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ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И ЛАНДШАФТНО ПРОУЧВАНЕ
Гаевская З. А.
Резюме
Екологичното равновесие в определен район има своите геофизични, геохимични и
биологични аспекти. Всяко населено място трябва да бъде безопасно и удобно за хората.
Строго погледнато, всяка изкуствена среда или малка част от нея е разположена в собствените
си конкретни географски граници. Характерните особености на населяваната територия
оказват значително влияние върху духа и обичаите на населението.
В Декларацията на Международния съюз на архитектите от Копенхаген (7 Декември,
2009 г.) е подчертано, че концепцията за устойчивост на проекта „приема всички
архитектурни и градоустройствени обекти като част от комплексна интерактивна система,
свързана с естествената си среда”. Поради това, устойчивото градско развитие пряко зависи от
дейностите по планиране на градската среда. Съвременната практика на градското планиране
показва кризата на теорията. Социалната база на градоустройственото плаииране е изчерпана.
Няма нови теории за това как да се развива системата при наличие на пренаселване, както и за
функционалното и структурно планиране на населеното място.
Ключови думи: градоустройствено планиране, устойчиво развитие, ландшафтно
проучване
URBAN PLANNING AND LANDSCAPE STUDIES
Gayevskaya Z. A. 1
Abstract
The environmental balance has got geophysical, geochemical and biological aspects related to
a certain location. Any populated area must be safe and comfortable for people. Strictly speaking,
each even a minor part of a man-made environment is located in its own specific geographic
circumstances. Spirit and customs of population are significantly affected by special features of a
territory.
It is highlighted in the Copenhagen Declaration (7 December, 2009) of the International Union
of Architects that ‘the concept of the project sustainability” accepts all the architectural and city
planning objects as a part of a complex interactive system related to its natural environment».
Therefore sustainable urban development depends directly on city planning activities
There fore urban sustainable development directly depends on city planning changeovers. The
today’s practice of city planning depicts the crisis of the theory. Socialistic base of city рlanninghs
been exhausted. New theories of how to develop the system of resettlement and functional and
planning structure of settlement shave not been created.
Key words: urban planning, sustainable development, landscape studies
Consistent development of human civilization and absorption of urbanization processes more
of the earth's surface require the provision of conditions for sustainable development of territories. In
urban planning it is the ensuring the safety and favorable conditions of human life, limiting the
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negative impact of economic and other activities on the environment and ensuring the protection and
rational use of natural resources for present and future generations [1].
Sustainable development is possible only if there is a balanced combination of the structure of
the landscape sphere of the Earth committed to social and environmental respect anthropogenic
geosystems and natural landscapes that reliably guarantee the stability of the environment. Because
according to the philosophical presentation of Academician V.I. Vernadsky: "Nature is not
amorphous and formless, as it was believed for centuries, and has a certain, very precisely limited
structure, which should be recognized and taken into account in all the findings and conclusions
related to Nature" [2, s.385-386].
Urbanism may play a leading role in this process as a form of organization of resettlement,
because it focuses on the territorial localization and logistical ensuring of living conditions. Basis for
the formation of all urban facilities is an area which is characterized by size and shape, location,
natural and human resources and properties (Z.N. Yargin) [3].
Nowadays the transition from designing a single object to designing the living environment
becomes increasingly important. The purpose of urban planning consists in harmonization of
relationships and interactions of the population and its habitat. Tireless search ordering in natural and
anthropogenic geosystems has always been the main reference point of development of landscape [4,
p.30].
The practice of urban planning today illustrates the crisis of theory. The socialist base of urban
planning is exhausted. A new theory of the formation of settlement systems and functional planning
structure of populated areas have not been created.
When a massive energy exchange in the biosphere is increasingly dependent on unevenness of
economic potentials of states, their spatial distribution and achieved technological level of industrial
and agricultural production, development of methodology of urban planning in the conditions of
globalization of nature management processes should follow the direction of expanding the scope of
the project modeling and solving problem of ensuring sustainable functioning of localities. [5]
It is evident that the future of theory of the formation of settlement systems and functional
planning structure of populated areas will be closely associated with predicting of "behavior" of
landscapes, management and construction of based search of ordering.
In landscape studies particular actual problem is to impose order in the "book keeping" of
natural values. [6]. This is possible only in combination synthesis of knowledge of urban planning
and landscape studies to create meaningful models of space-time organization.
Urban planning should take account of fundamental provisions of the natural sciences, patterns
of functioning and development of the biosphere as an extremely intricate natural and social systems.
Accounting for the functioning and development of the biosphere in urban planning is possible
only in the search for regularities in the landscape structure of natural systems. Nature is based on the
harmonious combination of templates, standards, stereotypes. Harmony of nature is a set of repeating
structural canons.
Sustainable territorial development is permissible only on the basis of the organization or
transformation their functional planning schemes using the principles of "matching" and "similarity"
of the complexes of natural landscape structure.
In landscape design there is a law of requisite variety, which is interpreted by the principle of
V.A. Nikolaev: the closer territorial and temporal organization of anthropogenic landscape is adapted
to the morphological structure and dynamics of the natural landscape, the better it is manageable. [6]
In 1965 large landscape architect D.O. Saymods gave advice: “successful projects will be those
that reveal the system of unity, affect the union of all artificial and natural forces and create a new
landscape of order and peace” [7, p.17].
Can the system of unity between the landscape and the built environment be a consequence of
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subordination planning structures to nuclear geosystems? One of the leading specialists landscape
studies V.A. Nikolaev said: “Representations about compositional nodes and axes of landscape are
similar to some extent to the doctrine of nuclear geosystems (chorion) in landscape. It is about
nuclear and rod chorion. Also they always highlighted core-node or rod-axis around which are
formed geosystem field (for example, a river and its bordering floodplain meadows)” [4, p.30-41].
Similarity of elements of the planning structure by morphological characters to structural lines
of chorions is a rule to ensure harmonious integrity of the landscape. Similarity rules nature.
Mechanism of visual perception, and therefore art, subject to the law of similarity.
Doctor of Architecture Y.I. Kurbatov also notes the importance of similarity planning object
and the environment: “Harmonious integration of the object to the environment is achieved at a
certain combination of contrast and similarity on the whole range of their characteristics. Contrast of
architectural and natural forms is a natural. This is a consequence of their different essences. But it is
necessary to create similarity of some characteristics. Therefore the main task of the designer is the
restriction of contrast using similarity of the properties of the object and the environment”,Y. I. Kurbatov noted [8, p.85].
Apparently geometric similarity is a way of accounting geomorphological conditions of
landscape genesis. I.P. Baranov (Institute for Biological Instrumentation RAS) developed “Dynamic
streaming model of the earth's surface of the Moscow Region” [9]. In the basis of the mathematical
model is a method of relief sculpture that shows the dynamics, heterogeneity and systematic soil
surface. Using the earth's curvature and gradient of heights allows to distinguish two major forms of
earth surface: positive (convexity) and negative (concavity) and a motion (distribution) vector of a
geological substance in the space. Relief on this map is not shown as arbitrary set of the surface
roughness, but as a system of flows-convexities connecting geomorphological systems of
Smolensko-Moskovskaya, Klinsko-Dmitrovskaya and the Central Russian upland with the Moscow
depression. These streams demonstrate motion vector of geological and geochemical substances in
the earth's gravitational field.
Also, over the centuries regularities of natural formation prompted regularities of resettlement
planning. One of the most important qualities of folk architecture is that the architectural
environment inherits the regularities of the environment. This can be seen in the relationship between
individual rural settlements and relief. So the outline of the axis streets in Pskov, Novgorod, Tver
villages follows outline of the hills axes[10, с. 569]. Similarity of outlines of streets and rivers axis is
typical for Arkhangelsk villages [11, 12].
Location of apartment houses on convex divergent slopes subordinated structural regularities
of their shape. Rural settlement planning organization also based on the principle of similarity, when
it was in a different location on the divergent convex slopes. Because the prevailing wind streams are
usually directed across the horizontals of relief [13].
All of the above is also characteristic of other regions. Thus I.N. Yakovlev traced close
relationship between the contours of the relief and external relations in the planning of the Samara
city and noted the coincidence of urban connections with the natural axes in the Volga region [14,
p.48-49].
It seems that the regularities of natural formation formed the basis for creating a man-made
environment. Historical "happy" resettlement was the result of inheritance of the wisdom of nature
for centuries [15]. Architectonics of landscape shows "physics" of natural phenomena using their
geometry. If in the planning structure settlements the characteristic similarity of natural elements is
necessary for the preservation of biological systems, it should not have been completely forgotten in
the future historical process.
Urban design associated with a harmonious combination of functional planning structure with
natural complexes should get legal confirmation of the concept of sustainable development, as it is
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based on the idea of co-evolution of society and nature.
State policy in the sphere of urban planning and landscape studies should be the integration of
the activities of state power and administration, research and design agencies, educational
institutions, on problems of a constructive and adaptive nature management in various forms its
spatial-temporal organization. This requires close cooperation between international scientific
schools in the sphere of urban planning and landscape studies because spatio-temporal organization
of countries depends on the biosphere modeling of Earth.
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АНАЛИЗ НА ПАДАЩАТА СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИЯ И СВЕТЛИНА ВЪРХУ
СГРАДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ В ГРАДСКА СРЕДА
Стоянка Иванова 1
Резюме
Пълният достъп до естествените енергийни ресурси – слънчева радиация и светлина се
ограничава от прилежащата градска среда около сградите. И днес при проектирането на нови
сгради архитектът се съобразява с тези ограничения, но това е повече интуитивен процес,
който не е подкрепен от изчисления и количествени анализи. От друга страна, ако архитектът
разполага със средство да визуализира падащите енергийни потоци върху повърхностите на
неговата бъдеща сграда през различните сезони, то той ще е в състояние да предвиди
евентуален недостиг или излишък на светлина и топлина върху сградните повърхности в
бъдеще. Това би го насочило в търсене на нови по-добри варианти на формата на бъдещата
сграда в най-ранните фази на проектиране, а в по-късните етапи би му помогнало да определи
кои вертикални повърхности ще са по-подходящи за остъкляване. Целта на представената
методология е да изследва вариациите във всички компоненти на падащата радиация и
светлина през деня, месеца и в различните сезони върху сградните повърхности.
Изчисляването на стойностите на падащата директна слънчева радиация и светлина върху
сградните повърхности е относително проста задача в сравнение с определянето на падащата
дифузна слънчева радиация и светлина. Във фокуса на тази публикация е изчисляването на
фоновата компонента на падащата дифузна светлина върху сградна фасада под частично
засенчено небе, с помощта на т.н. анизотропни фактори към видимата част на небосвода.
Представената методология обхваща 3 етапа, реализирани в компютърна програма. Целта на
първия етап е изчисляването на фоновата компонента на падащата дифузна радиация и
дифузна светлина върху изследваните фрагменти на фасадните повърхности. Изследват се
различни състояния на небето (от много ясно небе до облачно небе). Във втория етап се
изчисляват стойностите на падащите околослънчева дифузна и директна радиация и светлина.
В третия етап тези резултати се сумират за желани периоди и се визуализират за всички
вертикални и хоризонтални повърхности на сградата.
Ключови думи: слънчева радиация и светлина, анизотропен модел на дифузната
радиация, частично засенчено небе, градска среда
ANALYSIS OF THE INCIDENT SOLAR IRRADIANCE AND ILLUMINANCE
ON THE BUILDING’S SURFACES IN AN URBAN ENVIRONMENT
Stoyanka Ivanova
Abstract
The full access to natural energy resources – solar radiation and light is limited by the
surrounding urban environment. Today the architect in the design of new buildings complies with
these restrictions, but this is more intuitive process, not supported by calculations and quantitative
analyzes. On the other hand, if the architect has a tool to visualize the incident energy flows on the
surfaces of the future building in the different seasons, he will be able to foresee the shortfall or
1
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excess of light and heat on the building surfaces in the future. This could direct him in pursuit of
better variants of the building shape in the earliest design stage, and in the later stages would help
him to determine which vertical surfaces will be more suitable for glazing. The aim of the presented
methodology is to examine the variations in all components of the incident radiation and light during
a specific day, month and season on the building surfaces. The calculation of the incident direct solar
radiation and light on building surfaces is a relatively simple task compared to the determination of
incident diffuse solar radiation and light. In the focus of the paper is the estimation of the background
component of the incident diffuse solar irradiation on a building facade under orthogonally
obstructed sky, using anisotropic sky view factors. The presented methodology comprises three
stages, realized in a computer program. The task of the first stage is to calculate the background
component of the diffuse irradiance and illuminance, incident on the every cell in a rectangular grid,
mapped onto each building surface. Different types of skies (from very clear sky to overcast sky) are
explored. In the second stage the values of the circumsolar diffuse and direct irradiance are
calculated. In the third stage these results are summarized for desired periods and visualized for the
all vertical surfaces of the building.
Keywords: solar irradiance and illuminance, anisotropic sky model, anisotropic view factors,
partially obstructed sky, urban environment
1 Въведение
Европейската директива за енергийните характеристики на сградите предписва много
висока енергийна ефективност на новите сгради. Постигането на тази цел не се изчерпва само
с проектирането на енергийно съхраняваща сградна обвивка. Желателно е да се ползват
наличните слънчеви ресурси. За архитекта ще е полезно да ги познава още в ранните етапи на
проектиране, когато той оформя своята идея. За него ще са важни дневните, месечните и
сезонните вариации на падащата слънчева радиация върху всички сградни повърхности.
Причините за тях са сезонните промени в движението на слънцето върху небосвода, както и
наличието на много засенчващи обекти в градска среда – сгради, съоръжения, растителност и
др. Сезонният анализ може да помогне на архитекта да разграничи противоположните нужди
от слънчева енергия през зимата и лятото (повече слънчева енергия през зимата и по-малко
през лятото).
Методите за решаване на тази задача варират от много прости (с ъглови зони или ъглови
критерии, както е в Наредба №7 [1]) до много сложни, които включват разделянето на
небосвода на стотици или хиляди фрагменти и техния анализ. Два подобни примера са
програмите SUNtool – CITYSIM [2] и Solar Radiation Technology за Revit. При тях всяка
сградна повърхност се разделя на малки фрагменти, спрямо чиито центрове се изследва
видимостта на всеки небесен фрагмент. Този метод изисква сериозни изчисления и
компютърно време. Предимството му е, че може да работи с обекти с произволна форма и с
произволна позиция.
2 Методология
Повечето обекти в градска среда имат ортогонални повърхности, т.е. са успоредни или
перпендикулярни една на друга. Това ни позволи да разработим аналитично решение [3] за
взаимно ортогонални осветени и засенчващи сградни повърхности, без използването на
стотици небесни фрагменти. Повече внимание е отделено на по-сериозния научен проблем –
определянето на падащата дифузна слънчева радиация и по-специално нейната фонова
компонента.
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2.1 Модел на анизотропно излъчващо небе
Нашият подход се нуждае от подходящ модел на анизотропно излъчващо небе, който да
е в състояние да предсказва излъчването във всяка точка от небосвода по всяко време, и да
може да бъде прилаган към облачно, ясно и „реално” небе. Като базов модел за целта сме
използвали модела на Muneer [4] поради неговата популярност и понеже е базиран на
формулата на Moon & Spencer за светлинно излъчване под облачно небе
Lθ=Lz(1+b.cosθ)/(1+b). Steven и Unsworth и по-късно Usher и Muneer интегрират тази формула,
за да намерят съотношението между падащата радиация върху наклонена повърхност IDβ и
хоризонталната дифузна радиация IDH под облачно небе – формула (1):
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 cos 2   
sin     .cos    .sin 2  

I DH
 2   (3  2b) 
 2 

(1)

Моделът на Muneer изчислява дифузната радиация върху наклонена под ъгъл β
ослънчена повърхност под необлачно небе, както следва – формула (2):

I D  I DH T (1  F )  F .rB 

(2)

където F е съотношението между директната и извънатмосферната хоризонтална
радиация, T се изчислява като функция от индекса b и ъгъла на наклона β във формула (1), и
rB=cos(i)/sin(h) е т.н. beam conversion factor. Околослънчевото излъчване е опростено като
концентрирано в позицията на слънцето. Взаимовръзката между b и F се вижда във формула
(3) на Muneer [4] със стойности на параметрите a1 = 0.00333; a2 = –0.415; a3 = –0.6987 за
Северна Европа и a1 = 0.00263; a2 = –0.712; a3 = –0.6883 за Южна Европа.

2b
 a  a F  a3 F 2
 (3  2b) 1 2

(3)

Muneer определя дифузната радиация върху наклонена сенчеста повърхност под
необлачно небе със същата формула I D  I DH T , както за наклонена повърхност под облачно
небе. Там T зависи от b=5.73, въпреки че това означава, че фоновата радиация на хоризонта се
изчислява с по-малка стойност от фоновата зенитна радиация, което очевидно не е вярно за
ясно небе. Това отделно разглеждане на ослънчени и сенчести повърхности с различни
стойности на b води до вътрешно противоречие. Ако получаващата повърхност е
хоризонтална или с малък наклон, радиацията, идваща от южната и северната части на
небосвода трябва да се моделира със „слънчева” (отрицателна) стойност на b – формула (3).
Ако получаващата повърхност е засенчена, същите области в северната част на небосвода
трябва да се моделират със „сенчеста” (положителна) стойност b=5.73.
Повечето други модели (Hay and Davies; Hay and McKay; Ma-Iqbal) приемат, че фоновата
дифузна компонента е еднаква както за ослънчени, така и за сенчести повърхности под
необлачно небе и използват F (или друг индекс за чистота на атмосферата) като стойност,
която „смесва” фоновата и околослънчевата компоненти. Такъв подход помага да се избегне
споменатото вътрешно противоречие. Ако приложим такъв подход и към модела на Muneer,
можем да разграничим като независими двете компоненти IBDβ и ICDβ на дифузната радиация
върху наклонена повърхност както следва:
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2b
 
   
I BD  I DH (1  F )cos 2   
sin     .cos    .sin 2   

 2   (3  2b) 
 2  


(4)

I CD  I DH F .rB

(5)

За хоризонтална повърхност (T=1 и rB=1) под незасенчено небе фоновата и
околослънчевата компоненти на дифузната радиация се определят, както следва:

I BDH  I DH (1  F )

(6)

I CDH  I DH F

(7)

За Северна Европа и стойност F=0.5625 изчисленото съотношение на вертикалната към
хоризонталната дифузна радиация е 0.331, което е много близо до измерените стойности за
Европа. Съотношението варира по часове, понеже е функция на стойността на F –
пропорцията между директната и извънатмосферната хоризонтална радиация. Понякога
изчислените твърде ниски стойности на b (твърде близки до -1) са индикатор за получени
прекалено големи стойности на хоризонтното излъчване и за нужда от рекалибриране на
модела.
2.2 Базови анизотропни фактори
За да се определи падащата фонова дифузна радиация върху сграда, първо трябва да
определим стойността й за всяка външна повърхност. Ако знаем хоризонталната дифузна
радиация, можем да определим фоновата ù компонента с формула (6). После трябва да
намерим съотношението между фоновата дифузна радиация върху сградна повърхност от
частично засенчено анизотропно небе и фоновата хоризонтална дифузна радиация от
незасенчено анизотропно небе. В [3] ние нарекохме това съотношение анизотропен фонов
фактор (хоризонтален, вертикален или наклонен). Там е дадена по-детайлна информация как
се изчислява анизотропен вертикален фактор (AVF) от видима небесна област към точка от
вертикална повърхност. Основните разглеждани небесни сектори са показани на Фигура 1.

Фиг. 1 Основни разглеждани небесни сектори, показани върху паралелепипед с размери
a × c × d, със стереографски проекции върху точка от вертикалните му стени. Точката е на
разстояние x от левия вертикален ръб и на разстояние h от горния хоризонтален ръб на
изследваната вертикална стена. Проекциите на останалите ръбове на паралелепипеда
разграничават основните разглеждани небесни сектори: кръгови сектори A1, A2, A3, A4;
елиптични сектори B1, B2, B3, B4
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2.3 Производни анизотропни фактори
С комбинации от суми и разлики на AVF на посочените основни сектори можем да
определим стойността на AVF на всяка видима част на небето в случай, че то е засенчено от
една или повече ортогонално ориентирани хоризонтални и вертикални повърхности
(Фигура 2).
Стереографските проекции на Фигура 2a до 2e изглеждат като интериори, но
изчислените AVF за небесните области могат да бъдат извадени от максималната възможна
стойност на AVF за вертикална повърхност: (3π+4b)/[2π(3+2b)]. Така ние получаваме
резултантната стойност на AVF на видимите небесни области спрямо екстериорна стена
(фасада), както е посочено във Фигура 2f, 2g и т.н.
Резултантните формули (8) до (10) за AVF на трите най-широко използвани проекции:
A1–B1 (Фигура 2a), A2–B2 (Фигура 2b), B1+B2 (Фигура 2c) са посочени по-долу:
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(10)

Тези три формули имат две части. Изотропната част Pi, умножена по 3/(3+2b), е SVF –
изотропният фактор за конкретния сектор. Анизотропната част Pa, умножена по 2b/(3+2b), е
анизотропна корекция на изотропния фактор. И двете части зависят само от геометрични
данни. Те могат да бъдат изчислени еднократно за всяка разглеждана точка и после да бъдат
използвани в комбинация с променящи се стойности на b за различни времеви периоди.
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Фиг. 2 Комбинирани проекции: (a) област A1–B1; (b) област A2–B2; (c) област B1+B2;
(d) област (B1+B2)+(B3+B4); (e) област (A2–B2)+(A3–B3);
(f) област (B1+A2)+(A3+B4); (g),(h),(i) по-сложни проекции
3 Резултати
С помощта на изследваната методология и соларни данни от PVGIS [5], разработихме
компютърна програма 3D–SOLARIA за определяне, визуализация и изследване на всички
компоненти на слънчевата радиация за различни времеви периоди (дни, месеци, сезони) върху
всички вертикални стени на изследваната сграда, разделени на правоъгълни фрагменти.
Редът от задачи за определяне на AVF на фрагмент от вертикална стена, е както следва:
(a) Анализ на видимостта на всички други вертикални стени на изследваната сграда и
други засенчващи сгради.
(b) Определяне на AVF на всички частично или напълно видими вертикални стени.
Тези стойности се сумират в променливата AVFvisible_walls.
(c) Определяне на AVF на всички невидими части на частично видими вертикални
стени. Тези стойности се сумират в променливата AVFinvisible_parts.
(d) Стойността на AVFvisible_sky за видимата част на небето се определя както следва:
(e)
AVFvisible_ sky 

3 1
 
3  2b  2

Nvisible _ walls

 Pik 
k 1

N visible _ walls
Ninvisible _ parts


2b  1


P


P

Pa j 



ij 
ak

j 1
k 1
j 1
 3  2b  


Ninvisible _ parts

(11)

Четирите суми във формула (11) трябва да бъдат определени само веднъж за всеки
фрагмент на изследваната стена. За всяка варираща стойност на b ние определяме AVFvisible_sky
и го използваме, за да изчислим фоновата дифузна радиация Ibd_fragment в централната точка на
всеки вертикален фрагмент, както следва:

I bd _ fragment  AVFvisible_ sky I BDH

(12)

След това към така определената стойност добавяме стойностите на изчислената
околослънчева компонента на дифузната радиация, директната и отразената радиация.
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Фиг. 3 Примерни изображения, генерирани в 3D–SOLARIA Irradiance Mode за 1 януари, 8:30
в София: (a) слънчева радиация – D/G=0.54, Kt=0.55; (b) слънчева радиация – D/G=0.81,
Kt=0.4; (c) слънчева радиация – D/G=0.97, Kt=0.23; (d) фонова дифузна радиация – D/G=0.81;
(e) дифузна радиация – D/G=0.81; (f) дифузна, директна и отразена радиация – D/G=0.81

Фиг. 4 Примерни изображения, генерирани от 3D–SOLARIA Irradiation Mode – сумарна
средна дневна радиация под реално небе в София: (a) фонова дифузна радиация през юли; (b)
дифузна радиация през юли; (c) дифузна, директна и отразена радиация през юли; (d) фонова
дифузна радиация през декември; (e) дифузна радиация през декември; (f) дифузна, директна
и отразена радиация през декември
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Програмата има два режима. В режим Irradiance тя изчислява плътността на слънчевата
радиация [W/m2], падаща върху фрагментите на всички разглеждани стени в даден момент от
време – Фигура 3. Разглеждат се различни типове небе, използвайки формулата на Muneer
(13) от [4]:

D / G  1.006  0.317 Kt  3.1241Kt  12.7616Kt  9.7166Kt
2

3

4

(13)

В режим Irradiation програмата изчислява и изобразява средната дневна радиация
[Wh/m2] върху разглежданите фрагменти за различни периоди от време (дни, месеци, сезони,
година) – Фигура 4. Използвано е преобразуване на радиацията от „ясно небе” към „реално
небе”, дадено в [6].
4 Приложение в архитектурното проектиране
Основната цел на настоящата методология е да определи падащата слънчева енергия
върху повърхностите на разглежданата бъдеща сграда в различните сезони и така да помогне
на архитекта да изследва сградната форма с цел да се търси увеличаване на слънчевите
печалби през зимата и намаляване на слънчевите потоци през лятото в прилежащата градска
среда. Така архитектът може да изследва различни варианти на сградната форма и
композиция в ранните етапи на проектиране.
Определянето и визуализацията на падащата радиация върху всички фрагменти на
сградните повърхности дава на архитекта по-добра представа за 3D вариациите на падащата
слънчева енергия и как тя зависи от ориентацията на повърхностите и прилежащата среда.
Изображенията на визуализирана падаща слънчева енергия са по-лесни за разбиране от
числови таблици с изчислени стойности.
В зависимост от предназначението на сградата архитектът може да трябва да осигури
повече или по-малко слънчева радиация върху сградните фасади в различните сезони.
Сградните повърхности с недостатъчни през зимата или прекалено големи през лятото
количества слънчева радиация и светлина водят до повече проблеми в по-късните етапи на
проектиране. Понякога тези проблеми могат да бъдат разрешени със затъмнено стъкло (с
подходящ коефициент на топлопреминаване) в остъклените фасади или с допълнителни
засенчващи устройства. Когато проблемите могат да бъдат разрешени единствено с
увеличаване на потребяваната енергия за отопление през зимата или за охлаждане през
лятото, за да се осигури добър микроклимат в сградата, то е по-добре направо да се търси нова
форма на сградата. Затова е важно архитектът да разполага със средства да оцени качеството
на своето решение откъм потенциал за енергийна ефективност още в ранните етапи на
проектиране. Резултатите от програмата могат да му помогнат да намери и по-подходящи
места за отворите – прозорци, остъклени врати или остъклени фасади.
Прецизното определяне на падащата слънчева радиация върху остъклена фасада и
познатата връзка между падащата слънчева радиация и падащата светлина може да помогне
да се определи наличните ресурси от дневна светлина. Възможностите на програмата могат да
помогнат на архитекта да мисли повече как да използва слънчевата енергия, за да проектира
сгради с по-добра енергийна ефективност.
5 Заключение
Модифицирана версия на анизотропния модел на Muneer в комбинация с нов
аналитичен подход към видимите области от анизотропно небе в градска среда са в основата
на новоразработената програма 3D–SOLARIA [7]. Нейното предназначение е да определи,
586

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

изобрази и изследва вариациите в директната и дифузната компоненти на слънчевата
радиация и светлина за различни периоди от време върху фрагментите на сградните фасади.
Нашият аналитичен подход разглежда фоновата дифузна радиация не като изотропна, а
като анизотропна, каквато е тя в действителност. Това ни позволява да изчислим дифузната
радиация във всяка точка от изследваните сградни повърхности под всеки тип небе (от ясно
до облачно) и под „реално” небе.
Методологията ни свежда геометрията на видимата част на небето до две числови
стойности (стойност на SVF и стойност на анизотропната му корекция), които се използват в
часовите и дневни изчисления на падащата дифузна радиация. Това ни позволява да
постигаме мното бързи резултати, понеже необходимото изчислително време е функция само
на сложността на 3D модела на изследваната сграда и нейната прилежаща среда и не зависи от
броя на изследвани небесни фрагменти.
Недостатъкът на този подход е неговата текуща способност да работи само с
ортогонални повърхности. За щастие те са преобладаващи в архитектурата и в градската
среда. Развитото множество от анизотропни фактори все още изисква много усилия, за да
бъде разширено с анизотропни фактори и за други геометрии. По този начин посоченият
недостатък ще може постепенно да бъде преодолян.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СГРАДЕН ФАКТОР НА ЗАСЕНЧВАНЕ В ГРАДСКА СРЕДА
Стоянка Иванова 1
Резюме
Успешното проектиране на енергийно ефективни сгради не се изчерпва само с
проектирането на енергийно съхраняващи сградни обвивки. Трябва да се отчита и
възможността формата на сградата да бъде избрана така, че да оползотвори по-добре
наличните естествени енергийни ресурси – слънчевата радиация и светлина. Много е късно
анализът на енергийните ресурси да става едва в най-последните етапи на проектния процес.
По-добре е още в най-ранните етапи на проектиране, когато архитектът изследва възможните
сградни форми и планови решения, той да е в състояние да оцени числово потенциала на
сградната форма да оползотворява слънчевата енергия в условията на конкретната градска
среда. Вместо от него да се очаква да изпълни това, следвайки интуицията си, по-добре е той
да разполага с програмно средство за целта. Настоящата публикация предлага
взаимодействието между наличната слънчева енергия, формата на бъдещата сграда и
засенчващите обеми в прилежащата градска среда да бъде оценявано количествено с помощта
на т.н. сграден фактор на засенчване, който представлява пропорцията между засенчената
слънчева енергия, която не успява да достигне изследваните повърхности на сградата и
максимално възможната за получаване слънчева енергия, ако сградата се намираше в среда
без никакво засенчване. Архитектите могат да използват получената числова стойност, за да
оценят засенчващия ефект, причинен от околната градска среда, както и самозасенчващия
ефект, причинен от сградни тела, влизащи в композицията на изследваната сграда. В
зависимост от предназначението на сградата архитектът може да търси по-голямо или помалко засенчване през различните сезони. Затова сградният фактор на засенчване трябва да се
изчислява поотделно за двата критични сезона (зима и лято). През лятото по-голямото
засенчване е желано, за да може да се предпази сградата от прегряване. През зимата, когато
сградата изпитва недостиг от топлинна енергия, трябва да се търси намаляване на
засенчването и да се предпочитат варианти с по-ниски стойности на засенчващия фактор.
Методиката е реализирана чрез компютърната програма 3D–SOLARIA, разработена за да
помага на архитекта в отчитането на наличните слънчеви енергийни ресурси с цел
проектирането на сгради с по-добра енергийна ефективност.
Ключови думи: слънчева радиация, сграден фактор на засенчване, частично засенчено
небе, градска среда, климатични промени
ESTIMATION OF A BUILDING SHADING FACTOR IN AN URBAN ENVIRONMENT
Stoyanka Ivanova
Abstract
The successful design of energy efficient buildings is not limited to the design of energystoring building envelopes. It is important to consider the possibility to choose a building’s shape
that can better utilize the available natural energy resources - solar radiation and light. It is too late to
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leave the analysis of energy resources for the latest stages of the design process. Therefore it is better
to apply it in the earliest design stages, when the architect explores the possible building shapes and
planning solutions and to give him a possibility to evaluate in a numerical form the potential of
building to utilize the solar energy in the specific urban environment. It is better for the architect to
have a programming tool for this, than to follow his intuition only. This publication proposes the
interaction between the available solar energy, the shape of the future building and the obstructing
volumes in the surrounding urban environment to be evaluated quantitatively with the help of a
building shading factor, which represents the ratio of the blocked solar energy that fails to reach the
explored building surfaces and the maximum possible incident solar energy on the building surfaces
under unobstructed sky. Architects can use the calculated numeric value to evaluate the shading
effect caused by surrounding urban environment and the self-shading effect caused by building
elements participating in the composition of the studied building. Depending on the purpose of the
building the architect can look for more or less shading during the different seasons. Therefore the
building shading factor must be calculated separately for the two critical seasons (winter and
summer). In summer more shading is desirable to protect the building against overheating. In winter
there is a lack of enough warmth in the building and the architect will prefer variants with lower
values of the shading factor. The methodology is implemented in the computer program 3DSOLARIA, designed to assist the architect in the evaluating of the available solar energy resources in
order to design buildings with better energy efficiency.
Keywords: solar irradiance, building shading factor, partially obstructed sky, urban
environment, climate change
1 Въведение
Успешното проектиране на енергийно ефективни сгради не се изчерпва само с
проектирането на енергийно съхраняващи сградни обвивки. Трябва да се отчита и
възможността формата на сградата да бъде избрана така, че да оползотвори по-добре
наличните естествени енергийни ресурси – слънчевата радиация и светлина. Много е късно
анализът на енергийните ресурси да става едва в най- последните етапи на проектния процес.
По-добре е още в най-ранните етапи на проектиране, когато архитектът изследва възможните
сградни форми и планови решения, той да е в състояние да оцени числово потенциала на
сградната форма да оползотворява слънчевата енергия в условията на конкретната градска
среда. Вместо от него да се очаква да изпълни това, следвайки интуицията си, по-добре е той
да разполага с програмно средство за целта.
При изграждането на нова сграда тя се включва в съществуващия градски организъм. В
определени моменти слънцето я огрява, което означава, че тя засенчва сградите зад нея. В
други моменти други сгради я засенчват частично или изцяло. Задачата да се проследи
динамичния процес на засенчване в градска среда при постоянно променящата се траектория
на движението на слънцето върху небосвода е очевидно твърде сложна. В момента тази задача
се решава нормативно с т.н. „минимални отстояния” от благоприятната за ослънчаване
страна, посочени в чл. 31 до 35 от ЗУТ [1].
2 Понятие за фактор на засенчване (shading factor)
Понятието Shading factor (фактор на засенчване) е въведено в областта на проектирането
на фотоволтаични инсталации [2]. То се дефинира като съотношение между глобалната
слънчева радиация, неполучена от дадена повърхност поради засенчване към глобалната
слънчева радиация, която повърхността би получила, ако липсваше засенчване:
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SF  I Gsh / I G

(1)

където IGsh е блокираната поради засенчване глобалната радиация, недостигнала
изследваната повърхност, а IG е пълното количество глобална радиация, което щеше да
достигне повърхността при липса на засенчване. Другото определение за SF e коефициент за
намаляване на падащата слънчева радиация поради външно засенчване. В други източници се
посочват различни дефиниции и формули за SF [3], но ние ще се придържаме към
дефиницията в [2], следствие от която е, че факторът на засенчване се променя от 0 (при липса
на засенчване) до 1 (при пълно засенчване).
При определянето на падащата слънчева енергия върху фотоволтаични модули,
понятието фактор на засенчване SF има еднопосочно действие. Колкото по-малка стойност
има SF, толкова повече слънчева енергия пада върху PV-модул и следователно той е поефективен, понеже е по-производителен.
Ако понятието „фактор на засенчване” се приложи в архитектурата, то може да послужи
за оценка на взаимодействието между:
 наличните слънчеви ресурси;
 повърхностите на сградата, които оформят формата ù;
 прилежащата околна градска среда.
Факторът на засенчване може да се изчислява както поотделно за всяка сградна
повърхнина, така и обобщено за сградата.
Настоящата публикация предлага взаимодействието между наличната слънчева енергия,
формата на бъдещата сграда и засенчващите обекти в прилежащата градска среда да бъде
оценявано количествено с помощта на сграден фактор на засенчване, който представлява
пропорцията между засенчената слънчева енергия, която не успява да достигне изследваните
повърхности на сградата и максимално възможната за получаване слънчева енергия, ако
повърхностите на сградата не бяха засенчени. Тази дефиниция води до следната формула за
изчисляване на SF:
BSF  BI Gsh / BI G

(2)

Архитектите могат да използват получената числова стойност, за да оценят засенчващия
ефект, причинен от околната градска среда, както и самозасенчващия ефект, причинен от
сградни тела, влизащи в композицията на изследваната сграда.
3 Фактори, влияещи върху фактора на засенчване (shading factor) в градска среда
Обичайно върху решенията, които архитектът взема в началната фаза на проектирането,
докато избира сградна форма, имат значение следните фактори:
 Подход към сградата и ситуиране в градската среда;
 Функционални задачи, които изпълнява сградата;
 Композиционни съображения;
 Инженерни съображения (носеща конструкция);
 Компактност – за намаляване на топлинните загуби.
В една среда, в която климатичните промени играят все по-голяма роля и в която
виждаме разрушителното действие на безотговорната консумация на енергия, редно е към
посочените по-горе съображения да се добавят с още по-голяма тежест и фактори, свързани с
по-ефективно усвояване на естествените енергийни ресурси – светлина и топлина.
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Нека разгледаме обстоятелствата, които влияят върху фактора на засенчване на една
сградна повърхност:
 Изложение (ориентация) на сградната повърхност – известно е, че най-голямо
количество слънчева енергия през зимата получават южно ориентираните фасади, а
през лятото – източните и западните фасади. През лятото и северните фасади
получават известно количество директна слънчева светлина рано сутрин и късно
вечер.
 Наклон на сградната повърхност спрямо хоризонта – през зимата и лятото слънцето
достига различна височина над хоризонта. По тази причина през зимата най-добре
ослънчени са южните фасади или повърхности с южен наклон, а през лятото –
хоризонталните повърхности.
 Сезон (височина и траектория на слънцето) – сезонните изменения в траекторията на
слънцето водят до различни количества слънчева енергия, падащи върху една и съща
повърхност.
 Самозасенчване от други сградни тела в композицията на същата сграда. Обичайно
формата на сградата не е единичен паралелепипед, а композиция от прилежащи
обеми, чието пряко следствие е самозасенчването.
 Засенчване от прилежащата природна среда – планини и хълмове. Естествената среда
обичайно включва особености на терена, които променят идеалния математически
хоризонт до една пространствена крива, която логично води до по-късни изгреви, поранни залези и намаляване на падащата дифузна радиация поради закриване на част
от небесната полусфера.
 Засенчване от прилежащата градска среда – съседни сгради и съоръжения. Този
фактор има значително влияние върху фактора на засенчване и е съпроводен с поголеми трудности при изчисление.
 Засенчване от градската растителност – дървета и храсти. То е с променливо влияние
в зависимост от сезона – по-голямо засенчване през лятото и по-малко през зимата.
 Чистота на атмосферата – известно е, че колкото повече аерозоли и влага има в
атмосферата, толкова по-голям дял имат дифузната радиация и светлина за сметка на
директната. При по-чиста атмосфера и ниска стойност на т.н. Linke turbidity factor
(т.н. „ясно небе”) директната радиация и светлина имат по-голямо значение. Полезно
ще е да се осмисли значението на сградния фактор на засенчване при ясно или
облачно небе с оглед на очакваните климатични промени.
Както вече беше споменато, факторът на засенчване може да се изчислява както
поотделно за сградните повърхности, така и обобщено за сградата. Посочените по-горе
обстоятелства се отразяват и на обобщения сграден фактор на засенчване.
4 Сезонно значение на фактора на засенчване
В зависимост от предназначението на сградата архитектът може да търси по-голямо или
по-малко засенчване през различните сезони. Затова сградният фактор на засенчване трябва
да се изчислява поотделно за двата критични сезона (зима и лято). През зимата, когато
сградата изпитва недостиг от топлинна енергия, трябва да се търси намаляване на
засенчването и да се предпочитат варианти с по-ниски стойности на засенчващия фактор.
През лятото по-голямото засенчване е желано, за да може да се предпази сградата от
прегряване. В последно време разходите за охлаждане стават все по-големи и проблемът за
предпазване на сградите от прегряване става все по-важен.
Една и съща форма на сградата, но ориентирана по различен начин спрямо географските
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посоки, както е посочено на фигура 1, може да доведе до различни стойности на сградния
фактор на засенчване.
През зимата обичайно поради ниското слънце сградният фактор на засенчване BSFзимен
има по-високи стойности. Затова по-добрата форма ще има по-малка стойност на фактора.
През лятото поради високото слънце сградният фактор на засенчване BSFлетен има пониски стойности от зимния. Логично е по-добрата сградна форма да има по-добро засенчване
и съответно по-голяма стойност на BSFлетен.

Фиг. 1 Еднаква форма на сградата в план, но с различна ориентация,
води до различни стойности на сградния фактор на засенчване: (а) вариант 1;
(b) вариант 2; (c) вариант 3; (d) вариант 4
Съществуват сгради и комплекси със сезонно предназначение (например летни и зимни
курорти), така и сгради, които се използват целогодишно. При тези сгради търсеният
компромис между зимен и летен фактор на засенчане BSF е различен. В сградите за лятно
обитаване ще се стремим да получим максимална стойност на фактора BSFлетен, докато в
сградите за зимно обитаване – минимален BSFзимен. В сградите за целогодишно обитаване найдобрите решения имат минимална разлика между BSFзимен и BSFлетен.
Резултатът може да се изчисли както чрез усредняване на BSF за последователните дни в
периода, така и за представителни дни, което значително ще намали необходимото
компютърно време.
5 Реализация и примери
Методиката е добавена като модул към компютърната програма 3D–SOLARIA,
разработена за да помага на архитекта в отчитането на наличните слънчеви енергийни ресурси
с цел проектиране на сгради с по-добра енергийни показатели. Основното ù предназначение е
определяне, визуализация и изследване на всички компоненти на слънчевата радиация за
различни времеви периоди (ден, месец, сезон) върху всички вертикални стени на изследваната
сграда, разделени на правоъгълни фрагменти [4]. Програмата използва соларни данни от
PVGIS [5] за София и е разработена за ортогонално застрояване, като използва теоретичната
основа, разработена в [6], [7] и [4]. Впрочем повечето обекти в градска среда имат
ортогонални повърхности, т.е. са успоредни или перпендикулярни една на друга.
Новоразработеният модул изчислява BSF за различни периоди: моментен, за ден, месец,
сезон, година. В анализа се включва изследването на директната и дифузната слънчева
радиация под небе с различни степени на облачност и под т.н. „реално небе”, което се описва
със стандартни за изследваното местоположение средномесечни или апроксимирани
среднодневни стойности на отношението дифузна към глобална хоризонтална радиация.
Околослънчевото излъчване е опростено като концентрирано в позицията на слънцето.
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5.1 Вариантно изследване на BSF при самозасенчване
По-долу следват резултати от работата на програмата, показващи стойностите на BSF
при самозасенчване върху показаната на фигура 1 сградна форма с 4 различни варианта на
изложение. На фигура 2 са показани изчислените BSF за месеци декември и юни по варианти.
Дневните стойности на BSF под ясно небе за 21 юни и 21 декември показват същите
тенденции, както и дневните стойности на BSF под реално небе. Средномесечните стойности
на BSF под реално небе за юни и декември се доближават силно до дневните стойности,
изчислени за 21 юни и 21 декември. Това означава, че по-лесните за определяне дневни
стойности за най-късия и най-дългия ден в годината са достатъчно показателни и могат да
бъдат използвани, за да се прави извод възоснова само на тях, който да важи за летния и за
зимния сезон. При облачно небе, излъчващо само дифузна радиация, вариантите имат почти
еднакви стойности на BSF, т.е. изложението на сградата на практика няма значение.
Най-добра стойност за сграда с изцяло зимно обитаване показва вариант 1. Почти
еднакви са показателите на вариант 1 и вариант 4 за сграда с изцяло лятно обитаване. Найлоши показатели и за изцяло лятно, и за изцяло зимно обитаване, показва вариант 3.
За сгради с целогодишно обитаване, както беше споменато по-горе, е важна разликата
между BSFзимен и BSFлетен. Резултатите по варианти са показани на фигура 3. Вижда се, че найдобър резултат показва вариант 1 на изложение, а най-лош – вариант 3. Интересно е, че този
извод в голяма степен съвпада и с резултата за сезонно обитаване, показан на фигура 2.

Фиг. 2 Еднаква форма на сградата, но с различна ориентация, води до различни стойности
на сградния фактор на самозасенчване – изследване за месеци юни и декември,
за дни 21 юни и 21 декември под различни видове небе
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Фиг. 3 Разлики в стойностите на BSFзимен и BSFлетен по варианти:
(a) подреждане на разликите по видове небе; (b) подреждане на разликите по варианти
5.2 Вариантно изследване на BSF в градска среда
При разполагането на всеки един от четирите варианта в средата на празен парцел в
градска среда, опростено моделирана с 8 близко разположени сградни обема, повторихме
същата процедура за изчисляване на BSF за 21 декември и 21 юни, след което определихме
разликата между получените стойности за всеки от вариантите. Резултатите са показани на
фигура 4. Последната група стойности показва, че за целогодишно обитаване най-добра
(минимална) разлика между зимни и летни стойности дава вариант 1, а най-лоша
(максимална) разлика дава вариант 3. В случая това потвърждава резултатите и от
изследването за самозасенчване, макар че не е задължително това да е така.

Фиг. 4 Стойности и разлики на BSFзимен и BSFлетен по варианти, разположени в градска среда
На фигура 5 са показани изображения на визуализирани по повърхности стойности на
падащата по сградни повърхности директна и дифузна радиация за 21 юни и 21 декември под
„реално небе”, изчислени от програмата в режим Irradiation. Вижда се, че най-малка разлика
между летни и зимни стойности има при вариант 1, а най-сериозна разлика – при вариант 3.
Както става ясно от фигура 5b за вариант 3, въпреки, че разстоянието между по-високото
южно тяло вляво и по-ниското северно тяло вдясно е с 33% по-голямо от височината на
високото тяло в т.н. благоприятна посока, личи, че долната южна фасада на северното тяло не
получава директна радиация, а само дифузна в най-краткия ден от годината. Впрочем това
важи за целия месец декември.
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Фиг. 5 Примерни изображения, генерирани от 3D–SOLARIA Irradiation Mode, показват
падащата върху сградните повърхности дневна радиация под реално небе в София: (a) вариант
1 – 21 декември; (b) вариант 3 – 21 декември; (c) вариант 4 – 21 декември; (d) вариант 1 – 21
юни; (e) вариант 3 – 21 юни; (f) вариант 4 – 21 юни
6 Заключение и бъдеща работа
Резултатите от това изследване и разработеният програмен модул могат да бъдат в полза
не само на архитекта, проектиращ индивидуални жилищни или обществени сгради, но и на
специалиста по градоустройство. Правилната ориентация на отделните сгради в един
комплекс може да допринесе за по-ефективно разпределение на потоците слънчева енергия
през зимата и лятото, за да може да се постигне по-нисък разход на енергия за отопление или
за охлаждане.
Недостатък на настоящата версия на програмата е нейната текуща способност да работи
само с взаимно ортогонални повърхности. За щастие те са преобладаващи в архитектурата и в
градската среда. Развитото множество от анизотропни фактори, върху които се базира
програмата, все още изисква много усилия, за да бъде разширено с анизотропни фактори и за
други геометрии. По този начин посоченият недостатък ще може постепенно да бъде
преодолян.
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РЕАГИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
ЗА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ ПРИ НОРМАТИВНИ СЕИЗМИЧНИ
НАТОВАРВАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ
А. Канева 1, М. Кутева-Генчева 2, Д. Стефанов 3
Резюме
Въвеждането на Еврокодовете като единна европейска нормативна база за строително
проектиране в България след края на 2014 г. поставя въпроса за съответстие и съпоставимост
на параметрите определени в националните приложения в крайграничните райони със
страните, членки на ЕС. В тази връзка определен интерес представлява оценката на
сеизмичното реагиране на дадена конструкция в североизточното крайбрежие на р. Дунав - в
България за тази зона са дефинирани два типа спектри на реагиране, за локални източници и
за източник Вранча. Целта на настоящия доклад е да се направи сравнително изследване на
сеизмичното реагиране на една съвременна стоманобетонна конструкция при прилагане на
действащите в момента различни нормативни документи в България и Румъния, а именно:
 Наредба РД-02-20-2/27.01.2012 г.;
 Еврокод 8 с национално приложение БДС EN 1998-1:2004 – NA;
 Румънските нормативи SR-EN-1998-1/NA-2008.
Разгледани са два изчислителни модела (3D с деформируеми подови конструкции и 3D
модел с недеформируеми хоризонтални диафрагми) на двуетажна стоманобетонна
конструкция на съвременна жилищна сграда. Проведени са (а) линеен спектрален анализ за
получаване на реагирането от различните нормативи; (б) нелинеен статически (push over)
анализ за определяне на капацитивните криви на изследваната конструкция; (в) нелинеен
динамичен анализ с акселерограми.
Проведените сравнителни анализи на получените резултати имат за цел оценка на
влиянието на вертикалната компонента на сеизмичното въздействие върху разрезните усилия
в основните конструктивни елементи. Представените заключения дискутират различията и
съответствията в реагирането на анализираната строителна конструкция във връзка с
приложените нормативни документи.
SEISMIC RESPONSE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES
IN NORTH-EAST BULGARIA TO CODE SPECIFIED
SEISMIC LOADING FOR BULGARIA AND ROMANIA
A. Kaneva 1, M. Kouteva-Guentcheva 2, D. Stefanov 3
Abstract
The enforcement of the Eurocodes as a unified European standard for design in Bulgaria from
the beginning of 2015 rises the problem of conformity and correspondence of the parameters defined
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in the National annexes for the boundary regions of neighboring countries members of EU. In this
connection the assessment of the seismic response of a certain building located in the north-eastern
bank region of the Danube river is of interest – two types of response spectra are defined for this
region in Bulgaria, for local and for Vranchea earthquakes. The aim of this paper is to comparative
study of the seismic response of a contemporary reinforced building structure determined by the
different standard documents that are in force at present in Bulgaria and Romania, namely:
 Order RD-02-20-2/27.01.2012;
 Eurocode 8 with the National annex BDS EN 1998-1:2004 – NA;
 Romanian code P100-2006.
Two numerical models are considered (a 3D model with deformable floors of plate elements
and a 3D model with horizontal rigid diaphragm for the floors) representing a two-storey reinforced
concrete contemporary residential building. Several analyses are carried out: (a) a linear spectral
analysis applied to determine the response according the different standard documents; (b) a nonlinear static push over analysis to determine the capacity curves of the studied structure.
The carried out comparative analyses of the results aim to assess the influence of the vertical
component of the seismic excitation on the internal forces in the bearing structure elements. The
presented conclusions discuss the differences and conformities in the response of the analysed
building structure in connection with the applied standard documents.
1. Introduction
The enforcement of the Eurocodes as uniform European standard for design in Bulgaria from
the beginning of 2015 rises the problem of conformity and correspondence of the design parameters
defined for the border regions in the National annexes of neighboring countries, members of EU. In
this connection the assessment of the seismic response of a certain building located in the northeastern bank region of Danube is of interest – two types of response spectra are defined for this
region in Bulgaria, for local and for Vrancea earthquakes. The aim of this paper is to present
comparative study of the seismic response of a contemporary reinforced concrete building structure
determined according different standard documents that are in force at present in Bulgaria and
Romania, namely:
 Order 2 РД-02-20-2/27.01.2012 [1];
 Eurocode 8 with the National annex BDS EN 1998-1:2004/ NA [2];
 Romanian code P100-1/2006 [3].
For the needs of this study several analyses are carried out: (a) a linear spectral analysis applied
to determine the response according the different standard documents; (b) a non-linear static push
over analysis to determine the capacity curves of the studied structure.
The presented conclusions discuss the differences and conformities in the response of the
analyzed building structure in connection with the applied standard documents.
2. Description of the building structure and numerical models
For this study a contemporary reinforced concrete 2-storey building is considered [6]. The
building was designed according Order 2 for seismic region of intensity IX with seismic coefficient
of 0.27g. Plans of the ground and first floors are given in Fig.1 and in Table 1 the reinforcement of
the columns and stirrups are listed.
Two numerical models are considered: a 3D model with deformable floors of plate elements
(Fig. 2 a) and a 3D model with horizontal rigid diaphragms for the floors (Fig. 2 b), representing a
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two-storey reinforced concrete contemporary family building.

Fig. 1 Plans of ground floor and first floor
Table 1 Reinforcement in ground and first floor

Columns

Ground floor
В/Н, m

Reinforcement

First floor
Stirrups

В/Н, m

12N20x380
16N18x375

К1
К2, К5, К6,
0,25 / 0,40
К9, К10, К11

12N18x295
16N16x295

6N14x360

К7

0,25 / 0,25

4N14x315

К4

0,25 / 0,58

8N14x360

К3

15N22x390
16N18x375

К8

15N22x390
16N18x375

Reinforcement

8x240

0,25 / 0,40

6N14x295

0,25 / 0,58

8N14x275

Stirrups
2x24

15N20x295
16N16x295

15N20x295
16N16x295

Material: Concrete Class В20; Steel: АI, AIII
The fundamental period of vibration of the two numerical models are in good agreement with
the idealization of the real building structure, T1 = 0.296 s (for the model with deformable floors) and
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T1 = 0.283 s (rigid diaphragms for the floors). The numerical model with rigid diaphragms for the
floors is analyzed with static incremental loads concentrated at the two floor levels, the force at the
second floor is twice the force at the first floor. The columns are modeled by “beam-column”
elements capable to model the geometric and material nonlinearities. The reinforcement steel is S355
with the following characteristics: Yield strength is 355000 kPa; Modulus of elasticity E = 2.0E +
8 kPa; Strain hardening parameter is 0.005.
The confined concrete is with compressive strength of 20000 kPa; tensile strength = 0.0;
strain at peak stress (m/m) = 0.002.
The performance criteria for the static pushover analyses are: for the confined concrete ε =0.0035 and for the steel ε = 0.06
V3
C1

Z
Y
X

b)

a)

Fig. 2 General view of the numerical models:
a) with deformable floors; b) with rigid diaphragms
The numerical analyses are carried out with STARDYNE computer code, Version 99 [4]
(deformable floors) and the nonlinear static pushover analyses (rigid diaphragms) are performed with
SeismoStruct v6.5 code [5].
3. Results from the static pushover analyses
The elastic response spectra according BDS EN1998-1/NA [2] Type 1 and Type 3 for soil B
(Fig. 3 and Fig. 4) and according Order 2 [1] (Fig. 5) and Romanian code P100-1/2006 [3] (Fig.6)
are converted to SA-SD (spectral acceleration-spectral displacement) format and plotted in the
graphs below. These are the so called demand curves. The ground acceleration in each plot is in
conformity to the seismic zones in the corresponding code. The capacity curves (relation between
base shear force and displacement at control node at second floor of the structure) in X and Y
direction as a result of incrementally increasing forces concentrated at each floor, are transformed to
SA-SD format and plotted on the same figure. The capacity curves in the graphs (blue lines) are
plotted till complete mechanism is formed (most of the columns in the ground floor reached the
defined performance criteria). The capacity curve in direction Y is below the one in X direction.
Total collapse in Y direction is achieved at 37% of the load factor while the load factor in X direction
is 51% at time of collapse. Thus the capacity curve in Y direction is the one that determines the total
response of the building.
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SA-SD, BDS EN1998/NA, Soil type B,
Tr=475 years

10

10

8

8

4

Sa, m/s2

SA, m/s2

12

SA-SD, BDS EN1998/NA (Type 3,
Vrancea)
12

2

2

6

6
4

0
0

0,1

0,2

0,3
SD, m

ag=1.1m/s2
ag=2.3m/s2
Direction, X

0,4

0

0,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

D, m

ag=1.5m/s2
ag=3.2m/s2
Direction Y

ag=1.1 m/s2
ag=2.3 m/s2
Direction X

ag=1.5 m/s2
ag=3.2m/s2
Direction Y

Fig. 3 SA – SD, BDS EN1998/Na, Soil type B, Fig. 4 SA – SD, BDS EN1998/Na, Soil type B,
Type 1, Tr = 475 y.
Type 3 Vrancea, Tr = 475 y.
SA_SD Romanian code P100-1-2006
for 0.7s<Tc<1.0s

SA-SD according Order 2 for soil type B
12

12

10

8

8

SA

SA, m/sec2

10

6

6

4

4
2

2
0
0

0
0

0,1

0,2

ag=1.0m/s2
ag=2.7m/s2
Direction Y

SD

0,3

0,4

0,5

0,1

0,2

SD, m

ag=2.0m/s2
direction X

ag=1.5m/s2
Direction X

0,3

0,4

0,5

ag=2.4m/s2
direction Y

Fig. 6 SA- SD according Romanian
code P100-1/2006

Fig. 5. SA – SD according Oreder 2 for Soil B

Comparing the results illustrated in Fig. 3 and Fig. 4, it is obvious that the studied building
structure has enough capacity (the capacity curve is over the demand) for seismic loading of peak
ground acceleration ag = 0.23g and would not collapse at ag = 0.32g in case that the building is
located outside the north-eastern part of Bulgaria. For the north-eastern part the elastic response
spectra according BDS EN1998-1/NA are of two types. For Type 3 response spectra, the studied
building has not enough capacity for seismic load of ag = 0.23g (Fig. 4).
The capacity curves of the studied building in both directions X and Y in Fig. 5 are enough
higher than the demand defined for ag = 0.27g, according the document in force in Bulgaria till the
end of 2014, Order 2 [1]. The building is designed according this code for the specified peak ground
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acceleration of 0.27g and the result confirms the design. If the same building is located in Romania
in seismic zone with ag= 0.24g (this is a zone close to the border between Bulgaria and Romania) the
design would not be appropriate according the Romanian code P100-1/2006 [3] (Fig. 6), no safety
margin.
4. Results from the linear spectral analyses
Totally eight linear spectral analyses (experiments) are performed with different seismic
loading described in Table 2 applied to the numerical model (deformable floors) of the building
structure. The calculations are performed for the assumed soil type B and it is assumed that the
building is in the north-eastern region of Bulgaria where according to BDS EN 1998-1/NA
verifications with response spectra type 3 are foreseen.
Table 2 Numerical experiments
№
experiment

Code

Spectral
curve
(soil type)

Seism. Coeff.
Design acc.

1

Order 2

(Type “B”)

Kc = 0.15; Т=1000 yrs

2

BDS EN 1998-1/NA

Type 1

agR = 0.15;TCNR= 475 yrs

3

BDS EN 1998-1/NA

Type 1

agR = 0.15;TCNR = 475 yrs DCH;qh=4.0

4

BDS EN 1998-1/NA

Type 1

agR = 0.15;TCNR = 475 years DCM;qh=3.0

5

BDS EN 1998-1/NA

Type 3

agR = 0.15;TCNR= 475 years DCM;qh=3.0

6

BDS EN 1998-1/NA

Type 3

agR = 0.15;TCNR= 475 years DCM;qh=3.0

7

P100-1/2006

(Тс = 1.0)

agR = 0.2;Т=100 years

DCM;qh=3.0

8

P100-1/2006

(Тс = 1.0)

agR = 0.2;Т=100 years

DCM;qh=3.0

Ductility
class

DCM;qh=3.0

Vertical
component
0.5 from
horizontal
No
No
Yes; qv=1.5;
avg=0.85ag
No
Yes; qv=1.5
avg=0.85ag
No
Yes; qv=1.5;
avg=0.7ag;

Two ductility levels are considered – medium ductility DMC qh = 3.0 and high ductility DCH
qh = 4.0.
In Table 3 are presented the results for the resultant forces at the base of the model at each
column – normal forces and moments, for the eight variant loadings.
Table 3. Comparison of the resultant forces/moments at base of model columns,
/normal forces N (kN) and bending moments M (kNm)/
Column
K1

M
N
M
N

1
63.55
732.4
102.0
760.1

2
91.05
1049
147.3
1090

Numerical experiment
3
4
5
6
68.28
92.54
70.00
71.45
787.3
1064
807.7
822.4
110.5
146.5
113.4
112.5
817.5
1103
839.1
852.2
602

7
102.8
1185
166.4
1231.5

8
104.7
1205
165.3
1249
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K3

M
N
M
N

129.6
929.5
24.51
803.4

186.1
1333
33.68
1149

139.6
999.7
25.26
862.3

187.9
1350.
38.00
1171

143.3
1026
25.81
884.8

145.0
1043
30.10
906.0

210.2
1505
38.04
1298

212.5
1528
43.75
1327

K8

M
N
M
N

34.47
860.5
51.85
734.1

48.77
1230
73.26
1051

36.58
923.0
54.94
788.2

51.23
1255
77.23
1069

37.46
947.1
14.35
808.9

39.86
971.6
17.76
827.2

55.09
1390
21.12
1187

58.33
1423
25.59
1211

K10

M
N

18.37
47.13

26.29
66.00

19.71
49.5

26.51
68.15

26.51
68.15

20.68
55.24

29.69
74.57

30.3
85.11

K11

M
N

21.97
40.87

21.97
58.34

16.48
43.75

31.69
59.05

24.31
44.91

24.54
46.34

35.66
65.89

35.99
67.89

K9

M
N

16.26
31.28

22.54
38.02

16.90
28.51

23.13
46.07

17.65
28.96

18.04
44.81

25.91
43.03

78.20
26.43

K2

M
N

17.19
36.89

16.91
34.02

12.68
25.51

17.19
36.79

16.91
15.61

13.61
31.78

19.16
38.48

19.81
50.23

K5

M
N

22.09
31.28

21.97
21.27

16.48
15.95

22.09
31.28

22.09
31.28

17.14
34.22

24.81
24.27

25.16
60.69

K4

M
N

33.37
24.81

47.64
18.03

35.73
13.50

48.18
40.24

36.66
12.78

37.77
52.84

53.82
20.58

55.37
88.40

5. Conclusions
The following conclusions can be drawn from the analysis of the results:
- The resultant internal forces according BDS EN1998-1/NA (numerical experiments 2 and 3)
are with about 43% and 7% for medium and high ductility, respectively, higher than the
resultant forces according the Bulgarian standard Order 2. Thus we can conclude that
assuming high ductility applying EC8 EN1998 for the design, the values of the resultant
forces/moments would not differ considerably compared to those according the Bulgarian
standard Order 2 now still in force. Of course the problem is open whether all the structural
requirements could be realized in practice to achieve such high level of ductility;
- The resultant forces and moments calculated according the Romanian code P100-1/2006
compared to those calculated according the Bulgarian standard Order 2 show about 62%
higher values, and compared to those calculated according BDS EN 1998-1/NA (numerical
experiment 2) are about 13% higher. This result is interesting as it defines the considerable
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difference in the present standard documents in force in the neighbor countries and shows
clear trend in decreasing that difference by the Eurocode system. At present in Romania the
National annex to EN1998 is under preparation and after its enforcement final comparison
of the results can be performed in connection with the harmonization of the standard
documents in our two countries.
- Considering the vertical component in the analyses does not influence significantly the
resultant forces/moments because the studied building is a low rise one;
- When applying BDS EN1998-1/NA the resultant forces/moments calculated with design
spectra type 1 are with higher values compared to those calculated with design spectra type
3. This result can be explained by the fact that the considered structure is only two storey
and is quite rigid. For multi-storey building that is more flexible, it is possible type 3 design
spectra to govern the design.
The performed comparative analyses of the results give a view point of some of the differences
and conformities in the seismic response of a contemporary building structure in connection with the
applied standard documents in Bulgaria and Romania.
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НЯКОИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ
ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ ЗА СГРАДИ
М. Кичекова 1, Д. Димитров 2, Ст. Терзиев 3
Резюме
Все по-широкото приложение на фотоволтаичните инсталации в сградите налага
необходимостта от тяхната сигурност и ефективност при експлоатацията. Те са структурирани
от фотоволтаични модули, инвертори, комутационна и защитна апаратура, измерителни
апарати и апарати за контрол и мониторинг. Техните конструкции и технически параметри се
определят от редица показатели: климатични условия, конструкция и дизайн на сградата,
местоположение върху ограждащите елементи на сградата. Всичко това определя
особеностите на някои рискови фактори за безопасност, представляващи обект на изследване.
В изследването се обръща внимание на наличието на постоянно токов контур на
фотоволтаичната инсталация,образуван между фотоволтаичните модули и входа на
инверторите, в който в редица случаи възниква електрическа дъга. Анализирани са рисковите
ситуации и възможните случаи за отстраняването им. Предложени са схемни решения, имащи
защитни функции.
Разположението на фотоволтаичните модули по високите части на сградите увеличава
вероятността от атмосферни въздействия: преки или коствени. В тази връзка защитата от
различни по характер пренапрежения е необходимост, неизпълнението на която определя
различни рискове. На базата на сравнителна оценка са предложени решения и
местоположение на защитни устройства.
Разгледани са случаи на късо съединение във фотоволтаичната инсталация, определени
от специфичните случаи на изпълнението й в сграда, както и начини, чрез които в тези случаи
се отстранява поражението от електрически ток. За отстраняване на нежелателните
последствия са представени схемни решения и технически средства за реализирането им.
Анализираните случаи могат да се разглеждат като типични модули.
SOME RISK FACTORS OF SAFETY FOR PHOTOVOLTAIC
INSTALLATIONS FOR BUILDINGS
M. Kichekova 1, D. Dimitrov 2, St.Terziev 3
Abstract
Increasingly wide application of photovoltaic (PV) systems in buildings imposes the necessity
of their security and efficiency in the operating period. They are structured from photovoltaic
modules, inverters, switchgear and protective equipment, apparatus for measuring, control and
monitoring.
Their design and technical parameters are determined by a number of indicators: weather,
construction and design of the building, location on the building envelope. All this determines the
1
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characteristics of certain risk factors for safety representing object of study.
The study pay attention to existence of a permanent electric circuit of the photovoltaic
installation formed between PV modules and inverter input where in many cases occurs electric arc.
The possible risk situations and cases are analyzed. The proposed solutions are schemes with
protective functions.
Location of PV modules in the high parts of the buildings increases the chances of impact of
weather factors: direct or cost. In this context, the protection of different types of surge is necessary,
non-fulfillment of which defines different risks. Based on the comparative evaluation, solutions and
location of protective devices are proposed. Considered are cases of a short circuit in the
photovoltaic installation, set of specific cases of execution in the building, as well as ways in which
these cases were removed electric shock. For-excision of undesirable effects is presented circuit
solutions and technical means for their realization. Cases analyzed can be seen as typical modules.
Въведение
Все по-широкото приложение на фотоволтаичните инсталации в сградите и продължителният им срок на експлоатация налагат необходимостта от сигурност и ефективност.
Значение за това имат техническите им параметри, условията за монтаж, диагностика и
мониторинг. Установяването на рисковите фактори за безопасност са от решаващо значение
за целесъобразен избор на методи за тяхното отстраняване.
Провеждат се широк кръг от изследвания на процесите и режимите на работа на
фотоволтаичните станции (ФВС). Условията на експлоатация не изключват възможността за
отклонения от нормалното състояние, водещи до аварии, вкючетелно и до пожар. Известни са
различни изследвания върху моделиране на процесите във ФВС , изискванията към тях [1,2],
условията за развитие на пожара и свързаните с него рискови фактори [3,4,5]. Независимо от
това, разнообразието при експлоатация непрекъснато обогатява методите и подходите за
отстраняване ненормалните и аварийни режими, както и тези на пожар. Много често
експертната му оценка изисква повишена точност и адекватност, тъй като е свързана с
отговорности. Последните могат да бъдат обект на внимание в предварителната фаза на
проектиране.
Целта на изследването е анализ на възникването и разпространението на пожарната
опасност във ФВС и възможните основни рискови фактори от нея, въз основа типизиране на
разнообразието на вероятните ел. причини, разпознаване при случването им, както и начините
за отстраняването им.
На фиг. 1 а,б са представени случаи на локално възникнал и развил се пожар.

фиг. 1а Пожар в разпределителна кутия

фиг. 1б Пожар в покривни PV модули
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Анализът на опасността от пожар и типизирането му, се разглежда при:
- отчитане местоположението на ФВС в сградата;
- възникване на електрически причини за опасност от пожар:поява на „DC” дъга във
веригата на PV модулите; влияние от мълнии; от индуктивни / капацитивни пренапрежения
от мълниеви разряди и при комутации в захранващата система.
Местоположението на ФВС в сградата и предназначението й са свързани с нейната
сигурност при експлоатация и възникващите от това вероятните причини за пожар.
Приложението на ФВС в жилищни сгради е обикновено до 10 kWp, а в
производствените - между 10 kWp и 100 kWp. Те могат да бъдат типизирани както следва:
А) ФВС, адаптирани към сгради (BAPV). Тогава PV модулите се надграждат върху
елементите на сградата, като се използва конструкция за оптимално ориентиране.
Б) ФВС, интегрирани в сгради (BIPV). Тогава PV модулите, освен че произвеждат ел.
енергия, изпълняват допълнителни функции: осигурят топлинна изолация, защита от
слънцегреене и шум, хидроизолация, регулиране на дневната светлина и сигурност.
Ограждащите елементи на сградата, върху които PV модулите се интегрира, са:
• Покрив: предлагат голяма свободна повърхност, а засенчването обикновено е малко;
• Стъклен покрив: PV модулите доставят едновременно електричество и осветление;
• Фасада: PV модулите се интегрират както на плътни, така и на прозрачни фасади.
• Слънцезащитни елементи
Свързването на (PV) модула и положението върху покрив са посочени на фиг. 2,3.
Анализът на условията за възникване на пожар е свързан с типичните условията за
създаване „огнища” с повишена температура: контактни съединения, изолация с локален
топлинен пробив, поява на ел. дъга с устойчиво горене. Типично е горенето на „DC” дъга: в
сняг, между два проводника, между проводник и маса, горене към маса и запалване на
куплунг. Появилата се дъга се удължава, гори в продължение на минути или дори часове.
Докато е активна бавно пълзи през „DC” кабела, преминава през куплунзи и унищожава
компонентите. По земята капят запалени остатъци от изолация, а горивният материал
предизвикват глобален пожар.

фиг. 2 PV модул свързан към инвертор

фиг. 3 PVсистема, адаптирана към покрив

Анализът на условията за разпространение и активизиране на пожара показва, че
стимулиращи могат да бъдат: естествената вентилаци между редовете на PV модулите
(разстоянието трябва да бъде достатъчно, за да не се прехвърли огънят); повишеното
стрингово напрежение на празен ход (при U ≥ 1000V); носещата конструкция с нисък преден
ръб; PV модулите, опорно хванати по късата страна.
Въз основа на анализа на условията за възникване и разпространение на пожара, като се
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има пред вид процеса на горене, следва, че основните опасности са от: респираторно
поглъщане на токсини; попадане в зоната на разпространение на пожара; срутване
/пропадане/; поразяване от ел. ток - общо представени на фиг. 4. Тези опасности са
типизирани на фиг. 5.

фиг.4 Матрица на опасностите от пожар в PV инсталация

фиг. 5 Въздействие от PV модулите при предполагаеми рискове от основните опасности.
При изследването се обръща основно внимание на мерките за защита от попадане в
зоната на разпространение на пожара и за защита от поразяване с ел.ток, за което необходимо
отстраняване на условията, създаващи пожара. Пожарната безопасност изисква „изолация на
U” от панелите на покрива и предотвратяване навлизането на ел. енергия в сградата.
В съответствие с изложеното, възможни решения за отстраняване на токов удар са:
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 използване на модули с достатъчно механично натоварване (при сняг до 550 kg/m²) и
щепселни съединения с изисквани параметри за всички видове свързвания;
 непрекъснат конгрол на изолационното съпротивление на ФВС с уникална големина,
зависима от площта на PV модулите, структурата и експлоатацията на инверторите;
 действие на защитните апарати в зависимост от защитаваните токове [3];
 разполагане на “DC” прекъсвачите в близост до покрива;
 ”DC”проводниците да са със системно напрежение < 1000 V;
 използване на допълнителен „DC” прекъсвач до PV модулите на покрива;
 постигане положение на к.с. за „DC” прекъсвача в преобразувателя, при което с
нискоомно свързване през „DC” прекъсвача отпада голямата потенциална разлика;
 ускорено топене на сняг върху PV панелите чрез: подаване мощност обратно към
модулите със специални преобразуватели; свързване PV модулите накъсо.
Оперативното действие с прекъсвечите във ФВС за ограничаване и отстраняване опасността
от пожар, както и алгоритъмът му на действие са посочени на фиг. 6 и фиг. 7.

фиг. 6 Схема за оперативно действие на прекъсвачите за отстраняване опасността от пожар

фиг. 7 Алгоритъм за управление на риска при произшествие във ФВС
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При изследването се обръща внимание на пораженията от мълнии, от индуктивни
/капацитивни пренапрежения при мълниевите разряди и от комутации в захранващата
система. Посочените поражения са възможни, като се има пред вид голямата площ но PV
модулите, разположенито им по високите покриви и преминаването на кабелите на PV
линиите вътре в сградата близо до други кабелни линии.
След анализ на принципите на мълниезащитните инсталации (приоритетно с
изпреварващо действие), функционирането на PV системата, както и принципите за
изграждане на защитните устройства от комутационни пренапрежения, могат да бъдат
посочени следните особености:
- при инсталиране на PV модулите на сграда, в която предварително е изградена
мълниезащита, е необходимо те да се намират в защитната зона на изолирания
мълниеприемник;
- за отстраняване възможното постъпване на голяма част от тока на мълния вътре в
сградата е необходимо да се спазва изискването за големината на разделителното разстояние
между придържащата рамка на PV модулите и външната мълниезащитна система;
- получаването на висока икономическа полза от ФВС, чрез възможно плътно покриване
на покрива с PV модули, възпрепятства постигането на отделителното разстояние;
- при невъзможност придържащата рамка на PV модулите да бъде интегрирана в
предварително изградена външна мълниезащитна система, необходимо е да се осигури
еквипотенциално свързване за ”DC” проводниците, провеждащи тока на мълнията;
- защитните устройства от пренапрежение, след пробив имат „DC”остатъчно
напрежение, което принципно затруднява гасенето на „DC” дъгата. Налага се тенденцията за
приложение на специализирани разрядни защитни устройства, съобразени с конкретните PV
модули.
Анализът на защитаваните режими и прилаганите за тях защитни устройства за „DC”
проводниците на PV модулите показва следните два типиични случая:
- защита с комбиниран арестер ( за ток на мълния и за ток, причинен от комутационно
пре- напрежение). Той е базиран на разрядник с капсулирана въздушна междина, в който
появилата се дъга при U(„DC”) може да бъде загасена. Технологията на разрядника осигурява
безопасна защита при директно попадение на мълния. Комбинираният арестер е с
VOC ≤ 1000 V и устойчивост към тока на мълния – 50 kA с форма на вълната 10/350 µs;
- защита с еднополюсен арестер с вградено к.с. устройство. Вътрешната му структура е
изградена с катоден отводител, с функции, осигуряващи двоен ефект: на мониторинг и на
разединяване. Последното осигурява безопасност при претоварени вериги, получени в
случаите на неизправност на изолацията във веригата на PV инсталацията.
- могат да бъдат типизирани случаите за защита на “DC” проводниците при: а) пробив в
изолацията по време на работа; б) пробив в изолацията в следствие превишаване максимално
продължителното напрежение Uc, дължащо се на претоварване на арестора; в) пробив в
изолацията и сработване на арестер с комбинирано разединително и закъсяващо устройство.
Според изискванията за разделителното разстояние в мълниезащитната система,
анализът за ФВС е проведен за два случая.
А) ФВС в сграда с предварително изградена външна мълниезащитна система и
спазено разделително разстояние
В съответствие с целта на изследванията се анализират условията, при които се изгражда
ФВС. За тази цел:
1. ФВС трябва да бъде инсталирана в предпазната зона на външната мълниезащитна
система. Необходимо e мълниеприемниците да бъдат инсталирани така, че:
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 да предотвратят директно попадение на мълния върху фотоволтаичния модул;
 да се вземе предвид сянката, която попада върху модулите.
2. Трябва да се спази отделителното разстояние “s” между PV компопоненти и
металните части: улуци, тавански прозорци, антени и др., в съответствие с IEC 62305-3 [1, 2] фиг. 8. Представени са възможните места за инсталиране на защитните устройства от
пренапрежения на PV система на сграда. Те могат да бъдат: „DC” вход на инвертора; „AC”
изход на инвертора; Захранваща мрежа с ниско напрежение (НН).

фиг. 8 ФВС с изградена мълниезащита и
спазено разделително разстояние

фиг. 9 Свързване на арестер с комбинирано
действие

3. Захранването НН на сградата се защитава чрез мултиполярен комбиниран арестер
(защита от ток на мълния и от ток, причинен от комутационни пренапрежения) с
въздушна междина. Комбинираният арестер обединява защитата в едно устройство –
фиг. 9, няма взаимодействие с ограничителен реактор и е достъпен за всяка система
НН (TN-C, TN-S, TT).
4. Дължината на кабела определя необходимостта от допълнителни защитни устройства.
На вход „DC” на инвертора, всеки сноп проводници се предпазва към земя с арестер.
5. Съществена част от мълниезащитата е еквипотенциалното свързване на всички
проводящи системи, влизащи в сградата. То се осъществява с директно свързване на
всички метални системи и с индиректно свързване на всички “работещи” системи
през арестери. Еквипотенциалното свързване трябва да бъде възможно най-близо до
входа на сградата.
Б) ФВС в сграда с изградена външна мълниезащитна система и неспазено
разделително разстояние - фиг. 10
Анализът на условията, при които е невъзможно да се спази изискваното отделително
разстояние, показва,че е необходимо:
1. Осигуряване на директна проводяща връзка между външната мълниезащитна система
и металните компоненти на фотоволтаиците - фиг. 8 и 10.
2. За ограничаване на внесените токове вътре в сградата през „DC” проводниците и през
вход НН.; трябва за тях да се осигури еквипотенциално свързване (фиг. 11);
3. На „DC” проводниците се инсталира комбиниран арестер.
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фиг. 10 ФВС с мълниезащита и неспазено
разделително разстояние

фиг. 11 Мълниезащитно еквипотенциално
свързване

От проведеното изследване могат да се направят следните изводи:
Анализирани са и са детайлизирани възможните причини за възникване на пожар,
отнасящи се до поява на ел. дъга в постояннотоковата част на фотоволтаичната инсталация,
до въздействието от мълния и пренапрежения от мълниеви разряди и от комутации в
захранващата система. Получени са потвърдителни факти, като са типизирани отделни
случаи. Детайлизирана е матрица за основните възможни рискове с приоритетно значение за
възникване и разпространение на пожара и на поражението от ел. ток.
Литература:
[1]. БДС EN 62305-2:2012 (IEC 62305-2:2009) Мълниезащита. Част 2: Управление на
риска.
[2]. IEC 62305-2 NTERNATIONAL STANDARD, Edition 2.0 2010-12, Protection against
lightning Part 2: Risk management.
[3]. Надеждност на фотоволтаичните инсталации. Изолационни дефекти и токове на
утечка сп. „Енергия” 2011, май, год. III, бр.3.
[4]. Dipl.-ing Ralf Stegmaier, Photovoltaikanlagen: Wie grob ist die Gefahr eines
Stromschlages? “Brandschutz”, 2011, 5, 380-384.
[5]. www.calameo.com/books, Безопасност при работа с фотоволтаични систими, 12.2012 г.
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ОТНОСНО ТЕРМОВИЗИОННАТА ДИАГНОСТИКА ПРИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ
М. Кичекова 1, Д. Димитров 2
Резюме
Принципите и техническите средства, с които се реализира термовизионната
диагностика, са основание за целесъобразното й приложение при детайлното и контролно
обследване за топлотехническите характеристики на сградата с цел определяне на
енергийната й ефективност. За посочените случаи е от съществе но значение енергийният
модел на сградата да бъде точен и адекватен, а определеният клас на енергийна ефективност
да бъде устойчив.
При разглеждане на термовизионното изображение са анализирани показателите от
скалата на цветовете, непрекъснатостта на спектъра и взаимното преливане на цветовете.
В сградата се анализират различни случаи на топлинното поле от пасивни и активни
елементи, влияещи върху енергийния баланс, чрез който се оценява енергийната ефективност:
отопление, охлаждане, вентилация, битово гореща вода и осветление. Средствата и мястото, в
което всяка една от тези енергии се реализира, съществено се влияят от температурното поле,
представляващо обект на изследване с термовизионната диагностика.
Представени са типични случаи от изследване топлинните полета на плътни ограждащи
елементи, както и взаимната им връзка с прозрачни ограждащи елементи, влияние на
топлинните полета от влага, вентилация и инфилтрация.
Разгледани са случаи от топлинни загуби във водопроводната инсталация, както и в
комутационните и защитни съоръжения на електрическата инсталация.
Термографичното изображение е оценено от въздействието на смущаващи фактори,
специфични за сградите. Заедно с това е представено диагностирането на скрити дефекти,
пукнатини и др., оценени качествено и количествено чрез визуализиране на температурата им.
Разгледаните случаи са типични за сгра- дите и са обобщаващи от провеждани изследвания.

ON THERMAL DIAGNOSTICS OF BUILDINGS ENERGY EFFICIENCY AUDITING
M. Kichekova 1, D. Dimitrov 2
Abstract
Principles and technical resources that implement the thermal diagnostics are grounds for its
proper application in control and detailed investigation of the heat transfer characteristics of the
building to determine its energy-efficiency. In these cases is of great importance, but the energy
model of the building to be accurate and adequate, and the defined energy efficiency class to be
sustainable.
In consideration of the thermovisional image the indicators of the colors scale, the spectrum
continuity and mutual shading colors are analyzed.
1
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In the building are analyzed different cases of thermal field of passive and active elements
affecting the energy balance by which is estimated energy efficiency: heating, cooling, ventilation,
domestic hot water and lighting. The means and the position in which each of these energies realized,
are significantly influenced by temperature field representing the object of study thermovisional
diagnostics
Typical cases are presented from a study of the thermal field of density envelope, and their
mutual connection with the transparent envelope, the influence of thermal fields from moisture,
ventilation and infiltration.
Different cases from heat loss in the plumbing, as well as switching and protection equipment
of the electrical installation are considered
The thermographic images has been assessed by the effects of disturbing factors, specific to
buildings. A diagnostics is presented, appropriate for hidden defects, cracks, etc. evaluated
qualitatively and quantitatively by visualizing their temperature. The cases examined are typical for
the buildings and generalize the study results.
Въведение
Съвременните сгради е необходимо да бъдат с конструктивни показатели и с висок клас
на енергийна ефективност (EE), отговарящи на непрекъснато нарастващите нормативни
изисквания. В етапите на тяхното обследване прилагането на съвременни методи за диагностика и контрол е от съществено значение. В тази връзка, с функции за мониторинг и
диагностика на състоянието на сградите, е методът на инфрачервената термография. Чрез
него може да получи отговор на редица спорни въпроси при обследването, напр. относно
несъответствието между действителните и изчислителните резултати, относно адекватността
на топлинния модел на сградата при различие на температурите в ограждащите елементи на
сградата, определяне влиянието на външните фактори върху топлотехническите параметри на
ограждащите елементи, определяне действителните загуби в топлопреносната мрежа и др.
Съществуват многообразни изследвания в областта на термографията, отнасящи се до
принципа на действие [4, 6, 8], средствата за реализация [6, 7], областта на приложение,
включително и тази на енергийната ефективност [1, 2, 3, 5]. Все повече се разширява
приложението й и всяко изследване в тази насока е полезно за приложение.
Целта на изследването е:
- анализиране възможността на метода за количествена и качествена оценка на
температурата; типизиране възможните приложения при обследване за енергийните
характеристики на сградите; определяне специфични изисквания към камерите в приложение
при обследване за енергийните характеристики на сгради.
Възможностите на метода, с оглед случаите на приложение, се разкриват с принципа му
на действие и с техническите средства за реализацията.
Термовизионната (топлинната) диагностика се реализира чрез:
- топлинна снимка, характеризираща се с по-силно и по-слабо нагрети места;
- цифрова индикация на температурата на изследваната повърхност на обекта.
Методът се основава на способността на телата, намиращи се в термодинамично
равновесие със средата, да имат ел. магнитно (топлинно) излъчване, разпределено по дължини
на вълните в непрекъснат спектър - закон на Планк. Цветът (дължината на вълната или
честотата) на излъчената от нагрявано тяло светлина зависи от температурата.
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Методът се реализира с технически средства, според които:
■ Прецизна оптическа система сканира пространството в обхвата на камера, чрез което
се получава количествена и качествена картина на топлинните източници в реално време и
мащаб.
■ Топлинните /инфрачервени/ лъчи се улавят от приемник на термокамера,
електрическите му характеристики се изменят и се регистрират от сравняващ блок. Усиленият
ел. сигнал и преобразуван от аналого-цифровият преобразовател в цифров код сигнал се
предава на централния процесор на компютъра за по-нататъшна обработка.
Обхватът на електромагнитното излъчване (електромагнитен спектър) е спектър, в който
се излъчва (емисионен спектър), отразява, пропуска или поглъща, при което се обхваща:
- инфрачервено (топлинно) излъчване с λ = 0,7 до 300 μm, (т.е. от края на червената
област на видимия спектър до микровълновото излъчване);
- видимо лъчение - тесен спектър, следващ по честота след инфрачервените лъчи фиг.1;
- ултравиолетова (УВ) светлина - лъчение след видимата светлина по честота.
Ако можеха да се видят, инфрачервените лъчи са разположени след червеното, а
ултравиолетовите - преди виолетовия край.
Анализът на честотния спектър на излъчването показва:
- между видовете електромагнитно излъчване няма точно определени граници. Някои
дължини на вълните принадлежат едновременно на две области на спектъра;

фиг. 1 Спектър на видимата светлина в нанометри.
- за формиране на изображение се използват само електромагнитни вълни от
инфрачервената област, затова светлинният фон не оказва влияние върху работата им;
- зоните с по-висока температура се визуализират в по-топли цветове, а по-студените - в
по-тъмни;
- върху термовизионната система, освен излъчването от предмета, попадат смущаващи
излъчвани от околната среда и отразени лъчения от околните предмети.
Анализът на принципа на действие и технологията за реализиране на инфрачервената
термография, относимо за сградата, показват, че:
- чрез измерване на температурата в множество точки методът генерира цялостно
топлинно изображение на сградата,с което се постига висока разделителна способност и
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прецизност;
- чрез нея се получава достоверна информация за състоянието на сградата и на отделни
части от нея: конструкция, инсталации, зони с топлинни загуби;
- ясно се откроява и се локализира точното местоположение на проблемни зони: дефекти
в конструкцията и инсталациите, скрити течове и въздушни течения;
- визуализират се проблемите на етап, изпреварващ видимото им с просто око
проявление;
- чрез софтуер за обработка на получените данни, информацията се съхранява и се
пренася.
Следователно, в съответствие с целите и задачите на обследване за енергийната
характеристика на сградата и формулиране на енертийно спестяващи мерки, с инфрачервената
термовизия се осигурява: оперативно обследване на ограждащи конструкции на сградите,
локализират се и се отстраняват скрити дефекти; определят се зони с утечки на топлина,
невидими за човешкото око, откриват се зони с повишена топлопроводимост; локализират се
точки на оросяване; открива се влага в затворени помещения; проверява се качеството на
дограмата и монтажа на изолацията на сградата; окачествява се качеството на енергийните
котли.
Изложеното показва, че за сградата могат да бъдат типизирани действията за :
 мониторинг, прогноза и превантивна поддръжка;
 обследване на енергийната ефективност;
 локализация на дефекти и слабости в изолацията на сгради и съоръжения;
 конструктивна диагностика на сгради, локализация на скрити конструктивни
елементи, тръбопроводи, инсталации и др.
 контрол и диагностика на електрически уредби за ниско и средно напрежение
 диагностика на отоплителни, вентилационни и климатични уредби.
А. ТЕРМОГРАФИЯ НА СГРАДНИ ОГРАЖДЕНИЯ
Термографията позволява да се правят анализи върху установени температурни
състояния, както и анализи на бързо настъпващи температурни промени и аномалии в
сградите. По-долу са представени типични случаи.
А1. Термовизионна диагностика на
фасади – фиг. 2

А2. Оценка на уплътнението между
прозорци и фасади – фиг. 3

фиг. 2

фиг. 3
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А3. Термовизионна диагностика на ограждащи елменти с овлажняване [1].
Локализира се овлажняването в хоризонтално, вертикално направление и в дълбочина.

фиг. 4а

фиг. 4б

фиг. 4в

Термография на теч в пода и стените на покривен балкон – фиг. 4а; плосък покрив –
фиг. 4б; фасадна стена – фиг. 4в.
А.4. Термодиагностика на подпокривни
пространства с въздушни течения – фиг. 5а, б [1,3]

фиг. 5а

фиг. 5б

А.5 Определяне на зони в пода с
въздушни течениа – фиг. 6

фиг. 6

А.6. Изпитване на въздухонепроницаемост.
В съответствие с възможностите за диагностика на динамични топлинни процеси,
подходящо е термовизията да се използва при оценка въздухонепроницаемостта в сградата.
Проучванията пакязват, че в нея е необходимо да се създаде подналятане 50 Ра с помощта на
калибриран вентилатор [1, 3]. С термовизионната диагностика се установява:
- замърсяване на въздуха от инфилтрация;
- въздушни течове, предизвикващи топлинни загуби и кондензация в стените;
- кратност на въздухообмена, за да се избегне конденз;
- качество на монтажа на дограмите и топлоизолацията;
- топлинните загуби на сградата.
Б. ТЕРМОГРАФИЯ НА СКРИТИ ТЕЧОВЕ ВЪВ ВОДОПРОВОДНАТА
ИНСТАЛАЦИЯ
Инфрачервената термография се реализира като диагностичен метод при локализиране
на температурни аномалии от проблеми с водопроводни и канализационни системи [2].
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Представени са типично срещани случаи - локализиране на скрит теч от колената на
водопроводна инсталация - фиг. 7а, б, в.

фиг. 7а

фиг. 7б

фиг. 7в

Термовизионната диагностика в случая се характеризира с това, че резултатът основно
има качествен характер. Обследваното място е с оценка: влажно ли е, какви са
приблизителните му размери, като дълбочината на обследване е до 30 мм.
Анализът на провежданата диагностика показва редица особености:
- често аномалията от овлажняването нa стената е слабо забележима, което изисква при
визуализиране да се прилага камера с размер на инфрачервения сензор над 160 х 120 пиксела.
- обследването на стени с течове изисква не само локализирането им, но и определяне на
причините. В много случаи течовете са продължителни и слаби. Това изисква заснемане на
детайлни изображения, което се постига от камери, чиито фокус не е фиксиран, а лещите му
са подвижни.
- необходима е допълнителна проверка на температурните аномалии, свързани с
течовете и регистрирани температурно с камера. Термограмите могат да допуснат грешки от
присъствие в стената на лепила за плочки, съдържащи метални фибри или от вложени
метални предмети (рабица, кабели, метални тръби и т.н.). Това изисква допълнителна
проверка на заснетите зони с използване на капацитивни или диелектрични влагомери.
В. ТЕРМОВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИ В
СГРАДА
Термографското обследване на ел.инсталация идентифицира невидими проблеми,
свързани с топлинните режими в ел. контакти, претоварени и небалансирани вериги, ел.
съоръжения и др.
В.1 Термографските изследвания обхващат типово оборудване в сградите, между
които: КРУ; шинни системи; главно електрическо табло (ГРТ); разпределителни табла (РТ);
контролни панели; контакти между кабелни изводи и изолатори; клемови елементи; ел.
консуматори; електронни елементи и др. За отделни основни случаи са представени
термограми – фиг. 8, 9.
В2. Термографско обследване на фотоволтаични инсталации в сгради.
За температурите на повърхността главно на PV модулите се създава визуално
изображение с различни цветове, чрез които се идентифицира електрическият им режим.
Анализът на термовизионната диагностика за PV инсталацията се отнася до:
- разкриване възможностите й за решаване специфични задачи за PV модулите;
- определяне на специфични изисквания към термовизионните камери.
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фиг. 8 Термовизионна диагностика на
изводите сграден захранващ тр-р СрН

фиг. 9 Термовизионна диагностика на клемни
изводи на автоматичен прекъсвач в ГРТ

Изложеното по-горе показва, че успешно се постига:
- висока енергийна ефективност при бързо изменящи се условия и режими на
експлоатация; чрез локализиране прегряването на отделни клетки и модули и своевременното
им преструктуриране в схемата;
- локализиране за кратко време на всички дефектни панели в стринговете на PV
инсталацията. - проверка за наличие на „горещи точки“: клетки и панели с по-висока
температура;
- откриване на съседни PV клетки, които работят по-малко ефективно, имат намалена
емиси- онна възможност;
- откриване на дефекти (прекъсвания) в самите панели и връзки,
- предотвратяване аварийни режими на работа;
- прегряване на съоръжения в ел.табла, контролери, инвертори и др на PV инсталацията.
На фиг. 10 а,б са представени термограми на различно разположени PV модули,
изразяващи топлинното състояние в отделните части от повърхността им.

фиг. 10а Термограми на групово
разположени PV модули върху покрив

фиг. 10б Термограми на поеденично
разположени PV модули върху покрив

Специфичността на условията за измерване изискват:
- обследването да се извършва от към лицето или от към гърба на стринговете. В
последния случай се отстраняват слънчевите отражения и отраженията в резултат на ниския
емисионен фактор на кристалната повърхност на модула.
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- заснемането да се провежда при подходящи нива на слънчевата радиация. Найблагоприятно условие за откриване на проблеми в PV модула е при осигуряването му с найголяма мощност. Тогава клетките могат да достигнат температури над 100˚С.
- повишена точност на измерване при установено прегряване в модула. То може да е
резултат от факта, че съседни клетки работят по-малко ефективно или напълно са прекъснали.
Специфичните за диагностиране режими на работа на PV модулите, както и условията
им на работа, определят следните характеристики на прилаганите за тях камери:
- имат по-голямо зрително поле, паради което не е необходимо използването на
допълнителна оптика ( напр. широкоъгълен обектив).
- имат възможност за запис на реални изображения.
- имат опции за настройка в зависимост условията на околната среда.
- дисплеят е подвижен, което позволява да се избегне отражението от слънчевата
светлина върху него.
- наличие от функции и потребителски настройки, даващи възможност потребителят да
се съобрази максимално с въздействието на околната среда: външна температура, коефициент
на отразяване, разстояние до контролирания модул и др.
Широкото приложение на термовизионната диагностика за обследване топлинните
характеристики на сградите изисква тя да охарактеризира специфичността на
термовизионните камери и оптичните системи от методична гледна точка и от приложени
технически средства.
В методично отношение [6] специфичността обхваща:
- Точност на измерване на температурата. Тъй като при формиране на изображението
цветът на всеки диагностиран елемент съответства на строго определен диапазон от
температурната скала, то за отклонения от нормалното състояние на изследвания обект се
съди с определена точност по настъпили изменения в цвета в получената термографска
картина. Инфрачервените камери измерват температури в диапазона от - 20 до 500°С, а
точността на измерване е от порядъка на ±2% за целия работен температурен интервал.
- Светлинен фон на средата. За формиране на изображението се използват само
електромагнитни вълни от инфрачервената област, поради което светлинният фон не оказва
влияние върху работата .
- Влияние от температурата на околната среда. Работата на термовизионната система се
влияе от температурата на околната среда. Инфрачервената камера трябва да запазва
точността си на работа за целия температурен интервал на условията, при които работят
контролираните обекти. Обикновено термографските системи са калибрирани за работа при
температура на околната среда от порядъка на 22 - 24°С.
- Фактори при специфициране на камерите. Те отразяват някои оптични характеристики
на тестваните обекти: отражателната способност, способност да поглъщат и да отдават
топлина;
- Геометрия на тествания обект: Те отчитат разстоянието, на което се намира обектът, и
размерите му.
Проведеният анализ показва, че определящите фактори за формиране на качествено
термографско изображение обхващат:
 Разделителна способност на камерата. Определена от възможността да фокусира
равнината на изследвания обект върху достатъчно голям брой пикселни елементи,
чрез нея обектът се разграничава ясно от заобикалящата среда. Това позволява точно
измерване на температурата.
 Чувствителност на камерата. Изразена като шумов еквивалент на температурната
разлика, тя представя най-малката температурна разлика, която камерата би могла да
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отрази при статични условия на работа.
Скорост на обработка на сигнала. Тя генерира точен и прецизен образ при определена
честота на сканиране.
 Оптичната система на камерата. Тя е специфична за работните разстояния, на които
се фокусира камерата. За обекти, намиращи се на далечни разстояния е подходящо
използването на дългофокусни телескопични обективи. За близки разстояния тя се
замененя с друга, съответстваща на оптичните характеристики на контролирания
обект.
От проведеното изследване могат да се направят следните изводи.
Получени са потвърдителни факти за термовизионното изображение на типични случаи
за топлинната характеристика на сградата при обследването й за ЕЕ, обхващащи случаите на
зависимост от овлажняване, въздушни течения, инфилтрация, уплътнения между плътни и
прозрачни оградащи елементи. Получените резултати позволяват скрити дефекти да бъдат
локализирани, както и чрез зониране на температурата в сградата, енергийният й модел да
бъде адаптивен и по-точен. За прилаганата в сградите соларна инсталация са анализирани
възможностите на термовизионната диагностика за контрол и диатвостика и са оценени
характеристичните изисквания към техническото й изпълнение.
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АРХИТЕКТУРНО – ХУДОЖЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА
ЕКСТЕРИОРНИ ОБЕКТИ С ГРУПА ПРОЖЕКТОРИ
М. Т. Кичекова 1, И. С. Терзиева 2
Резюме
Разглеждат се особеностите и проблемите за постигане на оптимизирано, качествено и
ефектно архитектурно-художествено осветление на екстериорни обекти (фасади на сгради,
монументи, инженерни съоръжения, исторически и културни паметници, природни
забележителности и др.) с група прожектори, разположени на една и съща прожекторна мачта.
Изложени са условията за оптимизиране ъгъла на насочване на прожекторите за
постигане на максимална възможна осветеност на обекта.

ARCHITECTURAL - ARTISTIC LIGHTING OF EXTERIOR
OBJECTS USING GROUP SPOTLIGHTS
M. T. Kichekova 1, I. S.Terzieva 2
Abstract
The specifics and problems for achieving optimized, quality and spectacular architectural and
artistic lighting of exterior objects (building facades, monuments, civil engineering structures,
historical and cultural memorials, landmarks etc.) using group spotlights are considerd.
The conditions for optimizing the angle of orientation of the spotlight to achieve the maximum
possible illumination of the object are exposed.
Въведение
При архитектурно-художественото осветление на мащабните екстериорни обекти
(фасади на сгради, монументи, инженерни съоръжения, исторически и културни паметници,
природни забележителности и др.) за предпочитане е то да става от група прожектори,
разположени на една и съща прожекторна мачта, на еднаква височина от земната повърхност
и имащи един и същ ъгъл на наклона или слабо разминаващ се във вертикална плоскост.
Разполагането на прожекторите на няколко мачти освен значително увеличените разходи,
води и до излишно обременяване и претрупване (особено през деня) на екстериорното
пространство и в повечето случаи е в дисонанс с околната среда и не се вписва в нея.
На фиг. 1 е показано разположението на група прожектори, оптическите оси на които са
разположени една спрямо друга на ъгъл , а цялото осветявано пространство е обхванато от
ъгъл , който е и необходимият ъгъл на действие на прожекторната група, реализираща
необходимата осветеност на целия обект.
1
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Фиг. 1. Разположение на група прожектори.
Осветеността ще се увеличава с намалението на ъгъл  и ще се намалява с неговото
увеличение. На фиг. 2 е показано разположението на група прожектори със съответните ъгли
и общият пространствен обхват на примерен обект, като ъгъл  е допълващия до 90 ъгъл
между оптическата ос на даден прожектор и перпендикуляра към нея. С достатъчна точност
може да се приеме, както е и известно в литературата, че при ъгъл   20 може да не се
извършва корекция на хоризонталната (Ех) и вертикалната (Еу) осветености.

Фиг. 2. Разположение на група прожектори със съответните ъгли на осветяване.
При стойности на ъгъл   20 е необходимо извършване на корекция на двете
осветености:
Ех = Ех . cos
Еу = Еу . cos

(1)

Броят на необходимите прожектори в групата n ще е:

n




(2)

По този начин ъгъл  определя не само количеството прожектори в групата, но и
стойността на необходимата осветеност на обекта, която трябва да подчертае неговите
забележителности, особености, архитектурна и историческа стойност.
Реализирайки графиката за еднаква осветеност от групата прожектори за различни
стойности на ъгъл , тя за един отделен сектор ще изглежда, както е показана на фиг. 3, като в
останалите сектори на групата осветеността ще е идентична.
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Фиг. 3. Графики с еднаква осветеност от група прожектори при различен ъгъл.
Редицата направени графични построения, анализи на разпределението на осветеностите
от различни групи прожектори и извършени експерименти на различни екстериорни обекти
дават основание да се счита, че до  = (1520) напълно е възможно с достатъчна за
изчисленията на прожекторното осветление точност може да се представи разпределението на
осветеността във вид на крива Е = f (  ) на фиг. 4, където:  – e разстоянието от мачтата до
осветявания обект. Осветеността ще бъде обратно пропорционална на ъгъл .

Фиг. 4. Разпределение на осветеността при =10° във вид на крива Е = f (  ).
Криви Е = f (  ) са показани за ъгъл  = 1. Осветеността при всяко друго значение на
ъгъл  ще се определи от уравнението:
E

E 1

(3)



Най-важният параметър за обезпечаване на нормативната осветеност Е н в дадена точка
на осветявания обект при определен коефициент на запаса Кз, е определянето на оптималната
стойност на ъгъл :



E 1
EН .к з

(4)
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На фиг. 5 са построени графики за определяне осветеността от група прожектори тип
RZB 721114.762, използвани за архитектурно-художественото осветление в Архитектурнопарков комплекс „Двореца” - гр. Балчик, позволяващи да се определи осветеността при
всякакъв ъгъл на наклона  и различна височина на установката Н. За обобщеност и
универсалност на графиките и възможност за използването им при различни височини на
разполагането на прожекторите, по оста на ординатата са нанесени стойностите на ЕН 2, а не
на Е, а по абцисната ос  /H, а не  . При зададената височина на установката на прожекторите
преходът от  /H към действителното разстояние в метри не предизвиква затруднения.

Фиг. 5. Графика за определяне на осветеността от група прожектори тип RZB 721114.762
Изложената методика и построените криви дават възможност при проектиране на
архитектурно-художествено осветление на екстериорни обекти с група прожектори
сравнително бързо и лесно да се постигне оптимално, качествено и ефектно осветяване.
Литература:
[1]. М. Т. Петрова, Ст. Н. Терзиев, Оптимизиране ъгъла на осветяване на екстериорни
обекти с прожектори, Международна конференця „Пространството в европейската
архитектура – традиция и новаторство”, сборник – І част, 3-5 юни 2009 г., стр. 227230.
[2]. М. Петрова, Ст. Терзиев, „Определяне оптималната осветеност на ландшафтни
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[3]. Milena T. PETROVA, Artistic Lighting of an Architectural-and-Park Complex,
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИЗТИЧАЩАТА СТРУЯ ОТ
ДЪЛБОКОВОДНО ЗАУСТВАНЕ В СОЗОПОЛСКИЯ ЗАЛИВ
Владимир Г. Кукурин 1, Николай П. Лисев 2, Петър В. Тодоров 3, Сава Б. Тачев 4
Резюме
В статията са представени резултатите от проведено изследване на разпространението на
изтичащата струя от дълбоководно заустване в Созополския залив.
Изложени са някои основни принципи на хидродинамичното моделиране, както и на
моделирането на процесите адвекция и дисперсия.
Подробно са описани климатичните и хидрографски параметри на изследвания район.
Извършени са подробни хидродинамични изчисления с помощта на 2-D числен модел, като
получените резултати са анализирани и коментирани.
Ключови думи: Хидравлика,
Разпространение на замърсители

Математическо

двудименсионално

моделиране,

STUDY OF JET PROPAGATION FROM MARINE UNDERWATER SEWAGE OUTFALL
Vladimir Kukurin, Nikolay Lissev, Peter Todorov, Sava Tachev
Abstract
The article summarizes the results of a numerical study, considering the jet propagation after
deep water marine sewage outfall in the Bay of Sozopol.
The main principles of the hydrodynamic as well as advection and dispersion processes
modeling are summarized.
The climatic and hydrographic parameters of the studied region are described. Detailed
hydrodynamic calculations are carried out by means of 2-D numerical model. Analysis of the
obtained results and discussion are presented as well.
ВЪВЕДЕНИЕ
Изследването на циркулацията на водни маси в крайбрежните зони изисква
използването на надеждни теоретични разработки и изчислителни модели съчетани с
продължителни наблюдения и измервания на основните характеристики на циркулацията.
Въпросите свързани с дифузията и разпространението на изтичащата струя от
дълбоководни зауствания в крайбрежни морски зони при вълнови условия се оказват
значително по-сложни и невъзможни за практическо приложение, поради сложността на
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явленията и неизяснената взаимовръзка между отделните компоненти на цялостния процес –
трансформация на вълновите характеристики при различен и сложен релеф на подводния
брегови склон и свързаните с това „преносни скорости” и вълнови течения, мътността и
физикомеханичните характеристики на дънните отложения.
Съществуват множество софтуерни продукти, насочени към решаването на проблеми,
свързани с дифузията и разпространението на изтичащата струя от дълбоководни зауствания,
както и с транспорта на наноси в крайбрежни морски зони. Следва да се отбележи, че всички
предлагани на пазара модели и модули изискват сериозно количество и едновременно с това
надеждна първична (входна) информация, както и наличие на измервания и наблюдения в
натурни условия, с цел калибриране и верифициране на съответния модел.
Към настоящия момент е практически невъзможно да се решат аналитично
диференциалните уравнения, описващи движението на водните частици в морска среда, както
и процесите на адвекция и дисперсия на замърсители. Точно решение може да се намери само
при множество опростяващи предпоставки и идеализирани условия, което не е задоволително
от практическа и инженерна гледна точка. Поради тази причина съвременният подход е
насочен към приблизително числено решаване на диференциалните уравнения, което дава
решение с достатъчна точност за практически цели.
Чисто концептуално може да се обобщи, че решението се извършва на два етапа. В
първия етап се правят хидродинамични изчисления, целящи да определят динамичните
параметри на водната среда – посоки и големини на скоростните вектори, положение на
водното ниво и т.н. Във втория етап се определят параметрите на процесите на адвекция и
дисперсия, протичащи при определената в първия етап хидродинамична картина.
ВХОДНИ ДАННИ
Както бе споменато по-горе, изготвянето на модел за изследване на адвекцията и
дисперсията на замърсители в морска среда е необходимо голямо количество информация от
различно естество – данни за вълнението, данни за ветровете, данни за батиметрията, както и
данни за замърсителите.
Информация за вълнението
Процесите на адвекция и дисперсия се влияят изключително от дълги транслационни
вълни, които са свързани с пренос на водни маси. Според класификацията в литературата,
дълги вълни са тези, при които дължината на вълната е над 20 пъти по-голяма от дълбочината.
Най-често срещаните такива вълни са приливно-отливните, както и вълните цунами.
Разпространението на замърсители при вълна цунами не е изследвано, тъй като
вероятността за възникването и в Черно море е много малка, освен това при подобно събитие
адвекцията и дисперсията биха представлявали изключително малък интерес.
Тъй като Черно море е сравнително малко и много затворено, приливите и отливите са
сравнително редки явления, които дори когато се случват са с незначителни размери – нивото
на водната повърхност се изменя в границите от 3 до 6-7 cm. Поради тази причина, въпреки че
се явяват основен фактор при процесите на адвекция и дисперсия, дългите вълни практически
нямат значимо влияние върху тези процеси по Българското черноморско крайбрежие.
При ветровите вълни, които се наблюдават най-често в Черно море, частиците се движат
по кръгови орбити, като по този начин осигуряват придвижването на вълновата енергия без на
практика самите те да се придвижват. Това е основната причина този тип вълни на практика
да не представляват интерес при изследване на адвекцията и дисперсията и затова не са взети
предвид в настоящото изследване.
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Информация за ветровете
Ветровете предизвикват значително по-големи колебания на водното ниво, отколкото
приливите и отливите. Вследствие на ветровия нагон тези колебания достигат 10 - 20 cm, дори
и повече. Te от своя страна водят до образуването на силни течения, особено в крайбрежните
зони, като по този начин се явяват основен параметър, влияещ на придвижването на водни
маси и съответно на размесването на веществата, намиращи се в тях. За да могат да бъдат
точно моделирани колебанията на водното ниво е необходима подробна информация за
ветровете както в открито море, така и в близост до бреговата линия.
Особеното очертание на бреговата линия и липсата на данни от измервания върху
елементите на вятъра в открито море налагат ветровите характеристики да се разработят за
условията на бреговите станции.
Като източници за информация са използвани публикувани в климатичните
справочници данни до 1982 год., данни от изследвания на характеристиките на вятъра във
връзка с моделирането на вълнови явления при изследването на съоръженията в района на
Поморие и с. Сарафово, както и данни от метеорологичните наблюдения за станциите при
Емине, Обзор, Поморие, Бургас и Созопол. Изборът на тези пунктове се основава както на
анализа на достъпната за колектива информация от последен 20 годишен период, така и на
възможността да се правят сравнения за тези пунктове по разработки от минал период.
Разположението на тези пунктове достатъчно добре обхваща района на изследване.
Въз основа на направен анализ беше направено обобщение на средните месечни
скорости на вятъра по посоки, като са изготвени рози на ветровете за всеки един месец.

Фиг. 1 Рози на ветровете за м. Април и м. Декември в района на гр. Созопол
Информация за батиметрията
Батиметрията на дъното е от изключителна важност за прецизното моделиране на
процесите на адвекция и дисперсия, тъй като тези явления силно се влияят от дълбочината на
водата.
Намирането на точни данни за дълбочините по Българското Черноморско Крайбрежие е
нелека задача. Набавянето на нужната информация изискваше индивидуален подход към
всеки един от трите изследвани случая. Най-общо, използваните източници на информация
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бяха батиметрични заснемания на района на заустванията, използвани при изготвянето на
проектните решения за самите съоръжения. Тъй като обхватът на тези заснемания е
недостатъчен за пълно хидродинамично моделиране и проследяване на цялостното развитие
на формиращите се морски течение, бе необходимо наличната информация да се разшири
значително и то към области, в които няма актуални батиметрични снимки. Това наложи
използването на алтернативни източници на информация – най-вече батиметрични
заснемания в околността, направени с цел изготвяне на проекти за други съоръжения или
навигационни и батиметрични карти на Българското Черноморие. Тъй като тези карти и
проекти са предимно на хартиени носители, се наложи тяхното цифровизиране и съответна
обработка и трансформация, за да бъдат напаснати към съществуващото към момента
положение. Пример за подобна батиметрична карта може да бъде видян на Фиг. 2

Фиг. 2 Батиметрична карта в района на гр. Созопол
Беше събрана подробна информация за всички налични съоръжения в областта, в която
се очакваше подводното заустване да има влияние – напр. пристанището на гр. Созопол.
Цялата налична информация бе анализирана и обработена, което позволи създаването на
пълни батиметрични карти, покриващи целия район, в които бе предвидено да се извърши
моделиране.
Информация за замърсителите
Тъй като към момента на изготвяне на настоящата разработка все още няма изградено
подводно заустване на територията на Българското черноморско крайбрежие, нямаше налична
информация относно точния вид и количество на заустваните замърсители.
Това наложи приемането на подход за нормирано задаване на количеството на
замърсителя в настоящото изследване. Поради тази причина в резултатите не са получени
абсолютни стойности на концентрацията на даден замърсител, а са представени относителни
концентрации като част от първоначалната. За по-лесно пресмятане е възприето началните
концентрации да се приемат със стойности, кратни на 10. Този подход дава възможност за
изготвяне на множество предварителни оценки относно очакваните концентрации на
различни бъдещи замърсители.
Видът на замърсителя е приет за консервативен, т.е. приема се, че в хода на процесите на
адвекция и дисперсия не се променят параметрите на самия замърсител, а само
концентрацията му.
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ХИДРОДИНАМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИФУЗИЯТА В
СОЗОПОЛСКИЯ ЗАЛИВ
Изчисленията са извършени с помощта на софтуерния пакет AQUALAB, който предлага
графичен интерфейс и няколко числени модела, разработени от IH Cantabria. Пакетът
позволява както да се дефинират хидродинамичните характеристики на крайбрежната среда,
така и да се извърши анализ на транспорта на замърсители.
Моделът на заустването след ПСОВ Созопол обхваща доста голяма територия – от
с. Черноморец на запад до залива “Харманите” на изток. Моделираният участък обхваща
множество чувствителни зони, тъй като в почти всички заливи има плажове с висока
посещаемост – с. Черноморец – централен плаж, к-г “Черноморец”, местност Червенка, к-г
“Градина”, к-г “Златна рибка”, Созопол – централен плаж, плаж Харманите и др. по-малки.
Бреговата линия е моделирана с всички подробности – съоръжения, пристанища и др,
като основно внимание е обърнато на островите Св. Иван и Св. Петър, които съществено
влияят върху образуващите се в залива течения.

Фиг. 3 Батиметрия на моделираната област около заустването след ПСОВ Созопол
Изчислителната мрежа е с квадратни елементи с размер на клетката 25 х 25 метра.
Направени са изчисления за 4 основни случая, като при всеки един от тях се приема, че
вятърът духа от една от основните посоки. Продължителността на вятъра е 72 часа, а силата
му е взета спрямо данните, споменати в горната точка. Концентрацията на замърсителя е
прието да е в бездименсионални единици и в мястото на заустването е 10. Освен това са
зададени параметрите на самото заустване като дебит, скорост и посока на изтичане.
Коефициентите на вихрова вискозност са зададени чрез формулата на Смагорински.
Коефициентът на грапавина на дъното е зададен за пясъчно дъно.
Като резултат от изчисленията е получена концентрацията на замърсителя във всяка
една от клетките на изчислителната мрежа във всяка една от стъпките по време, като за
меродавни са взети стойностите на 6-ия, 12-ия, 18-ия, 24-ия, 48-ия и 72-ия час след началото
на симулацията. Поради много големия обем на получената информация на следващите
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фигури могат да се видят примерни изображения на концентрацията на замърсителя в
произволни моменти от времето. За по-добра прегледност е използвана една и съща графична
скала, в която може да се види каква е концентрацията в абсолютни стойности.

Фиг. 4 Концентрация на замърсителя 72
часа след началото на симулацията при
вятър от юг

Фиг. 5 Концентрация на замърсителя 72
часа след началото на симулацията при
вятър от север

Заливът на къмпингите Градина и Златна рибка е доста затворен, като за това
допълнително спомагат и намиращите се в близост острови Св. Иван и Св. Петър. Тази
затвореност е причина за образуването на специфични течения в залива. При източен и
северен вятър се получава подуване на водното ниво в залива, което предизвиква течения в
обратната посока. Заради носовете в западната част на залива, основното течение е с посока
запад – изток, като преминава в зоната между островите и пристанище Созопол. Заради
сравнително тясното пространство, течението е със сравнително висока скорост, като по този
начин предизвиква силно размесване на замърсителя и много бърз спад в концентрацията му.
Най-неблагоприятен е случая с наличие на южен вятър, тъй като при него почти не се
формират течения. Това води до повишаване на концентрацията на замърсители в близост до
брега, която е със стойности ок. 0.75% от първоначалната.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За съжаление все още няма изградени и функциониращи дълбоководни зауствания след
ПСОВ по Българското Черноморско Крайбрежие и поради тази причина няма наблюдения
върху действителната адвекция и дисперсия на замърсители. Това не ни дава възможност
точно да калибрираме моделите, но позовавайки се на натрупания чужд опит и множеството
литературни данни, можем да направим заключение, че описаният по-горе подход за
моделиране на процесите на адвекция и дисперсия в морска среда дава добри резултати за
специфичните условия на Черно море. От получените резултати може да се направи извода,
че разпространението на веществата не винаги може да бъде преценено «по усет». Това прави
бъдещото използване на подобни модели задължително. Подобен род изследвания могат да
дадат безценна информация за механизмите на разпространение на замърсителите, освен това
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позволяват чрез различни сценарии да се определи точното място на заустването така, че да
има възможно най-малко влияние върху крайбрежната зона.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСЕДНИ СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ
ПРИ СЕИЗМИЧНО НАТОВАРВАНЕ- ЧИСЛЕН ПОДХОД
Лиолиос Ан., Чалиорис С., Лиолиос А.
Резюме
Представена е числена трактовка на проблема за взаимодействието между съседни
стоманобетонни конструкции (RC) при земен трус. Този проблем засяга еластопластичното
разрушаване при едностранен контакт между съседни строителни конструкции по време на
земетресения и е разгледан като неравенство при динамично натоварване в контактната зона
на конструкциите. Така че, формулираната задача представлява набор от уравнения и
неравенства. Целта е числено да се оцени и активно да се управлява влиянието върху
взаимодействие между съседни конструкции при сеизмично натоварване. Числената
процедура се основава на последователност при формулиране на задачата и на двойна
дискретизация, чрез метода на крайните елементи в пространството и по метода Houbolt във
времето. Основните неконвенциални конститутивни закони са частично линеализирани. Така
че, неконвенциалната линейна задача e допълнена за всяка стъпка по времето и се решава с
намален брой неизвестни [1]. Накрая, този метод е приложен за стоманобетонни рамки,
усилени с въжени елементи и подложени на ударно въздействие при многократни
земетресения [2].
Ключови думи: ударно въздействие, изчислителна механика при контакт,
стоманобетонни конструкции, оптимизационен алгоритъм, многократни земетресения
SEISMIC INTERACTION (POUNDING) BETWEEN ADJACENT REINFORCED
CONCRETE STRUCTURES - A NUMERICAL APPROACH
Angelos Liolios 1, Constantin Chalioris 2, Asterios Liolios 3
Abstract
A numerical treatment of the seismic interaction (pounding) problem between adjacent
reinforced concrete (RC) structures is presented. This problem concerns the elastoplastic-fracturing
unilateral contact between neighboring civil engineering structures during earthquakes and is
considered as an inequality problem in dynamic structural contact mechanics. So, the problem
formulation is governed by a set of equations and inequalities.
The purpose here is to estimate numerically and to control actively the influence of the
interaction effects on the seismic response of the adjacent structures. The numerical procedure is
based on an incremental problem formulation and on a double discretization, in space by the finite
element method and in time by the Houbolt method. The generally nonconvex constitutive contact
laws are piece-wise linearized. So, in each time-step a nonconvex linear complementarity problem is
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solved with a reduced number of unknowns [1]. Finally, the method is applied to the pounding
problem of reinforced concrete frames, strengthened by cable-elements, under multiple earthquakes
[2].
Key words: Pounding, Computational Contact Mechanics, reinforced concrete structures,
Optimization Algorithmes, multiple earthquake
1. INTRODUCTION
As it is well known in seismic assessment and retrofitting of existent structures, pounding can
cause significant strength degradation and damages on adjacent structures [1,6,27]. Pounding
concerns the seismic interaction between adjacent structures, e.g. neighboring buildings in city
centers constructed in contact. On the common contact interface, during an earthquake excitation,
appear at each time-moment either compressive stresses or relative removal displacements
(separating gaps) only [1-5]. These requirements result to inequality conditions in the mathematical
problem formulation.
To overcome strength degradation effects, various repairing and strengthening procedures can
be used for the seismic upgrading of existing buildings [6,7]. Among them, cable-like members (ties)
can be used as a first strengthening and repairing procedure [8-10]. These cable-members can
undertake tension, but buckle and become slack and structurally ineffective when subjected to a
sufficient compressive force. So, in the mathematical problem formulation, the constitutive relations
for cable-members are also inequality conditions.
Due to above considerations, the full problem of the earthquake response of pounding adjacent
structures strengthened by cable-elements bracings has as governing conditions both, equalities as
well as inequalities. Thus the problem becomes a high nonlinear one. For the strict mathematical
treatment of the problem, the concept of variational and/or hemivariational inequalities can be used
and has been successfully applied [10, 11]. As concerns the numerical treatment, non-convex
optimization algorithms are generally required [12, 13, 20, 21].
The present study deals with two representative numerical approaches for the earthquake
analysis of existing adjacent reinforced concrete (RC) building frames, which can come in unilateral
contact and have to be strengthened by cable elements. The unilateral behaviours of both, the cableelements and the interfaces contact-constraints, are taken strictly into account and result to
inequality constitutive conditions. The finite element method is used for space discretization in
combination with a time discretization scheme. In a mathematically strict first approach,
optimization algorithms are used and in each time-step, a non-convex linear complementarity
problem is solved. In an alternative incremental second procedure, use is made of the Ruaumoko
structural engineering software [16]. Both procedures aim mainly to practical applications in civil
engineering. The investigation purpose is to compare various cable-bracing strengthening versions
for existing RC structures, in order the optimum one to be chosen.
2. METHOD OF ANALYSIS
2.1. Problem formulation and numerical treatment
For the problem formulation, a double discretization, in space and time, is applied. First, the
structural system of the two adjacent RC frames (A) and (B) is discretized in space by using finite
elements. The usual frame elements are used for the reinforced concrete frames. As concerns the
interfaces of unilateral contact, where pounding is expected to take place, unilateral constrained
elements are used.
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On the other hand, for the cable strengthening system, pin-jointed bar elements are used. The
behaviour of both, the cable elements and unilateral contact elements, includes loosening,
elastoplastic or/and elastoplastic-softening-fracturing and unloading - reloading effects. All these
characteristics concerning both constitutive laws, on the one hand of the cable elements and on the
other hand of the unilateral contact elements, can be expressed mathematically by non-convex
relations of the the general form:
si (di )  ˆ Si (di )

(1)

Here si and di are generalized stress and deformation quantities, respectively, ̂ is the
generalized gradient and Si is the superpotential function, see Panagiotopoulos [10]. In specializing
details, for the cables, si is the tensile force (in [kN]) and di the deformation (elongation) (in [m]), of
the i-th cable element. Similarly, concerning the unilateral contact simulation, si is the compressive
force pi (in [kN]) and di the deformation (shortening) (in [m]), of the i-th unilateral constraint
element.
By definition -see [10] - the relation (1) is equivalent to the following hemivariational
inequality, expressing the Virtual Work Principle:
Si (di ,ei  di )  si (di )  (ei  di ) ,

(2)

where Si denotes the subderivative of Si and ei, di are kinematically admissible (virtual)
deformations.
Next, dynamic equilibrium for the two frames (A) and (B) of structural system, considered as
uncoupled and unstrengthened, i.e. without pounding and without cables, is expressed by the usual
matrix relations of Structural Dynamics [15]:
MAuA + CA (uA ) + Κ A (uA ) = fA

(3a)

MBuB + CB (uB ) + Κ B (uB ) = fB

(3b)

Here u and f are the displacement and the loading forces time dependent vectors, respectively.
The damping and stiffness terms, C(u) and K(u), respectively, concern the general non-linear case.
When the linear-elastic case holds, these terms have the usual simple forms Cu and Κu . Dots over
symbols denote derivatives with respect to time. For the case of ground seismic excitation xg, the
loading history term f becomes

f = -M r xg

(4)

where r is the vector of stereostatic displacements.
When both, cable-elements and pounding are taken into account, equations (3) for the
assembled system of the two frames (A) and (B), considered as coupled and strengthened, become

MAuA + CA (uA ) + Κ A (uA ) = fA  TAsA  Bp

(5a)

MBuB + CB (uB ) + Κ B (uB ) = fB  TBsB  Bp

(5b)

p = pN + pT .

(5c)
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Here sA and sB are the cable elements stress vectors for frames (A) and (B), respectively; p is
the contact elements stress vector and TA , TB , B are transformation matrices. The pounding stress
vector p is decomposed to the vectors pN, of the normal, and pT of the tangential interaction forces
between frames (A) and (B).
The above relations (1)-(5), combined with the initial conditions, provide the problem
formulation, where, for given f and/or x g , the vectors uA, uB , p and sA , sB have to be computed.
From the strict mathematical point of view, using (l) and (2) and following [10,11], we can
formulate the problem as a hemivariational inequality one and investigate it about existence and
uniqueness of solution.
A numerical treatment of the problem, compatible with the above strict mathematical
formulation and suitable for civil engineering practical cases, has been proposed in [16]. The
approach, fully described in [16], is based on a piecewise linearization of the above constitutive
relations as in elastoplasticity [17]. By using a time-integration scheme, in each time-step Δt a
relevant non-convex linear complementarity problem of the following matrix form is eventually
solved:
v 0,

Av+a 0,

vT . (A v + a) = 0 .

(6)

Here v is the vector of unknown unilateral quantities at the time –moment t, vT is the transpose
of v, a is a known vector dependent on excitation and results from previous time moments (t- Δt),
and A is a transformation matrix.
An alternative approach for treating numerically the problem is the incremental one. Now,
relations (5), taking into account also second-order geometric effects (P-Delta effects), are written in
incremental form:
M A  u A + CA  u A + (KA + GA) uA = -MA  u g+ T A s A + Bp,

(7a)

M B  u B + CB  u B + (KB + GB) uB = - MB  u g + T Bs B - Bp.

(7b)

Here GA and GB are the geometric stiffness matrices, by which P-Delta effects are taken into
account [17]. On such incremental approaches is based the structural analysis software Ruaumoko
[14]. Ruaumoko software uses the finite element method and permits an extensive parametric study
on the inelastic response of structures. For practical applications, an efficient library of hysteretic
behaviour models is available, and use can be made of the incremental dynamic analysis [18].
2.2. Estimators for the cable-strengthening versions
The decision about a possible strengthening for an existing structural system of interacting
structures, damaged by a seismic event, can be taken after a relevant evaluation of suitable damage
indices. This is obtained by structural assessment and reliability analysis for the existing engineering
structures based on identification [26-27]. For this purpose, a comparative investigation of structural
responses due to various seismic excitations can be used. So, the system is considered for various
cases: with or without pounding, with or without strengthening by cable-bracings, and combinations
of them.
Among the several response parameters, the focus is on the overall structural damage index
(OSDI) [28-30]. This is due to the fact, that this parameter summarises all the existing damages on
columns and beams of reinforced concrete frames in a single value, which is useful for comparison
reasons.
In the OSDI model after Park/Ang [29, 30], the global damage is obtained as a weighted
average of the local damage at the section ends of each structural element or at each cable element.
First the local damage index DIL is computed by the following relation:
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m

(8)

ET
 u Fy d u
where: μm is the maximum ductility attained during the load history, μu the ultimate ductility
capacity of the section or element, β a strength degrading parameter, Fy the yield force of the section
or element, ET the dissipated hysteretic energy, and du the ultimate deformation.
Next, the dissipated energy ET is chosen as the weighting function and the global damage index
DIG is computed by using the following relation:
DIL 

n

DIG 

 DI
i 1

Li

Ei
(9)

n

E
i 1

i

where: DILi is the local damage index after Park/Ang at location i, Ei is the energy dissipated at
location i and n is the number of locations at which the local damage is computed..
3. NUMERICAL EXAMPLE
3.1. Description of the investigated RC structural system and the seismic input
The existent system of the two reinforced concrete frames (A) and (B) of Fig. 1 is considered.
The frames are of concrete class C40/45, and have been designed according to Greek building codes
and to current European seismic codes [22]. The beams are of rectangular section 30/60
(width/height, in cm), with section inertia moment IB and have a total vertical distributed load 30
KN/m (each beam). The columns, with section inertia moment IC, have section dimensions, in cm:
30/30 for frame (A) and 40/40 for the frame (B). The frames are parts of two adjacent buildings,
which initially were designed and constructed independently in different time periods. Due to
connections shown in Fig. 1, pounding is expected to take place on columns FK (point G1) and LN
(point G2) of frames (A) and (B), respectively. The gaps on G1 and G2 are taken initially as zero.
The system of the seismically interacting RC frames (A) and (B) has been subjected to various
extremal actions (seismic, environmental etc.). So, corrosion and cracking have been taken place,
which have caused a strength and stiffness degradation. The so resulted reduction for the section
inertia moments IC and IB was estimated [32] to be 10% for the columns and 50% for the beams.

Figure 1. The initial system of the RC frames (A) and (B), without cable-strengthening and with two
possible unilateral contacts on G1 and G2. When the contacts are taken into account, the system is
denoted as C2S0.
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To overcome the above degradation, various strengthening schemes by cable-elements can be
investigated. These schemes are here denoted as CISJ, where I is the number of the contacts and J is
the number of the bracing-cables which are taken into account. So, the frame system of Fig. 1 is
denoted as C2S0 when the two possible unilateral contacts on G1 and G2 are taken into account as
activated ones, whereas no strengthening by cable-bracings is considered. When both, unilateral
contacts and cable-bracings are not taken into account, the system is denoted as C0S0.
In order to upgrade seismically the damaged frame system C2S0, two cable-bracing systems,
shown in Fig. 2 and Fig. 3, have been investigated. The purpose was to chose the optimal one. The
first cable-bracing system of Fig. 2, with 4 cable-elements in frame (A), is denoted as C2S4. The
second cable-bracing system of Fig. 3, denoted as C2S6, has X-bracing 6 diagonal cable-elements in
the two frames (A) and (B).

Figure 2. The C2S4 system with diagonal cable-strengthening for frame (A) only.

Figure 3. The C2S6 system with diagonal cable-strengthening for both frames (A) and (B).

The cable elements have a cross-sectional area Fc = 18 cm2 and they are of steel class S220
with yield strain εy = 0.2 %, fracture strain εf = 2 % and elasticity modulus Ec = 200 GPa. The cable
constitutive law, relevant to the piece-wise linearized form of eq. (2.1), is depicted in Fig. 4. The
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general unilateral (slackness), hysteretic, fracturing, unloading-reloading etc. behavior of cableelements is shown. So, segments UO and OA concern the slack-linear elastic behavior, according to
which the cables can not undertake compressive streses (branch UO). Segments AB and DC concern
the plastic and fracture behavior, respectively. The cable yield resistance is Sy = 438.3 kN. The yield
deformation is dy = 11.7 mm for cables C1- C4 in frame (A), and dy = 13.5 mm for cables C5- C6 in
frame (B). Denoting the ultimate cable elongation by du, the cables ductility is du/dy =10. Paths FQF
or FPRPF concern unloading-reloading cases.
The systems C2S0, C2S4 and C2S6 of Figures 1- 3 are considered to be subjected to a multiple
ground seismic excitation presented in [19, 23-25]. The complete list of these earthquakes, which
were downloaded from the strong motion database of the Pacific Earthquake Engineering Research
(PEER) Center [31], appears in Table 1.

Figure 4. The constitutive law of cable-elements.
Table 1. Sequential earthquakes data
№

1

Seismic
sequence

Station

Mammoth 54099 Convict
Lakes
Creek

Comp

N-S

2

Chalfant
Valley

54428 Zack
Brothers Ranch

E-W

3

Coalinga

46T04 CHP

N-S

4

Imperial
Valley

5055 Holtville
P.O.

HPV
315

5

Whittier
Narrows

24401 San
Marino

N-S

Date (Time)
1980/05/25 (16:34)
1980/05/25 (16:49)
1980/05/25 (19:44)
1980/05/25 (20:35)
1980/05/27 (14:51)
1986/07/20 (14:29)
1986/07/21 (14:42)
1983/07/22 (02:39)
1983/07/25 (22:31)
1979/10/15 (23:16)
1979/10/15 (23:19)
1987/10/01 (14:42)
1987/10/04 (10:59)
639

Magnitude Recorded
(ML)
PGA(g)
6.1
0.442
6.0
0.178
6.1
0.208
5.7
0.432
6.2
0.316
5.9
0.285
6.3
0.447
6.0
0.605
5.3
0.733
6.6
0.221
5.2
0.211
5.9
0.204
5.3
0.212

Normalized
PGA(g)
0.200
0.081
0.094
0.195
0.143
0.128
0.200
0.165
0.200
0.200
0.191
0.192
0.200
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The strong ground motion database consists of five real seismic sequences, which have been
recorded during a short period of time (up to three days), by the same station, in the same direction,
and almost at the same fault distance. These seismic sequences are namely: Mammoth Lakes (May
1980 - 5 events), Chalfant Valley (July 1986 - 2 events), Coalinga (July 1983 - 2 events), Imperial
Valley (October 1979 - 2 events) and Whittier Narrows (October 1987 - 2 events) earthquakes. For
more details, see [19, 23].
3.2. Representative Results for Multiple Earthquakes
Some representative results, concerning only the isolated Coalinga case of Recorded PGA =
0.605g shown on Table 1., are presented in next Table 2.
The investigated response quantities are shown in the column (1) of Table 2. For comparison
reasons, results concerning the uncoupled case C0S0, when pounding and cable strengthening are not
taken into account, are shown on column (2). The results concerning the numerical investigation for
the systems C2S0, C2S4 and C2S6 are shown on columns (3), (4) and (5), respectively.
The representative response quantities shown on column (1) of Table 2, are as follows:
 u2(A) and u1(A) are the absolutely maximum horizontal displacements of the second (GHK)
and first (DEF) floor, respectively, of frame (A) - see Fig. 1.
 u(B) is the absolutely maximum horizontal floor (NQ) displacement of frame (B) - see Fig. 1.
 DIG is the global damage index.
 DIBE and DIFE are the local damage indices for bending behavior at the ends B and F of the
column BE and of the beam FE, respectively, of frame (A).
 DIG1F and DIG1K are the local damage indices for bending behavior in the column FK of
frame (A).
 DIG2L and DIG2N are the local damage indices for bending behavior in the column LN of
frame (B).
 FG2 and NG1 are the maximum (absolutely) compressive forces (in [kN]) developed on
unilateral contacts G2 and G1.
 SC1 to SC6 are the maximum tension forces (in [kN]) developed in the cable elements.
As the table values of the above response quantities show, pounding – see column (3) for
system C2S0 - generally increases the maximum values of response quantities of the uncoupled
system C0S0. On the other hand, the strengthening by X-bracings of both frames (A) and (B) – see
column (5) for system C2S6 - improves the response values in comparison to strengthening by Xbracings of only frame (A) – see column (4) for system C2S4. This is concluded by comparing the
corresponding values of the damage indices, especially that of the global damage index DIG. The
values SC2 = 438.3 kN concerning the maximum tension force of the cable-element C2 for the cases
C2S4 and C2S6 are equal to yield resistance S y, and thus show that this element is overstressed
beyond the linear elastic limits.
Table 2. Representative results for the Coalinga case of Recorded PGA = 0.605 g
Response Quantities
1
u2(A) [mm]
u1(A) [mm]
u(B) [mm]
DIG
DIBE

C0S0
2
27.62
19.63
20.84
0.114
0.191

C2S0
3
29.78
17.04
23.79
0.132
0.248
640

C2S4
4
16.67
10.21
16.08
0.092
0.142

C2S6
5
14.08
8.01
6.45
0.068
0.117
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DIFE
DIG1F
DIG1K
DIG2L
DIG2N
FG2
NG1
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5
SC6

[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]
[kN]

0.605
0.102
0.088
0.137
0.159
0
0
-

0.627
0.186
0.197
0.183
0.149
-327.8
-455.2
-

0.381
0.127
0.170
0.102
0.180
-258.5
-386.1
+312.1
+438.3
+343.4
+285.1
-

0.171
0.018
0.017
0.005
0.007
-232.4
-371.1
+271.8
+438.3
+322.8
+274.9
+252.4
+232.2

In conclusion, the table values prove that the system C2S6 of Fig. 3, i.e. strengthening by Xbracings of both frames with two pounding contacts, is the optimal one for the seismic upgrading of
the damaged system C2S0.
4. CONCLUSIONS
The herein presented numerical approaches can be used for the effective investigation of the
inelastic seismic behaviour of adjacent existing RC frames, strengthened by cable elements and
subjected to multiple earthquakes. Pounding effects and the unilateral behaviour of cable-elements
are strictly taken into account. As the results of a numerical example have shown, the optimal
strengthening version of cable-bracings can be chosen by computing necessary damage indices.
The general conclusion is that pounding has significant effects on the earthquake response of
adjacent structure under multiple earthquakes. Cable strengthening can be effectively used as a first
solution alternative to traditional ones for the seismic upgrading of existing adjacent RC structures.
The herein presented approaches can be also used for a detailed parametric study of pounding
buildings under multiple earthquakes. This case generally can indicate the need for strengthening,
because increased displacement demands are required in comparison to single seismic events.
Furthermore, the seismic damage indices for multiple earthquakes are higher than those for single
ground motions. These characteristics, computed by the herein approach, are very important and
should be taken into account for the seismic design of new structures and the assessment, repairing
and strengthening of existing adjacent structures. For more details see [33,34].
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СКОРОСТИТЕ НА ТЕЧЕНИЕТО В ЗОНАТА НА
ОТКОСА НА ПРЕМИНАВАЩ ПО РЕЧНИЯ БРЯГ Ж.П. НАСИП
Николай Лисев 1, Владимир Кукурин 2, Сава Тачев 3, Петър Тодоров 4
Резюме
В статията са представени методите за моделиране и част от получените резултати от
хидравличен модел, чиято цел е определяне на разпределението на скоростите на течението в
зоната на откоса на железопътен насип, с оглед адекватния избор на подходящо укрепване.
Моделирането е извършено на 2 етапа – числено и физическо.
С помощта на числения модел са определени скоростите в петата на откоса, след което
по изчислителен път е определено разпределението на скоростите по височината му.
Физическият модел е изпълнен с цел да се проверят и прецизират получените по
изчислителен път резултати.
Ключови думи: Хидравлика,
Разпространение на замърсители

Математическо

двудименсионално

моделиране,

FLOW VELOCITY DISTRIBUTION ON RAILWAY EMBANKMENT SLOPE
Nikolay Lissev, Vladimir Kukurin, Sava Tachev, Petar Todorov
Abstract
The modeling techniques and some of the results from a hydraulic model study, carried out
order to estimate the flow velocity distribution on a railway embankment slope are presented in the
article.
The modeling is carried out in two stages – numerical and physical.
The numerical model is used for estimation of the velocity at the embankment toe. This
velocity is used as a calculation basis for estimation of the velocities along the embankment body.
The purpose of the physical model is to check and specify the results, obtained by means of
mathematical calculations.

ВЪВЕДЕНИЕ
Преминаването на съоръжения на транспортната инфраструктура в близост до водни
обекти винаги е представлявало интерес за строителните инженери. Като цяло винаги се
отделя сериозно внимание на самите съоръжения – пътни и железопътни мостове, водостоци
и т.н. от гледна точка на тяхното конструктивно оформяне и оразмеряване. Не по-малко важен
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е и проблемът с оформянето на речните корита в района на пресичането, особено при косо
пресичане на съоръжението с водното течение или при движение, успоредно на речното
корито. Взаимодействието на водата с насипната част на железния път поражда редица
проблеми от геотехнически, хидравличен или конструктивен характер, което може да доведе
до нарушаване на условията за нормална експлоатация или в някои случаи до тежки аварии,
като пропадане на железния път и опасност от големи материални загуби и дори до загуба на
човешки живот.
При естествените речни течения винаги съществува тенденция за лъкатушене в план и
намаляване на надлъжния наклон. В този случай вследствие меандрирането на реката
основното течение се насочва към конкавния й бряг и там скоростите му са по-високи от
средните. Поради това там се наблюдава подкопаване на брега, което може да доведе до
компроментирането на ж.п. линиите разположени в близост до тях.
Много важно е поддържането на речните корита в добро състояние, осигуряващо
хидравличната проводимост и устойчивост на дъното. В някои случаи, вследствие изземване
на инертни материали от коритата на реките се получава цялостно понижение на речното
дъно в дълги участъци от реките, което може да застраши устойчивостта на всички изградени
надлъжни съоръжения и мостове. Обратен ефект може да бъде предизвикан от обрастване на
речното корито с дървета и храсти, което силно да намали проводимостта на напречното
сечение и оттам да доведе до опасност от заливане на ниските участъци от разположената в
близост ж.п. линия.
Всички изброени проблеми и явления имат сложен и комплексен характер, което налага
извършване на задълбочени изследвания за оценка на хидроложкия, хидравличния и
морфоложкия режим на речните участъци разположени в близост до ж.п. линиите.
Понастоящем разполагаме с мощни математически модели за детайлно описание на
хидравличната картина в зоната на съоръженията. С тяхна помощ могат да бъдат предприети
адекватни мерки за укрепването на речните легла и изграждането на подходящи защитни
съоръжения около ж.п. линията и ж.п. мостовете в тези участъци.
В настоящия доклад е представено изследване с цел определяне на скоростите на
течението в зоната на откоса на преминаващ по речния бряг ж.п. насип.
Изследването е проведено на два етапа, като в първия етап е определено
разпределението на скоростите в рамките на цялото напречно сечение на течението. Въз
основа на получените резултати за скоростите на течението в петата на откоса, във втория
етап е определено и разпределението на скоростите по самия откос, като са ползвани както
емпирични зависимости, популярни в литературата, така и резултати от измервания,
проведени в Централната Научноизследователска Лаборатория за Хидравлични Изследвания.
ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ
За извършване на хидравличните изчисления е използван еднодименсионален (1D)
модел. В конкретния случай изчисленията са извършени с помощта на програмата HEC –
RAS, която е разработен от корпуса на военните инженери на САЩ (U.S. Army Corps of
Engineers). При еднодименсионалните модели, какъвто е HEC-RAS, се приема, че водата тече
само в надлъжна посока. Те представят терена като поредица от напречни профили, като се
пресмята средната скорост и дълбочината на течението във всеки профил.
При тази постановка на задачата, параметрите на течението се определят главно с
помощта на уравнението на Chezy:

QK I ,
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където:
I е наклонът на дъното
A 23
R е пропускната характеристика, в която A е площта на напречното сечение, n
n
е коефициентът на грапавина, а R – хидравличният радиус.
K

Този подход би довел до грубо и неточно решение по отношение определянето на
скоростите в петата на откоса, тъй като дава средните стойности за цялото напречно сечение.
Поради тази причина се използва алтернативен подход, при който напречното сечение се
разделя на участъци, за всеки един от които се определя отделна пропускна характеристика
(Фиг. 6).

Фиг. 6 Определяне на пропускната характеристика за
отделни участъци от напречното сечение (HEC – RAS, 2010)
Определянето на проводимостта за всяка ламела става въз основа на определените чрез
общата проводимост на канала водни нива. При така определеното положение на водната
повърхност за всяка ламела се изчисляват напречното и сечение, намокрения периметър и
хидравличната дълбочина. Въз основа на тях се определя проводимостта на всяка ламела и
процентът от общото водно количество, който преминава през нея. След като се разпредели
натрупаната грешка пропорционално между ламелите, от получените водни количества се
изчислява средната скорост на течението за всяка една ламела (Фиг. 7).
RS = 3 272+050
76
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Фиг. 7 Разпределение на скоростите в напречното сечение
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За определяне на разпределението на скоростите по самия откос съществуват различни
методи, като най-често се използват номограми.
Типичен пример за такава номограма е представен на Фиг. 8. Тя представя зависимост
между отношението на скоростите по откоса и скоростта в петата на откоса и разстоянието от
петата на откоса.
С цел илюстриране на практическата приложимост на този метод, бе изследван реален
речен участък от р. Марица при гр. Харманли, намиращ се в непосредствена близост до
участъка от железопътната линия между Харманли и Свиленград. Приети са стойности на
коефициента на грапавината във формулата на Манинг n = 0.040 за основното корито и
n = 0.042 – 0.045 за бреговете на реката, като коефициентите са оценени на база оглед на
съществуващото положение “in situ” и сравнителен анализ с литературни данни и резултати
аналогични изследвания. (Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural
Channels and Flood Plains United States Geological Survey Water-supply Paper 2339, G.J.
Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS). По описания по-горе начин е определено
разпределението на скоростите в рамките на напречното сечение (Фиг. 7). Тъй като
скоростите, участващи в номограмата са локални скорости при петата на откоса, а получените
по по-горния метод скорости са средни за ламелата, следва да се очаква, че полученото по
този начин разпределение не би било абсолютно точно.

Фиг. 8 Разпределение на скоростите по откоса [The WES Stream
Investigation And Streambank Stabilization Handbook]
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
За проверка на резултатите, получени по този начин, е проведено хидравлично моделно
изследване в Централната Научноизследователска Лаборатория за Хидравлични Изследвания
при УАСГ. Моделиран е прав участък от канал, който от едната страна е ограничен с
вертикална стена а от другата страна е оформен откос, който наподобява проектния откос на
ж.п. насипа. Изследвани са три наклона на откоса, а именно 1:1.5, 1:2 и 1:3 (фигура 4).
Широчината на дъното на канала е 50 cm. Материалът на дъното и откоса е подбран така, че
коефициентът на грапавина да отговаря на заложения в хидравличния модел.
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Фиг. 9 Схема на опитната постановка
Скоростите са измервани в петата на откоса и в 4 вертикали по самия откос, които са
разположени така, че разделят същия на 5 равни части т.е. разликата в дълбочините на
вертикалите е 20% от общата дълбочина на водата в канала с хоризонталното дъно на
напречното сечение. В по-дълбоките профили 3 и 4 са измервани три точки по вертикала,
докато в по-плитките вертикали 1 и 2, разположени в горната част на откоса е измервана само
една точка по вертикала. Измерванията са проведени за 3 различни водни количества
съответно 50, 70 и 100 l/s, като за всяко от тях са поддържани дълбочини 8, 12 и 15 cm, при
което стойността на средната скорост за цялото напречно сечение се получава около 1,0 m/s.
Измерването на скорости е извършено с хидрометрично витло (AOTT Kempten) диаметър на
прката 2.5 cm (Фигура 5).

Фиг. 10 Схема на опитната постановка
Част от получените резултати са представени в безразмерен вид на фигура 6, където е
дадена и зависимостта показана на фигура 3 (WES Stream Investigation And Streambank
Stabilization Handbook).
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Фиг. 11 Експериментални резултати
Вижда се, че получените експериментални резултати се припокриват много добре с
представената графична зависимост. Това дава основание същата да бъде препоръчана за
ползване в практиката.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статията е представен теоретико-експериментален подход за определяне на
разпределението на скоростта по откоса на насипна дига тангираща успоредно на основното
речно течение. Същият включва използване на 1D математически модел, при който се
изчислява псевдо разпределение на скоростите в напречното сечение, като въз основа на
получените скорости в петата на откоса се определя тахното разпределение по неговата
височина. Този подход следва да се прилага при сравнително прави участъци от реката за
приблизителна оценка на разпределението на соростите с цел определяне на типа и размера на
защитната облицовка на откоса. При отговорни съоръжения в етапа на работното проектиране
препоръчваме използване на 2D и в някои случаи дори 3D математически модели или
провеждане на физичеки моделни изследвания.
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MATEMATИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ХИДРОДИНАМИЧНИТЕ И
ЛИТОДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В КРАЙБРЕЖНАТА МОРСКА ЗОНА
Николай Лисев 1, Владимир Кукурин 2, Сава Тачев 3, Петър Тодоров 4
Резюме
В статията са представени подходите и част от получените резултати от
математическото моделиране на вълновите явления и свързаните с тях течения и динамика на
наносите в крабрежната зона.
При навлизане на вълнението в преходната зона и зоната на плитководието същото
претърпява трансформация и достига до зоната на съоръженията и брега променяйки вектора
на разпространение и стойностите на основните параметри. От друга страна вълнението става
причина за пораждане на вторични ефекти като промяна на водните нива в бреговата зона,
формиране на вълнови течения и задвижване на седиметите по морското дъно.
Изучаването на закономерностите на явлението в определен район, следва да се
основава на надеждни теоретични разработки и изчислителни модели съчетани с
продължителни наблюдения и измервания на основните характеристики на циркулацията на
водните маси.
Ключови думи: Хидравлика,
Разпространение на замърсители

Математическо

двудименсионално

моделиране,

NUMERICAL MODELING OF HYDRODYNAMIC AND
LYTHODYNAMIC PROCESSES IN THE COASTAL AREA
Nikolay Lissev, Vladimir Kukurin, Sava Tachev, Petar Todorov
Abstract
The modeling techniques and some of the results from a hydraulic model study, carried out in
order to estimate the wave parameters, the induced marine currents, as well as the sediment dynamics
in the coastal area.
When the waves enter the transition zone and the shallow water area, they transform and
approach the coast and coastal structures with modified main parameters. On the other hand waves
are main generator of water level variation, wave induced currents and sediment movement.
The study of the process in certain area should ground on reliable theoretical methods and
calculation models, combined with continuous monitoring and measurement of the main features of
the circulation of the water masses.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Крайният резултат при изпълнение на проекти за защита на плажната ивица зависи от
капацитета на проектантите правилно да разберат причините, довели до нарушаване на
естественото равновесие на подводния брегови склон, както и от правилната оценка на
процесите, които предизвикват абразията на морските брегове. Метододологията, която се
прилага при оценка на процесите в различните етапи на проектиране трябва в максимална
степен да обхваща от една страна всички фактори, оказващи влияние върху поведението на
плажната ивица, а от друга страна тяхното взаимодействие във времеви и пространствен
аспект.
Обикновено плажната ивица изпълнява редица по-важни функции, сред които са защита
на брега от вълновото въздействие, етествена среда за развитие на флората и фауната и
използване за рекреационни нужди, което поради бурното развитие на туристическата
индустрия през последните години става все по-определящ фактор.
Необходимостта от защита на бреговете и в частност от възстановяване на плажната
ивица възниква поради невъзможност същата да изпълнява своите функции за по-кратък или
по-продължителен период от време. В тази връзка обикновено се предприемат мероприятия,
целящи защита на брега в различни времеви хоризонти от часове до десетки години.
Обикновено целите, които се преследват с кратковременните мероприятия за анализ на
поведението на плажната ивица по отношение на дадено събитие (оразмерителен щорм) са
проверка на състоянието на плажа по отношение условията за функционалност и осигуряване
на информация за крайбрежните хидродинамични и литодинамични процеси, включително
вълнова картина, течения, потенциален наносен транспорт и др., които дават възможност на
проектанта да изясни морфодинамиката на плажа и да предложи различни алтернативни
решения за подобряване на неговото състояние.
Целите, които се поставят пред анализа, обхващащ един по-продължителен период от
време, са установяване на дълговременен, динамично устойчив профил на плажа и неговата
еволюция във времето за период от месеци, а понякога и години, с което да се подсигури
неговата функционалност по време на екслоатационния период. Много важно е влиянието,
което предприетите мероприятия в проектния участък оказват на съседните участъци.
За изучаване на процесите в по-къс или по-дълъг времеви хоризонт задено с
необходимите натурни измервания се използват математични модели, които работят в
различни времеви мащаби. Това се обуславя от факта, че на настоящия етап не съществуват
модели, които предлагат универсални решения едновременно за къси и дълги периоди от
време поради неточности и неопредлености в зависимостите, които се използват за
изчисляване на транспорта, както и поради ограничения капацитет на съвременните
изчислителни средства.
ЧИСЛЕНИ МОДЕЛИ
Математическото моделиране на хидродинамичните и литодинамичните процеси в
плитководието и в зоната на съоръженията може да се осъществи с помощта на съвкупност от
методологии и математични модели, които дават възможност за изучаване на крабрежните
процеси и оценка на промените в конфигурацията на подводния склон и брега, вследствие на
етествени природни явления или човешката дейност. В зависимост от конкретния проблем,
който трябва да бъде решен, методологията дава възможност да бъдат дефинирани
необходимите изследвания, техния пространствен и времеви обхват, както и конкретните
инструменти и изходни данни, които следва да бъдат използвани.
В световната практика са известни редица софтуерни продукти за моделиране, които във
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времето са доказали своята надеждност и полза като помощни изструменти при проектиране
на морски брегозащитни съоръжения (GENESIS, LITPACK, MIKE 21, MIKE 3, SEDMOC,
Delft3D, SWAN & ROMS v3.0 (Regional Ocean Modeling System) ECOMSed, EFDC,
COHERENS и др).
Моделиране на процесите в рамките на къс времеви хоризонт
По-долу е представен софтуерен продукт SMC (Sistema de Modelado Costero), изготвен в
университета на Кантабрия гр. Сантандер, Испания (E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Avda de
los Castros, Santander, Spain). SMC представлява графичен интерфейс, който интегрира серия
от математически модели чиято основна цел е осигуряване на числен инструмент в областта
на бреговото и пристанищното инженерство. С негова помощ могат да се оперират различни
числени модели за моделиране в кратковременен и дългосрочен план. Системата съдържа пет
фундаментални модула, (Фиг. 6).
Моделирането на процесите при кратковремен анализ на процесите може да се извърши
със серия от модели, които са взаимно свързани:
- Трансформация на вълнението (OLUCA);
- Вълнови течения (COPLA);
- Транспорт на седиментите и морфоложки ппромени на дъното (MOPLA= OLUCA+
COPLA+EROS).
OLUCA – трансформация на вълнението
COPLA – вълнови течения

MOPLA=OLUCA+
COPLA+EROS –
транспорт на
седиментите и
морфоложки
промени на дъното

PETRA –
еволючция на
профила на
дъното

Фиг. 12 Аналитична схема на SMC.
Програмата OLUCA - (GIOC-b, 2001), представлява нелинеен модел на
рефракция/дифракция, който е базиран на представянето на вълнението по теорията на Стокс,
като височината на вълната се определя до членовете от втори ред и включва корекция от
трети ред за вълновата фазова скорост. При тези условия моделът е приложим при учстъци
със силно нерегулярна батиметрия, където са значителни ефектите на дифракцията.
Използва се уравнението на вълната при полегат наклон на дъното, Berkhoff (1972):
   

 
 CC g 0    CC g 0
x 
x  y 
y

Cg

   2
0  0
C


(1)

където:
С – скорост на вълната
Cg – групова скорост на вълните;
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σ – ъглова честота;
ϕ – потенциална функция.
Теоретичната основа на модела е представена в Kirby & Dalrymple (1983).
Резултатите получени от програмата OLUCA се използват като входни данни за
моделите на вълновите течения, породени от обрушване на вълните COPLA и транспорт на
наносите MOPLA. Двудименсионалният модел за теченията върху плажа се базира на
уравненията на Навие-Стокс. Последните се интегрират по дълбочина и се усредняват по
времето с мащаба на вълнението, като за начало на координатната система се приема средната
водна повърхност.
 (UH ) (VH )


0
t
x
y

(2)

  2U    2U 
gU
U
U
U

1 
1 
U
V
g

( S xx ) 
( S xy )  2 (U 2  V 2 )1 / 2    2    2   0
t
x
y
x H x
H x
C H
 x   y 

където:
η – oтместване на свободната водна повърхност;
H=η+h;
U – компонента на осреднената по дълбочина скорост в посока на оста x;
Sij – компонента на тензора на радиационните напрежения(където i=x,y; j=x,y ;
C – коефициент на Шези;
ε – вихрова вискозност.
Програмата EROS (ерозия/седиментация) е част от интегралния модел на деформация на
плажа и пясъчното дъно под въздействие на вълнението и вълновите течения (MOPLA).
Моделът се основава на уравненията за движение на наносите в прибойната зона, както и
промените на батиметрията свързани с пространствените промени на транспорта на
седиментите. Моделът използва като входни данни резултатите от модела OLUCA и
теченията, изчислени с модела COPLA, както и данни за характеристиките на дънния
материал. Тези модели са базирани на зависимости на физичните процеси, които засягат
плажа, вълнението, вълновите течения, транспорта и промените на батиметрията. От
взаимодействието между тях могат да се дефинират два вида модели:
а. Модели на началната ерозия-отлагане (ESI);
б. Модели на морфодинамичните деформации (MEM).
Моделите ESI отчитат промените на батиметрията без да вземат предвид влиянието на
промените на дъното върху хидродинамиката (вълнението и теченията), докато моделите
MEM отчитат взаимодействието между промените на дъното и хидродинамичните условия. С
новата батиметрия се преизчисляват хидродинамичните условия и новите течения и
транспорт. Този процес се повтаря до завършване на събитието, което се моделира. В модела
се използват два различни подхода, предложени съответно от Bailard (1981) и Soulsby (1997),
като при всеки от тях може да се изчисли общия транспорт, който представлява сума от
наносите в суспендирано състояние и дънния транспорт.
Моделиране на процесите в дълъг времеви хоризонт
Класически представител на тази група модели е моделът GENESIS (“Generalized Model
for Simulating Shoreline Change”, Hanson & Kraus, 1989). Същият може да се използва за
определяне на промените в разположението на бреговата линия в рамките на един
продължителен период достигащ дестки години и в пространствено отношение може да
обхваща учстъци от бреговата зона с дължина до няколко дестки километра.
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Движението на наносите под въздействие на вълнението може да бъде разделено на два
типа в зависимост от посоката по отношение на бреговата линия, а именно надлъжно-брегови
транспорт, който е успореден на бреговата линия и напречно-брегови транспорт,
перпендикулярен на нея. Предсказаването на промените в положението на бреговата линия в
дългосрочен план чрез модела GENESIS се основава на хипотезата, че положението на
бреговата линия е следствие на промените в надлъжно-бреговия транспорт, като профилът на
дъното в посока перпендикулярна на брега се премества до дълбочина, след която повече не
се наблюдава движение на наносите и от там промени в профила на дъното (Фиг. 7).

Фиг. 13 Схема на функциониране на модела GENESIS в профил и в план.
Положението на бреговата линия се определя чрез уравнението за непрекъснатост на
наносите:
y
1  Q


 q  0

t DC  x


(3)

където:
y – положение на бреговата линия;
DC – дълбочина на морската граница на профила;
Q – наносно количество;
q = qs+q0;
qs – специфично наносно количество, което постъпва в контролния обем откъм сушата;
qs – специфично наносно количество, което постъпва в контролния обем откъм морето;
Наносното количество се определя от следната емпирична зависимост:
H 

Q  H 2 C g b  1 sin 2bs   2 cos bs
x  b






където:
Н – височина на вълната;
Cg – групова скорост на вълните;
b – индекс, който се отнася за прибойната зона, където се извършва обрушване на
вълните;
bs – ъгъл на подход на вълните към батиметричните линии;
 1 и  2 - емпирични коефициенти.
Моделът дава възможности за изчисляване на нетния наносен транспорт около
съоръжения, като буни и вълноломи.
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Следва да се подчертае, че наносния транспорт при модела GENESIS е пропорционален
на енергийния поток при обрушване на вълните (Inman &Bagnold, 1963), като същият включва
възможност за моделиране на процеса рефракция-дифракция на вълните до зоната на
обрушване и уравнението на равновесния профил на дъното Dean (1977).
ПРИМЕР
Представените по-долу резултати имат за цел онагледяване на възможностите, които
предлага системата SMC. Проучването е проведено за изясняване на хидродинамичната и
литодинамичната обстановка в северната част на Бургаския залив, като получените резултати
са използвани за разработването на работен проект за реконструкция и модернизация на
рибарско пристанище „Сарафово”, финансиран от Европейския фонд за рибарство.
Основен източник на информация за характеристиките на вятъра е публикуваният през
1982 г. от НИМХ - БАН климатичен справочник - том IV - Вятър. В този справочник
характеристиките на вятъра са разработени на основата на информация за периода 1931 –
1970 г. За определяне на максималните водни нива е използвана редица от 60 години (1928 до
1987 с прекъсване през 1967 и 1968 год.). Регистрацията е непрекъсната, със самопишещ
нивомер, при които се филтрира ветровото вълнение и колебания с период по-малък от 15-20
мин. Характеристики на вълнението към източната граница на изчислителната зона (изобата
около 35 м) са показани в таблица 1:
Изчисленията са проведени за 4 основни посоки за оразмерителен щорм с повтаряемост
1 път на 50, 10 и 1 години, като за всеки от тях са използвани вълни с вероятност за
повторение 1%, 5%, 13% (H1%, H5%, H13% и Hср.). Получените резултати са представени в
графичен вид, като същите включват, височините на вълните, вълновите вектори, показващи
направлението на вълновия лъч в отделните клетки от изчислителната мрежа, вълновите
течения породени от обрушване на вълните в прибойната зона, деформациите на дъното в
края на всеки изчислителен случай, потенциалния наносен транспорт и др. (Фиг. 4).
Таблица 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Числените модели са един полезен и при правилна употреба и работа с тях, надежден
инструмент при проектиране на морски брегозащитни съоръжения, особено когато
съществуват натурни данни за тяхното калибриране. Те дават възможност за бърза и лесна
проверка на ефекта от различни вариантни решения, с което могат да се избегнат редица
неблагополучия след изпълнението на проекта, като формиране на нежелани зони на ерозия
или отлагане на наноси, които да доведат до значителни експлоатационни разходи.
Независимо от своите безспорни предимства, моделите следва да се прилагат много
внимателно поради изключително сложния и комплексен характер на самите изследвани
явления и невъзможността да бъде отчетено влиянието на всички фактори, някои от които
имат вероятностен характер.
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Фиг. 14 Примерни резултати за трансформацията на вълнението и
седиментния транспорт в изследвания район
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ДЕФОРМАЦИИ НА РЕЧНОТО ДЪНО СЛЕД ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Николай Лисев 1, Петър Тодоров 2, Владимир Кукурин 3, Сава Тачев 4
Резюме
Настоящата статия представя резултатите от физическo моделнo изследванe върху
ерозионните процеси след нисконапорни хидротехнически съоръжения в среда от несвързан
дънен материал. Получените експериментални данни за максималната дълбочина на
ерозионната яма са сравнени с изчислените посредством четири от най-широко
разпространените емпирични зависимости. Лабораторните тестове са извършени върху
физически модел в умален мащаб при моделиране по Рийч-Фруд.
Извършен е подробен анализ, въз основа на който са изготвени практически препоръки
за приложение на определени зависимости в конкретни условия.
RIVER BED DEFORMATIONS DOWNSTREAM FROM HYDRAULIC STRUCTURES
Nikolay Lissev, Petar Todorov, Vladimir Kukurin, Sava Tachev
Abstract
The article presents the results of physical model study on local scour phenomena downstream
from low-head hydraulic structures in non-cohesive bed material. The experimental data for the
maximum scour depth is compared with the computations according to four of the most widely used
empirical equations for local scour depth prediction. The laboratory tests are performed on a scaled
physical model by considering the Reech-Froude similarity.
Based on detailed analysis of the results practical recommendations for application of the most
adequate equation for a particular case are proposed.
ВЪВЕДЕНИЕ
Агресивното въздействие на течащата вода върху речни легла, формирани от несвързани
алувиални отложения, представлява водещ фактор при определяне устойчивостта,
сигурността и дълготрайността на съоръженията от инженерната инфраструктура. В резултат
на възникналите ерозионни процеси в зоната на дънни прагове, рампи, преливаеми язове,
изтичала на ВЕЦ, тръбо-, нефто- и газопроводи, мостови опори и устои, пътни и железопътни
насипи и др. е възможно да бъдат реализирани значителни деформации, а нерядко пълно
разрушаване на съоръжението. Напречните хидротехнически съоръжения са тези, които
упражняват най-осезаемо влияние върху твърдия отток и респективно върху ерозионноакумулационните процеси в реките. Към тях се причисляват всички конструкции, които
предизвикват прекъсване или ограничаване на естественото наносно подхранване на долния
участък. Освен общите деформации на дъното вследсвие нарушения баланс на твърдия отток,
възникват и значителни местни деформации непосредствено след съоръженията, поради
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изменение в кинематичните и респективно хидродинамични характеристики на потока.
Локалните процесите след съоръжения, създаващи малък до среден хидравличен пад, се
отличават от тези, наблюдавани в зоната на високонапорни водоподприщващи съоръжения
каквито са язовирните стени, за които в специализираната литература съществуват значителен
брой изследвания. Докато при високонапорните съоръжения водеща роля играе
хидравличният пад, то с намаляването на същия се наблюдава увеличаване влиянието на
дънния материал.
Въпреки засиления интерес към проблема, изравянето на речното дъно и брегове след
нисконапорни ХТС продължава да се счита за една от нерешените задачи в областта на
речната хидравлика. От една страна за това допринася сложната структура на течението,
характеризиращо се със силно изразен дву- и тридименсионален характер, значителна
турбулентна интензивност и формиране на вихрови структури от различен порядък (микро- и
макро-турбулентни форми), чието точно проследяване създава сериозни затруднения. От
друга страна оценката на ерозионната устойчивост на дънния материал е свързана с голяма
доза субективизъм. Разнообразието в конфигурация, разположение и геометрични
характеристики на съоръженията допълнително усложняват анализа.
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Механизмът на възникване и развитие на ерозионната яма след съоръжения е
комплексен процес, чието изясняване е възможно единствено в лабораторни условия и при
определени ограничения и предпоставки. Многообразието на факторите влияещи върху
процесите, в това число характеристиките на флуида, на дънния материал, на течението и
съоръжението, не позволяват извеждане на универсална математическа зависимост. Именно
поради това наличните зависимости даващи връзката между геометричните параметри на
съоръжението, хидравличните и морфоложки характеристики от една страна и параметрите на
ерозионната яма от друга се базират на наблюдаваните в лабораторни условия явления.
Експерименталните резултатите рядко биват верифицирани върху натурни обекти, поради
което прилагането на съответните зависимости за практически цели следва да се извършва с
повишено внимание.
Първите систематизирани изследвания върху процесите на ерозия след съоръжения са
проведени от Schoklitsch (1932). Разгледана е схема на непотопен преливник с неукрепен
долен участък. Аналогични изследвания са проведени от Veronese 1937, при които освен при
непотопено преливане е тествана схема с хоризонтален неукрепен участък, в зоната на
хидравличния скок. В резултат на проведените изследвания са изведени зависимости за
определяне на максималната дълбочина на ерозионната яма във функция на специфичното
водно количество, напора и характеристичния диаметър на дънния материал. Предложените
от двамата автори зависимости се характеризират с дименсионална нееднородност и
съответно следва да се използват единствено за моделни условия.
Експерименталните данни получени от Veronese 1937 са обработени от Jaeger 1939 в
съответствие със закона за моделиране по Фруд, в резултат на което е предложена
димеснионално изравнена зависимост. Базирайки се на теорията за подобие при моделиране
по Фруд Eggenberger 1943 провежда редица изследвания, целящи извеждане на нова
дименсионално еднородна зависимост за определяне параметрите на ерозионната яма.
Авторът поставя акцента върху две от най-често прилаганите схеми на изтичане при
хидротехнически съоръжения – свободно преливане и комбинирано преливане с изтичане под
щит. Направен е опит да се вземе пред вид деградацията вследствие цикличното задвижване и
отлагане на частици от дънния материал посредством изкуственото им отнемане по време на
тестовете. Както заключват голяма част от анализаторите, базирайки се както на лабораторни,
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така и на натурни наблюдения, подобен подход води до значително надценяване на
максималната дълбочина на ямата.
Novak 1955 препоръчва за целите на хидротехническата практика да се използва
зависимостта предложена от Jaeger 1939.
Borman & Julien 1991 извеждат чисто теоретична зависимост, която бива верифицирана
върху едромащабен физически модел. Получената формула има вид аналогичен на поголямата част от наличните в специализираната литература степенни функции.
Whittaker & Schleiss 1984 представят обзор на съществуващите зависимости, валидни
както за високонапорни, така и за съоръжения с нисък пад, придружен с критичен анализ.
Изчислена е дълбочината на ерозионната яма по няколко от най-разпространените в
практиката зависимости и е направена оценка, базирана на измерените върху две
съществуващи съоръжения дълбочини на ерозионната яма. Изключително ценен анализ е
предложен от Mason and Arumugam 1985. Използвайки данните от 26 натурни и 47 моделни
изследвания вторите предлагат нова зависимост с широка област на приложение.
Други автори със значителен принос в тази област са Леви 1955, Hartung 1957, Shalash
1959, Студеничков 1964, Kotoulas 1970, Catakli et al. 1973, Farhoudi & Smith 1982, Farhoudi
1985, Dargahi 1990, Borman & Julien 1991, Breusers & Raudkivi 1991, Hoffmans & Verheij 1997,
Oliveto & Comuniello 2009 и други.
МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Литературният обзор на съществуващите до момента изследвания в областта на речната
хидравлика и в частност свързаните с проблемите на дънна ерозия при естествените русла
след хидротехнически съоръжения научни и научно-приложни разработки сочи необходимост
от допълнителни проучвания, за да се хвърли светлина върху някои все още неизяснени
аспекти.
В настоящото изследване се акцентира върху проблема за определяне дълбочината на
изравяне след нисконапорни хидротехнически съоръжения в условия на разнообразни дънни
отложения и хидродинамична картина. За целта са проведени серия от лабораторни тестове в
Централната научно-изследователска лаборатория (ЦНИЛХИ) при УАСГ.
Опитната постановка разглежда двудименсионален модел, като за целите на
разработката е използван опитен канал с правоъгълно напречно сечение – ширина 0.389 m и
дължина 22 m. Стените на канала в работния участък са прозрачни, а дъното стоманено.
Възприетата хидравлична схема се състои от безвакуумен преливник практически
профил и енергогасител тип водобоен кладенец с относително малка дълбочина. Размерите на
съоръженията са следните: h  0.20 m - височина на преливника; s  0.035 m - дълбочина на
водобойния кладенец по отношение на рисбермата; l  0.558 m - дължина на водобойния
кладенец и la  0.6 m - дължина на рисбермата.
Схема на опитната постановка е представена на Фиг. 1, а на Фиг. 2 и Фиг. 3 са
илюстрирани фотографии на физическия модел.

Фиг. 15 Схема на физическия модел
660

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

При подготовката на експерименталната програма акцент е поставен върху влиянието на
дънния материал в зоната след хидротехническото съоръжение. За различните серии са
използвани три типа несвързан дънен материал – едрозърнест пясък, нееднороден и
еднороден фин чакъл (мозайка). Данните за отделните фракции са представени в таблица 1.
Таблица 1. Характеристики на дънния материал
Дънен материал
Пясъл
Чакъл 1 (нееднороден фин чакъл)
Чакъл 2 (еднороден фин чакъл)

d10
mm
0.2
0.87
3.18

d50
mm
1.1
2.36
4.15

D90
mm
1.6
4.0
5.3

Влиянието на дълбочината на течението в долния участък върху погасяването на
излишната кинетична енергия и респективно остатъчната турбуленция след енергогасителя е
другият основен параметър в настоящото изследване. За да се оцени приноса му са проведени
тестове при константно водно количество и вариация на долното водно ниво за всяка от трите
седиментни породи. Формиралият се хидравличен пад при тези условия варира между 0.13 и
0.17 m. При горепосочените предпоставки е формирана матрицата на експеримента,
съдържаща общо 27 опита.
Като критерий за достигане на квази-равновесно състояние, т.е. край на развитието на
ерозионната яма, е приет предложеният от Kramer 1932 и Delft Hydraulics 1972 подход.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
Лабораторните тестове са проведени при режим на бистри води, т.е. без подхранване с
наносен материал от горното течение. При всеки един от тях опитният канал се запълва
постепенно, чрез подаване на вода от двата края. Последователно се фиксират горното и
долното водно ниво. След 8 часова работа в стационарен режим опитният канал се източва
внимателно, за да се избегне нарушаване на формиралата се ерозионна яма.
Геометричните параметри на ямата, в това число дълбочина, ширина, дължина, форма,
както и точното й разположение се измерват на сухо. Построени са напречните профили в
характерни сечения. Дълбочината на ямата се отчита с точност до 1 mm посредством
нивомерна игла.
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При сериите с едрозърнест пясък d50 = 1.6 mm и специфични водни количества
0.043 m2/s и 0.087 m2/s максималната дълбочина на ямата надвишава дебелината на пласта от
несвързан дънен материал (15 cm). Следователно при така възприетата опитна постановка не е
възможно достигане на квази-равновесното състояние.
При останалите два типа материал с по-едра зърнометрия се наблюдава движение на
отделни частици в края на опитните серии с по-големи водни количества, което дава
основание да се счита, че за достигане на напълно равновесно състояние са необходими попродължителни тестове.
На Фиг. 16 и Фиг. 17са представени фотографии от лабораторните тестове.

Фиг. 16 Ерозионна яма – пясък d90 = 1.6 mm

Фиг. 17 Фин нееднороден чакъл d90 = 4 mm

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Получените експериментални резултати за максималната дълбочина на ерозионната яма
са сравнени с изчислените с помощта на предложените от Eggenberger 1943, Shalash 1959,
Novak 1955 и Catakli 1973 зависимости. Избрани са именно тези четири зависимости, поради
сходство в избраната опитна постановка и обхват на разглежданите породи несвързан
материал.
№

Автор

Год.

Формула

1

Eggenberger

1943

hs+ht=7.255*q0.6*H0.5/d900.4

2

Shalash

1959

hs+ht=9.65*q0.6*H0.5/d900.4*(lmin/l)0.6

3

Novak

1955

hs+ht=k[6*q0.5*H0.25*(ht/d)0.333]

4

Catakli et al.

1973

hs+ht=k*q0.5*(H+ht)0.2/d900.1

където hs – дълбочина на ерозионната яма [m]; ht – дълбочина в долния участък [m]; q –
специфично водно количество [m3/s]; H – хидравличен пад [m]; d90 – диаметърът от
зърнометричната крива, при който 90% по тегло от частиците са с по-малък размер; l –
дължина на рисбермата [m] и lmin = 1.5*H; k – бездименсионен коефициент.
Измерените стойности за максимално достигнатата дълбочина на ерозионната яма са
плотирани в логаритмична скала като функция от специфичното водно количество. За
сравнение са представени графиките на четирите уравнения. Същият подход е възприет и по
отношение на връзката между дълбочината на ямата hs и хидравличния пад H.
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Фиг. 18 q-hs

Фиг. 19 H-hs
Най-точна прогноза за дълбочината на ямата при пясък с d90 = 1.6 mm дава зависимостта
на Novak 1955. Максималното отклонение между изчислените и измерените стойности
достига 33% (по-малка измерена дълбочина). Същото се получава при серията с най-малко
специфично водно количество. При останалите серии полученото относително отклонение са
е в диапазона -6% до 16%.
Предложената от Catakli 1973 зависимост също дава задоволителни резултати за същия
несвързан материал. Изчислените стойности са близки и по-големи от измерените на модела,
като вариацията е в рамките на 1% до 55%.
Уравнението на Shalash 1959 подценява максималната дълбочина при малък
хидравличен пад, респективно по-малка дълбочина в долния участък. При по-голям пад
изчислените стойности надхвърлят измерените, като относителното отклонение достига 89%.
При прилагане на зависимостта на Eggenberger 1943 за избрания пясъчен материал са
получени дълбочини значително надвишаващи измерените (относително отклонение от 1 до
2.5 пъти).
Тестовете проведени с фин нееднороден чакъл сочат добро съвпадение с изчислените по
зависимостта на Novak 1955 стойности. Точността се увеличава с нарастване на хидравличния
пад. Като цяло обаче относителното отклонение е значително – 7% до 60%.
Зависимостите на Catakli 1973 и Eggenberger 1943 дават завишени стойност до 2.0 - 3.2
пъти измерените. Значителни отклонения дава и зависимостта на Shalash 1959 за същия
материал, при която както при Novak 1955 се получава подценяване в областта на малките
напори.
Резултатите от сериите с фин еднороден чакъл се разминават с изчислените по четирите
емпирични зависимости стойности. Формулата на Novak 1955 дава по-големи от измерените
стойности в зоната на малките напори, а тази на Shalash 1959 в целия разглеждан диапазон.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вследствие проведените лабораторни изследвания и анализът на получените резултати
са проверени няколко от най-широко прилаганите зависимости за определяне максималната
дълбочина на ерозионната яма след нисконапорни преливни съоръжения.
Установено бе добро съвпадение между измерените и изчислените по препоръчаната от
Novak 1955 формула стойности за едрозърнест пясъчен материал. Близки резултати са
получени и при прилагане на зависимостта на Catakli 1973. Останалите две зависимости дават
завишени стойности, което е се потвърждава и от анализите на Whittaker & Schleiss 1984,
Mason & Arrumungam 1985.
Максималната дълбочина при фин нееднороден чакъл не бе прогнозирана с толкова
висока точност. Най-близки стойности са получени при прилагане на зависимостта на Novak
1955 (относителна грешка 7% до 60%). Формулите предложени от Catakli 1973 и Eggenberger
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1943 надценяват максималната дълбочина на ямата.
Нито една от четирите зависимости не предостави достоверни данни за стойностите на
максималната дълбочина при сериите с еднороден фин чакъл.
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ПАРАМЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТ НА СТРАНИЧНОТО ТРИЕНЕ
ВЪРХУ УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРЪТ В ЕЛАСТИЧНА СРЕДА
Любен Любенов 1
Резюме
В настоящата работа се разглежда влиянието на страничното триене върху
устойчивостта на прът в еластична среда. Постоянна осова сила по дължината на прът в
еластична среда е една доста груба опростяваща предпоставка. Обикновенно се наблюдава
намаляване на осовата сила за сметка на страничното триене между пръта и еластичната
среда. Това влияние е изследвано от Reddy и Valsangkar. Те приемат два идеализирани модела
описващи намаляването на осовата сила по дължина:



x 
x 2 

F  F0 1    и F  F0 1   2  , където: F0 е натоварването в началото на пръта, l е


l 
l 


дължината на пръта, а  е параметър изменящ се в границите от 0 до 1.
В настоящият доклад е извършено параметрично изследване за два модела на
разпределение на осовата сила при различни подпорни условия. Разгледаните случаи на
подпиране отговарят на четирите класически ойлерови случаи. Изчислителния модел е
реализиран в SAP2000, като е приета еластична основа от винклеров тип с константна
стойност по цялата дължина на пръта. Изследването е извършено при вариране на
винклеровата константа и параметъра  . Проследено е изменението на критичната сила и
напречното преместване. Резултатите са представени таблично и графично. От направения
анализ се вижда, че изменението е в доста широки граници.
PARAMETRIC STUDIES OF THE EFFECTS OF SIDE FRICTION
ON THE BUCKLING OF RODS IN ELASTIC MEDIUM
Lyuben Lyubenov 1
Abstract
In the present work the influence of the lateral friction to the buckling of the rod in an elastic
medium is discussed. Constant axial force along the rod in an elastic medium is a pretty rough
simplifying assumption. Usually we have a decrease in the axial force due to the lateral friction
between the rod and the elastic medium. This effect was studied by Reddy and Valsangkar. They
considered two idealized models describing reduction of axial force along: F



F  F0 1  






 F0 1  



x  и

l 

x 2 
, where: F0 is the axial force in the top of the rod, l is the length of the rod and  is
l 2 

parameter changing in the range from 0 to 1.
This report is a parametric study of two models of the distribution of the axial force in various
supporting conditions. The computer program SAP2000 was used to create the model, where the
elastic medium was consider to be of Winkler type. The study was carried out at different values of
Winkler constant and parameter  . The results are represented in tables and graphics.
1
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1. Същност на проблема
В настоящата работа се разглежда влиянието на разпределен по дължината на прът в
еластична среда товар върху големината на критчната сила. Най-логичното приложение на
модела прът в еластична среда е единичен пилот. При такъв модел постоянна по дължина на
пилота осова сила явно е една доста груба опростяваща предпоставка, която е оправдана
донякъде само в случая на значително къс и корав пилот, достигащ неподаваем скален пласт.
В останалите случаи се наблюдава намаляване на осовата сила в дълбочина за сметка на
страничното триене, което е значително при плаващите пилоти. Ефектът от намаляването на
нормалната осова сила по дължината на пилота е изследвано от Reddy и Valsangkar (1970) [7],
[8]. Те приемат следния идеализиран модел на разпределение на осовата сила:
(1)

x

F  F0 1    ,
L



x2 

(2) F  F0 1   2  ,
L 

където:
F0 - натоварването в главата на пилота,
x - дълбочината мерена от земната повърхност,
L - дължината на пилота,
 - параметър приемащ стойности в интервала: 0    1 .
Граничните стойности се приемат, както следва:
   0 за седящ пилот достигащ здрав неслегваем пласт,
   1 за плаващ пилот в земен пласт без кохезия.

Схема

В настоящата статия се провежда параметрично изследване на прът в еластична среда
при променливо подпиране и променлив параметър  . Подпорните условия отговарят на
основните ойлерови случаи (фиг. 1).

Фиг. 1.
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2. Параметрично изследване
Изчислителният модел е реализиран с помощта на SAP 2000. Параметричното
изследване е проведено за различни гранични условия (фиг. 1) при вариране на винклеровата
константа и параметъра  . Направена е съпоставка между моделите по формули (1) и (2).
Предмет на изследването е проследяване на процентното увеличаването на критичната сила
при отчитане на страничното триене по един от предложените модели. Резултатите са
представени таблично.
Таблица 1.1


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
5.513 %
11.60 %
18.34 %
25.83 %
34.16 %
43.46 %
53.84 %
65.43 %
78.34 %
92.68 %

k = 136
5.503 %
11.56 %
18.23 %
25.61 %
33.75 %
42.74 %
52.66 %
63.58 %
75.55 %
88.59 %

k = 204
5.495 %
11.51 %
18.11 %
25.35 %
33.27 %
41.93 %
51.36 %
61.58 %
72.60 %
84.41 %

k = 272
5.483 %
11.46 %
17.97 %
25.05 %
32.72 %
41.01 %
49.92 %
59.42 %
69.51 %
80.17 %

k = 340
5.469 %
11.40 %
17.80 %
24.70 %
32.09 %
39.97 %
48.31 %
57.09 %
66.29 %
75.88 %

k = 2040
5.340 %
10.80 %
16.29 %
21.73 %
27.06 %
32.27 %
37.38 %
42.39 %
47.35 %
52.28 %

k = 4080
5.324 %
10.73 %
16.12 %
21.43 %
26.61 %
31.67 %
36.62 %
41.47 %
46.25 %
50.98 %

k = 6800
4.982 %
7.614 %
9.431 %
13.54 %
17.48 %
21.36 %
25.20 %
29.04 %
32.88 %
36.74 %

k = 340
1.942 %
3.951 %
6.029 %
8.179 %
10.41 %
12.71 %
15.10 %
17.57 %
20.13 %
22.79 %

k = 2040
1.613 %
3.267 %
4.961 %
6.697 %
8.477 %
10.30 %
12.17 %
14.09 %
16.06 %
18.08 %

k = 4080
1.393 %
2.816 %
4.269 %
5.753 %
7.269 %
8.818 %
10.40 %
12.02 %
13.67 %
15.36 %

k = 6800
1.278 %
2.578 %
3.901 %
5.249 %
6.621 %
8.018 %
9.441 %
10.89 %
12.37 %
13.87 %

k = 340
5.529 %
11.64 %
18.41 %
25.93 %
34.32 %
43.69 %
54.16 %
65.89 %
78.99 %
93.63 %

k = 2040
5.298 %
10.74 %
16.51 %
22.68 %
29.32 %
36.49 %
44.22 %
52.54 %
61.47 %
71.05 %

k = 4080
5.489 %
11.45 %
17.91 %
24.90 %
32.41 %
40.47 %
49.04 %
58.12 %
67.67 %
77.66 %

k = 6800
5.484 %
11.42 %
17.86 %
24.78 %
32.21 %
40.13 %
48.52 %
57.36 %
66.61 %
76.24 %

Таблица 1.2


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
2.598 %
5.316 %
8.162 %
11.14 %
14.27026
17.54928
20.99080
24.60497
28.40256
32.39503

k = 136
2.213 %
4.514 %
6.907 %
9.398 %
11.99 %
14.69 %
17.51 %
20.44 %
23.50 %
26.70 %

k = 204
2.047 %
4.170 %
6.372 %
8.657 %
11.03 %
13.49 %
16.06 %
18.72 %
21.49 %
24.37 %

k = 272
1.976 %
4.022 %
6.140 %
8.336 %
10.61%
12.97 %
15.42 %
17.96 %
20.59 %
23.33 %

Таблица 1.3


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
5.535 %
11.67 %
18.48 %
26.10 %
34.63 %
44.23 %
55.06 %
67.31 %
81.20 %
96.93 %

k = 136
5.533 %
11.66 %
18.47 %
26.06 %
34.56 %
44.10 %
54.84 %
66.97 %
80.66 %
96.12 %

k = 204
5.532 %
11.65 %
18.45 %
26.02 %
34.48 %
43.97 %
54.62 %
66.62 %
80.12 %
95.30 %

k = 272
5.530 %
11.64 %
18.43 %
25.98 %
34.40 %
43.83 %
54.40 %
66.26 %
79.56 %
94.47 %
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Таблица 1.4


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
3.803 %
7.867 %
12.21 %
16.87 %
21.86 %
27.21 %
32.96 %
39.14 %
45.77 %
52.90 %

k = 136
3.758 %
7.766 %
12.04 %
16.61 %
21.50 %
26.72 %
32.31 %
38.29 %
44.70 %
51.55 %

k = 204
3.711 %
7.660 %
11.87 %
16.35 %
21.12 %
26.22 %
31.65 %
37.45 %
43.63 %
50.22 %

k = 272
3.662 %
7.550 %
11.68 %
16.07 %
20.74 %
25.71 %
30.99 %
36.60 %
42.56 %
48.90 %

k = 340
3.610 %
7.437 %
11.49 %
15.79 %
20.35 %
25.19 %
30.32 %
35.75 %
41.51 %
47.61%

k = 2040
3.039 %
6.170 %
9.394 %
12.71 %
16.12 %
19.63 %
23.23 %
26.93 %
30.74%
34.64 %

k = 4080
3.441 %
6.966 %
10.57 %
14.23 %
17.95 %
21.72%
25.53 %
29.39 %
33.27 %
37.19 %

k = 6800
3.336 %
6.73 %
10.18 %
13.67 %
17.20 %
20.76 %
24.35 %
27.97 %
31.62 %
35.28 %

Таблици 1.1 – 1.4 представят резултатите отговарящи на модела по формула (1) и
четирите гранични условия отговарящи на фиг. 1. Аналогично в Таблици 2.1 – 2.4 са
представени резултатите за втория модел на разпределение на силата на триене. Първото
което прави впечатление е това, че увеличението на критичната сила при триене прието по
първия модел е значително по-голямо от това по втория. Това е логично и би могло са се
предвиди в известна степен от сравнението на формули (1) и (2). Друг интересен факт е, че
процентното увеличението на критичната сила е почти едно и също за случай 1 и случай 3 на
подпиране. Последното се дължи вероятно на симетрията в подпорните условия.
Таблица 2.1


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
2.081 %
4.234 %
6.464 %
8.772 %
11.16 %
13.64 %
16.20 %
18.85 %
21.59 %
24.43 %

k = 136
2.079 %
4.225 %
6.442 %
8.731 %
11.09 %
13.53 %
16.04 %
18.64 %
21.30 %
24.05 %

k = 204
2.076 %
4.215 %
6.417 %
8.684 %
11.01 %
13.41 %
15.87 %
18.39 %
20.98 %
23.62 %

k = 272
2.073 %
4.202 %
6.387 %
8.627 %
10.92 %
13.27 %
15.66 %
18.11 %
20.60 %
23.13 %

k = 340
2.070 %
4.187 %
6.352 %
8.560 %
10.81 %
13.10 %
15.42 %
17.77 %
20.16 %
22.56 %

k = 2040
1.840 %
3.644 %
5.404 %
7.113 %
8.767 %
10.36 %
11.90 %
13.37 %
15.09 %
16.53 %

k = 4080
1.836 %
3.625 %
5.361 %
7.036 %
8.647 %
10.19 %
11.67 %
13.08 %
14.43 %
15.72 %

k = 6800
1.750 %
3.274 %
4.609 %
5.793 %
6.865 %
7.854 %
8.781 %
9.662 %
10.51 %
11.32 %

k = 340
0.276 %
0.552 %
0.829 %
1.106 %
1.383 %
1.661 %
1.940 %
2.219 %
2.498 %
2.778 %

k = 2040
0.219 %
0.437 %
0.657 %
0.872 %
1.090 %
1.307 %
1.524 %
1.740 %
1.955 %
2.171 %

k = 4080
0.159 %
0.319 %
0.478 %
0.637 %
0.795 %
0.954 %
1.112 %
1.269 %
1.427 %
1.345 %

k = 6800
0.135 %
0.270 %
0.404 %
0.538 %
0.672 %
0.805 %
0.937 %
1.069 %
1.201 %
1.332 %

Таблица 2.2


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
0.463 %
0.928 %
1.396 %
1.866 %
2.338 %
2.813 %
3.290 %
3.769 %
4.251 %
4.734 %

k = 136
0.339 %
0.669 %
1.005 %
1.343 %
1.682 %
2.022 %
2.363 %
2.705 %
3.049 %
3.394 %

k = 204
0.289 %
0.579 %
0.869 %
1.161 %
1.453 %
1.747 %
2.042 %
2.337 %
2.633 %
2.931 %

k = 272
0.277 %
0.554 %
0.832 %
1.111 %
1.391 %
1.671 %
1.952 %
2.234 %
2.516 %
2.799 %
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Таблица 2.3


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
1.752 %
3.558 %
5.416 %
7.329 %
9.298 %
11.33 %
13.41108
15.55777
17.76675
20.03950

k = 136
1.748 %
3.550 %
5.402 %
7.308 %
9.269 %
11.29 %
13.35933
15.49192
17.68452
19.93834

k = 204
1.745 %
3.541 %
5.388 %
7.287 %
9.239 %
11.24 %
13.30630
15.42445
17.60026
19.83473

k = 272
1.741 %
3.533 %
5.374 %
7.265 %
9.208 %
11.20 %
13.25195
15.35528
17.51390
19.72856

k = 340
1.737 %
3.524 %
5.359 %
7.242 %
9.176 %
11.16 %
13.19619
15.28432
17.42532
19.61969

k = 2040
1.577 %
3.088 %
4.549 %
5.984 %
7.409 %
8.833 %
10.26 %
11.70 %
13.14 %
14.60 %

k = 4080
1.618 %
3.267 %
4.934 %
6.617 %
8.313 %
10.02 %
11.74 %
13.46 %
15.19 %
16.93 %

k = 6800
1.597 %
3.225 %
4.866 %
6.519 %
8.183 %
9.85 %
11.53 %
13.21 %
14.89 %
16.58 %

k = 2040
0.712 %
1.420 %
2.125 %
2.827 %
3.526 %
4.222 %
4.916 %
5.606 %
6.294 %
6.979 %

k = 4080
0.861 %
1.713 %
2.556 %
3.389 %
4.212 %
5.025 %
5.829 %
6.622 %
7.405 %
8.178 %

k = 6800
0.804 %
1.595 %
2.375 %
3.144 %
3.900 %
4.646 %
5.381 %
6.105 %
6.818 %
7.521 %

Таблица 2.4


0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1

k = 68
1.129 %
2.277 %
3.444 %
4.631 %
5.837 %
7.062 %
8.308 %
9.574 %
10.86 %
12.17 %

k = 136
1.108 %
2.232 %
3.375 %
4.534 %
5.711 %
6.906 %
8.119 %
9.349 %
10.60 %
11.86 %

k = 204
1.085 %
2.186 %
3.302 %
4.434 %
5.581 %
6.744 %
7.923 %
9.118 %
10.33 %
11.55 %

k = 272
1.062 %
2.137 %
3.226 %
4.329 %
5.450 %
6.577 %
7.721 %
8.879 %
10.05 %
11.24 %

k = 340
1.037 %
2.086 %
3.148 %
4.221 %
5.307 %
6.404 %
7.514 %
8.635 %
9.768 %
10.91 %

3. Анализ на резултатите и изводи
От представените резултати ясно се вижда, че влиянието на страничното триене при
определени обстоятелства се отразява значително върху стойността на критичната сила.
Процентното увеличение на критичната сила варира много в зависимост от винклеровата
константа, параметъра  и граничните условия. При триене прието по формула (1) влиянието
на силата на триене е осезаемо по-голямо в сравнение с използване на втория модел на
разпределение – по формула (2). Интересен факт е, че за двата симетрични случая на
подпиране процентното увеличение на критичната сила е почти едно и също. Това може да се
обясни с факта, че максималното напречно преместване при загуба на устойчивост и в двата
случая се реализира в едно и също сечение. Както може да се очаква с нарастване на
винклеровата константа влиянието на триенето върху критичния параметър намалява. Найзначително ефектът от осово разпределения товар вследствие страничното триене се отразява
при статическа схема проста греда. Докато увеличението на критичната сила е незначително
за ниски стойности на  , то за стойности близки до 1 имаме увеличение до 95% при първия
модел на разпределение на осовия товар и 24% при втория модел. Посочените резултати са
при най-ниските стойности на винклеровата константа. Именно загубата на устойчивост при
най-ниските стойности на винклеровата константа представлява интерес за практиката.
От направеното изследване се вижда, че вторият модел на разпределение на страничното
триене е много по-консервативен, но въпреки това при определени обстоятелства не е за
пренебрегване. При определени условия Reddy и Valsangkar съобщават, че увеличението на
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критичната сила може да достигне до 3 пъти. Това доказва, че изследвания в настоящата
работа ефект не е за пренебрегване.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ
ДВУПАРАМЕТРИЧНИ МОДЕЛИ НА ЗЕМНА ОСНОВА
Любен Любенов 1, Банко Банков 2, Константин Казаков 3
Резюме
Докладът разглежда някои двупараметрични модели използвани в софтуер за анализ на
строителни конструкции. Особенно внимание е отделено на приложната програма “Лира” и
реализураните в нея модели на еластична основа. Изборът върху двупараметричният модел е
основан на факта, че той съчетава в себе си изчислителната простота на винклеровия модел и
разпределителната способност на еластичното полупространство. Освен това въпреки, че
повечето съвременни инжинерни програми използват модела на Винклер е сравнително лесно
с такава програма да се симулира поведение на двупараметричен модел. За да постигнем
последното е достатъчно да се обърнем към физическото представяне на двупараметричен
модел предложено от Филоненко-Бородич. Разгледаният в доклада софтуер (“Лира”) предлага
много варианти на двупараметрични модели, в които двата коефициента се получават на
базата на физическите параметри на разглежданата земна основа. При получаване на
коефициентите в двупараметричния модел програмата предлага използването на моделите на
еластично изотропното полупространство и на линейно дефурмируемия слой. За всеки от
двата модела двата параметъра могат да се определят по три различни метода. При това
третият от посочените методи отчита уплътняването на земния масив в дълбочина. Освен
изброените методи програмата използва и формулата на О. А. Савинов. Наличието на такова
разнообразие при методите води до значителни разлики при параметрите, които понякога
достигат до 2 пъти. За всеки от предлаганите методи е изследвано влиянието на параметрите
на основата върху връхната конструкция. Резултатите са анализирани и са формулирани
някои изводи.
A COMPARATIVE STUDY FOR TWO PARAMETER MODELS
OF ELASTIC FOUNDATION
Lyuben Lyubenov, Banko Bankov, Konstantin Kazakov
Abstract
The paper presents some two parameter models used in software for analysis of building
structures. Primary the models used in the Lira program is discussed here. The two parameter models
combine the computational simplicity of Winkler type foundation and the distribution possibility of
the elastic half-space. Furthermore, although most of modern engineering programs use Winkler
model is relatively easy with such a program to simulate the behavior of two parameter foundation.
Discussed in a report Lira software offers many type of two parameter models in which both
coefficients are obtained based on the physical parameters of the foundation. Two different models
are used to obtain two parameters of elastic foundation Furthermore, for each of the two models both
parameters can be determined by three different methods. The third of these methods take into
account the compaction of soil in depth. Besides the above methods the program uses the formula of
O. Savinov. The existence of such a variety in the methods resulted in significant differences in the
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parameters that sometimes reach up to 2 times. For each of the proposed methods, the influence of
the parameters to the stress and strain of building foundation is examined. The results are analyzed
and some conclusions are formulated.
1. Въведение
Начинът, по който се моделира земната основа е от съществено значение за точното
отчитане на поведението на свързаната с нея строителна конструкция. От друга страна
сложното поведение на земната основа трудно би могло да се отрази достатъчно точно в
даден изчислителен модел.
В исторически план първият модел на земната основа е моделът на Винклер (Winkler).
При него се допуска, че деформацията във всяка точка от основата е пропорционална на
приложения в точката товар и не зависи от товарите приложени в съседни точки.
Математическия израз на това условие е:

q( x, y)  kv( x, y) ,

(1.1)

където:
v - вертикално преместване в точка с координати (x,y),
q - външен разпределен товар в точка с координати (x,y),
k - винклерова константа.
Другата крайност – безкрайно голяма разпределителна способност се предполага при
прилагане на другия много използван модел, този на еластичното изотропно
полупространство. И двата модела не отразяват точно поведението на земната основа, чиято
разпределителна способност има крайна големина. Този факт води до разработването на
множество дву и три параметрични модели целящи да примирят двете крайни тенденции
изразени от моделите на Винклер и еластичното изотропно полупространство. В настоящата
работа ще се спрем само върху двупараметричните модели. При разработването им се следват
два основни подхода. При единия, като основа за двупараметричния модел се приема този на
Винклер, като допълнително се осигурява връзка между отделните пружини. Такива са
моделите предложени от Филоненко-Бородич (1940, 1945), Hetenyi (1946), Пастернак (1954),
Kerr (1964). Другото направление взема за основа модела “еластично изотропно
полупространство”, като са направени някои опростявания по отношение на разпределението
на напреженията и деформациите. Пример за такива модели са тези предложени от Reissner
(1958) и от Власов и Леонтьев (1966). В настоящият доклад се разглеждат двупараметрични
модели използвани в специализираните софтуерни приложения. По-конкретно ще се спрем на
теоретичните моделите залегнали в програма “Лира”. Програмата предлага много варианти на
двупараметрични модели, в които двата коефициента се получават на базата на физическите
параметри на разглежданата земна основа. При получаване на коефициентите програмата се
базира на използването на моделите на еластично изотропното полупространство и на
линейно дефурмируемия слой. За всеки от двата модела двата параметъра могат да се
определят по три различни метода. При това третият от посочените методи отчита
уплътняването на земния масив в дълбочина. Освен изброените методи програмата използва и
формулата на О. А. Савинов.
Всеки от методите за определяне на двата параметъра се базира на хомогенизиране на
земния масив, чрез въвеждане на еквивалентни стойности на деформационния модул и
коефициента на Поасон:
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където:
hi - дебелината на разглеждания слой,
 z,i -вертикалното напрежение в разглеждания слой,

 - коефициент на Поасон,
E - еластичен деформационен модул,
n -броя земни пластове.
n

H   hi , като сумирането продължава до достигането на скала или до дълбочина равна
i 1

на активната зона на деформациите.
Определянето на активната зона става по модела линеино деформируемо
полупространство (при спазване на изискванията залегнали в СНиП 2.02.01-83 или СП 50101-2004) или по модела на линейно деформируемия слой.
Определянето на параметрите по Метод 1 е базирано на формулите:
C1 

E
,
H (1  2 2 )

(1.4)

C2 

EH
.
6(1   )

(1.5)

В основата на Метод 2 лежи познатата формула, изразяваща физическия смисъл на
винклеровата константа:
C1 

F
,
s

(1.6)

където:
s - вертикално преместване,
F - вертикален товар на повърхността на полупространството.
Вертикалното преместване се определя по формулата:
H

s    z dz ,

(1.7)

0

където:
 z - послойните деформации на земния масив.
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Те могат да се определят например по метода на Федоровски:

   0
 E
z   e
p   0   pc
 c

 Ee
E0

при   pc
(1.8)

при   pc

където:
 - сумарното ефективно вертикално напрежение,
 0 - началното ефективно вертикално напрежение, преди прилагането на товара,

 p - допълнителното ефективно вертикално напрежение,
E0 - общ модул на деформации,
E - еластичен деформационен модул,
E  8E0
 - коефициент, отразяващ степента на стеснените странични деформации; изменя се в
диапазона от 0,7 до 1.

По същество израза за  z (формула 1.8) отчита нелинейните свойства на земната основа.
Вторият параметър в модела се получава по формула (1.5).
Метод 3 се различава от Метод 1 единствено в определянето на средната стойност на
деформационния модул, като целта е да се отчете по-голямото уплътняване в дълбочина.
Същността на метода се състои във въвеждането на поправъчен коефициент изменящ се в
дълбочина по параболичен закон:

u

11z 2
 1,
H с2

(1.9)

Според създателите на програмата последният метод цели да отстрани недостатъците на
първите два.
Последната възможност предвидена в “ЛИРА” е определяне на параметрите по
формулата на Савинов. Тук първо се определя средния коефициент на коравина на база
зададените коефициенти на коравина за всеки от слоевете (определен по [8]) в рамките на
активната зона. Коефициента C1 за правоъгълен фундамент се определя по формулата:

 2(l  b)  q
C1  C0 1 
,

lb  p0


(1.10)

където:
C0 - коефициент на коравина, зависещ от типа на почвата
p0 - напрежението под опитна щампа,
q - средно напрежение под основната плоскост,
l, b - размерите на фундамента.
Вторият параметър C2 се определя отново по формула (1.5)
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2. Числен пример
Разгледана е фундаментна плоча с размери в план 30/16 м. Геоложкият профил на
основата е представен на фиг.1. При така зададения гроложки профил са изчислени
параметрите на земната основа C1 и C2 в програма “Лира” за всеки един от разгледаните
методи. Резултатите са представени таблично (табл.1).
За зададената геология схемата на линейнодеформируемия слой в програмата се оказва
неудачна за използване, а методът на Савинов се препоръчва да се използва при динамично
натоварване.

фиг.1
Таблица 1
Метод 1
Метод 2
Метод 3

По СНиП 2.02.01-8
2209,33 т/м3
527,185 т/м3
3
2262,94 т/м
539,976 т/м3
7096,14 т/м3
1693,26 т/м3

По СП 50-101-2004
3180,75 т/м3
758,981 т/м3
3
3257,92 т/м
777,396 т/м3
7096,14 т/м3
1693,26 т/м3

Определени са разрезните усилия в плочата при различните стойности на параметрите
на земната основа, както при двупараметричен така и при винклеров модел. Получените
разрезни усилия за двупараметричните модели са както следва:
- За Метод 1 по СНиП 2.02.01-8
max M x  175 t.m / m , min M x  276 t.m / m , max M y  277 t.m / m , min M y  208 t.m / m
- За Метод 3 по СНиП 2.02.01-8
max M x  105 t.m / m , min M x  195 t.m / m , max M y  172 t.m / m , min M y  190 t.m / m
- За Метод 1 по СП 50-101-2004
max M x  151 t.m / m , min M x  249 t.m / m , max M y  238 t.m / m , min M y  205 t.m / m
- За Метод 3 по СП 50-101-2004
max M x  105 t.m / m , min M x  195 t.m / m , max M y  172 t.m / m , min M y  190 t.m / m
675

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

При еднопараметричен модел стойностите са:
- За Метод 1 по СНиП 2.02.01-8
max M x  143 t.m / m , min M x  213 t.m / m , max M y  248 t.m / m , min M y  171 t.m / m
- За Метод 3 по СНиП 2.02.01-8
max M x  97 t.m / m , min M x  171 t.m / m , max M y  166 t.m / m , min M y  169 t.m / m
- За Метод 1 по СП 50-101-2004
max M x  129 t.m / m , min M x  201 t.m / m , max M y  219 t.m / m , min M y  172 t.m / m
- За Метод 3 по СП 50-101-2004
max M x  97 t.m / m , min M x  171 t.m / m , max M y  166 t.m / m , min M y  169 t.m / m
Тъй като резултатите по Метод 1 и Метод 2 се различават незначително тук са
представени само разрезните усилия при параметри получени по Метод 1.
3. Изводи
От численият пример е видно, че разликата в разрезните усилия при различните
двупараметрични модели достига до 60%. От друга страна разликата между огъващите
моменти за съответните еднопараметрични и двупараметрични модели е от порядъка на 25%.
При това винклеровия модел дава по-ниски стойности за разрезните усилия, което води до
извода, че при възможност винаги е за предпочитане използването на двупараметрични
модели или модифициран винклеров модел.
Големите разлики при различните модели ни навеждат на извода, че към моделирането
на земната основа следва да се подхожда много внимателно и отговорно. Като следствие от
това, че обикновенно няма ясни и еднозначни препоръки за използването на различните
модели произлиза необходимостта от вариантно проектиране и използване на граничните
диаграми при оразмеряване.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕЛИМИ СИСТЕМИ
ПО СИЛОВ МЕТОД С ПОМОЩТА НА MATCAD
Любен Любенов 1, Ясен Михайлов 2
Резюме
Докладът разглежда специализираната математическа програма MathCAD във връзка с
възможностите и за използване в обучението по строителна статика. Изборът на MathCAD е
обусловен от добрите графични и изчислителни възможности, както и от удобния
ползвателски интерфейс. Освен това програмата разполага с възможности за интегриране с
EXCEL и MATLAB. Идеята при ползването на математически софтуер в обучението по
механика е да се пренесе извършването на еднотиптине изчислителни процедури в MathCAD.
По този начин имаме възможност да се съсредоточим върху важните теоретични постановки,
както и върху анализа на решението. Математическият софтуер също ни позволява
сравнително лесно извършване на параметрично изследване. За илюстриране на някои от
възможностите на MathCAD в обучението по строителна механика е решен ислен пример.
Разгледано е решение на статически неопределими системи по силов метод. Функциите на
огъващия момент по участъци (от външното натоварване и от единичните състояния) в
основната система са представени в матрична форма. Коефициентите на податливост са
пресметнати чрез интегралите на Мор ползвайки аналитичните изрази за моментите.
Каноничната система е решена като матрично уравнение, но със същия успех може да се
използва метода на Крамер или метода на Гаус.
Анализирайки предимствата на такъв подход при преподаването на дисциплината
“строителна статика” стигаме до следните изводи: решението с MathCAD е много покомпактно, на практика е освободено от грешки при изчислението при въведени верни данни;
фокуса се измества от изчислението към анализирането на задачата и спомага за по трайни и
задълбочени знания по дисциплината.
ANALYSIS OF STATICALLY INDETERMINATE SYSTEM
UNDER FORCE METHOD USING MATCAD
Lyuben Lyubenov 1, Jasen Mikhailov 2
Abstract
This article examines the specialized mathematical program MathCAD and possibilities for use
in structural mechanics. The choice of MathCAD is determined by the best graphics and computing
capabilities, as well as convenient to user interface. Moreover, the program has the potential to
integrate with EXCEL and MATLAB. The idea in the use of mathematical software in teaching
mechanics is to performing computational procedures in MathCAD. Thus we can focus on the
important theoretical as well as on the analysis of the solution. The mathematical software also
allows us to fairly easily perform parametric study. To illustrate some of the capabilities of
MathCAD in teaching mechanics we solved one numerical example. Solution of statically
indeterminate systems by force method is considered. The functions of the bending moment in the
1
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main system are represented in a matrix form. The flexibility matrix is calculated by Mohr integrals
using analytical expressions for the moments.
Analyzed the advantages of such an approach in the teaching of the discipline we come to the
following conclusions: the solution obtained by help of MathCAD is much more compact and
practically free from errors; focus shifts from the calculation to analyze the problem and helps in
lasting and profound knowledge of the subject.
1. Въведение
В последно време в световен мащаб се наблюдава все по-широко прилагане на
специализиран математически софтуер, както в изследователската работа така и в обучението
на различни инженерни специалисти. Сред най-често прилаганите програми се нареждат
Maple, MATLAB, Mathematica и MathCAD. В настоящият доклад се демонстрира
възможността за ползване на математически софтуер в обучението по строителна механика.
Идеята при ползването на математически софтуер в обучението по механика се състои в
следното: извършването на еднотиптине изчислителни процедури става с помощтта на
математическата програма, като по този начин имаме възможност да се съсредоточим върху
важните теоретични постановки. Математическият софтуер също ни позволява сравнително
лесно извършване на параметрично изследване. Използването на специализиран
математически софтуер притежава и предимството, че в сравнение с широко използваните
програмни езици с общо предназначение са много по-лесни за усвояване.
В настоящата работа се демонстрира използването на MathCAD за решаване на задачи
от областта на строителната механика. Изборът на MathCAD е обусловен от добрите
графични и изчислителни възможности, както и от удобния потребителски интерфейс. Освен
това програмата разполага с възможности за интегриране с EXCEL и MATLAB.
2. Същност на идеята за ползване на MathCAD за решаване на СНС по силов метод
Идеята ще демонстрираме на базата на конкретен числен пример:
Да се определят разрезните усилия за показаната на фиг. 1 статически неопределима
система. Външното натоварване и инерционните характеристики на конструкцията са както
следва:
q  5 kN / m , I  0,016 m 4 .

Фиг. 1
Показаната на фиг.1 рамка е три пъти статически неопределима. На същата фигура е
представена и една от възможните и основни системи. Добре известно е, че за да бъдат двете
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представени системи еквивалентни трите хиперстатични неизвестни трябва да удовлетворяват
системата канонични уравнения:

(2.1)

 11 X 1   12 X 2   13 X 3  1F  0
 21 X 1   22 X 2   23 X 3   2 F  0 .
 31 X 1   32 X 2   33 X 3   3 F  0

В класическите учебници по строителна статика определянето на, коефициентите и
свободните членове в (2.1) се предшества от построяването на единичните диаграми в
основната система (фиг. 2). След това диаграмите се умножават по правилото на Верещагин

Фиг. 2

Фиг.3
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Тук ще приемем друг подход. За да се възползваме от възможностите на MathCAD ще
изразим разрезните усилия в аналитичен вид. За целта ще разделим конструкцията на
участъци. За всеки от участъците въвеждаме подходяща локална координатна система (фиг. 3)
и записваме аналитичните изрази за разрезните усилия. Коефициентите на податливост и
преместванията от външните сили по направлени на неизвестните получаваме от интегралите
на Максуел-Мор:

Mi M j

(2.2)

i j   

(2.3)

iF   

EI

ds ,

M i M F0
ds .
EI

Удобно е да запишем огъващите моменти под действие на единичните сили и външното
натоварване в матрична форма:

(2.4)

 2 0,8 

0,2
0,2

 x 1 
x
x 
 
5
5
5
5


M 1( x) : 
 0,8 x
 0,2 x  1  0,2 x  .


x
0
1





(2.5)



 0 
M F ( x) :  0  .
 qx 2 


 2 

В общия случай матрицата (2.4) е с размерност n  m , където n е степента на статическа
определимост, а m е броя на участъците на които разделяме основната система.
Коефициентите на податливост и преместванията в основната система причинени от
външното натоварване определяме по (2.6) и (2.7):
m Lk

(2.6)

 i , j :  
k 1 0

I
M 1( x) k ,i M 1( x) k , j dx ,
Ik

m Lk

(2.7)

Fi :  
k 1 0

I
M F ( x) k M 1( x) k , j dx .
Ik

В горните формули с Lk е означена дължината на участъците на който сме разделили
основната система задедена във векторна форма (2.8). По подобен начин е зададен и
инерционния момент I k (2.9) по участъци, където с k сме означили съответния участък:
(2.8)

 L1 
Lk :  L 2 ,
 L3
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където:
L1 : 2 5 , L2 : 3 и L3 : 4 .

(2.9)

 I 
I k : 1.5 I  .
 2 I 

Системата канонични уравнения (2.1) се решава като матрично уравнение по формулата:
(2.10)

X :  1 .

В конкретния случай, който разглеждаме хиперстатичните неизвестни се получават:

(2.11)

 5,71 
X :   8,06  .
 2,73

Окончателните разрезни усилия в статически неопределимата система получаваме също
аналитично с помощта на израза:
n

(2.12)

M ( x, k ) : M F ( x) k   X i M 1( x) k ,i .
i 1

По същия начин бихме могли да решим системата при температурно въздействие или
преместване на опорите. Също така лесно бихме могли да решим системата при
едновременното им въздействие, както и да извършим параметрично изследване. В
допълнение при определяне на  i j можем лесно да отчетем и приноса на напречните и
надлъжни усилия:
(2.13)

 i j :  

MiM j
EI

ds   

Ni N j
EA

  

Qi Q j
GA

.

Не представлява проблем и извършването на деформационната проверка.
3. Заключение.
Предложеният в настоящата работа подход с използването на математически програми
за решаване на задачи по строителна механика извежда на преден план следните предимства:
много лесно се осъществява параметрично изследване на разглежданата система; решението е
точно при верни изходни данни, не се изискват специфични познания по програмиране.
Разгледания метод би могъл с незначителни промени да се реализира на всеки специализиран
математически софтуер.Наред с изброените в началото на доклада комерсиални продукти за
целта могат да се използват и редица добри безплатни аналози.
Анализирайки предимствата на пазгледания подход при преподаването на дисциплината
“строителна статика” стигаме до следните изводи: решението с MathCAD е много покомпактно, на практика е освободено от грешки при изчислението при въведени верни данни;
фокуса се измества от изчислението към анализирането на задачата и спомага за по трайни и
задълбочени знания по дисциплината.
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СТРОИТЕЛНО- КОНСТРУКТИВНИ ПРОГРАМИ С ОТВОРЕНА АРХИТЕКТУРА
ЗА РЕШАВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНИ ЗАДАЧИ, АНАЛИЗ И
ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И КОНСТРУКЦИИ
Ясен Михайлов 1, Любен Любенов 2
Резюме
Докладът разглежда прилагане на компютърния софтуер TEDDS за проектиране и
изчисление на строителни елементи и конструкции, както и анализ на възможностите му в
тази област. Това е приложение, написано от строителни инженери за строителни инженери.
В програмата са вплетени много инженерни норми, математически формули и логически
функции, които спомагат за лесната работа и точни резултати. Едно от главните достойнства
на програмата е възможността крайният потребител сравнително лесно да добавя свои
функции, формули и диалогови прозорци. По този начин се получава значително увеличаване
на функционалността на програмата.
BUILDING CONSTRUCTION PROGRAMS OPEN ARCHITECTURE
FOR SOLVING ENGINEERING PROBLEMS, ANALYSIS
AND DESIGN OF ELEMENTS AND STRUCTURES
Jasen Mikhailov, Luben Lyubenov
Abstract
The report examines the application of computer software Tedds design and calculation of
structural elements and structures and an analysis of its capabilities in this area. This is an application
written by engineers for engineers. The program incorporates the many engineering standards,
mathematical formulas and logic functions that are conducive to easy operation and accurate result.
Инсталиране
Продуктът може да се свали от официалната страница на разработчика, с пробен период
от 45 дни. След изтегляне на инсталационният файл и стартиране под Administrator за
потребители на опреационни системи
Windows 7 & Windows 8, следва
разархивиране на файловете и
автоматично
включване
на
инсталатор. Следват се стъпките на
инсталатора. Версия 14 на продукта
има
възможност
за
локална
инсталация
на
една
станция,
инсталация на USB носител за
използване на няколко машини и
инсталация на сървър за мрежови
достъп (Фиг. 1).
Фиг. 1. Инсталационен екран
1
2

Ясен Михайлов, София, ул. Суходолска 175, e-mail: jmikhailov@vsu.bg
Гл. ас. д-р инж Любен Любенов, София, ул. Суходолска 175, lyubo_el@abv.bg
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Първи стъпки
Проектиране на стоманен профил, анализ на стоманената греда.

Стартирате програмата, избирате TEDDS, след това TEDDS Start Page. Избира се New
Documents. Инструкциите за използване на TEDDS се показват в десния панел. Всички
изчислителни модели се показват в лявата част на прозореца. За да изберете модел за
изчисление просто натискате дадената папка в списъка, за да го отворите, след което
щракнете върху една от позициите , за да изберете метода за изчисление(Фиг. 2). От списъка,
съдържащ изчислителни модели избирате Steel member design (BS5950).

Фиг. 2. Изчислителни модели
Интерфейс за автоматично изчисление. Интерфейсът е интуитивен и лесен за
използване. Фиг.3 показва някои от възможностите му. За изчисление всички стойности се
въвеждат в началната страница на интерфейса.
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Фиг. 3. Интерфейс
Пример за изчисление:
Въвежда се Design bending moment 135 kNm.
Въведете Design shear force 60 kN.
Накрая за Axial load, изберете Compression и въведете стойност от 40 kN.
Трябва да изберете раздел, за да направите това отидете на бутон Section това Data List.
При промяна на стойностите и опциите за вашия изчислителен модел резултатите от
изчисленията незабавно се актуализират.

Фиг. 3. Data List
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You are now looking at a Data List : a tool that allows you to choose a section and see its
properties at the click of a Data List: Това е един инструмент, който ви позволява да изберете
една точка и да видите нейните свойства. Тук ще намерите всички видове инженерни данни,
необходими на TEDDS за изчисления, there списъци с данни за болтове, арматурни пръти,
профили на дървен материал и др. However, they all button. В този случай, 250 x 150 x10 RHS и
300 x 200 x 6 RHS може да се окаже достатъчно
1. Click the Rectangular Hollow Section section type ‐ this is known as the Data List page you
require. 1. Натиснете Rectangular Hollow Sections
2. Select the size and thickness you require. 2. Изберете размера и дебелината.
3. Click on the Details button to see all the properties of the selected section – (note that the
details window 3. Щракнете върху бутона Детайли, за да видите всички свойства на избрания
раздел.
4. Check the properties of both sections. The 300 x 200 x 6.0 RHS section is lighter and may be
preferred – choose 4. Проверете свойствата на двете секции. 300 x 200 x 6.0 RHS е подходяща.
Изберете секцията и натиснете Select.
5. The Number of sections option allows you to design beams using two or more sections.
5. Number of sections: тази опция позволява да проектирате греди с използването на две или
повече секции. In this example a single section is sufficient so no change is required. В този
пример една секция е достатъчна, така че не е необходима промяна.
6. Дължината на секцията е 8000 милиметра по подразбиране, променете я на 5000 mm,
както за both the major and minor axes.основните, така и за второстепенните оси.
7. The calculation results show that the section is passing all the checks but you have not yet
set the effective length factors for compression buckling. 7. Резултатите от изчисленията показват,
че секцията преминава всички проверки, но все още не е оптимална. Щракнете върху бутона
... Design Options.
8. Leave most of the values as default but change the value for K to 0.85, by typing or using
the drop lists. 8. Оставете повечето от стойностите по подразбиране, но променете стойността
за K до 0.85.
9. Click OK to return to the main page of interface and check the calculation results.
9. Щракнете върху OK за да се върнете на главната страница на интерфейса за проверка на
резултатите от изчисленията.
10. You can now choose the level of output you require by clicking the Output options...
button. 10. Изберете Output Options.
Автоматични изчисления и библиотеки
You have probably realised by now that this calculation caters for all kinds of steel sections,
dimensions and When you use a calculation like this, Tedds automatically chooses the appropriate
items for your options and input, and puts them together to make up the complete design. TEDDS
автоматично избира най-подходящите елементи за вашите данни, и ги съчетава, за да
постигне цялостно и адекватно решение на зададената задача.
11. Accept the results and continue. 11. Finish
Tedds Quick Start GuideExamining Finished Calculations Преглед на крайния резултат:
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Фиг. 4. Finished Calculations
Д13. There's another really important point to note about the calculations displayed – they
don't just show you Друг важен момент е, че при изчисленията не се показват само крайните
резултати а и начинът по който те са получени. Така ще знаете точно как сте получили даден
резултат и къде да го приложите след това. Това е основната причина, поради която TEDDS е
толкова популярна сред инженерите по света.
You will find Data Lists for all kinds of engineering data throughout Tedds calculations;
Re‐Calculating Преизчисляване
Changes are a fact of life for engineers, they always have been, and they always will be!
Промените са част от живота за инженера, те винаги са били и винаги ще бъдат! You need to
be able to take account of any changes and update your calculations quickly. Трябва да се взимат
под внимание всякакви промени и да се актуализират изчисленията. With Tedds this is no
problem. С TEDDS това не е проблем. Чрез функцията преизчисление Re-Calculate това става
бързо и лесно. Изчисленията ще се появят отново и цялата последно въведена информация.
След това ще можете да промените желаните от вас входни данни за преизчисляване.

Фиг. 4. Re-calculate
ЧЧThe calculation will run again, but this time all the information you entered last time is
remembered. 2. Change the distances between restraints to 5100 mm.
Hidden Text Скрит Текст
You may have noticed the following message at the end of the Progress Log text: “Note: some
calculations may be in hidden text” Някои от изчисления могат да бъдат в скрит текст.
ВсичкиAll the calculations performed by Tedds are available in the output and in general so they are
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– but at times some изчисления, извършвани от TEDDS са налични за преглед ,но междинните
такива биват скрити за да не се претрупват изходните данни в превюто. За да визуализирате
всички изчисления трябва да следвате следните стъпки. intermediate calculations are hidden to
reduce the amount of output. 1. Open the applications View menu then use the Hidden Text option
and examine the check again. Отворете менюто View приложения след това да изберете Hidden
Text. You will see all the hidden text underlined with dashed lines. Вие ще видите, всички данни,
подчертани с прекъснати линии.
Професионален изглед и печат
Obviously you want professional looking printed output. 1. Click the Header button
highlighted above – this opens a dialog where you can enter the information you want. Щракнете
върху бутона Header - това отваря диалогов прозорец, където можете да въведете
информацията, която искате.
Enter the project details shown below, or something similar, for your header.Въведете
подробностите по проекта, адрес или други данни.
3. On the Template page you will see the Tedds template which your calculations will use and
the logo file whichНа страницата Template ще видите шаблона TEDDS който вашите
изчисления ще използват и логото на файла, койтоTedds will add to the template. TEDDS ще
добави към шаблона. You can change the template and logo if necessary – click this tab and check
Можете да смените шаблона и логото ако е необходимо.
7. Select File/ Print Preview to see how it will look printed. Изберете File / Print Preview, за
да видите как ще изглежда отпечатаният документ. If necessary open the Header Properties
dialog and Ако е необходимо, отворете диалоговия прозорец Header Properties и change the
Scale of the logo to make it fit the template correctly.променете мащаба на логото, за да се
побере на шаблона правилно. Once the template and logo are correct Print След като шаблона и
логото са верни натиснете Print.
Saving and Output Options
Записване и Изходни данни
You can save every Tedds calculation to a unique file that you can recall and edit any time in
the future. Можете да запишете всеки изчисление от TEDDS на уникален файл, който да
извикате и редактирате по всяко време в бъдеще. The file Файлът е с extension разширение
(.TED). 1. Save your file and give it a name ‐ it's a good idea to save all the examples you will
produce in the course of Запазете файла, 2. The output you see in the document can be printed
direct to a printer, but you have other options. документът може да бъде отпечатан директно на
принтер, но има и други опции. 3. Click the drop‐down button adjacent to Send To on the toolbar
to view these. Щракнете върху бутона Send To от лентата с инструменти, за да видите тези
възможности. 4. Choose the option of sending the output to Word and experiment with the other
options if you wish. Изберете опцията за изпращане на изходните данни към Word или
експериментирайте с други опции, ако желаете. Once Вкараните в документ Word данни
можете да редактирате, колкото пъти желаете.
The Header & PrintingPerforming a New CalculationWriting Tedds Calculations ‐ Stage
1 Създаване на ваши изчисления
След като сте вложили сили и време в писане на ваши собствени изчисления, можете да
ги използвате и променяте по всяко време. Няколко прости примери за въвеждане на
основните изчисления with Tedds for Word.с TEDDS за Word. We then create a “real‐world”
example, covering the main features of writing effectiveRunning Tedds for WordTo write
calculations you need to use Tedds for Word.За да ги напишете, ще трябва да използвате TEDDS
688

Международна научна конференция
„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения”, 11 ÷ 13септември 2014 г., Варна

International Conference on Civil Engineering Design and Construction (Science and Practice),
11 ÷ 13 September 2014, Varna, Bulgaria

за Word.
The Tedds interface (Tedds for Word 2002 ‐ 2003)Интерфейсът (TEDDS за Word 2002 2003)
Необходимите инструменти се намират в лентата с инструменти TEDDS Calcs, или
лентата с инструменти Format Tedds :
На фигура.5 If you are using Tedds for Word 2002 ‐ 2003 the main toolbars and components
you will need to use in this exerciseYou will find a Word Document open, which looks very similar
to the Tedds output document. Се вижда Word документ, който изглежда подобен на изходния
документ на TEDDS. Документът може да бъде редактиран по същия начин като този в
TEDDS, като кликнете на Header Calc Sheet и бутона Tedds Format от лентата с инструменти.
TEDDS следва стандартните математически правила и използва стандартни
математически оператори. Например 1 + 2 ще се добавя 1 към 2. За да напишете уравнение,
използвайте знака “=”, както и да се уточни мястото, където искате да видите отговора,
използвате ”?” символ.For example: Например: 1 + 2 =?

Фиг. 5. TEDDS за Word 2002 – 2003

Фиг. 6. TEDDS за Word 2007 - 2010
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Когато се изчисли това уравнение “?” ще бъде заменен с отговор. За да се изчисли
уравнение в TEDDS, можете да използвате една от няколко икони: Щракнете върху Calc All
бутон, за да се изчисли уравнението: 1 + 2 = 3.0003.
Заключение:
Наблюдава се увеличаване на разнообразието от специализирани инженерни програмни
продукти, позволяващи изчисляването и конструирането на елементи и конструкции. При
изчисляването на конкретните примери с използване на програмния продукт TEDDS, могат
да се направят следните заключения:
- при използване на съвременните компютърни програми за изчисления и
пресмятания работата с тях е максимално опростена и се извърша за много кратко
време;
- при реалистично визуализиране на конкретна задача, работещият с програмната
среда е улеснен максимално от опростеният интерфейс и минималните изисквания
за въвеждане на данни. Това се дължи на факта, че за всеки вложен елемент в
проектирането и изчислението не трябва да се задават множество параметри
(размери, положение в пространството, запълване, материал, цвят и др.). Въвеждат
се основните базови стойности и те са достатъчни за изграждането на обективен
резултат от изчисленията. Разработените програмни средства дават възможност за
максимално и конкретно изчисление. Работещият с продукта не трябва да има
специални умения и компетентентност, а само базови умения и ниво на познания в
областта. Обработката на крайния резултат не отнема много време за получаването
му.
ЛИТЕРАТУРА:
[1] Уеб сайт на програмния продукт “Tedds - CSC” – http://www.cscworld.com
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