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АНАЛИТИЧЕН И ГРАФИЧЕН СПОСОБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
ПАРАМЕТРИТЕ НА ПЕРСПЕКТИВНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Янко Зл. Милев 1, Наташа Ст. Бакларова 2
Резюме
Перспективните изображения се прилагат често при изготвяне на работна документация
в архитектурата, за документиране на архитектурно-историческо наследство и в
строителството.
В настоящата разработка е разгледано едно конкретно приложение на аналитичен и
графичен способ за определяне параметрите на перспективните изображения. По-конкретно
разгледан е способ за намиране уравненията на правите, върху, които лежат ръбовете на
перспективните изображения на конкретни геометрични тела. Разгледано е конкретно
геометрично тяло в случая – куб. Намерени са и анализирани параметрите на перспективното
изображение на избраното геометрично тяло. Направените изводи и обобщения са на базата
на различните разгледани случаи на разположение на тялото, спрямо наблюдателя и
перспективната равнина.
Направените изводи и обобщения могат да се ползват, както в процеса на обучение на
студентите от специалностите Строителство на сгради и съоръжения и Архитектура, така и от
работещите в тези области специалисти.
ANALYTICAL AND GRAPHICAL METHODS FOR DETERMINING
THE SIZE OF PICTORIAL ILLUSTRATIONS
Yanko Zl. Milev, Natasha St. Baklarova
Abstract
Perspective images are often applied in the preparation of working documentation of
architecture, documentation of architectural heritage and in construction.
This paper discussed a specific application of analytical and graphical method for determining
the parameters of perspective images. Specifically discussed is a way to find the equations of the
lines on which lie the edges of perspective images of specific geometric bodies. Addressed
specifically geometric body in the case - kub. Found and analyzed parameters of perspective image
of the selected geometric body. Conclusions and generalizations are based on the different cases
examined at the disposal of the body relative to the observer and the perspective plane.
Conclusions and generalizations can be used both in the learning process of students majoring
in construction of buildings and facilities and architecture, and by working professionals in these
areas.
Един от най-сложните практически проблеми е определянето на параметрите на
перспективни изображения на различни тела. Решаването на подобни задачи се налага както
при разработване на работни документации в архитектурата, документиране на обекти на
културно историческо наследство – археологически разкопки, архитектурни паметници от
отминали епохи , така и в процеса на самото строителство.
В настоящата разработка се предлага комбиниран аналитичен и графичен способ за
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определяне параметрите на перспективните изображения. По конкретно зададено
геометрично тяло чрез използване на знанията за построяване на перспективно изображение и
знания от аналитичната геометрия могат да бъдат определени координатите на точките,
явяващи се върхове на перспективното изображение, както и уравненията на правите върху,
които лежат ръбовете на перспективното изображение.
От тази проблематика не се изключват и редица фундаментални философски
(гносеологически, естетически) и исторически въпроси, проектирани в сферата на
перспективата като: развитие на пространствените представи като част от еволюцията на
човешкото съзнание, развитие на интерпретацията на пространството в пластическите
изкуства, историческото развитие на перспективната теория, възпитанието на не художника в
пространствено мислене, специалното възпитание на художника и други, които се смятат
също за основни в обхвата на перспективната наука. Заедно с тези, в най-широката
перспективна проблематика се включват и много въпроси от редица науки и дисциплини,
явяващи се помощни в перспективната теория, както и такива, които се пораждат и като
следствие от тази теория и от неизчерпаемата природа на пластичните изкуства.
По този начин изграждането на перспективни изображения и намирането на
координатите на върховете, уравненията на ръбовете, както и уравненията на равнините се
явява помощно средство по отношение на решаването на различни практически задачи, в това
число и задачи свързани със строителството и архитектурата.
Заедно с това общият дух на дисциплините Дескриптивна геометрия и Аналитична
геометрия е такъв, че той трябва да спомогне за развитието на пространственото мислене у
студента и да създаде у него съвременен творчески мироглед и активно отношение към
решаването на конкретни практически задачи, свързани с архитектурата, строителството,
които са така необходими в творческия процес.
Целта на настоящата разработка е да се покаже един по-различен подход за намиране
параметрите на перспективни изображения, чрез използване на аналитичен и графичен
способ. Намерени са математически модели за определяне параметрите на перспективното
изображение на куб, различно разположен спрямо проекционната равнина
За целта е извършена идентификация на перспективно изображение на конкретно
ръбесто тяло, в случая куб и са определени параметрите на перспективното му изображение.
Работата свързана с определяне параметрите на перспективно изображение включва
разглеждането на различни разположения на куба спрямо перспективната равнина SS 1 Н.
Приети са следните означения А G = n /разстоянието от върха на куба А до
перспективната равнина. Точка G е пробода на перпендикуляра с перспективната равнина/ и
HG = m. В зависимост от дължината на отсечката n разглеждаме следните случаи: n да бъде
по-малко от диагонала на основата, в случая диагонала на квадрата, определящ стените на
куба и n да бъде по-голямо от този диагонал.
Методиката включва и друга класификация относно ъгъла под който е наклонен куба
спрямо перспективната равнина. Разглеждан е един конкретен случай, когато този ъгъл е 45
градуса и по-общият случай, когато кубът е наклонен под произволен ъгъл  спрямо
перспективната равнина.
Случаят, когато n е по-малко от диагонала на основата /квадрат/ и кубът е наклонен
0
спрямо перспективната равнина под ъгъл 45 градуса /т.е.  (SS 1 , А В )=45 / е класифициран в
следните подслучаи: n=0 и m=0 /в по-общият случай с параметрични стойности/; n>0 и m=0;
n<0 и m=0; n=0 и m>0; n=0 и m<0; n>0 и m<0; n>0 и m>0; n<0 и m>0; n<0 и m<0, където точка
G – прободна точка на перпендикуляра спуснат от върха А на куба към перспективната
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равнина е взета за отправна точка спрямо която са определени възможните случаи за n и m. За
последните два случая са разгледани две възможности: когато върховете А , М и С , P лежат
в различни полуравнини относно перспективната равнина и когато лежат в една и съща
полуравнина относно перспективната равнина, разположени между успоредните прави SS1 –
лежаща в перспективната равнина и теренната права t.
В настоящата разработка е предложен за разглеждане един от споменатите случаи, а
именно случая, когато n по-малко от диагонала на основата /многоъгълник/ и  ( SS 1 , А B )
0

=45 , при n=0 и m=0 и е разгледана постановката на следната задача.
Даден е куб А В С D М N P Q на който знаем действителната дължина на ръба - а.
Да се намерят параметрите на перспективното изображение АBСDМNPQ на този куб, където h
е височината на хоризонта, d е дистанцията /разстоянието от наблюдателя до перспективната
равнина/.Разгледан е един частен случай, когато h=d. /Фиг. 1/
y
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В последствие задачата е усложнена, като е въведена координатна система Oxyz,
началото на която т.О съвпада с върха на куба т. A . Оста Оx минава по ръба A B , оста Оy
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минава по ръба A D и oста Оz - по ръба A M . Приети са следните означения:  е
хоризонталната проекционна равнина (Ox,Oy),  е проекционна равнина в която лежи
перспективното изображение и  е проекционната равнина (Oz, O C ). Приемаме отново, че
височината на хоризонта h и дистанцията d /разстоянието от наблюдателя т. Е до
перспективната равнина/ са равни. Разположението на куба спрямо така въведената
координатна система и проекционните равнини е представено във фигура 2 и фигура 3.
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От направените означения и въведената координатна система могат веднага да бъдат
определени координатите на върховете на куба, които са A (0,0,0), B (a,0,0), C (a,a,0),
h
h

2 ; 2 ; h) и S 2
D (0,a,0), M (0,0,a), N (a,0,a), P (a,a,a), Q (0,a,a), убежните точки S1 (
h
h
h
h


'
2 ; h), както и техните проекции в равнината  - точките S1 (
2 ; 2 ; 0) и
( 2;
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S ( 2;
2 ; 0). Точка Е –на наблюдателя е с координати Е(
2;
2 ; h).
Върховете на перспективното изображение на геометричното тяло могат да бъдат
определени аналитично. Всеки един връх на перспективното изображение е прободна точка
на правата минаваща през точката на наблюдателя – точка Е и съответния връх на
геометричното тяло А В С Д М N P Q с проекционната равнина  . Така т.{B }=   ( E B) ,

{C}=   ( EC ) , {D}=   ( E D) , {N}=   ( E N ) , {P}=   ( E P) , {Q}=   ( EQ) , а точките A
и M лежат в равнината  .
'
'
Точките A , M , S1 , S 2 , S1 и S 2 са точки от равнината  . Уравнението на
перспективната равнина може да бъде определено по няколко начина:
« По кои да е три точки от равнината;
« По два компланарни спрями равнината и неколинеарни помежду си вектора
(определени от точките в равнината) и точка от равнината;
« По вектор нормален за равнината (може да бъде избран един от нормалните спрямо






равнината  вектори AC   , M P   , E E1   ) и точка от равнината.
В случая уравнението на перспективната равнина  е определено по точка M (0,0,a) и


нормалният спрямо равнината вектор AC (а,а,0). Така уравнението на равнината  , в която
лежи перспективното изображение е  : x  y  0 .
От уравнението на равнината  : x  y  0 и уравнението на правата

( BE ) :

2 (a  x)
ha 2



y 2 z

h
h

са определени координатите на точка

B(

ah

;

 ah

;

ah 2

)
2h  a 2 2h  a 2 2h  a 2 , тъй като {B}= ( BE )   .

Аналогично се определят и координатите на останалите точки, които са върхове на
перспективното изображение.
Точката {С}= (CE )   . От уравнението на равнината  : x  y  0 и уравнението на
правата

(CE ) :

a 2x 2
ha 2



a 2y 2
ha 2



z
ah 2
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)
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{D}= ( DE )   . От уравнението на равнината  : x  y  0 и уравнението на
x 2
2 (a  y ) z
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h
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координатите
на
точка
 ah
ah
ah 2
D(
;
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Точката
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Точката A (0;0;0) съвпада с перспективното си изображение точка A(0;0;0).
Очевидно (от чертежа, спрямо разположението на куба) точките B и D имат координати
по x и y, които се различават само по знак, а третите им координати по z са равни.
Аналогично, съобразно разположението на куба в пространството, спрямо осите Ox, Oy и Oz
точките A и C имат равни първи и втори координати и се различават само по третата
координата z.
Знаейки координатите на точките А, B, С, D лесно могат да бъдат намерени
координатите на точките М, N, P и Q. Тъй като правите AM, BN, CP, DQ са успоредни
помежду си, то първите и втори координати на точките A и M, B и N, C и P, D и Q ще бъдат
равни и ще се различават само по координатата z.
Така точка M е с координати M (0; 0; а).
Като пресечна точка на равнината  : x  y  0 и правата
y 2 za

h
h  a координатите на точка N са
ha 2
ah
 ah
ah(2  2 )
N(
;
;
)
2h  a 2 2h  a 2 2h  a 2 .

( N E) :

2 (a  x)



Като пресечна точка на равнината  : x  y  0 и правата

P(0;0;
координатите на точка P са

ah(1  2 )
ha 2

( PE ) :

2 (a  x)
ha 2



2 (a  y )
ha 2



za
ha

)
.

Като пресечна точка на равнината  : x  y  0 и правата
 ah
ah
ah(2  2 )
Q(
;
;
)
2 h  a 2 2h  a 2 2h  a 2 .
координатите на точка Q са

(QE ) :

x 2
2 (a  y ) z  a


h
ha
ha 2

От изведените математически модели за намиране координатите на точките – върхове на
перспективното изображение на куба може да бъде направен следния анализ:
- Координатите по x и y на точките А, М, С, Р съвпадат, а за точките B, N, D, Q са равни
по модул. Точките B и N и D и Q имат равни първа и втора координата, а координатите по x и
y на точките B, N и D, Q се различават само по знак.
- Третата координата на точка М е с толкова по-голяма от третата координата на точка
А, колкото е действителната дължина на ръба на куба.
- Третите координати на точките С и Р се различават само по числовия коефициент с
който са умножени. При точка С той е 2 , а при точка Р (1  2 ) .
- Третите координати на точките B, N, D, Q също се различават само по числов
коефициент. За точките B и D този коефициент е един и същ и той е 2 ,а за точките N и Q
числовият коефициент е (2  2 ) .
Познавайки тези зависимости бихме могли да получим веднага координатите на точките
– върхове на перспективното изображение, ако знаем действителната дължина на ръба на куба
и дистанцията /разстоянието от наблюдателя до перспективната равнина/.
Въз основа на направения анализ и изчисления са намерени координатите на
перспективното изображение на куба. От координатите на върховете на перспективното
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изображение могат да бъдат определени уравненията на всички перспективни лъчи.
На базата на извършените изчисления могат да бъдат направени следните изводи:
- По зададено геометрично тяло и подходящо ориентирана координатна система могат
да бъдат построени математически модели, определящи проекционната равнина, върховете на
перспективното изображение на куба и уравненията на всички перспективни лъчи.
- Построените математически модели зависят от два параметъра a – ръба на куба и h –
височината на хоризонта и дистанцията.
- Построените математически модели могат да бъдат използвани за намиране
перспективното изображение на всяко друго геометрично тяло, което може да се впише или
опише около куба.
- Направените изводи и построени математически модели могат да бъдат използвани,
както в учебния процес със студентите, така и от специалистите строителни инженери и
архитекти, работещи в тази област.
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МЕХАНО-МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА НОСЕЩАТА СПОСОБНОСТ НА
СТЪЛБЧЕТА ОТ ПЪТНА ПРЕДПАЗНА СИСТЕМА
М. Миронова 1, П. Господинов 2
Резюме
Предложен е механо-математичен модел за оценка на носещата способност на набивни
стълбчета от пътна предпазна система.
Предпазните системи се монтират с цел да абсорбират значителна част от кинетичната
енергия на удара на пътно превозно средство и да го задържат на пътното платно или на
банкета, без да го отхвърлят обратно. Вследствие на ударното взаимодействие между пътно
превозно средство и предпазната система се получават остатъчни деформации. Основен
носещ елемент на предпазната ограда са стълбчета с П-образно напречно сечение, забити в
почвата на банкета край пътното платно, към които се закрепва с болтова връзка
хоризонтална предпазна шина Разработеният механо-математичен модел е на основата на
баланса на кинетичната енергия при удар на превозно средство в предпазната ограда и
трансформирането й в работа на разрушение и деформация. Основно предположение е, че
енергията на удара, като част от цялата кинетична енергия на процесното превозно средство
(автомобил) се разсейва и поглъща за сметка на работата, необходима за разрушаване и
остатъчна деформация на носещите стълбчета. Остатъчните деформации на автомобила както
и деформациите на предпазната шина не се вземат предвид. Носещите стълбчета се
разглеждат като висящи или стоящи пилоти забити в почвата на банкета. Използвани са две
основни хипотези за модела на разрушаване на пътната предпазна ограда
Разработен е математичен софтуер, в който като входни данни се задават скоростта и
масата на процесното превозно средство, както и ъгъла на удара, спрямо предпазната шина.
Числените резултати позволяват да се сравнят носещите възможности на два или повече
различни типа стълбчета.
COMPUTATIONAL MODEL OF THE BEARING CAPACITY
OF THE ROAD SAFETY BARRIER SYSTEMS POSTS
M. Mironova 1, P. Gospodinov 2
Abstract
A computational model for estimating the bearing capacity of embedded posts of road safety
barrier system is proposed. Safety systems are installed to absorb a significant portion of the kinetic
energy of impact of the vehicle and keep it on the roadway or the banquet without reject it back. As a
consequence of the impact interaction between vehicle and safety (restraint) system, permanent
deformations shall occur. Main bearing elements of the safety barrier systems are plots with Ushaped cross-section embedded in the soil of the banquet near the roadway, on which the side beams
with bolts are mounted.
The developed computational model is based on the balance of kinetic energy of a vehicle1

доц. д-р инж. Мирона Миронова, Институт по механика – БАН, 1113 София, ул. „акад. Г. Бончев” бл. 4
Assoc. prof. Mirona Mironova, PhD, Institute of Mechanics – BAS, 1113 Sofia, G. Bonchev str., bl. 4,
mirona@imbm.bas.bg
2
доц. д-р инж. Петър Господинов, Институт по механика – БАН, 1113 София, ул. „акад. Г. Бончев” бл. 4
Assoc. prof. Peter Gospodinov, PhD, Institute of Mechanics – BAS, 1113 Sofia, G. Bonchev str., bl.4, png@imbm.bas.bg
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safety barrier impact and energy transform into work of destruction and deformation. The basic
assumption of the model is that the impact energy as part of the total kinetic energy of the processing
vehicle, dissipate and absorb for the account of the work necessary for the destruction and permanent
deformation of the bearing plots. Permanent deformation of the car as well as deformations of the
side beams is not taken into account. The plots are considered as pending or bearing piles driven into
the soil at the banquet. Two main hypotheses about the pattern of destruction of the road safety
system are used.
Mathematical software is developed in which such as input data are given the speed and mass
of the vehicle process as well as the angle of impact, relative to the side beam. The numerical results
allow one to compare the bearing capacity of the two or more different types of the road safety
system posts.
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Пътните предпазни системи са задължителна част от автомагистралите и скоростните
автомобилни пътища. В много случаи такива системи се монтират и на пътища от по-нисък
клас, там където съществува потенциална опасност за напускане на пътното платно от пътни
превозни средства. Предпазните системи се монтират с цел да абсорбират значителна част от
кинетичната енергия на удара на пътно превозно средство и да го задържат на пътното платно
или на банкета, без да го отхъврлят обратно. Вследствие на ударното взаимодействие с пътно
превозно средство в предпазната система се получават остатъчни деформации. Основен
носещ елемент на предпазната ограда са стълбчета с П-образно напречно сечение, забити в
почвата на банкета край пътното платно. За тях е използван терминът "стълбчета набивни".
По-долу в текста се използва още и понятието "пилоти" или "забивни пилоти".:
В настоящата работа е направена оценка на носещата способност (като единичен
елемент и като част от системата тела на предпазната ограда) на два типа набивни стълбчета с
еднакво напречно сечение и еднакви размери на надземната част, които се различават само по
дължината на подземната си част. Разгледана е възможността за допустимост на замяната на
стълбчета от първия тип със стълбчета от втория тип.
2. ОБЩИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ ЗА МОДЕЛИТЕ
Размерите на двата типа стълбчета, които се изследват са означени на фиг.1, а
стойностите им са дадени в табл.1 – [1], [2].
Формата и размерите на напречното сечение са представени на фиг.1. където са
определени и геометричните характеристики на сечението – инерционен и съпротивителен
момент на огъване. Границата на провлачване за материала e 300 MPa.
При определяне носещата способност на стълбчетата, като система тела свързани с
предпазната шина, се разглежда процесът на удар на автомобил с маса m A  1500 kg и скорост
на движение V  100 km/h (27.7 m/s) под ъгъл 200 спрямо осевата линия на шината от
предпазната ограда – фиг. 2.
Таблица 1 Размери на елементите
Тип на
забивното
стълбче
Първи
Втори

Обща
дължина mm

Височина над
банкета mm

1900
1750

778
778
699

Височина на
свързващия болт
над банкета mm
625
625

Дължина на
подземната, забита
част mm
1122
972
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Носещите стълбчета, върху които е закрепена еластичната предпазна ограда, от гледна
точка на земната механика, могат да се разглеждат като забивни пилоти без ростверк. В
зависимост от това дали върхът на стълбчето опира в твърда основа – скала, уплътнена почва
и други или не достига до здрава основа, носещото стълбче може да се разглежда като стоящ
или висящ забивен пилот. Определянето на носещата способност се извършва при различни
хипотези и съответстващи математични модели.
Необходимо е да се отбележи, че при изграждането на пътни предпазни огради,
остатъчната деформация на стълбчето, вследствие на огъване или вследствие на разрушаване
на запъващата връзка с почвата, е приемлива, от гледна точка на функцията на този тип пътно
съоръжение. Тези деформации и премествания следва да се имат предвид при оценка на
качествата на предпазната ограда.
2.1.Основни допускания:
1. Допустимото преместване на главата на стълбчето в приложната точка на
натоварващата сила без разрушаване на запъващата почвена връзка с банкета при z  l  L е
  1 cm - фиг.1, [2], [3].
2. Превозното средство в момента на удара контактува с шината на средата на
разстоянието между две произволни стълбчета – по линията на симетрия на фиг.2.
3. Разглеждат се само последствията от компонентата на количество на движение,
насочена перпендикулярно съм осевата линия на шината.
4. Ефектът на продължаващото плъзгане и евентуално завъртане на превозното средство
върху формата и деформацията на цялото съоръжение се пренебрегва.
5. Работата, необходима за извършване на еластичните деформации на шината в
системата не се отчита.
6. Напреженията в шината са по-малки от разрушаващите и тя остава като връзка между
стълбчетата.
7. Деформациите на процесния автомобил и погълнатата от тях енергия не се отчитат в
моделите.
L+l-


z

Шина
Fx

допустима
деформация
стълбче

x

L

pmax

банкет
p(z)=pmax.z/l
l

z

изтръгнато стълбче,
след удара

връх на пилота
Фиг. 1. Стоящ забивен пилот L = 0.625 m; l  li , i  1 или 2 , l1  1.122 m – за досега
използваните стълбчета тип 1, l2  0.972 m – за заменящите стълбчета тип 2.
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след удара

шина

x

стълбчета

y

4m

преди удара

Vsin(D)

линия на симетрия
Фиг. 2. Условно изображение на предпазното съоръжение преди и след удара
3. МЕХАНО – МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ
В настоящата работа са представени три възможни хипотези за определяне на носещата
способност на набивните стълбчета.
3.1. Първа хипотеза
Тази хипотеза подробно е описана в [5 ], затова тук само ще споменем основните изводи.
Сравнителната оценка за носещата способност на двата вида стълбчета може да се
направи, чрез определяне на относителното изменение, което би настъпило при замяната на
досега използваното стълбче тип 1 с дължина на подземната част l  l1 и предлаганото тип 2 с
дължина на подземната част l  l2 . (останалите размери напълно се запазват).
За отношението на максималната хоризонтална сила в двата случая се получава;
(1)

FD , 2
FD ,1

2

bl2
R
3L  l2 

2

2

bl1   l2  L  l1
R
.

   


3
L

l
l
L

l
1
1
2





След заместване с данните от табл. 1:
(2)

FD , 2
FD ,1

2

 l  L  l1
  2 
 0.821 .
 l1  L  l2

Работата на хоризонталната сила т.е. кинетичната енергия на удара изразходвана за
допустимото преместване на върха на едно стълбче е: AF  FD  . За отношението на
извършените работи се запазва зависимостта (2):
(3)

AF , 2
AF ,1

2

 l  L  l1
  2 
 0.821 .
 l1  L  l2

Както се вижда от (2) и (3), носещата способност по отношение на хоризонтален товар
при допустимо преместване на главата, както и способността за поглъщане и разсейване на
кинетично енергия при удар в предпазната ограса, при използване на единичен набивен стълб
от тип 2 се изменя, с около 18%.
Оценяване броя на разрушените стълбчета, разглеждани като система тела, свързани с
предпазната шина.
Броят на изцяло разрушените пилоти, може да бъде определен, като най-близкото цяло,
четно число, по-малко от 2n:
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(4)


bl l 
L  l   
2n  Ek k R
 
 .
3 Ll 
2



В (4) допълнително е въведен коефициентът k с който се умножава допустимото
натоварване на натиск върху почвата в хоризонтална посока. С този коефициент се отчита
влиянието на триенето на затварящата страна на профила на напречното сечение с почвата.
Приемаме
(5)

k  1.25 .

След заместване с числените стойности на участващите величини в (4), можем да
определим броя на изтръгнатите стълбчета 2n1 или 2n2 ,съответстващи на пилот с дължина на
забивната част l  l1 и l  l 2
(6)

2n1  13.16 , 2n2  17.52

а броят на изцяло разрушените стълбчета е:
(7)

2n1  12,

2n2  16

Разликата между изчислените по (6) и приетите целочислени стойности (7) е винаги  2
и означава, че още две стълбчета - по едно отляво и отдясно на линията на симетрия - ще
бъдат повече или по-малко частично разрушени.
Определяне на максималната хоризонтална сила при еластични деформации на
набивния стълб и геометричните характеристики на напречното му сечение .

x

Фиг. 3. Напречно сечение на набивен стълб
y

При така приетата координатна система съгл. фиг. 1 и фиг. 2, огъването на стълба става
в посока х а геометричните характеристики на сечението следва да се изчислят относно оста y.
Инерционен момент на напречното сечение относно y с допустимо приближение, за
инерционния момент в см може да запишем (всички размери във формулите по-долу са в
сантиметри)
(8)
Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.
4
cm
Съпротивителен момент
(9)
Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.
cm3
Статичен момент на сечението относно оста Oy за x ≥ 0
(10)
cm

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.

3
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Максимално допустим огъващ момент при натоварване до границата на пластичност в
сечението z = l, при хипотеза, че не е настъпило разрушаване на запъващата връзка в почвата
(фиг.1)
(11)

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.

За максимално допустимо напрежение на метала σmax приемаме границата на
провлачване, която за материла на стълба е 300 MPa. Коефициентът kp отчита това, че
натоварването в сечението е гранично, т.е. на границата на провлачване и м сечението се е
образувал пластичен шарнир:
(12)

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.

(13)

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.

Nm
от друга страна този огъващ момент съответства на произведението от хоризонталната
сила на динамично натоварване Fx и височината на приложната й точка над почвата означена
на фиг.1 от становището с L = 0.625 m. От ур. (11) определяме максималната стойност на
хоризонталната сила Fx определена от гледна точка здравината на материала на границата на
пластичност като:
(14)

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране. N.

С изчислената по (12) сила Fx може да определим съответната стойност на налягането
върху почвата pmax от ур. (11)
(15)

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.

(16)

Грешка! Не могат да се създават обекти от кодове в полето за редактиране.

MPa

MPa
Както се вижда при натоварване с максимална хоризонтална сила, определена от
здравината на материала на стълбчето упражненото налягане върху почвата е по-голямо от
приетата в становището стойност R = 0.3 MPa, при която настъпва разрушаване на запъването
в почвата на банкета.
При достатъчно уплътнена почва на банкета могат да настъпят пластични деформации в
стълба и без разрушаване на почвената запъваща връзка. Едновременното разрушаване на
почвена та връзка и пластични деформации на стълбчето не се разглеждат.
Затова в хипотеза I и хипотеза II се засягат само двата гранични случая:
- при натоварване на набивния стълб, вследствие на удар на автомобил в предпазната
ограда се разрушава почвената връзка с банкета, а деформациите на стълбчето са само
еластични.
- при натоварване на набивния стълб, вследствие на удар на автомобил в предпазната
ограда, при достатъчно здраво запъване на стълба в почвата (при допълнително уплътняване)
връзката на запъване в банкета не се разрушава, а стълбчето се деформира пластично в
сечението си, което е на нивото на почвата и надземната му част ляга върху банкета.
3.2. Втора хипотеза
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При тази хипотеза се приема, че почвата на банкета е достатъчно уплътнена, така че при
удар на автомобил в предпазната ограда настъпват пластични деформации в носещите
стълбчета до пълно лягане на надземната част на стълба върху банкета, без да се изтръгне
подземната му част. Това приемане се съгласува с резултатите от експерименталното
изследване [6]. Набивният стълб може да бъде висящ или стояш пилот с достатъчно здрава
запъваща почвена връзка.
Натоварващата хоризонтална сила се определя като максимално допустимата
определена от границата на провлачване на материала на пилота. В този случай
деформираната част се завърта около повърхността на банкета, тъй като в това сечение
напреженията на огъване са най-големи и щом достигнат границата на провлачване стълбчето
ще претърпи пластична деформация, поради образуването на пластична става.
Максималната хоризонталната натоварваща сила , определена в ур. (12) е:
(17)

FD  20756 N

и нейната стойност не зависи от дължината на забивната част на пилота.
Оценяване броя на разрушените стълбчета, разглеждани като система тела, свързани с
предпазната шина
Преместването на приложната точка на силата Fx на разстояние L се извършва при вече
описаното завъртане на надземната част на пилота с дължина L . При допускане за линейно
изменение на силата Fx от FD до нула:
Lx
(18)
Fx  FD
, 0 x L ,
L
а работата за деформацията на един пилот е
L
(19)
AD  FD .
2
Сумарната работа за деформирането на всички повредени стълбчета може да се
определи аналогично на хипотеза I, но в този случай дължината на подземната част е без
значение т.е. 2n1  2n2  2n . И тук, както при хипотеза I приемаме, че тази работа се
извършва за сметка поглъщането на енергията на удара т.е
Ek  2nAD
(20)
или
(21)

2n  Ek AD

след заместване на числените стойности:
(22)

2n  10.53

окончателно приемаме
(23)

2n  10

Резултатите от (22) и (23) в случая означават, че 10 стълбчета ще бъдат деформирани до
лягане върху банкета а още по едно вляво и вдясно ще имат пластични деформации.
Резултатът (23) е валиден и за двата типа набивни стълбчета.
Напомняме, че и при двете хипотези, деформацията на шината, както еластична така и
остатъчна не е взета предвид. Работата за извършване на тези деформации също ще
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трансформира част от кинетичната енергия на удара и би следвало да се очаква, че в
действителност броя на разрушените забивни стълбчета ще по-малък от изчисления.
3.3. Трета хипотеза
Определяне на допустимата хоризонтална сила по емпирични формули съгласно [2], [3]
като запънат висящ пилот без ростверк – пилотите са забити в почвата на банкета, която
приемаме за достатъчно уплътнена. Максимално допустимата хоризонтална силата се
определя от емпиричната формула
(24)

Fx 

  EI
2.2 3

 - допустимо преместване за което приемаме стойност 1 см, поради липса на други
данни, EI - коравина на пилота (произведение от модула на еластичност на материала E и
инерционният момент I на сечението относно оста около която се огъва пилота.

(25)



kdпр
EI

,

приведената страна или диаметър на напречното сечение на пилота е означена с d m , а k e
коефициент на натоварване, определен таблично.
Както се вижда от (24) и (25) участващите величини и коефициенти не зависят пряко от
дължината на подземната част.
При тази хипотеза замяната на стълбчета с дължина на подземната част l1 с такива с
дължина на подземната част l 2 може да се разглежда като равностойна.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложеният математичен модел и числен алгоритъм позволяват да се изследва
носещата способност на набивните стълбчета, при замяната на тип 1 с тип 2, като единичен
елемент и като част от пътната предпазна система. Получените резултати могат да се
използват за оценяване на последствията от удар на пътно превозно средство в пътната
предпазна система върху носещите стълбчета. Също така, те могат да се включат в разширен
модел за изследване на пътната предпазна система като система от тела, която претърпява
еластични и пластични деформации.
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ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ВИСОКИ СТОМАНОБЕТОННИ
КОМИНИ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
Иван Павлов 1
Резюме
Високите стоманобетонни комини обикновено се разглеждат като прътови конструкции
с голям период на първа форма на трептене. Особеност при тяхното изчисляване и
оразмеряване за сеизмични въздействия е това, че поради относително голямото участие на
по-висшите форми на трептене, максимално напрегнатите сечения се получават в зона, далече
от основата на тялото на комина. Това налага да се въведат допълнителни изисквания за
осигуряване на дуктилно поведение в тази зона на комина.
В настоящият доклад са представени проблемите при определяне на усилията и
оразмеряването на високи стоманобетонни комини от сеизмични въздействия, както и някои
препоръки за осигуряване на дуктилно поведение в критичните зони.
Ключови думи: високи стоманобетонни комини, дуктилност, прътов модел, сеизмично
въздействие.
PARTICULARITIES IN THE DESIGN OF HIGH REINFORCED
CONCRETE CHIMNEYS FOR SEISMIC ACTIONS
Ivan Pavlov 1
Abstract
High reinforced concrete chimneys are represented usually as a rod-like structure with high
first mode period of free vibrations. Particularity in their calculation and design for seismic actions is
that because of comparatively bigger contribution of higher modes of vibration the most stressed
sections are developed in a zone, far from the base of the chimney body. This implies that some
additional recommendations should be applied for providing a ductile behavior in that zone of the
chimney.
This report presents the problems concerning the determination of the stresses and the design
of high reinforced concrete chimneys due to seismic actions, as well as some recommendations for
providing a ductile behavior in the critical zones.
Keywords: high reinforced concrete chimneys, ductility, rod-like structures, seismic action.
1. Увод
Високите стоманобетонни комини обикновено се разглеждат като прътови конструкции
с голям период на първа форма на трептене. Особеност при тяхното изчисляване и
оразмеряване за сеизмични въздействия е това, че поради относително голямото участие на
по-висшите форми на трептене, максимално напрегнатите сечения се получават в зона, далече
от основата на тялото на комина. Това налага да се въведат допълнителни изисквания за
осигуряване на дуктилно поведение в тази зона на комина.
1
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2. Собствени форми на трептене с отчитане на нееластичното поведение на тялото
на комина.
Собствените честоти и форми на трептене обикновено се определят при еластично
поведение на конструкцията, когато коравината на напречните сечения се изменя само поради
промяна на техните размери. В този случай огъващият момент се определя по формулата
 2 v( x, t )
(1)
M ( x, t )  EI ( x)
 EI ( x)  ( x, t )
x 2
където

 ( x, t ) 

 2 v( x, t )
x 2

(2)

Тук I (x) е инерционен момент на сеченията по височина, E е модул на еластичност на
бетона, а  ( x, t ) е кривината на оста на комина.
При решаването на динамичната задача в нелинейна (нееластична) постановка,
коравината на системата зависи само от нейното напрегнато състояние. Този фактор може да
бъде отчетен чрез въвеждане на допълнителни корекции в инерционния момент, който в такъв
случай се превръща във функция не само на геометричната координата х, но също така и в
неявна функция на времето t, зависеща от него посредством кривината  ( x, t ) . При трептене
на комина напрегнатото му състояние циклично се променя, което предизвиква подобни
промени и в коравината му, в зависимост от степента на напукване и наличието на
нееластични деформации в бетона и армировката. Минимална коравина на конструкцията се
получава при достигане на максимални амплитуди на трептене, когато огъващите моменти са
максимални.
При нелинейно реагираща система уравнение (1) добива вида
M ( x, t )  EI  x,  ( x, t ) 

 2 v( x, t )
x 2

 EI  x,  ( x, t )   ( x, t )

(3)

където I  x,  ( x, t ) е изменящият се във времето и по височина коригиран инерционен
момент. Тогава собствените честоти и форми на трептене следва да се определят от следното
нелинейно диференциално уравнение [2]:

2 
 2 v( x, t )   
v( x, t ) 
v( x, t )
 2 v( x, t )


EI
x
,

(
x
,
t
)

N
(
x
)

c
(
x
)

m
(
x
)
 q( x, t ) (4)


x 2 
x 2  x 
x 
t
t 2
Нелинейността на (4) притежава една характерна особеност. Тя се дължи не само на
присъствието на  ( x, t ) в произведението в квадратните скоби от лявата страна на
равенството, но и на това, че I  x,  ( x, t ) зависи от външното въздействие q( x, t )
посредством кривината  ( x, t ) .Поради всичко това, прякото решение на (4) е невъзможно.
При всички варианти на решение е необходимо уравнението предварително да бъде
преобразувано по подходящ начин.
Кратко описание на основните моменти от изложеното по-нататък решение е дадено подолу:
1. Инерционният момент I x,  ( x, t ) се представя във вида
I  x,  ( x, t )   ( x) I red ( x)

(5)
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където  (x) е коректурна функция, отразяваща влиянието на кривината върху
огъвателната коравина, а I red (x) е реалния начален инерционен момент на сечението с
отчитане наличието на армировка и нееластична работа на бетона, която може да бъде
дефинирана чрез следната зависимост
I red ( x)   ( x) I ( x)

(6)

където  (x) е функция привеждане на геометричния инерционен момент към реалния
начален инерционен момент I red (x) .
При липса на пукнатини бетонът работи съвместно с армировката в опънната зона и
коравината на сеченията е сравнително постоянна и се изменя несъществено само от
нееластичното поведение на бетона в натисковата зона. Тогава за начален инерционен момент
може да се приеме този при образуване на първа пукнатина, т.е. I red ( x)  I cr ( x) .
2. Функцията  зависи от количеството на вложената армировка и от приетата работна
диаграма на бетона в опънната и натисковата зона. Тя може да бъде определена за всяко
сечение по височина на комина при избрани размери и процент на армиране.
3. Функцията  , която строго взето би трябвало да зависи както от x , така и от t , се
осреднява по отношение на времето.
4. Зависимостта на  (x) от амплитудните стойности на кривината е съществена за
резултатите от динамичното изследване. Този фактор обаче не може да бъде пряко отразен в
(4) и поради това се включва в решението чрез последователни итерации.
След като се вземат под внимание изброените по-горе приемания, при всяка от
итерациите уравнение (4) получава вида

2 
 2 v ( x, t ) 


E

(
x
)

(
x
)
I
x

x 2 
x 2 

(7)

 
v( x, t ) 
v( x, t )
 2 v ( x, t )
  N ( x)
 m( x )
 q ( x, t )
  c( x)
x 
x 
t
t 2

в който като неизвестна величина се счита само функцията на напречните
премествания v( x, t ) , а  (x) и  (x) са заместени с актуализирания си за итерацията вид.
Хомогенното уравнение, което съответства на (7), след разделяне на променливите,
получава вида:

Z (t )

d2
dx 2

d 2 f ( x) 
d
df ( x) 

E

(
x
)

(
x
)
I
(
x
)
 Z (t )  N ( x)


2 
dx 
dx 
dx 


dZ (t )
d 2 Z (t )
 c( x) f ( x)
 m( x ) f ( x )
0
dt
dt 2

,

(8)

от което произтича следното уравнение:
d2 
d 2 f ( x) 
d 2 f ( x) dN ( x) df ( x)
E

(
x
)

(
x
)
I
(
x
)

N
(
x
)

  2 m( x) f ( x)  0
2 
2 
2
dx 
dx 
dx
dx
dx

(9)

Решението на (9) може да бъде извършено с използването на числено или чрез
използване на Диференциалния трансформационен метод и зависи от това как са подбрани
коректурните функции  (x) и  (x) .
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3. Коефициент на поведение на стоманобетонните комини
При известно напрегнато състояние, изменението на коравината следствие на
нееластичните деформации и пукнатинообразуването може да се определи чрез коефициента

 eff 

I eff
I cr

,

(10)

където I eff е инерционният момент на сечението при съответен огъващ момент M eff и
кривина  eff от зависимостта

M eff  EI eff  eff

(11)

Коефициентът  eff може да се дефинира като коефициент на относителен инерционен
момент на сеченията спрямо началния инерционен момент.
Съгласно EN1998-6 [3] т.3.3 (2) се препоръчва стоманобетонните комини да се
изчисляват като нискодуктилни или недуктилни с коефициент на поведение q  1,5 . С оглед
развитие на пластични деформации в критичните области на комина, в EN1998-6 [3] т.5.2 се
допуска на тези места сеченията да се оразмеряват за коефициент на поведение q  2,5 . Тези
критични зони се дефинират както следва:
- от основата на комина до височина D ;
- зона с височина D над местата с рязко изменение на сечението;
- зона с височина D над и под местата, където има повече от един отвор.
Тук D е външния диаметър на комина в средата на критичната зона.
Коефициентът на поведение се дефинира по следния начин

q

Me

(12)

M eff
където M e е огъващия момент в сеченията, който се получава в резултат на идеално
еластично поведение на конструкцията (Фиг.1) по формулата
M e  EI cr  eff

(13)

Фиг. 1. Зависимост „момент-кривина”
при еластично и нееластично поведение
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След заместване на (11) и (13) в (12) се получава
q

EI cr  eff
EI eff  eff



I cr



I eff

1

(14)

 eff

или граничната стойност на относителния ефективен инерционен момент, отговаряща на
съответен коефициент на поведение е

 eff ,u 

1

.

(15)

q

Степента на напрегнато състояние на конструкцията при трептене се изменя съгласно
моментните амплитуди на преместванията, респективно кривините на тялото на комина.
Максималните усилия се получават при достигане на амплитудни премествания. При вземане
под внимание изменение на коравината в зависимост от напрегнатото състояние,
динамичното поведение на конструкцията е доста сложно. Изследването на подобно
поведение е изключително трудоемко и не винаги възможно. Известно опростяване може да
се извърши, като се приеме усреднена стойност на коравината при трептене по собствени
форми, което да превърне сложното нееластично в приведено еластично движение. Тази
усреднена коравина може да се приеме като средна аритметична на началната и крайната
коравина, изразена чрез съответните инерционни моменти, т.е.

I red 

I cr  I eff ,u

(16)

2

Като се вземат под внимание зависимости (5) и (10) за всяко сечение по височина
коефициентът на относителния усреднен начален инерционен момент се получава

 red 

I red
I cr



1   eff , u
2



1 q

(17)

2q

Получените стойности от (17) могат да се използват в уравнение (9) за определяне на
собствените честоти и форми на трептене на комините.
4. Особености при оразмеряване на сеченията за сеизмични въздействия
Максималните усилия в сеченията от сеизмични въздействия могат да се получат от
модалния анализ чрез средноквадратично комбиниране на усилията от различните форми на
трептене (SRSS), получени чрез използване на спектри на реагиране, които дават абсолютните
максимуми на усилията за цялото времетраене на динамичното въздействие. Характерна
особеност при високите стоманобетонни комини е, че първият собствен период на трептене е
по-голям от 2 sec, което при използване на спектъра на реагиране съгласно Наредба № РД-0220-2 [1] води до получаване на едни и същи усилия от първа форма на собствени трептения,
независимо от стойността на този период. Тази зависимост създава известно удобство, тъй
като, поради доста по-голямата модална маса на първа форма спрямо останалите собствени
форми на трептене, средноквадратичните усилия в долния край не се променят съществено
при промяна на коравината на сечението. Това, обаче, води до значителни разлики с реалното
поведение. Използването на проектните спектрите съгласно EN1998-1 [4] води до съответно
изменение на усилията от първа форма, което по-коректно отразява реалното състояние.
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Фиг.2. Относителни огъващи моменти от сеизмични въздействия
При високите стоманобетонни комини се оказва, че най-големите средноквадратични
моменти се получават в основата на комина, но в бездименсионен вид максималните
относителни огъващи моменти се получават в средната по височина част от тялото на комина
(Фиг. 2). Това обстоятелство се дължи на факта, че максималните ускорения се получават не
от първа форма, а от по-висшите форми на трептене. Тогава в средните по височина участъци
се получават усилия, близки по стойност до тези в основата на комина. Имайки предвид
намалението на геометричните размери по височина, максималните относителни огъващи
моменти се получават в горните участъци на комина.
След получаване на собствените форми по (9) и получаване на меродавните огъващи
моменти, сеченията е необходимо да бъдат оразмерени за новите усилия. Оразмеряването
може да се извърши като диаграмата на получените усилия се наложи върху оразмерителни
графики, определящи допустимите огъващи моменти при различни механични проценти на
армиране за избраните сечения, за конкретни стойности на коефициента на поведение
(Фиг. 2). Решението се извършва итерационно до достигане на момент, в който при новото
оразмеряване не се получават съществени разлики в стойностите на механичните проценти на
армиране.
5. Изводи
Както е видно от Фиг. 2, при високите стоманобетонни комини, независимо че
максималните огъващи моменти се получават в основата на комина, сеченията с максимално
относително напрегнато състояние на огъване могат да се получат в горната част на комина.
Подобно напрегнато състояние би се получило и при изследването на високи комини от
ветрови въздействия. Тази особеност би следвало да се отрази при оразмеряването на
сеченията на комина за сеизмични въздействия, като в този случай в нормативните документи
се приемат по-коректни критерии за критични зони, които да се оразмерят за по-висок
коефициент на поведение.
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АНАЛИЗ НА ЗАПИСИ НА СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ
Паскалева Иванка
Резюме
Последните земетресения (Япония, 11, март 2011 г., Турция 11 ноември 2011 г., Перник,
България 22 май 2012 г., Гърция, януари 2014 г., Чили, април 2014 г.) доказват отново, че ние
все още се нуждаем от разработването на подходи за изследване на различни сценарии за
оценка нивото на сеизмичен риск, за целите на проектиране на критични инфраструктури.
Една основна цел на динамиката в последно време е идентификация на строителни
системи за да се определят местата на конструктивни повреди. Възможността да се наблюдава
"здравето" на всяка строителна система се осъществява с правилен и дългосрочен
мониторинг. Анализът на записите от инструментирането на строителната система е
основната и обективна информация, за реагирането на конструкцията. Тази информация за
реагирането на строителната система има значителен потенциал за редуциране на риска и
загубата на човешки живот.
През периода 1981 г. - 2012 г., бяха направени записи на силни земни движения на
територията на България. Това проучване е адресирано към инженерен анализ на записи на
акселерограми. Това проучване се фокусира върху записите, от сеизмично събитие, наречено
"Крупник, 05.15.1986" (Ненов и др. 1990 г.). Координатите на източника са 41 90N 23 05E.
Магнитудът на събитието е М = 4.3, а дълбочината е Н = 34 km. Интензитетът в региона е
оценен на V-VI MSK. Разглеждат се три компонентни записи направени в: ЮЗ Университет в
основата и на покрива и гр. Рила в основата на сградата на кметството. Резултатите от това
проучване са насочени към инженерната общност, за целите на валидиране моделите на
линейно/нелинейно поведение на конструкциите.
Ключови думи: земетресение, риск, акселерограми, спектри на реагиране.

STRONG EARTHQUAKES RECORDED IN BULGARIA:
GROUND MOTION DATA ANALYSES
Paskaleva Ivanka 1
Abstract
The recent earthquakes (Japan, 11, March 2011, Turkey 11, November 2011, Pernik, Bulgaria
22, May 2012, Chile, April 2014) prove again that we still need and must develop tools to act as
hazard scenarios, for the long range improvement planning of critical infrastructures. This will play
the main role of mitigation the vulnerability of critical “keys” in the infrastructure.

1

European Polytechnical University, Dep. Civil Engineering 23 “Sv. Sv. Kiril I Metodiy” str. Pernik 2300, Bulgaria
e-mail: paskalev_2002@yahoo.com, ivanka.paskaleva@epu.com
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During the period 1981-2012, numerous earthquakes have been recorded on the territory of
Bulgaria. Design of new structures or risk assessment of the existing ones may be complicated by the
inherent rareness or total absence of suitable real (i.e., recorded) accelerograms for the earthquake
scenarios that dominate the seismic hazard at a given region/site. This study is addressed to the issue
of engineering ground motion simulation methodology with respect to recorded event and
considering the alternative presentations of the seismic action.
It is showen that simulation matches well the seismic demands produced by recorded ground
motions, although, some differences between median estimate of seismic demand obtained by using
real records and that obtained by simulations are observed, especially in the short periods part of the
spectra. Results of this study are most directly relevant to the engineering community in order to
establish validated reference sets of synthetically generated broadband ground motions. The
generated records for engineering application can be considered as suitable tool applicable into the
practice as input to nonlinear dynamic analysis.
Key words: earthquake risk, disaster, accelerograms, time-history response spectra.

1. INTRODUCTION
One of the principal goals of dynamic structural health monitoring (system identification) after
strong earthquake shaking, is to identify the location(s) of structural damage. The ability to monitor
the “health” of an well instrumented structure based on information obtained from the recorded
response, has significant potential in reducing loss of life. Well instrumented structure with detailed
past history can help for optimization of post-earthquake mitigation measures. Analyzing the
behavior of a structure during an earthquake involves two problems, vibration and wave propagation
(Kawakami H, Oyunchimeg M., 2003). So following these statement structural health-monitoring
methods for full-scale structures can be grouped broadly into: A) vibrational and B) wavepropagation methods (Todorovska 2009; Trifunac and Todorovska 2001a; Trifunac et al. 2000). Both
approaches aim to identify a change in structural properties during the exposure time. So called
vibrational methods can identify changes in system frequencies and in the mode shapes. The wavepropagation methods search for changes in the wave travel times through the structural components,
and when the recording has sufficient spatial resolution, these times can be used to determine the
location and relative severity of the damages.
This work provides an view on the analysis of the soil structure interaction for the purpose of
health monitoring. The work aim to give some feed back on so called vector-based approaches to
earthquake loss estimation. This article analyses focuses on the records taken from seismic event
called “KRUPNIK, 15.05.1986” (Nenov et al. 1990). The source coordinates are 41 90N, 23 05E.
The magnitude of the event is M = 4.3, source depth h = 34km. The intensity in the region V-VI
MSK. The three component records (L- longitudinal, T-transversal and V- vertical) discussed are: 1)
B015L, B015T, B015V- recording station Rila town, recording station is placed at the basement of the
municipality; 2) B016L, B016T, B016V recording station is SW University at Blagoevgrad
respectively at the basement and B017L, B017T, B017V- on the top floor of the University. The
scheme of recording stations distribution is given in Fig. 1.
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Fig. 1. Scheme of recording stations distribution.
A) Transversal acceleration time history from
Blagoevgrad ‘s recording station at the base of
the University; B) Transversal acceleration time history from Rila’s recording station at
the base of the municipality building; C) Map of epicenter and recording stations distribution.
2. STRONG-MOTION PARAMETERS
A broad range of strong-motion parameters have been estimated and analyzed for the records
assigned. The results from the records of the main event only are given in tabulated form (see Tables
1-4). The results are discussed in light of their dependence upon the duration and frequency content
of the recorded accelerograms.
Note: Index B***&: (B)-Country (BG); *** number of the record in the data base; &component (L-longitudinal, T-transversal, V-vertical); *Records: B016L, T, V B017L,T, V recording
place University of Blagoevgrad basement and top; **Records: B015L, T,V- recording place Rila
town, recording station base in the municipality building.
Note: Significant duration is estimated between 5% and 95% of the Areas intensity.
Frequency content note - The predominant period (Tp) in table 2 is the period at which the
maximum spectral acceleration occurs in an acceleration response spectrum calculated at 5%
damping. Mean Period (Tm) shown is the best simplified frequency content characterisation
parameter, being estimated with the following equation,
Tm

C / f

C
2
i

2

i

i

where Ci is the Fourier amplitudes and fi represent the discrete Fourier
transform frequencies between 0.25 and 20 Hz.
Table 1. Strong motion parameters

Record event
M=4.3,
15.05.1986
BASE*
B016L
B016T
B016V

Epic.
Dist.
[km]
1
12.5

PGA/ at PGV/ at PGD/ at Acceleration Velocity Displacement
time
time
time
RMS
RMS
RMS
[cm/s2] [cm/s]
[cm]
[cm/s2]
[cm/s]
[cm]
2
3
4
5
6
7
10.802
13.432
6.032

0.683
0.424
0.220

0.046
0.131
0.248
715

1.704
2.242
1.203

0.105
0.097
0.066

0.019
0.080
0.144

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

TOP*
B017L
B017T
B017V
BASE **
B015L
B015T
B015V

12.5

27.5

31.813
33.736
12.143
Rila
6.370
7.487
4.221

0.694
1.869
0.486

0.050
0.156
0.576

6.157
8.595
2.967

0.157
0.518
0.148

0.013
0.056
0.333

0.278
0.413
0.187

0.311
0.558
0.090

1.377
1.642
1.153

0.084
0.123
0.062

0.155
0.281
0.045

Table 2. Strong motion parameters
Record
BASE*
B016L
B016T
B016V
TOP*
B017L
B017T
B017V
BASE*
B015L
B015T
B015V

Epic.dist.
[km]
1
12.5

PGAhoriz/PGA
vert
2

Vmax /
Amax [s]
3

Predominant Mean Period
Period (Tp):[s]
(Tm): [s]
4
5

1.79
2.22
1

0.063
0.032
0.037

0.100
0.100
0.120

0.322
0.223
0.253

2.61
2.77
1
Rila
1.50
1.77
1

0.022
0.055
0.040

0.140
0.400
0.100

0.150
0.368
0.236

0.044
0.055
0.044

0.120
0.280
0.140

0.244
0.280
0.264

12.5

27.5

Table 3. Strong motion parameters
Specific
Cumulative
Acceleration
Velocity
Epic. Arias
Characteristic Energy
Absolute
Spectrum
Spectrum
Record Dist. Intensity
Intensity (Ic) Density Velocity (CAV) Intensity (ASI): Intensity
[km] [m/sec]
[cm2/sec]
[cm/sec]
[cm/sec]
(VSI): [cm]
1
2
3
4
5
6
7
BASE* 12.5
0.001
7.996
0.142
14.057
9.240
2.080
B016L
0.001
12.076
0.122
17.944
10.111
1.369
B016T
0.000
4.745
0.057
11.228
4.329
0.823
B016V
TOP*
12.5
0.004
40.185
27.303
0.171
15.808
2.199
B017L
0.017
94.156
3.753
79.541
39.737
6.960
B017T
0.002
18.578
0.289
28.910
10.446
1.916
B017V
BASE** 27.5
Rila
B015L
0.000
4.264
0.050
6.314
4.742
0.877
B015T
0.000
5.503
0.104
7.970
5.899
1.068
B015V
0.000
3.262
0.027
5.698
3.619
0.709
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Table 4. Strong motion parameters
Epic. Dist.
Record
(air) [km]
1
12.5

BASE*
B016L
B016T
B016V
TOP*
B017L
B017T
B017V
BASE*
B015L
B015T
B015V

Sustained
Sustained
Effective Design
A95
Maximum
Maximum
Significant
Acceleration parameter:
Acceleration Velocity (SMV):
duration [s]
(EDA): [cm/sec2] [cm/sec2]
(SMA): [cm/sec2]
[cm/sec]
2
2
3
4
4
3.729
8.138
4.492

0.197
0.310
0.175

8.945
12.455
4.359

10.720
13.331
5.956

7.06
7.82
9.28

12.433
29.662
9.647
Rila
2.844
3.115
3.479

0.349
0.850
0.418

24.344
32.319
10.182

31.573
32.968
11.929

4.10
6.06
10.24

0.137
0.239
0.138

5.758
7.311
3.532

6.322
7.431
4.168

4.98
5.56
5.54

12.5

27.5

In Figs. 2a - 2c are given accelerograms from recording stations installed at Blagoevgrad SW
University building (top and base) and respective: acceleration response spectra for 5% damping.
Full accelrogram suits are presented since they are particularly useful for the stochastic simulation of
ground motions.
Blagoevgrad: recording station - SW University building at the roof
Fig. 2a. SW University building: Acceleration
time response function at:

Fig. 2 b. SW University building: Acceleration
response spectra for 5% damping at:
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Blagoevgrad: recording station - SW University building at basement
Fig. 2c. SW University building: Acceleration time Fig. 2 d. SW University building: Acceleration
response function at:
response spectra for 5% damping at:
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The accelerograms from station installed at Rila town: recording station -municipality building
at basement and respective: acceleration response spectra for 5% damping are given in Figs. 3a - 3b.
718

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

Rila town: recording station -municipality building at basement
Fig. 3a. Acceleration time responses function at:

Fig. 3 b. Acceleration response spectra for
5% damping at:
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3. CONCLUSION
The selected calculated ground motion parameters reviewed in Tables 1-4 can be classified
accordingly to the period of the structure in two groups period-independent (PGA, PGV, PGD, aRMS,
IAreas, characteristic intensity, damage factor (Id), cumulative absolute velocity (CAV), Sustained
Maximum Acceleration (SMA) Sustained Maximum Velocity(SMV), Effective Design Acceleration
(EDA), and period-dependent characteristics (EPA, EPV, EPD, Sa, Sv, Sd, Acceleration Spectrum
Intensity (ASI),Velocity Spectrum Intensity (VSI). Characteristic intensity (Table 3) is based on the
significant duration and aRMS. That characteristic is linearly related with the measures of observed
damage.
Following the tabulated ratio of the parameters for Vmax/Amax (see Table 2 column 3) and
effective duration (Table 4, column 4) it can be stated that according to those indicators the available
records on basement are from not impulsive type Vmax/Amax<0.15s and teff<10s. So the records are
characterized with low frequencies and short duration. Looking at the European data base 70% from
the records are classified as non-impulsive with short effective duration teff<10s; 26% are non719
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impulsive with long effective duration teff>10s and the rest are impulsive type with long or short
effective duration. So the earthquake 15, May, 1986 falls in the category of not rare events.
The most commonly considered intensity measure for modern empirical ground-motion
models are ordinates of 5%-damped elastic spectral acceleration (SA). In many cases, arguments are
made for and against the use of particular functional forms on the basis of seismological theory. If
one aims is to understand the regional scaling of ground-motion amplitudes, and most important to
health analyses rather than amplitudes of response spectra, the most robust way is to analyze the
Fourier amplitude spectrum (FAS)of recorded motions. A predictive model for FAS may not have
obvious engineering applications, but it can be very useful for system identification and healthy
monitoring analyses. In Fig. 4a-b it can be seen that the motion at the top are evidently filtered by the
building.
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Fig. 4a-b. Fourier transform amplitudes frequency peaks at Blagoevgrad stations - basement (left)
and top (right)
Comparison between spectral values (SA) for the horizontal components recorded top and
basement is shown in Fig. 5a. There is a significant difference in amplitudes top and basement as
well significant shifting in the periods. The amplification as a ratio SAtop/SAbasement is six for L
component and around eleven times SAtop/SAbasement for T-component (Fig.5b). For the vertical
component that ratio is smoothed and is around two for the all periods (Fig.5b).
200

Spectral
acc.,cm/s*s

12

Amplification

10

150

8
100

6
4

50

2
0
0

0.5

1

0

1.5

0

Period, s
SA_T_top

SA_L_top

SA_T_base

0.5

1

1.5

Period, s

SA_L_base

SATtop/Tbase

SALtop/Lbase

SAVtop/Vbase
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Fig. 5.b. Comparisons between amplification
(SA) for the horizontal components recorded top values for the horizontal and vertical components
and basement
(SA for record top vs SA for record basement)
720

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

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Amplification
6

Amplification

5
4
3
2
1
0

0

0.25

0.5

0.75

1

1.25

0

1.5

0.25

beta_T_base

beta_L_base

beta_V_base

0.5

0.75

1

1.25

1.5

Period, s

Period, s
beta_T_top

beta_L_top

BG_new code_A

BG_new_code_C

beta_V_top

BG_code_new_A

Fig. 6a. Comparison between amplification for Fig. 6b. Comparison between amplification for
the components recorded on the basement and the components recorded on the top and new code
new code amplification for soil “A”
amplification for soil “A” and “C”
Comparison between amplification for the records on the basement and amplification
according new Bulgarian seismic code for soil “A”is shown in Fig. 6a. The same comparison for the
records on top is presented in Fig.6b for soil ‘A” and “C”. Our opinion is that comparison should be
used for soil “C” Vs = 180 - 360m/s not for soil “A” in case of structural health monitoring
(Rahmani, and Todorovska, 2013).
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УКРЕПВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ НА РЕКА ДУНАВ
В ЗОНАТА НА ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС “НИКОПОЛ”
Сава Тачев 1, Николай Лисев 2, Кръстю Даскалов 3,
Владимир Кукурин 4, Петър Тодоров 5
Резюме
Изграждане на хидротехнически съоръжения в близост до и в самите речни корита
създават предпоставки за нарушаване режима на реките, което води до активизиране както на
ерозионните, така и на акумулативните процеси в зоната на промяната.
В настоящата статия е представено техническо решение за укрепващи мероприятия на
речното легло на река Дунав в зоната на новоизградените хидротехнически съоръжения на
фериботен комплекс “Никопол”. Предложената укрепителна конструкция не е изпълнявана у
нас, но е доказала своите положителни качества на много обекти в чужбина.

RIVER BED STABILIZATION MEASURES IN THE AREA
OF FERRY TERMINAL “NIKOPOL” ON DANUBE RIVER
Sava Tachev, Nikolay Lissev, Kristjo Daskalov, Vladimir Kukurin, Petar Todorov
Abstract
The construction of hydraulic structures near or over rivers could induce considerable flow
regime disturbances, giving rise to erosive or accumulative phenomena.
A design of river bed stabilization measures for the area of the newly constructed ferry
terminal “Nikopol” on Danube River is presented. The proposed bed stabilizing structure has never
been applied in Bulgaria but it has demonstrated very good efficiency in many other countries.
ВЪВЕДЕНИЕ
Изграждане на хидротехнически съоръжения в близост до и в самите речни корита
създават предпоставки за нарушаване режима на реките, което води до активизиране както на
ерозионните, така и на акумулативните процеси в зоната на промяната.
В настоящата статия е представено техническо решение за укрепващи мероприятия на
речното легло на река Дунав в зоната на новоизградените хидротехнически съоръжения на
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фериботен комплекс “Никопол”. Предложената укрепителна конструкция не е изпълнявана у
нас, но е доказала своите положителни качества на много обекти в чужбина.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ
При изграждането на наклонената рампата от фериботния комплекс “Никопол” се
създават предпоставки за нарушаване на режима на река Дунав в зоната на
хидротехническото съоръжение. На Фигура 1 е показана схема с разположението на
съоръжението.
ХИДРОГРАФСКА СНИМКА
М 1: 2000

.

.1

Фигура 1. Схема с разположението на съоръжението
За оценка на поведението на дънните отложения в зоната на фериботния комплекс са
проведени хидроложки изследвания за максималния отток на р. Дунав при Никопол.
Проведени са натурни измервания за изясняване на скоростното поле в зоната на
съоръженията (км. 597 – км. 598). Взети са и са изследвани проби от дънните отложения в
района за определяне на физико-механичните характеристиките на материалите, съставящи
дъното на реката. Изчислени са скоростите на течението в характерните оразмерителни водни
количества вкл. и за максимално водно количество с повторяемост 1 път на 100 години.
Изследвани са неразмиващите скорости на дънните отложения, изчислена е дълбочината на
вероятен местен размив в зоната на съоръжението, изследвана е динамиката на изменението
на дъното в процеса на изграждане на съоръжението.
От проведените измервания и изчисления относно скоростите на течението на р. Дунав в
зоната на изграденото фериботно съоръжение могат да се направят следните по-важни
заключения:
 Измерените скорости на течението са с висока точност и могат да се използват за
инженерни пресмятания;
 Обхванатия с измерване на скоростта на течението участък обхваща 15 % от площа на
отточното течение на р. Дунав, но провежда между 15 и 23 % от протичащото водно
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количество, т.е. наблюдава се известна концентрация на течението в близост до
българския бряг.
 Изчислени са повърхностни, средни и дънни скорости на течението за общо 16
скоростни вертикали и при 5 различни водни количества, включително и за протичане
на висока вълна с обезпеченост на максималното водно количество 1 %, което е
оразмерително водно количество и за съоръжението и основата под него.
Приложеният метод описан от проф. Железняков показва много добро съгласуване с
измерените при естествени условия скорости на течението.
 Проведените изчисления осигуряват необходимата основа за провеждане на
хидроморфологичен анализ на процесите в р. Дунав в зоната на изграждания
фериботен комплекс при гр. Никопол.
 Дънните отложения на р. Дунав в зоната на фериботния комплекс са съставени от
ситнозърнести до среднозърнести пясъци. 50 %-ия диаметър варира в сравнително
тесни граници от 0.25 до 0.9 мм. Необходимо е да се има предвид, че средният
диаметър на дънните отложения за Долен Дунав, определен по налични публикации е
0.62 мм;
3
 Обемната плътност на дънните отложения е в границите на 1.5 – 1.6 t/m , а
специфичната им плътност е в границите на 2.2 – 2.7 t/m3.
 Механичните характеристики на дънните отложения могат да ги характеризират като
нестабилни, които имат сравнително малък наклон на откоса за динамична
устойчивост под вода. Възможни са значителни размиви в дълбочина на дъното с
последващо разпространение по широчина на реката.
 Проведените физикомеханични изследвания и получените резултати осигуряват
възможност за провеждане на подробен анализ на хидроморфорлогичния процес в
зоната на съоръжението.
От проведените изчисления могат да се направят следните изводи и препоръки:
1. Съставът на материалите по дъното на р. Дунав в зоната на фериботен комплекс
“Никопол” и скоростите на течението при протичане на водни количества по реката в
диапазона от 2000 до 16 000 m3/s е благоприятен за формиране на значителни по площ
и в дълбочина локални размиви на дъното.
2. Измерените и изчислени скорости при дъното в зоната на фериботния комплекс като
цяло са по-голями от изчислените неразмиващи скорости;
3. Изчислените максимални възможни изравяния в дълбочина на дъното при еднороден
строеж на материалите, за които са взети проби от натура, показва значителни
изравяния в рамките от 7.50 до 27 m;
4. Като цяло следва и крайния извод, че изпълненото съоръжение за рампа на
фериботния комплекс навлиза в речното легло и около северната страна на
съоръжението по дъното на реката ще се формират значителни в дълбочина местни
размиви.
5. Наложително е предприемане на мерки за укрепване на дъното, като е желателно те
да бъдат изпълнени от относително деформируеми съоръжения, които да позволяват
продължителна защите и да следват измененията на дъното при евентуално развитие
на ерозията.
6. Вероятната дълбочина на неразмиваемо дъно вероятно е значителна (виж фигура 9),
поради което използваните за укрепване на дъното съоръжения трябва да имат
дължина при полагане от 1.5 до 2 пъти по-голяма от максималната дълбочина на
размива.
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При ненарушен режим на реката и при определени хидравлични условия в разглеждания
участък обикновено се наблюдават както ерозионни, така и акумулативни процеси. След
построяването на ХТК Железни врата 1 и 2, поради значителното намаляване на твърдия
(наносния) отток на реката след тях, ерозионните процеси в Долен Дунав се активизират и
преобладават. След локални промени на естествените речни условия е възможно
активизиране както на ерозионните, така и на акумулативните процеси в зоната на промяната.
За конкретните условия, след изграждането на фероботния комплекс Никопол-Турну
Мъгуреле, поради стесняването на активното течение в основното речно легло, се създават
условия за активизиране на ерозионните процеси, проявяващи се главно в изравяне на
речното дъно в участък надлъжно покрай откоса на фериботната рампа, което изравяне с
времето ще се развива както в дълбочина, така и в широчина в посока към талвега на реката.
Особеност в хидравличните условия в конкретния случай е наличието на вихри и
значителна вертикална компонента на скоростите, предизвикани от преструктуриране на
течението и токовите линии в непосредствена близост до откоса на фериботната рампа. Това е
и основната причина за активизиране на ерозионните процеси на дъното покрай
съоръжението. Логично е да се очаква, че отнесеният от тази зона материал ще се отложи не
много далеч надолу по течението, където влиянието на променените хидравлични условия
затихне. Това от своя страна може да предизвика формирането на дънни пясъчни дюни или
пясъчни вълни, което от своя страна създава условия за възникване на прагови участъци и
влошени навигационни условия в този участък на реката при ниски води.
Количествената оценка на реално предизвиканите морфологични процеси след 2005 г. се
основава на извършените хидрографски измервания (снимки) след Май 2005 г., включително
до 21.04.2007 и измерените дълбочини на 29 и 30 Април 2007 едновременно с измерванията
на скоростите на течението. Напречните профили, съвпадащи с профилите, в които са
измервани скоростите на 29 и 30.04.2007 от различните по време хидрографски измервания са
представени на стр. 29 – 32.
Деформациите на дъното могат да се квалифицират като „МЕСТНИ”, но поради
непосредствената им близост до петата на насипа, като опасни по отношение на общата му
устойчивост. Необходимо е също така да се отбележи, че ерозионните процеси в тази зона са
все още активни и без допълнителни укрепителни мероприятия по дъното на реката, ще
продължат да се развиват. Затихване на тези процеси може да се очаква едва след достигане
на равновесие между хидравличните условия и особености на течението в зоната на
фериботния комплекс и съпротивителните характеристики на речното дъно – естествено дъно
от материал с посочените в настоящия отчет физико-механични характеристики или
изкуствени инженерни мероприятия за повишаване на устойчивостта на дъното срещу
ерозиране (изравяне). Очевидно е, че заради гарантиране на устойчивостта на насипа и
неговия защитен с подреден сортиран камък откос, са необходими укрепителни мероприятия
по дъното на реката от петата на съществуващия насип по посока към талвега на реката, по
протежение на цялото съоръжение включително и 15 - 20 м преди него и 20 – 30 м след него.
Изискванията към това укрепване могат да се резюмират в следното.
 Да е технологически изпълнимо с разполагаемата от строителя техника и човешки
ресурси;
 Да може да се изпълни в максимално кратки срокове;
 Основният строителен материал за изпълнение на строителната конструкция да е
наличен в близост до обекта;
 Конструкцията да е гъвкава, за да може да поеме очакваните деформации на речното
дъно извън обсега на укрепването;
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 Да не позволява извличането на по-дребните фракции от запълващия материал и от
дъното под укрепващата конструкция.
 Да е достатъчно дълговечна;
 Да осигурява достатъчна устойчивост на речното дъно срещу размиване в целия
диапазон на изменение на хидравличните условия в зоната на съоръжението от ниски
до максимално високи оразмерителни водни количества в реката;
 Да не предизвиква влошаване на хидравличните и морфологични условия в съседни
на участъка зони от реката.
Техническо решение, изпълняващо горните изисквания е описано в част VII на
настоящия отчет.
Трябва да се отбележи, че предлаганата конструкция за укрепване на речното дъно пред
фероботния комплекс „Никопол - Турну Мъгуреле” не е изпълнявана у нас, но е доказала
своите положителни качества на много обекти в чужбина. Тя е възможна за изпълнение от
строителя на обекта и факта, че ще се изпълнява за първи път у нас следва да се има предвид
при създаването на организацията и заплащането на нейното изпълнение.
Въз основа на получените резултати от направените проучвания и изчисления се
препоръчват някои технически решения за укрепване на дъното за да не се получи
разпространяване на ерозията на дъното към българския бряг и в частност под каменната
призма на съоръжението.
ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ
В естествените водни течения, сляганията и разрушенията по бреговете и в леглата се
дължат на естествени ерозионни процеси. При намеса в динамичната система вода-речно
легло, тези процеси почти винаги се ускоряват и водят до нежелани ефекти върху изградените
конструкции и поява на риск от тяхното разрушение. Пластичността и адаптивността към
естествената теренна повърхност, става един от основните критерии за избора на достатъчно
ефективна конструктивна система. Също така трябва да се отчете и фактора за съвместната
работа на цялата конструкция, а не само на един отделен елемент от нея.
Използването на модулни системи от двойно усукана телена мрежа с подходящи
якостни и корозионно устойчиви характеристики в комбинация с геосинтетични материали,
прави конструкциите от тези модули добра алтернатива на използваните досега в България
брегоукрепителни и противоерозионни съоръжения.
Представеното техническо решение разглежда изграждането на трайна защитна
противоерозионна облицовка по дъното на река Дунав от модулни тела от двойно усукана
телена мрежа тип матрак, които запълнени с каменен материал ще бъдат положени под вода.
За конкретно разглеждания участък с цел да се използва каменен запълнител с по-ситна
фракция, преди полагането му в оформените матраци, те ще бъдат каширани с платна
геотекстил, които ще възпрепятстват изнасянето на ситните фракции камък от обема на
матраците.
Матраците тип Reno® се полагат в два реда по дъното на река Дунав с обща широчина
на ивицата от 12 м. и обща дължина от порядъка на 200 м.
VII.3.1.1 Описание на матраците тип Reno®
Матраците тип Reno® представляват правоъгълни плоски тела, които се произвеждат от,
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двойно усукана, хексагонална телена мрежа, направена от калена мека стоманена тел.
Усукването на три и половина оборота, гарантира запазване целостта на матраците и
механичните характеристики на мрежата при евентуално прекъсване на телта по време на
монтажа или експлоатацията на съоръжението. Друго основно качество на матраците тип
Reno® е високата антикорозионна защита на телта, като в зависимост от степента на защита
различаваме три типа антикорозионно покритие:
 дълбоко поцинкована двойно усукана телена мрежа ( Zn 240-275 гр./кв.м.);
 Galfan® (Zn-5%Al) поцинкована двойно усукана телена мрежа, която е от четири до
пет пъти (в зависимост от конкретните условия) с по-добра антикорозионна защита в
сравнение с дълбокото поцинковане на телта;
 Galfan® (Zn-5%Al) поцинкована двойно усукана телена мрежа с PVC покритие.
Прилага се при конструкции подложени на прякото въздействие на течащи води
(реки, канали и др.) или при контакт на конструкцията с агресивна химична среда.
За конкретното приложение предвид на
това че отделните модули ще са постоянно във
водна среда е необходимо използването на
Reno® матраци с най-висока степен на
антикорозионна защита, а именно Galfan®
поцинковане на телта (95%Zn + 5%Al + MM
добавки) допълнително покрита чрез екструзия
със специално, високо корозионно устойчиво
PVC
покритие.
По
отношение
на
дълговечността следва да се отбележи, че
експлоатационния живот на тези конструкции
се лимитира от здравината на мрежата.

капак

диафрагма

Когато облицовката е подложена на влиянието от агресивна среда, рискът от корозия
значително се увеличава. В този случай използването на матраците, с Galfan® поцинковане в
комбинация с PVC покритие, позволяват по-висока устойчивост към износване и стареене.
Основни характеристики на матраците тип Reno®, като част от укрепителни и
противоерозионни съоръжения са тяхната:
 здравина – благодарение на якостта на тела и типа на оплетката модулите както и
цялото съоръжение могат да поемат на големи натоварвания и запазват
конструктивна цялост;
 гъвкавост – адаптивност на модулите към изменящата се форма на дъното и
откосите, по които са положени, с възможност за поемане и на големи деформации;
 дълготрайност – в зависимост от агресивността на средата, в която са положени
матраците произведени с най-висока степен на антикорозионна защита могат да
достигнат проектен живот и над 60 години;
 икономичност – използването на матраци води до редуциране на необходимата за
изпълнение на защитната облицовка дебелина, с което намалява общия обем на
каменен материал, дава възможност за използване на по-ситни фракции и като цяло
намалява разходите по изпълнението на облицовката;
 пропускливост – благодарение на водопроницаемостта на облицовката от матраци се
намалява влиянието на хидростатичния натиск;
 естествено вписване в околната среда – създава условия за развитие на местната
флора и фауна;
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VІІ.5. Други възможни решения
Възможни са и други решения, но при техния избор следва да се има предвид следното:
- Съоръжението или материалите трябва да не позволяват частиците от дъното дабъдат
“засмуквани” от течението;
- Да бъдат еластични, т.е. да следват измененията на дъното както при полагане така и
след изменения в самото дъно в течение на времето;
- Да бъдат устойчиви на продължително въздействие от вода;
- Да бъдат подходящи за изпълнение, т.е. съобразени с технологичните възможности на
изпълнителя.
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РАЗВИТИЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА
ПРОЕКТИРАНЕ ЧРЕЗ АЛГОРИТМИЧНИ МЕТОДИ
Христо Топчиев 1
Резюме
Докладът разглежда развитието на съвременните дигитални средства за проектиране в
контекста на иновативните алгоритмични методи и революцията, която те предизвикват в
началото на 21-ви век. Проследено е историческото развитие на CAD системите и появата на
плъгина "Grasshopper" за софтуера "Rhinoceros", широко познат като средство за проектиране
на сложни обекти чрез логически модели. Акцентът е поставен върху разликите между
традиционните CAD приложения и новите алгоритмичните методи, разглеждайки основните
предимства на проектирането с параметрични дефиниции в "Grasshopper". Техните реални
измерения виждаме приложени в ключови за съвременната архитектура творби на найзабележителните проектантски бюра по света като тези на Заха Хадид, Сър Норман Фостър,
Бярке Ингелс, Франк Гери, инженерните бюра Хаполд и Арут, както и много други. Сградите,
реализирани чрез тези методи често се характеризират с вариативност, иновативност,
органична архитектура и математическа прецизност.
Ключови думи: алгоритмично моделиране, проектиране, иновации, дигитални средства,
параметрична дефиниция, параметричен дизайн, Grasshopper, Rhinoceros, съвременна
архитектура, органична архитектура, вариатност, автоматизация, дигитално производство,
патърн
EVOLUTION IN DIGITAL DESIGN TOOLS THROUGH ALGORITHMIC METHODS
Hristo Topchiev
Abstract
The paper is about the evolution of contemporary digital design tools in the context of the
algorithmic innovations and the development they caused at the beginning of 21st century. It tracks
the historical development of CAD systems and the emergence of the "Grasshopper" plug-in for the
software "Rhinoceros", massively popular as a toll for complex design by using logical models. The
emphasis is on the differences between traditional CAD applications and nowadays algorithmic
methods focusing on the advantages of designing with parametric definitions in "Grasshopper". We
can observe this evolution implemented in key masterpieces of modern architecture by some of the
most notable design teams around the world such as Zaha Hadid, Sir Norman Foster, Bjarke Ingels,
Frank Gehry, engineering offices Happold, Arut, and many others. The buildings that was created
through algorithmic methods are usually well know for their variability, innovations, organic
architecture and mathematical precision.
Keywords: algorithmic modeling, design, innovation, digital tools, parameter definition,
parametric design, Grasshopper, Rhinoceros, contemporary architecture, organic architecture,
variability, automation, digital fabrication, pattern
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА АРХИТЕКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И
КОНСТРУКТИВНИ КАЧЕСТВА НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СГРАДИ
В ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ВАРНА
Марин Велчев 1
Резюме
Прави се подробно проучване на съществуващите предприятия в ЗПЗ Варна, като се
класифицират в три групи:
 сгради и съоръжения със качествени конструктивни решения, които биха могли да
бъдат основа за изграждане на съвременни производствени структури;
 сгради и съоръжения, които могат временно да бъдат използвани за производство, но
не удоволетворяват в конструктивно и екологично отношение;
 сгради които трябва да бъдат съборени, тъй като не отговарят на архитектурнотехнологичните и екологични изисквания;
Анализът и оценките са на базата на съществуващите и нови конструктивни строителни
системи в България, които отговарят на международните критерии за устойчивост,
икономичност и екологосъобразност.
В България съществуват огромно количество промишлени сгради, които могат да бъдат
спасени, ако се започне незабавно тяхната реновация. Особено успешен може да бъде този
процес при едноетажните структури с надстроечно горно осветление и сглобяеми фасадни
панели и преградни стени.
Погрешна е „теорията”, че е много по-изгодно да се строи на свободен терен, отколкото
в съществуващи промишлени територии. Предимствата за „връщане” към съществуващите
зони се заключава в следното:
 обновяване на огромни площи от селищата, където в момента се ширят разрушения и
антиархитектура на съоръжения и сгради;
 спестяване на значителни средства в първия етап на строителството;
 използване на голяма част от техническата, транспортна и социална мрежа;
 връщане в обществото на уважение към стореното от предните поколения и
задължителното чувство на отговорност и естетическа наслада от стореното;
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARCHITECTURAL AND FUNCTIONAL
AND STRUCTURAL PROPERTIES OF INDUSTRIAL BUILDINGS
IN THE WEST INDUSTRIAL ZONE OF VARNA
M. Velchev
Abstract
It is made a detailed study of the existing enterprises in the industrial zone of Varna, as
classified into three groups:
- buildings and facilities with quality design solutions that could be the basis for building a
modern production structures
- buildings and facilities that can be temporarily used for production, but not satisfy
structurally and environmentally;
1
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-

buildings that should be torn down because they do not meet the architectural and
technological and environmental requirements;
The analysis and estimates are based on existing and new construction building systems in
Bulgaria, which meet international sustainability criteria, economy and environmental friendliness.
In Bulgaria there are huge amount of industrial buildings that could be saved if commence
immediately its renovation. Particularly effective could be this process in the one-story structures
with superstructure upper lighting and prefabricated façade panels and partition walls.
Wrong is the "theory" that is much more profitable to build a free terrain than in existing
industrial areas. The advantages of a "return" to the existing zones lies in the following:
- renovation of large areas of the settlements, which currently are rife destruction and anti
architecture facilities and buildings;
- saving considerable resources in the first stage of construction;
- using much technical, transport and social networks;
- return to society of respect to what he did previous generations and the obligatory sense of
responsibility and aesthetic enjoyment of the deed;
Въведение
Съществуващите предприятия в ЗПЗ Варна могат да се класифицират в три групи:
- сгради и съоръжения със качествени конструктивни решения, които биха могли да
бъдат основа за изграждане на съвременни производствени структури;
- сгради и съоръжения, които могат временно да бъдат използвани за производство, но
не удоволетворяват в конструктивно и екологично отношение;
- сгради които трябва да бъдат съборени, тъй като не отговарят на архитектурнотехнологичните и екологични изисквания;
В България има изградени строителни комбинати, които в момента частично се ползват
по предназначенето си, други са напълно изоставени или са с променени функции. Това
явление е характерно за цялата ни индустрия. Повече от 20 години се проповядва, че
държавата трябва да се „освободи” от промишлеността, за да може частната инициатива да
направи българското промишлено производство на световно ниво. За съжаление това не се
случва! У нас дойдоха „Нестле”, „Своге-Сушард”, „Американските ТЕЦ” в Маришкия басейн,
„Електроразпределителните предприятия” - държавни, но не български, безкрайни
чуждестранни търговски вериги и МОЛ и т.н.
Искани ни се да припомним един факт от началото на миналия век (1900-1920 г.).
Тогава българските държавници разбират, че силна държава се прави със силна индустрия и
създават нарочен „Закон за насърчаване на местната индустрия”, в който се постановява:
безмитен внос на машини и стоки за промишлеността, безплатни общински терени за строеж
на фабрики, безплатно разработване на държавни кариери и използване на водната сила,
намаление с 35% на превозите по БДЖ за стоки, предназначени за нашата промишленост,
освобождаване на промишлеността от преки данъци, безлихвени кредити и увеличение на
митата за чуждестранните стоки, организиране на професионално образование (занаятчийски
училища). Едновременно с това, се търси засилване на конкурентността на българското
производство като се благоприятства навлизането на чужди фирми у нас (белгийски, френски
и чешки- в захарната индустрия и английски и немски - в медодобива), както и разкриването
на банки и застрахователни дружества (Юнион и Феникс).
Очевидно не трябва да се „буквализира” гореказаното, но това което се случи и се
случва с българското индустриално и аграрно производство има категоричното определение:
некомпетентност и безотговорност. Все още няма отговор на въпроса: „Защо субсидиите за
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поредица отрасли на България са катастрофално по-ниски от други европейски страни?”
Както вече споменахме, картината и в строителната ни промишленост е същата, с
изключение на циментовата, където екологичните параметри са много тежки и други държави
предпочитат „да бягат” от такава индустрия.
Хубаво е, че съществуват все още заводи за сглобяеми строителни конструкции
(проектирене, строителство, производство и монтаж на сглобяеми конструкции от обикновен
и предварително напрегнат стоманобетон и на метални конструк-ции) като ЗСК „Боруй” АД
- Стара Загора.
Тяхното производство е съобразено със широк кръг архитектурни решения: промишлени
и жилищни сгради, административни и офис сгради, търговски заведения, обществено културни сгради, хотели, здравни заведения, почивни станции, училища, спортни зали,
столови, многоетажни гаражи и др. Създадени са носещи и покривни елементи, вкл. 2-Т
панели с дължина 18,00, 20,00 и 24,00 м. с невероятната височина от 0,65м до 1 метър (фиг. 13; 4-6.).
Не е ясно, обаче, докога и малкото такива строителни фирми ще оцеляват, тъй като
държавата е абдикирала от тях. Получава се „омагьосан кръг”: промишлени територии с
изоставени предприятия, които в голямата си степен са с годни констуктивни елементи по
отношение на тяхната устойчивост и пригаждане към съвременните изисквания на работната
среда, но с разнопосочна собственост, т.е. невъзможни за реновация, въпреки икономически
изгодните предпоставки. В същото време се появяват ограничен брой нови сгради,
обикновено на нови терени, с използвани метални или „измислени” стоманобетонни
конструкции, избрани на случаен принцип с нарушени функционално-естетически качества и
значително по-скъпи отколкото биха били много сполучливите „стари налични системи”.
Очевидно е необходима нова политика в развитието на промишлеността в България.
Огромно количество промишлени сгради могат да бъдат спасени, ако се започне тяхната
незабавна реновация. Особено успешен може да бъде този процес при едноетажните
структури с надстроечно горно осветление и сглобяеми фасадни панели и преградни стени.
Погрешна е „теорията”, че е много по-изгодно да се строи на свободен терен, отколкото
в съществуващи промишлени територии. Предимствата за „връщане” към съществуващите
зони се заключава в следното:
- обновяване на огромни площи от селищата, където в момента се ширят разрушения и
антиархитектура на съоръжения и сгради;
- спестяване на значителни средства в първия етап на строителството;
- използване на голяма част от техническата, транспортна и социална мрежа;
- връщане в обществото на уважение към стореното от предните поколения, чувство на
отговорност и естетическа наслада от стореното.
Такава стратегия се стремим да приложим за Западна промишлена зона-град
Варна, а иминно:
- пълен анализ на промишлените зони с оглед „разчистване на проблема собственост, на
нефункционалните и екологонесъобразни сгради;
- ясна визия за развитие на икономиката в района;
- съобразно приетата икономическа политика изготвяне на ЕУП за Микрорайоните за
Труд в Района;
- паспортизация на възможните сгради за съвременно индустриално производство;
- ангажиране на Общината в изграждане на предприятия в отрасли, където българското
производство е било водещо в света.
Ако този процес започне, ще се получи тласък и в строителната промишленост,
където все още имаме шанс за високоефективни резултати с български кадри.
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Фиг. 1-3. ЗСК „Боруй”. Сглобяеми носещи и ограждащи елементи
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Фиг. 4-6. Сглобяеми колони с конзоли и колони-тип «Вилица»
Фирма ЗСК «Боруй» АД е
утвърдена
в
проектирането,
производството
и
монтажа
на
сглобяеми конструкции от обикновен
и
предварително
напрегнат
стоманобетон, метални конструкции,
произвоството
на
продукти
за
монолитно строителство и транспорт.
Показаните колони, греди и панели са
с относително малки размери, което
ги прави приложими за производстени
и
обществени
сгради.Особено
авангардни са 2Т панелите с размери
до 24,00 м. - полифункцио- нални
пространства за всяка технология,
обслужване
и
спорт.
Такива
пространства са трудно постижими
при монолитно изграждане.
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Фиг. 7-10. Актуални сглобяеми колони и греди за едноетажни промишлени сгради.
Виранделовите греди трябва да се познават, тъй като ще ги срещаме често при реновации на
сгради. Авангардното им третиране ги прави съвременни
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Фиг. 11-15. Неостаряващите стоманобетонни покривни елементи
за едноетажни промишлени сгради
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ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА СКЛАДОВИ БАЗИ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И ВИНАРСКИ ИЗБИ)
В ПЛАНИНСКИ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ
Димитър Власарев 1
Резюме
Докладът разглежда въпросите за структурирането на териториите в планинските и
полупланинските райони, предназначени за застрояване с малки предприятия - бази за
съхранение на плодове и зеленчуци и малки винарски изби. Третира се необходимостта от
интеграция на предприятията на хранителновкусовата промишленост и селското стопанство
на базата на функционалното и технологичното им структуриране в малки производствени
зони, в добивните райони, засягащи асортимента на продуктите им. Характеризиращи се с
развитието на биоземеделието (горски плодове, био зеленчуци, развитие на специални
сортове грозде), както и на тяхната преработка и съхранение.

FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL STRUCTURES OF SMALL BUSINESSES
(WAREHOUSES FOR FRUITS AND VEGETABLES AND CELLARS)
IN MOUNTAIN AND HILLY REGIONS
Dimitar Vlasarev 1
Abstract
The report addresses the issues of structuring territories in mountainous and hilly areas for
building of small businesses - bases for preservation for fruit and vegetables and small wineries. The
integration needs of enterprises of food industry and agriculture on the basis of functional and
technological structuring in small production areas in mining areas affecting the range of their
products is considered. These areas are characterized by the development of organic farming (berries,
organic vegetables, development of specific grape varieties), as well as their processing and storage.
Хранително вкусовата промишленост като подотрасъл в стопанската структура на
икономиката е непосредствено свързана с развитието на селското стопанство по отношение на
териториалната и зависимост от потенциалните възможности на територията, агроклиматичните фактори; почвените и природни условия и др., а така и от обществено
икономическите фактори на развитие на подотраслите, земеделие и животновъдство. В
годините на прехода от държавнопланова в пазарна икономика, се извършиха редица промени
в стопанството на страната ни, касаещи аграрното, стопанско планиране на редица територии
в чертите на населените места и чрез промяна на предназначението им, засягащи планински и
полупланински райони.
С възстановяването на собствеността на земята и преустановяването на дейността на
бившите АПК (аграрно-промишлени комплекси) и ПАК (промишлено аграрни комплекси),
1
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възникна обективната необходимост от създаването на нова кадастрална основа за
териториите на бившите стопански дворове, на землищата на населените места и
прилежащите им територии, в тези райони.0

Карта включваща 50 на сто от територията на
страната, за планинските и полупланинските
райони спрямо равнинните

Транспортни оси (коридори) приоритети при
развитието на полупланинските и планински
райони. Интеграциона роля на коридорите

Оси на урбанизация в южната и югозападната
част на РБ и връзката с природо-географския
фактор
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Зони на активно влияние. Обхват на
изследванетообщини Костинброд;
Божурище; Самоков и др. (ОУП София)
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Създаването на нови ОУП се явява задължителна предпоставка за правилната
устройствена организация на системата „труд”, нейното структуриране и функциониране
спрямо останалите системи „обитаване” и отдих” в рамките на населените места
По време на развитието на ТКЗС и АПК в страната ни, същите притежаваха и голям
технически потенциал, с окрупнени стопански параметри за капацитет, затворен технологичен
цикъл, инфраструктура и др. (на база на аграрно териториално проектиране).
В момента тези територии на стопанските дворове, в чертите на населените места, се
явяват и един сложен казус на териториалната локация от малки производствени предприятия,
складове и търговски бази. В устройствен аспект тези терени се отнасят към зони с
многофункционално предназначение и от тук проблемите по отношение локализирането на
база санитарно-техническите и екологични изисквания, необходимост от преценка и
изпълнение на ОВОС, съгласно ЗОСВ, прилагането на нормите по отношение санитарно
защитените зони и спазване на нормативната уредба на ЗУТ.
Много често дори и в добро състояние, съществуваща инженерна и техническа
инфраструктура, съгласно предвижданията на плановете подлежи на преустройството и
реконструкцията, като в повечето случай и на ново проектиране за промишлените и аграрни
сгради и техните комплекси.
Сградният фонд, като съществуващо строителство, изградено от държавата съгласно
действащото тогава законодателство, обикновено се възстановява, като строителни книжа и
на база ново инвестиционно проектиране, преминавайки в следващата фаза с предходно
устройствено планиране ПЗ и ПРЗ, чрез конверсия на територията.
В ПУП се определят видовете аграрни сгради, предприятия на хранително вкусовата
промишленост и възможната локализация от територията за предприятие с друго стопанско
предназначение. Така създадената локализация определя разположението на предприятията в
зони от 50 м до 100 м за дейности различни от тези с аграрно стопански функции в санитарно
отношение.
I. Плодохранилища, зеленчукови и складови бази.
За създаване на възможност на консумация на пресни плодове и зеленчуци,
целогодишно се изграждат различни сгради и съоръжения, като планировъчна структура,
осигуряващи потребности на вътрешния и външния пазар. Складовете за плодове и зеленчуци
(плодохранилища и хранилища за кореноплодни), могат да бъдат за краткотрайно и
продължително съхранение на продукцията, разположени както към консумативните
центрове така и към суровинните.
Различаваме различни планови структури с оглед унифициране на помещенията със
специален микроклимат (хладилни камери) както и тези с принудителна и естествена
вентилация на въздуха. Предмет на разглеждане са складовите бази за плодове и зеленчуци с
унифицирана планировка на хладилни камери.
Планови схеми с планировъчен модул 6,00 м, за 1000 т, 2000 т, 3000 т и 6000-12000 т.

Складова база обемно-планировъчно проучване
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Разпределение кота ± 0,00

Разрез А - А

Устройствени показатели: Пз<60%, Поз>40%, Кинт до 1,5, примерно проектно решение,
Складова база
Складова база обемно-планировъчно проучване.
Генерален план.
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Устройствени показатели: Пз< 60%, Поз> 40%, Кинт до 1,5, - примерно проектно решение.
Оранжерийният добив на плодове, зелечуци и цветя заема значително място на
съвременния етап в устройството на земеделските територии. Като териториално устройство
оранжерийните комплекси следва да бъдат включени в цялостната устройствена концепция на
устройствените планове, имайки предвид природо-климатичните фактори на страната,
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изобилието на геотермални води и други.
Системата на планировка включва: павилионни, свързани павилионни, блокови и
кулообразни. Планировката е в зависимост от конкретната технология на отглеждане,
капацитет, отопление и др. Възприети са следните планировъчни модули: 6.00; 7.50; 9.00;
10.50; 12.00; 13.50; 15.00; 18.00 м, (Фиг.II. 39)
Експериментални
проекти за блокови
оранжерии:
а) 10 дка – полезна
площ;

доц. арх. Д. Василев
Устройствени показатели. Пз <50%, Поз >50%, Кинт до 1,5
Призводствен цех за отглеждане на гъби
Генерален план
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б) 20 дка – полезна
площ. 1 - разсад;
2 - зеленчуци;
3 - манипулационно и
експедиция;
4 - администрация;
5 - гараж; 6 - рмц;
7 - склад инвентар;
8 - склад торове;
9 - котелно;
11 - трафопост;
12 - тор; 13 - склад
семена.
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Конверсия на складова постройка в призводствен цех за отглеждане на гъби: печурка
300 т/год. гр. Своге
Устройствени показатели: Пзастр. – 12,4%; РЗП – 1349м.кв.; Кинт - 0,25
II. Винарски изби за първично винопроизводство.
С настъпилите нови промени в развитието на подотрасъл лозарство и винарство може да
се отбележи, че създаването на нови лозови масиви изисква доста средства и време за
изключване от оборот на обработваемата земя (около 4 години). Ето защо при добиването на
виното е от съществено значение окрупняване на съществуващите лозови масиви и
изграждане на нови, с оглед концентрация на площите и капацитетите на производствата.
Лозаро винарски райони в България (на примера на струмски район-5)
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Нови реализации на винарски изби интегрирани в лозаровинарския район на общините
Сандански и Петрич.
1. Винарска изба в землището на с. Хърсово „Вила Мелник“ - капацитет 800 т./год.
2. Винарска изва в строеж в селището на с. Кромидово, община Петрич - капацитет
400 т./год.
Винарска изба – обемно планировъчно проучване.

Устройствени показатели при стръмен терен.
Пз<50%, Поз>50%, Кинт до 1,5, - примерно решение.
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Винарска изба – обемно планировъчно проучване.
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Разрез А - А

Устройствени показатели при стръмен терен.
Пз<50%, Поз>50%, Кинт до 1,5, - примерно решение.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон за устройство на територията (ЗУТ).
[2] Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
[3] Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
[4] Обособяване на агростопански зони в строителните граници на населените места и
извън тях в селищните образувания с агростопански функции от местно значение.
ВСУ’ 2012
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ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ НА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ДОБИВ НА МЕСО И МЛЯКО В ПЛАНИНСКИ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ
Димитър Власарев 1
Резюме
Докладът разглежда възможността за структуриране на малките животновъдни ферми в
планинските и полупланиски райони, като устройствени структури. Необходимостта от
създаването на устройствени зони за застрояване, извън селищата или в тяхната периферия
със сгради и комплекси на животновъдството, както и възможностите за интеграция с
преработващи предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Разглеждат се главно
мандри, малки млекопреработвателни цехове за производство на натурални млечни продукти
от екологични райони.
FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL STRUCTURES OF SMALL BUSINESSES
FOR MEAT AND MILK PRODUCTION IN MOUNTAINOUS AND HILLY AREAS
Dimitar Vlasarev 1
Abstract
The report deals with the possibility of structuring small animal breeding farms in mountainous
and hilly areas, as spatial structures. The need to create development zones for development, outside
the villages or in their periphery with complexes of livestock, as well as opportunities for integration
with processing enterprises of food processing The need to create development zones for buildings
up outside the villages or in their periphery with complexes of animal farming, as well as
opportunities for integration with processing enterprises in the food industry is discussed. Considered
are mainly dairies, small milk processing workshops for the production of natural dairy products
from ecological regions.
Класификацията на урбанизираните аграрно-стопански територии включва всички
технилогични процеси засягащи животновъдството и растениевъдството, изискващи
урбанизирана среда на системата „труд” и е допълнение към принципите и методите на
устройството на индустриалните територии.
Териториално-пространствена
организация на системата „Труд” с
линеарно решение на индустриалните
територи и териториите с агростопанско
предназначение,
с
устройствени
режими.
Общите
принципи
на
класификация
на
земеделските
стопанства, от доц. арх. Д. Василев, се
разделят на:
1

Димитър Власарев, д-р арх./гл. ас., ул. “Суходолска” № 175, dvlasarev@abv.bg
Dimitar Vlasarev, Assis.Prof., PhD, arch., VSU, Suhodolska str. № 175, dvlasarev@abv.bg
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А. По функции: смесени и специализирани;
Б. По големина: малки от 5 до 50 декара; средни от 50 до 200 декара; големи над 200
декара;
В. По географско разположение: полски(равнинни); полупланински; планински;
Г. По производствено-добивни райони: зърнено-производсвен район; зърненоживотновъден район; овощарски-добивен район; лозаро винарски район; тютюнопроизводствен район и др.

Схема на лозаро-винарските
райони в България.

Струмски лозаро-винарски
район и големите винарски
изби.

I. Говедовъдни ферми.
Говедовъдната ферма е самостоятелно производствено предприятие разположено на
една или повече аграрни площадки. Тя включва производствени, спомагателни и обслужващи
сгради и съоръжения осигуряващи условия за нормално протичащ производствен процес.
Изискванията към територията на фермите зависят от различни фактори и преди всичко
природо-климатичните. Теренът трябва да бъде отцедлив с ниско ниво на подпочвени води,
изложението трябва да бъде южно или югозападно, като се имат предвид розата на ветровете,
мястото на жилищните квартали, както и необходимостта от вода за питейни и производсвени
нужди, електроснабдяване, транспортна мрежа, както и санитарно-техническите изисквания
за отстояния до населените места.
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Технологията на отглеждане на животните касае пряко здравословното състояние,
продуктивността и млеконадоя, което обуславя ролята на правилното устройсвено и
архитектурно планиране на генплана, на сградите по отношение производствените процеси и
съответно рентабилността от производството. Известни са следните видове системи на
отглеждане (вързано и свободно).
Фукционални схеми на говедовъдни ферми.
Като главен подход през
годините на планово стопанство,
както в промишлеността, така и в
селското
стопанство
е
бил
интеграционния подход, който
поставя следните проблеми по
организацията на територията в
селското стопанство и хранителновкусовата промишленост:
- Съгласуване на отрасловата
с териториалната концентрация и
специализация
на
производствените мощности и
потенциалните възможности на
страната;
- Съгласуване проблемите на
територията
на
страната
в
териториално-устройствената
концентрация и специализация в
селското стопанство;
- Специализация
и
концентрация на спомагателните
дейности в промишлеността и
селското стопанство;
- Опазване на околната среда.

Форми
на
производствена
локализация и интеграция на
хранително-вкусовата промишленост
в селското стопанство в малките
населени места на южните гранични
райони. Териториална организация
на винарски изби, овцеферми,
кравеферми и рибни ферми извън, в
периферията и в населеното място
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Кравеферма – обемно планировъчно проучване.
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Устройствени показатели на генералния план.

Пз <50%, Поз >50%, Кинт до 0,5, - примерно решение.
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Устройствени показатели на генералния план.

Пз <50%, Поз >50%, Кинт до 0,5 – примерно решение
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II. Свиневъдни ферми.
Свиневъдните ферми биват развъдни и угоителни, както и смесени. Агропроизводствените свиневъдни ферми и комплекси се проектират при затворен(завършен)
цикъл на производство – производство на прасета и угояване, оформени в два сектора –
репродуктивен и угоителен. Репродуктивния сектор включва свине майки, нерези и
подрастващи с тегло до 30-35 килограма, а угоителния сектор включва свине с тегло от 35 до
110 килограма. Свинекомплексите са териториална организация на производство за
отглеждане на свине организирани на основата минимум 600-800 свине майки и 5000 места за
угояване. Останалите територии за сгради и комплекси с по-малък капацитет са свинеферми.

Функционална схема на свинеферма. 1 – Вход; 2 – Администрация; 3 – Филтър; 4 –
Столова кухня; 5,6 – Гараж и ремонтна работилница; 7 – Навес инвентар; 8 – Приемно
експедиционна рампа; 9 – Кухня течна храна; 10 – Ветеринарен пункт; 11 – Склад
концентриран фураж; 12 – Ветеринарел лекар и зоо техник; 13 – Незаплодени и бременни
свине; 15 – Нерези; 18 – Свине майки; 19,20 – Угоителен сектор - отбити прасета и свине за
угояване;
Примерен генплан с устройствен режим
за сгради и комплекси на животновъдството –
комплекс
Опицвет,
съответстващ
на
параметрите
в
горепосочената
таблица(съответствие с режима на застр).
Площ – 73 777 м2;
ЗП – 14 533м2;
РЗП 14 876м2;
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Свинеферма – обемно планировъчно проучване.
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Фиг. II.74 Устройствени
показатели на генералния план.

Пз <50%, Поз >50%, Кинт до 0,5 –
примерно решение
III. Овцевъдни ферми.
Устройството на териториите за ферми и комплекси на овцевъдството беше
организирано в съществуващите стопански дворове. При оформяне на нови територии
теренът следва да бъде върху слабо продуктивна и неполивна земна площ. Площадките трябва
да бъдат с ниски подпочвени води с естествен наклон, защитени от преобладаващите ветрове
и даващи възможност за бъдещо разширение. Надлъжната ос на постройките да е ориентирана
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посока изток запад. Различаваат се следните системи на отглеждане:
А. Овце-майки(в закрити помещения или в полуоткрити)
Б. Шилета за разплод и кочове (в полуоткрити сгради)
В. Животни за угояване(ферми и комплекси с целогодишна дейност и със сезонна
дейност от 1-ви май до 15-ти октомври стадата са на свободна паша), с възможна
производствена специализация на технологиите на отглеждане.
Примерни проучвания на ПЗ на извън селищна (земеделска) територия с агростопанско
предназначение застроена с малки земеделски ферми и предприятия.

Фиг. II.76 Овцеферма – обемно планировъчно проучване.
Генерален план:
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Разпределение кота 0.00

Устройсвени показатели на генералния план.
Пз < 50%, Поз > 50%, Кинт до 0,5 – примерно решение
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Овцеферма – обемно планировъчно проучване.
Генерален план
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Фиг. II.79 Устройствени показатели на генералния план.
Пз < 50%, Поз > 50%, Кинт до 0,5 – примерно решение
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ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СТРУКТУРИ НА
ЗЪРНОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ В ПОЛСКИТЕ РАЙОНИ
Димитър Власарев 1
Резюме
Докладът разглежда видовото многообразие на зърнопреработвателните сгради и
комплекси, от системата на зърносъхранението, зърнопреработката и фуражите. Изследват се
проблемите касаещи планировъчната организация на предприятята (малки, средни и големи)
тяхното структурно многообразие по отношение устройствените показатели и режими.
Засягат се въпросите свързани с мерките от устройствен аспект (екологични и санитарнозащитни по застрояването на зърнопреработвателните комплекси, както по отношение вътре в
агростопанските територии така и спрямо жилищните квартали на населените места).

FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL STRUCTURES OF GRAIN PROCESSING
BUILDINFS IN THE FIELD AREAS
Dimitar Vlasarev 1
Abstract
The report considers diversity of grain storage complexes, in the system of grain storage, feed
and grain processing. Reviewed are the problems concerning the planning organization of enterprises
(small, medium and large) their structural diversity regarding the structural parameters and modes.
Considered are the matters related to the measures of spatial aspect (environmental and the sanitaryprotected construction of grain storage complexes, both in inside agrarian business areas and to the
residential quarters of the settlements).

Изследването на богатото разнообразие от подотрасли на хранително-вкусова
промишленост и селско стопанство, на база на производствените им процеси (функционални
схеми) и вредностите (отпадъци и вредни емисии към тях) обуславя устройствената
локализация на тези отрасли. С краткия типологичен преглед на сградите и комплексите в
хранително-вкусовата промишленост в селското стопанство са проучени функционалните
схеми по подотрасли с вредностите към тях, както следва:

1

Димитър Власарев, д-р арх./гл. ас., ул. “Суходолска” № 175, dvlasarev@abv.bg
Dimitar Vlasarev, Assis.Prof., PhD, arch., VSU, Suhodolska str. № 175, dvlasarev@abv.bg
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Фиг. 1 Функционалните схеми на производствата и вредностите от зърнопреработката и
зърносъхранението (с позиции и видове – автора).
Функционалните схеми разглеждат местата от производствените процеси, излъчващи
отделни вредни емисии или отделни отпадъчни продукти, което обуславя търсенето на
възможности за затворен кръг на производство по отношение на използване на отпадъка както
и устройствени мерки за защита от вредни емисии.Териториите предвидени за
зърносъхранение и обработка се разполагат обикновено в богатите зърнодобивни райони на
страната.Напоследък се възприе тезата че мелничните сгради,специално зърнопреработвателните комбинати могат да бъдат устройвани и в урбанизираната среда на
производствените територии в селищата близо до големия консуматор.Това се налага от факта
да се избегнат дългите транспортни отстояния за готовия продукт,изключително
хигроскопичен, както и да се съкратят транспортните разходи до предприятията за тестени
изделия. Зърнопреработващата и фуражна промишленост включва: сгради и комплекси за
преработка на зърно и зърнени храни и производство на тестени изделия /силози за зърно и
семе, зърнено-фуражни комбинати, мелници, силози за брашно, цехове за трайни тестени
изделия – макаронени фабрики, хлебозаводи, цехове за детски храни на зърнена основа,
заводи за белтъчно-биоконцентратни смески, цехове за груби фуражи и целодневни дажби,
ферментационни цехове за фуражни дрожди, семечистачни станции, цехове за калибриране и
сушене на хибридна царевица и др. Зърнобазите са малки и средни предприятия за съхранение
на зърнени храни в които става първичната обработка и съхранение на зърното. Основното
застрояване в Зърнобазите представлява складово-силозното стопанство, което е оразмерено
според капацитета на зърно-производствения район и възможността на зърното да бъде
експедирано в определен период, към съответните консуматори- мелници и
зърнопреработвателни комбинати. Сградите на основното застрояване са обикновено метални
и стоманобетонови силози оборудвани със съответните приемни устройства, зърносушилни и
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зърночистачни машини. Такива силози могат да съхраняват зърното в различни периоди от
време като за целта технологичният процес изисква то да бъде прехвърляно в различни
силозни батерии,което изисква съответен транспорт (хоризонтален или вертикален - ленти,
редлери и елеватори). Силозните стопанства са обикновено с капацитет от 10 до 50 000 тона.
При проектиране на площадката на силозното стопанство обикновено се отчитат следните
технологични изисквания по отношение, вместимост, параметри на зърното, влажност
примеси и др., технологични пътища при приемане и разтоварване на зърното в силозното
стопанство. Най-често площадките са от 2 до 8 ха с ширина в едната посока минимум 400
метра при жп транспорт. Обикновено при жп захранване площта на площадката е с
ограничени размери,но трябва да има 2 коловоза за маневриране на вагоните за зърно.
Приемните устройства представляват специални бункери, през които зърното се подава на
елеваторната кула за захранване на силозните батерии. Обикновено оразмеряването на
силозните клетки става на база на обемното тегло на зърното което е 0.7-0.75 тона на кубичен
метър. Площадковите комуникации по отношение автотранспорта се решават с оглед да бъдат
осигурени необходимите радиуси (минимум 15 метра) за камиони и ремаркета около
приемните устройства и силозните батерии. Сгради на допълващото застрояване в
зърнобазата са: Обществено обслужващи и складови сгради, които следва да се ситуират
съобразно подхода на работещите в базата и с удобна функционална връзка към основното
застрояване.
Фиг. 2 Генплан на силозно
стопанство за зърнени храни
- в село Ковачица общ. Лом
проект на фирма
„Агропромпроект“ с площ на
поземления имот – 30945м2.
За автотранспорта са
осигурени необходимите
радиуси и криви.

Мелниците могат да бъдат класифицирани по отношение на:
- местоположение; вид на продукта за преработка; вида на двигателната сила; начина на
транспортиране на продукта и др. В териториално отношение обслужването на мелничните
сгради с авто и жп транспорт е изключително важно по отношение правилното
функциониране на технологичните процеси при тях, както при доставянето на суровината,
така и при експедицията на готовата продукция.Обикновено мелничните площадки са с малък
наклон до 2 % като докарването на суровината става от авто и жп транспорт доставяйки се на
приемни съоръжения, товарища.От там суровината постъпва в семечистачното отделение на
складовете за зърно (силозни стопанства) след което постъпва за преработка, на зърното, в
мелничната сграда. Технологичният процес е характерен с постепенно раздробяване на
зърното до брашно,трици или грис. Съхранението на брашното се извършва в насипно
състояние в силозни батерии (клетки) или в пакетирано състояние в етажни
складове.Експедицията на готовия продукт обикновено е с авто и жп транспорт
"пневмо",конкретно за хлебозаводи и др.Доказва се че съхранението на зърно е най-удачно да
се извършва в силозни сгради,които приемат, почистват и обработват зърното и го
съхраняват.В миналото зърното се съхраняваше в така наречените "плоски ", едноетажни
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складове в които операциите се извършват основно ръчно, не се използваше добре
построеният обем, процесът беше трудоемък и имаше опасност от производствени аварии,
тъй като отделяният прах в тези помещения е взривоопасен. На съвременен етап силозите се
изграждат от стоманобетон с капацитет на една клетка, средно 500-1000 тона,същевременно
масово започна и съхранението на зърното и в метални силози с капацитети от 500-5000 тона,
на силоза, включени в общи батерии за по 20000-30000 тона и т.н. Обикновено тези метални
силози са удачни в териториите на самия зърнопроизводствен район под формата на
зърнобази, в които става първичната обработка на зърното: почистване и сушене.
Фиг. 3 Вертикални разрези през
авторазтоварището към зърнобаза –
приемни силози за зърно (илюстрация на
принципа на приемане на продукта –
арх. Д. Власарев)

Фиг. 4 Ситуационен план на
мелничен комбинат с
капацитет 750 т/24 часа
(устройствено проучване –
арх. Д. Власарев с колектив)
зониране на територията на
предзаводска
площадка(жилища група,
административна сграда)
производствена зона
(мелница и силоз брашно,
склад за готова продукция и
силоз зърно) и помощно
обслужващ сектор
(ремонтно механично и
енергийно стопанство) към суровинен район.
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Фиг. 5 Обемно
проучване на
основното
застрояване на
мелничен комплекс –
от автора.
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Фиг. 6 Силуетни решения устройствено проучване арх. Д. Власарев.
На мелница с капацитет 750 т/24 ч.

Фиг. 7 Обемно пространствено проучване на мелница (150 т/24 ч.).
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Легенда: 1. Ограда на
предприятието; 2. Входен
портал; 3. Кантар;
4. Приемна лаборатория.
5. Паркинг;
6-7. Администрация и
медицински пункт;
8-12. Столова, кухня,
магазини;
13-14. Жилищна сграда;
15. Авторазтоварище;
16. Силоз зърно;
17. Силозна батерия;
18. Силоз за брашно;
19. Склад; 20. Чистачно;
21. Млевно; 22. Склад
готова продукция;
23. Проход;
24, 25-26. Зарядна. Склад;
27. Трафопост;
28. Помпена станция;
29. Резервоари; 30. Дизел
агрегат; 33-37. Помощно
обслужващи сгради;
Фиг. 8 Решение на
зърнопреработвателен
комбинат, при който
товарооборота е само с
авто-транспорт, към
суровинен район проектант
–арх. Д. Власарев с
колектив.

Фиг. 9 Технологичен разрез на мелница с капацитет 750 т. брашно на 24 ч. – гр. София.
Проектант арх. Димитър Власарев.
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Въз основа на разгледаните примери могат да се направят следните изводи за
периметралната система на планировъчна организация в зърнопреработвателната
промишленост:
1. Периметралната система на организация е благоприятна в случаите, когато
източниците на прахови емисии за приземния слой въздух се решават извън вътрешните
пространства, създавани от застройката, или се намират на места, където има възможност за
добро аериране и разсейване на праха;
2. Сградите трябва така да се ситуират, така че праховите източници, разположени на
покривите на основните производствени сгради, да са на подветрената страна за
преобладаващата посока на вятъра;
3. Периметралната система е благоприятна за разполагане на сградите на
зърнопреработвателната промишленост върху ограничен по площ терен;
Общи изводи за блоковата система на планировъчна организация в
зърнопреработвателната промишленост са:
1. Блоковата система на организация е благоприятна във всички случаи на решаване на
производствените сгради, като изискването е източниците на прахови емисии да не попадат в
циркулационните зони на сградата;
2. Пространствата между отделните блокове или сгради да се решават със зелени ивици
– цезури, с което се намалява разпространението на праха в нежелателни посоки;
3. За разлика от периметралната система на организация в зърнопреработвателната
промишленост при блоковата, разходът на терен е по-голям (близо 1.5 пъти);
4. Блоковата система позволява благоприятно обтичане на сградите от въздушни
течения, с което разсейването на праховите емисии е значително-по-добро от това при
периметралната система на застрояване на генплана;
5. По отношение на опазването на околната среда от прахови емисии от
зърнопреработвателната промишленост, блоковата система на организация на сградите и
комплексите създава по-добри условия за ограничаването и разсейването им.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон за устройство на територията (ЗУТ).
[2] Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
[3] Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
[4] Обособяване на агростопански зони в строителните граници на населените места и
извън тях в селищните образувания с агростопански функции от местно значение.
ВСУ’ 2012
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УСТРОЙСТВО И ПЛАНИРАНЕ НА ПРОБЛЕМНИ БРЕГОВИ ЗОНИ
ЗА ПРОДОВОЛСТВИЕ С ХРАНИ
Димитър Власарев 1, Наско Петков
Резюме
Предмет на изследването са някои проблемни брегови зони от черноморското ни
крайбрежие подходящи за планиране като производствени и складови зони на хранитолновкусовата промишленост и селското стопанство. Същите са включени в обхвата на ОУП
Бургас. Доклада разглежда основно възножностите на зоните гравитиращи до големите
консумативни центрове на море, възможностите за интегриране на транспорта, воден, ж.п и
въздушен. Задачата включва решаване на структурата на агростопанската територия спрямо
достъпа – пристанище, триажна гара и логистични центрове. Изседването третира също и
обемно устройственото решение в зависимост санитарно-хигиенните и екологични
изисквания на производствената територия.
STRUCTURE AND PLANNING OF PROBLEMATIC
COASTAL ZONES OF FOOD SUPPLIES
D. Vlasarev 1, N. Petkov
Abstract
The paper studies the problem of some coastal areas along the Black Sea coast suitable for
planning as a production and storage areas of food industry and agriculture. They are included in the
scope of the Master Plan Burgas. The report looks the main possibilities of the areas gravitating to
large centers of consumption at sea opportunities for integration of, water, railway and air .transport.
The task involves solving the structure of agrarian business territory on access - the port triage
station and logistics centers. Also is treated the volume spatial solution depending on hygiene and
environmental requirements of the production area.
Критериите, по които може да се класифицира видовото многообразие на
производствената локализация на хранително-вкусовата промишленост в селското стопанство
са:
- интегрираност между подотраслите на хранително-вкусовата промишленост и
подотраслите на селското стопанство (виж Таблица 1);
- специализация на добивните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост и
селското стопанство;
- големина на хранително-аграрните комплекси(агростопанските територии са в
зависимост от посочените природни и антропогенни фактори, предвижданията на ОУП и
ПУП, както и решените проблеми на комасацията на земята с уточнени граници на района или
микро районите за сгради и комплекси на хранително-вкусовата промишленост и селското
стопанство);
- вътрешно-структурно разнообразие (ролята на природния фактор, регламентира
ограниченията и възможностите на съответната брегова зона, като природни дадености на
1

Димитър Власарев, д-р арх./гл. ас., ул. “Суходолска” № 175, dvlasarev@abv.bg
Dimitar Vlasarev, Assis.Prof., PhD, arch., VSU, Suhodolska str. № 175, dvlasarev@abv.bg
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територията и връзката с антропогенния фактор – консумативния център, населеното място
или големия град);
- завършеност на готовата продукция;
Форми на производствена локализация на хранително-вкусовата промишленост в
селското стопанство.са промишлено-аграрните и аграрно-промишлените комплекси
(предприятия и ферми), които са сложен вариант като териториално-производствени единици.
Използваните селскостопански ресурси и суровини от добивните подотрасли на хранителновкусовата промишленост поставят редица специфични проблеми по отношение формите на
локализация, които са:
- локализация по отношение на суровинния източник, локализация в суровинен район и
проблемите с реализацията на отпадъците от производствата в селското стопанство;
- локализация на фуражната промишленост по отношение на животновъдните райони в
страната – изграждане на фуражни бази на страната, фуражни кухни и др. към комплексите от
аграрни сгради.
- организация по отношение на вредните емисии във водите, почвата на
селскостопанските райони.
Интеграционните връзки между отделните подотрасли на хранително-вкусовата
промишленост със селското стопанство може да представим в следната таблица:
СЕЛСКО
СТОПАНСТВО
Хранително вкусова
промишленост
Животновъдство
Растениевъдство
Тютюно
Масло Плодове
Месо- Млеко- Зърно- Зах.
Лозар- произПодотрасли
дайни и зелендобив
добив произв цвекло
ство водство
култури
чуци
Месодобивна и
+
Месопреработваща
Млечна
+
Зърнопреработваща
+
+
+
+
Масленосапунена
+
+
Захарна
+
+
+
+
Пивоварна
+
+
+
Винарска
+
+
Тютюнева
+
Консервна
+
+
+
_
Нишестено+
+
+
Глюкозна
Таблица 1
Интеграционните връзки са на базата на суровинен източник и оползотворен отпадъчен
продукт в селското стопанство.
Хранително-вкусовата промишленост със своя капацитет и местоположение по
отношение на суровинните райони е мощен фактор за специализацията и концентрацията на
производството в селското стопанство. В нея се преработват преди всичко трудно
транспортирани селскостопански суровини, като зеленчуци, плодове, грозде и мляко. Това
заставя селското стопанство да се приспособява към нуждите на хранително-вкусовата
промишленост, което се дължи на нетрайните хранителни продукти. Характерна е обаче
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обратната връзка, която е основна, т.е. суровинният район определя териториалното
разположение на добивните предприятия на хранително-вкусовата промишленост.
Суровинните разходи за производство на единици готова продукция също имат решаващо
значение при локализацията. Има подотрасли, в които отпадъчните продукти от
производството съставляват значителен процент от общото количество на продукцията, при
което е удачно териториалното разположение на такива производства с животновъдни
комплекси, с оглед използването на отпадъците за фураж. Почти всички подотрасли на
хранително-вкусовата промишленост, с изключение на тютюневата, дават такава възможност.
На базата на суровинния източник и оползотворен отпадъчен продукт, за предприятията
на хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство е възможно изграждането на
хранителни аграрно-промишлени комплекси, при които проблемите по опазването на
околната среда се решават съвместно както за промишлеността, така и за селското стопанство.
Преминава се към пълно използване на суровините, чийто краен продукт отива за фураж в
животновъдните комплекси. По отношение на териториалното си разположение, хранителноаграрните комплекси се обособяват в суровинните райони, като могат да представляват
производствени зони с комплексно решена производствена, техническа и социална
инфраструктура. При тях се избягват дългите транспортни разстояния за суровина и
отпадъчни продукти, като производствените отпадъци, използвани за фураж, могат директно
да бъдат изпратени в животновъдните ферми и стопанства, без да се налага допълнителната
им обработка, изсушаване, брикетиране, съхранение, с което се пестят значителни средства за
съответните производители и предприятия.

Фиг.1 Извадка от ОУП Варна с предвижданията на територии отредени за предимно
производствени дейности – северно от Варненското езеро.
В състава на хранително-аграрните промишлени комплекси влизат главно
предприятията от добивните подотрасли на хранително-вкусовата промишленост, които
притежават голям процент на отпадъци в баланса на производството и използващи се за
фураж или отпадни води за напояване. Тук се включват захарните заводи, маслоекстракционните заводи, консервните комбинати, винарските изби и др. На второ място са
предприятията на хранително-вкусовата промишленост, чиято основна суровина е
продукцията на даден отрасъл от селското стопанство. Това могат да бъдат месокомбинати,
млекокомбинати, зърнопреработвателни комбинати и др. На трето място към хранително772
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аграрните промишлени комплекси могат да бъдат включени предприятия нехарактерни за
суровинния район, които обаче обслужват с хранителни продукти животновъдните
комплекси. Тук се включват фуражни заводи, зърно-бази и фуражни кухни, цехове и заводи
за млекозаместители и др.
Проблемите по опазването на околната среда при сградите и комплексите на
хранително-вкусовата промишленост в селското стопанство са по-сложни, тъй като тук са
включени и вредностите от аграрните комплекси, което изисква по-детайлното им
разглеждане и проучване при решаването на градоустройствените мерки по проектиране на
санитарно-защитните зони, озеленяването и благоустрояването на техните територии което е
предмет на настоящото изследване.

Фиг. 2 Примерни решения с устройствени проучвания (ЕУП), на агростопански територии,
райони и микро райони в бреговата зона на Варненското езеро.
Планирането на аграрните територии, с общи устройствени планове включва
територията на общината, населените места и техните землища, като се определят общата
структура местоположение и граници на населените места, земеделските територии, горските
територии и други защитени територии, а също така и тези със специално и смесено
предназначение. С подробните устройствени планове както и тези с неприложена първа
регулация, се определят обектите на социалната инфрастриктура – публична собственост
(зелената система, инженерната и техническа инфраструктура). Подробният устройствен
план, конкретизира застрояването на териториите, на уличната мрежа и техническата
инфраструктура към същите. За осъществяване на предвижданията на обектите публична
собственост с ПУП за неурегулираните поземлени имоти и тези с неприложена първа
регулация, могат да се отчуждават части до 25 на сто в полза на общината.

Фиг. 3 Възможна конверсия
на съществуваща смесена
многофункционална зона в
агростопанска територия на
бреговата зона на Бургаския
залив.
В този смисъл упоменатият член 16, от ЗУТ, маркира само част от устройствените
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проблеми свързани с устройството на земеделските територии. Предметът на настоящото
изследване, представляват именно териториите попадащи съгласно ОУП в землищата на
населените места отредени, за хранително вкусова промишленост и селско стопанство
/територии с агростопанско предназначение/. Малките населени места без ОУП, могат да
третират територията на землищата си с подробни планове за застрояване на един или
няколко имота, обособени в общ агропроизводствен комплекс.
Изводи:
1. От казаното по-горе следва, че преди изготвяне на ОУП, ПУП-ПРЗ, ПУР, ПУП-ПЗ и
други е необходимо да се проведе широко обществено обсъждане, за инвестиционните
намерения при комасацията на земеделските земи, от органите на местната власт, като
процедура това би трябвало да бъде оформено нормативно, като отделна устройствена
процедура. Още при тази процедура като задание, за изготвяне на устройстените планове (вр.
чл. 125 от ЗУТ) следва да се заложат решенията и приоритетите от общественото обсъждане,
за съответния регион, както и провеждането на политиката в това направление, от органите на
местната власт на страната. Комасацията на земята следва да е регламентирана, под формата
на задание, което да е основа за устройствено планиране на агростопанските територии на
бреговите зони, предвиждащи складови и производствени сгради на земеделието и
хранителната промишленост.
2. На настоящия етап, въпросите с кооперирането на земеделските земи, тяхното
комасиране, което е основание за развитието на земеделски кооперации или частни
земеделски стопанства, земеделски ферми и други, при планирането на землищата не се
взимат и отчитат при изготвяне на ОУП, ПУП или отделни ПЗ, като не се третират
горепосочените проблеми, свързани със собствеността – частна и публична, или се решават
частично, без изяснени инвестиционни намерения при комасацията на земята. Като основа за
планиране на агростопанската територия служат масивите от комасацията на земята,
предназначени за сградите и комплексите на земеделието и хранително-вкусовата
промишленост, като комплексното устройствено планиране включва изработването на ЕУП с
обемно устройствено проучване и ПУП за цялата аграрностопанска територия на бреговата
зона с предназначението на отделните УПИ.
3. Проблемите уреждащи нормативната уредба за комасация на земята са особено
важни, защото определят политиката на развитие на устройственото планиране на
земеделските територии, те имат особена актуалност и днес в този момент, когато се поставят
условия за продажба и търговия със земеделски земи, създаване на пазарни отношения, без
извършена комасация и отреждането й по предназначение в устройствените планове за
агропроизводстени комплекси.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Закон за устройство на територията (ЗУТ).
[2] Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).
[3] Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
[4] Обособяване на агростопански зони в строителните граници на населените места и
извън тях в селищните образувания с агростопански функции от местно значение.
ВСУ’2012
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СЛАБОНАПОРНИ МОСТ-КАНАЛИ НА ВЕЦ КЛИСУРА –
КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ
Ангел Захариев 1, Пламен Димов 2,
Резюме
ВЕЦ „Клисура” е трето стъпало на каскада „Петрохан”. Влезнала е в експлоатация през
1956 г. С течение на времето по мост-каналите по слабо-напорната деривация се развиват
редица дефекти, основно свързани с поява на пукнатини, обрушени участъци, течове през
дефектирали участъци и дилатационни фуги. Настоящият доклад представя резултатите от
проведеното цялостно техническо обследване на конструкциите. Извършени са дейности по
техническо заснемане на конструкциите, обектов измерителен контрол, числено моделиране
на конструкциите за определяне на напрегнатото и деформирано състояние по МКЕ, като
получените резултати са използвани за проверки на характерни сеченият съгласно
действащите норми за хидротехнически съоръжения. В резултат на обследването на
съоръженията са направени изводи и заключения с цел даване на предписания за привеждане
на им към изискванията на действащата нормативна база.
LOW HEAD AQUEDUCTS OF HPP “KLISSURA” STRUCTURAL INVESTIGATION AND ANALYSIS
Angel Zahariev, Plamen Dimov
Abstract
HPP "Klissura" is the third step of the cascade “Petrohan“, put into operation in 1956. Over
time, the aqueducts in low head derivation developed a number of defects, mainly related to
cracking, caving areas, leaks in faulty sections and expansion joints. This report presents the results
of the comprehensive technical inspection of structures. Activities are carried out technical survey of
structures, measuring control, numerical modeling of structures to determine the stress and strain
state applying the FEM. The results obtained are used for checks of typical sections in accordance
with the standards for hydraulic structures. As a result of the audit of the facilities are made
deductions and conclusions in order to give instructions to bring them to the requirements of current
legislation.
1. Цел на анализа. Технически данни за слабонапорната деривация към ВЕЦ
„Клисура” и прилежащите мост-канали.
Каскада „Петрохан” e въведена в експлоатация през 1957 г. Идейният проект е
разработен от инж. Христофор Байданов. Каскадата е разположена по северните склонове на
Западна Стара планина, по течението на р. Бързия покрай проход „Петрохан”. Събира води и
от двете страни на вододела с обща водосборна площ 96,00 km2.
Целта на каскадата е използването на водите за добив на електроенергия и за
водоснабдяване на гр. Монтана, Враца и 40 населени места от двете области. Tя обхваща 3
1

гл. ас. д-р инж. Ангел Захариев, УАСГ, Хидротехнически факултет, кат. „Хидротехника”,
София, бул. „Христо Смирненски” № 1, e-mail: hydrostruct@abv.bg
2
инж. Пламен Димов, „Хидросис Инженеринг” ЕООД, 1766 София, ж.к. София парк, сгр 16А, офис 0.1,
e-mail: office.hytdrosys@gmail.com
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енергийни стъпала, влючващи 3 дневни изравнителя („Петрохан”, „Остра чука” и „Бързия”)
със съответните водохващания, събирателни канали, водни кули и други съоръжения и 3
ВЕЦ-а, ВЕЦ „Петрохан”, ВЕЦ „Бързия” и ВЕЦ „Клисура” с общата инсталирана мощност
на 17,518 MW.
Главна цел на настоящият доклад е да представи проведеното обследване и техническа
експертиза за състоянието на мост-каналите на слабонапорна деривация „Клисура”,
свързваща изравнител „Клисура” с ВЕЦ „Клисура”. Деривацията е част от третото стъпало на
каскада „Петрохан“.
Основна задача на техническата експертиза е да се проведе обследване на мост-каналите
за установяване на вида и състоянието на бетона и армировката на основните носещи
елементи на конструкцията им и да се установят техническите характеристики на
съоръженията съгласно [1].
Слабонапорната деривация “Клисура” от изравнител “Бързия” до водна кула на ВЕЦ
“Клисура” е с дължина 3702 m. Оразмерена е за Q = 4,0 m3/s. Състои се от следните части:
• Закрит канал с дължина 2674 m, кръгъл с диаметър D = 1,6/1,8 m.
• Тунелни участъци – 4 бр.
• Мост-канали – 4 бр.
Мост-канал № 1 (МК1)
Мост-канал № 1 е разположен в непосредствена близост до изравнителния басейн при
ВЕЦ “Бързия”.
Общата дължина на Мост каналът е L = 38,30 m, а вътрешният диаметър е D = 1600 mm.
Дебелината на стоманобетонната тръба е 20 cm. За постигане на определена хидравлична
гладкост и защита на основната носеща конструкция от вредното влияние на водата по цялата
вътрешна повърхност е положено циментно-пясъчна замазка със средна дебелина от 2,0 cm.
Външната страна на тръбите и устоите са защитени със стоманоторкрет със средна дебелина
приблизително 2 - 3 cm.

а)

б)
Фиг. 1. Мост-канал № 1. Характерни нарушения а) от външна страна;
б) по вътрешните повърхности;

Мост-канал № 2 (МК2)
Мост-канал № 2 е разположен в местността “Пашата”. Участъкът е с обща дължина L =
27,35 m, и представлява стоманобетонна тръба разположена на три полета с дължини
съответно: І-во поле L = 6,80 m, ІІ-ро поле L = 11,65 m и ІІІ-то поле L = 6,80 m. Самата тръба е
конзолно издадена преди Устой І и след Устой ІV съответно с по 1,05 m. В местата на
подпиране на тръбата върху опорите сечените и е подсилено чрез удебеляване на стените. В
тези участъци дебелината на тръбата е средно 40 cm.Външната страна на тръбите и устоите са
защитени с торкрет с дебелина 1,5 – 2,5 cm.
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а)

б)
Фиг. 2. Мост-канал № 2. Характерни нарушения а) от външна страна;
б) по вътрешните повърхности;

Мост-канал № 3 (МК3)
Мост-канал № 3 е разположен в местността “Малка Бързия”. Участъкът е с обща
дължина L = 11,80 m, и представлява стоманобетонна тръба разположена на поле със светло
разстояние L = 9,80 m. Самата тръба е конзолно издадена преди Устой І и след Устой ІІ
съответно с по 1,00 m. В местата на подпиране на тръбата върху опорите сечените и е
подсилено чрез удебеляване на стените. В тези участъци дебелината на тръбата е средно
40cm.
Статическата схема е симетрична и представлява - проста греда на две опори с осово
разстояние 9,80 m. Връзките между мостовият участък са оформени като дилатационни фуги,
които са защитени с стоманобетонни пръстени с диаметър D = 3,00 m и ширина 70 cm и са
третирани с битумен мастик.От вътрешната страна на тръбите е изпълнено хидроизолационно
покритие с материала “PENETRON”.

а)

б)
Фиг. 3. Мост-канал № 3. Характерни нарушения а) от външна страна;
б) по вътрешните повърхности;

Мост-канал № 4 (МК4)
Мост-канал № 4 е разположен в местността “Лапинов дол”. Участъкът е с обща дължина
L = 11,40 m, и представлява стоманобетонна тръба разположена на поле със светла дължина
L = 9,40 m. Самата тръба е конзолно издадена преди Устой І и след Устой ІІ съответно с по
1,00 m. В местата на подпиране на тръбата върху опорите сечените и е подсилено чрез
удебеляване на стените. В тези участъци дебелината на тръбата е средно 40 cm.
Статическата схема е симетрична и представлява - проста греда на две опори с осово
разстояние 9,40 m. Връзките между мостовият участък са оформени като дилатационни фуги,
които са защитени с стоманобетонни пръстени с диаметър D = 3,00 m и ширина 70 cm и са
третирани с битумен мастик.
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а)

б)
Фиг. 4. Мост-канал № 4. Характерни нарушения а) от външна страна;
б) по вътрешните повърхности;

В следствие на над 55 годишната си експлоатация по мост-каналите по деривацията са
установени редица дефекти свързани с течове, пукнатини и нарушаване на целостта на
конструкциите. Именно сегашното им състояние е причина за извършване на цялостното им
обследване и даване на препоръки и заключения за годността на конструкцията им.
2. Методика на обследването и анализа
За целите на обследването е разработена методика обхващаща всички технически,
експлоатационни и технологични аспекти на работа на конструкцията.
Методиката се състои в изясняване на следните основни аспекти на конструкцията на
сградоцентралата:
Запознаване с наличната проектна и екзекутивна архивна документация за обекта.
Във връзка с провеждане на обследването на мост-каналите на слабонапорна деривация
„Клисура“ се установи, че липсва каквато и да било проектна, архивна и екзекутивна
документация от периода на проектиране и строителство на деривацията. Такава
документация не е открита, както на обекта така и в централата на предприятие „Язовири и
каскади”. По тази причина е извършено подробно техническо заснемане на габаритите на
конструкциите на съоръженията.
Визуално обследване.
Визуалното обследване на носещата стоманобетоновата конструкция се извърши на
достъпните за тази цел места. Целта на обследването е проверката и установяването на
видимите промени в разположението на елементите на конструкцията неотразени в
строителната документация и наличието на увреждания по различните и елементи в следствие
на различни типови въздействия на експлоатационната среда.
Определяне на действителната якост на натиск на бетона.
Вероятната якост на натиск е определена по безразрушителен метод съгласно [2].
Определянето е извършвано само на местата без стоманоторкрет, като не е извършвано
допълнително отстраняване на торкрета с оглед запазване на конструкцията.
Определяне дебелината на бетоновото покритие и наличието на армировка.
Дебелината на бетоновото покритие и положението на армировката на монолитните
елементи установена от сравнително пълната проектна документация на обекта по част
конструктивна, е проверена в местата на вземане на ядки за изпитване на бетона на
конструкцията след направени разкрития в зоната, където се намира наличната надлъжна или
напречна армировка.
Химически анализ за определяне степента на карбонизация на бетона от
бетоновото покритие на носещата армировка.
Степента на корозия на бетона е определена въз основа на визуален и измерителен
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контрол. Визуалният контрол обхваща: положение и вид на пукнатините, предизвикани от
корозия на армировъчните пръти, изменение на цвета на бетона, разрушение на бетоновото
покритие, промяна на структурата на бетона и др. Измерителният контрол обхваща: състояние
на бетоновото покритие, състояние на армировката, изследване промяната на рН на бетона в
следствие на карбонизация.
3. Конструктивното обследване и анализ на състоянието на конструкцията
Въз основа на извършеното подробно техническо заснемане и определяне на якостните
показатели на материалите, а също и в резултат на проведената подробна дефектовка за мостканалите, за оценка на носещата способност на конструкциите е е проведен статикодинамичен анализ, чиято цел е да определи носещата способност на отделните конструктивни
елементи на съоръженията при статични и динамични натоварвания и да определи граничните
стойности на разрезните усилия и действителната носимосбосност на сеченията.
Изследването е проведено, чрез числено моделиране на конструкцията по крайни
елементи [8]. Характерните сечения са проверени за якост и устойчивост и получените
стойности за наличието на армировката са сравнени с действително отчетената в
конструкцията армировка и покритие [7].
Строителната система и на четирите съоръжения е монолитно-стоманобетонна.
Елементите са изливани на място. За МК1 и МК2 типът на конструкцията е стоманобетонна
непрекъсната греда разположена на 3 полета. За МК3 и МК4 типът на конструкцията е
„проста греда”.
При изготвянето на статико-динамичния анализ са използвани следните нормативни
документи [3], [4], [5] и [6].

а)

б)
Фиг. 5. Числен модел и статическа схема на МК1 и МК2 [8]
а) 3D Изглед, б) Контролни сечения.

Фиг. 6. Резултати от числено моделиране на конструкцията на МК1 и МК2 [8]:
а) Главни нормални напрежения в kN/m2,
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Фиг. 7. Числен модел и статическа схема на МК3 и МК4 [8]:
а) 3D Изглед, б) Контролни сечения.

Фиг. 8. Резултати от числено моделиране на конструкцията на МК3 и 4 в kN/m2 [8]: а) Главни
Нормални напрежения, б) Преместване на конструкцията в експлоатационен случай в [m]
В резултат на проведено техническо заснемане на конструкциите на мост-каналите на
слабонапорна деривация при ВЕЦ „Клисура”, обектов измерителен контрол, числено
моделиране на конструкциите за определяне на напрегнатото и деформирано състояние, могат
да бъдат направени следните изводи за състоянието на съоръженията:
4. Заключения и препоръки от проведеното обследване
Въз основа на направените изводи по отношение на статико-динамичния анализ в [8], за
състоянието на основните елементи на конструкцията на мост-каналите са направени
следните заключения и препоръки:
1. Съгласно проведената дефектовка и техническо заснемане се локализираха дефектите
по мост-каналите и се направи спецификация по отношение на вида и количеството
им.
2. В конструктивно отношение мост-каналите са значително преоразмерени по
отношение на външни въздействия. Дори и в този вид конструкциите запазват
носимоспособността си и това е и причината дори и при сегашното си състояние да не
се наблюдават конструктивни проблеми свързани със статическата им работанедопустими деформации, липса на устойчивост и якост в характерни сечения.
3. Към настоящият момент техническото състояние и на четирите съоръжения може да
се класифицира като технически неизправно-частично работоспособно.
4. По отношение на конструктивна сигурност на съоръженията (по cмисъла на чл.42 от
НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях) тя е
категорично нарушена по отношение на тяхната корозионна устойчивост,
филтрационна устойчивост, а за МК3 и МК4 и пукнатиноустойчивост.
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5. По отношение на технологичната сигурност на съоръженията (по cмисъла на чл.43 от
НАРЕДБА № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях) към този
момент технологичната сигурност е обезпечена, но това е формален извод само и
единствено поради липса на проектна документация, с която да се сравнят проектните
класове на материала и геометричните размери на съоръженията.
6. По отношение на влиянието на съоръженията върху околната среда то може да се
твърди, че то е минимизирано и природата е възстановена в околност на
съоръженията.
7. Въпреки така направената класификация за техническото състояние на съоръженията
трябва ясно да се подчертае, че състоянието им е много близко до следващата по
степен класификация неизправно-неработспособно състояние.
8. Процесите на разрушаване на части от конструкцията на всички съоръжения са
интензивни и техният интензитет ще нараства във времето. Установените процеси на
корозия на армировката и на бетона са близки до критичните за работа на
съоръжението. Наличните течове както по работни фуги и пукнатини, така и по
дилатационни фуги ускоряват динамиката на развитие на тези процеси.
9. На първо място следва да се предприемат действия по спиране на съществуващите
към момента течове. Това е ремонтна дейност, която трябва да се извърши
своевременно.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Наредба № 5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
2. БДС EN 12504-2:2005: Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без
разрушаване. Определяне големината на отскока; БДС EN 13791:2007/NA:2011:
3. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.);
4. НАРЕДБА № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.);
5. Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения -1986;
6. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически
съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)
7. Захариев А., Обследване на мост-каналите на слабонапорна деривация „Клисура“техническо заснемане, София 2013
8. Захариев A., „МОСТ-КАНАЛИ НА ВЕЦ КЛУСИРА - СТАТИКО-ДИНАМИЧЕН
АНАЛИЗ", XIV-та Международна научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ ВСУ’2014, ВАРНА

781

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

СЛАБОНАПОРНИ МОСТ - КАНАЛИ НА ВЕЦ КЛИСУРА –
СТАТИКО - ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ
Ангел Захариев 1
Резюме
Настоящият доклад представя проведеният статико-динамичен анализ на мост-каналите
на ВЕЦ „Клисура” с цел установяване на тяхното напрегнато и деформирано състояние.
Анализът е част от цялостното техническо обследване на конструкциите на мост-каналите на
слабонапорната деривация на ВЕЦ „Клисура” проведено през 2013 г. Определянето на
напрегнатото и деформирано състояние е извършено по МКЕ и получените резултати са
използвани за проверки на характерни сеченият по І и ІІ група гранични състояния съгласно
„Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни съоръжения на ХТС” - 1988 г.
Направените изводи и заключения за напрегнатото и деформирано състояние на
конструкциите са основа за изясняване на процесите действащи в тях по време на
експлоатация и база за даване на предписания за възстановяването им и привеждане към
действащата нормативна база.
LOW HEAD AQUEDUCTS OF HPP “KLISSURA” - STATIC AND DINAMIC ANALISIS
Angel Zahariev
Abstract
This report presents the conducted static-dynamic analysis of aqueducts of HPP "Klissura" to
establish their stress and strain state. The analysis is part of the overall technical inspection of the
bridge structure, channels of low head derivation of HPP "Klissura" conducted in 2013. The
determination of the stress and strain state is calculated by FEM and the results are used for verifying
the typical sections in Group I and II, limit states according to the "Standards for design of concrete
facilities HTS" - 1988 The made conclusions about the stress and strain state of structures are the
basis for clarifying the processes acting them during the operation and basis for giving prescriptions
for recovery and enforcement of the existing regulations.
1. Цел на анализа
Каскада „Петрохан“ e проектирана и строена през периода 1948 – 1957 г. Tя обхваща 3
енергийни стъпала, влючващи 3 дневни изравнителя („Петрохан”, „Остра чука” и „Бързия”)
със съответните водохващания, събирателни канали, водни кули и други съоръжения и 3
ВЕЦ-а, ВЕЦ „Петрохан”, ВЕЦ„Бързия” и ВЕЦ„Клисура” с общата инсталирана мощност
на 17,518 MW.
Главна цел на настоящият доклад е да представи проведеният статико-динамичен анализ
на мост-каналите (MK) на слабонапорна деривация „Клисура”, свързваща изравнител
„Клисура” с ВЕЦ „Клисура”. Деривацията е част от третото стъпало на каскада „Петрохан”.
Изследването е проведено, чрез числено моделиране на конструкцията по крайни
елементи. Характерни сечения са проверени за якост и устойчивост и получените стойности
1
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782

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 наличната армировката са сравнени с действително отчетената. За оценка на геометричните
характеристики на съоръженията и определяне на якостните характеристики на материалите е
проведен обектов измерителен контрол и оценка на якостните показатели по безразрушителен
метод. Обследването и описанието на съоръженията е дадено в [7].
2. Вид на строителната система и тип на конструкцията
Строителната система и на четирите съоръжения е монолитно-стоманобетонна. За МК1
и МК2 типът на конструкцията е стоманобетонна непрекъсната греда с 3 полета. За МК3 и
МК4 типът на конструкцията е „проста греда”.

Фиг. 1. Техническо заснемане на мост-канал № 1
При изготвянето на статико-динамичния анализ са използвани нормативните документи
[1], [2], [3], [4], [5].
3. Материали и изчислителни характеристики
Стоманобетонните конструкции и на четирите съоръжения са съставени от фундаменти
и устои, върху които лежи слабонапорния канал с тръбно сечение Ø1800 mm за МК1 и МК2 и
Ø 1600 mm за МК3 и МК4. Конструкцията е изпълнена по проект на „Хидроенергопроект“ от
началото на 50-те години на 20-ти век. Поради липса на проектната документация не може да
се установят проектните параметри на материалите. В настоящата разработка са взети опитно
установените якостни характеристики на материалите както следва:
Материали приети за оразмеряване на съоръженията са получени от обследването по
безразрушителни методи. За всеки мост канал са както следва:
Материали
Армировка
Бетон

МК1
А-І
B12.5

МК2
А-І
B12.5

МК3
А-І
B10

МК4
А-І
B12.5

Таблица № 1. Приети класове на бетона и армировката при статико-динамичният
анализ на конструкциите
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Бетоновото покритие върху армировката е прието съгласно резултатите от заснемането
на армировката в характерни сечения.
4. Натоварвания
Натоварванията върху конструкцията са определени съгласно [4] в следващата таблица:
№

Наименование на
Дебелина, Обемно Нормативен
Сигнатура
натоварването
d
товар
тегло - 
kN/m3

cm

f

Изчислителен
товар

kN/m2

kN/m2

А. Постоянни товари
1

Собствено тегло

2
3

[Gстб.]

20

25

5,00

1,2

6,00

Торкрет

[Gторкр.]

3

24

0,72

1,35

0,972

Замазка

[Gзам.]

2

22

0,44

1,35

0,594

20,1

1,0

20,1

Б. Временни
Продължителни
4

Собствено
на водата*

тегло

[Gв.]
Кратковременни

5

[St]
2,4
1,4
3,36
Сняг
Забележка: Стойността е в kN/m` за линеен метър от конструкцията. В модела е приложена
непосредствено върху крайните елементи
Таблица № 2. Приети натоварвания върху конструкциите на мост-каналите
Съгласно [3] са взети следните данни за сеизмично натоварване:
Интензивност на земетресението
VIІI степен;
Коефициент на сеизмичност:
кС = 0,15
Група на почвата
групa C
Коефициент на значимост (II клас)
C = 1,0
Коефициент на реагиране
R = 0,25
Затихване
5% от крит.
5. Статичен и динамичен анализ на конструкциите на мост-каналите.
Моделирането е извършено с програмен продукт „SAP 2000”. За изграждане на модела
са използвани са четириъгълни крайни елементи с 6 степени на свобода при всеки възел.
За определяне на граничните стойности на разрезните усилия в отделните
конструктивни елементи на мост-каналите са разгледани оразмерителни случаи и комбинации
от натоварвания съгласно чл.44 от [4].
А) МОСТ-КАНАЛ 1
Приета статическа схема за определяне на граничните разрезни усилия в
конструктивните елементи е непрекъсната греда на 4 опори. Материалите са приети съгласно
таблица № 1. За така намерените напрежения и разрезни усилия в конструкцията е
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изчислената необходима армировка [Aнеобх] и е сравнена с действителната армировка
регистрирана в характерни сечения [Aдейств.].

а)

б)

Фиг. 2 - Числен модел и статическа схема на МК1и МК2 а) 3D Изглед, б) Контролни сечения.

а)

б)
Фиг. 3. Резултати от числено моделиране на конструкцията на МК1: а) Главни нормални
напрежения в [kN/m2], б) Преместване на конструкцията в експлоатационен случай в [m]

Извършена е проверка за достатъчност на сечението на надлъжната армировка
(Табл. № 3). В останалите сечения определянето на армировката е неясно, поради покритието
им с допълнителен стоманобетонен пръстен и невъзможност за сканиране на носещата
армировка.
Сечение
4
3

Изчислена за сечението
2

27,71 cm
46,38 cm2

Налична 1 ред
2

56,725 cm
49,55 cm2

Забележка
Сеченето е осигурено
Сеченето е осигурено

Таблица № 3. МК1-Сравнение на резултати от изчисленията с наличната армировка в
характерни сечения
Б) МОСТ-КАНАЛ 2
В голяма степен МК2 е аналогичен като конструкция и натоварвания на МК1. Разликите
са само в разстоянията между устоите. Статическа схема е аналогична на МК1.
Аналогично са извършени проверки на достатъчност на сечението на надлъжната
армировка в сеченията 2 и 4 от мост каналът. Резултатите показват, че сеченията са осигурени
В) МОСТ-КАНАЛ 3 И 4
Поради идентичност на конструкциите, натоварването, материалите и условията на
работа на МК3 и МК4 статико-динамичния анализ важи и за двата мост канала.
Приетата статическа схема за определяне на граничните разрезни усилия в
конструктивните елементи е проста греда. Размерите на отвора са дадени в описателната част
към техническото заснемане [7].
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Фиг. 5. Числен модел и статическа схема на МК3 и МК4: а) 3D Изглед, б) Контролни сечения.

Фиг. 6. Резултати от числено моделиране на конструкцията на МК3 и МК4: а) Главни
нормални напрежения [kN/m2], б) Преместване на конструкцията в експлоатационен случай [m]
Аналогично са извършени проверки на достатъчност на сечението на надлъжната
армировка в сеченията 2 и 4 от мост каналът. Резултатите показват, че сеченията са осигурени
VІ.3.2. Определяне на ръбовите напрежения в сеченията
Съгласно [6] е необходимо да се направи проверка за напреженията в тръбата в
следствие на вътрешният воден напор и на температурните въздействия. Значението на
символите и техните дименсии е дадено в [6].
Определяне на нормалните напрежения от температурни въздействия:
 от външна страна:

(5.1)

 от вътрешна страна:

(5.2)

Определяне на нормалните напрежения от вътрешен воден напор:
 от външна страна:

(5.3)

 от вътрешна страна:

(5.4)

Определяне на радиалните напрежения от вътрешен воден напор:
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 от вътрешна страна:

(5.5)

 от вътрешна страна:

(5.6)

а)

б)

Фиг. 12. Дебелостенна тръба при различни случаи на натоварване [6]. а) При температурна
разлика от вътрешната страна на тръбата; б) При вътрешен воден напор
От така изчислените напрежения е направен изводът, че сеченията на мост-каналите
следва да се разглеждат като стоманобетонни.
Проверка по I-ва група гранични състояния
За напорни стоманобетонни тръбопроводи проверките се извършват за центричен опън.
Съгласно [6] за проверки по І-група гранични състояния трябва да е изпълнено условието:
(5.7)
Мост канал
МК1, МК2
МК3, МК4

lcnN, [kN]
88.00
123.75

csRsAa, [kN]
131.72
144.9

Забележка
Условието е изпълнено
Условието е изпълнено

Таблица № 4. Сравнение на резултати от изчисленията на сеченията на центричен опън.
Проверка по II-ра група гранични състояния за отваряне на пукнатини.

(5.8)
Изчисленията са извършвани с отчитане на степента корозията на наличната армировка
(табл. № 5).
Армировка
Проектни параметри

Мост канал

aст.б. [mm]

2,0доп., [mm]

Забележка

МК1, МК2

0,066

0,1

Сечението е осигурено

МК3, МК4

0,086

0,1

Сечението е осигурено
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С отчитане на
степента на корозия

МК1, МК2

0,097

0,1

МК3, МК4

0,127

0,1

Сечението е осигурено
Сечението не е
осигурено

Таблица № 5. Сравнение на резултати от изчисленията по II-ра група гранични
състояния с отчитане на корозията на армировката.
6. Оценка на техническото състояние на конструкциите
Статико-динамичният анализ ясно показва, че дори и при занижени показатели на
бетона, конструкциите и на четирите съоръжения са осигурени за въздействието на
определените постоянни, временни-продължителни, временни-краткотрайни и особени
товари и техните комбинации съгласно чл. 44 от [4] за строителен и експлоатационен случай.
Сравнението между получената необходима площ на армировка и реално установената в
характерни сечения армировка показва, че по отношение на І-ва група гранични състояния,
якост и носимоспосност, конструкциите са осигурени на този етап на развитие на процесите
по корозия на бетон и армировка.
Съгласно проверките по ІІ-ра група гранични състояния, конструкциите на МК1 и МК2
са осигурени на отваряне на пукнатини със и без отчитане на степента на корозия на
армировката. Максималните деформации и премествания на отделните конструктивни
елементи при различните комбинации на въздействие са минимални и в рамките под 0,1 mm.
Съгласно проверките по ІІ-ра група гранични състояния, конструкциите на МК3 и МК4
са осигурени на отваряне на пукнатини без отчитане на степента на корозия на армировката.
При отчитане на степента на корозия големината на пукнатините надхвърля допустимата
съгласно нормите. Максималните деформации и премествания на отделните конструктивни
елементи при различните комбинации на въздействие са минимални и в рамките под 0,1 mm.
Въпреки, че не отговарят на сега действащите изисквания фундаментите са обезпечени
по отношение на огъване, продънване и срязващи сили. Не е установено наличие на
армировка.
Сеченията на устоите и наличната армировка е достатъчна за поемане на усилията от
мост-каналите и външните въздействия.
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ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА ИЗБОР И ОБРАБОТКА НА
АКСЕЛЕРОГРАМИ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Ивайло Жеков 1
Резюме
В съвременните условия на все по-бързо развиващи се компютърни технологии, на
строителните инженери се предоставя възможността за прилагане на все по-сложни и поточни и методи за анализ на строителни конструкции. Нелинейният сеизмичен анализ, чрез
прилагане записи на ускоренията на земната основа (акселерограми), дава ясна и точна
представа за поведението на сградите при сеизмични въздействия. При такъв анализ,
правилният избор на надеждни входни данни за представяне на сеизмичното събитие е
критична процедура. Акселерограмите трябва да бъдат съобразени със конкретното
сеизмично хазартно ниво на строителната площадка и същевременно да покриват всички
възможни сценарии.
Настоящата публикация представя нов приложен програмен продукт, който предоставя
възможности за корекция, селекция и мащабиране на реални записи от земетресения. Към
програмната система е включен и модул за генериране на изкуствени акселерограми.
Представеният програмен продукт се разработва като web-приложение и крайната цел е да
работи изцяло online, което предоставя всички удобства на такъв тип платформи –
възможност за бърз и лесен достъп, директно използване на наличните в Интернет бази данни
с реални записи, тяхната селекция и обработка, генериране на изкуствени записи, споделяне
на резултати и обмяна на опит между потребителите, както и неограничени възможности за
използване и доразвиване от други специалисти. Функционалните възможности на системата
са допълнени с удобен и интуитивен потребителски-ориентиран графичен интерфейс, който
предоставя възможност за контрол и оценка на получените сеизмични записи.
В разработката ще бъдат представени основните възможности на системата, графичния
интерфейс, методиката на изчисление и характеристиките на отделните програмни елементи,
разработени до момента. С конкретни примери ще бъдат показани основните характеристики
на програмния модул за определяне на скоростта и преместването (велосиграма и
сеизмограма) при зададена реална акселерограма; модулите за определяне на основни
сеизмични параметри като честотен състав, спектър на реагиране и др.; модула за мащабиране
във времева и честотна област. Ще бъдат обсъдени насоките за развитие и приложение на
системата в строителната практика.
Ключови думи: акселерограма, сеизмично въздействие, сеизмологични параметри,
сеизмичен хазарт, нелинеен динамичен анализ, програмен продукт, C#.NET, JavaScript,
HTML.
A SOFTWARE ENVIRONMENT FOR SELECTION AND
ADJUSTMENT OF EARTHQUAKE GROUND MOTIONS
Ivaylo Zhekov 1
Abstract
The significant development in computer technologies in the last few decades gives civil
1

инж. Ивайло Жеков, редовен докторант, катедра „Автоматизация на инженерния труд”, УАСГ,
бул. Хр. Смирненски 1, София
Eng. Ivaylo Zhekov, PhD student, Department of Computer Aided Engineering, UACEG, 1 Hr. Smirnenski
Blvd., Sofia, email: ivaylozhekov@gmail.com
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engineers the opportunity to use ever more complex and accurate methods for structural analysis.
The nonlinear seismic analysis based on ground acceleration records (accelerograms) gives the
engineers good idea about the behavior of structures during the impact. The right choice of reliable
input data for the seismic event is a crucial procedure for this method. The accelerograms must
comply with the specific hazard level of the construction area and at the same time they have to
cover all the possible seismic scenarios.
This paper represents a new software environment for selection, scaling and adjustment of real
earthquake records. The program system also includes a module for artificial accelerograms
generation. As the main goal of the software is to work exclusively online, the project is being
developed as a web-based application. This provides all the benefits of such kind of platforms –
quick and easy access, direct use of the available Internet databases with real strong motion records,
their selection and processing, artificial records generation, sharing the results and experience
between users. The platform provides possibilities for other researchers to use and further develop
the software. The functional capabilities of the program are supplied with a convenient and intuitive
user-friendly graphical interface which allows users to control and evaluate the resulting seismic
records.
The main system features and some details about the graphical interface of different program
modules will be provided in this work. Specific examples will demonstrate the basic characteristics
of the system’s components. Several modules will be presented, namely: (1) a module for calculating
the velocity and displacement (velocigram and seismogram) from a given real accelerogram, (2) a
module for main seismic parameters such as frequency content, spectral curves, etc. and (3) a scaling
procedure in time/frequency domain. The possibilities for further development and practical
implementation of the system in structural analysis will be discussed.
Keywords: accelerogram, seismic action, seismological parameters, seismic hazard, non-linear
dynamic analysis, software, C#.NET, JavaScript, HTML
1. Увод
Нелинейният динамичен анализ е един от методите, прилагани за изследване на
строителни конструкции за сеизмични въздействия. Така нареченият time-history или transient
анализ има много предимства пред останалите процедури, които се използват в практиката.
Той се основава на точното решение на уравненията за движение на системата, подложена на
външно въздействие като отчита нелинейното поведение на материалите, от които е изградена
тя, наличието на демпферни устройства, сеизмична изолация и др. Въздействието се
представя чрез записи във времето на ускорението на земната основа - акселерограми. Тъй
като всяко изчисление е за конкретно въздействие /конкретна акселерограма/, нормите
изискват такъв анализ да бъде проведен многократно с различни записи и в различни
направления, за да могат да бъдат покрити възможните сеизмични сценарии за дадена
строителна площадка. Същевременно записите трябва да бъдат съобразени, т.е. приведени
към сеизмичното хазартно ниво за съответното място.
Статията представя нов програмен продукт за достъп до реални записи, тяхната
корекция, селекция, мащабиране, както и генериране на изкуствени такива за по-нататъшното
им използване при динамичен анализ. Тъй като повечето от записите на реално случили се
земетресения по света са налични в Internet под формата на бази данни (ESD [1], PEER [2],
COSMOS [3] и др.), е целесъобразно такава програма да бъде разработена като webприложение. Така достъпът до записите и тяхната обработка може да се извършва директно
online като се използват оптимално средствата за съхранение и изчислителните ресурси на
мрежата. По този начин се предоставя възможност за извършване на сложни математически
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изчисления, обработка, споделяне и складиране на информация, както и модерен, удобен и
интуитивен графичен интерфейс за контрол на данните. Приложението се разработва чрез
ASP.Net framework на Microsoft [10] като са използвани различни компютърни езици – C# за
сървър страната и JavaScript, HTML за клиент страната – в случая web browser.
2. Описание на програмната система
Web-приложението започва с начална страница /Фиг. 1/, която дава възможност на
потребителя за избор чрез радио бутони на предоставените от програмата възможности:
 From File – Качване на файл към сървъра, съдържащ информация за ускорението на
земната основа при сеизмично въздействие в ‘*.txt’ формат. Този файл може да бъде
смъкнат от базите данни или копиран от страница на сайт, съдържащ данни за
сеизмично въздействие.
 From URL - Разглеждане на запис директно от наличните в Internet бази данни чрез
посочване на link към страница на сайт, съдържащ данни за сеизмично въздействие.
 ARTificial - Генериране на изкуствена акселерограма/набор от акселерограми при
дефиниран целеви спектър на реагиране (по ускорение).
 Selection Tool - Възможност за селекция на оптимален набор реални записи.
 Възможност за добавяне на функционалности при бъдещото развитие на системата.
Фонът на началната страница представлява интерактивна, анимирана триизмерна
визуализация на разпространение на вълни по повърхнина, с което се загатва насоката на
работа и предназначението на приложението. Визуализацията използва WebGL [9] /JavaScript
библиотека за 3D програмиране/ Фиг. 1/.

Фиг. 1. Начална страница
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Програмата чете файлове или директно специализираните web-страници във текстов
формат и разпознава информацията в тях – сеизмологични параметри, интервала от време,
през който са снети отчетите на ускорението на земната основа, както и самите стойностите за
въздействието. При посочване на link за четене на данни е необходимо да се отвори сайтът на
организацията, предоставяща базата данни. В него потребителят може да търси записи по
определени критерии. При избор на конкретна акселерограма нейният link се копира и се
поставя в предназначеното за целта поле на разглежданата програмна система. Възможно е
данните да се копират и да се запишат в текстов файл /*.txt файл/, който след това да бъде
прочетен от системата.
За генерирането на изкуствени акселерограми е необходимо да се дефинира целева
спектрална крива. Параметрите на спектъра се задават чрез набор от Microsoft ASP.Net [10]
DropDownList и TextBox елементи /Фиг. 2/. В тях потребителят посочва нормативен документ,
вид почва, направление, тип спектър, максимално ускорение на земната основа a /нормирано
към земното ускорение/ и коефициент на затихване ξ. В последствие тук ще бъде допълнена
възможността за посочване на брой генерирани записи за получаване на набор от изкуствени
акселерограми. При дефиниран спектър и натискане на бутона “Go!” системата генерира
запис, след което препраща потребителя към страницата с времевите серии.

Фиг. 2. Входни данни за дефиниране на целеви спектър на реагиране
2.1. Времеви серии
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Фиг. 3. Страница “Time Series”
При направен избор на запис, например коригирания запис “KOBE 01/16/95 2046,
KAKOGAWA,
090
(CUE)”,
неговият
link
“http://peer.berkeley.edu/smcat/data/ath/
KOBE/KAK090.AT2” [2] се поставя в текстовото поле на началната страница. При натискане на
бутона “Go!” се стартира обработката на данните – четене на стойностите на акселерограмата,
изчисляване на останалите параметри за движение – скорост и преместване чрез
последователно числено интегриране. Генерират се и техните графики, за изобразяването им
от графичната среда. След завършване на процедурата се отваря страница озаглавена “Time
Series” /времеви серии/, където потребителят може да види получените графики /Фиг. 3/.
Страницата “Time Series” съдържа информация за името на записа, както и графични и
таблични елементи за представянето на данните. Последните са интерактивни, т.е. движение
на мишката върху графиките изчертава вертикални линии и текстови обекти, които следват
курсора. Те показват стойностите на съответните величини – ускорение, скорост, преместване
за момента време t [s], който отговаря на текущата позиция в графиката. Същевременно
редовете в таблиците се движат /автоматичен scroll/ като информацията в най-горните редове
винаги съответства на текущата позиция на мишката. Съответно движението върху таблиците
автоматично изчертава същите линии и текстови полета за позицията в графиките, отнасяща
се за данните от текущия ред. Предоставена е възможност и за промяна на мащаба на
изчертаване на сериите по отношение на времето – промяна на броя пиксели за една секунда
от записа. След запознаване с информацията за времевите серии, потребителят може да
продължи към страниците свързани с останалите характеристики на записа – сеизмологични
параметри, честотен състав /Фуриеров амплитуден спектър/ и спектър на реагиране от
съответните бутони, разположени в горната част на страницата.
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2.2. Сеизмологични параметри
При натискане на бутона “Parameters”, системата препраща към съответната страница
/Фиг. 4/. На нея потребителят може да види както записа, така и неговите параметри като
наименование, приложени филтри, направление /East-West; North-South; Vertical/, PGA, PGV,
PGD, Arias Intensity [7] и др.

Фиг. 4. Страница
“Seismological Parameters”

2.3. Честотен състав
Системата извършва Фуриерова трансформация /формула 1/ на акселерограмата за
преминаване от времева в честотна област и изчертава амплитудния и спектър /Фиг. 5/.
Честотите в случая са в логаритмичен мащаб. Тук отново графиките са интерактивни.
,

(1)

където
е продължителността на записа,
земната основа

– кръгова честота,

– ускорението на

Фиг. 5. Страница
“Frequency Content”
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2.4 Спектър на реагиране и инструменти за мащабиране
За изчисляването на спектъра на реагиране на дадена акселерограма програмата решава
многократно уравнението за движение на система с една степен на свобода чрез прилагане на
въздействието в нейната опора. Численото интегриране се извършва по метода на Нюмарк [4]
за голям брой собствени периоди/честоти на системата – в случая интервал [0s – 5s] със
стъпка dT = 0.02s.
За да се оцени надеждността на резултатите на програмната система, е направено
сравнение с тези, получени от друг утвърден програмен продукт – SeismoSignal [5]. Сравнени
са 2 записа от различни земетресения - Kobe 1995/01/16 20:46 и Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20.
Обобщението е дадено в табл.1. Стойностите получени от двете програми се различават с
разлика от порядъка на 0,1-2% , която се дължи на дискретизация при числено интегриране и
закръгляне на резултатите при визуализацията.
Запис: Kobe 1995/01/16 20:46
параметър
Максимална скорост PGV
t – съответен момент
Максимално преместване PGD
t – съответен момент
Максимална амплитуда на Фурие
f – съответна честота
Максимално Sa
T – съответен период
Запис: Chi-Chi, Taiwan 1999/09/20
параметър
Максимална скорост PGV
t – съответен момент
Максимално преместване PGD
t – съответен момент
Максимална амплитуда на Фурие
f – съответна честота
Максимално Sa
T – съответен период

Предложен програмен
продукт
27,6351cm/s
5,89s
0,09103cm
11,45s
0,3135
0.589Hz
1,1958g
0,160s

SeismoSignal Разлика [%]
27,6446 cm/s
5,89s
0,09104cm
11,46s
0,3106
0,586Hz
1,1919g
0,160s

0,03%
0%
0,01%
0,09%
0,9%
0,5%
0,3%
0%

Предложен прамен продукт SeismoSignal Разлика [%]
21,6237cm/s
21,5476 cm/s
0,35%
29,32s
29,336s
0,03%
21,8783cm
21,8803cm
0,01%
29,17s
29,18s
0,03%
0,0918
0,0919
0,11%
1.122Hz
1,123 Hz
0,1%
0,6602g
0,6721g
1,8%
0,108s
0,108s
0%

Табл. 1. Сравнение на резултатите, получени от предложения програмен продукт и
SeismoSignal [5]
На страницата, предназначена за визуализиране на спектралните криви, се намират и
инструментите за мащабиране, както във времева, така и в честотна област. За целта
потребителят дефинира целеви спектър /target spectrum/, спрямо който ще бъдат провеждани
процедурите за обработка на запис/набор записи. Мащабирането във времева област е
линейно. Записът се умножава с мащабиращ коефициент, който привежда ордината или
област ординати от спектралната крива на записа към ордината или област от ординати от
целевия спектър на реагиране. Процедурата за мащабиране в честотна област [6], [8] е посложен процес и е дадена схематично на Фиг. 6. Тя е итерационна и се повтаря до
удовлетворяване на някакъв критерий. Обикновено се поставя изискване за средно
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квадратично отклонение δ < 10% /формула 2/ между спектралното ускорение след
мащабиране Sa Actual и целевия спектър SaT arg et .
Фуриерова
трансформация

Запис

Мащабиране в
честотна област

Обратна Фуриерова
трансформация

Коригиран
запис

Целеви спектър на
реагиране /по честоти/

Фиг. 6. Процедура за мащабиране в честотна област


1
N

 Sa Actual Ti   SaT arg et Ti  

  10% ,


SaT arg et Ti 
i 1 

N



2

(2)

където N e броят на изчислените ординати за съставянето на спектралната крива.
Пример с приложение на процедурата за мащабиране в честотна област е даден на
Фиг. 7 и Фиг. 8. Разглежданата акселерограма - “KOBE 01/16/95 2046, KAKOGAWA, 090
(CUE)” се привежда към спектъра на реагиране за София /по BDS EN 1998/. Необходими са 5
итерации до достигане на δ < 10%.

Фиг. 7 Записът преди мащабиране /горе/; Записът след мащабиране /долу/
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Фиг. 8. Спектър на реагиране преди мащабиране (δ = 83,72%) /ляво/;
Спектър на реагиране след мащабиране (δ = 8,62%) /дясно/
3. Заключение
В нейният завършен вид, предложената програмна система ще бъде полезен инструмент
за селекция, обработка и генериране на акселерограми, необходими при динамичен анализ на
строителни конструкции. Потребителите ще могат да получат като резултат файлове с
обработени или генерирани записи във формат подходящ за директно дефиниране на
проектни сеизмични въздействия при извършване на сеизмичен анализ със специализирания
софтуер. Освен това те ще могат да запазват информацията в лични бази данни на сървъра,
както и да споделят получените резултати и опита си с други потребители. По този начин ще
бъде създадена обширна, непрекъснато растяща база данни с акселерограми, отговарящи на
специфичните изисквания на много райони по света, включително такива, за които липсват
или няма достатъчно реални записи.
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ИНТЕРМОДАЛЕН ПЪТНИЧЕСКИ ТЕРМИНАЛ – ВАРНА
КАТО РЕГИОНАЛЕН ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ
Цвета Жекова 1
Резюме
Качеството на живот на хората и качествата на средата, която обитават вървят ръка за
ръка във всички сектори, а в частност и в транспортния. Развитието на транспортните
технологии води до естествена еволюция на транспортните услуги и нови изисквания към
архитектурата на транспортните сгради. През десетилетията самостоятелните сгради на
летищата, железопътните, морските и автобусните гари се превръщат в хибридни транспортни
комплекси. Историята на градоустройството показва, че пътническите гари трябва да
предлагат възможности за икономическо и социално развитие, за да достигнат по-зряла
форма. В нашето съвремие такава форма е интермодалния транспортен комплекс. След
дългогодишен упадък на пространствата на транспортните сгради у нас те имат нужда от
урбанистично преосмисляне на тяхната роля за градската устойчивост и виталност. Насоките
за тяхното развитие следва да се търсят в обединяване на потоците на транспортната
инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, каквато е интермодалния
пътнически терминал.
Град Варна е един от най-големите черноморски транспортни центрове и е важен
комуникационен център благодарение на уникалното си геостратегическо местоположение.
Географското разположение и съществуващата инфраструктура определят неговата роля на
балансьор в териториалното развитие на Североизточна България. Варна е определена като
град от второ ниво в йерархичната система от градове – центрове в концепцията за
териториално-урбанистична структура на България.
Терминалът, който следва да бъда разположен на югоизточната граница на ЕС, ще има
важно значение за икономиката и модернизацията на транспортните услуги в региона и
значително би облекчил транспортната система на гр. Варна. Интермодален терминал – Варна
има предпоставки да се превърне в централен транспортен регионален възел, който позволява
ефективно, безопасно и качествено обслужване и пренасочване на съществуващите и на
привлечените нови пътнически потоци по направления. Неговото изграждане ще доведе до
намаляване на екологичното замърсяване чрез осигуряването на къси транспортни връзки,
малки застроени площи и освобождаване на пространства за озеленяване.
Ключови думи: интегриран, интермодален, мултимодален, въздушен, воден,
автомобилен, железопътен, транспорт, пътнически, комплекс, хъб, терминал, устойчив,
планиране, зелени пространства, регионален възел, транспортни сгради, автогара, морска
гара, ж.п. гара, летище
INTERMODAL PASSENGER TERMINAL VARNA WILL
COLLECT ROUTES BY LAND, AIR AND SEA.
Tsveta Zhekova 1
Abstract
Quality of life of people and quality of environment they inhabit go hand in hand in all sectors,
1
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particularly in transport. Development of transport technologies leads to a natural evolution of
mobile technologies and services, new requirements to the architecture of transport buildings. Over
the decades, separate buildings of airports, rail, sea and bus stations convert to a hybrid transport
complexes. The history of urban planning shows that passenger stations should offer opportunities
for economic and social development in order to reach a more mature form. Nowadays this form is
the intermodal transport complex. After many years of decline, the area of transport buildings in our
country, they need urban reconsidering their role in urban sustainability and vitality. Guidelines for
their development should be looking at consolidation of streams of transport, infrastructure and
passengers in a complex structure, such as the intermodal passenger terminal
Keywords: integrated, intermodal, multimodal, air, water, road, rail, transportation, travel
complex, hub, terminal, sustainable planning.
Въведение
Главната задача на съвременния интермодален пътнически транспорт е да намали
зависимостта от личните автомобили като основен начин на придвижване и да увеличи
използването на обществения транспорт. Една от насоките за развитие в тази посока е
обединяването и свързването на различните видове транспортни услуги в единни
интермодални пътнически комплекси. Тази концепция следва да бъде приложена както при
изграждането на нови, така и при реконструирането на съществуващите транспортни сгради.
Способността да се свържат различните видове транспорт, да се обединят потоците на
транспортната инфраструктура и на пътниците в една комплексна структура, е от решаващо
значение за създаването на устойчива градска среда.
Към момента транспортното обслужване на пътниците в големите градове в България е
децентрализирано и оказва значителни затруднения особено при смяната на един вид
транспорт с друг. Приемните сгради на транспорта все още се разглеждат строго
специализирано според различните видове транспорт (ж.п. гара, автогара, морска гара,
летищна гара). Процесите на урбанизация водят до растеж на градските пътувания в големите
агломерации и причиняват сериозни проблеми като повишена употреба на лични автомобили,
намалено търсене на градски обществен транспорт и екологично замърсяване – прахово,
шумово и газово.
Местоположение
Град Варна се намира в Североизточната част на България, разположен по бреговете на
Черно море и Варненското езеро. Той е най-големият град в Северна България. Вж. Фиг. 20.
Според класификацията на европейските градове по проекта на ESPON за
полицентричното развитие на мрежата от градове, районът на Варна е определен като
европейски функционален урбанистичен район. 1 Това е предпоставка градът да играе роля на
балансьор в пространственото развитие на източната част на националната територия.
Концентрирането на хората от региона в урбанистичния център води до ежедневни работни и
рекреационни пътувания. Това налага организиране на транспортното обслужване в
регионален транспортен възел (hub), който да осигури максимална мобилност на пътниците.

1

Функционален урбанистичен регион (ФУР) е агломерация от места за труд, които привличат работна сила от
съседни територии
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Фиг. 20 Местоположение на гр. Варна
Регионалният възел (hub) е пресечна точка за събиране, сортиране, прекачване и
дистрибуция на стоки и услуги към определена територия. Това понятие описва метода на
събиране и дистрибуция по „ос и спици” (hubs and spоkes), т.е. полюси и оси или центрове и
направления. Вж. Фиг. 2. Това е широко използвана система, която компенсира забавянето,
налагано от прекачването вместо директни услуги, с по-често обслужване към всички точки.
Тези терминали следва да осигурят възможност за допълване и взаимозаменяемост на
различните видове транспорт, концентрирани на едно място.

Фиг. 21 - Метод на дистрибуция по „ос и спици“
Интегриране на видовете транспорт
За да функционира Варна като регионален транспортен възел от първостепенно значение
е наличието на развит междуселищен и международен транспорт от една страна, както и
вътрешноградски, от друга страна. На Фиг. 22 е показано възможното обединяване на
наличните видове транспорт във Варна.
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Фиг. 22 – Интегриране на наличните видове транспорт
Устойчивото развитие на вътрешноградския транспорт е тема с обширна и специфична
проблематика, поради което няма да бъде разглеждана в този доклад. Очакваният глобален
ефект от него е намаляване на пътуванията с различни видове индивидуален транспорт за
сметка на масовия градски транспорт с цел постигане на устойчива градска мобилност на
населението.Като се има предвид ресурсната обезпеченост на градa се очертава възможността
за интегриране на четирите вида международен и междуселищен транспорт (въздушен,
железопътен, автомобилен и воден) в една комплексна структура – Интермодален пътнически
терминал Варна. Проектът за терминала е представен на концептуално ниво, за да
демонстрира възможностите за увеличаване на зелените площи в урбанизирана среда чрез
намаляване на транспортните територии и интегриране на транспортната инфраструктура в
една по-компактна форма.
Ситуиране на терминала
Факторите, които оказват най-силно влияние при ситуирането на комплекса са
транспортна достъпност, предвиждания на Общия устройствен план на Общината, наличие на
изградени пътнически транспортни сгради, възможности за изграждане на транспортни
връзки между тях .
1.

Транспортна достъпност на отделните селища от ареала

Избрана е зоната на "Пристанище Варна - Изток", която е разположена само на 1 км от
настоящия център на града и се свързва лесно и удобно с националната железопътна и
автомобилна мрежа. В непосредствена близост преминава от шосе Е-87 (част от коридор
VIII), свързващо Варна с Бургас и от там продължаващо до границата с Турция. Използвайки
крайезерния околовръстен път автомобилите от Пристанище Варна-Изток бързо могат да
достигнат до други важни пътни артерии - автомагистрала "Хемус" (Варна-София) и шосе Е70 (Варна-Русе). За да се повиши транспортното обслужване на пътниците от региона е
предложено изграждането на нова железопътна връзка, която ще осигури бърз достъп на
пътниците от региона до Летище-Варна. Към момента пътуващите с влак от съседните
население места трябва да дойдат до града и след това да се върнат до летището. С новата
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железопътна връзка ще се осигури пряк път на пътуващите с влак от региона и бърз трансфер
на пътниците от летището до града. По този начин въздушния транспорт се интегрира във
вътрешноградската транспортна мрежа като се създава директна връзка с Интермодалния
пътнически комплекс, а Летище-Варна се явява съставна част от структурата на самия
комплекс, макар и отдалечена.

Фиг. 23 - Предложение за нова ЖП връзка (Белослав - Летище Варна - ЖП Гара)
2. Предвиждания на Общия устройствен план на общината
Според новия ОУП на Варна, територията на „Пристанище Варна Изток“ се
освобождава от товарно-разтоварни дейности, а прилежащата й територия се предоставя за
обществени функции. Предвижда се пристанището да се приобщи към градската среда, градът
да се "отвори" към морето, да се направят автомобилни и пешеходни връзки към трите гари и
да се оформи нов градски център с рекреационен, атракционен, търговски и административен
характер. Тази трансформация може да се види на Фиг. 24.
3. Наличие на изградени пътнически транспортни сгради
Проектът обхваща реконструкция на съществуващата железопътна гара и изграждане на
една нова структура, включваща автогара, морска гара и военноморски исторически музей.
По този начин съчетаването на културни, търговско-развлекателни и административни
функции ще обогати живота на новата централна градска част. Вж. Фиг. 25.
Основното предимство на проекта е представеното решение за интеграцията на
транспортната инфраструктура с централната градска част като се осигурят бързи и удобни
пътнически връзки във всички градски и извънградски направления. Концентрирането на
сградите върху малка територия освобождава много пространства за озеленяване, което е
предпоставка за подобряване на екологичната обстановка в града.

802

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

Фиг. 24 - Устройствен план на зоната на „Пристанище Варна Изток”
Музейни сгради
Транспортни сгради

Фиг. 25 - Функционална схема на групиране на сградите
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4. Възможности за изграждане на транспортни връзки между гарите
Морската гара е разположена в една ос с Автогарата и Ж.П. гарата, за да се улесни
пешеходното движение между трите гари. По този начин се спестява на пътниците
придвижването на различни нива и значителните затруднения при пренасянето на ръчния
багаж. За транзитните пътници е предвиден автоматизиран трансфер на багажа без да е
необходима тяхната лична намеса. Преминаването между трите сгради - от Морската към
автогарата и към музея е планирано да се осъществява през покритите пешеходни пасажи пасарели. Това позволява на посетителите да се движат свободно в комплекса без да се
съобразяват с метеорологичните условия навън. Прокарването на крайбрежния булевард
"Приморски Запад" на подземно ниво в района на Морската гара предоставя на пешеходците
цялото предгарово пространство, представляващо паркова зона с рекреативни и развлекателни
функции и безпрепятствен поглед към морето. За личните превозни средства на пътниците е
осигурен подземен паркинг, а за служителите на Военноморския музей, Морската и Ж.П. гара
са предвидени наземни служебни паркинги. Концентрирането на сградите на железопътния,
автомобилния и водния транспорт и създаването на пряка връзка до тях с въздушния
транспорт би направил Варна първия град в страната, обединяващ четири вида транспорт
едновременно. Вж. Фиг. 26.
Видове транспорт
(Modes of transport):
1. Въздушен
(Air)
2. Железопътен
(Railway)
3. Автобусен
(Bus)
4. Морски
(Waterborn)

Фиг. 26 - Схема на автомобилния
и пешеходния достъп
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Заключение
Обединяването в общ пътнически терминал на трите пътнически гари (железопътна,
автогара и морска гара) ще доведе до концентриране на специфичните пътнически
транспортни услуги върху по-малка територия и въвеждане на нови обществени функции
върху освободената територия на "Пристанище Варна Изток". Това ще спомогне за:
 Осигуряване на множество озеленени площи в натоварената централна част на града,
които ще благоприятстват развитието на рекреационните дейности в района;
 Развитие на морския туризъм чрез увеличаване на туристическия поток, привличайки
посетители чрез круизния туризъм;
 Предлагане на нови услуги в международния и междуградския транспорт (морски,
железопътни и автобусни линии);
 Облекчаване на вътрешноградския трафик (с нови водни транспортни средства хидробуси);
 Предлагане на нови туристически услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОЛАРНИТЕ КОМИНИ В СЪВРЕМЕННАТА АРХИТЕКТУРА
Димитър Ангелов Ангелов 1
Резюме
Соларните комини са познати още от дълбока древност. За първи път се появяват в Близкия
Изток, използвани са и от римляните в Европа. Представляват архитектурен елемент, с чиято
помощ се подобрява естествената вентилация на сградата. Принципът на действие на слънчевите
комини се основава на така наречения „стак” ефект – въздухът в комина се нагрява и се измества
нагоре, а на негово място навлиза свеж, хладен въздух.
Настоящият доклад разглежда принципа на работа на соларните комини и тяхното
приложение в съвременната устойчива архитектура. Анализирани са сполучливи, вече
реализирани примери и ефектът, който системата за естествена вентилация оказва върху тях.
Фокус на научната разработка е идеен проект за устойчив хотел, създаден от автора на този
доклад. Представени са различни разпределения, разрези и схеми, които изясняват
функционалните и техническите проблеми при проектирането на соларния комин в сградата.
Подробно е анализиран и показан принципа на действие на цялата инсталация и нейната връзка с
останалите части на хотела. Соларният комин служи за облекчаване на климатичната инсталация
на сградата, предизвиквайки естествена вентилация. Освен това в шахтата му са поставени
хоризонтални ветрогенератори, произвеждащи електрическа енергия.
В заключение е изготвена прогноза, показваща потенциалните печалби от експлоатация на
системата и възможните положителни ефекти – увеличаване на естествената вентилация,
ограничаване на въглеродния отпечатък на сградата, намаляване на зависимостта от вятъра като
начин за естествена вентилация, подобряване на микроклимата на сградата и други. Соларните
комини, макар и древни като технология, имат своето приложение в съвременната устойчива и
енергоефективна архитектура.

APPLICATION OF SOLAR CHIMNEYS IN MODERN ARCHITECTURE
Dimitar Angelov 1
Abstract
Solar chimneys have been known since antiquity. First appeared in the Middle East, and are used
by the Romans in Europe. They represent architectural element to help improve natural ventilation of the
building. The operating principles of of the solar chimney is based on so-called "stack effect" - the air in
the chimney is heated and moves up and in his place enters fresh, cool air. This report reviews the
operating principle of the solar chimneys and their application in contemporary sustainable architecture.
Analyzed are successful already realized examples and the effect that natural ventilation system has on
them. Focus of the research study is conceptual project for sustainable hotel designed by the author of
this report. Presented are different floor plans, sections and diagrams that clarify the functional and
technical issues in the design of solar chimney in the building. In detail analyzed and shown working
principle of entire installation and its relation to other hotel areas. The solar chimney is used to relieve the
air conditioning of the building, causing a natural ventilation. Moreover, in its shaft are placed horizontal
air turbines producing electricity. In conclusion, a forecast is made, showing the potential profits from the
operation of the system and the possible positive effects - increasing natural ventilation, reducing the
carbon footprint of the building, reducing dependence on wind as a means of natural ventilation improve
the microclimate of the building and others. The solar chimneys, though ancient as the technology have
their application in modern sustainable and energy efficient architecture.
1

студент по архитектура, ВСУ „Черноризец Храбър” Варна/student of architecture, d.angelov.angelov@gmail.com

806

