilistic analysis. 
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ДЕТЕРМИНИСТИЧНА ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНОТО 
НАТОВАРВАНЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА МИКРОРАЙОНИРАНЕТО 
НА ГР. СОФИЯ И ГР. РУСЕ И СРАВНЕНИЕ С ЕВРОКОД 8 

И. Паскалева 1, M. Kутева 2, Ф. Вакари 3, Г.Ф. Панца 4 

Резюме 
Наблюденията и записаното в правилника за строителство в сеизмични райони на 

България показват, че територията на страната е изложена на висок сеизмичен риск идващ 
както от местни плитки така и от регионални средно дълбоки сеизмични източници. 
Наличната база данни с реални записи е ограничена и не може да се счита за представителна 
при оценка на реалния сеизмичен хазарт. Приложението на нова детерминистична методика 
за целите на микро-районирането за гр. София и гр. Русе даде възможност да се създаде база 
от данни с генерирани сеизмограми приложима за целите на строителното инженерство. 
Основно предимство на приложената методика е възможността да се отчете едновременно 
влиянието на сеизмичния източник и средата, в която се разпространяват сеизмичните вълни. 
Направени са сравнение и анализ на резултатите от теоретичното моделиране на 
сеизмичното въздействие с това препоръчано от Еврокод 8. Теоретично получените 
сеизмични сигнали са сравнени с налични реални записи.  

Ключови думи: Сеизмични вълни, Сеизмично натовaрване, Микрорайониране, 
Еврокод 8. 
 

APPLICATION OF THE NEO-DETERMINISTIC SEISMIC 
MICROZONATION PROCEDURE IN BULGARIA AND VALIDATION 

OF THE SEISMIC INPUT AGAINST EUROCODE 8 
I. Paskaleva 1, M. Kouteva 2, F.Vaccari 3 , G.F.Panza 4 

Abstract 
The earthquake record and the Code for design and construction in seismic regions in 

Bulgaria have shown that the territory of the Republic of Bulgaria is exposed to a high seismic risk 
due to local shallow and regional strong intermediate-depth seismic sources. The available strong 
motion database is quite limited, and therefore not representative at all for the real hazard. The 
application of the neo-deterministic seismic hazard assessment procedure for two main Bulgarian 
cities, Sofia and Russe, has been capable to supply a significant database of synthetic strong 
motions for the target sites, applicable for earthquake engineering purposes. The main advantage of 
the applied deterministic procedure is the possibility to take simultaneously and correctly into 
consideration the contribution to the earthquake ground motion at the target sites of the seismic 
source and of the seismic wave propagation in the crossed media. The theoretically modeled 
seismic input is validated against Eurocode 8 and the available records at the sites of interest.  

Keywords: Seismic Wave Propagation, Seismic Input, Seismic Microzonation, Eurocode 8. 
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INTRODUCTION  

Bulgaria, situated in the Balkan Region as a part of the Alpine-Himalayan seismic belt, 
characterized by high seismicity, is exposed to a high seismic risk. Over the centuries, Bulgaria has 
experienced strong earthquakes. In historical time we mention the 1818 (about IX MSK) and the 
1858 (IX MSK, MS > 6.3) earthquakes near the capital Sofia. Some of Europe’s strongest 
earthquakes in the 20th century occurred on the territory of Bulgaria. At the beginning of the last 
century (from 1901 to 1928) five earthquakes with magnitude MS >= 7.0 occurred there. In central 
Bulgaria a sequence of three destructive earthquakes occurred in 1928. The 1986 earthquake of 
magnitude MS = 5.7 in central northern Bulgaria (near the town Strazhitza) is the strongest quake 
after 1928. The seismicity of the neighboring areas, from Greece, Turkey, former Yugoslavia and 
Romania (especially the strong Vrancea intermediate depth earthquakes), contribute significantly to 
the seismic hazard in Bulgaria. Typical examples of long period, i.e. far-reaching seismic effects, 
are the Vrancea intermediate-depth earthquakes. The Bulgarian territory has been regularly 
suffering these quakes and during the last century the earthquakes in 1908, 1940, 1977, 1986 and 
1990 caused significant damage. The wave field radiated by the intermediate-depth (70 to 170 km) 
Vrancea earthquakes, mainly at long periods (T > 1s), attenuates less with distance, compared to the 
wave field generated by the earthquakes located in other seismically active zones in Bulgaria. The 
quake of March 4, 1977, (Mw = 7.5) caused significant damage in Bulgaria and was felt up to 
Central Europe [1]. Therefore the Vrancea intermediate-depth sources represent a regional danger, 
since large industrial areas can be seriously affected by the strong events originating in this 
seismogenic area. In fact, even if the Vrancea 1977 event motivated some changes in the Bulgarian 
Code for Design and Construction in Seismic Regions’87, the seismic excitation from the 1986 and 
1990 events exceeded the prescribed seismic loading in the BG Code’87. 

The recent analysis of the seismicity depth distribution in Bulgaria and the neighboring 
territories [2] recognized that the earthquakes in all zones occurred in the earth’s crust (h < 60 km) 
with the exception of the events in the Vrancea (Romania) intermediate depth zone. The depths 
distribution shows that the earthquakes in Bulgaria are mainly located in the upper crust, and only a 
few events are related to the lower crust. The maximum depth is about 50 km in SW Bulgaria; 
outside, the foci affect only the upper 30 – 35 km. The maximum density of seismicity is found in 
the layers between 5 and 25 km. The seismicity within the Vrancea (Romania) region consists of 
two depth horizons: normal depth (less than 60 km) and intermediate depth (60 – 180 km) 
earthquakes. The extreme irregularities of the isoseismals of intermediate depth earthquakes and the 
available damage record in Bulgaria [1] have shown that the regional seismic hazard in NE Bulgaria 
is controlled mainly by the Vrancea intermediate-depth events. Urban areas located at rather large 
distances from earthquake sources may thus be prone to severe earthquake hazard as well as the 
near field sites.  

Worldwide, many large urban areas are settled in regions where different natural disasters 
have been observed. Two of the most vulnerable cities in Bulgaria, which are exposed to significant 
earthquake hazard, are Sofia and Russe. The available strong ground motion database [3] is too 
limited to reliably quantify the magnitude scaling and the attenuation characteristics of large 
magnitude earthquakes. The purpose of this paper is to illustrate the computed seismic input at 
Sofia and Russe due to local and remote strong intermediate-depth Vrancea earthquakes 
correspondingly. 

 
CASE STUDY: SOFIA CITY 

The city of Sofia is the main administrative centre in Bulgaria, with the densest population. If 
a strong earthquake should occur in the Sofia area it could produce disastrous damages in a large 
region, followed by numerous heavy consequences for the whole country. Strong earthquakes with 
M up to 7 did shake Sofia in the past centuries [1, 2, 3]. The maximum macroseismic intensity in 
Sofia, I = IX (MSK), observed in 1858 [4, 5], is expected to occur with a return period of 150 years 
[6], i.e. it could correspond to the strong earthquake scenario. Recently seismic hazard maps of the 
Circum – Pannonian Region [7, 8], show that Sofia is placed in a node having potential for the 
occurrence of an earthquake with M > 6.5 and that it could suffer macroseismic intensity up to X. 
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The seismicity of the Sofia region is limited to the upper 20 – 30 km of the lithosphere. A maximum 
macroseismic intensity I = VIII can be expected at Sofia [9], if an earthquake with magnitude M = 7 
[5] occurs at a depth of about 20 km, and a maximum macroseismic intensity IX (and higher) can 
be provoked by an event with M = 7 and focal depth around 10 km.  

Recently, a synthetic database containing more than 2700 accelerograms, velocigrams and 
seismograms has been constructed by Paskaleva et al. [10] considering four earthquake scenarios 
with magnitudes Mw = 3.7, Mw = 6.3 and Mw = 7. Synthetic ground motions along three selected 
geological cross sections [10] have been generated applying the neo-deterministic hybrid technique 
[11, 12, 13]. It combines the modal summation technique [14, 15, 16, 17] used to describe the 
seismic wave propagation in the anelastic bedrock structure with the finite difference method [18, 
19, 20] used for the computation of wave propagation in the anelastic, laterally inhomogeneous 
sedimentary media [21]. For the considered earthquake scenarios with magnitude Mw = 7.0 the 
extended source with bilateral rupture propagation is considered, and the observation point is on a 
line at 90o from the rupture propagation direction [22]. The assumed source parameters are chosen 
to approximate the seismic event which hit Sofia in 1858, Sce1_all in Table 1. To estimate the 
effect of the change of the seismic source mechanism on the site response, one more set of seismic 
source parameters have been used – Sce1_3a in Table 1.  

 

Table 1. Earthquake scenarios used for the computations. 

Name of 
the 

scenario 

Name of the 
geological 

profile 

Magni 
tude  

M 

Strike 
angle (°) 

Dip 
angle 

(°) 

Rake 
angle (°) 

Focal 
depth 
(km) 

Epicentral distance to 
the nearest profile 

(km) 
Sce1_all M1, M2, M3 7 340 77 285 10 10 
Sce1_3a M3 7 0 44 309 10 10 

 
The obtained results are regionalized in three groups by epicentral distances: 10 – 12 km, 12 - 

16 km and 16 – 24 km. Elastic acceleration and displacement response spectra have been extracted 
and validated against the seismic input recommended in EC8. The dynamic coefficients are 
computed as the ratio of the elastic acceleration response spectra amplitudes for 5% (SA 5%) 
damping and the peak ground acceleration (PGA) of the seismic signal. The comparison between 
the computed quantities (PGA) and the corresponding values, recommended by the EC8, are shown 
in Figs 1 and 2. The period interval 0 – 2.5s has been chosen as the most interesting for engineering 
practice, and the comparisons of the computed displacements response spectra with the EC8.  

 

 
 

FIGURE 1. Comparison of the seismic input (dynamic coefficient) computed at Sofia with the 
recommended Eurocode 8 values. Each graph corresponds to a separate geological profile [10]. 
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FIGURE 2. Comparison of the seismic input (elastic displacement response spectrum, 5% 
damping) computed at Sofia with the recommended Eurocode 8 values. Each graph corresponds to 

a separate geological profile [10].  
 
The comparisons of the computed dynamic coefficients shown in Fig. 1 indicate that for the 

low period range, 0.04 – 0.7 s, the theoretically computed values for all models are slightly lower 
than the EC 8. For the periods larger than 0.7 – 0.8 s, i.e. for periods at which observations are very 
scarce, the computed dynamic coefficients overestimate the EC 8 ones. The comparisons of the 
computed displacement design spectra with the recommended EC8 design spectra (Fig. 2) show that 
the synthetic spectral values for all models follow the EC 8 amplitudes for the period range T = 0.05 
– 1 s. The synthetic amplitudes overestimate the EC 8 [23] ones for periods T = 1 – 2 s, at which 
very few reliable data are available. The comparison among the four graphs in Figs. 1 and 2 shows 
the significant contribution of the local geology along the investigated profiles on the seismic input 
concerning both, signal amplitudes and frequency content. The results, obtained for Sce1_all and 
Sce1_3a (bottom of Figs. 1, 2) show that the seismic source mechanism visibly influence the 
spectral amplitudes, but not the frequency content of the seismic input. 

 
CASE STUDY: RUSSE 

Russe, one of the main Bulgarian cities, is the biggest Bulgarian port on the Danube River and 
it is the most important industrial, administrative and cultural centre in NE Bulgaria, where the 
earthquake hazard is controlled by the strong intermediate – depth Vrancea earthquakes. Theoretical 
modelling of the seismic loading at Russe, due to the Vrancea intermediate depth events, has been 
performed by Kouteva et al. [24, 25] applying the neo-deterministic analytical procedure [17]. The 
procedure models the wavefield, generated by a realistic earthquake source, as it propagates through 
a laterally varying anelastic medium. Details on the computation model and on the geological 
information used were published by Paskaleva et al. [26]. In this study the target site of Russe is 
represented by three generalized local geological models corresponding to the soil classes A, B and 
C according to the EC 8 soil classification. The earthquake scenario considered is described in 
Table 2.  

 

Table 2. Earthquake scenarios used for the computations [32] 
Name of 

the 
scenario 

Name of the 
geological profile 

Magnitude 
Mw 

Strike 
angle 

(°) 

Dip 
angle 

(°) 

Rake 
angle 

(°) 

Focal 
depth 
(km) 

Ep. dist. 
(km) 

VR901 Russe 6.9 240 63 101 74 236.64 
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The comparison of the normalized elastic response spectra for 5% damping, extracted from 
the computed signals with the available record and the recommended in the EC 8 spectral values, is 
shown in Fig. 3. There is one three-component strong motion accelerogram available at this site, the 
quake of May 30, 1990 [3]. This signal, low passed filtered at cut-off frequency 3Hz, is shown in 
Fig. 3. The parametric analyses performed by varying the parameters describing the geometry and 
the movement at the seismic source [25, 27], quantifies the contribution of the seismic source to the 
seismic signal amplitude. The spectral amplitudes of the generalized horizontal earthquake 
excitation H = (TRA2+RAD2)1/2 remain in the strip, limited by +/- one standard deviation of the 
theoretically computed signal spectra. 

 

 
 

FIGURE 3. Comparison of the seismic input at Russe (dynamic coefficients and elastic 
displacement, SD, response spectra, 5% damping) with the Eurocode 8 recommendations. Upper 

left graph: dynamic coefficient; Lower left graph: theoretical dynamic coefficient+1��Upper right 
graph: SD; Lower right graph: synthetics SD+1�  

 
The results, plotted in Fig. 3, show that the computed dynamic coefficients are consistent with 

the recommended EC 8 values, particularly in the period range T > 1s, which correspond to that part 
of the seismic signal, which is practically not influenced by the local site geology. The computed 
dynamic coefficients + one standard deviation (SA + 1�) follow the EC 8 and the observation trend 
with higher amplitudes. The peak amplitudes of the synthetic signal occur at larger periods, 
compared to the observation and the EC 8 values. The amplitudes of the computed elastic 
displacement spectra are significantly higher than the observed ones. The synthetics follow the EC 
8 graphs for periods 0.3 < T < ~ 1.5s and for periods T > 1.5s the synthetics fall below EC 8. 
Considering the recent experience on the Vrancea earthquakes observation and modeling [27, 28], 
the difference between synthetics, observations and the EC 8 values can be due to the relatively 
shallow local geological models considered. 

 
FINAL REMARKS 

The task and results discussed in this work have been provoked by the need of reliable 
procedures, capable of predicting realistic seismic input. A synthetic ground motion database, 
containing more than 3000 site and source dependent accelerograms, velocigrams and seismograms 
is available for the cities of Sofia and Russe. The theoretical results are validated against the 
corresponding quantities, recommended in Eurocode 8. The results show that the seismic source 
and the local geological conditions contribute significantly to the characteristics of acceleration and 
displacement response spectra.  

Both case studies have shown that the neo-deterministic seismic hazard assessment procedure 
is a capable tool for the construction of realistic synthetic strong motion databases, particularly for 
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regions which are characterized by high seismicity and lack of instrumental earthquake record. 
 
ACKNOWLEDGMENTS:This research investigation has been carried out in the framework 

of the bilateral cooperation between DST – UNITS, Trieste, Italy and CLSMEE – BAS, Sofia, 
Bulgaria. The support from Projects: INTAS – Moldova 200505-104-7584 “Numerical Analysis of 
3D seismic wave propagation using Modal Summation, Finite Elements and Finite Differences 
Method”; NATO SfP N980468, CEI "Deterministic seismic hazard analysis and zonation of the 
territory of Romania, Bulgaria and Serbia" and "Geodynamical Model of Central Europe For Safe 
Development of Ground Transportation Systems", and the CEI university network are gratefully 
acknowledged. 
 

REFERENCES 

1. "Vrancea Earthquake in 1977. Its Аfter-Еffects in the People’s Рepublic of Bulgaria", 
1983, Editor: Brankov G.  VV AA, BAS, Sofia, 300 (in Bulgarian). 

2. Simeonova S., Solakov D., Leydecker G. Busche H., Schmitt T., Kaiser D. (2006) 
Probabilistic Сeismic Hazard Map for Bulgaria as a Basis for a New Building Code, Nat. 
Hazards Earth Syst. Sci., 6, 881–887, www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/6/881/2006. 

3. Nenov D, Georgiev G, Paskaleva I, Lee V W, Trifunac M. 1990 “Strong Ground Motion 
Data in EQINFOS: Accelerograms Recorded in Bulgaria between 1981-1987”, Bulg. 
Acad. of Sci., Centr. Lab. for Seism. Mech. And Eq. Eng., & Dept. of Civ. Eng. Dpt. No 
90-02, Univ. of S. California, L. A., California. 

4. Watzov, Sp. (1902) Tremblements de terre en Bulgaria au XIX siecle, IMPR. DE 
L’ETAT, Sofia, Bulg., 95 (in Bulgarian). 

5. Bonchev, E., Bune, V., Christoskov, L., Karagyuleva, J., Kostadinov, V., Reisner, G., 
Rizikova, S., Shebalin, N., Sholpo, V., Sokerova, D. (1982) A Method for Compilation of 
Seismic Zoning Prognostic Maps for the Territory of Bulgaria, Geologica Balkanica, 12; 
2: 3-48.  

6. Christoskov, L., Georgiev, Tzv., Deneva, D., Babachkova, B. (1982) On the Seismicity 
and Seismic Hazard of Sofia Valley, Proc. Of the 4th Int. Symposium on the Analysis of 
seismicity and seismic risk, Bechyne castle, CSSR, IX: 448-454.  

7. Panza, G.F., Vaccari F. (2000) Introduction in Seismic Hazard of the Circum-Pannonian 
Region (Editors: Panza, GF., Radulian, M., Trifu. C.), Pageoph Topical Volumes, 
Birkhauser Verlag: 5-10. 

8. Gorshkov, A., Kuznetzov, I., Panza, G.F., Soloviev, A. (2000) Identification of Future 
Earthquake Sources in the Carpatho – Balkan Orogenic Belt Using Morphostructural 
Criteria. Seismic Hazard of the Circum-pannonian Region, PAGEOPH Topical Volumes, 
Birkhauser Verlag: 79-85.  

9. Glavcheva R. and Dimova S. (2003) Seismic Risk of the Wide-spread Residential 
Buildings in Bulgaria. Proceedings of the First International Conference “Natural Risks: 
Developments, Tools and Technologies in the CEI Area”, Sofia, 4-5 of Nov. (on CD). 

10. Paskaleva, I., Kouteva, M., Vaccari, F., Panza, G.F. (2008) Characterization of the Elastic 
Displacement Demand: Case Study – Sofia City, AGGH, (in print). 

11. Fäh, D., Iodice, C., Suhadolc, P., Panza, G.F. (1993) A New Method for the Realistic 
Estimation of Seismic Ground Motion in Megacities: The Case of Rome, Earthquake 
Spectra 9: 643-668.  

12. Fäh, D., Iodice, C., Suhadolc, P., Panza, G.F. (1995a) Application of Numerical 
Simulations for a Tentative Seismic Microzonation of the City of Rome, Annali di 
geofisica, Vol XXXVIII, N.5-6, Nov. Dec 1995: 607-615. 

13. Fäh, D., Suhadolc, P., Mueller, St., Panza, G.F. (1995b) A Hybrid Method for the 
Estimation of Ground Motion in Sedimentary Basins; Quantitative Modelling for Mexico 



 

- 241 - 

City, BSSA, 84:383-399. 
14. Panza GF. (1985) Synthetic Seismograms: the Rayleigh Waves Modal Summation. J 

Geophys;58: 125–45. 
15. Panza, G.F., Suhadolc, P. (1987) Complete Strong Motion Synthetics, in Seismic Strong 

Motion Synthetics, B. A. Bolt (Editor), Academic Press, Orlando, Computational 
Techniques 4: 153-204. 

16. Panza GF., Romanelli F., Vaccari F. (2000) Realistic Modelling of Waveforms in 
Laterally Heterogeneous Anelastic Media by Modal Summation. Geophys J Int; 143:1–
20. 

17. Panza, G.F., Romanelli, F., Vaccari, F. (2001) “Seismic Wave Propagation in Laterally 
Heterogeneous Anelastic Media: Theory and Applications to the Seismic Zonation”, 
Advances in Geophysics, Academic press; 43: 1-95. 

18. Virieux, J. (1984) SH – Velocity-Stress Finite-Difference Method: Velocity – Stress 
Finite – Difference Method, Geophysics; 49: 1933-1957. 

19. Virieux, J. (1986) P-SV Wave Propagation in Heterogeneous Media: Velocity – Stress 
Finite – Difference Method”, Geophysics; 51: 889-901. 

20. Levander, A.R. (1988) Fourth – Order Finite-Difference P-SV Seismograms. Geophysics, 
53: 1425-1436.  

21. Stein, S. and Wysession, M. (2003) An Introduction to Seismology, Earthquakes, and 
Earth Structure, Blackwell Publishing, Oxford, UK. 

22. Gusev, A. A., Pavlov. V. (2006) Wideband Simulation of Earthquake Ground Motion by 
a Spectrum-Matching, Multiple – Pulse Technique. First European Conference on 
Earthquake Engineering and Seismology (a joint event of the 13th ECEE & 30th General 
Assembly of the ESC). Geneva, Switzerland, 3-8 September 2006. Paper Number: 408. 

23. Eurocode 8 – Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, 
Seismic Actions and Rules for Buildings. prEN 1998-1, Brussels, 2002. 

24. Kouteva, M., Panza, G.F., Romanelli, F., Paskaleva, I. (2004) Modelling of the Ground 
Motion at Russe site (NE Bulgaria) Due to the Vrancea Earthquakes. JEE, 8, 2, 209-229. 

25. Kouteva, M., Panza, G.F., Paskaleva, I. and Romanelli, F., (2004). A View to the 
Intermediate – Depth Vrancea Earthquake of May 30, 1990 – Case Study in NE Bulgaria. 
AGGH., 39 (2-3), 223-231.  

26. Paskaleva, I., Kouteva, M., Panza, G.F., Evlogiev, J., Koleva, N. and Ranguelov, B., 
(2001). Deterministic Approach of Seismic Hazard Assessment in Bulgaria; Case Study 
Northeast Bulgaria – The Town of Russe. The Albanian Journal of Natural & Technical 
Sciences, 10, 51-71. 

27. Kouteva M., Panza, G.F., Paskaleva, I., (2000) An Example for Strong Ground Motion 
Modelling in Connection with Vrancea Earthquakes (Case Study in NE Bulgaria, Russe 
site). 12WCEE 2000, Wellington, NZ. 

28. Aldea, A., Kashima, T., Poiata, N., Kajiwara, T. (2006) A New Digital Seismic Network 
in Romania with Dense Instrumentation in Bucharest, 1st ECEES, Geneva, Switzerland, 
3-8 September 2006, Paper Number: 515. 



 
Международна научна конференция  
“Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 12 – 14 септември 2008 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction, 12 – 14 September 2008, Varna, Bulgaria 

 

ЕДИН ПОДХОД ЗА СЕИЗМИЧНО МИКРОРАЙОНИРАНЕ: 
ПЛОЩАДКИ НА СТРОИТЕЛСТВО В ГР. СОФИЯ 

И. Паскалева 1, Св. Симеонов 2, М. Кутева 3, Н. Колева 4, К. Хаджийски 5 

Резюме 
Сеизмичното микорайониране е изключително актуален проблем в процеса на бързо  

развиващата се урбанизация и високи темпове на строителство. Град София е изложен на 
висок сеизмичен риск с очаквана макросеизмична интензивност VIII – IX. Значителният 
сеизмичен риск, на който са изложени сградния фонд и инфраструктурата на столичния град 
и липсата на инструментално регистрирани земни движения на територията на гр. София 
изискват разработването на съвременни надеждни процедури за дефиниране на сеизмичното 
въздействие и сеизмично микро райониране. Теоретично полученото сеизмично натоварване 
трябва да е в съответствие с изискванията на нормативните документи като се отчита 
влиянието на средата на разпространение на сеизмичните вълни и влиянието на сеизмичния 
източник.  

В това изследване е показана една процедура за сеизмично микро-райониране на 
площадка в гр. София. Потенциалните сеизмични източници застрашаващи гр. София са 
анализирани с цел дефинирането на сеизмични параметри за сценарии на земетресения за 
целите на вероятностни и детерминистични оценки на сеизмичното въздействие.  

Ключови думи: земетресение, сеизмичен хазарт, сеизмично микрорайониране, 
сеизмично натоварване 

 
AN APPROACH FOR SEISMIC MICROZONATION: 

CONSTRUCTION SITES IN THE CITY OF SOFIA 
I. Paskaleva 1, Sv. Simeonov 2, M. Kоuteva 3, N. Koleva 4, K. Hadjiiski 5 

Abstract 
The seismic microzonation is rather actual in the nowadays situation of increasing 

urbanization. Within the urban sprawl, the city of Sofia – the Bulgarian capital is exposed to 
significant seismic risk and damages for expected macroseismic intensity VIII – IX. The high 
earthquake hazard and the lack of instrumental strong motion records on the territory of Sofia 
require reliable seismic microzonation procedure implication for definition the seismic input. The 
supplied seismic input has to be consistent with the acting Codes for design and construction and 
should consider the both the bedrock and the local site soil conditions, and the available information 
concerning the seismic sources. 

In this paper a seismic microzonation procedure is applied for the city of Sofia. The 
potentially hazard seismic sources for the city of Sofia are analyzed with the purpose of definition 
of the seismic parameters for earthquake scenarios for probabilistic and deterministic seismic input 
estimates. 

Key words: earthquake, seismic hazard, seismic microzonation, seismic input 
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1. ПОТЕНЦИАЛНИ СЕИЗМОГЕННИ ЗОНИ И ЛОКАЛНИ СЕИЗМОГЕННИ 
СТРУКТУРИ В РАДИУС ОТ 30 ДО 100 КМ 

Силните сеизмични прояви в тази зона датират от 15 век. Първото добре 
документирано разрушително земетресение е станало на 4.04.1818 г. с I0 = VIII – IX [1] и 
М = 6.0 [2], земетресението от 7/19.09.1818 г. с I0 = VII [1]. Най-силното документирано  

сеизмично събитие в границите на гр. София е земетресението от 18/30.09.1858 г. с 
I0 = IX [1,2] и М = 6.5. Магнитудът на това земетресение се оценява и от други автори като 
М = 6.5 [3] и М = 7.0 [4]. Най-силното земетресение в границите на гр.София през XX век е 
събитието от 18.10.1917 г., I0 = VII – VIII [1]. Земетресението е последвано от афтършокова 
активност, продължила повече от една година. След този трус в Софийска зона настъпва 
относително спокойствие, което продължава и до настоящия момент. За периода 1918 – 
1997 г., в Софийска зона не са документирани силни земетресения с М > 5.0. 

Анализът на пространствените параметри на разпределение показва, че 
разрушителните земетресения са концентрирани в три сеизмоактивни района: А) Централен 
(“Витоша”); Б) Искърски (“Враждебна”) и В) Севернософийски (“Мрамор”). Две трети от 
земетресенията са възникналите в огнища на дълбочина не повече от 10 км от земната 
повърхност. В този дълбочинен интервал е застъпено цялото енергетично разнообразие на 
сеизмичните огнища в разглежданата област, включително най-силното известно 
земетресение от 1858 г. Една шеста от земетресенията очертават втори дълбочинен интервал 
10 < Н < 25 км, където като че ли липсват условия за възникване на земетресения с магнитуд 
по-висок от М = 5.0. Най-дълбоките огнища са локализирани на дълбочина 30 км.  

Като цяло районът на “площадката” попада в област на възможни реализации на 
фоновите земетресения в магнитуден интервал М = 4.6 – 5.0. В Софийска зона значителни 
разрушения могат да се очакват от земетресенията, генерирани в локалните огнища [5, 6]. 
Най-високото магнитудно ниво на основните зони ВОЗ е самата Софийска зона, M = 6.6 – 
7.0. Районът на “площадката”, може да бъде засегнат силните земетресения, които могат да 
възникнат например в Струмската зона, М = 7.6 – 8.0. Регионът около площадката на обекта 
обхваща централната част на източните Балкани и покрива голяма част от територията на 
България. В близост до района на строителство има шест основни огнищни зони, от които 
могат да се очакват въздействия от земетресения в магнитудните интервали M = 5.6 – 7.5, а 
именно: Родопи, Кресна, Марица, София и Горна Оряховица. Сеизмичността извън България 
се привързва към сеизмичните зони: Северна Гърция, Егейско море (Гърция), Едрине и 
Анатолски разлом (Турция), и Вранча (Румъния). Подробности за сеизмичността на зоните 
са публикувани от Сокерова и др. [7]. В Таблица 1 са резюмирани максималните магнитуд, 
фокална дълбочина и наблюдаваната интензивност в София и околностите в следствие на 
трусове, възникнали в тези зони.  

 
Таблица 1. 

Сеизмична зона Максимален 
наблюдаван 
магнитуд 

Фокална 
дълбчина [км] 

Наблюдавана интен-
зивност в гр. София и 
околности МШК 

Кресна – Симитли 7.8 50  
Марица 7.0 45  
София  20  
Г. Оряховица 7.0  25 – 30  
Македония 6.7  25 – 35 III – V 
Северна Гърция 7.3 25 – 30 IV – V 
Северозападна Турция 7.3  35 – 40 IV 
Вранча, Румъния 8.1 60 – 130 V – VI 

 
Магнитудните диапазони на зоните на ВОЗ определят горната възможна граница на 

силата (магнитуда) на очакваните в тях земетресения. Това означава, че в тези зони могат да 
се реализират и всички по-слаби земетресения, включително земетресения под фоновото 
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поле, т.е. с магнитуд под 4.0. Това трябва да се има в предвид при експертна оценка на общия 
риск за експлоатационния период на съоръжението. Правилникът за строителство в 
сеизмични райони (1987), не предписва оценка на този риск. Нормативната карта на 
сътресяемостта за период 1 000 години показва, че за района на гр.София могат да се очакват 
максималните въздействия от IX–та степен. На картата на сътресяемостта за 10 000 години 
града попада също в област с макросеизмична интензивност IX-та степен, МШК. В Нормите 
за строителство в сеизмични райони (1987) площадките за строителство в гр.София се 
отнасят към сеизмична степен IX (девета) със съответен сеизмичен коефициент Kc = 0.27. 
Както следва от Нормите (1987), промяната на сеизмичната степен (сеизмичния коефициент 
Kc) за целите на проектирането и строителството може да се извърши само след детайлно 
микросеизмично райониране. 

 
2. РЕГИОНАЛНА И ЛОКАЛНА ГЕОЛОЖКА СИТУАЦИЯ 

Град София е разположен в централната южна част на Софийската котловина. В 
структурно отношение Софийската котловина представлява комплексен несиметричен 
грабен с блоковата структура в региона на Западно Средногорие. Този грабен е пост-
Алпийска структурна единица с Неогенска-Кватернална възраст, която има югоизточно 
направление. Надлъжни, трансверзални и обърнати разломи пресичат грабена и обикалящите 
го хорстове. Анализът на Пренеогенската основна карта, показва че разломите и разломните 
зони са разпространени във всички части на Софийската депресия. Геометричните параметри 
на разломите варират в голям диапазон: дължините достигат до над 50 км, а ширините са от 
няколко до 100-150 м като тези параметри се променят по протежение на дължината на 
различните дислокации. Разграничават се дълбоки разломни зони и разломи на 
Пренеогенската основа [8]. Сеизмичната активност на Софийската котловина е свързана 
главно с надлъжните разломи в средните и южните части на Софийския грабен, подразломна 
зона Витоша, трансверзалните разломи в средната зона на източните части на Софийския 
грабен и на прилежащите му площи, и обратните разломи в субмеридианно и 
субекваториално направление в източната част на грабена.  

Софийската котловина е един от многобройните континентални басейни в южна 
България със залежи от Миоцен – Плиоценски седименти – хетерогенни, като композиция и 
разнородни по възраст скали, които са оголени в очертанията на депресията. Плътността на 
неконсолидираните Неогенски седименти (пясъци, глини, пясъкоглини, алевролити и др.) не 
надхвърля 2000 кг/м3. Плътността на основната скала, представена с варовици, мрамори, 
пясъчници, андезити и др., варира от 2500 кг/м3 до 2600 кг/м3. Общата ширина на 
Неогенските и Кватернални седименти достига 1200 м. Кватернерният покриващ слой има 
дебелина от 3 до 100 м и повече [9]. Водната пропускливост на седиментите предопределя 
високото ниво на земни води, както и протичането на фините водонаситени пясъци. В 
седиментния комплекс на територията на гр. София могат да бъдат разграничени три 
скоростни пласта [10]: най-горният има дебелина h = 3 – 4 м в зависимост от нивото на 
земните води и скорост на надлъжните вълни Vp = 300 – 400 м/сек; среден пласт на 
дълбочина 15-90 м и Vp = 1300 – 1800 м/сек и долен слой с Vp = 1850 – 2100 м/сек. Скоростта 
Vp рязко нараства от 1850 – 2100 м/сек до 4800 – 5200 м/сек на границата между Неогенските 
седименти и основата. Култивираният слой е съставен от стари структури, технологични 
почви, индустриални и домакински отпадъци. Остатъчният първи слой от старата структура 
достига до 10 м в централните части на града. Неогенските седименти са представени от 
пясъци в различен зърнест състав, h = 25 – 30 м. Според геоложката карта, която съответства 
на параметрите, приети в Българските норми за проектиране и строителство в сеизмични 
райони [1987] различаваме четири групи локални геоложки условия. 

За целите на микрорайонирането на една конкретна площадка бяха извършени 
специални полеви измервания на скоростите на разпространение на сеизмичните вълни. 
Данните са събрани и обработени с помощта на специализираната 24 канална апаратура 
McSeis – 170 f и Pick BP – 3040 – OYO Corp., Japan. Изчислени са стойности на отношението 
Vp/Vs ~ 1.71 и на коефициента на Поасон �~0.19 за материали със слабо затихване; Vp/Vs = 
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2.72 – 4.79 и � = 0.392 – 0.446 за материали със затихване и Vp/Vs = 4.52 – 8.10 и � = 0.462 –
0.488. Нивото на подпочвените води е определено на -11 м. 

3. ОЦЕНКИ НА СЕИЗМИЧНИЯ ХАЗАРТ 

Сеизмичният хазарт е оценен използувайки детерминистичен и вероятностен подход. 
Критичен момент в анализа на сеизмичния хазарт е определянето на параметър, 
характеризиращ сеизмичното въздействие използувайки данни за регистрираните магнитуди 
на реализирани сеизмични събития. Поради недостатъчния брой записи на силни 
земетресения за територията на България [11] до сега не са получени закони за затихване за 
българската територия. На практика се прилагат емпирични закони за затихване, получени 
въз основа на богата и хомогенна банка от инструментални данни за силни движения, 
регистрирани в райони със сходни геоложки и сеизмотектонски характеристики.  

Считаме, че детерминистичното максимално ускорение за гр.София еможе да бъде  
оценено чрез прилагане на зависимостта предложена от [12] за магнитуден диапазон 5.5 – 7.0 
при отчитане на епицентрално разстояние, магнитуда по сеизмичен момент, вида на почвата 
на плошадката на строителство ((а)меки почви 180 м/сек < Vs,30  < 360 м/сек, (б) корави почви 
360 м/сек< Vs,30 < 750 м/сек и (в) други почви), вида на разлома (нормален, 
обратен/реверсивен иои друг разсед) и типа земетресение (вътре плочово (intra-earthquake) 
или между плочово (inter-earthquake)). Оценките показват, че максимални въздействия могат 
да се очакват от сеизмично огнище ”София”. Сериозни въздействия могат да се очакват и от 
близки земетресения от локални източници с магнитуд М > 5.0 и малки епицентрални 
разстояния.  

Анализът на сеизмичния хазарт за площадката на съоръжението представлява оценка 
на вероятността за превишаване на различни нива на земните движения. За тази цел най-
често се използуват различни версии на програмни продукти като EQRISK и NEQRISK [13, 
14, 15]. В пълния си обем процедурата за оценка на сеизмичното въздействие за дадена 
отговорна строителна системa се състои обхваща три съществени анализа: (a) дефиниране на 
сеизмичните модели; (б) генериране на равномерен спектър на сеизмичния риск и (в) 
синтезиране на акселерограми. Дефинирането на сеизмичните модели касае физическата и 
наблюдаваната качествена и количествена връзка на повторяемостта на сеизмичните събития 
и аналитичното описание на геоложките условия. Считаме, че за гр.София може да се 
използуват три сеизмични модела: модел D1 [16], модел M2 [17] и модел S3 [18, 19, 20]. 
Вероятностният подход интегрира в едно влиянието на всички възможни земетресения с 
различна сила, които могат да възникнат на различни места в различни огнища с различна 
вероятност. В резултат се получава вероятност за надвишаване на различни нива на 
предварително избран параметър (интензивност, максимално очаквано ускорение, спектър и 
др.) на земното движение на площадката за определен период от време. Тази част от 
оценката на сеизмичния хазарт [13, 14] няма за предмет анализ на честотния диапазон, в 
който ще се появи максималното ускорение. Основно преимущество на тази процедура е 
възможността да се установи кое сеизмично огнище има доминиращото влияние за 
площадката на строителство. За да се отчете и честотния диапазон, в който се появяват 
максималните ускорения се използува процедура за генериране на равномерен спектър. 

При липса на експериментални данни за акустичните параметри на площадката на 
строителство, микрорайонирането може да се проведе за приблизително условно наречени 
„скален” и „среден” геоложки модели. 

 
4. СЕИЗМИЧЕН РИСК 

Основно експлоатационно земетресение (ОЕЗ) е нивото на земното движение, при 
което са допустими само минимални повреди и се определя чрез вероятностен метод за 
времето на експлоатационния период на важна сграда и минимум 50% вероятност за 
ненадвишение. За експлоатационен период от 100 години, рискът за ненадхвърляне се счита 
60% и изисква изчисляването на параметрите за период на повтаряемост от 200 години. 
Максималното изчислително земетресение (МИЗ) е сравнително най-голямото вероятно 
земетресение в дадена тектонска област.  
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Максималният етажен коефициент на дуктилност е ключов параметър, характеризиращ 
повредите на сградата. Граничните коефициенти на дуктилност за състояния на слаби, 
средни и големи повреди, и пълно разрушене са съответно 1.0, 1.5, 3.0 и 5. В практиката са 
приети пет нива на повреди, D1-D5, отговарящи съответно на неповредено, леко повредено, 
средно повредено, силно повредено и напълно повредено състояния. Тези стойности са 
емпирични константи и са различни за различните сгради. 

Разпространен метод за представяне на матриците на разрушения са т.н. криви на 
уязвимост, построени за дадени ниво на разрушение и интензивност на сеизмичното 
въздействие. За интензивност I = VI – VII, почвените условия не са от голямо значение за 
близки или далечни земетресения. За I = VIII (IX), вероятността от пълно разрушение Р се 
увеличава от 1 до 24% (6 до 69%) за близки земетресения и от 1 до 41% (14% до 79%) за 
далечни земетресения при промяна на земнатa основа от скала (SCI) с пласт мека глина 
h = 80 м (SCIV).  

 
5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ ОЦЕНКИ ЗА МИКРОСЕИЗМИЧНО 

РАЙОНИРАНЕ НА ГР. СОФИЯ 
 
Публикуваните досега резултати, касаещи сеизмичното микрорайониране на град 

София, са основани на инженерно-геоложки, хидроложки и геофизични изследвания и 
макросеизмични данни [1; 21; 22; 23]. Коефициентът на вариация на сеизмичната 
интензивност е изчислен според формулата на [24]. Резултатите показват, че интензивността 
може да нарастне с 3 степени в границите на анализираната област, а в случай на 
неблагоприятни инженерно-геоложки условия интензивността може да нарастне с 3.5 
степени. За определяне разпределението на максималните ускорения са генерирани 
акселерограми през 100 м на за епицентрални разстояния от 10-20 км [25, 26; 27, 28, 29]. 
Получените резултати показват, че при епицентрални разстояния под 15 км максималните 
ускорения не надхвърлят нормативните ускорения. Максималните ускорения на земната 
основа, PGA, за хоризонталните и вертикална компоненти затихват с увеличаване на 
епицентралното разстояние. При хоризонталните компоненти, PGA и средните +1� (�-
стандартно отклонение) стандартно отклонение надхвърлят нормативните ускорения при 
епицентрални разстояния над 16 км. При вертикалната компонента PGA и средните +1� 
остават по-малки от нормативните за епицентрални разстояния по-големи от 12 км.  

В настоящото изследване са генерирани акселерограми за свободна повърхност на 
базата на едно-дименсионален линеен модел, отчитащ локалните геоложки условия, 
определени от полеви изследвания при следните предположения и ограничения: земната 
основа е моделирана като хоризонтално слоиста среда, залягаща над полупространство с 
постоянни скорости на вълните във всеки слой и в полупространството; скоростите се 
увеличават с дълбочината: броят на слоевете е известен; случайните модели се различават от 
основния по мощността на слоевете и скоростите в тях.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сеизмичната обстановка оказва съществено влияние върху оценката на сеизмичния 
хазарт. За райони с висок сеизмичен риск с възвръщащи периоди 100 – 300 години, 
сътресяемостта за 475 години може да бъде приета за проектно сеизмично въздействие.  
Детерминистичният сценарий за такова сеизмично събитие дава възможност да се оцени 
въздействието на движението в сеизмичното огнище върху сеизмичното натоварване. 
Детерминистичните оценки имат съществено значение при регионални оценки на 
сеизмичния хазарт, когато вероятността за даден сеизмичен сценарий касаещ определен град 
е малка, но същевременно е висока за разглеждания регион.  

Вероятностните оценки на сеизмичния хазарт се основават на вероятностен анализ на 
каталози на земетресения и земни движения, макросеизмични наблюдения и инструментални 
записи. Последните резултати от вероятностни анализи и оценки на сеизмичния риск 
показаха някои ограничения на методиката вследствие на недостатъчната информация 
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относно историческата сеизмичност, което може да доведе до съществени грешки в 
статистическата обработка на данните.  

За области, за които разполагаме с ограничени или не разполагаме с инструментални 
данни сеизмичното натоварване за различни цели (проектиране на ново строителство, 
сеизмично микрорайониране, оценка на съществуващия сграден фонд, дефиниране на мерки 
за редуциране на последствията от евентуално природно бедствие и свързаните с това 
аварии) може да бъде получено на базата на генерирани  синтетични сеизмични сигнали. 
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ОЦЕНКИ НА МАКСИМАЛНОТО УСКОРЕНИЕ ИЗПОЛЗВАЙКИ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ПОЛУЧЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

ПЕЩЕРНИ ОБРАЗОВАНИЯ В СЗ И ЮЗ БЪЛГАРИЯ 
И. Паскалева 1, К. Грибовски 2, К. Костов 3, П. Варга 4, Г. Николов 5 

Резюме 

Карстовите райони са много уязвими по отношение както на човешка дейност така и на 
природни бедствия. Проведени са експериментални и аналитични изследвания на пещерни 
образования (сталактити) в пещери (Въртешката, Елата, Снежанка и Еминова). Резултатите 
са представени в две отделни части: В част I са показани резултати от in-situ 
безразрушително изследване на сталактити; а в част II е направен анализ и са дадени оценки 
на динамичното поведение на сталактити.  

Ключови думи: пещерни образувания, сталактити, собствени честоти, сеизмичен 
хазарт, максимални ускорения. 
 

ASSESSMENT OF THE PEAK GROUND ACCELERATION USING  
IN-SITU TESTS OF INTACT SPELEOTHEMS IN CAVES 

SITUATED IN NW AND SW BULGARIA 

I. Paskaleva 1, K. Gribovszki 2, K. Kostov 3, P.Varga 4, G. Nikolov 5 

Abstract 
Karst regions are very vulnerable with respect to natural and human-activity related hazards. 

The examination of broken and slim intact speleothems in Bulgarian caves Varteshkata, Elata, 
Snezanka and Eminova allows estimating an upper limit for horizontal peak ground acceleration 
(PGA) generated by paleo-earthquakes. The investigation is carried out in two separate parts: PART 
I Non-intrusive in situ measurements of speleothems in caves; PART II Oscillation of stalagmites-
theoretical considerations and results. 

In PART I the results from the dynamic behaviour of the speleothems in Bulgarian caves 
are presented. The density, the Young’s modulus and the tensile failure stress of the samples 
originating from broken speleothems have been measured in laboratory. The fundamental frequency 
and damping of speleothems have been measured in cavity by in situ observations.  

In the PART II the value of the upper limit horizontal PGA resulting in failure and the 
natural frequency of speleothems were assessed by theoretical calculations using mechanical 
parameters  the density, the Young's modulus and the tensile failure stress  of the samples 
originating from broken speleothems from the caves. The ages of a sample taken from the 
investigated stalagmite standing in Snezanka cave has been determined by alpha spectrometry.The 
pure elastic behaviour in analytical modeling and calculations are used. These results can serve to 
improve the seismic risk policy for karst regions too. 

Key words: speleothem, stalagmite, prehistoric-earthquake, frequency, seismic hazard, PGA. 
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PART I NON-INTRUSIVE IN SITU MEASUREMENTS OF SPELEOTHEMS IN CAVES 

1.  Introduction 

In spite of that the Bulgarian territory has been suffered by strong earthquakes, there are also 
areas in the territory of Bulgaria where moderate seismic activity can be experienced. In case of 
moderate seismic activity the recurrence time of large earthquakes belonging to the same source 
zone can be as long as 10 000 years (Scholz 1990). This means that no consequences can be drawn 
regarding the maximum magnitude of an earthquake to be expected in a given area, even from 
seemingly long 1,000 – 2,000-year-old observations. Therefore, we cannot draw well-grounded 
inferences in the field of seismic hazard assessment using exclusively the data of earthquake 
catalogues. To obtain more reliable and realistic data regarding the frequency and magnitude of 
earthquakes, we have to investigate paleoearthquakes that occurred before historic times. The 
dripstones breaking could be indicators of the larger paleo-earthqakes occurring within the given 
area. The connection between the growth, breaking and leaning of dripstones did not investigate yet 
in Bulgaria. The age of breaking and tilting of dripstones is very important for the stalagmite’s 
seismic vulnerability. Naturally before the physical measurements the geological environment has 
to be examined thoroughly in order to exclude other aseismic causes such as landslides, cave – 
floods etc. 

The research of the relationship between earthquakes and the growth, tilting and breaking of 
speleothems is promising, and this kind of investigations has been initiated in recent times. A short 
summary of recent researches in this topic can be found in Szeidovitz et al., 2008a and 2008b. 

The authors of this paper were the first ones to carry out non intrusive in situ measurements in 
Bulgarian caves in order to determine the fundamental frequencies and horizontal ground 
acceleration resulting in failure of intact, slim stalagmites. This research was carried out in the 
framework of bilateral cooperation between Bulgarian Academy of Science and of Hungarian 
Academy of Sciences. 

Karstified rocks cover about 22.7% of the Bulgarian territory (Popov, 1970). There are about 
4620 discovered and surveyed caves and potholes in Bulgaria. There are also some caves in 
Bulgaria, which are suitable for paleoseimic investigations.This paper presents investigations about 
Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova caves. The caves are situated in the North West (NW) 
and South West (SW) parts of Bulgaria (Fig. 1A-C). 

 
2.  General characteristic of the historical seismicity of Bulgaria 

The Bulgarian territory is a part of the Alpo-Himalayan seismic belt, which is characterized by 
a high level of seismic activity. Considering seismological and tectonic criterias, the Bulgarian 
territory has been subdived in three main seismic regions: Northeastern, Srednogorie and Rila-
Rhodopes (Grigorova et al., 1979, Orozova and Slejko 1994): a) The Northeastern region, including 
NE Bulgaria and the North Black Sea Cost, is characterized by significant number strong (M ≥ 7) 
and moderate (5.0 ≤ M ≤ 7.0) earthquakes; b) The Srednogorie region includes two major 
seismogenic zones: Sofia zone (covering the Sofia kettle and its vicinity) and Maritza zone 
(covering the Upper Tracian lowland). The strongest earthquake M = 7.8, registered in Bulgaria, 
occurred in the Kresna seismic zone, in 1904. The Sofia zone is characterized by moderate 
earthquakes (6.0 ≤ М < 7.0); c) The Rila – Rhodope region, covering SW Bulgaria, is characterized 
by the highest seismic activity.  

The available seismological information has shown that strong (M ≥ 7), but shallow crustal 
earthquakes occur in the all these three zones. During the past centuries the Bulgarian territory has 
been suffered by strong earthquakes. In historical aspect it is important to mention the quakes of 
1818 (VIII – IX MSK) and 1858 (M ≈ 6.3, I0 = IX MSK), which did occur in the vicinity of the 
City of Sofia (Christoskov et al., 1989). Some other investigations on the same event have shown 
that the magnitude of this earthquake, 1858, has reached even magnitude 7.0 

Some of the strongest earthquakes in Europe, which occur in 20 century, have been localized 
in Bulgaria. In 1928, in the Maritza river's valley three destructive earthquakes occurred. These 
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events caused significant damages in Plovdiv, Chirpan and Parvomay. About 74 000 buildings were 
totally destroyed and 114 people were dead. The strongest quake after 1928 has been the one of 
1986 with magnitude M = 5.7 - it occurred in near Stragitza.  

The strong seismic manifestations in this zone are dated form the 15 century. The historical 
record has shown that strong earthquakes occurred in 1450, М ~ 6, and in 1557, М ~ 5.5. More 
accurate have been documented the earthquakes, which occurred in the 19 century - main 
information source have been the publication of Watzov, 1902. 

Accurate assessment of strong earthquake ground motions at Kresna – region is important, 
since it is at the most seismically active region in Europe (Bonchev et al, 1987) and is very closed to 
the investigated Snezanka cave (Fig. 1B). The region of Kresna (Fig. 1B No. 5 zone) is on the focus 
for a long time (Kirov & Palieva, 1961, Matova & Rigikova, 1980, Sokerova et al., 1982, 1995). 
The zone is the most seismic active part on the territory of Bulgaria. It have to keep in mind that the 
realized seismic energy for the period after the 1904 main earthquakes is maximum for Bulgaria. 
The realized energy order the 1904 earthquake as one of the most strong event on the continental 
Europe for the last century. Maximum focal depths reached 50 km. Mainly the realized events are 
distributed at 25 – 35 km. The recent investigations show a tendency of increasing of the seismic 
activity. The collected data under ASPELEA – EC (ERBIC97CT0200) project are the most 
complete from the catalogue and macroseismic point of view (Rangelov et al. 1998). The re-
establishment of the horizontal and vertical accelerations of the 1904 strong earthquakes (Rangelov 
& Paskaleva, 1998) show that the destructive potential of the source Kresna-Krupnik is very 
serious.  

 
3. The caves 

3.1. Varteshkata cave is a pot-hole, located in Vratsa Mountain. This pot-hole is 154m long 
with total denivelation of 74m and begins with 24m vertical pit. The cave is developed in highly 
karstified Upper Jurassic – Lower Cretaceous limestones from the Glozhene Formation (Kostov, 
1997). The Varteshkata cave is discovered and surveyed in 1968 (Beron et al., 2006). From 
morphological point of view, the cave consists of one large gallery with height more than 10 m, rich 
of different speleothems.  

3.2.Elata cave is situated in Ponor Mountain (morphological unit of Western Stara Planina). 
The cave begins with vertical pit of 18.5 m, followed by large gallery with length of 176 m. The 
total depth of the cave is 64 m. The deposits in the cave are presented by breakdowns and a lot of 
speleothems: stalagmites, stalactites, sinter lakes (gurs), stalactones. The Elata cave is discovered in 
1960. Elata cave is developed in grey Upper-Jurassic limestones of the Yavoretz Formation. 
Structurally, the cave is formed along the line of a fault with SE-NW direction. It is important to 
mention that  the investigated stalagmites are situated at shallow depth, not farther than 40-50 m 
from the surface. 

3.3. Snezanka cave is a show cave, located on the left slope of Novomahlenska River. The 
coordinates of the entrance are N 42o 00' 40.6" and E 24o 16' 30.7". The cave is developed in highly 
karstified Proterozoic marbles from the Dobrostan Marble Formation (Kozhuharov, 1984) and 
consists of one gallery, formed along two basic systems of fractures directed SE/NW and S/N. From 
morphological point of view, the cave can be divided in six chambers and the studied stalagmites 
are situated in the biggest one. The Great Hall with dimensions 60 x 40 x 12 m. The length of 
Snezanka cave is 230 m, the denivelation is -18 m and the total surface of the cave – 3 150 m2. The 
deposits are presented by detritus (breakdowns with maximal size of the blocks up to 5.5 x 2.8 m), 
thin clay materials and variety of different speleothems. Morphological landmarks of Snezhanka are 
the highly decorated stalactite ceiling (more then 800 000 stalactites of different shape) and the 
availability of thin cylindrical stalagmites, suitable for our research.The cave is discovered on 
January 2, 1961.  

3.4. Eminova cave is located in the Southern part of the West Rhodope Mts, about 5 km NE 
from the village of Borino. The two entrances are difficult to access, and they are situated on the left 
bank of the deep Kastrakli Gorge. It is easier to enter to the cave from the upper, small and vertical 
entrance, which is on the edge of a 20 m cliff. After difficult penetration through 25 m narrow 
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passage we can reach the main diaclase gallery of the cave, where the studied stalagmites are 
formed. The cave is developed in Proterozoic marbles of the Dobrostan Marble Formation. The 
total length of Eminova cave is 635 m with denivelation of – 35 m. The cave consists of one large 
NW-SE gallery with height up to 12 m and 8-10 m width in some places. Typical formations for 
Eminova cave are the rich speleothems of different types: stalactites, stalagmites, draperies, 
flowstones, sinter lakes. 

 
4. Non-intrusive in situ measurements of speleothems in caves 

The stalagmites located in Varteshkata and Elata caves have been examined non-intrusively 
with the purpose to determined their dimensions and natural frequencies (Figs.2A-C, Figs. 3).  

4.1. Varteshkata cave 
The diameter of the stalagmites ranges between 5.1 and 13.1 cm, their height varied from 3.61 

to 1.4 m. The height (H) vs diameter (D) ratios is 28 ≤ H/D ≤ 36 for the “tall” stalagmite and 23 ≤ 
H/D ≤ 28 for the “small” stalagmite in the Varteshkata cave. The results of the dimension-
measurements can be seen in Table 1. Table 1. shows, among other parameters, the horizontal and 
vertical dimensions of the two studied speleothems standing in Varteshkata and in the one in Elata 
cave and the in situ measured natural frequencies (f0). 

 

 

Fig. 1. A) Location of the main caves on the territory of Bulgaria and particularly positions of 
Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova caves; B) The map of the potential seismogenic zones 
(MPSZ) for western part of Bulgaria, as result of the prognostic zonation (Bonchev et al. 1982). 
The values in the adjacent zones are in magnitude ranges 4.1 – 4.5, 4.6 – 5.0, 5.1 – 5.5, 5.6 – 6.0, 

6.1 – 6.5, 6.6 – 7.0, 7.1 – 7.5, 7.6 – 8. C) Earthquakes with magnitudes 2.5–5.4 in Bulgaria between 
1981 and 2000 (Botev et al., 2002). 
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4.2. Elata cave 
The diameter of the stalagmite standing in Elata cave ranges between 8.3 and 13.7 cm, its 

height is 2.37 m. The height (H) vs diameter (D) ratios is 17.3 ≤ H/D ≤ 28.6 the stalagmite standing 
in the Elata cave The results of the dimension-measurements can be seen in Table 1 and Fig. 3. 

It is important to note, that exceptionally large height (H) vs diameter (D) ratios (25 ≤ H/D ≤ 
72) for the stalagmites in Baradla cave (Szeidovitz et al. 2007) are found, however the maximum 
H/D ratio found by Cadorin et al. (2001) for the speleothems of the Hotton cave was only 20.  

 
To measure the natural frequency, small amplitude forced vibration was obtained. The 

frequency measuring equipment was mounted on the stalagmites and by hitting the stalagmite a 
horizontal vibration is caused (Fig. 2B, Fig. 3). The horizontal acceleration of the speleothem was 
registered by an SM6 geophone (its natural frequency is 4.5 Hz) and a SIG SMACH SM-2 digitiser. 
The geophones were mounted onto three different heights of speleothems. The sampling rate of the 
analog–digital converter was set to 256 Hz, whereas the cut-off frequency of the anti-aliasing filter 
was 50 Hz. The power spectral density of the vibration has been determined by fast Fourier 
transform. The measured traces and their spectra for certain speleothems are displayed in Figs. 4A – 
B and Figs. 5A – B. The measured natural frequency of the investigated speleothems in Varteshkata 
and Elata cave changed in the range of 4.5 – 17.8 Hz (Table 1).  

 

  
 
Fig. 2A . “Tall” stalagmite height 
365cm.  
Measured perimeters P(zi) (and 
diameters Di) at different heights 
Zi: 
1) Z1=33cm P(z1)=41cm; 
D1= 13.1 cm 
2) Z2=116cm P(z2)=38cm; 
D2= 12.1 cm 
3) Z3=260cm P(z3)=38cm; 
D3= 12.1 cm 
Minimum perimeter Pmin=32cm; 

(Dmin= 10.2 cm), 28≤ H/D ≤ 36 

 
Fig. 2B. “Small” stalagmite 
height 140cm.  
Measured perimeters P(zi) (and 
diameters Di) at different 
heights Zi: 
1) Z1=16cm P(z1)=19cm; 
D1= 6.0 cm 
2) Z2=38cm P(z2)=16cm; 
D2= 5.1 cm 
3) Z3=107cm P(z3)=20cm. 
D3= 6.1 cm 

23≤ H/D ≤ 28 

 
Fig. 2C. Spatial disposition 
of the “tall” and “small” 
stalagmites examined in 
Varteshkata Cave located in 
Vratsa Mountain.  

 
4.3. Snezanka cave 
Two different stalagmites No. 1 (Fig. 6A) and No. 2 (Fig. 6B) have been investigated in 

Snezanka cave. Both of them are 140 cm tall, but the No. 1 has a complicated shape with flaring 
middle part, and with very low natural frequency. The results of the dimension-measurements can 
be seen in Figs. 7A-B and in Table 2. 
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4.4. Eminova cave 
The diameter of the investigated stalagmite standing in Eminova cave ranges between 3.0 and 

5.1 cm, its height is 1.17 m. The height (H) vs diameter (D) ratios is between 22.9 ≤ H/D ≤ 39.0. 
The results of the dimension-measurements can be seen in Table 2 and Figs. 8A-C. 

It is important to note, that in papers presented stalagmite investigations in the same topic 
exceptionally large height (H) vs diameter (D) ratios (25 ≤ H/D ≤ 72) for the stalagmites in Baradla 
cave (Szeidovitz et al. 2008) are found, however the max H/D ratio found by Cadorin et al. (2001) 
for the speleothems of the Hotton cave was only 20.  

 

Table 1. The parameters of the investigated speleothems in Varteshkata and in Elata cave.Note: 
The minimum horizontal acceleration needed to break stalagmite taking into account the average 
diameter column (9). 
 

 H 
[m] 

DAverage 
[cm] 

(DMin-
DMax) 

Measured 
natural 

frequency 
f0 

[Hz] 

Elastic 
modul, E 
[MPa ] 

Density 
[gr/cm3] 

Tensile 
failure 
stress 
[Mpa] 

Theoretical
natural 

frequency, 
f0 

[Hz] 

ag 
[m/s2]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Tall 

Vartes
hkata 

3.65 11.8 
10.0-13.1 4.5 7.490×103 2.50 

±0.08 
1.62 
±0.42 2.15 1.44 

Small 
Vartes
hkata 

1.40 5.3 
5.1-6.4 10.6 7.490×103 2.50 

±0.08 
1.62 
±0.42 6.56 4.38 

Elata 2.37 11.3 
8.3-13.7 17.8 7.490×103 2.50±0.08 1.62±0.42 4.88 3.26 

 

Table 2 The parameters of the investigated stalagmites in Snezanka and Eminova cave. 
 

 H 
[cm] 

DAverage 
(DMin-
DMax) 
[cm] 

Measured
Natural 
Freq. 

f0 [Hz] 

Theoreti
cal 

Natural 
Freq. 

f0 [Hz] 

Elast. 
modul E 

[GPa] 

Density 
[gr/cm3] 

Tensile 
failure 
stress 
[MPa] 

ag 
[m/s2] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9.2 

Snezanka 
No. 1 140 

8.6-12.4 
complic
ated 
form, 
middle 
part 
flaring 

6.9 5.1 6.240 2.32 
±0.15 

2.61 
±0.28 10.0-

14.0 

Snezanka 
No. 2 140 11.3 

8.3-13.7 19.9 13.2 6.240 2.32 
±0.15 

2.61 
±0.28 

10.0-
19.0 

Eminova 117 4.2 
3.0-5.1 17.5 5.7 3.735 2.14 

±0.25 
3.83 
±0.81 

6.0-
10.5 

 
Note: 
The results in the grey cellars came from three degree of freedom system analytical model 
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calculations. The theoretical natural frequencies, f0 in white cellars were calculated by using 
(Szeidovitz et al., 2008), the theoretical horizontal ground accelerations resulting in failure (Cadorin 
et al., 2001). 

 

 

 
Fig. 3. General view of the stalagmite in Elata 
cave, height 2.37 m. 
Measured perimeters P(zi) (and diameters Di) at 
different hights Zi: 
1) Z1=14cm P(z1)=43cm; D1= 13.7 cm 
2) Z2=113cm P(z2)=26cm; D2= 8.3 cm 
3) Z3=192cm P(z3)=39cm; D3= 12 cm 
Minimum perimeter Pmin=26cm; (Dmin= 8.3 cm) 

17.3 ≤ H/D ≤ 28.6 

 
Fig. 5A. In-situ measurements Elata cave –  

free oscillation. 

 
Fig. 5B. In-situ measurements Elata cave –  

power spectra density. 

 

 
Fig. 4A. In-situ measurements “tall” stalagmite, 

Varteshkata cave – free oscillation in three 
different heights. 

 
Fig. 4B. In-situ measurements “tall” stalagmite, 

Varteshkata cave – power spectra density 
(acceleration). 
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Fig. 6A. Stalagmite No. 1 (the one 
in right hand side) in Snezanka 
cave, height = 1.40 m 
It has a complicated, middle part 
flaring shape 
Measured perimeters P(zi) (and 
diameters Di) at different hights Zi: 
1) Z1 = 17 cm P(z1) = 27 cm;  
D1 = 8.6 cm 
2) Z2 = 60 cm P(z2) = 39 cm;  
D2 = 12.4 cm 
3) Z3 =106 cm P(z3) = 28 cm; 
D3 = 8.9 cm 
Minimum perimeter Pmin = 25 cm; 
(Dmin= 8.0 cm)  
11.2 ≤ H/D ≤ 17.5 

 
Fig. 6B. Close view of 

stalagmite No. 2 in 
Snezanka cave. The 

results of the dimension-
measurements can be 

seen in Table 2. 

 
Fig. 7A. In-situ measu-rements 
stalagmite No. 1 in Snezanka 

cave – free oscillation. 
 

 
Fig. 7B. In-situ measure-ments 
stalagmite No. 1 in Snezanka 
cave – power spectra density. 

 

5. Conclusions 

By the data of earthquake catalogues for the territory of Bulgaria there are documents about 
strong, destructive earthquakes, nevertheless the seismicity in some parts of Bulgaria is moderate. 
For this reason the investigation of low self-frequency slim stalagmites could be successful. 
Stalagmites with large height/diameter ratio (H/D>20) and low natural frequency (f0 < 20) have 
been found in four Bulgarian caves: Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova. 

The investigations of stalagmites leaded to the following summaries: a) The natural 
frequencies of the speleothems are measured by in-situ measurements; b) The mechanical properties 
i.e. the density, the Young's modulus and the tensile failure stress of some speleothem specimens 
have been determined by laboratory tests.  

The measured natural frequencies of the investigated speleothems fall in the range of 2.15 Hz 
− 19.9 Hz.  
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Fig. 8A. Investigated stalagmite in Eminova 
cave, height 1.17m. Its shape is almost 
cylindrical. 
Measured perimeters P(zi) (and diameters Di) 
at different heights Zi: 
1) Z1 = 15 cm P(z1) = 15 cm; D1 = 4.8 cm 
2) Z2 = 46 cm P(z2) = 12 cm; D2 = 3.8 cm 
3) Z3 = 65 cm P(z3) = 9.5 cm; D3 = 3.0 cm 
4) Z4 = 90 cm P(z4) = 16 cm; D4 = 5.1 cm 
Minimum perimeter Pmin = 9.5 cm; 
(Dmin = 3.0 cm); 22.9 ≤ H/D ≤ 39.0 

 
 

Fig. 8B. In-situ measurements Eminova 
cave – free oscillation. 

 

 
Fig. 8C. In-situ measurements Eminova 

cave – power spectra density. 
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PART II: OSCILLATION OF STALAGMITES-THEORETICAL CONSIDERATIONS 
AND RESULTS. 

 
1. Oscillation of stalagmites-theoretical considerations 

In our modeling the stalagmites in Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova caves were 
considered as vertical cylinders of height H and diameter D with a circular cross section. We 
supposed that the bottom of the cylinders is firmly fixed to the ground and the top can move freely. 
The material of the stalagmites was considered homogenous.  

The natural frequency of a stalagmite (Szeidovitz et al., 2008): 

4

2

0 16
1.31

H
EDf
ρπ

≈
    (1)

 

where E is the Young’s moduls, ρ is the density of the speleothem. 
The static, horizontal ground acceleration resulting in failure (Cadorin et al., 2001): 

24 H
Da u

g ρ
σ

=
     (2)

 

where σu is the tensile failure stress of the stalagmite. This equation does not take into 
consideration the phenomenon of resonance. 

It can be seen that both the natural frequency and horizontal ground acceleration resulting in 
failure depend on the geometrical properties of the stalagmite in the same way, i.e. they 
proportional to D/H2.  

http://pcb4122.univ-lemans.fr/succes-echecs/echec7.html
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Eqs. 1 and 2 were used to calculate the theoretical natural frequency and the theoretical static 
horizontal ground acceleration resulting in failure. For the stalagmite from Snezanka cave due to the 
very irregular stalagmite shape analytical model with three degree of freedom system was used for 
calculating the natural frequency and the theoretical static horizontal ground acceleration resulting 
in failure. 

 
2. Discussion of the results 
2.1. Varteshkata and Elata caves 
The measured natural frequency of the investigated speleothems changed in the range of 4.5 –

 17.8 Hz. The theoretical natural frequencies range from 2.15 to 6.56 Hz by applying Eq. 1. 
If the natural frequency is below 20 Hz (which is the approximate upper limit of the frequency 

range of nearby earthquakes), then resonance can occur (this is the situation for all these three 
cases). Our analysis did not take into consideration the phenomenon of resonance, which means 
that, in reality, the dripstones would break at a lower value of horizontal acceleration than the 
computed one.  

The observed and theoretical natural frequencies differ at most by a factor of 3.6 (the 
theoretical values were in every case smaller than the measured ones). The difference probably 
comes from the used approximations, as the shape of the stalagmites more or less differ from a 
cylinder, their material is not homogeneous, and the material parameters are based on 
measurements performed on a specific speleothem. 

Based on in-situ measurements and laboratory tests, it can be conclude that, for the 
investigated speleothems for the Varteshkata cave the horizontal acceleration values needed to 
break them are between 1.44 m/s2 and 4.38 m/s2 and for the Elata cave the horizontal acceleration 
value needed to break them 3.26 m/s2 by applying Eq. 2. These static horizontal acceleration values 
equal about VIII – X intensity degree on MSK macroseismic scale after Meskó [1990].  

The tensile stress induced in the stalagmite depending on the stalagmite height and the level of 
the expected peak ground acceleration to load the stalagmite is shown in Figs.1A-C. The horizontal 
lines show the mean 1.62 MPa and mean + 1σ tensile failure stress 2.04 MPa.  

The vertical line in Fig. 1A shows the results expected for the “tall” stalagmite H = 3.65 m 
and diameter of the stalagmite D = 0.13 m from Varteshkata cave. The peak ground acceleration 
fall in the range of 1.80-2.00 m/s2 (I0 = VIII MSK, Meskó, 1990) can reach the mean and mean + 1σ 
tensile failure stress and to cause stalagmite damage.  

The Fig. 1B shows the results for the “small” stalagmite with diameter D = 6 cm and height 
H = 1.40 m from Varteshkata cave. The vertical line in Fig. 1B shows that breaking limits of the 
stalagmite can be reached for the peak ground acceleration in the range 5.00-6.00 m/s2. (I0 = X 
MSK, Meskó, 1990). 
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Fig. 1A. Tensile stress induced in the stalagmite depending on the stalagmite height and the 
level of the expected PGA for D = 0.13 m (data from Varteshkata cave). 
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Fig. 1B. Tensile stress in the stalagmite depending on the stalagmite height and the level of 
the expected PGA for D = 0.06 m (data from Varteshkata cave. 
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Fig. 1C. Tensile stress induced in the stalagmite depending on the stalagmite height and 
the level of the expected peak ground acceleration for D = 0.12 m (data from Elata cave). 

 
The tensile stress induced in the stalagmite depending on the stalagmite height and the level of 

the expected peak ground acceleration for D = 0.12 m (data for Elata cave) is shown in Fig. 1C. 
The vertical line shows the expected values resulting in stalagmite failure from Elata cave. 
Breaking of the stalagmite with height H = 2.37 m can be expected for mean and mean + 1σ tensile 
failure stress at peak ground acceleration in the range of 3.50 – 4.50 m/s2. 

Sampling and age determination for Varteshkata and Elata caves 
Sampling and age determination are carried out. The U/Th alpha spectrometric measurement 

method what was applied during the age determination are written in detail in Szeidovitz et al. 
(2008). Samples were taken from the top and from the bottom of the stalagmite. The results show 
that the 3.65 m in height, investigated stalagmite standing at the Varteshkata cave are rather young, 
it developed at the last 10 000 years. The investigated stalagmite standing in Elata cave is also 
young. The upper part of the stalagmite – taking samples from 16 cm from the top of the stalagmite 
– not older, than about 5 – 6 thousands year. 

 
2.2. Snezanka and Eminova caves 
The measured natural frequency of the investigated speleothems changed in the range of 6.9 – 

19.9 Hz. The theoretical frequencies ranged from 5.1 to 13.2 Hz by applying Eq.1. for stalagmite in 
Eminova cave and by applying the analytical model for stalagmite in Snezanka cave. The observed 
and theoretical natural frequencies differ at most by a factor of 3.1 (the theoretical values in every 
case are smaller than the measured ones).  

Destructive acceleration determined by applying Eq. 2, at mean tensile stress �u = 2.61 MPa 
in the stalagmite depending on the stalagmite height and the level and stalagmite diameter is given 
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in Fig. 2A. The vertical lines show expected destructive peak ground acceleration for Snezanka cave 
at H = 1.40 m (Dmin = 0.08m) and Eminova cave at H = 1.17 m (Dmin = 0.03 m). Breaking of the 
stalagmite from Snezanka cave can be expected for the peak ground acceleration in the range 10.0 – 
14.0 m/s2 (for D = 0.08 – 0.10 m). Breaking of the stalagmite for Eminova cave can be expected for 
the peak ground acceleration in the range about 6.0 – 10.5 m/s2 (for D = 0.03 – 0.05 m). For the 
Eminova cave this conclusion is valid in case we accept that the mean tensile stress �u= 2.61 MPa 
characterized the stalagmite in Eminova cave. The tensile stress for Eminova cave was received 
from unreliable re-calcified broken specimens. 
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Fig. 2A. Destructive acceleration at mean tensile stress �u = 2.61 MPa in the stalagmite. The 

vertical lines show expected destructive PGA for Snezanka cave at H = 1.40 m 
and Eminova cave at H = 1.17 m. 

 
Destructive acceleration determined by applying Eq. 2, at mean + 1σ (standard deviation) 

tensile stress �u = 2.89 MPa in the stalagmite depending on the stalagmite height and the stalagmite 
diameter is given in Fig. 2B. The vertical lines show expected destructive PGA for Snezanka cave at 
H = 1.40 m (Dmin = 0.08 m) and Eminova cave at H = 1.17 m (Dmin = 0.03 m). Breaking of the 
stalagmite for Snezanka cave can be expected for the PGA in the range 11.5 – 14.3 m/s2 (for D = 
0.08 – 0.10 m), for Eminova cave can be expected for the PGA in the range 6.5 – 11.0 m/s2 (for D = 
0.03 – 0.05 m). 

In Fig. 3A destructive acceleration at mean tensile stress �u = 3.83 MPa in the stalagmite 
depending on the stalagmite height and the level and stalagmite diameter is given. The vertical lines 
show expected destructive PGA for Eminova cave at H = 1.17 m (Dmin = 0.03 m). Breaking of the 
stalagmite - Eminova cave can be expected for the PGA ~ 10.0 m/s2. Respectively in Fig. 3B 
destructive acceleration at mean + 1σ tensile stress �u = 4.64 MPa in the stalagmite depending on 
the stalagmite height and the level and stalagmite diameter is given. The vertical lines show 
expected destructive PGA for Eminova cave at H = 1.17 m (Dmin = 0.03 m). Breaking of the 
stalagmite-Eminova cave can be expected for the PGA ~ 11.0 m/s2. 
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Fig. 2B. Destructive acceleration at mean + 1σ tensile stress �u = 2.89 MPa. 
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Fig. 3A. Destructive acceleration at mean tensile stress �u=3.83 MPa. 
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Fig. 3B. Destructive acceleration at mean + 1σ tensile stress �u = 4.64 MPa. 

3. Comparison the results of Lacave et al. (2003) 

It can state, that our results from this study and (Szeidovitz et al., 2008) are in good agreement 
with the ones gained by Lacave et al. (2000) and Lacave et al. (2003). In Fig.4, which is a 
combination of the results of this work and the recently one (Szeidovitz et al., 2008) and Fig.1 in 
Lacave et al. (2004). The measured natural frequency of the speleothems is shown as a function of 
the length and the diameter. The Fig.4 can be used as a rough estimation of the natural frequency of 
a speleothem as a function of its type and length based on in situ measurements in French caves.  

The measured frequencies from this study and Szeidovitz et al. (2008 b) for “small” 
(H~140cm, D = 6cm, 23≤ H/D ≤ 28) speleothem from Varteshkata cave with diameter D ~ 6 cm 
fall on line for diameter D = 5 cm. The result for Eminova cave is between diameters 2 – 5 cm, the 
real diameters for this stalactite is 3 – 5 cm.  

Others for “tall” (H~3.65cm, D=13cm, 28≤ H/D ≤ 36) speleothem from Varteshkata cave and 
the speleothem from Elata cave are situated above the line representing the 10 cm diameter 
stalactite on Fig. 1 in Lacave et al. (2004) results, which is normal, since the diameters of the 
speleothems from Bulgarian caves are D > 10cm. The result from Snezanka cave (Snezanka “tall”H 
~ 365 cm) is below the line this can be explain by the complicated, flaring middle part shape of the 
stalagmite. 

It can be concluded that the frequency values determined in this study is in logical agreement 
in spite of the different measuring techniques.  
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Fig. 4. The natural frequency of a speleothem as a function of its type, length and diameter 
based on in situ measurements in French caves in Lacave et al. (2000, 2003, 2004) in additionally 
the results for Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova caves are shown. 

 
4. Conclusions 

By the data of earthquake catalogues for the territory of Bulgaria there are documents about 
strong, destructive earthquakes, nevertheless the seismicity in some parts of Bulgaria is moderate. 
For this reason the investigation of low self-frequency slim stalagmites for determining the upper 
limit of strong ground motion in a given area could be successful.  

Stalagmites with large height/diameter ratio (H/D>20) and low natural frequency (f0<20) have 
been found in four Bulgarian caves: Varteshkata, Elata, Snezanka and Eminova. The investigations 
of stalagmites leaded to the following summaries: a) The natural frequencies of speleothems are 
measured by in-situ measurements; b) The mechanical properties i.e. the density, the Young's 
modulus and the tensile failure stress of some speleothem specimens have been determined by 
laboratory tests; c) Based on a simple mechanical model, and a three dimensional analytical model 
the theoretical natural frequency (f0) and the horizontal ground acceleration values resulting in 
failure (ag) have been calculated for the stalagmites; d) The horizontal acceleration values through 
Figs. 1-3 can be assessed as about VIII-XI intensity degree on MSK macroseismic scale after 
Meskó [1990], which can occur in case a strong earthquake. 
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ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ СЕИЗМИЧНО 
МИКРОРАЙОНИРАНЕ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

НА ПЛОЩАДКАТА ЗА СТРОТЕЛСТВО НА 34-ЕТАЖНА 
БИЗНЕС СГРАДА В СОФИЯ 

Светослав Симеонов 1, Кирил Хаджийски 2 

Резюме 

През последното десетилетие в София се наблюдава бум в строителството. Навсякъде 
никнат както нови жилищни,  така и високоетажни  административни/бизнес сгради. Този 
процес съчетан с високта сеизмична опасност за района /очаквана макросеизмична 
интензивност от VІІІ – Х (МШК)/ води до повишаване на земетръсния риск за столицата.  

Във връзка с сеизмичното микрорайониране за реална строителна площадка са 
проведени полеви динамични  изпитвания на земните пластове чрез прав микросеизмичен 
каротаж на P-, SH- и SV-сеизмични вълни. Предоставена е информация за приложената 
методика и използуваната апаратура. Масивът от регистрирани експериментални данни е 
обработен и анализиран, като са определени отношенията Vp/Vs за геоложкия профил под 
площадката. Получени са надеждни входни данни за изчисляване на геомеханичните 
характеристики на земната среда в зоната на фундиране и под нея. 
 

GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS FOR SEISMIC MICROZONATION 
PURPOSES: CASE STUDY FOR THE SITE OF A 34 STORY BUSINESS 

BUILDING IN SOFIA 
Svetoslav Simeonov 1, Kiril Hadjiyski 2 

Abstract 

 Sofia is undergoing a boom in the construction during last years. New residential and high-
rise administrative and business buildings are emerging here and there. This process combined with 
the high seismic hazard for the city /expected macroseismic intensities of VIII - X (MSK)/ brings a 
growing seismic risk for the urban environment. Targeting earthquake risk reduction the seismic 
microzonation procedures applied in every case study should cover not only the state-of-the-art 
from analytical and numerical point of view, but also appropriately account for the local soil 
conditions obtained by on site dynamic tests followed by the relevant experimental analysis.  

 In this paper is discussed the in-situ dynamic testing of the soil strata, underlying the 
investigated building site, by the downhole shooting method for P-, SH- and SV-waves. The 
relevant information is provided for the methods and equipment used and methodology applied in 
this case study.  The array of the recorded experimental data (by the field dynamic response of the 
site) is processed, analyzed and the Vp/Vs ratio evaluated to provide reliable background for 
computation of the required geomechanical characteristics of the foundation soil. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

За постигане реално намаляване на земетръсния риск чрез осъществяване на сеизмично 
микрорайониране се прилагат не само последните достижения в областта на сеизмологията и 
геологията, аналитичните и числените методи, но вече се използуват и експериментални 
данни от конкретни геофизични проучвания на строителната площадка във всеки отделен 
случай. При дефиниране на сеизмичните въздействия и провеждане на съответните 
изчислителните анализи проектантите следва да съблюдават не само действащите 
земетръсни нормативни документи, но и да отчитат действителните динамични 
характеристики на локалните геоложки структури. Необходимата информация за тях може 
да се получи само чрез провеждане на предварителни динамични изпитвания на 
строителната площадка, последвани от адекватен анализ и оценка на обработените 
експериментални данни. 

 
ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Основната цел на настоящето изследване е определяне in situ на скоростите на 
разпространение на надлъжните (Vp) и напречните (VSH и VSV ) сеизмични вълни в сондажи 
DH-1, DH-2, DH-4 и DH-5 на строителната площадка и изчисляване на коефициента на 
Поасон (ν) и други характеристики по експерименталните стойности на отношението Vp/Vs. 
 

МЕТОДИ И ОБОРУДВАНЕ  

Изследването е осъществено с прав микросеизмокаротаж на надлъжни (Р) и напречни 
(SH и SV) вълни. Микросеизмичният каротаж (МСК) има определени предимства и 
ограничения в сравнение с други геофизични методи [1], като основното му предимство е 
точното и надеждно определяне дълбочината на скоростните граници, Vp и Vs. Необходимо 
условие за осъществяване на геофизично изследване по този метод е наличието на сондажи. 
Получените експериментални резултати са за точката (геоложката колонка под нея) от 
изследваната площадка, където се намира сондажа. Използва се специализирана апаратура и сеизмозонд.  

МСК е осъществен с уникалната за нашата страна японска сеизмична система на OYO 
Corp. с основни компоненти: 24-канална сеизмична станция модел McSeis 170f за 
регистрация, обработка и анализ на трептенията на земна среда и сонда Model 3040 (фиг.1). 
Основният блок  McSeis 170f е 24 канален сеизмограф. Той приема електрическите сигнали 
от сеизмоприемниците и последователно ги усилва, филтрира, съхранява временно в паметта 
на процесора, преобразува, показва на дисплей и отпечатва върху термална хартия. Данните 
се съхраняват върху 3,5" дискета. Мониторът позволява постоянно наблюдение на 
изследваните сигнали преди, по време и след регистрацията. Има вградена функция, чрез 
която записания сигнал може да се проследи стъпка по стъпка, като едновременно се отчита 
времето от задействане на системата до постъпването на сеизмичната вълна във всеки 
сеизмоприемник. Преминаването на системата от режим готовност в режим записване се 
реализира със специално тригериращо устройство. То генерира задействащ импулс в 
момента на създаване на въздействието. Филтрирането на сигнала може да стане преди и 
след записа с нискочестотни и високочестотни филтърни вериги. Чрез функцията 
“натрупване” се наслагват един върху друг няколко регистрации, за по-добро разчитане и 
обработка на сигнала и премахване на паразитния микрошум. Технически характеристики на 
сеизмичната станция са: предварително усилване 34 dВ; честотна лента от 5 до 4000 Hz; 12 
битов аналогово-цифров преобразувател; стъпки на квантоване 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 
2000 и 5000 µs; 2048 думи по 32 бита на канал; допълнително усилване 0, 12, 24, 36 и 48 dВ; 
флопи диск 3.5” 1.44 Mb; плотер с термална хартия; 5.5” дисплей за възпроизвеждане на 
записите; режим на натрупване с опция за преустановяване натрупването на избрани канали. 

Сондата Model 3340 е трикомпонентен уред за измерване скоростта на разпространение 
на  P и S сеизмични вълни в сондажи до -100 m дълбочина. Състои се от херметично метално 
тяло, пневматична притискаща система с контролер за азимутна ориентация и кабел в 
найлонова тръба. В херметичното тяло са разположени един вертикален и още два взаимно 
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перпендикулярни хоризонтални геофона. Притискащата система е проектирана да създаде 
плътен контакт на сондата със стените на сондажа, посредством гумена тръба (маншон). 
Тръбата се раздува под въздействие на въздуха, нагнетяван от контролната помпа до размер, 
осигуряващ неподвижност на сондата. Найлоновата тръба с кабела правят възможни 
подаването на въздуха под налягане до гумената тръба и предаването на сигналите от трите 
геофона към входните канали на основния блок. Сондата е с външен диаметър 52 mm и 
дължина 250 mm; тегло 1.2 kg; вграден блок от ортогонални Х, У, и Z сеизмоприемници със 
собствена честота 28 Нz; гумена тръба (маншон) с външен диаметър при раздуване 86 mm; 
кабел с дължина 100 метра, вграден в маркуч с пневматична система за притискане на 
сондата към обсадната колона в сондажа; контролер за азимутна ориентация с точност ± 2°N; 
пневматична помпа с максимална компресия до 700 kPa. 
 

МЕТОДИКА НА ПОЛЕВИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ 

  

Фиг. 1. Контролноизмервателен пункт с 
OYO McSeis -170f и азимутен контролер. 

Фиг. 2. Схеми за възбуждане и регис-
триране на Р-, SH- и SV-вълни по МСК. 

 
Полевите измервания са осъществени със специализирано оборудване на площадката 

на обекта (Фиг.1). Те са реализирани по три схеми – една вертикална и две хоризонтални 
(Фиг. 2). Сеизмичните вълни се възбуждаат чрез удари с чук по дебела метална плоча за 
надлъжните вълни и по специална метална греда (100х15х15 cm) – за напречните вълни. Тя е 
с кутиообразно сечение и е изпълнена от дебел лист стоманена ламарина. В краищата на 
долната й стена по дължината на гредата са заварени метални пластини с трионообразна 
форма и височина около 10 cm. Ударът с чук се нанася отстрани на гредата в посока на 
дължината й. При реализиране на хоризонталните схеми надлъжната ос на гредата се 
ориентира (чрез компас) последователно в посоки N-S и E-W. Ориентацията на сондата е 
поддържана на север чрез азимутен контролер (с грешка до ± 20°N), при всяка от 
дълбочините на измерване. МСК измерванията са извършвани през 1 m в дълбочина, при 
което металната греда е отдалечена на около 1 m от устието на сондажа, а плочата - на 3 m. 
Методиката изисква спускане на сондата на избраната дълбочина, напомпване на въздух в 
гумената тръба до закрепянето на сондата към обсадната колона. Реализират се Z-
въздействия, които се регистрират от апаратурата. Те се повтарят, като апаратурата 
осъществява регистрации с натрупване до получаване на запис с възможно най-добро 
качество. По аналогичен начин се реализират  Х- и У- въздействията, а чрез апаратурата се 
осъществява съответната им регистрация. Следва изпускане на въздуха от притискателния 
маншон до постигане свободно движение на сондата в колоната и преместването й на 
следващата дълбочина. При отсъствие на твърд контакт на сондата със земната среда 
практически е невъзможно определяне времето на встъпване на SH- и SV- вълните. Това е 
причината за отсъствие на измерване времето на разпространение на SH- и  SV- вълните в 
интервала от 0 до около -13 m в сондажи  DH-1 и  DH-2, където диаметърът на сондажа е 
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127 mm. Отсъствието на обсадни колони в тези сондажи силно затрудни измерванията на 
времената на SH- и SV- вълните и предизвика многократно разкъсване на специалните 
гумени маншони, осигуряващи контакта на сондата със стените на сондажа. Използуването 
на 108 mm обсадна колона наложи раздуване на гумения маншон на сондата над 
допустимото от производителя OYO Corp. и често нарушаване на нормалния ритъм на 
работа. За SV- вълните интервала на измерване е 1 m или 2 m, като тези данни са 
използувани за контролиране времето на разпространение на SH- вълните.  

Записите от МСК са получени със стъпка на квантоване 500 микросекунди при 
допълнително усилване, подбрано съобразно нивото на шумовете. При стъпка на квантоване 
1.0 ms минималния интервал между марките за време е 20 ms, а при 0.5 ms – 10 ms. Тъй като 
интервалът от 20 ms е голям за отчитане времето на стъпване на надлъжната вълна с точност 
0.5 ms, всички изследвания са осъществени със стъпка 0.5 ms. Използван е лентов аналогов 
филтър с честотна лента на пропускане от 10 до 62 херца.  

 
ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ И ОБЕМ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Обработката и интерпретацията на данните е осъществена по утвърдена за МСК 
методика [2, 3]. Тук са посочени само някои основни положения и специфични особености. 
Корелацията на вълните и определянето на времето на първото им встъпване е направено 
чрез  визуализирани на термохартия и/или на дисплея на сеизмичната станция записи. 
Използван е лентов цифров филтър, като само за записите на надлъжни вълни се активира 
автоматичното регулиране на усилването, а при напречните вълни – не се включва такова. И 
в двата случая са ползуват повече от една визуализации с различни усилвания.  

Корелацията на вълните, като една от най-отговорните операции, определя до голяма 
степен качеството и точността на обработката. Тя зависи главно от отношението сигнал/шум 
(S/N) и характера на вълновото поле. На записите S/N се изменя в широки граници. Най-
неблагоприятно отношение S/N е получено за SH- и SV- вълни в сондаж DH-4 в 
дълбочинния интервал от -1 m до около -9 m, където практически е невъзможно да се 
прецени точно времето на тяхното първо встъпване чрез корелация по ясни първи 
встъпления. В този случай, времето на първите встъпления е определяно по косвени 
признаци като: изменение във формата и преобладаващата честота на импулса, корелация по 
следваща фаза, внасяне на корекция за фаза и очакваната предполагаема привидна скорост на вълните. 

Обработката на вертикалните ходографи на Р и S вълните от МСК е извършена по 
определените времена на първите встъпления на вълните. Корекции до 0.5 ms, за 
отдалечеността на импулсното въздействие от устието на сондажа (на около 1 m за SH- и SV-
вълните и на 3 m за P вълните), са внасяни в наблюдаваните им времена. При обработката е 
осъществено разделянето на записите по компоненти и съставянето на сводни вертикални 
ходографи за надлъжните и напречните вълни (Фиг. 3). По тези ходографи е извършено 
скоростното разчленение на разреза и е определена дълбочината на скоростните граници. 

Съвместното изполване на Р и S вълни позволява определяне нивото на подземните 
води в глинесто-песъчливи структури, пясъци и чакъли по дълбочината на границата, на  
която скоростта на надлъжната вълна търпи рязък скок, без това да е съпроводено с 
изменение в литоложкия състав на скалите. Отсъствието на литоложка граница еднозначно 
се установява от факта, че тя не е скоростна граница за напречните вълни. Преки сеизмични 
данни за дълбочината на водното ниво са получени за сондажа DH-4. 

Обемът на изследването при МСК се определя от броя на сондажите, интервала и 
стъпката на измерване, като данните сепредставят в табличен вид. Като правило за SH- и SV-
вълните са използвани повече на брой натрупвания. В някои случаи са осъществявани 
неколкократни записи, поради наличието на силни техногенни шумове, причинени от 
сондиращи в непосредствена близост  автосонди, работещи в близост строителни машини и 
преминаващи камиони и коли. Нивото на техногенните шумове, особено породените от 
автосондите и трафика, предизвика многократно нарушаване режима на изследванията.  

Диференциацията на разреза за всеки сондаж по скорости на Р-, SH- и SV- вълните се 
представят в таблици със съответни колонки: дълбочина H, времето на разпространение 
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t = t(H), интервалната скорост VI = VI (H) и пластовата скорост VL = VL (H) и/или в графичен 
вид (Фиг. 4). При осъществяване на полеви изследвания по редица обективни/субективни 
причини, независещи от изследователския екип възникват ”бели петна” в измерванията при 
някои от сондажите. Така по експерименталните данни в интервала от 0 m до около -10 m на 
сондажа DH-1 не е възможно пряко да се определи скоростна диференциация на разреза по 
SH- и SV- вълни. Получените средните скорости до дълбочината на измерване -31 m са 
използвани за изчисляване на пластовите скорости до повърхността, чрез корелация с 
данните за литоложкото разчленение, дълбочината на водното ниво и скоростна 
диференциация  в сондаж DH-4. При така определените пластови скорости за SH- вълните, 
изчисленото време за дълбочина -31 m може да се различава от наблюдаваното в рамките на 
грешката на измерване (около 1.0 ms). Понякога се получават данни, които не могат да се 
използуват за скоростно разчленяване на разреза в определен интервал от някой от 
сондажите. Тогава се налага повтаряне на измерванията при възможност и по преценка на 
инвеститора/проектанта. Така за сондаж DH-2 разчленяване по P вълни не е извършено 
поради невъзможност за повтаряне на измерванията. Причина за това са получените 
ненадеждни данни за времето на първите встъпвания на P вълната, поради пневматичния 
начин на притискане на сондата към стените на сондажа и прекалено големия диаметър на 
последния. При осъществените повторни измервания за P вълните (без притискане на 
сондата в сондажа) са получени отлични първи встъпвания в сондажи DH-1, DH-4 и DH-5. 
 

  

Фиг. 3. Сводни вертикални ходографи на 
P-, SH- вълните от МСК в сондаж  DH-4. 

Фиг. 4. Геоложка колонка с графики за  
t = t (H), VI = VI (H)  и VL = VL f(H) за 

P-,  SH-  и  SV- вълните в сондаж  DH-4. 
 

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ  

Обобщените резултати от настоящето изследване са представени в табличен вид за 
всички прозвучени сондажи. Тук са показани част от тези резултати – за сондаж DH-4 
(Таблица 1). Слабо овлажнените скални материали до дълбочина около 3 m се 
характеризират с стойности на Vp/Vs около и по-малки от 1.71, а коефициента на Поасон (ν) 
е около 0.190.   

Овлажнените геоложки материали над водното ниво се характеризират с градиентно 
нарастване на Vp, съдейки по стойностите на интервалните скорости. Интервалните скорости 
са изчислени за Р-, SH- и SV- вълните. Получените стойности (Фиг. 4) показват добра 
точност на измерванията, с някои изключения. Времето на първото встъпване на P вълната е 
нестабилно в близост до водното ниво. Възможната причина за това е шум от движение на 
водата. Анализът на надлъжния вертикален ходограф на P вълната показва, че под водното 
ниво съществуват разлики в Vp, които не могат да бъдат надеждно установени, при ниската 
честота на възбудената P вълна и нивото на техногенните шумове. По тази причина в 
отделни дълбочинни зони интервалната скорост има аномални стойности.  
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Таблица 1. Изчислени скоростни параметри и еластични константи по данни от измерванията 

Скорости Еластични константи Сон-
даж 

Дълбо-
чина ρ 

Vp Vs Vp/Vs ν λ µ E k 

№ m kg/m
3 m/s m/s - kg.m4/s.108 

0÷3 - 340 200 1,700 0,186 - - - - 
5,5 1840 790 290 2,724 0,392 5,6165 1,5474 5,5211 6,6481 
3÷9 - 790 290 2,724 0,392 - - - - 
14,5 1820 2350 290 8,103 0,488 62,2444 1,5306 6,0489 63,2648 
18,0 1680 2350 290 8,103 0,488 57,4579 1,4129 5,5838 58,3998 
9÷21 - 2350 290 8,103 0,488 - - - - 
24,5 1840 2350 350 6,714 0,483 64,0401 2,1540 8,8627 65,5428 
27,0 1680 2350 350 6,714 0,483 58,4714 2,0580 6,1160 60,1911 

21÷31 - 2350 350 6,714 0,483 - - - - 
34,5 1920 2350 520 4,519 0,462 63,1201 5,1917 19,9777 66,5812 

DH-
4 

31÷42 - 2350 520 4,519 0,462 - - - - 
 
Времето на разпространение на Р-вълната е определяно с грешка, която оценяваме на ± 

1 ms, докато за SH- и SV- вълните на около ± 2 ms. Времето на разпространение на SH- и SV-
вълните е много близко. Обикновено времето на SV- вълната е по-голямо от 1 ms до 3 ms. 
Това показва отсъствие на скоростна анизотропия за разкритите от сондажите материали и 
надеждност в определяне времето на SH-вълната, скоростта на която е използувана за 
изчисляване на еластичните константи. Благодарение наличието на геоложки данни за 
обемната плътност ρ стана възможно изчисляването на коефициентите на Ламе, модула на 
Юнг и коефициента на обемната свиваемост. За тази цел са използувани известните 
зависимости от физиката между еластичните константи, скоростите Vр, Vs и тяхното отношение. 

 
По експериментално измерените Vp и Vs е определено отношението Vp/Vs. То е пряко 

свързано с коефициента на Поасон, стойностите на който са изчислени по формулата: 

ν = (Vp2  /Vs2  -2)/2( Vp2  /Vs2  -1) 

От експерименталните данни са определени и коефициентите на еластичността  µ  и  λ 
(коефициентите на Ламе) по формулите: 

µ = ρ.Vs2     и     λ  = 2.ν.µ / (1 - 2ν) , както и еластичните константи: 

E = (3λ + 2µ) / (1 - 2ν)     и     k = λ + 2µ/3 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основните резултати от проведените експериментални сеизмични изследвания на 
площадката за строителство на административна сграда на 34 етажа в кв. Лозенец, София са: 

1. По метода МСК са определени скоростите на разпространение на надлъжните (Vp) 
и напречните (VSH и VSV) сеизмични вълни в сондажи DH-1, DH-2, DH-4 и DH-5, 
като са изчислени съответните отношенията Vр/Vs и коефициентите на Поасон до 
дълбочина -42 m. 

2. По отношенията Vp/Vs и коефициентите на Поасон, геоложките материали до 
дълбочина -42 m са разпределени в 3 групи: 
– слабо овлажнените (до 3 m) - Vр/Vs около 1.71 и коефициент на Поасон от 

около 0.190; 
– овлажнените – Vр/Vs от 2.72 до 4.79 и коефициент на Поасон от 0.392 до 0.446; 
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– под нивото на подземните води - Vр/Vs от около 4.52 до 8.10 и ν от 0.462 до 
0.488. 

3. Определено е нивото на подземните води, което за изследваната площадка е 
приблизително -11 m (скокообразно изменение на Vp, без промяна на Vs в сондаж 
DH-4). 

4. По измерените скорости на надлъжните (Vp) и напречните вълни (VSH) са 
изчислени и еластичните константи: коефициентът на Поасон (ν), коефициентите 
на Ламе (λ и µ),  модулът на Юнг (Е) и  коефициентът на обемното свиване (k). 

 
Получените експериментални данни от полевите геофизични проучвания са 

използувани при сеизмичното микрорайониране за изследваната строителна площадка. Те са 
включени във входните данни за анализ на модифициращия ефект на локалната геология при 
възможните сеизмични въздействия за площадката, дефиниране характеристиките на 
сеизмичното въздействие и предварителна оценка на поведението на предвидените 
строителни конструкции в конкретната сеизмогеоложка среда.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. S. Simeonov, Hadjiyski K. et al., Seismic investigations on the construction site of Sofia 
airport. Национална конф. “Превантивна дейност за ограничаване и намаляване на 
последствията от земетресения и свлачища”, Сборник доклади , стр. 126-137,  БАН, 
София, 2003 г. 

2. R. W. Lankston, High resolution refraction seismic data acquisition and interpretation. 
Geotechnical and environmental geophysics – Soc. Expl. Geophysics, 45-74pp., 1990. 

3. D.E. Sheriff,  Geldhart, L.P., “Exploration seismology”. Cambridge Univ. Press, 1995. 



 
Международна научна конференция  
“Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 12 – 14 септември 2008 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design and Construction, 12 – 14 september 2008, Varna, Bulgaria 

- 271 - 

СЕИЗМИЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СИЛОВ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАТОР 

Димитър Стефанов 1 

Резюме 

Целта на настоящия доклад е да демонстрира процедура и резултати от сеизмичната 
квалификация на силов понижаващ трансформатор. Разработен е три-дименсионален 
изчислителен модел с крайни елементи. Анализът е извършен за две сеизмични нива, 
означени като “Сеизмично натоварване с интензивност I” и “Сеизмично натоварване с 
интензивност II”. Сеизмичното натоварване съответства на възвръщащ период от 260 години 
за сезмично ниво I и 1300 години за сезмично ниво II. Сезмичният анализ е извършен като се 
прилага методът за интегриране във времето. Този метод е избран поради силното влияние 
на взаимодействието земна среда – конструкция и високото ниво на сеизмично въздействие. 
Използването на “композитно затихване” дава възможност за по-реалистично отчитане на 
затихването в земната основа по време на силно земетресение. Определени са вътрешните 
усилия във всички важни елементи на трансформатора. Направена е проверка на капацитета 
на критичните сечения на тези елементи. 

 

 
SEISMIC QUALIFICATION OF POWER ELECTRIC TRANSFORMER 

Dimitar Stefanov 1 

Abstract 

The aim of the paper is to demonstrate the procedure and results of the seismic qualification 
of Step-Down Transformer. Three-dimensional finite element model is developed. The analysis is 
performed for two seismic levels named "Earthquake load intensity I" and "Earthquake load 
intensity II". The earthquake loading is based on a return period of 260 years for earthquake load 
intensity I and on a return period of 1300 years for earthquake load intensity II. The seismic 
analysis is performed using the time history analysis. The method is chosen because of very strong 
soil-structure interaction and high level of the seismic input. The "composite damping" gives the 
possibility to account more realistically the damping in the soil during strong earthquakes. Internal 
forces are derived for all important elements of the transformer. The seismic capacity is checked for 
critical cross sections in these elements.  
 

                                                 
1 Assoc. Prof., Dr., Eng., Bulgarian Academy of Sciences, Central Laboratory for Seismic Mechanics and Earthquake 
Engineering, Sofia – 1113, Acad. G. Bonchev str., Blok 3 



 

- 272 - 

1. INTRODUCTION 

The equipment for this seismic qualification is a Step-Down Transformer, Rated power 
27/45MVA, Voltage level 132/34.5kV, designed by “HYUNDAI Heavy Industries” – Bulgaria. 
There are several main parts of the transformer: the active part, transformer base, tank and cover, 
high and low voltage bushings, conservator and radiators. The general drawing is shown in Figure 
1. The equipment is expected to be mounted on a massive reinforced concrete foundation. The base 
detail of the transformer is shown in Figure 2.  

 
2. DEFINITION OF THE SEISMIC EXCITATION 

Generally there are two seismic levels named "Earthquake load intensity I" and "Earthquake 
load intensity II". The earthquake loading is based on a return period of 260 years for earthquake 
load intensity I and on a return period of 1300 years for earthquake load intensity II. 

The intensity I horizontal design earthquake load is derived from the elastic design response 
spectrum Sa,h reflecting a 33% g design horizontal acceleration at ground level, and 5% damping 
factor: 

S a,h (T) =  0,585 0.56 (1+T/0.1 1.5) .g       for T < 0.10s 

S a,h (T) =  0,585 1.40 g            for  0.10s  < T <  0,40s  

S a,h (T) =  0,585 1.40 (0.40/T) g                 for 0.40s < T 

where T is the natural period of the system in seconds and g is the gravitational constant. 
The intensity II horizontal design earthquake load is derived from the elastic design response 

spectrum Sa,h reflecting a 56% g design horizontal acceleration at ground level, and 5% damping 
factor: 

S a,h (T) =  0.56 (1+T/0.1  1.5)  g       for T < 0.10s 

S a,h (T) =  1.40 g                for  0.10s  < T <  0.40s  

S a,h (T) =  1.40 (0.40/T) g                  for 0.40s < T 

 
Figure 1 General drawing of the transformer 

 
Figure 2 The base detail of the transformer 
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3. FINITE ELEMENT MODEL OF THE TRANSFORMER 

The transformer is a very complex equipment and it is impossible all components to be 
included in the model. The seismic analysis is concentrated on several critical elements, which can 
be damaged during a strong earthquake. 

The three-dimensional FE model consists of 24048 nodes, 220 beams and 25392 plane 
elements. A general view of the model is shown in Figure 3. The models are build using pre-
processor FEMAP and computer code STARDYNE. 
 

 
Figure 3 General view of the transformer model 

The transformer cover, tank and tank base are modeled by plane elements. The high and low 
voltage bushings are modeled by beam elements. The mass of the bushings is equally distributed 
along the element length. The radiators are modeled by beam elements. The mass is distributed in 
the three vertical elements. The mass of the ventilators is added to the radiators at the end of the 
transformer.  

The active part is modeled by beam elements. The FE model is shown in Figure 4. The mass 
is distributed in the six vertical elements. The 12 small vertical elements are used to asses the shear 
forces from the inertial loads to the tank base of the transformer. The upper zone of the active part 
model is connected with small plane elements to the transformer cover.  

The conservator is modelled by plane elements. In order to asses the internal forces in the 
supporting structure a modification is done. The supporting structure is modelled by beam elements 
and stiffeners (plane elements). The FE model is shown in Figure 5.  

In order to calculate the seismic forces, acting on the top surface of the foundation, additional 
modification of the model is done. The fine mesh on the top surface of the foundation is separated 
from the other course mesh. The two parts are connected by 6 short and very stiff beams. The 
calculated internal forces in these beams give the possibility to evaluate the global forces acting on 
the top surface of the foundation. 

The soil-structure interaction is modeled by spring elements. Using the methodology  "elastic 
half space" (Prakash, 1986) the values of translational and rotational stiffnesses and the 
corresponding damping values are derived. The massive reinforced concrete foundation is modelled 
by rigid plane elements. The top surface of the foundation is modelled with fine mesh in order to 
describe the transformer base (U24). The other sides are modelled with course mesh in order to 
reduce node numbers. The soil stiffness is calculated taking into account the embedment of the 
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foundation. That's why the spring values are distributed in the nodes on the bottom of the 
foundation. The whole FE model - the transformer and the foundation is shown in Figure 6. 

 

 

 

 

Figure 4 Active part –                Figure 5 Conservator – 

FE model                     FE model 

 

 
Figure 6 The whole FE model – transformer and foundation 

4. NATURAL FREQUENCIES AND MODES 

The dynamic analysis is performed by computer code "STARDYNE". In Table 1 are 
summarised the first several natural frequencies. The first several modes are mostly local modes of 
bushings and radiators. Mode 1 is a local mode with vertical vibration of low voltage bushings. 
Mode 8 is shown in Figure 7. This is horizontal vibration of radiators. The mode 16 (Fig. 8) is a 
rotation around global X axis of the whole model.  
 

Table 1 Natural frequencies of the model 

№ Mode 1 8 16 17 20 
Frequency (Hz) 6.878 8.585 10.123 12.303 18.543 

 
The following conclusions can be drawn from the modal analysis: 
• The dynamic analysis is performed. 50 natural modes are considered  up  to 39 HZ; 
• The global response of the complex FE model is influenced very strong from the soil-

structure interaction. In such cases the time history analysis is preferable, because it gives 
the possibility to take into account the soil damping more precisely. 
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Figure 7 Mode number 8                               Figure 8 Mode number 16 

5. SEISMIC ANALYSIS 

Time history analysis is chosen for seismic investigation. The computer code "STARDYNE" 
is used. It gives the possibility to use the "composite damping". The composite damping is 
calculated for every different mode and it is a function of material damping of the structure 
(transformer) and the soil damping. Generally the material damping depends on the intensity of the 
seismic excitation. For earthquake load intensity II the material damping for the transformer is 
assumed to be 0.04 of critical. The soil damping is assumed to be equal to this, calculated according 
(Prakash, 1986). For earthquake load intensity I the material damping for the transformer is 
assumed to be 0.02 of critical. The soil damping is assumed to be equal to this, calculated for 
intensity level II, multiplied by 0.5. This approach required two dynamic analyses, because the 
composite damping for two sets of modes are different.  

The seismic excitation is defined by acceleration response spectra, described in Item 2, for 
two intensity levels. In order to perform the time history analysis two sets of three component 
accelerograms are generated, corresponding to each intensity level.  

 
6. SEISMIC QUALIFICATION 

The seismic qualification is done for the final values for the internal forces. The internal 
forces are bending moments and shear forces in two perpendicular directions and axial forces.  

Normal (tensile or compressive) and shear stresses are calculated for every critical cross 
section of the elements under consideration. The normal stresses are calculated from the action of 
axial forces and the bending moments. The maximum stresses are compared with the allowable 
(permissible)  ones. 

The critical cross section of the high voltage bushings is the connection of the bushings to the 
transformer tank. The capacity is checked for tensile and shear stresses for tube section with 
dimensions: outer diameter D = 0.516 m, thickness t = 8 mm. Additional check is done for the 
supporting elements of the high voltage bushings. The high voltage bushings are fixed to the tank 
by two stiffeners and bolts. The dimensions of the stiffeners are big enough, that is why two groups 
of bolts are checked for maximum shear stresses. 

The critical cross section of the low voltage bushings is the attachment to the transformer 
tank. The values of the seismic forces are compared with the values of the so called “cantilever 
test”. These values are determined from the producer of the bushings and usually are the maximum 
allowable shear force, applied at the end of the bushings. 
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There are two critical cross sections for the radiators. The first one is the attachment of the 
radiators to the transformer tank. There are two stiffeners (one horizontal and one vertical) at the 
connection between tube section and transformer tank. In fact the joint cross section in one direction 
consists of one tube (outer diameter D = 89 mm, thickness t = 4 mm) and one stiffener (length = 
9 cm, thickness = 10 mm). The capacity is checked for tensile and shear stresses. The second 
critical cross section is the cross section of the header tube next to the flange connection. Usually 
the tensile stresses at this cross section are very high and they must carefully assess.  

Generally for horizontal loads the active part (which is the heaviest part of the transformer) is 
fixed to the tank base and to the transformer cover. The active part is fixed to tank base by means of 
4 nibs. Every nib is a tube with outer diameter D = 78 mm and thickness t = 21 mm. The active part 
is fixed to the transformer cover by 12 bolts with diameter 30 mm. The shear capacity of the nibs 
and bolts is checked.  

The critical cross section of the conservator supports (steel section L 75/75/8) is above the 
stiffeners. They are checked for tensile and shear stresses.  

The anchoring of the transformer is checked for Earthquake load intensity II. The retaining 
moments are bigger than the overturning moments. Therefore there are no tensile stresses in the 
anchor bolts. The number of anchor bolts is 16 ф20. They can bear a total shear force of 678.4 kN, 
which is greater than the seismic shear force of 362.5 kN. Therefore the number of anchor bolts is 
enough to bear the seismic shear force. 

 
7. CONCLUSION 

Seismic analysis is performed for seismic qualification of Step-Down Transformer, Rated 
power 27/45MVA, Voltage level 132/34.5kV, designed by “HYUNDAI Heavy Industries” – 
Bulgaria. 

Three-dimensional finite element model is developed. This model gives the possibility to 
investigate the 3-D response of the complicated structure composed by parts different in stiffness, 
height and distribution in plan and takes into account the interaction between the transformer, 
foundation and soil. 

The seismic analysis is performed using the time history analysis. The method is chosen 
because of very strong soil-structure interaction and high level of the seismic input. The "composite 
damping" gives the possibility to account more realistically the damping in the soil during strong 
earthquakes. 

Internal forces are derived for all important elements of the transformer. The seismic capacity 
is checked for critical cross sections in these elements.  

The procedure proposed has been successfully applied for the seismic qualification of several 
heavy power transformers, produced for different counties with different soil and seismic 
conditions. 

 

REFERENCES 

Prakash J., Soil Dynamics, 1986. 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The author gratefully acknowledge the good cooperation with the colleagues from 
“HYUNDAI Heavy Industries” – Bulgaria. 



 
Международна научна конференция  
“Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 12 – 14 септември 2008 г., Варна 

International Conference 
on Civil Engineering Design аnd Construction, 12 – 14 september 2008, Varna, Bulgaria 

 

- 277 - 

ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, 
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЕС 8 – НЯКОИ ОСНОВНИ 

ПРИНЦИПИ И КОЕФИЦИЕНТИ 

Елена Васева 1 Здравко Бонев 2 Румен Гуглев 3 

Резюме 

В представения доклад са показани принципни постановки относно сеизмичното 
осигуряване на стоманобетонни конструкциин, залегнали в ЕС 8, както и връзката им с 
концепцията, възприета в НПССЗР – 87, които са взети под внимание при създаването на 
Наредба № 02/07.  

Дадени са пояснения относно основни термини и принципи, залегнали в ЕС 8 като 
дуктилност, коефициент на поведение, връзка на коефициента на поведение и коефициента 
на реагиране, дефиниране на класове на дуктилност, методика за определяне на коефициента 
на поведение, респективно коефициента на реагиране, алтернативен подход за определяне на 
коефициент на реагиране чрез целеви премествания. 

Паказано е съответствие между типовете конструктивни системи, прилагани у нас и 
класификацията, дадена в ЕС 8, както и съответните стойности на коефициентите на 
поведение и коефциентите на реагиране.  
 

 

DESIGN OF R/C STRUCTURES ACCORDING EC 8 – BASIC 
PRINCIPLES AND SOME COEFFICIENTS 

Elena Nikolova Vaseva 1, Zdravko Petkov Bonev 2, Rumen Guglev 3 

Abstract 

The basic principles for seismic assessment of R/C structures according EC 8 and 
relationships with the concept in Bulgarian Seismic Code 87 which are take into account in the new 
regulation № 07/02 are shown.  

The explanations concerning new terminology and principles in EC 8 as ductility, behaviour 
factor, the relationship between behaviour factor and response coefficient, class of ductility, 
methodology for estimation of the behaviour factor and response coefficient are given, The type of 
structural systems, applicable in Bulgaria and the classification given in EC 8, as well as and the 
values for q and R. 
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1. Въведение 

В представения доклад са показани принципни постановки относно сеизмичното 
осигуряване на стоманобетонни конструкциин, залегнали в ЕС 8, както и връзката им с 
концепцията, възприета в НПССЗР – 87 [1] и Наредба 02-07 [4]. Целта на направения анализ 
е до влизане окончателно в приложение на Европейските стандарти през 2010 г. нашата 
инженерна колегия да се запознае с основните принципи и терминология на 
евростандартите, както и на съществуващата връзка на тези принципи и на някои от 
коефициентите, с тези, които се прилагат в действащата в момента Наредба 2 – 07. 

 
2. Типове стоманобетонни конструктивни системи 

При стоманобетонните конструкции първата стъпка е да бъдат уточнени типовете 
конструктивни системи, от гледна точка на тяхното поведение при сеизмични въздействия, 
съобразявайки се с най-често прилаганите у нас строителни системи, както и съответствието 
с типовете, предложени в ЕС8 [2]. В ЕС 8 стоманобетонните конструкции, в зависимост от 
тяхното поведение при хоризонтални сеизмични въздействия, са класифицирани в няколко 
конструктивни типове, 

За монолитни стоманобетонни конструкции в Наредба № 02-07 – Таблица 3 е показано 
съответствието между типовете конструктивни системи, дадени в Европейските норми 
“Еврокод 8” и тези, които се използуват в строителната практика у нас и които са включени в 
НССЗР – 87. Направеното съответствие се основава на анализ на особеностите в реагирането 
на отделните типове конструктивни системи при сеизмични въздействия (коравина при 
хоризонтални натоварвания и съответни динамични характеристики –периоди и форми на 
трептене, механизми на дисипациа на енергия и др.). В колона 1 на Таблица 3 е дадена 
общата класификация, а в колона 2 е дадено описание на съответните типове конструктивни 
системи, които се прилагат у нас и които са включени в НПССЗР – 87. От направената 
съпоставка се вижда, че с класификацията, дадена в Еврокод 8 могат да бъдат обхванати 
основните типове конструктивни системи, които се прилагат у нас.  

 
3. Класове на дуктилност, коефициенти на поведение q и връзката им с 

коефициeнтите  на реагиране R 
 
Многодишната практика с използуването на НПССЗР – 87 показва, че коефициентът на 

реагиране R се прилага механично за редуциране на изчислителното сеизмично натоварване, 
без да е ясна връзката между него и дуктилността на конструктивните системи, както на етап 
моделиране и изчисление, така и при оразмеряване и конструиране. Прилагането на 
правилата за детайлиране, дадени в приложение № 4 от НПССЗР – 87 до известна степен 
гарантират сигурността на конструкцията при приетите предварително стойности на 
коефициента на реагиране R, при определяне на изчислителното сеизмично натоварване, но 
в много случаи това не е достатъчно. 

Много по-коректен е подходът, възприет в Еврокод 8, където ясно е посочена връзката 
между дуктилността на една или друга конструктивна система, с поставянето й в съответния 
клас на дуктилност и съотвестващия й коефициент на поведение q, с който също се редуцира 
сеизмичното натоварване. Към това се добавят и различни правила за оразмеряване и 
различни детайли за конструиране. Съществува логична връзка между анализ, оразмеряване 
и конструиране на сградите при дадено сеизмично въздействие.  

В големи детайли тези зависимости са развити в разработената през 2002 г. Концепция 
за определяне на националните параметри за проектиране на строежи в сеизмични райони 
[3]. Тук ще покажем само някои от основни термини и принципи.  

 
3.1. Основни дефиниции и принципи, залегнали в ЕС 8 
Поведението и сигурността срещу разрушение на конструкциите при сеизмично 

въздействие не зависи само от основните при статично натоварване характеристики – носеща 
способност и коравина, но съществено зависи и от характеристиките – дуктилност, 
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деформативност и затихване (демпфиране). Колкото по-големи са стойностите на последните 
характеристики, толкова повече може да бъде редуцирана големината на ефективно 
действащото върху конструкцията сеизмично натоварване и да бъде дисипирано по-голямо 
количество енергия.  

Дуктилността /дефиниция от EC 8 по CEB/ това е способността една конструкция или 
конструктивен елемент да разсейва значителна енергия чрез нелинейно поведение 
/пластифициране/ при циклично деформиране с големи амплитуди, без съществено 
намаление на носещата способност. В понятието се включва способността да се понасят 
големи деформации без да се стига до пълно разрушение. Числено дуктилността се определя 
с коефициента на дуктилност µ. Той може да се дефинира като отношение на граничното 
преместване (обобщено) ∆u към преместването при начално пластифициране ∆y на система с 
една степен на свобода, т.е. µ =  ∆u/∆y. В частност могат да се дефинират дуктилности по 
кривина µϕ, по завъртане µφ или по преместване µ∆. Съществуват зависимости между 
различните видове дуктилности. Голяма дуктилност обикновено имат стоманобетонни 
гредови елементи, работещи на огъване. Елементи, подложени на нецентричен натиск с 
малък ексцентрицитет (например колони) притежават малък коефициент на дуктилност. 
Конструктивни елементи подложени на срязване имат също малка дуктилност. При 
конструирането основното е да се осигури максимално използуване на якостта на 
армировката както при огъване, така и на напречната армировка при сеизмични въздействия. 
За постигане на желана глобална дуктилност е необходимо да се осигури достатъчна локална 
дуктилност, което се определя от (1) добра дуктилност по кривина във всички критични 
зони; (2) завишена носеща способност в критични зони на елементи, подложени на натиск 
(колони) или на срязване (къси греди или колони); (3) армировка с добра пластична 
деформативност; бетон с повишена якост; (4) отношението на опънната якост на стоманата 
към границата на провлачане да бъде не по-малко от 1,3. 

За първи път в ЕС8 дуктилността на конструктивните елементи е свързана с класове на 
дуктилност на конструкцията като цяло. Съобразно способността на конструкциите да 
дисипират енергия и да имат общо дуктилно поведение се приемат три класа на дуктилност, 
означени като клас ниска, средна и висока дуктилност. За постигане на определен клас 
дуктилност са съставени подробни критерии. Нисък клас на дуктилност се препоръчва само 
за райони с ниска сеизмчина активност, със съответстващ Коефициент на сеизмичност  кс < 
0.15 Правилата за детайлиране в този случай са идентични с тези дадени в съответните 
норми за стоманобетонни конструкции. Другите два класа: “висока” и “средна” отговарят на 
сгради изчислени, оразмерени и конструирани (детайлирани) в съответствие със 
специфичните правила за сеизмично осигуряване, даващи възможност конструкциите да 
реагират по начин осигуряващ стабилно поведение с голяма дисипация на енергия при 
повтарящи се знакопроменливи натоварвания без да понесат крехки разрушения. За 
осигуряване на подходяща степен на дуктилност за двата класа на дуктилност “висока” и 
“средна” трябва да бъдат изпълнени определени оразмерителни процедури и конструктивни 
изисквания за всички конструктивни елементи. В съответствие с различната налична 
дуктилност за двата класа дуктилност се предвиждат и различни стойности на коефициента 
на поведение q. Дуктилността е основният фактор, който влияе върху числената стойност на 
коефициента на поведение. В смисъла на горното коефициента на поведeние q изразява 
баланса между носеща способност и кщапацитет за дисипация на енергия.    

За разлика от други стандарти за сеизмично осигуряване в ЕС8 е предвидена и 
процедура за проверка, обосноваване на приети вече в изчисленията стойности, както и за 
определяне на коефициента на поведение за конструктивни системи, които са извън дадената 
класификация  Използуват се следните основни зависимости  q = q0 kw ≥ 1.5, където q0   е 
основна стойност на коефициента на поведение, зависеща от типа конструктивна система и 
от нейната регулярност по височина; kw коефициент, отразяващ преобладаващата форма на 
разрушение в конструктивни системи със стени. За сгради, които са регулярни по височина, 
основната стойност на коефициента на поведение за различните типове конструктивни 
системи е дадена в Таблица 1. 
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Таблица 1 Основни стойности qo на кофициента на поведение за регулярни по височина 
стоманобетонни конструктивни системи 
 

ТИП НА КОНСТРУКЦИЯТА DCH DCM 

1 2 3 
1. Рамкови системи 
2. Смесени  конструктивни системи 
3. Система от стени, свързани с греди 

4.5 αu/α1 
 
 

3.0 αu/α1 
 
 

4. Система от стени, несвързвани с греди 4.0 αu/α1 3.0 

5. Системи, деформируеми при усукване 3.0 2.0 

6. Система “обърнато махало” 2.0 1.5 
 

За сгради, които не удовлетворяват изискването за регулярност по височина, 
стойностите на q0,  дадени в Таблица 1 трябва да се редуцират с 20%      

αu/α1  - коефициент на завишена носеща способност – основен параметър за определяне 
на основната стойност на коефициента на поведние q0 за най-често срещаните 
стоманобетонни конструктивни системи.  

α1 - множител за хоризонталното сеизмично въздействие, при което настъпва достигане 
носещата способност на огъване в елемент от конструкцията, при условие, че всички 
останали изчислителни въздействия остават непроменени;  

αu - множител за хоризонталното сеизмично въздействие при условие, че всички 
останали изчислителни въздействия остават непроменени, при което  се формират пластични 
стави в достатъчен брой сечения, необходими за появата на обща неустойчивост на 
конструкцията. Тeзи коефициентr могат да бъдат определени с нелинен статичен глобален 
анализ /Pushover/. При липса на прецизни изчисления за отношението αu/α1 за регулярни по 
височина конструкции в Таблица 2 са дадени препоръчителни стойностите на това 
отношение за основните видове стоманобетонни конструктивни системи. 

 
Таблица 2 

 Вид конструкция αu/α1 

Едноетажни сгради с едно и многоотворни 
рамки 1.1 

Многоетажни едноотворни рамки 1.2 

Рамкови системи или 
еквивалентни на 
рамкови смесени 
системи 

Многоетажни многоотворни рамки; 
Еквивалентни на рамкови смесени системи 

1.3 

Стенна конструктивна система с две стени 
в едно направление несвързани с греди 

1.0 

Система от стени несвързани с греди 1.1 

Стенни системи или 
еквивалентни на 
стенни смесени 
системи 

Еквивалентна на стенна смесена система 
(стенно –рамкова); 
Система от стени, свързани с греди 

1.2 

 
По-високи стойности на това отношение могат да бъдат доказани със съответни 

изчисления с глобален нелинеен статичен анализ “push-over”, описан в [1];[3], като 
максимално възможната стойност на отношението αu/α1  , която може да се използува при 
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проектиране е 1.5, дори ако със споменатия по-горе анализ са получени по-високи стойности. 
 
3.2. Коефициент на реагиране R в НПССЗР – 87 

Този коефициент е в основата на концептуалните принципи на сеизмичната сигурност 
на строителните конструкции, залегнали в НПССЗР – 87, които са идентични с тези в ЕС8. 
Той е свързан главно с дуктилността и деформативността на материалите и конструктивните 
елементи, както и с принципите на композиране на конструктивните системи и 
детайлирането на конструктивните елементи и съединения. Коефициентът на реагиране R 
представлява реципрочна стойност на коефициент на поведение q, въведен в Европейските 
норми – ЕВРОКОД 8 (R = 1/q ). 

Коефициентът на реагиране R се използува за  редуциране на сеизмичните сили, които 
са определени чрез линеен анализ при еластично реагиране на конструкцията, с който се 
взема под внимание действителното и нелинейно реагиране. В НПССЗР няма дефиниция и 
пояснения за физическия смисъл на този коефициент, нито е паказана връзка между 
стойностите му и правилата за детайлиране, дадени в съответните приложения. 

 
3.3. Сравнителен анализ на стойностите на коефициента на поведение q и на 

коефициента на  реагиран R 
 
В таблица 3 са показани основните типове стоманобетонни конструктивни системи и 

съответните основни стойности на коефициента на поведение qo за регулярни по височина 
системи, съгласно ЕС8. В колони 2 и 5 са показани стойностите на q0 в зависимост от 
конкретно предписани стойности на съотношението αu/α1 , съответно за клас на дуктилност 
H и M. В колони 3 и 4 на таблицата са дадени минималната и максимална стойности на 
основния коефициент на поведение q0, определени при съответните отношения αu/α1 =1 и 
αu/α1 =1.5 за клас на дуктилност H. Аналогично в колони 6 и 7 са показани съответните 
стойности за клас на дуктилност М. За конструктивни системи с поредни номера III.1 и III.2 
в същата таблица, стойностите на основния коефициент на поведение q0 не зависят от 
отношението αu/α1 и се различават само  по отношение на класа на дуктилност. В колона 8 за 
сравнение е  показана реципрочната стойност на коефициента на реагиране R от НПССЗР – 
87. От направената съпоставка е видно, че посочените стойности на коефициента на 
поведение qo за висок клас на дуктилност H са по-високи от стойностите на коефициента на 
реагиране в НПССЗР – 87 за всички типове конструктивни системи. Същата тенденция се 
наблюдава и при прилагането на предписаните в ЕС8 стойности за отношението αu/α1 за 
всички видове конструктивни системи – колона 2 на таблица 3. Най-малка е разликата между 
коефициента qo в ЕС 8 и коефициента 1/R в НПССЗР – 87 при приемане на отношението 
αu/α1 равно на 1 – колона 3 на същата таблица. Стойностите, дадени вТаблица 3 колона 2 и 5 
за посочените конструктивни системи, както и тези в колони 4 и 7 за конструктивни системи 
с поредни номера III.1 и III.2 от същата таблица за съответните класове на дуктилност H и M 
трябва да се прилагат заедно с  процедурите за оразмеряване и детайлиране, подробно 
описани в съответните части на ЕС 8.  

 
На основание на направения сравнителен анализ на числените стойности на 

коефициента на поведение за различните конструктивни системи и класове на дуктилност, на 
правилата за конструиране, дадени в ЕС 8 и съответно в НПССЗР – 87, както и на инженeрна 
оценка на тези стойности може да се направи извода, че коефициентите на реагиране са най-
общо близки до тези отговарящи на клас на дуктилност М в ЕС 8 за препоръчаните в ЕС 8 
стойности на коефициента на завишена носеща способност. Прилагането на стойностите от 
ЕС 8 за клас на дуктилност М е в полза на сигурността. Важно е да се има впредвид, че 
приемането на коефициент на поведение, който не съответства на приетите правила за 
детайлиране на конструктивните елементи е равностойно на осигуряване на конструкцията 
за натоварване, различно от определеното по нормите. 
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Таблица 3 

I. Рамкови или еквивалентни на рамково смесени системи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 DCH -qo DCM – qo 1/R 
 αu/α1   

1.1 
min 

1 
max 
1.5 

αu/α1  
1.1 

min 
1 

max 
1.5 

 

I.1 Едноетажни 
сгради с едно и 
многотворни рамки  

4.95 4.5 6.75 3.3 3.0 4.0  

    

 αu/α1   
1.2 

min 
1 

max 
1.5 

αu/α1  
1.2 
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Заключение 

Направеният кратък анализ показва общата концепция, залегнала в ЕС 8 и НПССЗР – 
87 по отношение сеизмично осигуряване на стоманобетонните конструкции. Нашата 
инженерна колегия с допълнително уточняване на някои термини и принципи няма да бъде 
затруднена при прилагането на ЕС 8 у нас. Предложените в ЕС 8 процедури за определяне 
и/или проверка на коефициента на поведение q, респективно коефициента на реагиране R, с 
помощта на използуваните от проектантите програмни продукти за моделиране и динамичен 
анализ на конструкциите дават една допълнителна възможност за вариантни изследвания, 
особено на отговорни конструкции, като в същото време дейността на проектанта не се 
затруднява. Определянето на коефициента на реагиране по изчислителен път има и друго 
важно предимство: много често конструкциите не попадат точно в направената 
класификация и ползването на препоръчаната стойност в нормите среща затруднения. 
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