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Резюме 
В настоящата работа е показано приложението на хибридна матрица, получена чрез 

модифициране на функционала на Райснер, при определяне на стойностите на обобщени 
възлови неизвестни усилия и премествания в многослоен краен елемент.  

Теоретичната обосновка при формиране на хибридния модел е публикувана в [1]. 
В конкретната изчислителна процедура е направено сравнение на получените чрез 

предложената матрица резултати за обобщените възлови неизвестни в трислойна греда при 
използване на краен елемент с десет степени на свобода, с резултатите от решението на 
същата греда, проведено в [2] като решение по МКЕ „в премествания” (еднополеви модел). 

Сравнението показва пълно съвпадение на резултатите. При това чрез хибридната 
матрица непосредствено, а не като последваща процедура, могат да се определят възловите 
стойности на усилията. 

 
Ключови думи: потенциална енергия, краен елемент, хибридна матрица, обобщени 

възлови неизвестни  
 

EVALUATION OF BASIC UKNOWNS OF 10 DOF'S MULTI-LAYER FINITE ELEMENT  
 

Rumen G. Apostolov 1, Konstantin S. Kazakov 2, Mihail M. Kishkilov 3, Banko P. Bankov 4 

Abstract 
This paper is devoted to the application of a hybrid matrix, based on a modification of the 

Reissner's functional, to be calculated the generalized nodal unknowns of multi-layer finite element, 
as generalized displacements and stresses. The theoretical validity of such an element is shown in 
[1]. 

The results, obtained by the proposed matrix and concerning the generalized nodal unknowns 
for a three layered beam are compared with the results, obtained by FEM and demonstrated in [2].  

The juxtapose gives good agreement of the results. 
The proposed hybrid matrix can directly be used the nodal stresses to be evaluated. 
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В [1] е направено цялостно изложение на обосновката и процедурите за определяне на 
стойностите на възловите неизвестни за гредови многослоен краен елемент с десет степени 
на свобода чрез модифициране на известния функционал на Райснер ([3]) за потенциалната 
енергия на подобен огънат елемент:  

( ) *d vol U VR vol
Π − +∫= σDΔ                                                                             (1) 

и използване по-нататък на получената пак там хибридна (от смесен тип) матрица. 
В горния израз *U  е допълнителната енергия, а V  е потенциалът на външните сили. 
Използвайки споменатата хибридна матрица и следвайки методологията в [2] за 

определяне по Метода на крайните елементи на усилия, премествания (линейни и/или 
ъглови) и техни производни, а така също и на усилия и премествания „от по-висок порядък” 

, , ,M Q w ϕ  и т.н. − получаваме възможност за непосредствено (като резултат от 
специфичната структура на матрицата и на разрешаващите уравнения) определяне на 
числените стойности на неизвестните възлови усилия - , , ,M Q M Q .  

По такъв начин – и това е съвсем очевидно дори само от подобен текстов изказ - се 
освобождаваме от необходимостта за допълнително (последващо) определяне на възловите 
стойности на усилията като изчислителна процедура на база на получените числени 
стойности на възловите премествания когато числените стойности на усилията са основен 
проблем на изследването. 

Споменатите величини „от по-висок порядък” са дефинирани в [2], отделени са при 
прегледа на общия ефект от външното натоварване в самостоятелна група, получават се като 
крайни стойности при пресмятане на възловите неизвестни и по същество отразяват идеята 
на предлагания там метод на „разделените провисвания”. 

Тази идея, представена съвсем накратко, е, чрез въвеждане на т.н. функция на 
срязването ( )xχ  по дължина на многослойния елемент (греда) да се разграничат (отделят) 
огъвните от срязващите компоненти в общата реакция на многослойната структура срещу 
външното статично приложено въздействие.  

Както е отбелязано в [2], по този начин се оказва възможно и свеждането на двумерната 
по същество задача за огъване на многослоен линеен елемент до едномерна задача - с всички 
благоприятни последствия  по отношение на формулировка и числено реализиране.  

Теоретична основа на „метода на разделените провисвания” е приемането, че в полето 
на преместванията общото напречно преместване за точки от произволно ниво на 
многослойната греда съдържа част – резултат само и единствено на деформацията от 
срязване. Това провисване, означено с w  - провисване „под черта”, обобщено линейно 
напречно преместване – както и свързаните с него и също поставени „под черта” ъгъл на 

завъртане 
d w

dx
ϕ =  и кривина 

2

2
d w

dx
κ = −  - са всъщност аналози на едноименните 

деформационни феномени, които се пораждат от действието само на огъващите моменти, 
така че, в крайна сметка, при общото представяне на провисвания, ъгли на завъртане и 
кривини, тези от тях, които са резултат от срязването, се формулират и представят 
самостоятелно и независимо.  

Както е дефинирано в [2] (същотото е споменато в [1] и [4]), съгласно общата 
постановка на хибридните методи на преместванията, при изследване на поведението на 
крайни елементи с такъв тип методика се използва не едно апроксимиращо поле (на 
преместванията), а няколко полета и в този смисъл хибридните методи са определен тип 
алтернатива на еднополевите методи: в конкретния случай по областта на крайния елемент 
са въведени поле на преместванията и поле на напреженията. 

Представянето на тези полета е направено в [1]. 
Специално внимание ще обърнем върху обстоятелството, че подобна на поставената 

тук задача за определяне на стойностите на възловите неизвестни (компонентите на вектора 
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на неизвестните, който, поради физическата природа на тези компоненти не е еднороден, а е 
също хибриден – от „смесен” тип) със съпоставяне на резултатите от решение по МКЕ в 
премествания за многослоен краен елемент с 12 степени на свобода, е решена в [4]. 

Поради директната връзка между моментите без черта и тези „под черта”, 
осъществявана чрез коефициенти ci  ( 1, 2i = ) – отношения между коравини, които се 
изчисляват еднократно за всеки конкретен случай и отразяват разположението, якостните 
характеристики и мощността на слоевете – в [1], а също така и тук, моменти „под черта” не 
фигурират в полето { }σ  на обобщените напрежения – ф-ли (2) и (3) - тъй като могат лесно да 
бъдат получавани впоследствие от стойностите на „огъвните моменти” и оттук стигаме до 
многослоен краен елемент с десет (вместо 12) степени на свобода – фиг. 1.  
 

 
 

фиг. 1: Многослоен (трислоен – „сандвич”) елемент с десет степени на свобода 
 

Т.е. полето на напреженията се представя чрез линейна комбинация на възловите 
моменти: 

( ) { }1
2

L x x M
M x

ML L

−
=
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 ,                                                                   (2) 

а моментите „под черта” се получават от: 

11

cM
M

D
= .                                                                                           (3) 

В последната формула с c  е означена стойността ( )1 2c c c= ≈ , като тази 
приблизителна еднаквост (равенство) изрично е подчертана  в [2] /стр. 105/. 

Самите коефициенти се получават от изразите: 

12 22;1 2
11 12

D D
c c

D D
= =                                                                                           (4) 

и     ( ) ( )

( ) ( )

2 2 ;11
1

;12
1

2 2 ;22
1

ak
D E z dA E b z dzk k kA ak

ak
D E z zdA E b z zdzk k k k kA ak

ak
D E z dA E b z dzk k k k kA ak

ψ ψ

ψ ψ

= =∫ ∫
−

= − = −∫ ∫
−

= =∫ ∫
−

                                   (5) 
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Конкретно в случая изследването е проведено върху трислойна греда с правоъгълно 
напречно сечение, която като статическа схема, натоварване, структура на сечението и т.н. 
повтаря условията в примера, представен в [2] и разгледан също в [4] – идеята е 
параметрично представените резултати, получени при теоретичното изследване по Метода 
на крайните елементи „в премествания” с еднополеви модел, а също така и цитираната 
експериментално установена стойност на провисването в средата на простата греда - фиг. 2 - 
да се ползват за контрол на получаваните тук и в [4] резултати. 

На фиг. 3 е показано напречното сечение на трислойната греда и са показани 
съставящите слоеве с данни за тяхната дебелина и за механичните им характеристики. 

Поради симетрията в схемата и натоварването, гредата се представя като съставена от 
два крайни елемента, поставени при идентични и равностойни условия. Разглеждаме един от 
тях (примерно левия) и записваме съответните гранични условия – формули (6). 
 

 
фиг. 2: Статическа схема и натоварване 

 

( )
( )
( )
( )

6

7

0 0;1 3

0;2

0 0;1

0;2 10

w w q

L q

w w q

L q

ϕ ϕ

ϕ ϕ

= = =

= = =

= = =

= = =

                                                                  (6) 

 
Пълната система от 10 уравнения с 10 неизвестни има вида: 
[ ] { } { }K mix q R=                                                                                           (7) 
или 

фиг. 3 
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11 12

21 22

⎡ ⎤Ω Ω
⎢ ⎥
⎢ ⎥Ω Ω⎣ ⎦

1 2 1 1 2 2 1 1 2 2
T

M M w w w wϕ ϕ ϕ ϕ⎢ ⎥⎣ ⎦ =  1 2 21 2 1 2 1
T

F F F Fϕ ϕ⎢ ⎥⎣ ⎦M M M M1 2 ,             (8) 

като членовете на хибридната матрица са получени и показани в [1]. 
При конкретните гранични условия (6) решаваме система не от 10, а от 6 уравнения с 6 

(вместо 10) неизвестни. 
Решението е извършено в среда на Matlab 6.5. 
 
Съобразно (6) векторът на обобщените  възлови неизвестни ще има вида: 

{ } 1 2 1 2 1 2
T

q M M w wϕ ϕ= ⎢ ⎥⎣ ⎦ .                                                                                            (9) 

Векторът на възловите сили и възлови премествания (векторът на свободните членове 
на системата (7)) с оглед на конкретното външно натоварване ще се представи чрез: 

 

{ } 000 00
2

T
F

R =
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

.                                                                                                        (10) 

Променената хибридна матрица се получава от [ ]K mix , като от структурата и обаче 
отпаднат тези редове и стълбове, които са свързани със (носят номера на) степените на 
свобода, по направление на които има наложени връзки (виж отново граничните условия) - 

0; 01 1w w= = , т.е. 0; 073q q= =  или които имат нулеви стойности съобразно 

симетричното деформиране – в случая нулева стойност на завъртанията ϕ  и ϕ  на сечението 

в средата на гредата - т.е. . 06 10q q= = . 

Ако означим тази матрица с [ ] ,1K mix , то тя ще изглежда така: 

[ ] ,1K mix =
A B
TB C

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

 ,                                                                                                (11) 

като         
2 12
1 26 11

c L
A

D
= − ⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦
;

( )
1 12

0 1 0 12 1

c L L
B

L c c

− −
=

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

; 

C = 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( )

4 6 4 61 11 1 11 1 11 1 11
2 2

2 1 2 12 1 2 1
6 12 6 121 11 1 11 1 11 1 11

2 3 2 3
2 1 2 1 2 1 2 1

4 2 6 24 6 22 11 2 1 2 11 2 11 11 1 11 11 11
2 2

15 102 1 2 1 1 1 12 1 2 1 1
6 1 11

c D c D c D c D

c c L c c Lc c L c c L
c D c D c D c D

c c L c c L c c L c c L

c D c c c D c cc D c D D L D

c c L c c c L c cc c L c c c L

c D

− −
− −− −

− −
− − − −

− −
− + − −

− −− −

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
6 2 12 212 62 11 2 1 2 11 2 11 11 11 11

2 3 2 3
10 51 12 1 2 1 2 1 1 2 1 1

c D c c c D c cc D D D

c c Lc c L c c L c c c L c c c L

− −
− − − +

− − − −

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

.         (12) 

Сега, от решаването на системата (7) – със съответните корекции  и посочени по-горе 
промени в хибридната матрица и в двата вектора (и при 1 2c c c= = ) – се получава:     

{ } { }\,1q K Rmix= ⎡ ⎤⎣ ⎦  и следват резултатите от решението: 
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( ) ( )

0;1 1 2 2 2

2 4 2 44 3 ; 8 354 1 22 1812 1111

4
;8 1 9 23 911 11

FL
q M q M

F F
q cL L q w cL L

D LD L

cF cFL
q q w

D D

ϕ

ϕ

≡ = ≡ =

≡ = + ≡ = +

≡ = − ≡ = −

                          (13) 

Ако положим 
2

a
L = , то, по (13), получаваме същите стойности на същите величини, 

получени и показани на стр. 118 от [2], което потвърждава коректността в подхода при 
формиране на хибридната матрица и възможностите за успешното и прилагане при 
изследване на многослойни гредови елементи.  
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МОДЕЛ НА КРАЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ТРИСЛОЙНА ПЛОЧА С ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ГРУПОВИ НЕИЗВЕСТНИ ВЪВ ВЕКТОРА НА ВЪЗЛОВИТЕ ПРЕМЕСТВАНИЯ 

Румен Апостолов 1, Михаил Кишкилов 2 

Резюме 
В работата е представена идея за опростяване на решението, по Метода на крайните 

елементи, на правоъгълна трислойна плоча. 
Разгледан е двумерен краен елемент с 24 степени на свобода, но 12 от тях се различават 

от обичайните степени на свобода за трислоен правоъгълен краен елемент (по метода на 
„разделените провисвания”) и са получени чрез сумиране на обичайните („огъвни”) 
обобщени премествания и преместванията, свързани с влиянието на ъгловите деформации от 
срязване. 

По този начин е ползван познатият от Строителната механика подход за „групиране на 
неизвестните”, а така се постига и опростяване на математическото изследване. 

 
Ключови думи: краен елемент, степени на свобода, ъглови деформации 

 

FINITE ELEMENT MODEL FOR THREE LAYER PLATE USING GROOP 
UNKNOWN QUANTITIES IN THE KNOTS MOVING VECTOR 

Rumen Apostolov 1, Mihail Kishkilov 2 

Abstract 
In the paper an idea to simplify the solution, using FEM, for a rectangular multilayer finite 

element with 24 DOF is presented. 
Twelve from among the 24th (commonly) degrees of freedom are a sum of the DOF due to the 

bending and the correspondent DOF, due to the shearing. 
After this manner the unknowns in the general mathematical system are united follow the 

well-known procedure in the Mechanics of constructions and some simplification of the solution is 
achieved. 

 
Key words: finite element, degree of freedom, shear strains 
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В настоящата работа е показан начин за опростяване на решението на многослойни 
конструкции по МКЕ „в премествания” чрез подходящо групиране на компонентите на 
вектора на неизвестните възлови премествания. 

При това групиране се работи с компоненти, свързани с огъването и компоненти, 
отчитащи срязването, които – в стандартната процедура за използване на МКЕ по [1] – са 
ясно разграничени и са свързани със специфично дефинирани коравини на многослойната 
физическа структура. 

Подходът при опростяването може да се прилага както при едномерни, така и при 
двумерни модели на многослойни крайни елементи.  

Подобни идеи са застъпени широко в специализираната литература - [2] и мн. др.   
Най напред ще разгледаме една особеност на матрицата на коравина в случая на 

трислойна греда, а направения извод след това ще отнесем и към матрицата на коравина на 
трислойна плоча във връзка със съображения, изложени в основния референтен източник – 
[1]. 

Както е посочено там, функционалът на пълната потенциална енергия на 
многослойната греда, представен чрез разрезните усилия, има вида: 

1 10 0

1
2

l lM QM dx pwdx
c c

χ χ ϕ
⎛ ⎞

= − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫ ∫Π                                                                               (1) 

а членовете на матрицата на коравина се получават така: 

1 10 0

( ) ( )
l l

i i
ij i j i j j j

M Qk x x dx M
c c

dxσ ε χ χ ϕ
⎡ ⎤

= = − +⎢ ⎥
⎣ ⎦

∫ ∫                                                                  (2) 

В горните изрази усилията „под черта” са така наречените „усилия от по-висок 
порядък”. Те се дефинират отново чрез напреженията в напречното сечение, но в 
комбинация вече и с въведените „функция на срязването” ( )xχ χ= , чрез която се представя 
тангенциалното напрежение в произволна точка (ниво) на произволно напречно сечение: 

( )
1

,
1

zd
E b zdz x zk k k kdx bk

χ
τ τ

δ
= =∫

−
                                                                                   (3) 

и „функция на нормалата” – ( )zкψ  – чрез която се отчита депланацията на равнинните 
преди деформацията напречни сечения: 

( ) 1
'0 1

z z
z E b zdz dzk k k

G bk k
ψ

δ
= ∫ ∫

−

⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

                                                                                      (4) 

Ако въведем по четири степени на свобода във всеки от двата възела на линеен краен 
елемент − 1 1 1 1 2 2 2 2, , , , , , ,w w w wϕ ϕ ϕ ϕ  − т.е. ако векторът на възловите премествания е от осем 
елемента – Фиг. 1 –  матрицата на коравина ще има размер  8х 8  и ще се представи така: 

[ ] [ ] [ ]
[ ] [ ]4

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎣ ⎦

1 2

3

K K
Κ =

K K
                                                                                                              (5) 

Нека получим изразите за еднакво разположени елементи на три от подматриците − 
[ ] [ ] [ ]и1 2 3K , K K . Примерно, нека получим елемента с индекс (....)13 − к13 – за всяка от 
тези подматрици. 

Ще приведем отново изразите за координатните функции по [1], тъй като всички 
премествания и  усилия се изразяват чрез тях и производните им: 
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3 2 3 3 2 2

1 23 2

22 3 3

3 43 2

2 3 2;

3 2 ;

x lx l x lx l xf f
l l

lx x x lxf f
l l

− + − +
= =

− −
= =

                                                                              (6) 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1 

За подматрицата [ ]1K  елемент  к13 е получен в [1] на стр. 108 и, представен чрез 
координатните функции (съответно – производните им), изглежда така: 

к13 = 11 1 3
0

" "l

D f f dx∫                                                                                                            (7) 

Коравината D11 се записва, по [1], така: 2 2
11

1

ak
D E z dA E b z dzk k kA ak

= =∫ ∫
−

            (8) 

Нека получим същия елемент к13  за  [ ]2K :                          

к13 2
⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦K = к 1 2w w = 1 1

1 2 2 2
1 10

( )
l

w w
w w w w

M QM dx
c c

χ χ ϕ− +∫  =
"

1 1 " " "
11 3 11 1 3

10 0

l lc fD f dx D f f dx
c

=∫ ∫              (10) 

т.е. получаваме същата стойност като в  (7). 
По подобен начин да получим елемент (......)13   за подматрица [K3] : 

к13 [ ]k3  = к 1 2w w  = (
1

1 1
2 21 2 1 10

l
w w

w ww w

M Q
M dx

c c
χ χ ϕ

⎞
− + ⎟⎟

⎠
∫

uur

= 

= D11 ( )( )" "
1 3

0

l

f f dx− −∫  = D11 " "
1 3

0

l

f f dx∫                                                                (11) 

което ни дава отново получаваната за съответния елемент на другите две подматрици 
стойност.  

Понеже изчислението е проведено за произволно избран елемент на подматриците, 
получаването на едни и същи стойности дава основание да приемем с достатъчна точност, че 

L

z
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краен елемент за многослойна греда
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стандартна комбинация от възлови
неизвестни по МКЕ “в премествания” с
включване на аналозите им от срязване ;
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трите подматрици са равни помежду си.  
Този резултат, който се запазва и при двумерен трислоен краен елемент, ще ни даде 

възможност, при подходящо групиране на неизвестните и целесъобразни математически 
операции, да получим търсеното опростяване на решението, което е приведено по−надолу. 

Ще разгледаме краен елемент за тънка трислойна плоча, работеща в условията на 
огъване и срязване. Външните обшивъчни слоеве, както и средният слой – запълнителят, 
работещи съвместно – без приплъзване и отлепяне − са изпълнени от линейно еластичен и 
изотропен материал. 

В напречно направление те са несвиваеми. 
Подробно решение по МКЕ се прилага в [1], където е използван най-простият по 

геометрична форма двумерен КЕ – правоъгълен – с 24 степени на свобода – по 6 във всеки 
един от 4-те възела (Фиг. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наред с обичайните за хомогенна плоча допускания и хипотези, тук са взети под 
внимание и ъгловите деформации от срязване в запълнителя: 
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( ) ( )
xz yz

d z d zи
x dz y dz

ψ ψγ γ
χ χ∂ ∂

= =
∂ ∂

                                                               (12)     

като в тези записи  участват функциите на срязване и на нормалата (по (3) и (4)). 
По този начин се достига до решението на система от 24 уравнения с 24-те неизвестни 

степени на свобода за всеки краен елемент (КЕ), което, записано в матрична форма има вида: 
{ } [ ]{ }R q= K                                                                                                      (13) 

където: 

{ } 1 2 3 4
TR R R R R=  

{ } 1 2 3 4
Tq q q q q=                                                                                                   (14) 

Тук 

{ } { } { } { }; ; ; 1, 2,3,4
i ii i

i xi i xi i xi i xi

yi yi yi yi

R wR w
R M q R M q i

M M
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ϕ ϕ

⎧ ⎫⎧ ⎫⎧ ⎫ ⎧ ⎫
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⎩ ⎭ ⎩ ⎭ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩ ⎭ ⎩ ⎭

uur

         (15) 

където ( , )w x y  е функция на провисването (на напречните премествания), дължащо се 
на огъващите моменти, а 

 1( , ) ( )w x y C xχ=                                                                             (16) е аналог на 
провисването, свързан с отчитане на влиянието на напречното усилие. 

Както вече споменахме и показахме, оказва се, че подматрицата [K1] е равна на 
подматрицата [K2] и в обичайните случаи съвпада с матрицата на коравина за хомогенна 
плоча, огъваща се съгласно хипотезите на Кирхоф, с точност до един множител – D11 (по 

(8) – вместо цилиндричната коравина D = 
( )

3

212 1
Eh

μ−
. 

При моделиране на краен елемент по-нататък идеята е разработена и приложена върху 
значително по-сложната конструкция на трислойна плоча. 

Вместо използваните в [1] 24 обобщени премествания, тук се избират нови, също 24 на 
брой, но дефинирани както следва: 

{ } { } { }{ ), 1, 2,3,4i i i it q q q i= + = ,                 (17) 

т.е. първите 12 нови неизвестни са сумата от 12-те обобщени премествания за 
хомогенната плоча и 12-те такива, отчитащи срязването, а втората група от 12 неизвестни се 
запазва същата, както в [1].  

Очевидно е, че изборът на новите неизвестни чрез подходящо групиране на обобщени 
премествания и премествания от по-висок порядък, отчитащи влиянието на срязването, не е 
нищо друго освен използването на идеята за груповите неизвестни от строителната 
механика.  

Да означим съответните възлови реакции: 
{ } { } { } { }; , 1, 2,3, 4i i i iS R R R i= + = .       (18) 

Тогава, разделяйки общата система  на две групи уравнения, получаваме: 
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Във втората система уравнения сме добавили и извадили един и същ матричен член, 

при което, с въвеждането на (17) и (18), получаваме отново: 
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             (22) 

Ако вземем под внимание още, че в случая 0 ( 1, 2,3, 4)iR i= =  и заместим 
допълнително (21) в (22), получаваме: 
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                      (21)  

По този начин, в предлаганото опростено решение системата от 24 уравнения с 24 
неизвестни  се разделя на две системи от по 12 уравнения с 12 неизвестни  − (21’) и (22’) − за 
всеки краен елемент. 

Добре известно е, че решаването на системи от голям брой уравнения с много 
неизвестни при МКЕ се извършва най-често по методи, при които може чувствително да се 
загуби точност (Гаус и др.), в който случай се налага повторно решение с удвоена точност.  

В този смисъл всеки опит да се намали броят на неизвестните или те да се разделят на 
групи в отделни системи уравнения с по-малък брой неизвестни, е насочен към по-
ефективната реализация на МКЕ.  

От друга страна тук отново е показано, че върху аналогията между МКЕ и 
класическите методи на строителната механика могат да се изградят успешни методики при 
разработката на различни програмни продукти.  

Така че съставянето на подходяща програма, изградена върху предложеното тук 
опростено решение, ще води до подобряване на точността. 
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ФИЗИЧЕСКИ НЕЛИНЕЕН КРАЕН ЕЛЕМЕНТ НА ОГЪНАТА ГРЕДА 
 

Румен Апостолов 1, Михаил Кишкилов 2, Димитър Ганчев 3 

Резюме 
Изследва се получаването на членовете на локалната матрица на коравина за краен 

елемент на огънат прав призматичен прът при нелинейна връзка между напрежения и 
деформации.  

Оказва се, че матрицата на коравина в случая се формира от две части – известната 
матрица на коравина за линейно-еластичен едномерен огънат краен елемент и корективна 
добавка, отчитаща физическата нелинейност. 

Показано е получаването на членовете на локалната матрица чрез решение на 
диференциалното уравнение на огънатата ос при единична стойност на едно от възловите 
премествания.  

Направен е съответен коментар.   
 
Ключови думи: физическа нелинейност, локална матрица на коравина, степени на 

свобода 
 

PHYSICALLY NON-LINEAR FINITE ELEMENT FOR A BENТ BEAM 
 

Rumen Apostolov 1, Mihail Kishkilov 2, Dimitar Gantchev 3 
 

Abstract 
The idea of the paper is to obtain the rigidity matrix for a finite element in the case of bent 

beam with physically non-linear material model. 
The local matrix is divided by two parts in accordance with the parts of corresponding 

differential equation. 
 
Key words: physically non-linear material model, local matrix of rigidity, degrees of freedom 
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В работата се решава задачата за огъване на прав призматичен идеално еластичен прът 
с нелинейна връзка между напрежения и деформации. 

Използва се методът на крайните елементи. 
Отчитането на споменатата физическа нелинейност налага да се изгради нов модел на 

едномерен краен елемент. 
В конкретния случай връзката между нормалните напрежения и линейните деформации 

е кубична парабола, приета по [1]: 

(1)    3. .B Eσ ε ε= − +   
 
В горната зависимост B  и E  са механични характеристики на материалния модел, като 

конкретно E tgα=  e модул на еластичността, а B  ще наречем модул на нелинейността, 
който се изразява чрез E  и координатите e  и p  на точка от графиката „σ ε− ” (Фиг. 1) по 
следния начин: 

(2)    ( )1
.2B E e p

e
= −  

 

 

       Фиг. 1     

 

Ако приемем и тук валидност на хипотезата на Бернули за запазване на равнинността 
на напречните сечения, както и валидност на хипотезата за малките деформации, т.е. ако 
приемем, че можем да запишем: 

(3)    ''z
z zwε χ

ρ
= = = −    

то, като използваме зависимостта ( )M x zdAx
A
σ= ∫∫ , за огъващия момент в двойно 

симетрично сечение получаваме: 
 

(4)    ( ) ( )33 '' ''wM x BJ EI BJ EIwχ χ= − + = − , 

където 
 ρ  и χ  са, съответно, радиус на кривината и самата кривина в дадена точка от 
еластичната линия  ( )w w x= ; 

 2I z dA
A

= ∫∫  е осовият инерционен момент на сечението с площ A  спрямо ос y ; 

 4J z dA
A

= ∫∫  e „инерционният геометричен момент от четвърти ред” на сечението 

спрямо същата ос  
 

За да получим израз за потенциалната енергия на деформацията, нека разгледаме 
елементарен резен от гредата с дължина xΔ  и да изразим нарастването на потенциалната 
енергия, съответстващо на дадено нарастване на кривината – Фиг. 2: 

σ

ε

p

e

α
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                           Фиг. 2 

(5)    ( ) ( ) ( ) ( )3 .d U M x d BJ EI x dα χ χ χΔ = Δ = − + Δ , 
 

където ( )M x  и ( )xχ  са произволни междинни стойности на ( )M x  и ( )xχ  за даден 
момент от време между началото и края на натоварването, т.е. 

 
( ) ( )0 M x M x≤ ≤ ;   ( ) ( )0 x xχ χ≤ ≤  

 
Тогава 

(6)    1 13 4 2.
4 20

U BJ EI x d BJ EI x
χ

χ χ χ χ χ⎛ ⎞⎛ ⎞Δ = − + Δ = − + Δ∫ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠
 

 
А за цялата греда, интегрирайки по дължината, получаваме: 
 

(7)    ( )1 1 1 144 2 2'' ''
4 2 4 20 0

l l
U dU BJ EI dx BJ w dx EIw dxχ χ⎛ ⎞= = − + =− +∫ ∫ ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
С оглед вида на функционала (7), съдържащ втората производна на ( )w x  и нейната 

трета степен, тук можем да използваме същата апроксимираща функция, както при 
класическата задача за идеално еластичен материал [2], т.е. да приемем, че (Фиг. 3): 

 

(8)    ( ) 2 3
1 2 3 4w x x x xα α α α= + + + , 

където   

(9)    1
; ; 3 3 21 1 2 2 3 3 1 22 4

q q q q lq lq
l

α α α ⎛ ⎞= = = − −⎜ ⎟−⎝ ⎠
;     ( )1

2 24 4 2 3 13 lq lq q q
l

α = + +−  

 

 

 

 
Фиг. 3 

 

αΔ

xΔ

( )M x ( )M x

( )
x

d xd

α χ

α χ

Δ = Δ

Δ = Δ

x

z

z

z

q (x)

l 1 1q w=

2 1q ϕ=

3 2q w=

4 2q ϕ=
x

x
M1 M2

R2
R1

a)

c)

b)

2

21

21
1
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В (9) степените на свобода ( )1 4i iq = ÷  задават линейните напречни и ъгловите 

премествания в двата възела – 1 и 2 – на крайния елемент, т.е.: 
 

; ; ;1 1 2 1 3 2 4 2q w q q w qϕ ϕ= = = =  
 
Коефициентите на локалната матрица на коравина за крайния елемент ще получим като 

следваме обичайната процедура на вариационните подходи, при която подинтегралната 
функция в израза за пълната енергия на системата ( )П  се изчислява като произведение на 
обобщено усилие от едно от единичните премествания по обобщеното преместване, резултат 
на друго от единичните премествания (обобщените напрежение и преместване се изразяват 
чрез апроксимационния полином по (8) и производните му).  

Пълната потенциална енергия представяме като сума от потенциалната енергия на 
деформацията по (7) и потенциала на външните сили, което, при натоварване по дължина на 
елемента с разпределен товар ( )q x , ще даде: 

(10)    ( ) ( )1 13'' . '' ''. ''
0 0 04 2

l l l
П BJ w w dx EIw w dx q x wdx= − + −∫ ∫ ∫    

 
При вариране по степените на свобода получаваме възможност за определяне на 

членовете на локалната матрица на коравина – оказва се, че тя може да се представи като 
сума от две матрици, едната от които е добре известната матрица на коравина за краен 
елемент от линейно-еластичен материал, а другата очевидно има смисъла на корективна 
добавка, чрез която се отчита влиянието на физическата нелинейност върху механичното 
поведение на изследвания едномерен елемент.  

 

(11)    [ ] [ ] [ ]1 2K K K= + ,  
 
като 

(12)    [ ]

12 6 12 6
3 2 3 2

6 4 6 2
2 2

1 12 6 12 6
3 2 3 2

6 2 6 4
2 2

l l l l

l ll lK EI

l l l l

l ll l

−

−

=

− − −

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

 

(13)      [ ]

1296 648 1296 648
5 54 4

648 176 252 84
4 43 31

2 5 1296 648 1296 648
5 54 4

648 84 648 176
4 43 3

l ll l

l ll lK BJ

l ll l

l ll l

−

−

=

− − −

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦
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От изразите (11) - (13) следва, че връзката между възловите неизвестни премествания и 
обобщените възлови товари може да се запише така:    
 

1296 648 1296 64812 6 12 6
1 5 54 43 2 3 2

648 176 252 846 4 6 2
1 4 42 2 3 31

512 6 12 6 1296 648 1296 648
5 53 2 3 2 4 42

6 2 6 4 648 84 648 17
2 2 4 432

w
l ll ll l l l

l l l ll l l lEI BJ

w
l ll l l l l l

l ll l l ll

ϕ

ϕ

⎧ ⎫
−− ⎪ ⎪

⎪ ⎪
⎪ ⎪

−⎪ ⎪−
⎪ ⎪

+⎨ ⎬
⎪ ⎪− − − − − −⎪ ⎪
⎪ ⎪
⎪ ⎪

− −⎪ ⎪
⎩ ⎭

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

1 1

1 1

2 2

6
3 2 2

w R

M

w R

M
l

ϕ

ϕ

⎧ ⎫ ⎧ ⎫
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪

=⎨ ⎬ ⎨ ⎬
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎪ ⎪ ⎪ ⎪
⎩ ⎭ ⎩ ⎭

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎣ ⎦

      (14) 

 
Коефициентите на локалната матрица на коравина могат да се определят и чрез 

директно решаване на уравнението на еластичната линия, което в този случай ще има вида: 

(15)    ( ) ( )3'' ''EIw BJ w M x− = −    
 
Очевидно е обаче, че при използване на този подход не би следвало да се получат 

същите резултати, като тези, които биха се получили от (14) поради това, че за разлика от 
линейно еластичната задача, тук функцията на напречните премествания ( )w x , получена 
като интеграл на диференциалното уравнение (15), е една много по-сложна от избрания 
апроксимационен полином по (8). 

За да се илюстрира това, по-надолу се представя решение на (15), макар и само за 
частния случай на едно-единствено единично преместване в само един от възлите. 

От някои накратко приведени моменти от това решение се виждат ясно предимствата 
на използването на Метода на крайните елементи в конкретния случай, а също така се 
получава възможност за числено сравнение на резултатите от двете решения. 

Такива сравнения между стойности, получени само за отделни членове на корективната 
матрица, показват задоволително съвпадане на резултатите. 

По-надолу показваме получаване на членове kij
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

на матрицата на коравина за 

едномерен краен елемент от физически нелинеен материал чрез свеждане на общото 
диференциално уравнение (15) до квадратури. 

Решението е приведено само за случая на единично линейно напречно (вертикално) 
преместване в левия възел на крайния елемент от Фиг. 3, т.е. за състояние (Фиг. 4):  

 
02 1

1; 01 1 3 2
04 2

q
q w q w

q

ϕ

ϕ

= =

= = = =

= =

⎧⎪
⎨
⎪⎩

 

 

 

 

Фиг. 4 
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2
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l
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x
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Диференциалното уравнение ще бъде: 

( )3'' '' 1 1BJ w EIw M R x− = −  
Записваме го във вида: 

(16)    ( )3'' '' 0a w bw cx d− + + = ,  
където:     
(17)    ; ; ;1 1a BJ b EI c R d M= = − = = −  

Ако положим ( )3''w z=  и освен това означим 

(18)    ;
b cx d

p k
a a

+
= = − , то (16) може да се запише така: 

(19)    3 0z pz k+ − =  
 
Последното уравнение е алгебрично, нелинейно (кубично) по отношение на z  и, ако 

използваме формулата на Cardano /при 
2 3

0
2 3

k EI

BJ
− + − >
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

/, решението му - виж и [3], е: 

(20)    ( )
2 3

3''
272 4

k k p
z w x= = ± +  

Означаваме   
2

k
u=  

Понеже лесно се установява, че за произволно по форма двойно-симетрично (и по y ) 

сечение 
23

27 4

kp
, то от (17), (18) и (20) следва    

(21)    ( ) 1 13''
M R x

w x
BJ

−
= , или 

(22)    ( ) ( ) ( )1/ 31/ 3 . '' 1 1BJ w x M R x= −  
 
Сега интегрираме двукратно последния израз. Ще получим: 
 

(23)    
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

1/ 31/ 3 . ' ;1 1 1
1/ 3 21/ 3 . 1 1 1 2

BJ w x M R x dx C

BJ w x M R x dx C x C

= − +

= − + +

∫

∫ ∫
 

Полагаме  

(24)    ( )1/ 3
1 1M R x t− =  и, съответно, ще имаме: 

(25)    
3

1

1

M t
x

R

−
=  , следователно 

23

1

t
dx dt

R
= −  

 
Тъй като трябва да бъде изпълнено условието 0t > , то следва, че трябва и  
 

(26)    1 1M R x≥ ,  т.е. 
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(27)    1
1

M
x

R
≤  

 

Ще приведем изразите за  ( )3 . 'BJ w x  и   ( )3 .BJ w x : 
 

(28)     

( ) ( )

( ) ( )

4 / 333 . ' 1 1 14 1
7 / 393 . 1 1 1 222 1

BJ w x M R x C
R

BJ w x M R x C x C
bR

= − +

= − + +
 

 
Поради симетрията на схемата (Фиг. 4), освен обичайните гранични геометрични 

условия  

(29)     
( ) ( )
( ) ( )
' 0 0..............

0 1................

w a

w b

=

=
, 

 
можем да запишем още 
 

(30)     

( )

( )

'' 0..........
2

1
............

2 2

l
w a

l
w b

=

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
Ще отбележим, че от (30) .....(a) следва позната – от класическото решение за краен 

елемент от линейно-еластичен материал – връзка: 

(31)    1 1 2
l

M R=   

 
Условията  (29) ......(а), (b); (30) ..........(а), (b) ни дават, изобщо, възможност, спазвайки 

ограничението 0t > , да определим интеграционните константи, а, оттам – и търсените 
членове на матрицата на коравина  ;1 11 1 21R k M k= = . 

За тях, окончателно, получаваме: 
 

(32)    

1016
1 11 3135

508
1 21 4145

R k BJ k
l

M k BJ k
l

= = = −

= = =
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НОВ ОПРОСТЕН ХИБРИДЕН МОДЕЛ НА КРАЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА СТАТИЧЕСКО 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХОМОГЕННА ПЛОЧА ПРИ ОГЪВАНЕ 

 
А. Авджиева 1, Д. Ганчев  2, М. Кишкилов 3 

Резюме 
В работата се предлага нов опростен хибриден модел на краен елемент за изследване на 

статическото поведение на хомогенна плоча. За разлика от множеството известни в 
литературата решения по метода на крайните елементи на тази класическа задача, тук 
усукващите моменти не се въвеждат като неизвестни. Така се постига по-малък брой 
уравнения в системата алгебрични уравнения за всеки краен елемент. Предлаганата идея 
може да послужи за едно по-широко обобщение, за да стане приложима и за решението на 
същата задача за многослойна плоча. 

 
Ключови думи: метод на крайните елементи, хибриден краен елемент, хомогенна 

плоча 
 

A NEW HYBRID FINITE ELEMENT MODEL FOR THE STATIC ANALYSIS OF 
HOMOGENEOUS PLATES 

 
Аvdjieva, A. 1, Ganchev, D. 2, Kishkilov, M. 3 

Summary 
This research work suggests a new simplified hybrid finite element model for the analysis of 

the static behavior of a homogeneous plate. In contrast with the numerous known solutions by the 
finite element method to this classical problem available in the literature, here the torsional 
moments are not introduced as unknowns. As a result, there are fewer equations in the system of 
algebraic equations for each finite element. The suggested approach allows for broader 
generalization so that it could ultimately be applied for the solution of the respective problem of 
multilayer plates. 

 
Key words: Finite element method, hybrid finite element, homogeneous plate 
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Известно е, че появата на хибридните модели на крайни елементи (КЕ) е свързана 
преди всичко със стремежа за получаване на компактно решение, при което 
деформационните и силовите характеристики, описващи поведението на греди и плочи в 
статическата задача, да се получават едновременно от една обща система уравнения. В 
литературата съществуват сравнително голям брой такива модели (напр. [1], [2]), които 
решават задачата при различен избор на основните неизвестни, но всички те водят до бързо 
сходящи решения при сгъстяване на мрежата на КЕ. По-късно обаче се оказва, че 
хибридните модели са значително по-ефективни при прилагането им за статическо 
изследване на многослойни греди и плочи [3] и други. 

 
В настоящата работа се предлага един нов опростен хибриден модел на КЕ за тънка 

хомогенна и еластична плоча, в който за силови неизвестни се избират само огъващите 
моменти Мх и Му  в четирите възела на правоъгълния КЕ (фиг.1). Тъй като при тънките 
плочи най-често стойностите на усукващите моменти Мху и породените от тях тангенциални 
напрежения са незначителни, тук стойностите на Мху в четирите възела не се въвеждат като 
неизвестни, но тяхното влияние върху работата на плочата се отчита, което се вижда от 
подходящата за целта преработка на израза за потенциалната енергия на деформацията (1). 
За разлика от добре познатия функционал на Райснер, тук изразът за потенциалната енергия 
на деформацията се представя така: 
 

(1)   
( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2 ,
2

1 ,
2

X X Y Y XY XY

X X Y Y X X Y Y XY XY

M M M d p x y d

M M d M M d M d p x y d

χ χ χ

χ χ χ χ χ

Ω Ω

Ω Ω Ω Ω

= + + Ω − Ω =

= + Ω − + Ω + Ω − Ω

∏ ∫ ∫

∫ ∫ ∫ ∫
 

Като използваме зависимостите между силовите и деформационните характеристики на 
тънката еластична плоча: 
 

(2) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2

1 1, ,
11 1

XY
X X Y Y X Y XY

MM M M M
DD D

χ μ χ μ χ
μμ μ

= − − = − − + =
−− −

 

 
и още зависимостите: 

 

(3)    
2 2 2

2 2, ,X Y XY
w w w

x y x y
χ χ χ∂ ∂ ∂

= = =
∂ ∂ ∂ ∂  

 
като заместим по подходящ начин в (1) получаваме: 

 

(4)    
( ) ( )

( ) ( )

2 2
2 2

2 2 2

22

1 2
2 1

2 1 ,

X Y X Y X Y
w wM M d M M M M d

x y D

wD d p x y d
x y

μ
μ

μ

Ω Ω

Ω Ω

⎛ ⎞∂ ∂
= + Ω − + − Ω +⎜ ⎟∂ ∂ −⎝ ⎠

⎛ ⎞∂
+ − Ω − Ω⎜ ⎟∂ ∂⎝ ⎠

∏ ∫ ∫

∫ ∫
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фиг.1 

 

Новият КЕ и съответно неговата смесена матрица се изграждат следвайки 
вариационните принципи на Кастилияно и Менабреа. 

 
За неизвестните 3 броя функции  w (х, у), Мх (х, у) и Му (х, у) с оглед на избраните за 

неизвестни техни стойности и тези на първите производни на w (х, у) - φх (х, у) = w
x

∂
∂

, φу (х, 

у) = w
y

∂
∂

 във всеки един от четирите върха на избрания правоъгълен КЕ с размери а , в (виж 

фиг.1), избираме съответно функции от подходящ ред на х и у, а именно: 
 

(5)   

( )

( )
( )

2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 3
11 12

1 2 3 4

1 2 3 4

,

,

,
X

Y

w x y x y x y x y x y x y x y

x y x y
M x y x y x y

M x y x y x y

α α α α α α α α α α

α α
β β β β

γ γ γ γ

= + + + + + + + + + +

+ +

= + + +

= + + +

 

 
Неизвестните 20 броя коефициенти в изразите (5) 
 

1 2 12 1 2 1 4, , ........ ; , ..... ; ,.....α α α β β γ γ⎡ ⎤⎣ ⎦  определяме чрез зададените величини в четирите 
върха на КЕ, обозначени и показани на фиг.1. 

 

Стойностите на 1 2 12, , ........α α α  могат да се намерят в много литературни 

източници (напр. в [3] ), а за  1 2 1 4, ..... ; ,.....β β γ γ  получаваме: 
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(6)    

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

1 1 2 2 1 3 4 1

4 1 2 3 4

1 1 2 2 1 3 4 1

4 1 2 3 4

1 1, , ,

1 2

1 1, , ,

1 2

X X X X X

X X X X

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y

M M M M M
a b

M M M M
ab

M M M M M
a b

M M M M
ab

β β β

β

γ γ γ

γ

= = − = −

= − + −

= = − = −

= − + −

 

Съгласно енергетичните принципи, диференцираме последователно израза (4) по 
отношение на двадесетте неизвестни, интегрираме в областта на КЕ и получаваме системата 
(7) от 20 алгебрични уравнения с 20 неизвестни, чието решение е целта на настоящото 
изследване: 
 

(7)    

11 12
1 4 1 4 1 1 1 4 4 4

21

1 1 2 2 41 2

, , , , , , , ,
0

0, 0, , , , , , ,

T

X X Y Y X Y X Y

T
X Y X Y Y

M M M M w w

R M M R M M M

ϕ ϕ ϕ ϕ
Ω Ω⎡ ⎤

⎢ ⎥ =⎢ ⎥ ⎣ ⎦Ω⎣ ⎦

⎢ ⎥= ⎣ ⎦

K K K K

K K KKK

 

 
където Ω11 - квадратна матрица от 8 реда и стълба и Ω12 – правоъгълна матрица от 12 

реда и 8 стълба, съставят търсената смесена матрица на предлагания хибриден КЕ. 
 
Поради големия брой обемисти членове на тази смесена матрица, тук не прилагаме 

техния пълен запис. 
 
Първите резултати от приложението на новия хибриден КЕ, използван за решението на 

най-прости числени примери (напр. квадратна свободно подпряна плоча, натоварена с 
равномерно разпределен товар или концентрирана сила в пресечната точка на диагоналите) 
дават много добри резултати. По-сигурната проверка на верноста на получените резултати и 
за приложимостта на този КЕ е, разбира се една обща проверка, извършена по следния 
начин: 

Най-напред решаваме системата уравнения в горната част на (7), т.е. 
 

(8)    
{ }

[ ] [ ]
1 2 3 4 1 2 3 4

1
11 12 1 1 1 2 4 4 4

, , , , , , ,

, , , , , ,

T
X X X X Y Y Y Y

T
X Y X Y

M M M M M M M M

w w wϕ ϕ ϕ ϕ−

=

= − Ω Ω ⎢ ⎥⎣ ⎦KK
      

 
След това заместваме получените изрази в системата уравнения в долната част на (7), 

т.е.: 
 

(9)    

[ ] [ ] [ ]1
12 11 12 1 1 1 2 4 4 4

1 1 2 2 41 2

, , , , , ,

, , , , , ,

T T
X Y X Y

T
X Y X Y Y

w w w

R M M R M M M

ϕ ϕ ϕ ϕ−− Ω Ω Ω =⎢ ⎥⎣ ⎦

⎢ ⎥= ⎣ ⎦

KK

KKK
     

 
Може лесно да се провери, че 

[ ] [ ] [ ] [ ]1
12 11 12

Tk −= − Ω Ω Ω  от (9) е точно матрицата на коравината за 
правоъгълната плоча. 
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От всичко изложено дотук се вижда ясно целта на настоящата работа - да се покаже 
реализирането на идеята за изграждането на опростен хибриден модел на КЕ. Неговата 
ефективност ще бъде илюстрирана в една следваща разработка на авторите, в която ще бъдат 
решени по-голям брой и по-сложни числени примери, тъй като една по-далечна цел на тази 
идея е нейното приложение за случая на многослойна плоча, за която се очаква наистина по-
голяма ефективност, с оглед дори и на по-голям брой слоеве. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МКЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ГРЕДА НА ЕЛАСТИЧНА ОСНОВА 
ПРИ КОСО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАЗНОРОДНИ ЗЕМНИ ПЛАСТОВЕ 

 
Банко Банков 1, Любен Любенов 2, Константин Казаков 3 

Резюме 
Предложен е практичен начин за определяне началната и краина стойност на 

винклеровата константа при линейното и изменение по дължината на греда на еластична 
основа. Изменението се дължи на косо разположение на земни  пластове с различни физични 
характеристики. Ограничената дълбочина за „затихване” на напреженията се определя на 
базата на класическата теория за еластичното полупространство. 
 

FINITE ELEMENT METOD APPLICATION IN CASE OF BEAM ON ELASTIC 
FOUNDATION BE SITUATED TO INCLINED SOIL LAYERS 

 
Banko Bankov 1, Lyuben Lyubenov 2, Konstantin Kazakov 3 

Abstract 
In this paper a practical method of determining the beginning and ending values of the 

coefficient of subgrade reaction with the longitudinal linear change to a beam on elastic foundation 
is proposed. The change is due to the inclined position of soil layers with different physical 
properties. The limited zone of subsiding of the stresses is determined on the basis of the classical 
elastic half space theory. 
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1. Увод 
Изследването на контактни съоръжения между връхната конструкция и земната основа 

като греди на еластична основа е широко разпространено в практиката – така се моделират 
ивични фундаменти, релсови пътища, тръбопроводи. Уравнението на еластичната линия на 
гредата, при предпоставката на Winkler за пропорционалност между почвената реакция и 
напречните премествания има вида: 

 

(1) )()()( xkvxqxEIv IV −= , 

където: 
EI  - огъвна коравина на гредата 

)(xv  - напречно преместване на гредата 
)(xq  - напречно външно натоварване 

k  - еластична константа на средата 

Интегрирането на диференциалното уравнение (1) се извършва с помощта на 
хиперболо-тригонометрични функции. След преработката на Крилов се получават изрази, 
описващи напрегнатото и деформирано състояние на гредата под въздействие на началните 
параметри (премествания и усилия) и разпределената по долната повърхност реакция на 
основата. 

При приложението на МКЕ за решаване на греда на еластична основа интерполацията 
на напречното преместване )(xv  в границите на елемента може да се извърши традиционно – 
чрез степенен полином или чрез хиперболо-тригонометрични функции. Съображенията 
относно целесъобразността на избора могат да се видят в [1]. В единия и в другия случй 
напречното преместване а от там и разрезните усилия на гредата зависят в голяма степен от 
стойността на еластичната константа. От друга страна определянето на k  е свързано с 
редица условности и опростяващи предпоставки, най-съществената от които е, че земната 
основа е еднородна, изотропна и идеално еластична, като свойствата и не се променят в 
дълбочина. На практика обаче основата е изградена от различни по своите физични 
характеристики пластове много често с променлива мощност и наклон в очертанията на 
разглежданата конструкция. Логично изниква въпроса доколко в тези случаи винклеровата 
константа отчита адекватно реалната земна основа. Друг въпрос е на каква дълбочина 
напреженията и деформациите на основата са толкова незначителни, че да можем 
основателно да пренебрегнем физическите характеристики на земните пластове които се 
намират под тази дълбочина.  
 

2. Цел на работата 
Целта на настоящата работа е да се определи дълбочината на основата при която най-

съществените за случая нормални yσ  напрежения намаляват до практически пренебрежима 
стойност: qy 1,0≤σ , където q  е интензивността на вертикалното натоварване по горната 
повърхност на полуравнината. Тази дълбочина да се изрази чрез полуразмера a  на печата на 
натоварването (фиг. 1). 

В зависимост от така определената дълбочина на „затихване” на напреженията, ъгъла 
на наклона и винклеровите константи на заложените под товарния печат коси пластове, да се 
предложи формула за изменение на константата )(xkk = . Променливата винклерова 
константа да се използва при решения на греди на еластична основа с крайна дължина. 

 
3. Същност на разработката 
3.1. Изменение на напреженията в земния масив в дълбочина. 
За определяне на граничната относителна дълбочина във функция от напреженията се 

използва решението на задачата на Flamant. То може да се намери напр. в [2]. Означенията са 
както на фиг. 1. Ще приемем, че затихването на напреженията при произволно натоварена 
греда с крайна дължина на еластична основа съответстват на затихването под 
печатообразния товар от фиг. 1. 



 

- 275 - 

 
Фиг. 1 
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За 0=x  имаме: 
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За ax =  : 
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Аналогично за ax 2=  : 

(7) 
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Възползвайки се от формули (5) – (7) е построена диаграма на изменение на 
напреженията по дълбочина (фиг. 2). Избрана е стъпка на нарастване на дълбочината: a1,0 . 
Резултатите също така са нанесени в табл.1. От таблицата ясно се вижда, че първоначално 
заложения критерии е изпълнен при оносителна дълбочина: 12/ ≥ay . Това ни дава 
основание да пренебрегнем земните пластове намиращи се под тази дълбочина.  
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ay /  qky .=σ  

0 1,0000 
1 0,8183 
2 0,5498 
3 0,3958 
4 0,3058 
5 0,2481 
6 0,2084 
7 0,1795 
8 0,1575 
9 0,1403 
10 0,1205 
11 0,1151 
12 0,1056 

 
Табл.1 

 
 

Фиг. 2 

 
3.2. Практическо определяне на стойността на винклеровата константа при 

многопластова среда и косо залягане на пластовете. 
Вече установихме, че от практическо значение са само земните пластове до определена 

гранична дълбочина; Нека я означим с H . Да приемем, че в границите на тази дълбочина 
имаме два косо заложени земни пласта с различни физични характеристики и константи 1k  и 

2k  (фиг.3).  

 
Фиг. 3 

Очевидно: 
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при ax 2= :  
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В такъв случай в точка с прпизволна абсциса x  по дължина на гредата, в съответствие 
с фиг. 3 имаме: 
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При приложение на МКЕ ще предполагаме, че )(xk  се изменя стъпалообразно, с 

осреднени стойности в съответствие със стойностите в средата на всеки краен елемент. 
 
4. Числен пример. 
Да се пресметнат стойностите и да се начертаят диаграмите на разрезните усилия M  и 

Q  и опорната реакция )(xr  за гредата от фиг. 4 при следните характеристики:  
 

27 /10.3 mkNE =  

43
3

10.667,2
12

4,0.5,0 mI −==  

kNF 10=  
34

01 /10.5 mkNk =  

34
02 /10.10 mkNk =  

244
011 /10.5,24,0.10.5 mkNbkk ===  

244
022 /10.54,0.10.10 mkNbkk ===  

5287,0078125,0
10.8.4
10.5,2 44

4

4

1 ===β  

6287,015625,0
10.8.4

10.5 44
4

4

2 ===β  

 
 

Фиг.4 

 
Съгласно фиг.2 установената дълбочина на затихване е 60m. Методиката е приложена 

при следните 4 съчетания на геометрични и физични характеристики: 
2

2
24

14321 /0/10.5,2060060:.1 mkNkmkNkmHmHmHmHсл ======
24

2
2

14321 /10.5/0600600:.2 mkNkmkNkmHmHmHmHсл ======  

24
2

24
14321 /10.5/10.5,240202040:.3 mkNkmkNkmHmHmHmHсл ======  

24
2

24
14321 /10.5/10.5,220404020:.4 mkNkmkNkmHmHmHmHсл ======  

Резултатите за четирите случая са представени във вид на M, Q и r диаграми и са 
показани на фиг.5. 

 
Анализ на резултатите 
При хомогенна среда и увеличаване на стоиността на винклеровата константа се 

наблюдава значително намаляване на стойностите на огъващите моменти в зоната на 
приложение на товара. Процентната разлика между двата случая 1 и 2 е от порядъка 20-50%. 
За зоната отдалечена от товара се наблюдава подобна тенденция, която изразена в проценти 
е от същия порядък. При косо разположение на пластовете - случаи 3 и 4, както се вижда от 
фиг.5 максималната ордината на M диаграмата и в двата случая се намира между 
стойностите получени при хомогенна среда – случаи 1 и 2, като разликата между тези 
ординати е 5-15%. 
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Фиг. 5 

 
В отдалечения от товара край тези разлики са по-слабо изразени. Интерес буди също 

разпределението на опорната реакция. При отслабване на средата максималната стойност на 
реакцията под приложения товар намалява. При косо разположение на пластовете 
максималните стоиности на реакцията на средата отново попадат в интервала на 
максималните стоиности при хомогенна среда (случаи 1 и 2). Подобни констатации могат да 
се направят и от сравнвние на Q диаграмите за четирите разглеждани случая. 

Диапазона на изменение на стоиностите на разрезните усилия, както и промяната в 
характера на разпределението им по дължина на гредата в четирите разгледани случая 
показва, че отчитането на косото разположение на пластовете оказва съществено влияние 
върху напрегнатото и деформираното състояние на системата конструкция – земна основа. 
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МОДЕЛИРАНЕ ТЕЧЕНИЕТО НАД ОГНИЩЕ НА ПОЖАР 
ЧАСТ 1. МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ТЕЧЕНИЕТО 

 
Али Чакър 1, Иван Антонов 2 

Резюме 
В работата се решава чрез интегрален метод възходяща конвективна струя над 

огнището на пожара. Получени са и анализирани зависимости за затихване на максималните 
стойности (по оста на възходящото течение) на скоростта и разликата в плътността. 
 

MODELING OF FLOW OVER AN OUTBREAK OF FIRE 
1. MATHEMATICAL MODEL OF FLOW 

 
Ali Chakar 1, Ivan Antonov 2 

Abstract 
The work is solved by integral metod upward convective flow over the outbreak of fire.Were 

obtained and analyzed for correlations of maximum attenuation values (in the axis of upward flow) 
rate and the difference in density. 

 

                                                 
1 маг. инж. Али Чакър 
2 проф. д.т.н. Иван Антонов, ВСУ „Черноризец Храбър” 
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Въведение 
При горските пожари възникват възходящи конвективни струи, дължащи се на 

разликата на плътностите на продуктите на горенето и на околната среда (фиг. 1). Опредлящ 
критерий за подобен род течение е критерият на Архимед [1] 

 

1)  ( )0
0 02

0 0

okAr gd
u

ρ ρ
ρ
−

=  

където: okρ  и 0ρ  са плътностите на околната среда и на струята; 0d  е приведения 
диаметър на пожара; 0u  е скоросттана възходящото течение; g е земното ускорение. 

Съгласно [2] началната скорост на възходящото течение при пожар се определя по 
зависимостта 

2)  
max

1/5
0 1,9 [ / ]cu Q m s= ,  Измерена на височна 

3)  ( ) 2 / 50,08 0,2 [ ]cZ Q m= ÷ ,  от нивото на земната повърхност 

Плътността на димните газове от пожара 0ρ  се опредея от темппературата в ядрото му 

0T  по закона за състоянието на газа 

4)  0
0.

ATMp
R T

ρ =  

при известно налягане на  околната среда ATMP . 

С така зададените начални параметри се определя стойността на архимедовото число 
0Ar , което е необходимо за следващите пресмятания. Архимедовото число по височина на 

възходящата конвективна струя се мени тъй като температура й намалява в следствие масо-и 
топлообмена с околната среда, а от това се повишава плътността й ρ . От друга страна в 
околната среда се наблюдава стратификация на температурата във височина 

 
5)  ( )okT f z=  

Обикновено темпеатурата намалява по височина което води до нарастване на 
плътността й. 

Зависимостите (2) и (3) са емпирични, получени чрез статистическа обработка на 
опитни данни, което обеснява и размерността им. 

- Изменението на разликата между плътносттите е един от факторите водещ до 
промяна на подемната сила по височина на конвективната струя на пожара. 

 

 

 

 

фиг. 1 Формиране на конвективна струя 

Необходимо е да се отбележи съществуващата възможност за усложняване на 
ситуацията при подобни пожари. Наличието на вятър може да доведе до едно завъртане на 
течението около оста му, тъй като скоростта на вятъра не е постоянна полето му създава 



 

- 281 - 

вихър на скоростта rotVΩ =
r r

 чиято компонента във хоризонталната равнина се определя с 
израза 

6)  z
v u
x y
∂ ∂

Ω = −
∂ ∂

 

където v и u са съставящи на скоростта V в тази равнина. 

Завъртането на конвективното течение и по- голямата плътност на околната среда водят 
до свиване на това течение. Това съпроводено с конвективното течение над пожара на 
голяма височина над него образува тъй нар. “Огнен смерч” [3]. Огненоят смерч изнася на 
голяма височина продукти на горенето което способства за разпространението за 
разпространението на пожара на големи разстояния от огнището му. 

 
Математически модел на течението: Един от използваните методи за изследване на 

струйни течения се основава на интегрални условия. При разглеждания случай на 
конвективна струя, възникваща над огнището на пожара течението се описва с интегралните 
условия за количесто на движение, енергия и за масовия дебит. 

 

7)   ( ) ( ) ( )2
0

0 0

b b
j j

ok
d u y dy g y dy
dx

ρ π ρ ρ π= − −∫ ∫  

8)   ( ) ( ) ( )3
0

0 0

b b
j j

ok
d u y dy g u y dy
dx

ρ π ρ ρ π= − −∫ ∫  

9)   ( ) ( )0
0

b
j

ok
d u y dy
dx

ρ ρ π−∫  

В уравнение 7-9 чрез горния индекс се моделира вида на огнището на пожара. Ако 
пожарът се развива във вид на лента (слой) то конвективното течение над него може да се 
приеме за плоско (равнинно) при което j=0. В случая когато формата на пожара 
приблизително може да се апроксимира с кръг или елипса  j=1. 

Изследването се облекчава, когато 2.8 се замени с известната зависимост за разширение 
на струята, съгласно [1]. Системата уравнения се опростява и приема вида: 

 

10)   ( ) ( ) ( )2
0

0 0

b b
j j

ok
d u y dy g y dy
dx

ρ π ρ ρ π= − −∫ ∫  

11)   .b c x=  

12)   ( ) ( ) ( )3
0

0 0

b b
j j

ok
d u y dy g u y dy
dx

ρ π ρ ρ π= − −∫ ∫  

Условията 10-12 се решават за третия автомоделния участът при прието подобие на 
напречното разшределение на скорост и плътност. След преработка на уравненията 10-11 се 
получават изразите 13 и 14. 

 

13)   ( )2

1

1. .
2 2 . .

m okm m

ok m

gdu j u A
db b A C u

ρ ρ
ρ

−+ −
+ =  

14)   0
1

32m ok j
m

q
AU b

ρ ρ +− =  

В уравненията 13 и 14 със А1, А2 и А3 са означени интегралите получени при 
решението: 
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15)   
21

1
0

j

m

uA d
u

η η
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠
∫  

1

2
0

jok

m ok

A dρ ρ η η
ρ ρ
−

=
−∫  

1

3
0

jok

m m ok

uA d
u

ρ ρ η η
ρ ρ

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠
∫  

където 0,y q
b

η =  е начален масов дебит равен на : 

16)   ( ) 1
0 0 0 0

1
4

j
okjq u dρ ρ += −  

За безразмерното напречно разпределение на плътността и скоростта се препоръчват 
изразите 2.17. 

17)   ( ) ( )23/ 21
m

uf
u

η η= = −  , ( ) ( )Prtok

m ok

f fρ
ρ ρη η
ρ ρ
−

=
−

 , Pr 0,5t ≈   

Стойностите на интегралите А1, А2 и А3 пресметнати при използване на изразите 17 са 
дадени в табл.1. 

Табл. 1 

A Плоска струя Ососиметрична струя 

А1 0,316 0,067 
А2 0,6 0,214 
А3 0,407 0,235 

 
При приетото безизмерно разпределение на скоростите и плътностите съгласно 17 и 

след съответна преработка на 13 и 14 се получава следния израз за максималната скорост на 
вертикалната струя: 

18)   ( ) ( ) ( )

1/ 3

0 2 2 0
2 1 2 13 1

1 3 1 32

1 3 31 . .
2 3 2 3

2
m j j jj

Ar A A ArU
n j A A C j A A Cn b

b
+ + −+

⎛ ⎞⎛ ⎞⎜ ⎟= − +⎜ ⎟⎜ ⎟+ +⎝ ⎠⎝ ⎠
 

където е означено 
0

m
m

uU
u

= , 
0

bb
d

= , 
0

okn ρ
ρ

=  

Като се приеме съгласно [1] че на определено разстояние от източника, първият член на 
18 е пренебрежимо малък в сравнение с втория което води до една опростена зависимост за 
затихването на максималната скорост по височина: 

 

19)   
( )

1/ 3 1/ 3
/ 32 0

2 1 1 1/ 3
1 3

2 .
2 3

j
m j j

A ArU x
j A A C n

−
+ +

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟+ +⎝ ⎠

 

За затихването намаксималната относителна плътност по височина на конвективната 
струя след преработка на 14 следва: 

 

20)   ( ) ( )1 12 1 1 1
3

0

2 jj jm ok
m m

ok

A C U xρ ρρ
ρ ρ

− − ++ + −−
Δ = =

−
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От 2.19 и 2.20 като се обособят постоянните в един израз следват зависимостите 

21)   1/ 3 1/ 3 1/ 3
1 0mU C Ar n x− −=   ,  

2 1
1/ 3 1/ 3 3

2 0m C Ar n xρ
⎛ ⎞− +⎜ ⎟− ⎝ ⎠Δ =  

където 

22)   
( )

1/ 3

2
1 2 1 1

1 3

3
2 3j j

AC
j A A C+ +

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟+⎝ ⎠

, ( ) 12 1 1
2 3

1

1 2 j jC A C
C

−+ +=  

Резултати от получените зависимости следват изводите: 
1. Максималната скорост (скоростта по оста) затихва по вертикално направление по-

бавно с нарастване на началната стойност на архимедовото число, което се обеснява с по-
голямата стойност на подемната сила. 

2. По- голямото отношение на плътностите, което отговаря на по- голяма разлика на 
температурата на околната среда и възходящото течение води до по- бързо намаляване на 
максималната скорост. Като следствие на засилението топло и масообменни процеси със 
заобикалящия го въздух. 

3. Разликата с плътностите по оста на течението се влияе обратнопропорционално на 
началните стойности на Ar0 и n. Нарастването на Ar0 респ. на подемната сила води до 
засилване на топлообмена с околнат среда, а по- голямата стойност на началното отношение 

на плътностите 
0

okn ρ
ρ

=  забавя затихването на mρΔ . 

4.С отдалечаване от началното сечение с нарастване на разстоянието от огнището на 
пожара във вертикално направление затихването на mρΔ  и mU  е значително по- бързо: 

23)   При j=1, 5/ 3

1
m x

ρ −Δ ≈ , 1/ 3

1
mU

x
≈  

Този факт следва от по-силния толплообмен между струята и средата, съпроводен с 
топлообмена към нея. Масообмена, определящ затихването на максималната скорост 
протича по-бавно. Това означава, че на определена височина може да се окаже съществуваща 
все още възходяща струя при приблизително равенство на плътностите между нея и околната 
среда. 
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МОДЕЛИРАНЕ ТЕЧЕНИЕТО НАД ОГНИЩЕ НА ПОЖАР 
ЧАСТ 2.РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧИСЛЕНОТО ПРЕСМЯТАНЕ 

Али Чакър 1, Иван Антонов 2 

Резюме 
Дават се някои резултати от численото пресмятане на конвективна струя над огнище на 

пожар в случаите на лентовидна и овална форма.Показана е възможността за използване на 
математическия модел при изчисляване на конвективната струя над възникнал пожар. 

 

MODELING OF FLOW OVER AN OUTBREAK OF FIRE 
2 NUMERIAL CALCULATION RESULTS 

 
Ali Chakar 1, Ivan Antonov 2 

Abstract 
Give some results of numerical calculation of convective flow over an outbreak of fire in case 

of lentovidna forms.The view is oval and the use of a mathematical model for calculating the 
convective flow over fires. 

                                                 
1 маг. инж. Али Чакър 
2 проф. дтн. Иван Антонов, ВСУ „Черноризец Храбър” 
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Резултати от численото пресмятане при лентовиден пожар. 
Настоящата статия се използват получените зависимости в [1] и се 

пресмятатвъзможните два основни случая при разпространене на пожар с лентовидна форма 
или с овална. При лентовиден (плосък) пожар (фиг. 1) резултатите от пресмятането са 
показани на фиг. 3-8. Разглежда се пожар с мощност Qc=250kW при вариране на широчината 
на «горящата лента» от 1-10 м и началната температура на пожара To=773, 973 и 1173К. 
 

 
фиг 2. 

 
На фиг. 3-5 е дадено затихването на безразмерната скорост по оста на възходящата 

конвективна струя над пожара Um = f(x,To,bo). 
0

UmUm
U

=  и 
0

xx
b

=  . 

 

 
фиг. 3 

 
фиг. 4 
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фиг. 5 

На фиг. 6-8 са дадени пресметнатите стойности на безизмерната плътност по височина 
на струята.От фиг. е очевидно, че широчината на горящата полоса влияе в значително по-
голяма степен върху изменението на параметрите на възходящото конвективно течение. 

 

 
фиг. 6 

 

 
фиг. 7 
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фиг. 8 

Ако се приеме формата на огнището на пожара елипсовидна или приблизително кръгла 
(фиг. 9),то степенният показател j=1. По литературни данни [4] това е една обичайна форма 
на пожара. 

 
 

фиг. 9 
 

На фиг. 10-12 е дадено влиянието на мощността на пожара Q е върху изменението на 
Um  при do=10 m. и вариране на температурите. 
 

 
фиг. 10 
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фиг. 11 

 

 
фиг. 12 

 

На фиг. 13 е показано изменението на mρΔ  при Qc=50kW. 
Показаните резултати са част от направени изследвания по числен път. Поради липса на 

достоверни опитни данни за аналогични случаи не е правен тест за приложимостта на 
решението. 

 
фиг. 13 
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Необходимо е да се отбележи следното: 
− Изследваното течение не е автомоделно, тъй като от числените резултати е 

очевидно влиянието на размерните начални стойности на параметрите - 
температура, мощност, широчина на пожар. 

− Полученото решение може да се използва за приблизително пресмятане на 
конвективното течение над горски пожари и да се прогнозира възможността за 
изнасяне на сажди и горящи предмети по височина на струята. 

Поради липса на аналогични опитни изследвания относно затихването на скоростта и 
нарастването на плътността на възходящото течение не е направена верификация на модела. 
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FRACTURE MECHANICS CHARACTERIZATION OF POLYMERIC FOAMS 
 

E.E. Gdoutos 1, G. Papakaliatakis 2 

Abstract 
The present work deals with the characterization of fracture behavior and crack growth in 

polymeric foams under mixed-mode loading conditions. Polymeric foams are anisotropic materials 
and cracks generally propagate under mixed-mode conditions. The mode-I, KIC, and mode-II, KIIC, 
fracture toughness values of PVC foam materials and balsa wood, and crack growth under mode-I, 
mode-II and mixed-mode loading are studied. Due to the anisotropy of the material crack kinking 
occurs even though the applied load is perpendicular to the crack plane. The three-point bend 
specimen with an eccentric crack with respect to the applied concentrated load is used to obtain 
various degrees of loading mixity. The strain energy density criterion is used for the determination 
of the critical load of crack initiation and crack growth path under mixed-mode loading. A stress 
analysis of the plate is performed by a finite element computer program which uses twelve-node 
isoparametric elements. Results are obtained for the critical load for crack initiation and the fracture 
trajectories for various polymeric foams. Experimental results are in good agreement with 
theoretical predictions. The study takes place within the frame of linear elastic fracture mechanics 
of anisotropic media.  
 

ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПОЛИМЕРНА ПЯНА С ПОМОЩТА 
НА МЕХАНИКАТА НА РАЗРУШЕНИЕТО 

 
E.E. Гдоутос 1, Г. Папакалиатакис 2 

Резюме 
В изследването е определено разрушаването, както и образуването и нарастването на 

пукнатини в полимерна пяна, под въздействието на смесено натоварване. Полимерната пяна 
е анизотропен материал, в който пукнатините се разпространяват под действието на смесено 
натоварване. Изследвани са пукнатини тип І, KIC, тип ІІ, KIIC, якостта на разрушаване на 
ПВЦ-пяна и на балсово дърво, както и нарастване на пукнатините под действието на 
натоварване, тип І, натоварване, тип ІІ и смесено натоварване. Поради анизотропията на 
материала, пукнатината сменя посоката на разпространението си, въпреки че натоварването е 
приложено перпендикулярно спрямо равнината й. Извършено е три-точково огъване на 
образец с пукнатина, разположена ексцентрично спрямо приложения концентриран товар, 
като са получени съчетания на пукнатини от различен тип. Критерият за плътност на 
енергията на деформация е използван за определянето на критичния товар, необходим за 
образуването и разпространението на пукнатините в условията на смесено натоварване. 
Извършен е деформационен анализ на плоча по МКЕ, с използването на 12-възлови 
изопараметрични крайни елементи. Получени са критичният товар и траекториите на 
разрушение за различни видове полимерна пяна, както и добро съвпадение между 
експерименталните резултати и теоретичните изводи. В изследването е използвана теорията 
на линейно-еластичната механика на разрушение на анизотропни среди. 
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3.74.92.81.41.1Transverse shear strength, 
F5, MPa

9.75.63.61.61.4Out of plane compressive 
strength,  F3c, MPa

0.84.52.51.41.0In-plane compressive 
strength, F2c, MPa

1.27.23.72.72.3In-plane tensile strength, 
F1t, MPa
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strength, F1c, MPa
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MPa
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E2, MPa
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E1, MPa

15025016010080Density, ?, kg/m3

Balsa Wood         
CK57

Divinycell
H250

Divinycell
H160

Divinycell
H100Divinycell H80Property

Mechanical Properties of Core Materials

Introduction 
Cellular or foamed materials have extensively been used in structural applications due to their 

excellent properties. They include high specific modulus and strength, low weight, good thermal 
insulation and low cost. The materials can be easily produced and tailored to match the specific 
applications. Cellular materials are widely used as cores of sandwich panels. A thorough 
investigation of the mechanical properties of cellular materials and their dependence on the 
microstructure was published in the classical book of Gibson and Ashby [1]. The behavior of 
cellular material in compression, tension, shear and multiaxial states of stress is well documented in 
[2, 3]. Gdoutos and Abbot [4] studied the indentation response of a PVC closed-cell cellular foam 
by a cylindrical indenter. In the above studies [2-4] it was found that the compressive stress-strain 
behavior of PVC cellular foams consists of an initial relatively small and stiff elastic regime, an 
extended stress plateau regime and a final regime in which densification of the material takes place. 
In the stress plateau regime the cells of the foam collapse, while the average stress remains almost 
constant during the instability spread through the material. Axial compression produces little lateral 
spreading resulting to almost zero Poisson’s ratio. When all of the cells collapse the material is 
densified and its stiffness increases. As a consequence of such behavior foams change their volume 
during plastic compression. This is contrary to dense solids which are incompressible during plastic 
deformation. On the contrary, the uniaxial stress-strain behavior in tension is nonlinear elastic 
without any identifiable yield region. Under service conditions complex states of stress dominate in 
foams resulting to the creation of defects in the form of cracks. Foams need to be characterized 
within the frame of fracture mechanics. Relevant works are listed in [5-16]. 

The objective of this work is to study the mixed-mode crack growth behavior in polymeric 
foams. The case of a plate with a crack perpendicular to the crack plane is analyzed by finite 
elements. The results of stress analysis are coupled with the strain energy density theory to obtain 
crack growth trajectories for various values of the angle of orientation of the axes of anisotropy of 
the material with respect to the loading direction. 

 
Mechanical Characterization of foam materials 
Polymeric foams and other materials used in sandwich construction present anisotropic 

behavior in strength and stiffness. Table 1 presents mechanical properties of foams. Note that all 
Divinycell H80, H100, H160 and H250 materials exhibit axisymmetric anisotropy with much 
higher stiffness and strength in the cell (3-direction) than the in-plane direction. The ratio of the 
stiffness in the cell (e-direction) to the in-plane direction is of the order of 1.5. The anisotropy of 
balsa wood is more pronounced with the above ratio equal to 42. All materials display different 
behavior in tension and compression with tensile strengths much higher than corresponding 
compressive strengths. Fig. 1 shows the stress-strain curves of Divinycell H250 in tension and 
compression. Note that the uniaxial stress-strain behavior in tension is nonlinear elastic without any 
identifiable yield region. In uniaxial compression the material is nearly elastic-perfectly plastic in 
the initial stage of yielding. 
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Figure 1: Stress-strain curves of Divinycell H250 PVC foam, in tension and compression. 

Theoretical considerations 

The Stress Field 
 
We consider a plate of homogeneous rectilinearly anisotropic material whose principal axes of 

material symmetry coincide with the x and y directions of the coordinate system. For a state of 
generalized plane stress the stress-strain relationship may be written as 
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where σx, σy, σz and εx, εy, εz are the in-plane stresses and strains and aij (i, j = 1,2,6) are  

referred to as compliance coefficients. 
 
For plane strain conditions the stress-strain relationship is expressed by 
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with  
 

( ) ( )1
x 33 13 x 23 y 26 xy

−σ = − α α σ +α σ +α τ  (3) 
 
where the constants bij are given by:  
 

i3 j3
ij ij

33

b (i, j 1, 2,6).
α α

= α − =
α

 (4) 

Consider a though-the-thickness crack of length 2a which makes an angle φ with the Ox axis 

 

Tension / Through-the-thickness 

Tension / In-plane

 
Compression / In-plane 

Compression / Through-the-thickness
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(Figure 2). The plate is subjected to a uniform stress σ0 at an angle β with the crack plane. This 
situation can be analyzed to a combination of symmetric and skew-symmetric modes. The stress 
field in the vicinity of the crack tip is given by 
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In these equations the symmetric and skew-symmetric stress intensity factors K1 and K2 are 

expressed by  
 

2
1 0 2 0K a sin , K a sin cos .= σ π β = σ π β β   (6) 

 

 

Figure 2 Geometry of an anisotropic 
plate with a crack perpendicular to the 

applied stress and the principal 
directions of material symmetry 

 

 

 
The material properties s1 and s2 
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are referred to the system Ox'y', where the Ox' axis coincides with the crack plane. They are related 
to the roots s1', s2' of the characteristic equation 

 
( )4 3 2

11 16 12 66 26 222 2 2 0α μ − α μ + α +α μ − α μ+α =  (7) 
 
by the following equation 
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It was shown by Lekhniskii that the roots of Eq. (7) are either complex or purely imaginary 

and cannot be real. Putting  
 

241322221111 μ=μμ=μβ+α=μ=β+α=μ= ,,is,is ΄΄  (9) 
 
where αj, βj (j = 1,2) are real constants. It is always possible, without loss of generality, to 

have  
 

.,, 2111 00 β≠β>β>β   (10) 
 
In the following the failure characteristics of the anisotropic plate resulting from the unstable 

crack propagation will be studied by the strain energy density theory. 
 
The Strain Energy Density Theory for Anisotropic Materials 
 
The basic quantity in the strain energy density theory is the strain energy density function 

dW/dV, which can be put in the form: 
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The strain energy density factor S is computed from Eqs (5) and the expression  
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It is obtained, after a lengthy algebra for the case of generalized plane stress, that: 
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with  
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z1= x + iy, z2 = x-iy 
 
and  

1 2
1 2

K Kk k .= =
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  (16) 

 
The compliance coefficients αij referred to the system Ox'y' are related to the coefficients aij  

of Eq. (1) by the following equations 
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For the case of plane stress the quantities aij are replaced by the quantities bij. 
 
According to the strain energy density theory unstable crack growth takes place in the radial 

direction along which S becomes minimum. This condition is mathematically put in the form:  
 

.S,S 00 2

2

>
θ∂
∂

=
θ∂
∂

 
 (18) 

 
Unstable crack growth occurs when Smin(θc) takes its critical value Sc which is an intrinsic 

material parameter, that is,  
 

( ) .SS ccmin =θ   (19) 
 
Equations (18) and (19) will be used for the determination of the critical quantities at crack 

instability for the case of Figure 2. 
 
Results 
 
Results were obtained for an orthogonal plate with a central crack subjected to a stress 

perpendicular to the crack plane. Divinycell H250 was modeled as an orthotropic material, whose 
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axis of material symmetry made an angle φ with respect to the crack plane. The stress analysis of 
the plate was performed by the ABACUS computer program. Fig. 3 presents the variation of the 
contours of strain energy density near the crack tip. Note that due to material symmetry the contours 
are not symmetrical but inclined with respect to the crack axis. Fig. 4 presents the variation of strain 
energy density along the circumference of a circle centered at the crack tip for an angle φ of 
material orthotropy with respect to the crack plane equal to 45 degrees.  Note that the strain energy 
density presents a local minimum at an angle θc = 8.780 with respect to the crack axis. This is the 
angle of initial crack growth. Fig. 5 presents the variation of θc versus the angle φ. Note that the 
critical angle θc increases versus φ reaching a maximum value after which it decreases and becomes 
zero when the crack is along the axis of material symmetry. 
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Figure 3 Contours of strain energy density function near the crack tip 
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Figure 4 Variation of strain energy density function versus polar angle around the circumference of 
a circle surrounding the crack tip for φ =450. 
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Figure 5 Critical angle of crack growth versus angle of orientation of axes of material symmetry 

with respect to the crack axis 
 

Conclusions 
 
The crack growth in polymeric foams which present mechanical anisotropic behavior was 

studied. The case of a cracked plate subjected to a uniaxial stress perpendicular to the crack plane 
with the axes of material anisotropy at an angle with respect to the crack plane is analyzed. From 
the results of stress analysis in conjunction with the strain energy density theory the mixed-mode 
crack growth behavior of the plate was obtained. Results for the angle of initial crack growth for 
various orientations of the axes of anisotropy of the material with respect to the loading direction 
were reported. 
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АНАЛИЗ НА ПЛОЧИ ПО МЕТОДА НА ЕЛАСТИЧНАТА СХЕМА ЧРЕЗ 
КОРЕКТУРНИ КОЕФИЦИЕНТИ ПОЛУЧЕНИ ПО МЕТОДА НА 

КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Анита Хандрулева 1, Ана Янакиева 2, Константин Казаков 3  

Резюме 
Статията представя методика, основана на коректурни коефициенти, с която се 

уточняват изразите за получаване на огъващите моменти в правоъгълни плочи, изчислявани 
по еластична схема. Първоначално e направена съпоставка на обобщените коефициенти, 
намерени в литературата. Kоректурни коефициенти са получени и чрез Метода на крайните 
елементи (МКЕ) като се отнасят за модел на тънка еластична плоча. Допълнително са 
изчислени и сравнени и значенията им при отчитане на ъгловата деформативност на 
напречното сечение, т.е. модел на умерено дебела плоча. Изследването е направено за 
квадратна геометрия на плочата, но методиката може да се приложи и за правоъгълна форма. 

 
Ключови думи: правоъгълни плочи, метод на еластичната схема, MKE 

 

ANALYSIS OF RECTANGULAR PLATES BY THE ELASTIC SCHEME METHOD 
USING FEM CORRECTTION COEFICIENTS 

 
Anita Handruleva 1, Ana Yanakieva 2, Konstantin Kazakov 3 

Abstract  
This study presents an approach, based on correction coefficients, by which bending moments 

in rectangular plates, obtained by the elastic scheme method, can more accuracy be calculated. At 
first, the well-known generalized coefficients, used in the elastic scheme method, taken from 
different literature sources, are juxtaposed. The correction coefficients are obtained by the FEM 
according to the thin elastic plate theory. On the next stage, by taking into account the shear 
deformability of the plate cross section the values of these coefficients are given in more précised 
form. The research is made for quadratic plate, but the approach can be used to general rectangular 
shape of the plate as well. 
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1. ТЕОРЕТЕЧНА ОБОСНОВКА НА МЕТОДА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЛОЧИ 
ПО ЕЛАСТИЧНА СХЕМА 

Огъващите моменти в кръстосано армирани плочи се определят чрез методите от 
теория на еластичността или по метода на преразпределение на усилията. 

При изчисляване на плочите по еластична схема най-често се използват таблиците, 
съставени от Маркус за определяне на усилията в зависимост от граничните условия на 
плочата и отношението между страните на полето. Прилагат се познатите зависимости  

 

 
21
x

xi
x ql

m
M = ,    21

y
yi

y ql
m

M = ,      (1) 

 

където коефициентите xim  и yim , необходими за определяне на огъващите моменти в 
полето на плочата в двете направления, се изчисляват като всяка плоча се замества с две 
взаимноперпендикулярни ивици с широчина m1 . Чрез тези коефициенти, наричани още 
обобщени, се отчитат взаимодействието между отделните ивици, граничните условия, както 
и начина на предаване на товара към опорите. Действуващото върху плочата общо 
натоварване q  се разпределя между двете ивици на товари xiq  и yiq  така, че в точката на 
пресичането си двете ивици да получат еднакви провисвания. По този начин се симулира 
една непрекъснатост на ивичната конфигурация. В литературата се срещат различни 
значения на xim  и yim . За квадратна геометрия на плочата те са 18.00, 27.43 и др. [1,2,3].   

Хипотезите, върху които е базиран този метод, определят обхвата на неговата 
приложимост. Добре известно е, че той може да се използува единствено при правоъгълни 
гладки еластични плочи, натоварени с равномерно разпределен непрекъснат товар и 
подпрени, също така непрекъснато по контурните страни. Освен това, получените резултати 
се отнасят за конкретни, точно определени, точки от схемата.  

 
2. ЧИСЛЕНИ МОДЕЛИ 

Идеята на това изследване e първоначално да бъдат намерени коректурните 
коефициенти по Метода на крайните елементи (МКЕ) за модел на тънка еластична плоча, а 
след това получените резултати да бъдат сравнени с тези от модела на умерено дебела плоча, 
при който е отчетена и ъгловата деформативност на напречното сечение. За тази цел са 
разгледани два типа изчислителни модели за анализ на еластичните плочи: 

Тип I – тънка еластична плоча. Въведени са означения от Р1 до Р10 за съответните 
видове от този тип, като тяхната разлика е според промяната на размера на плочата от 3/3 m 
до 12/12 m.   

Тип II – умерено дебела плоча. При него се отчита и ъгловата деформативност на 
напречното сечение. Моделите са означени от Р11 до Р20,  като се спазва горепосочената 
геометрична размерност. 

 

( ) 2, 10 /q x y kN m=
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Фиг. 1. Геометрия и дискретизация на областта 
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От всеки тип изчислителни модели са разгледани по десет вида квадратни еластични 
плочи със следните фиксирани параметри, фиг.1а: 

- дебелина на плочата mh 1.0= ; 
- гранични условия - свободно подпиране по контура; 
- натоварване от равномерно разпределен товар с интензивност 2/10),( mkNyxq =   

Изследването е параметрично с изменение на размерите на плочата )()( ball yx =  по 
двете направления в интервала от 3 до 12 m. 

За генериране на изчислителните модели са използвани равнинни крайни елементи с 
12 степени на свобода, тип shell, [4,5]. Размерността на тези елементи е 0.1/0.1m. 

 
3. ЧИСЛЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

Като показател за съпоставката е избрано разрезното усилие Мх (съответно Му) в т.А, 
съгласно фиг 1б.  

От таблица 1 до таблица 5, последователно са представени получените числени 
резултати. В таблица 1 са показани стойностите за xM , xMΔ  и xM2Δ , представляващи 
съответно огъващи моменти, аритметични разлики на тези моменти от два последователни 
модела и разлики между xMΔ  за плоча от Тип I. 
 

Таб. 1. Числени резултати по МКЕ за модели от Р1 до Р10 

 xM ]/[ mkNm  xMΔ ]/[ mkNm  xM2Δ ]/[ mkNm  

P1 3.981 3.094 

P2 7.075 
3.978 

P3 11.053 
4.862 

P4 15.916 
5.746 

P5 21.662 
6.630 

P6 28.292 
7.514 

P7 35.807 

8.398 
P8 44.206 

9.28 
P9 53.488 

P10 63.654 10.167 

0.884 

 
В допълнение, за изчислителните модели на тънки еластични плочи (тип I), е направено 

и ръчно изчисление по метода на еластичната схема за стойност на коефициента 00.18=xm . 
Целта е получаване на разрезното усилие в разглежданата т.А, както и съпоставката на 
неговата стойност с получените по Метода на крайните елементи резултати. 

Условно, моделите разглеждани по метода на еластичната схема са означени от P1' до 
P10', таблица 2. В таблица 3 е дадена стойността на обобщения коефициент, получен чрез 
огъващите моменти, изчислени посредством МКЕ. 
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Таб. 2. Числени резултати за модели 
от Р1' до Р10' за 00.18=xm  

Таб. 3. Числени резултати за 
xim  и yim  за модели от Р1 до Р10 

 xM  
]/[ mkNm  

xMΔ  
]/[ mkNm  

xM2Δ  
]/[ mkNm  

xM  
]/[ mkNm  xim = yim  

P1' 5.00 3.981 3.89 
P2' 8.89 7.075 

5.00 
P3' 13.89 11.053 

6.11 
P4' 20.00 15.916 

7.22 
P5' 27.22 21.662 

8.34 
P6' 35.56 28.292 

9.44 
P7' 45.00 35.807 

10.56 
P8' 

55.56 44.206 
11.66 

P9' 67.22 53.488 

P10' 80.00 12.78 

1.11 

63.654 

22.62 

 
Таблица 4 съдържа стойностите за xM , xMΔ  и xM2Δ , намерени чрез МКЕ за плоча - 

Тип II. В таблица 5 е дадена стойността за обобщения коефициент, получен чрез огъващите 
моменти, изчислени за умерено дебела плоча. 

 
Таб. 4. Числени резултати за модели 

от Р11 до Р20 
Таб. 5. Числени резултати за 

xim  и yim  за модели от Р11 до Р20 
 xM  

]/[ mkNm  
xMΔ  

]/[ mkNm  
xM2Δ  

]/[ mkNm  
xM  

]/[ mkNm  xim = yim  

P11 3.989 
 

3.989 
 

 
3.094 

 P12 7.083 
 

7.083 
 3.978 

 P13 11.061 
 

11.061 
 4.862 

P14 15.924 
 

15.924 
 5.746 

P15 21.670 
 

21.670 
 6.630 

P16 28.300 
 

28.300 
 7.514 

P17 35.815 
 

35.815 
 8.398 

P18 44.214 
 

44.214 
 9.282 

P19 53.497 
 

53.497 
 

P20 63.663 
 

10.167 

0.884 

63.663 

2.61 
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От фигура 2 до фигура 4, в графичен вид са илюстрирани числените резултати 
( xM , xMΔ , xM2Δ ) за разглежданите изчислителни модели.  
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Фиг. 2. Изменение на Мх (Му) за различните изчислителни модели 
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Фиг. 3. Изменение на ∆Мх (∆Му) за различните изчислителни модели 
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Фиг. 4. Изменение на ∆2Мх (∆2Му) за различните изчислителни модели 
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4. ИЗВОД 

В статията е демонстрирана една приложна методика за получаване на огъващите 
моменти в правоъгълни гладки еластични плочи, изчислявани по еластична схема. Тя се 
основава на обобщени коректурни коефициенти, получени чрез Метода на крайните 
елементи с и без отчитане на ъгловата деформативност на напречното сечение. Може да се 
обобщи, че така предложената методика е лесно приложима за практически цели и улеснява 
предварителната оценка на напрегнатото състояние. 
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СЪПОСТАВКА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ НА ВЕРТИКАЛНИ НОСЕЩИ 
ЕЛЕМЕНТИ С ОТВОРИ ГЕНЕРИРАНИ ПОСРЕДСТВОМ МКЕ 

 
Анита Хандрулева 1, Константин Казаков 2, Ана Янакиева 3 

Резюме 
Статията е посветена на изследване и съпоставка на деформираното и напрегнато 

състояния на вертикален носещ елемент (противоземетръсна шайба) с отвори, получени при 
различни подходи на моделиране. Сравнени са два типа изчислителни модели, основани 
съответно на дискретизация с гредови (beam) и равнинни (shell) крайни елементи. Като 
основни показатели за съпоставката са използвани премествания и разрезни усилия. Накрая 
са формулирани някои изводи и препоръки, които могат да бъдат използвани в практиката 
при анализ на споменатия тип конструктивен елемент. 

 
Ключови думи: вертикални носещи елементи, MKЕ, гредови и равнинни крайни 

елементи 
 

COMPARISON OF FEM COMPUTATIONAL MODELS OF SHEAR WALLS 
WITH HOLES 

 
Anita Handruleva 1, Konstantin Kazakov 2, Ana Yanakieva 3 

Abstract 
This study is devoted to comparison of shear wall computational models and juxtaposition of 

the displacement and stress fields. Two types of numerical models are compared. The first type 
concerns discretization of the geometry with beam finite elements, and the second type – with plane 
finite elements. The displacements and the internal forces are used as the key indicators for the 
comparison of the mechanical behaviour. Some conclusions and recommendations, according to the 
application of the juxtaposed type computational models, to be used in the practice, are given as 
well. 

 
Key words: shear walls computational models, FEM, beam and plane finite elements 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

При проектирането и осигуряването на сградите на земетръсни въздействия, за 
поемането на сеизмичните сили по координатни направления широко се използват 
вертикални носещи елементи, тип противоземетръсни шайби [1,2,3]. Това обуславя 
необходимостта от познаването на тяхното реално механично поведение с цел по-
адекватното им моделиране.  
 

2. ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ 

Разгледани са два типа изчислителни модели на вертикални носещи елементи:  
Тип I – едноетажна противоземетръсна шайба, дискретизирана с гредови (beam) крайни 

елементи. Изчислителните модели са означени от М1 до М4 и са показани на фиг.1а. За всеки 
от тях са приети следните характеристики: 

М1 – елементи s1 и s2 са моделирани с реален еластичен модул (Е=3е7 kN/m2), без 
отчитане на срязването, а елемент b е приет като безкрайно корава греда 
(Е=3е20 kN/m2); 

М2 – приети са същите характеристики за s1, s2 и b както при М1, с допълнение, че при 
този модел се отчита срязването; 

М3 – и трите елемента s1, s2 и b са моделирани с техния реален модул (Е=3е7 kN/m2), 
като при този модел не се отчита срязването;  

М4 – както модел М3, с отчитане на срязването.  
Тип II – едноетажна и триетажна противоземетръсна шайба, дискретизирана с равнинни 

(shell) крайни елементи. Тук изчислителните модели, са означени от М5 до М17 
(едноетажна система) и от M18 до M28 (триетажна система), фиг.1б. 
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Фиг. 1. Изчислителни модели 
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В тази работа са приети също така, следните фиксирани параметри:  
- размери на напречните сечения на елементите s1 , s2 и b, съгласно фиг. 1; 
- етажна височина 3m; 
- хоризонтална сила F=1000 kN. 

Граничните условия са: 
- корава връзка (запъване) на приземното ниво; 
- корава връзка на вертикалните елементи s1 и s2 с хоризонталната греда b; 

Изследването е параметрично, основано на изменение на геометрична (височина) и 
материална (еластичен модул) характеристики на хоризонталната греда b.  

За генериране на изчислителните модели са използвани гредови крайни елементи с 
6 степени на свобода, тип beam и равнинни крайни елементи с 12 степени на свобода, тип 
shell [4]. Въз основа на приетите параметри и последвалата дискретизация са получени 
изчислителните модели, показани на фиг. 2. 

 

3 4

3 4

 

Фиг. 2. Изчислителни модели 
 

3. РЕЗУЛТАТИ 

Като основни показатели за съпоставката на избраните изчислителни модели на 
вертикален носещ елемент са използвани премествания в точки 3 и 4 и разрезни усилия в 
точки 1 и 2, фиг.1.  

В таблица 1 до таблица 3 са дадени числените резултати за споменатите показатели 
(премествания и разрезни усилия) за двата типа модела към съответните им видове. 
Стойностите за преместванията и усилията, отнасящи се за М1 и М3, са потвърждават от 
направените ръчни изчисления по метода на силите и метода на преместванията. Те са: 

За М1 - meuu xx 34.04,3, −== , kNQ 1111 = , kNQ 8892 =  
За M3 - meu x 321.14, −= , kNQ 2271 = , kNQ 7732 =  
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Таб. 1. Числени резултати за модели от М1 до М4 
 

3,xu [e-3m] 4,xu [e-3m] 1Q [kN] 2Q [kN] 1M [kN.m] 2M [ kN.m] 

M1 0.40 0.40 111.23 888.77 173.33 1385.33 
M2 0.90 0.90 181.54 818.46 274.40 1283.51 
M3 2.68 1.22 220.92 779.08 616.51 2225.36 
M4 3.06 1.60 231.62 768.38 646.60 2194.32 

 

Таб. 2. Числени резултати за модели от М5 до М17 
 

3,xu [e-3m] 4,xu [e-3m] 1Q [kN] 2Q [kN] 

M5 2.20 1.78 169.91 830.09 
M8 1.65 1.47 203.10 796.90 
M9 1.25 1.19 239.00 761.00 
M10 1.00 1.00 264.18 735.82 
M11 0.80 0.80 281.91 718.09 
M12 0.70 0.70 296.90 703.10 
M13 0.58 0.58 312.40 685.60 
M14 0.53 0.53 329.86 670.14 
M15 0.47 0.47 349.48 650.52 
M16 0.43 0.43 370.38 629.62 
M17 0.41 0.41 390.95 609.05 

  

Таб. 3. Числени резултати за модели от М18 до М28 
 

3,xu [e-3m] 4,xu [e-3m] 1Q [kN] 2Q [kN] 

M18 33.07 32.82 169.25 830.75 
M19 17.19 17.19 228.65 771.35 
M20 11.08 11.08 267.50 732.50 
M21 8.43 8.43 295.00 705.00 
M22 7.03 7.03 317.78 682.22 
M23 6.16 6.16 339.55 660.45 
M24 5.57 5.57 362.73 637.27 
M25 5.14 5.14 388.30 611.70 
M26 4.81 4.81 416.20 583.80 
M27 4.55 4.55 445.35 554.65 
M28 4.33 4.33 474.06 525.94 

 

 

 

От фигура 3 до фигура 5 е показано отношението Q2/Q1 за различните видове модели. 
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Фиг. 3. Отношение Q2/Q1 за модели от М1 до М4. 
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Фиг. 4. Отношение Q2/Q1 за модели от М5 до М17 
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Фиг. 5. Отношение Q2/Q1 за модели от М18 до М28. 
 

4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

От поместените в предишната точка резултати, могат да се направят следните по-
съществени изводи:  

1). Ръчното изчисление въз основа на метода на силите и метода на преместванията 
дава едно приблизително решение, което както е известно се базира на добре 
познатите от Строителна статика, част II, работни хипотези. Ето защо 
резултатите за модел М1 и М3 са близки до споменатите ръчни изчисления; 

2). Осовата деформативност на гредовия участък оказва силно влияние върху 
разпределението на усилията между двата вертикални участъка. Това се вижда 
отчетливо при съпоставката на модели от М1 до М4, при моделиране с гредови 
елементи, и от М5 до М17 при моделиране с равнинни крайни елементи; 

3). С нарастване на височината на гредата (водеща до нарастване на осовата й 
коравина) преместванията в т.3 и т.4 се доближават по стойност, като в граничния 
случай, т.е при безкрайно корава греда (М1), те са еднакви. Това е така и при 
модели от М10 до М17; 



 

- 310 - 

4). В отношението Q2/Q1 е налице тенденция на намаляване по стойност от 8.00 до 
3.32 за модели от М1 до М4 (тип I), и от 4.88 до 1.56 за модели от М5 до М17 
(тип II), табл.1 и табл.2. Същото се наблюдава и по отношение на огъващите 
моменти в т.1 и т.2, табл.1; 

5). По-високата греда съответства на завишена стойност на еквивалентна коравина на 
завъртане в т.3 и т.4, от което може да се очаква, че води до увеличаване на 
огъващите моменти в т.1 и т.2. /за всички типове изчислителни модели/; 

6). По-високата греда, съответстваща на увеличаване на общата геометрия на 
изчислителния модел, води до преразпределение на енергия на деформацията, 
като от своя страна се намаляват преместванията и съотношенията между 
разрезните усилия. 
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ДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КУПОЛНИ ПРЪТОВИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ 
ТРИ МЕТОДА НА КОМБИНИРАНЕ ПО КООРДИНАТНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА 

ЕФЕКТИТЕ ОТ СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
 

Анита Хандрулева 1, Константин Казаков  2, Банко Банков 3 

Резюме 
В тази статия са съпоставени теоретично и посредством числен експеримент различни 

методи на комбиниране по координатни направления на ефектите от сеизмично въздействие. 
Тези методи са възможностите, които ни предоставят Единните европейски конструктивни 
норми, в частност Eurocode 8. Отначало е направено едно теоретично сравнение, а след това 
е проведен числен експеримент върху модел на прътов купол с различни диаметри на 
основния пръстен по двете координатни направления. Основно са съпоставени резултати за 
прътови усилия, получени посредством метода, основан на правилото SRSS (корен квадратен 
от сумата на квадратите на ефектите по координатни направрения) и чрез метода, използващ 
правилото на 30-те процента. Накрая е потърсен вариант на метода CQC, чрез които се 
получават най-консервативни резултати, резултати в посока на сигурността при проектиране 
на сгради и съоръжения в сеизмични райони.  

 
Ключови думи: куполни прътови системи, динамично изследване, SRSS и CQC методи 

на комбиниране 
 

DYNAMIC ANALISIS OF DOME STRUCTURES BASED ON THREE METHODS 
OF DIRECTIONAL COMBINATION OF THE EFFECTS OF THE SEISMIC ACTION 

 
Anita Handruleva 1, Konstantin Kazakov 2, Banko Bankov 3 

Abstract 
In the paper three methods of dierectional combination of the seizmic effects are compared 

from theoretical point of view. These methods are given in Eurocode 8. The results, obtained by the 
SRSS method are juxtaposed with the 30 percent method for a model of a dome structure. The CQC 
is adopted in such a way that the results, obtained by the method to be more safety and conservative 
than the other two methods.   

 
Key words: dome structure, dynamic analysis, SRSS and CQC methods  
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1. ТЕОРЕТЕЧНА СЪПОСТАВКА НА SRSS, CQC И МЕТОДА НА 30-ТЕ 
ПРОЦЕНТА 

Комбинирането по координатни направления по нашите норми към момента се 
осъществява по метода SRSS (корен квадратен от сумата на квадратите), които при две 
направления е на практика Питагорова теорема. Записва се като: 

 
2 2

, ,Е Е x Е yЕ Е Е= +          (1) 

където ЕЕ е усилието в сечение Е, ползувано за оразмерителни цели; 
2

,Е xЕ , 2
,Е yЕ  са усилията в сечение Е, получени от действието на сеизмичните сили 

съответно по осите x и y, т.е. от прилагането на спектър по тези направления. 
Могат да се използват и други начини на комбиниране, наречени методи на 

координатно комбиниране. Един от тях се основава на изрази (4.18) и (4.19) от Eurocode 8, 
Част I. Представлява комбиниране на пълните ефекти, получени от въздействие по едно 
координатно направление с тези от другото, но умножени с ± 0,3, т.е. 30% от тяхната 
големина. Изразява се като: 

 
, ,

, ,

0,3

0,3
Е Е х Е у

Е Е х Е у

Е Е Е

Е Е Е

= ± ±

= ± ±         (2) 

при отчитане само на хоризонталните сили. 
Съществуват и редица национални норми, за които коефициентът с който се комбинира 

е ± 0,4. Най-често се среща в границите от ± 0,3 до ± 0,5. Тогава при две направления общата 
форма на този метод на координатно комбиниране се записва: 

 
, ,

, ,

Е Е х Е у

Е Е х Е у

Е Е Е

Е Е Е

α

α

= ± ±

= ± ±          (3) 

при [ ]0,3 0,5α ∈ ÷ . 

Най-общият метод на комбиниране на ефектите по координатни направления се записва 
като: 

( ) ( )22
, , , ,2Е Е х Е х Е у Е уЕ Е Е Е Еβ= + + ,      (4) 

където β  е коефициент, чиито общи граници са [ ]1 1β ∈ − ÷ . Най-често обаче той се 

приема в границите [ ]0 0,3β ∈ ÷ . Може да се оприличи на CQC метода при комбиниране на 
модалните максимуми. Съвсем очевидно е, че ако се приеме долната граница на β , т.е. 

0β = , този метод се преобразува в метода SRSS, т.е. като негов частен случай. 
 
От математическа гледна точка CQC метода е най-общ. Методът SRSS се разглежда 

като частен случай, а методът, основан на коефициентите α , е едно първо приближение. 
 
Приема се, че като цяло SRSS методът на комбинация по направления дава резултати в 

посока на сигурността, т.е. по-високи от тези при използуване на коефициент 0.3α = ± . 
Това обаче е валидно само когато ефектите по двете направления са близки по стойност. 
Така например, ако те са еднакви, SRSS съответствува на коефициент 0.44α =  или дава 
около 10% по-високи резултати. Може да се възприеме като Питагоровата теорема за 
равнобедрен правоъгълен триъгълник. Когато обаче споменатите ефекти се различават 
значително (единият ефект е по-малък от 83% от този по ортогоналното направление), се 
наблюдава обратното. Това лесно може да се докаже. Ако означим с ζ  съотношението на 
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двата ефекта- , ,/Е у Е xЕ Еζ =  и условно приемем , ,Е у Е xЕ Е< , тогава ( )( )22
,1Е Е хЕ Еζ= +  

Това означава, че ако ( )21 1.3ζ+ <  методът, основан на коефициент 0.3α = ± , дава по-

високи стойности от комбинирането. Това е налице при 0.83ζ < .  
Методът с коефициент 0.3α = ±  е препоръчителен е при доминиране на ротационни 

собствени форми. Въпреки това при силна нерегулярност в план е уместно резултатите да се 
съпоставят и други техники на комбиниране. Това е обосновано в [4].  

 
2. ОПИСАНИЕ НА ИЗБРАНИТЕ ИЗЧИСЛИТЕЛНИ МОДЕЛИ  

Като обекти за изследване на пространствени прътови конструкции са разгледани 
единадесет представители на куполи. Условно куполите са означени съответно с К1, К2, K3, 
K4, K5, K6, К7, К8, К9, К10 и К11, показани на фиг.1а (К1) и фиг.1.б (К11). Изследването е 
параметрично с изменение на диаметъра в направление у в интервала от 30 ÷ 15m  

За избраните модели на прътови куполи са приети следните фиксирани параметри: 
• диаметър на основата по направление x Dх=30m; 
• височина на купола h=7m. 

 

  

Купол К1 (30х30)       a) 

 

 

 

Купол К11 (30х15)       б) 

Фиг. 1. Избрани прътови куполи  
 

При генерирането на изчислителните модели е прието: 
• Гранични опорни условия: опорен пръстен върху радиално подвижни опори; 
• Корава връзка на елементите с опорният пръстен; 
• Корава връзка между елементите от ребрата и вътрешните пръстени от решетката. 

За конструктивните елементите са приети напречни сечения от тръбни профили и 
стандартни горещо валцувани профили. В табл.1 са показани общите геометрични 
характеристиките на избраните куполи. 
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Таблица 1. Геометрични характеристики на изчислителните модели 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11

височина на купола h [m] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
диаметър на купола Dx   [m] 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

диаметър на купола Dy  [m] 30 30 29 29 28 28 25 23 20 18 15

покривна площ [m2] 707 695 683 672 660 648 589 530 471 412 353  
 
За елементите от седемте купола по меридиана и пръстените са приети еднакви 

геометрични характеристики на напречните сечения, дадени в табл.2. 
 

Таблица 2. Геометрични характеристики на напречните сечения на елементите 

опорен пръстен
меридианни 

пръти
поясни пръти

напречно сечение IPE 300 Ø88,9x4 Ø88,9x4

лице на напречното сечение [cm2] 53,8 10,7 10,7

инерционен момент Ix  [cm4 ] 8356 96,3 96,3

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, К8, К9, К10, К11

модул на еластичност - Е= 206 000 MPa  
 

За изграждане на изчислителните модели са използвани гредови крайни елементи с 
6 степени на свобода, тип frame. Въз основа на приетите параметри и последвалата 
дискретизация се получават следните характеристики на единадесетте изчислителни модела: 
брой на елементите - 224, брой на възлите – 113, брой на вътрешните пръстени (без опорния 
пръстен) – 6. 
 

3. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

В таблици от табл. 3 до табл. 5 последователно да дадени: периоди на трептене и 
сеизмични сили в избран елемент; резултати по различните методи за комбиниране по 
координатни направления; абсолютна разлика между максималните усилия, получени при 
различни методи за комбиниране по координатно направление. 

 
Таблица 3. Периоди на трептене и сеизмични сили в избран елемент  

T 1  [s] T 2  [s] ∆Т [%] E x *1000 [kN] E y *1000 [kN] Ey/Ex
K1 (30x30) 0,988 0,988 0,00 19,04 19,04 1,00
K2 (30x29,5) 0,979 0,971 0,89 18,57 20,41 1,10
K3 (30x29) 0,970 0,953 1,81 17,56 22,59 1,29
K4 (30x28,5) 0,961 0,935 2,78 16,60 24,94 1,50
K5 (30x28) 0,953 0,916 3,99 12,28 23,14 1,88
K6 (30x27,5) 0,943 0,899 4,82 15,39 31,40 2,04
K7 (30x25) 0,901 0,810 10,64 17,97 48,44 2,70
K8 (30x22,5) 0,862 0,722 17,68 25,60 68,39 2,67
K9 (30x20) 0,830 0,637 26,29 35,66 88,83 2,49
K10 (30x17,5) 0,810 0,557 36,92 43,70 106,72 2,44
K11 (30x15) 0,836 0,506 49,10 43,90 114,76 2,61  
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Таблица 4. Резултати по различните методи за комбиниране по координатни направления 

SRSS E x +0,3E y E x -0,3E y -E x +0,3E y -E x -0,3E y 0,3E x +E y 0,3E x -E y -0,3E x +E y -0,3E x -E y
K1 26,92 24,75 13,33 -13,33 -24,75 24,75 -13,33 13,33 -24,75
K2 27,59 24,70 12,45 -12,45 -24,70 25,98 -14,83 14,83 -25,98
K3 28,61 24,34 10,79 -10,79 -24,34 27,85 -17,32 17,32 -27,85
K4 29,96 24,08 9,12 -9,12 -24,08 29,92 -19,96 19,96 -29,92
K5 26,20 19,22 5,34 -5,34 -19,22 26,83 -19,46 19,46 -26,83
K6 34,97 24,81 5,97 -5,97 -24,81 36,02 -26,78 26,78 -36,02
K7 51,67 32,50 3,44 -3,44 -32,50 53,83 -43,05 43,05 -53,83
K8 73,02 46,12 5,08 -5,08 -46,12 76,07 -60,71 60,71 -76,07
K9 95,72 62,31 9,01 -9,01 -62,31 99,53 -78,13 78,13 -99,53

K10 115,32 75,72 11,69 -11,69 -75,72 119,83 -93,61 93,61 -119,83
K11 122,87 78,33 9,47 -9,47 -78,33 127,93 -101,59 101,59 -127,93

Методи за комбиниране по направления

 
 
Таблица 5. Абсолютна разлика между максималните усилия, получени при различни методи 

за комбиниране по координатно направление 
SRSS 0,3E x +E y │∆│ [kN]

K1 26,92 24,75 2,17
K2 27,59 25,98 1,62
K3 28,61 27,85 0,76
K4 29,96 29,92 0,04
K5 26,20 26,83 0,63
K6 34,97 36,02 1,05
K7 51,67 53,83 2,17
K8 73,02 76,07 3,05
K9 95,72 99,53 3,81
K10 115,32 119,83 4,51
K11 122,87 127,93 5,06  

На фигури от фиг. 2 до фиг. 8 са показани в графичен вид наблюдаваните параметри. 
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Фиг. 3. Графика на ∆Т 
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Фиг. 5. Отношение Еу/Ех 
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Фиг. 7. Изменение на │∆│ 
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Фиг. 8. │∆│ като функция на Еу/Ех 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В настоящето изследване накратко теоретично са съпоставени три метода за 
комбиниране по координатни направления на ефектите и в частност усилията, получени от 
независимо сеизмично въздействие по същите тези направления. Това са трите възможни 
технологии, предоставени от Единните европейски конструктивни норми, отнасящи се до 
проектиране в сеизмично рискови райони, т.е Eurocode 8. Въз основа на числен експеримент, 
практически са сравнени два от тези метода, а именно методът SRSS  и методът на 30-те 
процента. Това е направено чрез изчислителни модели на прътови куполи. От получените 
резултати, могат да се направят следните по-важни изводи: 

− при ефекти сравнително бризки по стойност по двете хоризонтални координатни 
направления, методът  SRSS  дава по-високи резултати, т.е в посока на сигурността; 

− в случай, те ефектите се различават съществено (с повече от 80 %  за конкретните 
модели), чрез методът на 30-те процента се получават по-високи окончателни 
стойности; 

− методът на комбиниране CQC, т.е методът основан на зависимост (4), може да се 
разглежда като най-общ и при подходящ избор на коефициент β  ще дава резултати 
винаги в посока на сигурността на конструкцията.  

 
Препоръчетелно е, особено за сложни в геометрично отношение пространствени 

системи, да се прави индивидуална съпоставка на резултатите по методи SRSS  и този на 30-
те процента. Това важи с особена сила за тези зони или елементи, които са в основата на 
носимоспособността на конструкцията, т.е предопределящи найния капацитет. Изследвания 
от подобен характер дават една допълнителна яснота относно диспозитивните нормативни 
текстове на Eurocode 8. Желателно е изследвания от такова естество да продължат и за в 
бъдеще, като се използуват различни конструктивни конфигурации и се търси тази 
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референтна стойност на коефициента β , която води до по-висока обща сигурност на 
конструкцията. 
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МОДЕЛИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ ОГЪВАНЕ НА ВЪГЛЕРОДНИ 
НАНОТРЪБИЧКИ В ПОЛИМЕРНИ НАНОКОМПОЗИТИ 

 
Я. Иванов 1, В. Стоянов 2, Л. Хаджиков 

Резюме 
Прогресът в областите на информационните технологии, изследователските техники и 

материалознанието осигури условия за създаване на нов клас материали - наноматериали, с 
характерни размери на структурните елементи от порядъка на няколко нанометра. 
Същевременно много бързо след своето откриването въглеродните нанотръбички се 
създадоха нови по-ефективни методи за тяхното производство. Това предизвика значителен 
научен интерес и понастоящвм се осъществяват обширни изследвания в тази област на 
нанотехнологиите. 

В настоящата работа се разглеждат методите за моделиране устойчивостта при огъване 
на въглеродни нанотръбички. Основният акцент в обзора е отделен на детайлното 
разглеждане на класическите модели на непрекъсната черупка и непрекъснато 
деформируемо тяло, както и модели, основаващи се на молекулната динамика и на 
термоактивационната теория. Разгледани са случаите на загуба на устойчивостта при огъване 
на самостоятелна нанотръбичка и вложена в полимерна среда. Направено е сравнение на 
експериментални резултати с данни от симулационно моделиране. 

 
ON THE MODELLING OF BUCKLING OF CARBON NANOTUBES 

IN POLYMER NANOCOMPOSITES 
 

Ya. Ivanov 1, V. Stoyanov 2, L. Hadjikov 

Abstract 
The significant progress in the development of information technologies, research techniques 

and material science has ensured the condition for the creation of new class of materials, 
characterized by their size in the range of several nanometers and referred as nanomaterials. In the 
same time since their first discovery and the establishment of new effective methods for production, 
carbon nanotubes have drew a great deal of attention and stimulated extensive studies. 

The present work considers the achievement of methods for modeling the buckling of carbon 
nanotubes. Attention is paid to the discrete molecular dynamics model, continuum shell model and 
continuum solid model, as well as to the models based on the thermo-activation theory. The 
buckling of one individual nanotube and of nanotube incorporated in the polymer matrix is 
considered. Some comparison between the results obtained experimentally and by the simulation is 
performed. 
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1. INTRODUCTION 

Since the first discovery and the establishment of new effective method for production, carbon 
nanotubes have drawn a great deal of attention and stimulated extensive studies [1-8]. This attention 
is due to their exceptional mechanical and electronic properties. The remarkable characteristics of 
carbon nanotubes (CNT) are the result of their ideal structure that on the atomic level can be 
considered as a hexagonal cord of carbon atoms, wounded in the very small one-dimensional 
cylinders [2]. Chemical stability, diverse electronic properties and predicted extreme strength of 
CNT have placed them as fundamental building blocks in rapidly growing field of nanotechnology. 

Lourie et al. [9] in 1998 reported CNTs collapse forming kinks. Recently Lui and Chen 
demonstrated buckling of CNTs and debonding in single-walled CNT (SWNT) – epoxy composites 
[10]. They shown that buckling of CNT is very important to the strength and failure of carbon 
nanotubes based composites [10]. 

The aim of this paper is to make an overview of the modeling of buckling of CNTs. 
 
2. STATE OF ART IN THE MODELLING OF BUCKLING OF CARBON 

NANOTUBES 
Currently available main simulation models for buckling of CNTs (individual one or in 

composite) can be categorized [10] as: 
• discrete molecular dynamics (MD) models; 
• continuum shell models; 
• continuum solid models. 

In the case of discrete MD model, the investigation is made using ordinary model of polar 
dynamics or the large-scale molecular dynamics simulations [11], as well as atomic-scale finite 
elements [12]. In the second model the traditional methods of finite or boundary elements are used 
[10]. The continuum solid model of nanotube in elastic media is investigated by the energy 
method [13]. 

To investigate bending buckling of the CNTs, many theoretical researches have been carried 
out in the last decade. In general the important theoretical methods include MD and continuum 
mechanics. Thus using MD, Yakobson et al. [14] demonstrated switching into a kink pattern of 
SWNT beyond critical bending angle. Iijima et al. [15] announced that using MD simulation have 
achieved kinked structure at high bending angles. Shibutani and Ogata [16] used MD method 
simulation of the bending of cantilevered SWNT loaded at the free end and they were shown that 
this carbon nanotube exhibited local buckling near the fixed end. These investigations display that 
the MD simulation in cases of axial compression and tension of CNTs is very computationally 
expensive, thus they are limited to very small length and time [12, 17]. The other difficulties 
involved by MD simulation are related with the realization of moment on an atomistic system and 
large deformation near the kinks. 

Liu et al. [18] proposed an atomic-scale finite element method. They used inter-atomic 
potential to consider multi-body interaction and demonstrated that the molecular mechanics 
simulation is both more accurate and mach faster. Guo et al. [12] performed bending buckling of 
SWNTs by use of atomic-scale finite element. They shown that as the bending angle increases, kink 
will appear and the morphology of the SWNT change abruptly.  

In some cases the (15,0) SWNT, i.e. m = 0 – nanotubes with "zigzag" structure, changes into a 
one-kinked structure, and finally contains two kinks. In the first buckling always small energy 
release is observed and for the second buckling comparatively large energy release take place. The 
he (10,0) SWNT changes into a one-kinked structure, then into a two-kinked one, and finally 
contains three kinks. Strain energy grows initially as a quadratic function of bending angle, then 
increases gradually slowly, and finally changes approximately linearly. 

Some investigations of the bending buckling of CNTs are based on continuum mechanics. 
Pantano et al. [19] presented shell model and obtained interesting results studying the wrinkling of 
multiwalled CNTs (MWNT). Wang et al. [20] used the theory of finite elasticity deformation to 
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stimulate wave-like configuration on the bent CNTs. Wang et al. [21] studied the bending buckling 
of double-walled CNTs by means of elastic beam theory. They have modeled the ultra-tube 
interaction energy with the bending deformation energy. Some critical remarks have been published 
due to the neglecting of the inter-atomic potential which has a result hard achievement of concrete 
configuration of CNTs. 

Interesting results have been announced by Falvo et al. [22]. They studied bending and 
buckling of carbon nanotubes under large strain and the results shown that carbon nanotubes are 
extraordinarily flexible under large strain and resist failure under repeated loading. The authors 
observed reversible, periodic buckling of nanotubes consistent with calculations extrapolated from 
continuum mechanics [22]. The local strain as large as 16% is sustained without separating a 
nanotube. These results show that the carbon nanotube is material with extraordinary strength. 

The elastic double-shell model (Fig. 1a) for axially compressed buckling of a double-walled 
carbon nanotube embedded in an elastic medium was proposed by Ru [23]. Recently Sun and Liu 
[24] have published results on torsional buckling of multi-walled carbon nanotubes under combined 
axial and radial loading. Their investigations were based on the continuum mechanics model. The 
authors obtained an explicit expression for the torsional buckling of double-walled carbon 
nanotubes (DWNTs) under combined loading. Numerical results show that axial tensile stress or 
internal pressure make DWNTs resist to higher critical shear membrane force, while axial 
compressive stress or external pressure lead to lower critical shear membrane force. It is also 
indicated that for combined torsional buckling of DWNTs under axial stress and radial pressure, the 
effect of the axial stress on the critical shear membrane fore is very small. They have supposed that 
this investigation may be a helpful reference for the application of MWNTs under combined 
torsional buckling coupling with axial stress and radial pressure, such as nano-oscillators, nano-
drive devices and actuators [24]. 

Li and Kardomateas [25] presented results for the thermal buckling of MWNTs by nonlocal 
elasticity. In this research a nonlocal elastic shell model, which takes the small scale effects into 
account, was developed to study the thermal buckling behavior of MWNTs. The multi-walled 
CNTs were considered as concentric thin shells coupled with the van der Waals forces between 
adjacent nanotubes (Fig. 1b). The effects of small scale effects are demonstrated and a significant 
influence of internal characteristic parameters (such as the length of the C-C bond) has been found 
on the thermal buckling critical temperature. The study interestingly shows that the axial buckling is 
not likely to happen, while the “radial” buckling may often take place when CNTs are subjected to 
thermal loading (Fig. 2). 

 

a) b)

Figure 1. A shell model of double-walled (a) and multi-walled (b) nanotubes in an elastic medium 
[23, 25 with reconstruction] 
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a) b)

Figure 2. Critical temperatures ( )aT0Δ (a) and ( )bT0Δ (b) of two types of thermal buckling modes 
(radial buckling due to elevated radial temperature and axial buckling due to reduced temperature) 

versus the axial half wave-number, m and the circumferential half wave-number, n. [25] 

 
Some interesting results for the induced local buckling of CNTs by a point loading have been 

presented by Wang and Vaezzadeh [26]. Such local instability is a result of the loss of stiffness of 
the tube at the initiation of a kink at the loading position (Fig. 3). Continuum mechanics model is 
proposed to indentify the critical flexural displacement at the loading position for the local 
instability: 

( )
L
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22−
= ,                                                                                                        (1) 

xxLFM )( −= ,                                                                                                                  (2) 

 
 
 

a) 
 
 
 
 
 
 
 

b) 
 

Figure 3. The kink morphology in the (8,0) CNT subjected to a point loading from (a) a cross 
section view; and (b) a side view 

 
According to elastic beam theory, the moment will induce a compressive strain on the 

compressive portion of the thin-walled structure. The strain on the point at the greatest compression 
portion of the beam is 

EI2
MD

c =ε ,                                                                                                                            (3) 

where D is the diameter of the beam 
8

πI
3tDβ

=  is an expression of the moment of inertia of 
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the cross section of the thin-walled structure; β<1 is an coefficient, which account a polygon cross 
section; t – thickness of the wall. 

Investigation of buckling of double-walled carbon nanotubes embedded in and elastic medium 
using the energy method is performed by Zhang et al. [13]. This study is based on the elastic shell 
models at nanoscale, and the effect of van der Waals forces on the buckling is considered (Fig. 4). It 
is shown that ignoring the van der Waals force, the elastic buckling of a long DWNT embedded in 
elastic medium and under a far-field hydrostatic pressure is independent of the inner tube. It is 
concluded too that the critical pressure is independent on the inner radius – to-thickness ratio, the 
material parameters of elastic medium, and the van der Waals force. The influence of the van der 
Waals force on the critical pressure is independent on the inner radius-to-thickness ratio. 

 

Figure 4. Comparison of the critical pressure considering the effect of van der Waals force with 
that ignoring the effect of van der Waals force 

 
3. MODELLING OF AN INDIVIDUAL/SINGLE CARBON NANOTUBE 

BUCKLING [27] 
The buckling stress σ as a function of the critical pressure is described in the experiments [28]. 

The experimental results obtained by the force-distance measurements are given in Fig. 5 in the 
cases of three different multi-wall nanotubes (MWNTs) with outside diameter Dout (and inner 
diameter Din) of 22 nm (3 nm), 24 nm (2 nm), and 25 nm (2 nm), respectively. The experimental 
results show the dependence of the buckling stress σ of the aspect ratio (L / Dout) and they are 
compared with the theoretical ones obtained by Euler formula for the critical stress σcr, with 
Young’s modulus of 1.2 TPa. 
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where P is the critical pressure, A is the cross section surface of MWNTs, K is the column 
effective length factor, which depends on the holding device conditions. The experimental data 
from [28] (denoted by “□”) are given in Fig. 5. In the experimental investigation [28] one end of the 
MWNTs is fixed as a cantilever type, and, the other one can be free. The MWNTs can slip laterally 
to the surface, thus the value K = 2. In the case of short column under axial pressure the 
combination of pressure and bending buckling stress takes place. Then the critical stress σcr could be 
obtained by Johnson’s model given by the following empirical equation: 
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where σB is the yielding stress. In [28] the maximum value of the buckling stress is about 135 
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MPa for an aspect ratio L / Dout = 10 and it corresponds to the yielding stress. 

 
 

Figure 5. The critical stress σcr obtained experimentally and by the theoretical models 
 
The critical stress σcr of nanotubes under consideration, evaluated on the basis of the activation 

energy method [29] shows that: 
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σσ ,                                                                                                             (6) 

where σB is the yield stress, λ = L/Dout is the  aspect ratio, n=4.160272855, 
E =1.176429.1011 GPa is the parameter, connected with the elastic and geometrical parameters of 
nanotubes. The values of the critical stress σcr in different cases for different values of aspect ratio λ 
are given in Table 1. Figure 5 shows the comparison between the experimental data [27] and 
theoretical model (denoted by “o”) as well as of Euler and Johnson. For all considered values of 
aspect ratios λ the critical stress σcr m obtained from (3) coincides very well with the experimental 
data (see Fig. 5). At the same time we see also that the Euler formula corresponds to the 
experimental data for λ > 52 while the Johnson formula describes the experimental results for 
λ < 52. 

 
Table 1. Critical stress σcr given by the experimental data in [27] and ones calculated by (3) for 

different values of aspect ratio λ. 
 
λ = L/Dout 8.48 16.16 26.66 28.28 31.51 32.323 36.36 42.02 45.25 52.52 63.22 68.68 

lg λ 0.928 1.2084 1.425 1.451 1.498 1.5095 1.56 1.623 1.655 1.72 1.808 1.83 

σcr exp 134.4 140.14 128.46 140.14 125.54 124.08 119.7 100.73 90.51 74.452 58.39 43.795

σcr m 134.4 134.2 131.1 129.95 126.85 125.85 119.8 108 99.9 80.875 54.32 43.82 

lg σcr 2.128 2.14 2.108 2.14 2.09 2.0937 2.078 2 1.956 1.871 1.766 1.641 
 

4. MODELLING OF BUCKLING OF EMBEDDED CARBON NANOTUBES [27] 
Nanotubes in polymer composites are in the form of repeatable elements and theirs behavior 

in such structural material depend on interactions with polymer matrix. The loss of stability of the 
tubes in these conditions is defined from the loading, acting on the thin layer of the matrix surface. 
In this case, following [9] the critical tension can be described [30, 31] by the equation:  
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where ENT denotes the Young’s modulus of the nanotubes, the integer m is the number of half 
waves in which the nanotube subdivides at buckling, and K is the foundation modulus which 
reflects to the fiber-matrix interaction [30]. These interactions can be strong (Kmax) and weak (Kmin), 
given by the following formulas: 
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where Em and ν are the Young’s modulus and Poisson coefficient, respectively; K0 and K1 are 
the modified Bessel functions of second order. The first term on the right side of (7) is the classical 
Euler formula for buckling. The assumption is that the ends of the tube are prevented from rotating 
during buckling [30]. The second term represents the contribution of the matrix. In this case the 
critical shear stress is determined by: 
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where σcr (min) =101.2 GPa, σB=137 GPa, n+1=17, E =5.382×1020 GPa. This formula cannot 
give satisfactory results for the critical shear stress at λ > 24 and for this case we propose the 
following equation:  

( )minmin
cr

1
(min)cr

(min)crcr exp
exp

λλλλ
σλ

σσ
σσ −−+

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
+=

+
c

E

n
B ,                                                    (11) 

where all the parameters are given in Table 2.  
 
Table 2. The values of parameters included in formula (8) in the cases of weak and strong interface. 
 

σcr (min) σB n+1 E  C B λmin Interface 
GPa GPa  GPa    

Weak 101.2 137 17 5.382×1020 -1.234 5.548 18.6 
Strong 118.4 148 18.228 1161.17 -1.1 5.783 14.1 

 
The comparison between the experimental data, given in [9] and the model described by the 

equations (10) and (11) for the critical stress σcr in the case of weak and strong interface is given in 
Table 3 as well as in Fig. 6. We see that our model is in very good agreement with the experimental 
results (see Fig. 6). 

 
Table 3. The critical stress σcr obtained experimentally in [9] and by our theoretical model in the 

case of weak and strong interface. 
 

Weak interface Strong interface λ lg λ σcr exp σcr m σcr exp σcr m σEuler 

10.5 1.02119 135 135 146.5 146.5 107.4 
12.9 1.1106 108.9 108.9 123 123 71.3 
13.4 1.1271 105.9 103.41 120.6 119.2 66 
14.1 1.149 102.8 101.257 118.4 118.4 59.6 
18.6 1.2695 101.2 101.202 122.3 118.4 34.2 
24 1.3802 116 115.97 129.1 129.07 20.6 

27.1 1.432 105.2 105.19 120.1 120.104 16.1 
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Figure 6. The buckling stress σcr m in the case of weak and strong interface, obtained from equations 

(7-8) and experimental data [9]. 
 
5. CONCLUSION 
Since their discovery in 1991 by Iijima [32] both single wall and multi-wall carbon nanotubes 

(SWNTs and MWNTs) have become an active area of research. This is partly due to their having an 
extremely high specific strength and stiffness. 

Experimental studies have been performed to characterize nanotube materials. Due to the 
difficulty in performing is considerable. 

Many theoretical investigations on the modeling of buckling of carbon nanotubes have been 
performed. They have reached some interesting results in determining critical stresses and kink 
formations. In the same time it is clear that for the real progress in the field of investigation of 
buckling of CNT can be reached when the model simulation will be combined with the deep 
knowledge of the mechanism of this phenomenon. We need more information about the influence 
of inner tubes in multi-walled carbon nanotubes on the van der Waals forces and on the process of 
buckling, as well as about the behavior of these tubes during the process of buckling. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЕЗОПАСНИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ 
СРОКОВЕ НА ЧЕРКОВЕН СВОД  

 
Александърс Корякинс 1, Каспарс Бондарс 2 

Резюме 
В наши дни, проблемът при експлоатация на черковни сводове, строени през 

Средновековието, възниква при пренатоварване, динамични вибрации, слягане, както и от 
равнинни и неравнинни деформации, които могат да причинят повреди в зидарията. За да се 
избегнат непредвидени ситуации при експлоатацията на черковни сгради, трябва да се 
определят критерии за безопасни граници на деформацията на отделните части от 
конструкцията. 

За геометричното моделиране на сводовете и сводовите черупки е проведено тримерно 
лазерно сканиране с използването на 3D лазерен скенер. 

След деформация на подпорите и образуване на пукнатини в свода, линията на 
натоварване се премества по напречното сечение и вътрешните сили съществено променят 
посоката си.  

Добър пример за сводове в деформирано състояние. са тези в куполната катедрала в 
Рига, за това и наблюдението на състоянието им е от съществено значение. Създаден е 
модел, като е използван подобрен ротационен механизъм за описване на ребрата на 
зидарията и измерване на отварянето на пукнатини в свода. Моделът на деформираното 
състояние, както и дългосрочното наблюдение на пукнатините се използват за анализ на 
влиянието на деформациите, вследствие на слягането на подпорите. 
Създадени са критерии за безопасна експлоатация на зидарията в черковни сгради. 

 
DEFINITION THE SAFE EXPLOITATION LIMITS OF GROIN VAULT IN HERITAGE 

MASONRY STRUCTURES 
 

Aleksandrs Korjakins 1 & Kaspars Bondars 2 
Abstract 
The nowadays problems in exploitation of groin vault construction built of the Middle Ages 

are exiting due to overloading, dynamic vibrations, settlement, as well in-plane and out-of-plane 
deformations which can cause failure of masonry structures. Safety criteria must be specified by 
determining deformation limits between interacting parts of groin vault, to prevent emergency 
situation in heritage buildings.  

Three-dimensional scanning of arch structure by means of 3D laser scanners has been done 
and was used for geometric modelling of masonry arch shell. 

The structures thrust line changes position in cross section and internal forces relocate 
significantly after the abutment deformations and crack forming in groin vaults.  
Riga Dome Cathedral has a good example of groin vault in deformed condition which monitoring is 
esssential and which model has been created using improved rotation mechanism of masonry rib 
parts and cracks opening measurements. Deformed condition vault model and long term crack 
monitoring will be used for analysis of the abutments deformations influence.  

Deformation criteria have been developed for safety exploitation of heritage masonry 
structures. 
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Introduction 
 

In medieval times masonry unions were using time approved methods for masonry structures 
and cross sections, shell geometry, proportions and forms. The object of investigation is deformed 
structure of Riga Dome Cathedral in Latvia capital city. Gothic arches which were built in 13th 
century using clay solid bricks were ones of the first masonry groin vaults structures in Latvia. 
Cross arch and star arch were commonly used as types of heritage building shell for Gothic brick 
cathedrals. Building of Riga Dome Cathedral was long process with delays, breaks and design 
changes.  

There might be multiple reasons which can cause masonry structures failure such as structural 
weakness or overloading, dynamic vibrations, settlement, in-plane and out-of-plane deformations. 
The basement settlement and seasonal temperature changes are the most heavy load on masonry 
structures. To prevent the accidental situation in heritage buildings, safety criteria must be specified 
by determination of deformation limits between interacting parts of groin vault.  

Numerical modeling of masonry structures using modern digital tools demands additional 
material parameters such as elasticity, stiffness, compression, tensile and shear resistance of stone 
material and lime mortar, friction angle and cracking energy. Interaction between the parts of the 
cracked masonry shell must be described allowing friction also, because safe exploitation of the 
building after crack forming is possible. Earlier calculation methods based on “middle third” rule 
predicted structural safety by force position in structural element cross section. After abutments 
deformations and crack forming in shell structures thrust line changes position at the arch cross 
section and internal forces of the construction relocate significantly. Therefore the main task of this 
research is safety exploitation criteria definition for deformed groin vault. 

 
Masonry shell geometry modeling 
 
Structural modeling of masonry shell elements is reasonable in high precision only. Laser 

surface 3D scanner was used to avoid optical measuring and respective effects of low precision and 
immense amount of time spent for measurements. 3D laser scanner precision is 2-3cm measured 
point distance on surface and 2mm within 50m distance. Measurement mesh with 3cm step size 
provides necessary precision for structural modeling of curved surfaces. Whole cathedral interior 
3D laser scanning was performed. Point cloud processing on the surface model proposed at the 
paper e.g. (Kalinka and Rutkovska 2007) is a guideline for surface model meshing. Mesh model 
deviation from point cloud model is shown at the Fig 1.  

 

 
Fig 1. Mesh model deviations from point cloud model are within 2mm limits. 

 
Modern computing codes are limited mostly to 100000 mesh elements. Therefore precise 

surface model consisting of 5,7 millions triangle elements is not useful for structural computation 
codes.  

Reducing of the triangle elements amount at the curved surface significantly increases triangle 
mesh deviation form point clouds. Mesh model deviation from point cloud generalized in Table 1 is 
the object of choice between model precision and triangle count in mesh. 
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Mesh model total deviation for 400 mm masonry shell is acceptable as 1/30 of shell thickness. 
Total geometry deviation during laser scanning must not exceed the limits of 13,4mm, to stay 
within allowed 5% deviation limits of the axial force eccentricity for the structural calculations. 
 
Table 1. Mesh size influence on the model deviation in comparison with point cloud curved surface 

Model size Triangle side length Mesh deviation 
[triangle count] [mm] [mm] 

5,7 million 34 0.015 
2,3 million 73 0.810 
1,2 million 126 1.622 
0,6 million 189 3.585 
0,2 million 266 6.497 
0,05 million 685 12.971 

 
Modeling of masonry shell elements using laser scanner data gives possibility of the cathedral 

modeling by FEM code. Therefore material properties must be defined. 
 
Masonry computational methods  
 
Masonry consisting of stone and mortar is inhomogeneous material in micro scale modeling 

approach. For modeling of large building parts of whole building macro modeling and 
homogenization of material must be used. 

Since 17th century engineers use material homogenizations for masonry material approach. 
Hooke’s law defined in 1676 for approach of long lasting linear elastic material was used for 
analytical calculations. Modulus of elasticity was defined as main parameter for elastic material 
approach.     

In end of 19th century elastic analysis was developed. In fact, until ca. 1880, engineers divided 
arches into "elastic", made of wood or wrought iron, and "rigid", made of masonry. Poncelet (1852) 
was conscious of the problem and in his historical review of arch theory suggested to apply the 
elastic theory to masonry arches in order to obtain a unique solution. Already in the 1860’s some 
elastic analysis of masonry arches were made. Winlker (1879) make a discussion of elastic material 
approach to masonry structure. However, he added a discussion on the "Störungen" that can affect 
the position of the line of thrust. Their main origins were: the deformation of the centering during 
construction, the yield of the buttresses under the thrust and the effect of changes of temperature. 
All these perturbations would produce some cracking of the arch and Winkler was noticed this 
affect notably the position of the line of thrust, which could be very different from the calculated. In 
heritage building supporting structures compressive stress level is not high and elastic material 
behavior is applicable. In early stage of elastic analysis develop for masonry structures engineers 
showed a certain resistance because of material anisotropic and irregularity. Elastic material 
approach in masonry shell systems gives uncertain results therefore computing approach 
development seams necessary.  

For masonry computing with triangular finite elements material homogenization is only way 
of masonry material definition. Latest developments of GEM code taking into account material 
strength limiting values and unlinearity of elastic properties.  

Material homogenization for FEM involves some assumptions: 
− Triangle orientation of model is not fixed globally, therefore material properties must by 

defined as isotropic.  
− Compressive and tensile limits must de defined for weakest orientation 

Masonry material compressive and tensile resistance depends on bed joint orientation as 
described in (Page 1983 – Fig 2). Homogenizations of material included in most of building codes 
give simplify rules for material property description and usage in calculations. In previously done 
research bricks were investigated to find masonry material elasticity properties, e. g. (Bondars and 
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Korjakins 2007a) and work out material definitions according Latvian building code. The 
homogenization of material means generalization of stone and mortar properties for elastic material 
property definition adopted for computational usage in elastic stage. Elasticity dependence from 
brick and masonry class defined from cube resistances of brick and mortar material shown given by 
previous papers, e.g. (Bondars and Korjakins 2007b). 

3-point bending tests performed by Riga Technical university building material test laboratory 
show wide range of material compressive and tensile resistances for clay bricks of Riga Dome 
cathedral. In according with test results homogenous material properties are defined as: prime 
modulus of elasticity (E0 = 3600 MPa), average modulus of elasticity (Emean = 818 MPa), Yong’s 
modulus (G = 1200 MPa), Poisson’s ratio (0.2), linear thermal expansion coefficient (αt = 0.000005 
1/degree, brick compression resistance (R1 = 4.5 MPa), mortar compression resistance (R2 = 2.5 
MPa), masonry compression resistance (R = 1.1 MPa), masonry centric tensile resistance (Rt = 0.05 
MPa), masonry shear resistance for head joint (Rsq = 0.11 MPa), masonry tensile resistance in 
bending for head joint (Rtb=0.08 MPa), resistance to main tensile stresses (Rtw = 0.08 MPa), 
coefficient of creep effect (v = 2.2).   

 

 

Fig 2. Masonry resistance in biaxial loading 
according to bed joint orientation (Page 1983) 

Fig 3. Optical tensometer montage scheme on 
masonry shell ribs 

 
Defined in equation 1 by Latvian building code methodology limiting tangential stresses is 

based on Moore stress theory: 
 

08.0 σμτ ∗∗+≤ sqred R   (1) , 

where μ = 0.7 friction coefficient by joint mortar; σ0 – compression stresses average value 
from lightest loading with reduction coefficient 0.9. Tangential limiting value is defined as crack 
forming value for shear forces in macro modeling material approach. 

To compare numerical investigation by FEM code with real movements crack monitoring is 
providing since year 2002. As the investigation complex for Riga Dome cathedral automated crack 
monitoring system was proposed by Riga Technical university staff.   

 
Crack monitoring system 
 
Two years of crack monitoring by optical tensometer system collect the tendencies of 

widening of the cracks.     
Surveillance des Ouvrages par Fibres (SOFO) optical fiber sensors monitoring system 

received from Smartec are mounted in year 2007 to change mechanical tensometer crack 
monitoring to a long term monitoring system. According with mechanical tensometer monitoring 
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reports presented from 2005 crack oscillation varies 1-2mm every year depending on season. The 
main reason of optical tensometer usage is computational control of measurement data, long lasting 
life period and minimized side factor’s influence on measurement’s quality.  

Cathedral cross section and tensometer montage scheme on masonry shell ribs shown in Fig 3. 
Developing masonry shell exploitation safety limits numerical simulation using natural 

loading and load combinations is required.  
 
Masonry shell loading 
 
Self weight loaded cathedrals shells in exploitation time are affected by humidity, temperature 

changes and support deformations. Humidity affects the masonry mortar by increasing plasticity. 
Masonry plasticity under high level internal forces is a reason for changes of shell geometry and 
decrease safety exploitation limit. Also mortar degradation is the effect of lime bounding 
component exposure to moisture. 

Long term support settlement is main loading on rigid building structure. Masonry shell 
overloading by unequal support deformations is a reason of crack forming in shell ribs. Low tensile 
resistance of masonry materials and seasonally cyclic temperature oscillation leads to existing crack 
prolongation. 

Support condition and subsoil situation survey in last two years show weak soil layer presence 
under footings. Started in 2005 geotechnical survey is more detailed than in former Soviet period 
ever done. Geological investigations highlight deteriorate of pile and subsoil conditions. Wooden 
piles and surrounding low density sand reduce subsoil stiffness and bearing capacity.        

Presented method for safe exploitation limit prediction is settlement prognosis analyzing 
monitoring data. Unequal settlement for central columns and perimeter wall foundations is the 
reason of crack prolongation in masonry shells.   

 
Settlement numerical modeling  
 
3D laser scanner data transferred to numerical model is high precision guaranty from 

geometry point of view.  Masonry material investigations make possible usage of homogenization 
method for material approach. Influence of central column settlement on internal stress level is 
shown in Fig 4.  

Limiting value of tensile stress for homogenous material defines the masonry centric tensile 
resistance (Rt = 0.05 MPa).   

High compressive stresses and creep effect in masonry shell hinge forming zone leads to 
geometric nonlinearity. 

Progressive collapse investigation e.g. (Macchi 1992) highlights loading when wind, 
foundation deformations and earthquake combinations leads to load bearing limits. Such load 
combinations induce serious structural damage or even building part collapse.  

Numerical simulation and model examination on possible load combinations is the proper 
method for safe exploitation limit definition. Central column basement progressive settlement has 
been found in Riga Dome cathedral. Assumption of the crack linear growth by 0.18mm in one year 
period is taken as average progress for hinged mechanism movements. Deformation transfer is the 
key to monitoring data analysis. Hinged masonry structure deforms and the pressure under 
foundations changes in long term. 

 
Settlement induced stress
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central column settlement 
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Conclusion 
 
The present research is a small part of huge monitoring and investigations amount done in 

Riga cathedral.  
Laser scanning based surface geometric data transferred to FEM computational software 

significantly reduces modeling time. Improved laser scanned precision and computational model 
limits will give the powerful tool for structural analyze of heritage buildings in the future.  

Analysis of each hinged mechanism separately and mechanisms complex for the whole 
cathedral most dangerous parts highlighted to pay extra attention. Safe exploitation time taking into 
account linear unequal settlement progress 0.18mm/year is defined for 30 years. 

It is necessary to point out the side effect of building process and exploitation: significant 
dispersion of material properties; geometric and material variations; deformed conditions and 
various material interactions.  

Proposed methodology is the only way for the safe exploitation limits definition of heritage 
masonry shell structures.  Numeric simulations highlight deformed shape influence on thrust line 
position in arch shell and leads to safe exploitation criteria definition for the whole building.  
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SAFETY AND RELIABILITY ANALYSIS OF HIGH RISE BUILDINGS 
SUBJECTED TO THE BLAST LOADING 

 
Juraj Králik 1 and Peter Rozsár 2 

Abstract 
This paper deals with the problem of the buildings resistance under influence of extreme loads 

from above-ground explosion. The shock wave propagation in the subsoil and in the air and the 
effect of the subsoil and space wave propagation to high rise building is evaluated. The blast load 
from explosion of 1000kg TNT at 30m distance from the building is defined in accordance of the 
USA standards. The response of the concrete structures under the shock load is a complex nonlinear 
and rate-depend process. William-Warnke‘s failure criterion and the smeared approach for cracking 
and reinforcement modeling is used. The model and material uncertainties is not negligible for 
design engineers due to blast loading. The simulations of the variable input parameters (model and 
material uncertainties) are used on the base of the response surface method (RSM). The probability 
of the panel building damage is analyzed in the ANSYS software. The linear and nonlinear material 
models and stochastic and deterministic solutions of the resistance of the reinforced concrete wall 
under the shock wave are presented. On the example of the panel building the efficiency of the 
probabilistic analysis to optimal design of the high rise buildings is presented. 
 

АНАЛИЗ НА СИГУРНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА ВИСОКИ СГРАДИ, 
ПОДЛОЖЕНИ НА ВЗРИВНО НАТОВАРВАНЕ 

 
Ж. Кралик 1, П. Рожар 2 

Резюме 
В статията се разглежда реакцията на сгради под действието на надземни експлозии. 

Оценено е разпространението на взривната вълна в почвата и въздуха, както и въздействието 
й върху високи сгради. Изпитванията са извършени чрез взривяването на 1000 kg TNT на 30 
метра от съоръжението, съгласно USA стандарт. Реакцията на бетонната конструкция 
представлява сложен нелинеен процес, зависещ от скоростта на разпространение на вълната. 
В моделирането е използван критерият за разрушение на William-Warnke, както и смесен 
подход, отчитащ напукването на бетона и вида на армировката. Отбелязано е, че степента на 
неопределеност на модела и на материала, дължащи се на взривното натоварване, не трябва 
да се пренебрегват. Симулацията на променливите входни параметри (неопределеност на 
модела и на материала) е осъществена посредством метод, отчитащ реакцията на 
повърхността (RSM). Вероятността за увреждане на панелна сграда е анализирана с помощта 
на софтуера ANSYS. Формулирани са линеен и нелинеен модел на материала и са получени 
стохастични и детерминистични решения относно съпротивлението на армирана бетонна 
тена срещу ударна вълна. Ефективността на вероятностния анализ за оптимално проектиране 
на високи сгради е проверена чрез изследване на реакцията на панелна сграда. 
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1. Introduction 

The potential threat of explosive detonations and to building structures are a subject of 
extensive studies worldwide in recent years [1, 3]. A structure may be subjected during its lifetime 
to extreme loading conditions that exceed its design loads [8, 12]. Amongst these loading 
conditions are major earthquakes, explosions, unexpected impact forces, and fire. Unfortunately, 
many structures are not being designed to resist such extreme loads due to economic reasons. 
Numerical solution is complicated, because it is the problem of wave propagation in non-
homogeneous medium and problem of time variation of the blast load. The wave propagation is 
simulated on 3D FEM nonlinear model in software ANSYS on the base of the Brode’s explosion 
model. The probabilistic analysis of the structure reliability may be used for the dynamics 
calculation and variable parameters in the form of the histograms in accordance of requirements of 
the Eurocode 1991 [2, 7]. 

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 [11]. 
In the case of the stochastic approach, various forms of analyses (statistical analysis, sensitivity 
analysis, probabilistic analysis) can be performed [4, 7, 10, and 11]. Considering the probabilistic 
procedures, The Eurocode 1 recommends a 3-level reliability analysis [2]. 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 [7]: 

• Straight methods (Importance Sampling - IS, Adaptive Sampling - AS, Direct 
Sampling - DS) 

• Modified methods (Conditional, Latin Hypercube Sampling - LHS) 
• Approximation methods (Response Surface Method - RSM) 
 
A) Straight Monte Carlo methods are based on a simulation of the input stochastic 

parameters according to the expected probability distribution. The accuracy of this method depends 
upon the number of simulations and is expressed by the variation index: 

 

1ν =
fp

fNp                              (1) 

 
where N is the number of simulations. If the required probability of failure is pf = 10-4, then by 

the number of simulations N=106, the variation index is equal to 10%, which is an acceptable 
degree of accuracy. 

 
B) The Modified LHS method is based on the same number of simulations of the function 

g(X) as in the Monte Carlo method; however the zone of the distributive function Φ(Xj) is divided 
into N intervals with identical degrees of probability. This method provides good assessments of the 
statistical parameters of the structural response when compared to the Monte Carlo method. Using 
the LHS strategy, we get values like the reliability reserve parameter – the mean value , the standard 
deviation σz, the slant index αz, the sharpness index ez, or the empirical cumulative distribution 
function. The reduction of the number of simulations (tens to hundreds of simulations) means a 
valuable benefit from this method compared to the straight Monte Carlo method (thousands to 
millions of simulations). 

 
C) Approximation methods - Response Surface Methods are based on the assumption that 

it is possible to define the dependency between the variable input and the output data through the 
approximation functions in the following form: 
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where co is the index of the constant member; ci are the indices of the linear member and cij 
the indices of the quadratic member, which are given for predetermined schemes for the optimal 
distribution of the variables (Montgomery, Myers) or for using regression analysis after calculating 
the response (Neter). Approximate polynomial coefficients are given from the condition of the error 
minimum, usually by the "Central Composite Design Sampling" (CCD) method or the "Box-
Behnken Matrix Sampling" (BBM) method. Drawbacks of the method: The number of simulations 
depends on the number of variable input parameters; in the case of a large number of input 
parameters, the method is ineffective, the method is unsuitable in the case of discontinuous changes 
in the dependencies between the input and output values (e.g., the method is not suitable for 
resolving the stability of ideal elasto-plastic materials beyond the failure limit...). 

 
3. William – Warnke material model of concrete 
Concrete is a material with a different behavior under compression stress and tension stress [5, 

14], also there is different behavior under static and dynamic loading (Kulak R.F., Fiala C.-1988). 
Several failure criterions are well known for concrete- Mohr – Coulomb, Drucker – Prager, William 
– Warnke, Chen (Chen, W. F., Ting, E. C., 1980). In this paper is used William and Warnke failure 
criterion for concrete [8, 9]. Failure criterion for triaxial stress state is defined as: 

 

0− ≥
c

F S
f

                       (3) 

 
where F is a function of principal stress state, fc is uniaxial crushing strength, S is failure 

surface. A total of five input strength parameters (each of which can be temperature dependent) are 
needed to define the failure surface as well as an ambient hydrostatic stress state. This are: fc - 
ultimate uniaxial compressive strength; ft - ultimate uniaxial tensile strength; fcb - ultimate biaxial 
compressive strength; f1 = 1,45fc ; f2 = 1,7255fc. Both the function F and the failure surface S are 
expressed in terms of principal stresses. 

4. Loading and load combinations 

The blast effects of an explosion are in the form of a shock wave composed of a high intensity 
shock front which expands outward from the surface of the explosive into the surrounding air [13]. 
As the wave expands, it decays in strength, lengthens in duration, and decreases in velocity. 
Expressions for the peak of static over-pressure Pso developed in a blast have been presented in the 
literature to model free-field conditions in which dynamic interactions of the wave front with 
objects obstructing the blast wave path is small enough to be neglected. Pso have typically been 
correlated with the scaled distance parameter (Z) which is defined by 

 
1 3=z R W                        (4) 

 
where R is standoff distance in meters and W is the charge weight of the blast in kg based on 

TNT equivalence. Brode (1955) developed the correlation between Pso and Z based on numerical 
modelling. This correlation was subsequently reviewed by Smith (1994) [13] who compared 
Brode's model with results obtained from more recent experimental studies. 

 

2 3 4
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2 3
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                       (6) 
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                       (7) 

 
The reflected over-pressure Pr arising from the interaction of the blast waves with a flat- 
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surface has been modeled by Smith and is approximated by 
 

max maxP =r r sC P                        (8) 
 
where  

4
max3( )=r sC P                        (9) 

 
An important parameter in the reflected over-pressure is the “clearing time T” which defines 

the time taken for the reflected over-pressure to decay completely. The response of structure is 
dependent on the relationship of natural frequency of structure and “clearing time T’’. 

 
3′ =T S U                        (10) 

 
where S is minimum dimension on the frontal surface of the blast and U is the blast front 

velocity. 
 

 Accidental design situation – deterministic 
method 
 

1. 1 2.ψ ψ= + + ±d k Q k Q ki dE G Q Q A
          (6) 

 
where Gk is the characteristic value of the 
permanent loads, Qk1 - the characteristic value 
of the leading variable loading, Qki - the 
characteristic value of the variable loading, Ad 
the characteristic value of the accidental 
loading, ψ2.Q and ψ2.Q - the combination factor 
according to ENV 1990. 

 
Fig.1: Blast loading 

 
In the case of probabilistic calculation and the ultimate limit state of the structure the load 

combination we take following: 
 Accidental design situation– probability method 

 
var var var .E k k E kE G Q A g G q Q a A= + + = + +                     (11) 

 
where gvar, qvar, avar are the variable parameters defined in the form of the histogram calibrated 

to the load combination in compliance with ENV 1990. 
 
5. Numerical model 
Analyzed wall is 21m high, 10m wide and the thickness of wall is 0,2m. At 

a first step, the wall was designed to resist to the wind load and vertical load 
(region in Bratislava) in linear zone of stress-strain diagram. Vertical load was 
modeled as additional node mass from element MASS21. Vertical load is 
considered according to EN 1991 for residential buildings. Reinforcement 
concrete wall was modeled from 3D element SOLID65. There is used RSM 
method for probabilistic analysis. Probabilistic analysis was compared with 
deterministic model. There was used Newmark time integration for solving the 
problem of structural dynamics and Newton-Raphson method for solving the 
problem of material nonlinearity. Material of wall was considered concrete with 
fc=30MPa, reinforcement ratio was considered 0,01. The 78 simulations were 
generated by RSM method. 
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6. Uncertainties of input variables 

Characteristic Material 
strenght  

Elastic 
modulus Density  Distance R Model 

uncertainty  
Resistance 
uncertainty  

 Variabil. const. f_var m_var g_var dis_var e_var r_var 

 Histogram  Normal  Normal  Normal Normal Lognormal Normal 

 Mean values  1  1  1  1  1  1  
 Stand. 
deviation  9.9620E-02 9.9620E-02 0.1001  0.1003  0.1001  9.9719E-02  

Tab. 1: Probabilistic model of input parameters 

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. Matrix of 
correlation coefficients of the input and output parameters is defined by Spearman in the form: 
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where Ri is rank of input parameters within the set of observations [xi]T, Si is rank of output 

parameters within the set of observations [yi]T, 
- -
R, S  are average ranks of  the parameters Ri and Si 

respectively. The results of the sensitivity analysis of the reliability of the interstorey drift and 
maximal horizontal displacement of the wall in the case of blast load are presented in the Fig. 6. 

 

 
Fig.2: Sensitivity analysis for the reliability of the interstorey drift and max. hor. displacement 

 
As is shown on Fig.2, the main influence for reliability of the interstorey drift resistance has 

the variability of the input parameter of model the uncertainty, the resistance uncertainty and the 
variability of modulus of elasticity. Main influence for reliability of the interstorey drift resistance 
has the variability of input parameter of model uncertainty, resistance uncertainty and variability of 
modulus of elasticity and density of concrete. 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. 
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8. Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

Comparison between deterministic and probabilistic analysis is shown in table 2.  

Maximal interstorey drift  (x10
-4

)  Max. hor. Displacement [mm]  
Method 

d
r,prip

=650  U
max,prip

=H/1000=21mm  

   Min  Max  Mean St.dev Min Max  Mean  St.dev 

 Deterministic    1,49     0,002   

 Probabilistic  0,72  2,23  1,52  0,000018 0,001 0,003  0,002  0,00024

 Failure probability    <1.10
-6

    <1.10
-6

   

Table 2: Comparison of deterministic and probabilistic analyses 

9. Conlusion 
This paper presents the methodology of dynamics analysis of the concrete shear wall on the 

base of deterministic and probabilistic assessment. There is presented nonlinear material model and 
stochastic and deterministic solution of resistance of reinforced concrete wall under shock wave. On 
the example of the sensitivity analysis the efficiency of the probabilistic analysis to optimal design 
of high rise buildings was presented. The results suggest that, the wall has due capacity to withstand 
the blast load. 
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RISK ASSESSMENT OF THE SAFETY ANALYSIS OF THE NPP STRUCTURES 
Juraj Králik 1 

Abstract 
This paper gives the results of the risk-based safety analysis of the nuclear power plants in 

Slovakia. The probabilistic assessment of NPP concrete containment and technologically steel 
segment penetration for Probabilistic Safety Analysis (PSA) level 2 of VVER 440/213 in the case 
of seismic and LOCA accident is presented. On the base of the geophysical and seismological 
monitoring of locality the peak ground acceleration and the uniform hazard spectrum of the 
acceleration was defined for the return period 10 000 years using the Monte Carlo simulations. The 
seismic load for the NPP structures is 4-5 time higher than standard for the civil engineering 
buildings. There is showed summary of calculation models and calculation methods for the 
probability analysis of the structural integrity considering load, material and model uncertainties. 
The numerical simulations on the base of the LHS method were realized in the system ANSYS and 
FReET. This method is effective statistical method to analyses the robust problems in FEM. The 
results from the reliability analysis of the NPP structures are presented. 
 

ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ АНАЛИЗ НА СИГУРНОСТТА НА 
КОНСТРУКЦИИ НА ЯДРЕНИ ЦЕНТРАЛИ 

 
Ж. Кралик 1 

 
Резюме 
В статията са дадени резултати от анализа на риска, касаещ сигурността на ядрени 

централи в Словакия. Представена е вероятностната оценка на състава на бетона и на 
дълбочината на полагане на стоманени сегменти. Оценката е получена чрез вероятностен 
анализ на сигурността (PSA), ниво 2, на реактори VVER 440/213, с отчитане на сеизмично 
натоварване и LOCA –инциденти. Въз основа на геофизичен и сеизмичен мониторинг е 
получен пикът на ускорението и еднородният спектър на риска за 10000 години назад 
посредством Monte Carlo димулации. Изложени са изчислителните модели и методи, 
използвани във вероятностния анализ на цялостта на конструкциите, като са отчетени видът 
на материала, натоварването и степента на неопределеност. Зависимостите между входните 
данни се получени с помощта на апроксимиращи функции. За решаването на робустни 
задачи чрез МКЕ е използван RSM метода. Представени са резултати за надеждността на 
конструкции за ядрени централи. 

                                                 
1 Assoc. prof. Ing. Juraj Králik, PhD., STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava 813 68, telephone +421.2.59274690, 
e-mail:juraj.kralik@stuba.sk 
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1. INTRODUCTION 

The International Atomic Energy Agency set up a program [2] to give guidance to its member 
states on the many aspects of the safety of nuclear power reactors. The risk of the NPP performance 
from the point of the safety must be calculated by consideration of the impact of the all effects 
during plant operation. The probabilistic safety analysis (PSA) is one from the effective methods to 
analyze the safety and reliability of the NPP.   

The international standard NUREG-1150 [12] PSA defines the principal steps for the 
calculation of the risk of the NPP performance by LHS probabilistic method 

(1) Accident frequency (systems) analysis 
(2) Accident progression analysis 
(3) Radioactive material transport (source term) analysis 
(4) Offsite consequence analysis 
(5) Risk integration. 
The final stage of the PSA is the assembly of the outputs of the first four steps into an 

expression of risk as follows: 
 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1 1 1

nIE nPDS nAPB nSTG

m n h n h i n i j n j k ik
h i j k

Risk f IE P IE PDS P PDS APB P APB STG C
= = = =

=∑ ∑ ∑ ∑   (1) 

 
where n is the sample number in the LHS scheme; nIE - the number of initiating events; nPDS - 

the number of plant damage states; nAPB - the number of accident progression bins; nSTG- the number 
of source term groups; RiskIN - the risk of consequence measure I for sample n (consequences/year); 
fn(IEh) - the frequency (per year) of initiating event h for sample n; Pn(IEh ⇒ PDSI) - the conditional 
probability that initiating event h will lead to plant damage state i for sample n; Pn(PDSI ⇒ APBJ) - 
the conditional probability that plant damage state i will lead to accident progression bin 1 for 
sample n; Pn(APBJ ⇒STGk) - the conditional probability that accident progression bin j will lead to 
source term group k for sample n and Cik - the expected value of consequence measure i conditional 
on the occurrence of source term group k. 

The risk integration is shown in matrix formulation in Figure 1. The approximate numbers of 
PDSs, APBs, and STGs, and the number of consequences used in the different NUREG-1150 [12] 
PSAs are 20, 1000, 50 and 8, respectively. 

 

 

 

 

Fig.1: Scheme of Latin Hypercube Sampling 

The general purpose of the probability analysis of the containment integrity [4] was to define 
the critical places of the structure elements and to estimate the structural collapse. Following the 
results from Loss of Coolant Accident (LOCA) scenarios the probability check of the structural 
integrity may be realized for the random value of the loads and material properties by modified 
LHS method.  

For a complex analysis of the concrete structure for different kind of loads, ANSYS software 
and the program CRACK (created by Králik) [7, 9] were provided to solve this task. The building 
of the power block was idealized with a discrete model consisting of 28.068 elements with 104.287 
DOF (see Fig.2). 
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Fig.2: Calculation model of NPP building 

2. Probabilistic safety assessment  
Probabilistic safety assessment (PSA) level 2 [4, 8, 10] is a systematic way to study, from the 

point of view of safety and with the restrictions of a specific methodology, the behaviour of a 
system (NPP under accident or quasi-accident conditions) when uncertainty is present and 
widespread. The results of such study is a huge quantity of accident sequences that are grouped, 
according to different criteria regarding accident characteristics and potential containment 
responses, into a manageable number of plant damage states (PDS). The appropriate combination of 
release categories and corresponding frequencies allows estimating the risk associated to the NPP. 
The uncertainty arises in three areas of the PSA level 2: 1) Definition of plant damage states, 2) 
Simulation of the problem, including event tree construction and models (computer codes) used to 
simulate the physical-chemical processes involved, and 3) data used to feed models. This is what 
classically has been considered scenario, model and data uncertainty. 

2.1 Plant damage state definition and quantification 
The plant damage states (PDS) form the starting point for the level 2 analysis [4]. The PDS 

grouping parameters selected for the Mochovce V2 level 2 PSA are chosen based on the review of 
other studies [8]. The PDS set includes 69 possible combinations of PDS parameter values. It 
should be noted that not all of the possible combinations of PDS parameter values need to be 
considered. Accident progression was the first parameter considered in the grouping process. Four 
main source term groups were selected depending on the sequence type: a large LOCA, transients 
or small LOCA, interfacing LOCA, and open reactor (or fuel pool) sequences. All other parameters 
were considered within each of these main groups. 

2.2 Probabilistic analysis of NPP structures 
The methodology of probabilistic analysis of integrity of NPP structures results from 

requirements [1, 4, 7, 8 and 10] and experiences from their applications [5, 6, 10 and 13]. The 
probability of loss integrity of the NPP structures is calculated from the probability of no 
accomplishment condition of reliability SF, 

 
Pf = P(SF < 0) ,  (2) 
 
where the reliability condition is defined by [8] in form 
 
SF = g(.)=R - E ≥ 0,  various in the form relative  SF = g(.) = R / E -1 ≥ 0 (3) 
 
where g(.) is the function of failure, R is the resistance of structure, E – effect of action 

defined by its density.  

3. Safety analysis of the NPP Structures due to seismic even  

On the base of the experience from the reevaluation programs in the membership countries 
IAEA in Vienna the seismic safety standard No.28 was established at 2003. 

The seismic safety evaluation programs should contain three important parts 
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• The assessment of the seismic hazard as an external event, specific to the seismotectonic 
and soil conditions of the site, and of the associated input motion; 

• The safety analysis of the NPP resulting in an identification of the selected structures, 
systems and components appropriate for dealing with a seismic event with the objective of 
a safe shutdown; 

• The evaluation of the plant specific seismic capacity to withstand the loads generated by 
such an event, possibly resulting in upgrading.  

The earthquake resistance analysis of NPP buildings in Mochovce was based on the 
recommends of international organization IAEA in Vienna. Methodology of structure resistance 
verification is elaborately described by Králik (2009).   

3.1 Seismic load 
The seismic load for the Mochovce site was defined by peak ground acceleration (PGA) and 

local seismic spectrum in dependence on magnitude and distance from source zone of earthquake 
for return period 104 years. The seismic load for civil buildings is defined for return period of 450 
years. Firstly the value of PGA was defined at 1994 (PGARLE=0,1g) follow in accordance of the 
results of seismological monitoring this locality at 2003 (PGAUHS=0,142g and PGAHS=0,143g).  

 

        

Fig.3: Comparison of the horizontal acceleration response spectrum NUREG and GRS 

The comparison of the typical characteristics of the design acceleration spectrum according to 
a national standard ENV 1998 and ground response spectrum (GRS) for Mochovce NPP is showed 
in Figure 3.  

3.2 High Confidence Low Probability Failure 
The concept of the HCLPF (High Confidence Low Probability Failure) capacity is used in the 

SMA (Seismic Margin Assessment) reviews to quantify the seismic margins of NPPs [3]. In simple 
terms it correspond to the earthquake level at which, with high confidence (≥ 95%) it is unlikely 
that failure of a system, structure or component required for safe shutdown of the plant will occur  
(< 5% probability).  

The Mochovce NPP structures are
typically the same as the NPP structures for
reactor VVER 440. Around of the reinforced
concrete structures of the box SG and
bubbler tower are the steel structures of the
reactor hall, longitudal and transversal
galleries are built.   

The calculation model of NPP
structures (Figure 4) created by VUT Brno
and modified by STU Bratislava has 161.856 
elements and 135.629 nodes [8]. The results
from the seismic analysis of the critical
structures of the NPP buildings in Mochovce
are presented in [8]. Fig.4: View to the calculation model of the NPP 
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The lowest values of the seismic resistance are in the anchors of steel beams of the NPP 
galleries.  

4. Safety analysis of the NPP structures due to LOCA accident 
The accident scenario [8] was defined by VÚJE Trnava in accordance with code MELCOR 

1.8.5. The guillotine cutting of the ∅13mm, ∅32mm, ∅71mm and the large break LOCA of the 
2x∅500mm cold leg in the containment were considered. The temperature in the containment 
increased during the LOCA accident. The peaks of the temperature are equal to 160oC in the Box 
SG (Steam generator) by the results of thermodynamic analysis. The effect of these temperature 
peaks is minimal during the accident and the acting of the overpressure loads [5]. In the case of the 
harmonic amplitude of temperature the phase angle for concrete walls is superior to 24 hours. The 
strength of the concrete after LOCA accident increases about to 10% in consequence of the 
temperature loads during the accident. The peak of the pressure in the Box SG is equal to 200kPa. 

4.1 Failure pressure for containment 
The failure pressure pu is determined from the assumption [8], that failure occurs when in the 

structure the mean resistance counted on the mean material strength R is reached assuming linear 
relation between the internal overpressure p and action effects E corrected by the action effect 
reducing coefficient  

 

( )u LOCA o p rp p R E E k−⎡ ⎤⎣ ⎦=  (4) 
 
where pu is failure pressure, pLOCA is pressure in the case of LOCA effect (pLOCA =150kPa), R 

is  structure resistance (capacity), Eo is effect of initial action (dead loads, temperature, performance 
loads), Ep is effect of pressure, kr is reduction factor based on assumption of the stress redistribution 
due to nonlinear behaviour of material. 

4.2 Material properties variability  
For the probability analysis of the steel and reinforced structures of NPP containment the 

statistical characteristic of material properties must be defined [4, 5, 6, 8 and 9]. In the case than the 
site-specific material strength test data are available median strength and variability can be obtained 
from the sample statistics. However, in the absence of site specific test data in the current study, the 
median material strengths and variability were estimated based on the nominal specification values 
adjusted based on generic data in the literature and experience from other containment 
investigations. The median values and variability were characterized assuming that all of the 
material strengths could be characterized by a lognormal distribution [9]. 

4.3 Modelling uncertainty 
Uncertainties exist in the estimated pressure capacities due to differences between the 

analytical idealization of the structure and the real conditions [9]. There are various possible sources 
of modelling uncertainties. The quality of calculation FEM model – meshing, approximation, 
boundary conditions – it has uneglected influence to value of internal force distributions. The 
uncertainty of internal force distribution, failure criteria, and used empirical formulae must be 
investigated. However, in many instances, the evaluation of these uncertainties would require very 
detailed analysis and/or extensive data which may not be available. As a result, it is necessary to use 
subjective evaluation and engineering judgment to estimate these uncertainties.  

4.4 Probabilistic analysis of failure pressure 
The general purpose of the probability analysis of the containment integrity was to define the 

critical places of the structure elements and to estimate the structural collapse [8]. On the basis of 
previous investigations of VVER 440/213 reactor buildings, carried out in the USA, Czech, 
Slovakia and Hungary [7, 8, 10, 12 and 13] the following critical structures were identified: 1) 
hermetic doors, 2) reactor dome, 3) covers of locks (rectangle and circle), 4) tube penetrations and 
5) boundaries of the hermetic compartment. 

The uncertainties of the loads level (long-time temperature and dead loads), the material 
properties (concrete cracking and crushing, reinforcement, and liner) and other influences following 
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the inaccuracy of the calculated model and numerical methods were taken in the account in the 105 
modified simulation LHS using FReET software [11]. The most critical places are the concrete 
walls under box SG.  

Conclusion 
This paper gives the results of the risk-based safety analysis of the nuclear power plants in 

Slovakia [8]. The probabilistic assessment of NPP concrete containment and technologically steel 
segment penetration for Probabilistic Safety Analysis (PSA) level 2 of VVER 440/213 in the case 
of seismic and LOCA accident was presented. The uncertainties of the loads level (long-time 
temperature and dead loads), the material characteristics (concrete cracking and crushing, 
reinforcement, and liner) and other influences following the inaccuracy of the calculated model and 
the numerical methods. The critical steel segment was the reactor hermetic door with failure 
pressure pu.0,95=839kPa (95% failure probability). The critical concrete structures were the walls of 
the rooms A525 and A526 under steam generator box. Their failure pressure is equal to pu.0,95= 
486kPa (95% failure probability).  
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Summary 
Reliability of the load-bearing structure has been significantly influenced by degradation resulting, in 

particular, from the fatigue of the basic materials. Wöhler’s curves are used when designing such structures. 
The service life can be limited until a failure occurs. The failure is, however, very difficult to determine. For 
purposes of the modelling, the amplitude oscillation is considered to be constant, and a certain number of 
load cycles is taken into account. The method has been developed to provide procedures describing real 
conditions, all this making the work of design engineers easier. As fatigue cracks appear randomly on 
existing structures (in crane rails and bridges), it is believed that the designing method is imperfect to a 
certain extent. Methods are under development that would be able to reveal potential defects and damage 
resulting from initiation cracks that accelerate considerably the propagation of fatigue cracks. Linear fracture 
mechanics is among alternative methods. Machinery experts have been dealing with such issues for many 
years. Results have been gradually taken over and implemented into designs of the loading structures in 
buildings. This approach is typically used for the determination of times of inspection and analyses of 
inspection results. If cracks are not found, a conditional probability exists that they might appear later on. 

Attention is paid to fatigue damage of building steel structures and bridges where the acceptable 
fatigue crack size is assessed. The acceptable crack size plays a key role in degradation of an element 
dimensioned for an extreme loading combination that is exposed to variable operation loads. It represents a 
possible degradation of an element in an ultimate limit state that can be still monitored. 

The outcome is procedures that should clarify currently acceptable methods used for the designing of 
the fatigue crack in the context of the safe service life and acceptable failure rate. A flange of the composite 
reinforced concrete bridge has been chosen for applications of the theoretical solution. This tension is 
exposed, in particular, to tension. Depending on location of an initial crack, the crack may propagate from 
the edge (such as [3] or [8]) or surface. Regarding the frequency, weight and concentration of stresses, those 
locations rank among those with the major hazard of fatigue cracks appearing in the steel structures and 
bridges. 

The tasks are based on the Direct Optimized Probabilistic Calculation (“DOProC” - see, for instance 
[9] to [12]) that determines the Pf failure probability and time intervals for regular inspections of the 
construction. 
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ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
ПУКНАТИНИ НА УМОРА С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ПРЯК ОПТИМИЗАЦИОНЕН ВЕРОЯТНОСТЕН МЕТОД 

Мартин Крейса, Владимир Томика 

Резюме 
Разпространението на пукнатини на умора в стоманени конструкции отдавна 

представлява интерес за изследователите. Появата и разпространението на тези пукнатини е 
факт, въпреки усилията за блокирането им. Според европейските стандарти, наличието им е 
приемливо до известна степен и при изпълнението на определени изисквания. Последните 
обаче се нуждаят от допълнителни уточнения.  

Разпространението на пукнатини на умора се характеризира с три основни размера. 
Един от тях е началният размер, съответстващ на случайна загуба на устойчивост в 
конструктивен елемент, подложен на случайно натоварване. Случайният анализ на появата 
на пукнатини и по-специално, началният им размер, е отворена тема, отнасяща се не само до 
строителните конструкции. При инспекция на дадена конструкция трябва да се установи 
наличието на начални пукнатини. Друг важен размер е критичната дължина на пукнатината, 
преди настъпване на крехко разрушаване на материала. В някои конструкции обаче такова 
разрушаване не е констатирано в продължение на десетки години. Ето защо е необходим 
ефективен метод за определянето на въпросната критична дължина. Строителните 
конструкции и мостове са подложени на екстремни натоварвания. От особена важност обаче 
са изследванията, свързани с прилагането на циклично натоварване и възникването на 
пукнатини на умора. Последните се отразяват негативно върху издръжливостта на 
съоръженията, въпреки  оразмеряването срещу екстремни натоварвания. 

Увреждането, дължащо се на пукнатини на умора, зависи от голям брой цикли на 
натоварване, т.е. животът на конструкцията се влияе от фактора време. Приема се, че 
скоростта на увреждане се увеличава с течение на времето (напр. при корозия) и животът на 
конструкцията намалява. Ако скоростта на разпространение на пукнатината е част от 
скоростта на увреждане на материала, проектантът следва да я отчете при определянето на 
допустимото увреждане. Последното се обуславя от допустимия размер на пукнатината на 
умора. Причината за този тип деградация на материала с течение на времето е случайното 
разпределение на начални пукнатини и разпространението им в следствие на циклични 
натоварвания. В резултат се получава увреждане “на умора” на даден конструктивен 
елемент, въпреки че той е проектиран да издържа на екстремни натоварвания. Следва да се 
отбележи и приемането, че разпространението на пукнатината е стабилно до тогава, докато 
дължината й не надхвърли допустимият размер. 

Поради редица неопределености, влияещи върху оценката на дължината на 
пукнатината (вкл. неопределеност относно съществуването на начални пукнатини), е 
необходимо извършването на специфична инспекция на измеримите пукнатини. При това, 
времето за инспекция зависи от допустимата дължина на последните. В статията са 
застъпени две нива на изследване: вероятностен подход за определяне на разпространението 
на пукнатини на умора и оценка на степента на неопределеност на изчислителните 
параметри.  
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1. Background and introduction 
Occurrence of initiation cracks and crack propagation in structures subject to fatigue load has 

been known for a long time. The process is closely connected with fabrication of the steel structures 
and, in particular, with creation of details which tend to be damaged by fatigue. The key difference 
is between initiation of cracks resulting from steelmaking inclusions and those created during 
fabrication of structural details. Regarding the former, it takes a long time until it reaches the 
surface, while the latter is at the surface from the beginning of the loading. Standardised approaches 
of previous EC standards suppose that surface cracks were not present there. The acceptable 
damage method which is described in the new standard admits random occurrence of surface 
cracks. The major difference is that a fatigue crack might not be fragile, but could be ductile. In real 
components of steel structures and bridges, the latter is more frequent that the former which is used 
in experimental measurements in processed small test-pieces. This fact is not a new phenomenon. It 
has been known for a long time and has been mentioned, for instance, by T.L.Anderson [1]. During 
the designing, fabrication and processing of details, nobody, however, paid attention to random 
occurrence of initiation cracks from surface areas (from the surface or from the edge). 

Three sizes are important for the characteristics of the propagation of fatigue cracks. These are 
the initiation size, the detectable size and the final size which occurs prior to failure caused by a 
fragile or ductile crack. 

The fatigue crack damage depends on a number of stress range cycles. This is a time factor in 
the course of reliability for the entire designed service life. In the course of time, the failure rate 
increases, while the reliability drops. 

The topic is discussed in two levels that affect each other: the probabilistic solution to the 
propagation of the fatigue crack and uncertainties in determination of quantities used in the 
calculation. 

When investigating into the propagation, the fatigue crack that deteriorates a certain area of 
the structure components is described with one dimension only: a. In order to describe the 
propagation of the crack, the linear elastic fracture mechanics is typically used. It is based on the 
Paris-Erdogan law: 

( )mKC
N
a

Δ= .
d
d , (1) 

where C, m are material constants, a is the crack size and N is the number of loading cycles. 
The initial assumption is that the primary design should take into account the effects of the 

extreme loading resulting from the ultimate state of carrying capacity method. Then, the fatigue 
resistance should be assessed. This means, the reliability margin in the technical probability method 
is: 

( ) SRGg SR −==, , (2) 

where R is the random resistance of the element and S represents random variable effects of 
the extreme load. 

When using (1), the condition for the acceptable crack length aac is: 

tot

a

a
m N

K
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C
N

ac

>
Δ

= ∫
0

d1 , (3) 

where N is the number of cycles needed to increase the crack from the initiation size a0 to the 
acceptable crack size aac, and Ntot is the number of cycles throughout the service life. 

The equation for the propagation of the crack size (1) needs to be modified for this purpose. 
The state of stress near the crack face is described using KΔ  (the stress intensity coefficient) which 
depends on the loading (bending, tension), size and shape of the fatigue crack, and geometry of the 
load-bearing component. If the σΔ stress range and axial stress-load of the flange are constant, the 
following relation applies: 

( )aFaK ... πσΔ=Δ . (4) 
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F(a) is the calibration function which corresponds to propagation behaviour of the crack. Once 
(1) is modified using (4), the formula is following: 

( )( ) ∫∫ Δ=
2

1

2

1

d..
..

d N

N

m
a

a
m

a

NC
Fa

a σ
π

. (5) 

While the left side of the formula describes the reliability of the structure - R, the right side 
defines accumulated load effects - S. 

It is possible to define the reliability function, where the analysis of the reliability function 
gives the failure probability, Pf: 

( ) ( ) SRG aZfail −=
2

, (6) 

where Z is a vector of random physical properties such as mechanical properties, geometry of 
the structure, load effects and dimensions of the fatigue crack. The failure probability equals to: 

( )( ) ( )( )SRPGPP aZfailf <=<=
2

0 . (7) 

2. Probabilistic calculation approach to the propagation of a fatigue crack 
A tension flange has been chosen for applications of the theoretical solution suggested in the 

studies. Depending on location of an initial crack, the crack may propagate from the edge (see Fig 
1) or from the surface (see Fig. 2). Regarding the frequency, weight and stress concentration, those 
locations rank among those with the major hazard of fatigue cracks appearing in the steel structures 
and bridges. 

  
Fig. 1: Characteristic propagation of cracks from the outer edgeFig. 2: Characteristic propagation of 

cracks from the surface 

A flange without stress concentration is used for confronting the both cases depending on the 
location of the crack initiation. The cases are different in calibration functions - F(a) - and in 
weakened surfaces which are appearing during the crack propagation. 

2.1 Propagation of the fatigue crack from the edge 
For the crack propagating from the edge, the calibration function is: 
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where a is the length of the crack and b is the width of the flange (see Fig.1). 
The acceptable crack size - aac – can be described then by a formula resulting from the 

deduced weakening of the cross-section area of the flange: 
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2.2 Propagation of the fatigue crack from the surface 
A similar approach can be used to determine the acceptable size of a crack propagating from 

the surface. The bending component can be neglected for welded steel two-axis symmetric I-
profiles where the fatigue crack appears in the lower tension flange. The flange is loaded only by 
the normal stress resulting from the axial load – tension: �m=�. 

It is rather difficult to deduce analytically the acceptable size of the crack propagating from 
the surface. In accordance with [2], the shape is replaced with a semi-elliptic curve where the 
ellipsis axes are a (the crack depth) and c (a half of the crack width) – see Fig. 2. The area of the 
surface crack depends on the number of N loading cycles and is described by the following formula: 

( ) ( ) ( )NNNcr caA ..
2
1π= . (10) 

During propagation of the fatigue crack from the surface, it is not enough to monitor only one 
crack size (which would be sufficient, for instance, for a crack propagating from the edge). In that 
case, the crack size needs to be analysed for directions of the both semi-axes: a and c. The 
propagation of the fatigue crack from the surface in the a direction depends on the propagation in 
the c direction. Crack velocity propagation is described by (1). In [13] there is a formula for 
calculation of the crack depth - �a – as a result of an increased width of the �c crack: 
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The crack sizes for a and c are during the propagation limited by upper limit values: 

fbc 8,0.2 ≤  and fta 8,0≤ . (12) 

If these upper limit values are exceeded, the fatigue crack propagates differently. 
[13] gives also the formula for the mutual dependence of the sizes in a and c: 

taa
t

c .00699,0.0202,1.3027,0 2 ++= . (13) 

When determining the acceptable crack size, a modified relation, (10), should be taken as a 
basis. After modification: 
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It is difficult to describe the a crack size directly explicitly. In order to calculate the acceptable 
crack size - aac, it is necessary to use a numerical iteration approach where restrictions resulting 
from (14) should be taken as a basis. 

3. Probabilistic calculation of fatigue cracks propagating from the surface 
The fatigue reliability of the structure with cracks propagating from the surface was calculated 

using the Direct Optimized Probabilistic Calculation (“DOProC” - see, for instance [9] to [12]). For 
the probabilistic calculation of the fatigue crack propagation from the surface, the structure 
reliability - ( )daR  a ( )acaR  - should be calculated, and the left side of the equation (5) should be taken 
into account. Another variable which affects the propagation of the fatigue cracks in the structure is 
S. This is a loading component which can be determined for each year of operation of the 
construction using the right-hand side of the formula (5). Finally, it is necessary to calculate Pf 
using (7) for individual years of operation. This value is the quantille in a negative section of the 
reliability function histogram, Gfail . 
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These failure probabilities are used to determine the probability of random phenomena - U, D 
and F – which could occur anytime, this means in the „t“ time, throughout the service life of the 
construction. They are defined, for instance, in [7]: 

• U(t) phenomenon: No fatigue crack failure has not been revealed within the t–time and 
the fatigue crack size a(t) has not reached the detectable crack size, ad . This means: 

( ) data <  (15) 

• D(t) phenomenon: A fatigue crack  failure has been revealed within the t–time and the 
fatigue crack size a(t) is still below the acceptable crack size aac. This means: 

( ) acd ataa <≤  (16) 

• F(t) phenomenon: A failure has been revealed within the t–time and the fatigue crack size 
a(t) has reached the acceptable crack size aac. This means: 

( ) acata ≥  (17) 

The three random phenomena are linked to the propagation of the fatigue crack and define a 
full space for occurrence of such cracks. The probabilities of the random phenomena have been 
calculated for each year of the service life of the construction. Fig. 3 shows an example for the time 
t=70 to 120 years. 
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Fig.3: Probability of the U, D and F phenomena  depending on the years of operation of the 
bridge (the period between 70 to 120 years) 

Using the calculated probability of the F failure, Pf , and the required reliability, it was possible 
to define the time for the first inspection of the bridge. The required reliability was expressed by the 
designed failure probability Pd =  0.02277. Fig. 4 shows the dependence of the failure probability, 
Pf, on years of operation of the construction. In case of the steel bridge under investigation, it was 
calculated that the first inspection and check for a fatigue crack on the surface should take place in 
the 111th year of operation of the bridge. 
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Comparison with the propagation of the fatigue crack from an edge (see, for instance, [7]) 
proved that velocity of propagation of the fatigue crack from the surface is considerably slower. If 
this velocity is confronted to the time of the first inspection that is the 20th year of operation for the 
fatigue crack from the edge, the fatigue crack from the surface propagates five or six times slower. 

4. Conclusion 
This paper provides theoretical background of propagation and practical introduction into the 

fatigue cracks. A particular attention is paid to the maximum acceptable crack size. The final 
fatigue crack size may contribute to a division made between the critical crack size and acceptable 
crack size. The acceptable crack size comprises safety margins for the critical crack size that may 
occur in consequence of a brittle fracture and, more often in steel structures, in consequence of a 
ductile fracture. 

The acceptable fatigue crack is the size that might be achieved, in cross-sections and elements 
of steel structures and steel bridges dimensioned for the combined extreme loads, as a result of 
gradual degradation when the required reliability is reached at the end of the designed service life of 
the structure. 

The new method is the acceptable damage method, and the name itself explains the approach. 
Damage is caused by a potential defect that has not been corrected and becomes an initiation crack. 
The expected crack size or non-existence should be revealed during a special system of inspections. 
Those inspections are considerably more important than standard inspections. This relates both to 
individual time and quality of inspections. 
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СРАВНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ В БОЛТОВИТЕ ДЮБЕЛИ ПРИ УСИЛВАНЕ НА 
СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА СЪС СТОМАНЕНА ГРЕДА 

 
Николай А. Кузманов 1 

Резюме 
В настоящия доклад е направена съпоставка на резултатите от въздействия върху 

стоманобетонна плоча усилена със стоманена греда. Сравнение на съответните профили по 
БДС и Еврокод както и усилията които възникват в болтовите дюбели осигуряващи 
комбинираното действие на стоманената греда със стоманобетонната плоча. 
 

COMPARISON BETWEEN RESULTS OF BOLT DOWELS AFTER REINFORCING THE 
CONCRETE SLAB THROUGH A STEEL BEAM 

 
Nikolay A. Kuzmanov 1 

Summary 
The following lecture exposes a result comparison between interactions upon concrete slab 

reinforced through a steel beam. It’s made a comparison analysis between relevant cross-sections 
according to Bulgarian State Standard and Eurocode as well as arisen stress in the bolt dowels 
contributing to combined action of steel beam and concrete slab. 
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Въведение: 
В настоящият доклад е направено сравнение на резултатите които възникват в 

отделните елементи при усилване на плоча с “полета” 6,00 х 8,00 м. Усилването се състои в 
съкращаване на статическия отвор чрез стоманена греда разположена по късата страна по 
средата на полето (3,00 м). Сравнени са резултатите когата гредата е разгледана като 
самостоятелен елементи и когато има общо действие между стоманената греда и 
стоманобетонния елемент. Връзката между стоманената греда и стоманобетонната плоча се 
осъществява чрез болтови дюбели. Усилията които възникват в болтовите дюбели също са 
сравнени както по досега действащите нормативи и Еврокод 4.    
 

• Изчисляване на стоманената греда като самостоятелна 
1. Определяне на необходимите съпротивителни моменти  

нх
с y

МW
Rγ

≥
⋅

 

2.Определяне на напреженията 

c y
M R

c W
σ γ= ≤ ⋅

⋅
 

3.Изчисляване на деформации 
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48 250
nM l lf

E I
⋅

= ⋅ ≤
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,
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sd pl RD

M O

W f
M M

γ
⋅

≤ =  - сечения 1 и 2клас 

yf  - граница на провлачване 

γМO =1,10 - частен коефициент на сигурност за носимоспособност на сечения  

, .pl RD M O
sd pl

y

M
W W

f
γ⋅

≤ =  

Разликата между БДС и Еврокод е за необходимия съпротивителен момент е 
приблизително 10% като по БДС се получава по-голям необходим съпротивителен момент 

 
усилия ГОСТ 27 IPE270 IPE240 
М=59.90 W=408 3см  484 3см  366.6 3см  

 A=40.2 2см  45.9 2см  39.1 2см  
 I=5010 4см  5790 4см  3892 4см  
 G=31.5 /кг м  36.10 /кг м  30.7 /кг м  

 
табл.1 Сравнителен анализ между напречни сечения на греди удовлетворяващи 

носимоспособността на елемнта 
 

• Оразмеряване на гредата като комбинирана 

При съпоставката се работи с един и същи профил 
1. Определяне на efb      

за греди с меродавна дължина 4l b>  съдействащата ширина на плочата 
2ef
bb =       

по БДС 12ef f fb b h= +  
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фиг.1 Изчислителни отвори за широчина на бетонната плоча по еврокод 

 
Където е използван еластичният стадий, постоянната ефективна ширина може да се 

приеме по цяла дължина. Тази стойност може да се вземе както .1effb  при подпори в двата 
края и .2effb за конзолни полета. При средни или вътрешни подпирания  

eff o eib b b= +Σ  

ob  - разстоянивто между центровете на срязващите връзки 

eib  - разстоянието от срязващата връзка до края на бетоновият фланш, взема се / 8eL  но 
не по-голям от геометричната ширина ib  

Ефективната ширина за крайна подпора eff o i eib b bβ= +Σ  
 
При определянето на ефективните ширини при комбинирани плочи при които 

4l b>  няма разлика, но при по-малки отвори разликите могат да достигнат до около 50%. 
Определянето на фективната ширина по Еврокод не е обвързано с дебелината на плочата 
докато при досега действащите норми основния параметър е дебелината на бетонната плоча. 

 
2.Характеристики на приведеното сечение 
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• Оразмеряване на връзката между плочата и гредата 
Дюбелната връзка се проверява в експлоатационно и крайно гранично състояние.  
Дюбелите възпрепятстват взаимното приплъзване между двата материала като поемат 
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надлъжна хлъзгаща сила. Те възпрепятстват отлепването на плочата от гредата в местата където се 
явяват отлепващи сили. Не се разчита на сцепление или триене между гредата и плочата освен ако 
гредите не са вбетонирани 

За комбинирани напречни сечения с конструкционна стомана клас S420 и S460 когато 
разстоянието plx  между нулевата неутрална линия и натиснатия ръб на стоманобетонната 
плоча е по-голямо от 15% от пълната височина на сечението h , носимоспособността на 
огъване RDM  може да се приеме ,pl rdMβ , където β е редукционен коефициент определен на 
фиг.2 при стойности /plx h  по-големи от 0,4 носимоспосбността се определя в еластичен 

стадий.  

 
фиг.2 Редукционен коефициент β за ,pl RDM  

Когато се използва дуктилна връзка на взаимодействие, носимоспособността на 
критичните напречни сечения RDM  трябва да се изчисли с твърд пластичен анализ с 
изключение на тази с намалени натискови сили в бетонния фланш Nc вместо със силата 

cfN като съотношението между тях е степента на срязване на връзката fc,c / NN=η . Съгласно 
фиг.2 нулевата неутрална линия трябва да се определя за новата сила Nc  като в случая има и 
втора пластична нулева линия (в стеблото). 

 
Разгледан е вариант на осъществяване на връзката между плочата и гредата чрез 

болтови дюбели. 
1. Определяне носимоспособността на дюбелите 
• носимоспособност на смачкване на бетона 

20, 29 ck cm
RD

v

d f E
P

α
γ

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=  

3/1)8(9500 += ckcm fE   модул на еластичността на бетона 

1α =  - при 4h
d
>  

ckf - характеристична (цилиндрична ) якост на бетона с 95% обезпеченост 

1
a y

cf
a

A f
V N

γ
⋅

= =  

1
0,85 c ck

cf
c

A fV N
γ
⋅ ⋅

= =  

1min

minRD

Vn
P

=  

n  - бр. на дюбелите 



 

- 358 - 

• носимоспособност на смачкване на бетона 
23,16h bS d R= ⋅ ⋅  

бетон bR (МPa) d (мм) .h betonS  RDP  

В20 11.5 10 10.72 17.67 
В20 11.5 12 15.43 25.38 
В20 11.5 14 21.00 34.54 
В20 11.5 16 27.43 45.12 
В20 11.5 18 34.72 57.10 
В20 11.5 20 42.86 70.49 
В20 11.5 22 51.87 85.29 
В20 11.5 24 61.73 101.51 
В25 14.5 10 12.03 20.25 
В25 14.5 12 17.33 28.34 
В25 14.5 14 23.59 39.69 
В25 14.5 16 30.80 51.84 
В25 14.5 18 38.99 65.61 
В25 14.5 20 48.13 81.00 
В25 14.5 22 58.24 98.00 
B25 14.5 24 69.31 116.63 
В30 17.0 10 13.03 22.71 
В30 17.0 12 18.76 32.70 
В30 17.0 14 25.54 44.51 
В30 17.0 16 33.35 58.14 
В30 17.0 18 42.21 73.58 
В30 17.0 20 52.12 90.84 
В30 17.0 22 63.06 109.92 
В30 17.0 24 75.05 130.81 

 
табл.1 Сравнение на резултатите по Еврокод 4 и досега действалите нормативи за 

оразмеряване на комбинирани конструкции за носимоспособност на смачкване на бетона 
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фиг.2 Сравнение на резултатите по Еврокод 4 и досега действалите нормативи за 
оразмеряване на комбинирани конструкции за носимоспособност на смачкване на бетона за 

бетон В20 
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• носимоспособност на срязване на дюбела 
0,8 u d

RD
v

f AP
γ
⋅ ⋅

=  

uf - характеристична гранична якост на опън на дюбелния материал 

vγ  - частен коефициент на сигурност – за крайни гранични състояния – 1,25 

2
. 0,064h bolt c yS d Rγ= ⋅ ⋅ ⋅  

d ( мм ) A ( 2см ) .h betonS  RDP  
12 1.13 17.67 26.04 
14 1.54 25.71 35.48 
16 2.01 33.59 46.31 
18 2.54 42.51 58.52 
20 3.14 52.48 72.35 
22 3.80 63.51 87.55 
24 4.52 75.57 104.14 

 
табл.2 Сравнение на резултатите по Еврокод 4 и досега действалите нормативи за 

оразмеряване на комбинирани конструкции за носимоспособност на срязване на дюбела 

0

20

40

60

80

100

120

d12 d14 d16 d18 d20 d22 d24

BDS EN

 
фиг.4 Сравнение на резултатите по Еврокод 4 и досега действалите нормативи за 

оразмеряване на комбинирани конструкции за носимоспособност на смачкване на бетона 
 
Определяне на броя на дюбелите по БДС 
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ВЛИЯНИЕ НА ЕТАПНОСТТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ВЪРХУ НАПРЕГНАТОТО И 
ДЕФОРМИРАНО СЪСТОЯНИЕ НА НЯКОИ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ  

 
Станислав Рачев 1, Калоян Кременски 2 

Резюме 
Всяка една строителна конструкция се изгражда и натоварва поетапно. Същевременно, 

рутинна проектантска практика е да се използуват за анализ равнинни или пространствени 
изчислителни модели, включващи едновременно всички елементи на конструкцията и 
неотчитащи „историята на натоварването”. Това несъответствие може да доведе в една или 
друга степен до неточна картина на напрегнатото и деформирано състояние на 
конструкциите, получена от решението. В този доклад, на базата на няколко изчислителни 
модела, се анализира ефекта от вземане предвид на етапността на изграждане и натоварване, 
а също и от пълзенето на бетона, върху окончателните стойности на разрезните усилия в 
елементите и преместванията на възлите на някои конструкции от високото строителство. 

 
Ключови думи: изчислителни модели, етапност на изграждане и натоварване на 

конструкциите, нелинеен анализ, пълзене на бетона 
 

ON THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION STAGES UPON THE STRESSED 
AND DEFORMED STATE OF SOME BUILDING STRUCTURES 

 
Stanislav Rachev 1, Kaloyan Kremenski 2 

Abstract 
Each building structure is constructed by stages in fact. In spite of that, engineer’s routine 

practice is to perform analysis of structures, using planar or spatial computing models that contains 
simultaneously all the structural elements and that doesn’t take into account the “loading history”. 
This discrepancy may cause to some extent unrealistic picture of the obtained values, describing the 
stressed and the deformed state of the structure. In this paper, both the staged building and the 
concrete creep effects on a few models of middle-rise buildings are treated. Some graphical results 
are presented.  

 
Key words: computing models, staged construction, nonlinear analysis, concrete creep 
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1. Introduction 
Nowadays, for many structural engineers it’s a common practice to use routine computer 

models for static and dynamic analysis of the structures. Both 2D and 3D models are used, and 
often it’s a question of engineering estimation to determine which results in wich cases are more 
realistic. Some inaccuracies might present in the obtained values, due to the general accepted 
ignoring of the building stages and the concrete creep effects.  

The influence of the construction stages could be taken into account in computing models 
without particular difficulties, using any modern software, for example SAP2000 [1]. Of coarse 
some complications might appear when describing the really numerous stages of building’s 
execution and it’s the designer’s judgement which of them are critically important and wich could 
be neglected. In regard to the concrete creep and shrinkage effects, more difficulties exist however. 
These effects are dependent on several factors, and their correct moddeling in the conditions of a 
staged building is not easy. Different models, describing the long-term processes in the concrete are 
presented in the literature for instance [2], [3], some of them are incorporated in engineering 
software products [1]. In spite of that, the effects of  the concrete creep on the deformations of the 
r.c. members, i.e. taking into account the influence of reinforcement on that process remains a 
difficult task. 

 
2. Building stages and computing models 
Several construction stages related factors might be considered as important with a view to 

their contribution to the final stressed and deformed state of a structure. They could be grouped as 
follows: 

A) Adding or removing structural elements or/and connections;  
These stages are inherent mainly for the steel or prefabricated r.c. structures, and of coarse for 

hanged and composite structures too. The “staged building” effect isn’t so obvious for the new cast-
in-place r.c. structures of many low and middle-rise residential and office buildings, but yet exists. 
On the other hand, the elaboration of projects for retrofitting and strengthening of existing 
structures may often require “staged” analysis.  

In some cases, the installation and the removing of the shutterings could also be included in 
this group of factors. 

B) Changing of some material’s properties during the construction process; These are for 
example: the gradually increasing (especially for the initial few days after the casting) concrete 
strength and stiffness, long-term effects of creep and schrinkage, reinforcement relaxation, 
redistribution of stresses between concrete section and reinforcement etc. 

The influence of the physical non-linearity of the materials including those, due to crack 
development and inelastic deformations, would not be taken into account here.  

C) Consecutively adding (and eventually removing) of different loads, including 
technological and assembly ones. The prestressing if exists, must be considered as a stage-related 
effect too. 

As it is well known, all these factors can cause “staged” modifications of the computational 
static model and consequent redistribution of the element forces. As a result, the “end stage” forces 
and displacements of the structural members might differ to a certain extent from those, calculated 
from traditional “non-staged” models. 

In this paper two basic models are considered. One of them represents a modification of the 
PL10 model, analysed in [4].  The other treats a 30-storey building with reinforced concrete core 
and columns. The building processes of the structures and the sequence of load applications are 
described in detail as input data, which is shown in simplified schedule in Fig 2. The calculations 
are carried out, using SAP2000 v.14 software [1]. 

 
2.1. Model PL10-M. 
As it was mentioned before, this model represents a modification of the PL10 model, 

considered in [4]. A 10 storey regular flat-slab structure with constant column cross sections along 
the hight of the building is treated – see Fig.1. In order to deal with more precise (and of practical 
design interest) values, the flat slab-column connections are modelled taking into account the real 
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column cross-section size,  instead of the simple dimensionless connection, used in previous model. 
This is realised in a simple way, using appropriate node constraints. Slab thickness is 20cm and all 
the 9 columns have got quadratic 50/50cm cross section. Concrete class is С20/25 according [3]. 
The construction and loading stages are defined in a manner to correspond with the general building 
process. Therefore a common time schedule is worked out, see Fig.2. 
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Fig. 1. Model PL10-M (plan)   Fig. 2. Time schedule – simplified view 
 

This model is analysed in three different variants: MCN, which is the general case, without 
considering the stages; MST is the same model, but it takes into account the construction and the 
loading stages; and MSTC- where the staged construction and loading, along with Young module 
changing and concrete creep (in columns only) are considered, according (3.5) и (3.6) and appendix 
B in [3]. 

With a view to assess the influence of the different column deformations on the slab’s bending 
moments, a comparative charts shown at Fig.3 - Fig.6 are built. The graphs represent design 
negative and positive slab bending moment ratios, calculated through PL10-M model. In the first 
one, the slab bending moments for MST and MSTC models are compared to the relevant moments 
for CN model. The second graph depicts analogical correlation of positive (field) moments for the 
same models. Next, chart in Fig.5 shows again the design negative bending moment ratios for 
PL10-M, but in comparison with their corresponding values in a planar, rigid-supported slab model. 
Analogical ratios are given for positive design bending moments in Fig. 6. It should be noted that 
the values for all the bending moments are obtained, using the stress averaging option in SAP2000. 

Analysing these results one may note the following: a) The MST-model negative slab bending 
moments over the K5 column (which might be considered as design moments) differ very slightly 
from the MCN ones up to the 5th storey, while for the next storeys the difference constantly 
increases, reaching 28% in the last but one slab. However, if the concrete creep until the end of the 
construction period is taken into account i.e in MSTC model, the ratio changes sign, showing 
smaller values of the bending moments at most slabs. Some preliminary results, not presented here, 
give reason to expect appreciable further diminution of their values in the course of time. b) The 
comparison of the negative bending moments with the moments calculated by planar, rigid 
supported model – see Fig.5,  shows that for all the spatial models they reach smaller values, which 
is quite logical. In this respect the staged model MST produces lowest differences among them – 
about 31%. The concrete creep effect is obvious at the most storeys for values, given by MSTC 
model in the same graph. c) In regard to the positive bending moments, the differences are not so 
evident. As it could be expected for the staged MST model, some reduction in their values is 
demonstrated, while for MSTC model there is some increasing. Most probably, the long-term 
processes in the concrete would produce additional augmentation of the positive slab bending 
moments. d) More indicative is the comparison of these moments with the values from the planar 
slab model – Fig.6. Again the MST model produces results closer to the planar model ones with 
difference about 13%. Both MCN and MSTC models show greater positive bending moments, up to 
22%, and it’s clear demonstrated for the most storeys of the MSTC model. The tendency toward 
growing up of these moments along with the concrete creep process is expected. 
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Fig.3 Negative bending moments ratios     Fig.4 Positive bending moments ratios 

Negative (over K5) M11 bending moment ratio 
toward planar model values
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Fig.5 Negative bending moments ratios     Fig.6 Positive bending moments ratios 

 

2.2. Model C30. 
This model represents a 30-storey concrete core-column building, which typical floor plan is 

shown in Fig.7. The slabs are flat, 20cm thick without beams. Columns have got quadratic cross 
sections, starting at a base level from 85/85cm (concrete class С30/37) until 45/45cm (concrete 
class C20/25). The construction stages and loading application sequence are defined in a similar 
way to the PL10-M model.  

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

          Fig.7 Model C30 (plan) 
 
The calculations also are made in three analogical variants: C30CN - the general case, without 

considering the staged construction; C30ST is the same model, but it takes into account the 
construction and the loading stages; and C30STC includes the Young module changing and 
concrete creep (in columns only) besides. In the next four figures the slab bending moment ratios 
are presented.  

As it might be expected, the graphs show similar to the PL10-M model dependencies, even 
more expressed. So, the difference between negative slab bending moments in C30ST/C30CN cases 
remains very small up to 14th floor, then increases gradually to 43% at the top of the building. At 
the same time, the C30STC/C30CN moment ratio shows negative values for the 1-23 storeys, not 
exceeding 15%, and relatively fast growing positive quantities for the next 7 floors – see Fig.8. The 
comparison with the relevant planar slab model on infinite rigid supports shown in Fig.9, 
demonstrates again the lower bending moment values in the spatial models and the noticeable 
concrete creep effect over the moments distribution. 
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Negative (over K2B) M11 bending moment ratio toward C30CN model values
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Fig.8 Negative bending moments toward C30CN ratios 

 
Negative (over K2B) M11 bending moment ratio toward planar model values
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Fig.9 Negative bending moments toward planar model ratios 

 
Positive (field) M11 bending moment ratio toward C30CN model values
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Fig.10 Positive bending moments toward C30CN ratios 

Positive (field) M11 bending moment ratio toward planar model values
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Fig.11 Positive bending moments toward planar model ratios 
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In regard to the positive slab bending moments, the differences remain relatively small, even 
though with opposing signs, when comparing only spatial models with and without stages – see 
Fig.10. However, it’s evident from Fig.11 that in comparison with the planar model, these moments 
are larger. 
 

Conclusions: 
1. When analysing flat slab structures, most engineers use planar slab and/or spatial 

computing models and then they decide (usually based on their experience) how to 
interpret the obtained results to achieve proper reinforcement design. The two basic 
models, considered by the authors here, show that the values of the design cross-section 
forces could vary significantly, depending on the construction stages, loading stages and 
concrete creep effects. 

2. The negative slab bending moments have got their maximal values in the planar, rigidly 
supported models; the spatial computing models when staged effect isn’t taken into 
account could underestimate the support moments, especially for the upper storeys; the 
attempt to consider concrete creep effect leads to additional decrease of these moments, 
but there are several difficulties arising from the complexity of the process, the influence 
of the reinforcement etc. Indeed, with the creep progress the tendency is toward continued 
but fading redistribution of the slab bending moments expressed through the lowering of 
their negative values. 

3. Conversely, the positive slab bending moments are the lowest in the planar, rigid 
supported model, compared with the spatial ones. The differences are not so remarkable, 
but additional increasing of their values after a time may be expected, mainly due to long-
term processes in the concrete. Therefore the positive slab bending moment values, 
obtained from both planar and spatial models, need to be carefully evaluated, bearing in 
mind this tendency. 

4. It seems useful for the structural engineer, even when analysing conventional r.c. 
structures, to use the supplementary possibilities of the modern computer software as the 
staged construction and the concrete creep modeling to obtain more reliable results. 
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3D ЛАЗЕРНО СКEНИРАНЕ, CAD МОДЕЛИРАНЕ И ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ 
 

Стоян Георгиев Тодоров 1 

Резюме 
Статистиката сочи, че обемът на реконструкциите на съществуващи сгради в Европа е 

съизмерим с този на новопостроените. Често за старите сгради липсва, каквато и да е 
актуална проектна документация. За проектиране на реконструкция проектантите се нуждаят 
от точно заснемане на съществуващата сграда. Технологията на 3D лазерното скениране 
позволява заснемане на 30 милиона точки за 4 минути. Измерените точки формират облак от 
точки (скен). Те са основа на точни CAD чертежи. Технологиите 3D лазерно скениране и 3D 
CAD моделиране позволяват създаването на автентични виртуални модели. Нещо повече. 
Тези технологии могат да се свържат с дигитални ситеми за фасилити мениджмънт и по този 
начин управлението на публични и индустриални инфраструктури да бъде изцяло не просто 
в 3D, а в 4D виртуална реалност. Taзи иновация е българско дело и е в процес на 
патентоване. 3D лазерното скениране има голямо поле на приложение: архитектура, 
проектиране на инсталации и оборудване, проектиране на автоматизация и производства, 
строително инженерство, археология и документиране на паметници на културата, 
проектиране на големи машини и транспортни средства като например кораби, самолети и 
др. То предоставя геометрията на реалността като матрица, която носи всичката друга 
информация за обектите. 

 
3D LASER SCANNING,CAD MODELING AND FACILITY MANAGEMENT 

Stoyan Todorov 1 

Abstract 
Statistics indicate that the volume of reconstructions of existing buildings in Europe is 

commensurable with the volume of the newly constructed. Up-dated as-built documentation of the 
old buildings is often not available. In order to be able to design a reconstruction architects and 
engineers need a precise survey. The 3D laser scanning technology allows the digitizing of 30 
million points within four minutes. Those digitized points compose a point cloud, a scan. They are 
the basis of precise CAD drawings. The 3D laser scanning and the 3D CAD modeling technologies 
provide the opportunity of creating authentic virtual models. Furthermore: those technologies can 
be associated with digital facility management systems. In such a way the management of great 
public and industrial infrastructures can be executed completely not only in 3D, but also in 4D 
virtual realities. That innovation is a Bulgarian contribution and is in process of patenting. 3D laser 
scanning can be widely applied: e.g. architecture; design of installations, facilities, automation, and 
manufacturing; construction engineering; archaeology and documentation of historical monuments, 
design of machinery, ships, and airplanes; etc. The technology provides the geometry of reality as 
matrix that integrates all the available information about the objects there.  

                                                 
1 Арх. (член на Камарата на архитектите в България и на Баварската камара на архитектите), дипл.-инж. 
(Технически университет Мюнхен), Управител, Ingenieurbüro 3D-Scanline, Мюнхен, Германия, 
D-81541 München, Eduard-Schmid-Str. 2, тел. +49 (0) 89 543 498 13, факс: +49 (0) 89 543 498 14, 
stoyan.todorov@3d-scanline.com; www.3d-scanline.com 
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1. Въведение в технологията 3D лазерно скeниране. 
 
В наши дни все по–често се налага инженерите и архитектите да проектират 

реконструкции на съществуващи сгради. Вече е все по-трудно да се намери парцел за строеж 
на нови здания в градовете. Статистиката сочи, че обемът на реконструкциите на 
съществуващи сгради в Европа е съизмерим с този на новопостроените. 
 

 
 
Преди да проектират една реконструкция, проектантите се нуждаят от точно заснемане 

на съществуващата сграда. В зависимост от сложността на реконструкцията то може да се 
извърши с голяма детайлност и да включва наличните инсталации, оборудване и други 
специфични нейни елементи. Често за старите сгради липсва, каквато и да е проектна 
документация. Плановете са напълно или частично изгубени, или не съответстват на 
действителността. Всяка сграда има свой жизнен цикъл. Тя бива построена, поддържана, 
ремонтирана и накрая бива разрушена. Плановете на сградата са като медицинският картон 
на човека. Винаги, когато в нея се извършват строителни работи или промени в 
инсталациите, проектантът трябва да ги отрази в проектната документация. За съжаление в 
практиката това е по-скоро изключение отколкото правило. 

 
Ако разполага с качествени изходни данни, проектантският екип би могъл по-лесно да 

достигне до решение, при което реконструкцията да протече без усложнения и да бъде 
икономически ефективна. Използването на грешни данни в етапа на проектиране е като 
лечение с грешна диагноза. То е последвано от редица неприятности по време на 
реконструкцията. Грешките в планирането могат да струват много скъпо, особено ако 
доведат до закъснение на целия процес. Преди да започне планирането на една 
реконструкция, проектантите трябва да направят заснемане. Съществуват различни начини 
за това. В някой по-елементарни случаи е достатъчно да се направят чертежи чрез ръчно 
измерване на някой характерни точки, с помощта на обикновен измервателен инструмент. В 
други случаи заснемането се извършва с помощта на фотограметрични методи. При по-
сложни сгради, където се налага тримерно оразмеряване на повече обекти, чрез тахиметър 
могат да се определят позициите на единични точки. С помощта на 3D лазерен скенер могат 
да се измерят милиони точки за много кратък период от време. 

 
2. Високите постижения на заснемането с 3D лазерен скенер. 
 
Конвенционалните методи ни дават информация само за единични точки. От друга 

страна е ясно, че когато работим със сложни обекти, е необходимо огромно количество от 
точки. Процесът на конвенционалното им заснемане би бил много скъп и продължителен. 

 
Технологията на 3D лазерното скениране позволява заснемане на 30 милиона точки за 4 

минути. Това означава, че например едно индустриално хале с площ от няколко хиляди 
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квадратни метра, може да бъде заснето напълно за няколко дни. Използването на 
конвенционален метод ще отнеме месеци за триизмерно оразмеряване на всички обекти. 
Лазерният скенер на FARO например мери 120 000 точки за една секунда. Това е прост, 
високо прецизен измервателен метод за създаване на детайлен триизмерен образ на 
заобикалящите ни обекти. Измервателният обхват на Лазерен скенер LS880HE80 е 79 м. За 
няколко минути той прави триизмерна снимка, съдържаща милиони точки. Триизмерните 
снимки или така наречените скенове могат да се правят от различни позиции в и извън 
сградата. Измерените точки формират облак от точки. Резолюцията на скенера е до 1000 
пъти по-висока от тази на обичайните цифрови камери. Тримерните снимки се правят от 
различни позиции с цел да се документират и засенчените области. Възможно е и цветно 
скениране в комбинация с цветна цифрова камера, която добавя към пикселите информация 
за цвят. 

 
Суровите данни от скенирането са просто облак от точки, без информация за тяхната 

пространствена ориентация. С цел да ги поставим в определена координатна система и да 
свържем скеновете помежду им, преди да започнем самото скениране, трябва да изградим 
система от референтни точки. Ако желаем да създадем локална координатна система с цел да 
обединим точките от съседните скенове (т. нар. регистриране на скеновете), можем да 
използваме референтни сфери като общи обекти, които се виждат от няколко съседни скена. 
Минимум 3 точки трябва да бъдат разпознати от всеки скен за да може той да се ориентира в 
координатната система. С използването на минимум 4 точки се осигурява по-качествена 
регистрация на скеновете. При локална регистрация е много важно да се създаде подходяща 
конфигурация на скеновете и референтните точки. От една скен позиция трябва да се виждат 
всички референтни точки, които ще се използват при регистрацията. Съседните скенове се 
ориентират по този скен чрез общите сфери. Скенерът на FARO използва сфери за 
дефиниране на референтните точки, тъй като геометията на сферата изглежда еднакво от 
която и да е гледна точка. Центрове на сферите, които се разпознават автоматично от 
софтуера, биват използвани като референтни точки. 
 

  
 
Ако проектът е голям и съдържа много скенове, без възможност те да се свържат чрез 

един главен скен, или пък облакът от точки трябва да се позиционира в глобална 
координатна система, то ще трябва да се създаде мрежа от референтни точки. Координатите 
на всяка от тях трябва да се измери. С цел сферите да се фиксират към стените, колоните или 
други обекти, се използват специални болтове. След време, ако се наложи повторно 
скениране на сградата, може да се използва същата референтна мрежа. Използвайки същите 
фиксирани болтове, геодезисти поставят на местата на сферите призми и измерват техните 
координати. Призмите са приспособени така, че дължината им е равна на радиуса на 
сферите. До всяка сфера се поставя етикет, на който се означава нейният номер. 
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От една страна, разполагаме с координатите на референтните точки, измерени с 

тахиметър; oт друга – с центровете на сферите, които се разпознават автоматично в 
скеновете. Съответен софтуер трансформира скеновете. Всеки център на сфера заема 
координатите на референтната точка със същото име. Операторът решава колко от сферите 
от всеки скен да използва, за да го позиционира точно, като минималният им брой е три. 
Регистрацията на скеновете ги поставя в обща координатна система. Използването на 
глобални координати фиксира облака от точки точно върху плана на сградата. 

 
  

Разполагайки с регистриран облак от точки, потребителите могат да започнат 
заснемането. Лазерното скениране има голямо поле на приложение: архитектура, 
проектиране на инсталации и оборудване, проектиране на автоматизация и производства, 
строително инженерство, археология и документиране на паметници на културата, 
проектиране на големи машини и транспортни средства като например кораби, самолети и 
др. В зависимост от сферата на приложение, конкретният потребител може да избира между 
различни софтуерни решения. Софтуерът ScanManager е бърз, ефективен и лесен за употреба 
инструмент за управление на информацията от лазерното скениране. Чрез този програмен 
продукт потребителят има възможност да генерира хоризонтални и вертикални разрези през 
облака от точки на произволни височини, едновременно в стотици скенове. Програмата 
изчертава знаци за скеновете и референтните точки в изгледите от генерираните разрези. 
Избирайки определен скен, потребителят отваря неговата снимка и може да навигира в нея. 
Софтуерът е способен да разпознава геометрични обекти в облака точки. Потребителят може 
да прави ортогонални измервания между отделни обекти, да чертае обекти и да прикача 
информация към тях. Също така може динамично да следи координатите на всяка точка, 
която посочи. За повече информация посетете сайта: www.iqsoftlab.com > Downloads > 
ScanManager. 
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3. Предимства на работата с 3D CAD модели. 
 

 
Потребителите могат да извършат част от измерването направо в скена, но в повечето 

случай самият скен не е достатъчен, за да се започне проектиране на реконструкция. 
Архитектите и инженерите се нуждаят от отговарящи на реалността CAD чертежи, които да 
могат да референцират в своите планове. В повечето случаи заснемането не обхваща само 
стени, плочи, врати и прозорци. Инсталациите в сградата са важна част от нея, която също 
трябва да бъде взета под внимание при една реконструкция. При преоборудване на 
производствени сгради например, инсталациите могат да имат дори доминираща роля в 
заснемането. При реконструкции на производствени халета, проектантите трябва да имат 
пред вид много съществуващи елементи като носещи метални конструкция и машини. 
Технологията на 3D лазерно скениране и CAD моделиране позволява създаването на 
виртуални модели с цел да се провери, дали новото оборудване ще може да се разположи в 
халето. 

 
На базата на лазерните скенове могат да се създадат детайлни 3D CAD модели. 

Съществуващи 2D чертежи могат да бъдат сравнявани с разрези направени на различни нива 
през облака от точки и да се прецени дали елементите на сградата са построени коректно. С 
цел да начертае цялостен CAD модел на сградата екипът от инженери и чертожници 
моделира селективно. 
 
  

 
Компонентите на сградата могат да се моделират триизмерно със стандартен софтуер за 

архитектурно проектиране. Облаците от точки се импортират в *.xyz, *.iges или *.dxf 
формати и се четат в *.dwg *.dgn и други формати. Отделните елементи се групират в 
различни слоеве и могат да се асоциират с различни видове информация. В повечето случаи 
се изисква моделите да се създават съобразно стандартите на проектантите или на 
собственика на сградата. Инсталациите се моделират идентично с архитектурните елементи, 
като отделни селектирани области от скена се импортират в CAD програма.  

Когато CAD моделът е завършен, отделните чертежи се обединяват в модел на 
виртуална реалност. Потребителят може да предприеме „виртуална разходка” из сградата на 
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екрана на компютъра си и да анализира наличието на колизии. Има възможност да се правят 
визуализации от проекта и да се планира в 4D, показвайки последователните етапи за 
изпълнение на реконструкцията.  

 
Обектно ориентираните 3D CAD модели, генерирани въз основа на информация от 

скенирането, са важно изискване за подобряване на всички процеси по време на проектиране 
на реконструкции и спомагат за редуциране на проектантските грешки. Въпреки че самото 
моделиране изисква време, все пак ефективността е доста по- висока, когато необходимите 
измервания се правят в скенове, когато се разполага с надеждни чертежи и се анализира 
рискът от колизии в модел на виртуална реалност, в сравнение с традиционните методи за 
заснемане. Грешките се локализират още в етапите на проектиране и се елиминират 
безконфликтно. Предотвратяват се евентуални закъснения в пусковите срокове, 
произтичащи от проектантски грешки. 

 
4. Примери 
 
4.1. Заснемане на Изход С6, летище Франкфурт, Германия. 
 
Предмет на този проект от 2006 г. е заснемане на изход 6 на старият терминал С на 

летище Франкфурт на Майн и създаване на детайлни модели на сградата и прилежащите й 
инсталации. Направени са 221 скена, за да се обхванат трите етажа на зданието. Работата по 
скенирането и замерването на 288 референтни точки е извършена от екип от 4 души в 
продължение на 2 седмици. През първата седмица е скениран сутерена, в който инсталациите 
са доста гъсто разположени. През втората седмица са направени измерванията и са 
скенирани приземният и първият етаж. Там са разположени офисите на различни 
авиокомпании, чакални за пътниците и коридори. От персонала на летището са предоставени 
координатите на няколко съществуващи референтни точки, с цел да се ориентира мрежата от 
референтни точки на скеновете към локалната мрежа на летището. Летището работи 18 часа 
в денонощието и достъпът за скениране на чакалните е само през нощта.  
 

  
 

Екип от 5 инженери и чертожници работи 9 седмици за да моделира 3D CAD плановете 
на сградата и нейните инсталации. Проектната документация се организира съобразно 
стандартите на компанията, която притежава и управлява летището. През дългите години на 
експлоатация на летището, са настъпили много промени. Някои от инсталациите са били 
обновявани, без това да се отразява в проектната документация. С цел да направи проект за 
цялостна реконструкция на сградата, проектантският екип изисква точни 3D модели. 

 
4.2. Лазерно скениране в ТЕЦ Марица Изток ІІ, България. 
 
През 2004 г. корпорация Toshiba отправи покана за скениране на турбинната зала на 

старата част на ТЕЦ Марица Изток ІІ. Японската компания имаше за задача да реконструира 
3 от турбините и 4 генератора. 
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През 25-те години експлоатация съоръженията са били реконструирани многократно. 

Качеството на съществуващата документация е недостатъчно, за да се започне проектиране 
на подмяна на старите руски турбини и генератори с ново оборудване на Toshiba. Има много 
инсталации, които свързват турбините и генераторите с други компоненти от централата 
като например котелна зала и охладителни кули. При такива сложни инсталации е почти 
невъзможно без детайлно заснемане да се гарантира, че всяка стара тръба ще се свърже 
правилно към новата турбина. 

 
В първия ден на проекта екип от 11 японски инженери показват кои елементи от 

съоръженията са важни за проектирането на предстоящата реконструкция. Планирайки 
позициите за скениране, заедно се прави преценка, че за детайлно заснемане на 
съоръженията са необходими 356 скена. Екип от български геодезисти замерва 650 
референтни точки и ги свързва с координатната система на централата. С цел да провери 
размерите на фундаментите на турбините японски строителен инженер поисква да бъдат 
направени 2D разрези през облака точки на цялата зала на 9 различни височини. Турбинната 
зала има общо 5 нива. Всяко от тях е документирано чрез два разреза – един ниско над пода 
и един високо под тавана. Така проектантите могат да направят нужните им измервания и да 
определят точно позициите на сложните инсталации, които преминават през различните 
нива. 

Пренасяйки цялата информация от скенирането на 5 DVD диска в Япония, проектният 
екип спестява много средства за презокеански пътувания. Реалистичните 3D изображения и 
възможността в скеновете да се правят измервания правят възможно прилагането на 
методите на виртуален инженеринг. Използвайки софтуера NavisWorks, японските 
конструктори могат да планират пътя за транспортиране на новите турбини, за да бъдат 
монтирани на съществуващите фундаменти, без да влизат в колизия със заобикалящите ги 
съоръжения. 

 
5. Интеграция на технологията 3D лазерно скениране със ситеми за фасилити 

мениджмънт 

Технологиите 3D лазерно скениране и 3D CAD моделиране позволяват създаването на 
автентични виртуални модели. Нещо повече. Тези технологии могат да се свържат с 
дигитални ситеми за фасилити мениджмънт и по този начин управлението на публични и 
индустриални инфраструктури да бъде изцяло не просто в 3D, а в 4D виртуална реалност. 
Taзи иновация е българско дело и е в процес на патентоване. Тя има голямо поле на 
приложение: архитектура и строително инженерство; проектиране на инсталации и 
оборудване, на автоматизация и производств; документиране на паметници на културата, 
проектиране на големи машини и транспортни средства като например кораби, самолети и 
др. То предоставя геометрията на реалността като матрица, която носи всичката друга 
информация за обектите. 
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Резюме 
В статията е оценено влиянието на контактната повърхност върху сцеплението при 

изтръгване между епоксидно изолирана стомана и бетон. Анализът е направен спрямо два 
контактни параметъра. Първият отчита геометрията на втърденото епоксидно покритие и е 
дефиниран като относителната повърхностна грапавост )( rf , а другият е коефициентът на 
триене )(μ  в граничната зона на епоксидната и бетонова повърхнини. Поставената задача е 
решена посредством регресионен анализ. 

 
Ключови думи: стоманобетонови елементи, относителна повърхностна грапавост, 

коефициент на триене, регресионен анализ 
 

INFLUENCE OF CONTACT TEXTURE ON THE EPOXY STEEL/CONCRETE BOND 
 

Ana Yanakieva 1 and Konstantin Kazakov 2 

Abstract  
The present work reports the assessment of the surface of epoxy insulated plain steel bars as 

regards to two types contact parameters and their influence on the pullout bond between epoxy 
covered steel bar and concrete surface. The first one is a geometrical parameter namely relative 
roughness area )( rf  of the cured covering and the second one is the friction coefficient )(μ . For 
that purpose the multiple regression analysis was carried out. 

 
Key words: RC structures, relative roughness area, friction coefficient, regression analysis 
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1. OUTLINES OF THE PROBLEM 
Of late years, in the literature, can be found much number of reports concerning the increase 

need of appraisal of existing reinforce concrete (RC) structures which contain mainly the plain bars. 
In many European countries plain surface bars were used prior to 60-70s during the industrial 
building period [1, 2, 3,4]. It is well known that the bond mechanism of plain bars is different than 
the bond mechanism of ribbed bars. Ribbed bars commonly have the so-called splitting type of 
bond failure with development of cracks in the concrete body. Rib bearing is considered as a major 
component of the bond resistance of deformed bars. However for the plain bars the friction 
coefficient between the two materials is considered as a major component of the bond resistance, 
where usually have the so-called pullout type of bond failure. In addition, the problem becomes 
more complicated when it is necessity to protect the steel against corrosion. The epoxy coating is 
one of the most commonly applied to steel reinforcement.  

In a previous work [6] it was investigated the effect of the surface texture of protected with 
epoxy coating plain steel bars on the bond strength. The main attention was paid only to some basic 
geometrical parameters as the relative rib area and the rib face angle. The paper reports the results 
for these two geometrical parameters which have been determinated by measurement of the 
diameters through a micro-meter at intervals along the length of the covered bar. The mean value of 
each measurement is found and the diameter final value is calculated. As a result it was obtained 
new models of the coated bars geometry for five different coatings.  

The presented work is an extension of the previous one. For each of the five new geometries 
five values for the coefficient of friction are obtained. These results are gained by generating a 
numerical simulation of the pullout process. In addition, the linear regression analysis is carry out to 
be assessed the impact of each of the parameters called in this work “contact parameters”. These 
parameters are: (1) a geometrical parameter - relative roughness area )( rf  and (2) friction 
coefficient )(μ . 
 

2. BASIC ASSUMPTIONS AND DEFINITIONS 
The cured coating based on epoxy resin with a specific preparation composition displays 

excellent adhesion to the steel bar [5]. Hence, one may assume that the cured coating and the plain 
bar form a new bar with a profile comparable to that of a deformed steel bar that has a specific rib 
geometry. The experimental study regarding coating geometry can be found in details in [6]. 
Relative roughness area is defined by analogy with relative rib area )( rf  of the deformed bars. It is 
the area of the bar ribs above the core of the bar projected on a surface perpendicular to the bar axis 
per unit of nominal bar surface area: 
 

 
rb

e
r sd

Akf
π

αsin
= ,     (1) 

 
where )(k  is the number of transverse ribs around the bar perimeter; )( eA  - area of 

engagement of the rib above the bar core; )(α  - angle of inclination of the rib to the bar axis; )( bd  is 
bar diameter; )( rs  - spacing of the transverse ribs [7]. 

The friction coefficient, for each type of coating geometry, was found by numerical simulation 
of the pullout process. The contact problem has been solving with the licensed ANSYS code using 
the Coulomb friction model. In this model friction forces and the shear contact stress are 
proportional to the contact stress )( p and )(a  is the adhesion [8, 9, 10]: 
 

 appr += μ ,     (2) 
 

The material model of the steel is assumed as linear elastic. This assumption is in accordance 
with works [8, 11, 12]. In respect to the material model of the concrete it has been assumed non-
linear model of the stress/strain relation. A monotonic loading is applied on the steel bar to be 
extracted from the concrete body. 
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The regression model is stated as: 
 

 nn XBXBXBAY K+++= 2211 ,      (3) 
 

where )(Y  is dependent variable;  ),( 21 nXXX K  are independent variables; 
 
In work [6] it was assumed the bond stress to be the dependent variable )( bfY =  and the 

relative roughness area )(1 rfX =  and the rib face angle )(1 β=X  to be independent variables. The 
rib face angle )(β  is found after coating curing as the mean value of all angles for each rib obtained 
by applying a depositing technology, outlined in [13]. The resulting regression equation for the 
bond strength had the following form 
 

 β02.054.798.0 ++= rb ff .      (4) 
 

In this work, it is assumed the bond stress to be the dependent variable )( bfY =  and the 
relative roughness area )(1 rfX =  and the friction coefficient )(2 μ=X  to be independent variables 
respectively.  

 
3. RESULTS AND CONCLUSIONS 
The table below gives the calculated values of the relative rib area and the numerically found 

values of the friction coefficients for five types of epoxy coated bars and their corresponding 
pullout bond values according to the test procedure.  
 

Table 1. Results for each bar type 

bf  [MPa] rf  μ  

2.097 0.106 0.10 
1.988 0.070 0.45 
1.629 0.089 0.39 
1.894 0.081 0.20 
2.407 0.138 0.25 

 
The resulting regression equation for the bond stress has the form 

 
 μ12.072.729.1 ++= rb ff .      (5) 

 
Similar to deformed bars, the analysis of the plain insulated bars shows that the relative 

roughness area )( rf  has also a significant impact on the bond stress value, when the bars are 
covered with epoxy coatings. The new bar contact texture, after insulation, contributes to increase 
the shear stresses and the pullout bond value respectively, in the contact zone between the materials. 
The influence of the friction is not considerable in that case. 
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MОДЕЛ НА ПОВЕДЕНИЕ ЗА БЕТОНА: ЧИСЛЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МЕХАНИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ; ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АНАЛИЗ ПО МЕТОДА НА КРАЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Тодор Желязов 1 

Резюме 
В процеса на проектиране на строителните конструкции формулировката на 

конститутивните закони може да бъде винаги предмет на дискусия, особено когато се търси 
моделиране на нелинейни ефекти. Към редицата изисквания, предявявани към физическите 
модели на поведение на материалите, може да добавим и необходимостта от солидна 
експериментална база. Настоящата работа разглежда идентификацията на механичните 
параметри, участващи в конститутивен модел, описващ поведението на бетона. Представена 
е числена процедура, установяваща връзка между експериментално получената зависимост 
напрежение- деформация и законът на поведение, дефиниран в пространството на главните 
напрежения и на главните деформации. 

Конститутивните закони, зададени в мезо-скалата са използвани в анализ по метода на 
крайните елементи. Проверката на предложената идентификационна процедура е 
осъществена чрез сравнение между резултатите от числената симулация и 
експерименталните резултати. 
 

CONCRETE MATERIAL MODEL: NUMERICAL PROCEDURE FOR THE 
MECHANICAL PARAMETERS IDENTIFICATION; IMPLEMENTATION 

IN A FINITE ELEMENT ANALYSIS 
 

Todor Zhelyazov 1 

Summary 
In the structure design the material models formulation can be always a subject of 

discussion, especially when nonlinearities are taken into account. Apart from the other requirements 
the formulated constitutive laws must have a strong phenomenological basis. This paper is focused 
on the identification of the mechanical parameters needed for a material model, describing the 
concrete behavior. A numerical procedure establishing a correlation between the experimentally 
obtained stress-strain relationship and the constitutive law, defined in the principal stresses and 
principal strains space, is discussed. 

The constitutive laws, defined at the meso-scale are implemented in a finite element 
analysis. The verification of the mechanical parameters identification is performed through the 
comparison between the numerical simulation results and the experimental data. 
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1. INTRODUCTION 

In the structure design the material constitutive laws are defined as a relationship between the 
stress and the strain tensors. An adequate simulation of structure mechanical behavior implies the 
need of strong phenomenological basis for the chosen constitutive law.  

In this paper a numerical procedure for the material parameters identification is presented. It is 
situated in the context of a material model, describing the concrete behavior. In the chosen approach 
a scalar damage variable is introduced. It is split in two components: a compressive one and a 
tensile one.  

While the mechanical parameters, taking part in the evolution law of the compressive 
component of the damage variable can be identified directly via curve fitting on the experimental 
stress-strain relationship, obtained in a classical compressive test, the identification of the 
mechanical parameters for the “tensile” damage variable component is much more difficult. Thus 
the theoretical background of the proposed procedure is considered along with the procedure itself. 
In the discussion, the basic equations needed for the identification are discussed in the framework of 
the flexure of the concrete test specimen. 

2. FOUR-POINT BENDING TEST ON CONCRETE SPECIMEN 

Generally, the concrete tensile strength is identified in four-point bending test. The standard 
specimen utilized in the test is 100x100mm in cross section, 300 mm in span (Fig. 1-a). It is 
subjected to four-point bending, as the applied load increases monotonically to rupture.  

 

 
Fig. 1 Four-point bending test 

 
Since in the concrete specimen there is no tensile steel reinforcement, a flexural crack, 

initiated in the tensile zone of the concrete section, would propagate very fast and would lead to the 
specimen ruin. As the load level at the moment of failure is relatively low, a linear stress 
distribution in the compressive zone can be stated (Fig. 1-b). Indeed, according Eurocode, the 
elasticity modulus of concrete can be approximately identified as the secant modulus between σc=0 
and σc=0.4fcm, where fcm is the concrete compressive strength [1]. The concrete behavior can be 
assumed linear elastic within this stress range.  

For the same concrete mixture, the maximal measured stress in the compression test is 
fcm=30MPa. The maximal compressive stress in the prismatic concrete specimen, subjected to 
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flexure, is of the order of 1.8MPa- less than 12MPa=0.4.fcm. 
It has to be noted also that the fragile concrete behavior in tension limits the structure response 

in the four-point bending test to the small displacement case. 

3. MATHEMATICAL MODELLING 

The stress state in the specimen between the load application points can be described by the 
classical beam theory with the Bernoulli hypothesis that plane sections remain plain after beam 
deformation and with the assumption that the displacements are small.   

Since in the specimen tensile zone nonlinear stress distribution has to be expected, the strain 
softening concrete behavior can be classically modeled with the definition of a scalar damage 
variable, acting on the material elasticity constants ([3], [4] ): 
 

 (1) 
 

In equation (1) D is the scalar damage variable, E0 is the initial Young modulus of the 
material before any damage took place, and Emod is the material elasticity modulus, modified with 
the damage accumulation. 

The integral equations derived from the equilibrium conditions and giving the bending 
moment value are: 
 

  (2) 
 
 

  (3) 
 

Damage and cracking in concrete are induced by the tensile components of the strain tensor. It 
has to be noted that damage accumulation takes place after reaching of some threshold value. Thus 
after reaching the damage threshold, the strain softening concrete behavior (1) takes place: in the 
stress distribution plot two distinct zones can be distinguished (Fig. 1-b) and the splitting of the 
integral equation (2) and (3) in two terms is required. In the second term of equations (2) and (3), a 
damage evolution law, proposed by Mazars [2] is used: 
 

 (4) 

 
In equation (4), At and Bt are material constants, which have to be identified, along with the 

damage threshold value - εDo, in the tension by flexure test. The choice of the damage threshold and 
of the material constants has to be made in a way that the numerical “M-ε” plot is as closer as 
possible to the experimental one. In the “M-ε” relation, M is the bending moment and ε is the 
tensile strain, measured on the soffit specimen surface. The tensile strain is experimentally obtained 
using an electrical strain gauge, installed on the concrete prism bottom face. 

4. NUMERICAL PROCEDURE 

The above discussed equations are implemented in a numerical procedure written in Python 
language. In the entry, the material constants At, Bt, the damage threshold εDo, and the values of the 
maximal compressive strain are required. A “for-statement” is used for iteration over the values of 
the maximal compressive strain. The bending moment evolution is obtained in an incremental 
procedure the driving parameter being the maximal compressive strain.  

In the framework of the classical beam theory, when the tensile strain reaches some limit 
value, the damage in the considered fiber is saturated and a crack is initiated. This would lead to a 
change in the beam section characteristics. In this context in equation (3) the neutral axis position 
can be determined. Some numerically obtained “M-ε” plots are compared with the experimental 
one (Fig. 2) in order to choose the optimal mechanical parameters combination. The material 
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constants values for the “M-ε” plots in Fig. 2 are given in Table 1.  
 

 
Fig. 2: Numerically obtained “M-ε” plots (1-9) compared with the experimental one. 

 
Table 1: Material parameters values for the numerical “M-ε” plots 

 1 2 3 4 5 6 7 
At 0.6 0.8 1 0.6 0.6 0.6 0.6 
Bt 12000 12000 12000 10000 14000 14000 14000 
εDo 2.10-7 2.10-7 2.10-7 2.10-7 2.10-7 2.10-6 2.10-5 

5. FINITE ELEMENT SIMULATION 

A classical compressive test is simulated with the finite element code ANSYS. The 
160x320 mm concrete cylinder is meshed with 10560 solid elements Solid 95- [5] (Fig. 3). On the 
nodes on the bottom cylinder side zero displacements are applied, whereas, on the upper side the 
applied displacements increase incrementally.  

 
Fig. 3: Mesh for Finite element model of standard concrete specimen for compression test  
The numerical simulation, consisting in a sequence of nonlinear static analyses carried out 
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with the ANSYS solvers, is organized in a script, written in IPDL. The concrete response is 
simulated trough the stiffness reduction of the finite elements, where the damage is initiated. The 
damage variable is calculated in a post-processing module using the components of the stress and 
strain tensors and the material constant identified in the above-discussed procedure. The crack 
initiation and propagation are simulated by deactivating the finite elements, in which a critical 
damage value is reached (Fig. 4). 

a) b) 
Fig. 4: Deactivation of finite elements in which the limit damage value is reached 

 
In Fig. 5, the numerically obtained stress-strain relationship is compared with the 

experimental one.  
 

 
Fig. 5: Comparison between the numerical simulation results and the experimental data 

6. CONCLUSION AND FURTHER RESEARCH 
A numerical procedure, indispensable for the concrete material model implementation in a 

finite element analysis has been presented. This is one of the modules of a modular numerical 
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solution, more precisely the one in which the mechanical constants, needed for the constitutive law 
implementation in a structural response simulation are identified. It establishes a relationship 
between the experimental data and the damage evolution law, respectively the material mechanical 
response. 

After verification of the material parameters identification by comparing the finite element 
simulation results to the experimental data, retrieved in a standard compression test, the concrete 
material model adequacy will be tested in a simulation of a reinforced concrete structure response.  
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