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УВОД 

 

Настоящата разработка „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИТЕ ОТ ДИНАМИЧНО И СЕИЗМИЧНО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В КОНСТРУКЦИИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПАСИВЕН КОНТРОЛ И 

ДИСИПАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ“ представлява дисертационен труд, извършен в периода 2015г. – 2018г. 

Основната част от разработката е представена тук за първи път, но освен това към съдържанието на 

дисертационния труд е включена и част от предишни трудове на автора, които са представени на 

конференции в и извън страната (вж. [II], [III], [IV]). 

Намаляването на ефектите от реални и изчислителни сеизмични въздействия е една от най-актуалните 

изследователски и проектантски задачи в местата с висок сеизмичен хазард. С успешното прилагане на 

методи и технологии за редуциране на сеизмичното въздействие чрез влагане на допълнителни устройства за 

дисипация на енергия, се решават напълно или частично следните важни за обществото въпроси: 1) Запазване 

на човешкия живот; 2) Минимизиране на повредите в строителните конструкции, с което се осигурява 

експлоатационната годност на конструкциите след земетресенията; 3) Намалява се влиянието на 

потенциалните повреди в периодите от време след земетресенията. 

Прилагането на средства за пасивен контрол на динамичното и сеизмичното поведение отдавна е обект 

на световната строителна практика. Оптималното им използване и определянето на параметрите им е 

тематика на редица научни изследвания. Методите за пасивен контрол са развити до съвършенство в САЩ, 

Канада, Япония, Германия, Италия, Франция, Нова Зеландия, Тайван, Китай, Швейцария, Белгия и др. 

Напоследък тези средства се развиват и на Балканите. В Гърция, Турция, Сърбия, Македония, Хърватия, 

Словения и Румъния натрупват научен, технологичен и практически опит в сеизмичното осигуряване на 

повредени сгради със средства за дисипация на енергия.  

Идеята за осъществяване на контрол и сеизмична защита на конструкциите намира широко приложение 

в наши дни, като целта е да се осигури сеизмичното им поведение, така че да са удовлетворени 

предварително определени и предписани граници, гарантиращи безопасната експлоатация на сградите и 

съоръженията. В глобален мащаб демпферните устройства са неизменна част от строителството на 

съвременните небостъргачи като Taipei 101(Taipei, Taiwan), Muscat ATC (Oman), Tokyo SkyTree (Tokyo, 

Japan)..., както и мощно средство за реконструкция на аварирали сгради, например – Hotel Churchil (San 

Diego, USA), Opera House (San Francisco, USA), King County Courthouse (Seattle, USA) и редица други. 
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ОЗНАЧЕНИЯ 

Латински означения  
 

a  – релативно по отношение на основата ускорение при МДИ 

â  – дължина на фибровата става 

ga  – максимално земно ускорение 

,g na  – земно ускорение на стъпка n  

, 1g na 
 – земно ускорение на стъпка 1n  

ija  – елементи на усилваща матрица на методите за директно интегриране 

na  – релативно по отношение на основата ускорение на стъпка n  

1na 
 – релативно по отношение на основата ускорение на стъпка 1n  

 А –  усилваща матрица на методите за директно интегриране 

c  – коефициент на вискозно съпротивление на система с една динамична степен на свобода 

ic  – коефициент на вискозно съпротивление на демпфер, вложен в i - я етаж 

totc  – пълно вискозно съпротивление, отнасящо се за цялата система 

 c - матрица на вискозно съпротивление 

inhc   - матрица на материално съпротивление 

supc   - матрица на добавено съпротивление 

d  – релативно по отношение на основата преместване при МДИ 

nd  – релативно по отношение на основата преместване на стъпка n  

1nd   – релативно по отношение на основата преместване на стъпка 1n  
'

he – нормирана хистерезисна енергия 
'

ke – нормирана кинетична енергия 

'

se – нормирана еластична енергия 

'e – нормирана енергия на вискозното съпротивление 

inh

DF  – сила, дължаща се на вътрешното съпротивление 
sup

DF  – сила, дължаща се на добавено съпротивление 

IF  – инерционна сила 

intF  – вътрешна сила 

 F  – вектор на възстановяващите сили 

 G  – оператор на външния товар 

h  – стъпка по време  

aH  – модул на предавателната функция на приблизителното решение в премествания 

eH  – модул на предавателната функция на точното решение в премествания 

i  – номер на етажното ниво 

j  – комплексна единица 

k – статична коравина на система с една динамична степен на свобода 

k – комплексна коравина 

 k – матрица на статична коравина 

m – маса на система с една степен на свобода  

cm – общата маса на системата 

im – общата маса на i-етаж 

 m – матрица на масите 

n – брояч на стъпките по време 
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N – брой етажи в конструкцията 

r – отношение между честотата на външното въздействие и собствената честота на системата 

t – време 

nt – момент от време на стъпка n  

1nt 
– момент от време на стъпка n+1 

 u t – релативно преместване по отношение на основата при точното решение на SDOF система 

 u t – скорост при точното решение на система с една динамична степен на свобода  

 u t – ускорение при точното решение на система с една динамична степен на свобода 

 gu t – ускорение на земната основа при точното решение 

,g nu – ускорение на земната основа на стъпка n 

, 1g nu 
– ускорение на земната основа на стъпка n+1 

 u – вектор на релативните премествания по отношение на основата на MDOF система 

 u – вектор на скоростите на система с краен брой динамични степени на свобода 

 u – вектор на ускоренията на система с краен брой динамични степени на свобода 

v – релативна по отношение на основата скорост при МДИ 

nv  – релативна по отношение на основата скорост на стъпка n  

1nv   – релативна по отношение на основата скорост на стъпка n +1 

 nX – вектор на състоянието в момент от време nt  

 1nX  – вектор на състоянието в момент от време 1nt   

 

Гръцки означения 
 

– коефициент на уякчаване/ разуякчаване 
IDA – множител пред външното въздейстие при метода IDA 

 – коефициент на дисипация (на загуба на коравина) 

̂ – редукционен коефициент според EC8 

 – кръгова честота на външното въздействие 

i – собствени числа на усилваща матрица на МДИ 

 – коефициент на относително затихване 
h

eq – коефициент на еквивалентно вискозно затихване, дължащо се на хистерезисното съпротивление 

sup

eq – коефициент на еквивалентно вискозно затихване, дължащо се на допълнително вложено съпротивление 

inh – коефициент на относително затихване, дължащо се на материалното съпротивление 

 – спектрален радиус 

 – собствена кръгова честота на система с една динамична степен на свобода 

 – комплексна кръгова собствена честота на система с една динамична степен на свобода 

 – бездименсионна честота 
 

Използвани съкращения 
 

МДИ – методи за директно интегриране във времевата област 

CSM – статичен нелинеен анализ 

HHT – метод на Hilber-Hughes-Taylor 

IDA – инкрементален динамичен анализ 

MDOF – система с краен брой динамични степени на свобода 

N2 – метод на двойната нелинейност 

SDOF – система с една динамична степен на свобода 

SS – метод на Симеонов 
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Глава 1.  

Въведение, литературен обзор и формулировка на основните цели и задачи на труда 

1.1 Въведение в областта на намаляване на ефектите в строителните конструкции от силни земетресения. 

Първостепенна задача е намаляване или поне смекчаване на сеизмичния риск в съвремието ни, чрез 

подобрено осигуряване на конструкциите за силни земетресения. С помощта на различни технически 

средства се реализира управление на сеизмичния риск, като това се постига на основата на съвременното 

развитие на науката. Поради комплексния и многостранен характер на въпросите, които трябва да се решат, 

цялостната дейност по намиране на оптимално решение за намаляване на сеизмичния риск придобива 

мултидисциплинарна същност. 

 Основен момент в съвременните разбирания на специалистите е, че при силни сеизмични въздействия 

конструкциите трябва да имат дуктилно поведение, което е предпоставка за намаляване на сеизмичните сили 

в тях. Смята се, че конструкцията е осигурена на проектни земетресения, ако тя е в състояние да разсейва 

(дисипира) енергия (БДС EN 1998-1). В конструкциите тази идея се реализира чрез развитието на 

нееластични деформации и натрупване на повреди. Когато те не разполага с повече ресурси за увеличаване 

на дисипираната енергия, това може да се постигне чрез влагане на допълнителни дисипативни устройства, 

чрез които количеството разсеяна енергия да се увеличи. Допълнително вложените дисипативни устройства 

се наричат „средства за динaмичен контрол“ – демпфери. Те имат пренебрежимо малка маса спрямо масата 

на конструктивните елементи и не променят съществено основните динамични параметри на сградите и 

съоръженията. Лесни са за подмяна след повреди или износване и с това не уязвяват основната конструкция. 

1.2 Литературен обзор. 

Темата за включване в работата на строителните конструкции на допълнителни средства за контрол на 

динамичното им поведение е широка и многопрофилна. На нея са посветени редица разработки, предимно на 

автори от САЩ и Япония. Все още в нашата страна това направление не е доразвито, макар и да се работи в 

тази посока. 

Сред първите в областта на разработването и приложението на демпфери у нас е проф. Борислав Белев. Той 

публикува ротационно фрикционно устройство, с което предлага да се демпфират хоризонталните релативни 

движения. В дисертацията си за степен „доктор“ и в [1] доц. Александър Таушанов разработва числени 

модели на единични и ивични фундаменти, в които се отчита вътрешното съпротивление на почвата с 

помощта на еквивалентно вискозно съпротивление.  

Проф. Йордан Милев е работил в областта на теорията и практическото приложение на вискозните стенни 

демпфери. Той е първият, който прилага тези демпфери в българската строителна практика. 

Сред многообразието от литературни източници извън страната е необходимо да се отбележат работите на 

Uang и Bertero. [12], [13] се оказват основни при изясняване на механизма за баланс (разпределение) на 

всички видове енергии, възникващи в конструкциите, и удобно средство за онагледяване на идеята за 

контрол върху динамичното им поведение. Енергетичният подход е разработен в два варианта: релативна 

формулировка и абсолютна формулировка, от които по-често се използва първата, защото в конструкциите се 

демпфират релативните движения и работите на силите се определят по-лесно. 

[18] e ключов източник, в който се предлага обща методология за изследване на дискретни модели на 

конструкции (по МКЕ), които са еластични и имат хистерезисно вътрешно съпротивление. Върху темата 

работят и Nuno Maia и колектив, като представят разработките си в материали [7]. 

В литературата съществуват доста публикации, посветени на хистерезисното съпротивление, но в някои се 

долавя противоречие в разбиранията при дефиниране на задачата. Например, твърди се, че при решаване на 

задачи, в които се отчита влиянието на хистерезисното съпротивление, системата алгебрични уравнения  

трябва да бъде нехомогенна. В други публикации може да се намерят решения за свободни трептения на 

системи с хистерезисно съпротивление. 

В източник [11] се предлага много систематизирано и методологично структурата и свойствата на вискозните 

и вискозно-еластичните дисипативни устройства. Изследвано е динамичното им поведение в честотната и 

времевата области. Показано е как с приложението на тези елементи може да се влияе на динамичното и 

сеизмичното поведение. Разгледани са М-демпфери (съпротивление, пропорционално на масата на етажното 

ниво) и S-демпфери (съпротивление, пропорционално на етажните коравини). Представени са и случаите на 

непропорционално вътрешно съпротивление, като се изяснява необходимостта от формулировка на задачата 

в комплексната числова област. При пропорционално вътрешно съпротивление се дефинират двете 

формулировки за вътрешното съпротивление – линейна и нелинейна, като при първата силата на 

съпротивление е линейно зависима от скоростта, а при втората тази зависимост е нелинейна. Дават се идеи за 
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оценки на промененото динамично и сеизмично поведение на конструкцията с включени демпфери, както и 

оценка за ефективността на пасивните устройства. Оптимизира се разположението на демпферите в 

конструкцията с цел най-ефикасното им използване. 

На M-демпфери и S-демпфери са посветени и разработките [8] и [10]. В тях се дава математическа връзка 

между фундаменталния относителен коефициент на съпротивление на системи с включени демпферни 

устройства и от двата вида, както и връзка с конструкции с демпфери, чиито характеристики не са 

пропорционални нито на коравината, нито на масата на системите. Дефиниран е ясен път за определяне на 

коефициента на съпротивление на всяко устройство поотделно. 

Възможността за въздействие върху сеизмичното поведение на съществуващи и на новостроящи се сгради е 

залегнало и в основни публикации като FEMA 273 и FEMA 450. В тях е обърнато внимание на двете 

направления за осъществяване на контрол – чрез сеизмична изолация и чрез включване на пасивни 

дисипативни устройства. Изложени са препоръки за определяне на основните параметри на различни видове 

демпфери, като и в двата материала се обръща внимание, че проектирането трябва да мине през следните 

фази: предпроектиране, опитно доказване на търсените резултати, окончателно изследване с цел 

конкретизация и оптимизация на параметрите на устройствата и контрол при производството и монтажа. 

Представени са и критерии, водещи инженера при избора му на метод за анализ на поставената задача 

(статичен нелинеен анализ, спектрален анализ, линеен и нелинеен динамични анализи във времето и др.). 

Като основен метод в труда за доказване на ефективността на вложените пасивни дисипативни устройства е 

използван методът на динамичния анализ в нараствания (IDA – Incremental Dynamic Analysis). Той е развит и 

популяризиран от Anil Cornell и Dimitrios Vamvatsikos [14], [15], [16]. Същността на метода се състои в 

трасиране на сеизмичното поведение на конструкцията чрез зависимост индекс на повредите – параметър, 

отразяващ интензитета на външното въздействие. Тази зависимост се чертае, като се осигури нарастване на 

външното въздействие чрез влагане на множител пред акселерограмата. Методът е аналог на статичния 

нелинеен анализ (CSM) във времевата област. 

Тъй като IDA методът включва в себе си поредица от решения на нелинейни системи от уравнения за 

динамично равновесие, в дисертационния труд са разгледани и методи за директно интегриране от 

фамилията методи на Newmark. Изследвано е поведението им в комплексната числова област, прилагайки два 

критерия за устойчивост на операторите за интегриране: 1) спектрален критерий на Von Neumann [3], 2) 

спектрален критерий на Belytschko – Schoeberle. Двата критерия се проверяват във времевата област. A. 

Preumont показва как устойчивостта на интеграционния оператор може да се изследва и в честотната област в 

условията на принудени трептения. 

1.3 Същност и произход на съпротивлението при строителните конструкции. 

Затихването при строителните конструкции представлява дисипацията на механична енергия, когато те 

са подложени на динамично външно въздействие.  

Всяка реална система притежава способността да дисипира енергия. Тя би могла да бъде пренебрегната 

единствено в математическите модели, които се използват за описване на поведението на конструкциите при 

различни натоварвания. Телата от заобикалящия ни свят в действителност се съпротивляват на въздействията 

върху тях. Физическите причини, пораждащи съпротивлението в конструкциите, са класифицирани от редица 

автори, но най-компактно могат да се срещнат в разработка на Yukio Tamura от Tokio Politechnical University. 
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 Дисипация на енергия във вътрешността 

на конструкцията 

Дисипация на енергия извън конструктивните 

елементи 

Твърда среда 
(Solid) 

Течност 
 

(Liquid) 

Газ 
 

(Gas) 

Взаимодействие 

между твърди 

повърхности 

 

(S-S) 

Взаимодействие 

между твърда 

повърхност и 

течност 

(S-L) 

Взаимодействие 

между твърда 

повърхност и газ 

 

(S-G) 

Триене 
(Friction) 

Вътрешно 

съпротивление, 

дължащо се на 

триене 

 

- 

 

- 

Външно 

съпротивление, 

дължащо се на 

триене 

 

- 

 

- 

Вискозност 
(Viscosity) 

 

- 

Вътрешно 

вискозно 

съпротивление 

Вътрешно 

вискозно 

съпротивление 

 

- 

Външно 

вискозно 

съпротивление 

Външно 

вискозно 

съпротивление 

Пластичност 
(Plasticity) 

Хистерезисно 

съпротивление 

- - - - - 

Взаимодействие 
между 

констр. eлементи 
(Interaction) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Хидро- 

динамично 

съпротивление 

Аеро- 

динамично 

съпротивление 

Табл.1: Физически причини за съществуване на съпротивлението в конструкциите. 

 

В разгледаните материали видовете съпротивления се групират в три обобщени категории: 

 Вътрешно съпротивление – може да се срещне още и като материално или унаследено. Дължи се на 

дисипацията на енергия в материала на макро и микро ниво. 

 Конструктивно съпротивление – следствие е от релативното движение между елементите на 

конструкцията. 

 Съпротивление, дължащо се на движение във флуид – резултат е от взаимодействието на 

конструкцията с газ или течност. 

Всяка от тези групи от своя страна се описва чрез различна математическа постановка, така че максимално 

точно да се отчете истинското поведение на строителните системи. 

Най-голямо е разнообразието при моделирането на вътрешното затихване, защото днес в строителството се 

използват широк спектър от материали. Въпреки това, три са основно възприетите модели: вискозен, 

вискозноеластичен и хистерeзисен. 

Накратко, вискозността е свойството на материалите да се съпротивляват на срязващите сили, благодарение 

на вътрешното триене между частиците. Дължи се на кохезията между молекулите на материалите. 

Характерно е, че генерираната съпротивителна сила зависи от честотата на външното въздействие. 

Вискозноеластичният модел обединява свойствата еластичност и вискозност, т.е. описва способността на 

телата да се деформират при натоварване и да не възстановяват първоначалното си състояние веднага след 

разтоварване. Генерираната сила в този случай е комбинация между еластична и съпротивителна сила, като 

комбинацията зависи от използвания механичен модел. За основни модели са възприети моделите на Kelvin-

Voigt и Maxwell. 

Хистерезисен модел се дефинира в случаите, когато съпротивлението не зависи от честотата на външното 

въздейстиве. Тук възможностите за отчитането му са най-разнообразни, но генерираната съпротивителна 

сила не бива да зависи от  . 

Математическото описание на конструктивното съпротивление е т.н. фрикционен модел. Дисипирането на 

енергия в този случай се дължи на приплъзване между съседни елементи в конструкцията. Характерно е най-

вече за стоманените конструкции. Големината му зависи от редица фактори като: възлови сили, повърхнина 

на свързваните елементи, вид съединение, наличието на корозия и т.н. 

Изследването на съпротивлението в конструкциите и създаването на демпферни устройства стартира през 50-

те години на XXв., като за първи път контрол върху динамичното поведение на висока сграда е осъществен 

при Световния търговски център (Ню Йорк) през 1969 г. Демпферите започват да намират широко 

приложение, както при възстановяването на пострадали сгради и съоръжения, така и при изграждането на 

нови, през 80-те години на миналия век, предимно в САЩ (John Hancock Tower, Boston; Citicorp, New York и 

др.) и Япония (Yokohama Landmark Tower, Yokohama). Днес те са решение не само за сгради, но и за значими 

съоръжения като мостовете. Например средства за пасивен контрол са използвани при строителството на 

моста RIO-Antirrio, Гърция, 2004 г. 

Съвременните средства за пасивен контрол се подразделят в следните основни групи, в зависимост от 

механизма им за разсейване на енергия: 

 Хистерезисни демпфери (например – metallic yielding dampers) 
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 Вискозноеластични 

 Вискозни 

 Фрикционни 

 TMD (tuned mass dampers) 

 TLD (tuned liquid dampers) 

 Електро-магнетични 

1.4 Цели и задачи на дисертационния труд. 

На основата на направения анализ в литературния обзор се формулират основните цели и задачи на 

настоящия дисертационен труд. 

 

 Изясняване на механизма на контрол върху сеизмичното поведение с цел намаляване на 

сеизмичния риск. Изучаване на функционирането на вискозните и хистерезисните демпфери. 

 

 Проучване на параметрите на вискозните, вискозно-еластичните и хистерезисните демпфери.  

 

 Определяне на влиянието на коефициента на загуба на коравина върху числената устойчивост на 

методите за директно интегриране във времевата област. Извършване на научни изследвания за 

доказване на качествените и количествените последици от това влияние. 

 

 Създаване на изчислителни модели на рамки, на които критичните зони, където се дисипира 

енергия чрез пластични деформации, са известни. Извършване на числени изследвания в модел, в 

който критичните зони са моделирани с концентрирана пластичност.  

 

 Овладяване на теоретичните основи на метода IDA. Извършване на научни изследвания с цел 

оценка на сеизмичното поведение на конструкция, развиваща нееластични деформации от 

сеизмично въздействие. Извършване на научни изследвания, доказващи възможностите за контрол 

върху сеизмичното поведение. 

 

 Доказване на ефективността на усилването чрез сравняване на IDA кривите за конструкции с и без 

вложени демпфери. Критерий за оценка на ефективността на включените устройства.  

 

Необходимо е постигнатото да се доразвие и възприеме като подготвителна дейност за включване на 

настоящата работа към цялостна методология за оценка на строителни конструкции при сеизмични 

въздействия. Дефиниране на критерии за установяване на повредите в конструкциите (стоманобетонни и 

стоманени). Построяване и прилагане на криви на уязвимост. 

 



5 

 

 

Глава 2.  

Характеристика на сеизмичното поведение на конструкциите. Съвременни концепции 

за проектиране на конструкции. Съпротива на конструкциите на сеизмичното 

въздействие чрез дисипация на енергия. 

2.1 Въведение в проблема за контрол върху сеизмичното поведение. Абсорбирана и дисипирана 

енергии, еластична енергия на деформациите. Въведение в проблема за контрол върху 

сеизмичното поведение. 

Съвременните разбирания в проектирането на конструкциите се базира на твърдението, че 

конструкцията е добре проектирана, ако по време на сеизмичното въздействие тя е в състояние да дисипира 

енергия. Дисипацията на енергия се дължи на силите на вътрешно съпротивление и такива, появяващи се в 

допълнително добавени устройства, и от развитието на нееластични деформации, които причиняват повреди. 

Според възприетата концепция на БДС EN1998-1 за сеизмично осигурена конструкция се смята онази 

конструкция, която е в състояние да дисипира енергия за сметка на дуктилното ѝ поведение.  

 

Уравнение на енергетичния баланс за система с една динамична степен на свобода.  

 

Енергетичният подход описва математически динамичната задача при конструкциите, не чрез системи 

за равновесие на вътрешните и външните сили, а чрез баланс на енергиите. Оказва се, че промените, които 

настъпват в балансното уравнение след използване на пасивни устройства за допълнително разсейване на 

енергия, онагледяват положителното им влияние върху динамичното поведение на сградите и съоръженията. 

В явен вид се показва как, след включване на новите устройства, те „изместват“ конструкцията от ролята ѝ на 

основен дисипатор на енергия. Двата материала на Uang и Bertero [12], [13] се приемат като основни, 

обясняващи подробно механизма на преразпределение на енергиите след влагане на външните устройства. 

Използват се две формулировки за определяне на енергиите, участващи в балансното уравнение – релативна 

и абсолютна. При първата водещо за дефиниране на енергиите е релативното ускорение, при което се 

пораждат деформации в конструкцията. При абсолютната формулировка енергиите се изразяват чрез 

тоталното движение. Теорията е изградена, като се разглежда линейна еласто-пластична система с една 

динамична степен на свобода, фиг2.1.  

 

 
Фиг.2.1: Еласто-пластична SDOF система. 

 

Уравнението на енергетичния баланс в релативна формулировка има вида: 

 

inp k h sE E E E E
                 (2.1), 

 

където компонентите му имат следния смисъл: 

 

inp gE mu du    – релативна входна енергия          (2.2) 

2

2
k

mu
E mudu    – релативна кинетична енергия         (2.3) 

E cudu    – енергията на съпротивлението          (2.4) 
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2( )

2

el
el el el

s s

k u
E F du ku du   

 
– еластична енергия         (2.5) 

 
el pl

a s s hE Fdu F du Fdu E E        
– абсорбирана енергия       (2.6) 

 

Енергията 
aE  е сума от потенциалната енергия на деформациите 

sE  (възвратима енергия) и хистерезисната 

енергия 
hE , дължаща се на нееластичните деформации, която има кумулативен характер. 

Дисипираната от системата енергия е сумата 
hE E  . Първото събираемо е енергията, дисипирана от 

вътрешното съпротивление на материала и съпротивлението на добавените дисипативни устройства от 

вискозен/вискозноеластичен тип. Второто събираемо е енергията, която се дисипира от нееластичните 

деформации, които са невъзвратими и които генерират повреди в конструкцията. 

При абсолютната формулировка на уравнението на енергетичния баланс съществена разлика има при 

дефинирането на входната и на кинетичната енергия, тъй като те се изчисляват на базата на пълните 

премествания. Основното уравнение тук има вида от формула (2.10): 

 

inp k h sE E E E E                     (2.10) 

 

Математически релативната и абсолютната формулировки са еквивалентни. От изчислителна гледна точка 

по-ефективна се оказва релативната.  

 

Числено определяне на енергиите, участващи в уравнението на енергетичния баланс: 

 

Отделните енергии, участващи в уравнението на енергетичния баланс при абсолютната и релативната 

формулировки, се оценяват числено и в инкрементална форма. Нарастването на енергиите за моменти от 

времето 1nt   и nt  се използва за определяне на същите енергии за момент 1nt  , изчислени на основата на 

енергиите, определени за предходния момент от време nt . 

При изчисление на енергиите се използват параметри на динамичното поведение със следните означения: d  

– преместване (вместо u ), v  – скорост (u ) и a  – ускорение (u ). Това уточнение е необходимо да се направи 

по следните причини: 1) динамичните характеристики на поведението на SDOF системата вече не се 

получават като производни от преместванията и скоростите съответно, а са независими параметри; 2) d , v  и 

a . са изходни данни от проведено решение чрез директно интегриране Тези стойности съдържат числена 

грешка от проведената дискретизация по време спрямо точните им стойности u , u  и u .  

Тук са представени числените изрази за получаване на енергиите при релативната формулировка. Предполага 

се, че интегрирането по време се извършва с постоянна стъпка t  за всеки времеви интервал.  

 

   , 1 , , 1 , 1

1

2
inp n inp n g n g n n nE E u u m d d               (2.11) 

 2 2

, 1 , 1

1

2
k n k n n nE E v v m                (2.12) 

  , 1 , 1 1

1

2
a n a n n n n nE E F F d d                (2.13) 

 2 2

, 1 , 1

1

2
s n s n n nE E d d k                (2.14) 

   , 1 , 1 1

1

2
n n n n n nE E v v c d d                 (2.15) 

 

Хистерезисната енергия всъщност се получава като разлика между абсорбираната и еластичната енергия: 

 

h a sE E E                (2.16) 

 

Целесъобразно е уравнението на енергетичния баланс да бъде записано с използване на нормализирана 

форма на съставящите го енергии. Това се дължи на факта, че стойността на входната енергия зависи на 



7 

 

първо място от избраната форма на балансното уравнение (релативна или абсолютна), а след това и от 

динамичните параметри на конструкцията, както и от характеристиките на външното въздействие. 

Нормализацията се извършва по отношение на входната енергия, чрез деление на двете страни на 

равенството на 
inpE . Тогава за релативната формулировка се достига до следния израз: 

 

1k s he e e e
                    (2.17) 

 

Характерното за уравнение (2.17) е, че нормализираната входна енергия вече не зависи от споменатите 

параметри и е равна винаги на 1.0, което позволява количествено сравняване на всички видове енергии при 

различни входни данни. 

 

Уравнение на енергетичния баланс за система с повече от една динамични степени на свобода 

 

Енергетичният подход е еднакво приложим както за SDOF, така и за системи с повече от една динамични 

степени на свобода. В тази част се представят основните изрази на енергиите модифицирани за MDOS-и, тъй 

като уравнението за енергетичния баланс се записва по един и същи начин и за двата вида системи. Отново е 

възможно използване и на релативна, и на абсолютна формулировки. 

Отделните видове енергии на динамичен модел с концентрирани маси на етажните нива за система с краен 

брой степени на свобода се изчисляват, както следва: 

 

          
1

2

TT

kE m u d u u m u             (2.18) 

          
T T

E u c d u u c u dt              (2.19) 

   
T

aE F d u               (2.20) 

         
T T

el el el

sE F d u u k d u             (2.21) 

     1
T

imp gE m u d u               (2.22) 

 

Изследването на динамичното поведение на сградите и съоръженията чрез енергетичния подход е 

целесъобразно за оценка на нелинейното им поведение. То дава възможност за проследяване на развитието 

на пластичните деформации в конструкцията, както и за дуктилността на отделните елементи. Освен това 

независимо от броя динамични степени на свобода равновесието на системата се представя чрез едно 

алгебрично уравнение.  

2.2 Използване на приблизителни изчислителни модели на сгради с вложени вискозни дисипативни 

устройства. 

Използваните в тази част изчислителни модели са приблизителни поради това, че ригелите на рамките са 

моделирани като безкрайно корави. В изчислителния модел се отчитат деформациите от колоните и по тази 

причина основните неизвестни са хоризонталните премествания на етажните подови конструкции, а моделът 

се нарича „shear-model”. Наименованието на модела се дължи на факта, че той се съпротивлява на външния 

товар основно чрез напречната си коравина. Чрез въвеждането на безкрайно корави ригели, моделиращи 

подовите конструкции, и осово недеформируеми колони се избягват изчислителни затруднения, които 

съпътстват модела. Този модел е използван от Izuru Takewaki и почти всички автори на трудове, посветени на 

контрол на сеизмичното поведение на конструкции с пасивни устройства. Чрез използването на безкрайно 

корави ригели се стига до увеличаване на общата и на етажната коравина на конструкциите, поради това, че 

се използват повече кинематични ограничения за ригелите. Като стратегия този подход е възможен, защото е 

в полза на сигурността.     

В модела могат да се използват два вида неизвестни – традиционни, подредени във вектора  u , чиито 

компоненти са хоризонталните етажни премествания на подовите конструкции, и  z  неизвестни, които 

представляват междуетажните хоризонтални премествания. В стандартите за сеизмично осигуряване на 

строителни конструкции на ограничения се подлагат неизвестните  z . Те представляват взаимни 

премествания на етажните подови конструкции за всеки етаж. Натрупаният досега опит показва, че 
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междуетажните премествания са сигурен индикатор за настъпващите в конструкцията повреди. Затова 

енергетичния подход в редица източници е приложен и при  z  неизвестни, като дава възможност за 

определяне на отделните видове енергии на всяко междуетажно ниво, т.е. възможно е проследяване на 

развитието на нееластичните деформации по етажи във времето. 

2.3 Метод за промяна на енергетичния баланс чрез влагане на пасивни дисипативни устройства. 

Намаляване на приноса на работата на нееластичните деформации. 

В настоящите примери, реализирани в програмния продукт NONLIN, е разгледана система с една степен на 

свобода, подложена на сеизмично въздействие. За получаване на историята на преместванията, скоростите и 

ускоренията във времевата област е използван метод за директно интегриране HHT. 

Целта на изложения пример е да онагледи рапределението на енергиите в балансното им уравнение и да се 

демонстрира влиянието на наличие на различни видове съпротивления в конструкцията.  

 

Пример: 

Използваните данни съответстват на една П-образна метална рамка с корави възли и безкрайно корав ригел. 

Подбрана е конструктивна стомана S235JR, a за сечения на колоните са избрани горещовалцувани профили 

HE240A. На база на приети вертикални натоварвания върху рамката е изчислена маса с големина от 180t. 

Така SDOF системата има период на собствени трептения Т=0,707s. 

 

 
Фиг.2.2: а/ Динамичен модел на примера; б/ Акселерограма El Centro, компонента N-S. 

 

Чрез примера се демонстрира влиянието на трите основни източника на съпротивление в конструкциите: 

вътрешно затихване ( inh ), затихване от развитие на пластични деформации в конструкцията (
h

eq ) и такова, 

което е резултат от влагане на допълнителни устройства за пасивен контрол (
sup

eq ). Общото еквивалентно 

вискозно затихване може да се получи чрез сумиране на отделните им еквивалентни стойности: 
 

suph

inh eq eq                    (2.23) 

 

Разглеждат се последователно четири различни случая в горе показаната рамка (фиг.2.2 а/), с което се 

демонстрира разпределението на енергиите в нея (кинетична, потенциална, енергия на затихването и 

хистерезисната енергия). Извършено е числено изследване на балансното уравнение за различни стойности 

на материалното и добавеното вътрешно съпротивление. 

 

Случай 1: При анализа на рамката не е отчетен нито един вид съпротивление, т.е.: 0inh  ; 0h

eq  ; 
sup 0eq  . 

Тогава и общото затихване е 0%  .  

 

 

EI  

 gu t  gu t

 u t

180m 
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Фиг.2.3: История на енергиите във времето на еластична SDOF без отчитане на затихването. 

 

От фиг.2.3 може да се отбележи, че енергиите в рамката са само кинетична и потенциална, които са 

възвратими, но в края на записа на акселерограмата не затихват, защото рамката извършва незатихващи 

трептения. Балансното уравнение, описващо този случай, има следния вид: 

 

k s inE E E                  (2.24) 

 

Случай 2: В този случай е отчетено наличието само на вътрешно (материално) съпротивление ( inh ). Приети 

са следните стойности 5%inh  , 0h

eq  , 
sup 0eq  , които са заложени и във всички нормативни документи. 

Общото съпротивление в рамката е на стойност 5 0 0 5%     . 

 

 
Фиг.2.4: История на енергиите във времето на еластична SDOF със затихване то 5%inh   

  

От фиг.2.4 се вижда, че затихването има много съществен принос в балансното уравнение. Енергията на 

затихването (зелената графика) многократно надвишава кинетичната и потенциалната енергии в рамката и не 

затихва с намаляване на осцилациите. В края на записа именно тя уравновесява входната енергия. Балансното 

уравнение на енергиите тук има вида: 

 

k d s inE E E E                 (2.25) 
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Случай 3: Тук е разгледана възможността за развитие на нелинейни деформации в конструкцията от фиг.2.2, 

което би довело до генериране на нов вид енергия в нея. За целта се задава граница на провлачане 
yF  и 

коравина след провлачането 
00.05k k . В анализа е оставено налично и вътрешното материално 

съпротивление, което отново има големина от 5%. Тогава еквивалентното вискозно затихване вследствие на 

нелинейни деформации се изчислява чрез формулата, предложена от Chopra: 
  

 

1 12

1

h

eq

 


    

 


  
, a за 

общото затихване в конструкцията се получава: 5 36.65 41.65%h

inh eq        . 

При изчисление на еквивалентното затихване ( h

eq ) е отчетена дуктилност 3  , която би развила 

конструкция от разглеждания тип. 

Тогава за разпределението на енергиите в рамката се получава следната графика: 

 

 
Фиг.2.5: История на енергиите във времето на еласто-пластична SDOF със затихване от 5%inh    

 

От нея ясно може да се различи появата на нова компонента и това е хистерезисната енергия hE  (представена 

в червено), която преобладава дори и над енергията на вътрешното съпротивление. Дисипираната енергия 

вече се формира от две компоненти – от работата на силите на материалното съпротивление (зелен цвят) и от 

енергията, породена от нееластичните деформации (червен цвят). Втората е признак за поява на 

невъзвратими повреди в конструкцията. Сумата на кинетичната и потенциалната енергия, съотнесена спрямо 

останалите, е значително по-малка. Балансното уравнение на енергиите, отговарящо на тази фигура, е: 

 

k d s h inE E E E E                  (2.26) 

 

Забелязва се още, че при развитие на нелинейни деформации в конструкцията сумарната енергия нараства. 

 

Случай 4: В този случай се разглежда същата рамка, но е отчетено наличието на бутало за пасивен контрол на 

сеизмичното ѝ поведение, което внася допълнително вискозно съпротивление, оценено на 
sup 20%eq  . 

Конструкцията ще има все още 5% вътрешно съпротивление ( 5%inh  ), но ще може да развива и нелинейни 

деформации. Използвани са данните за нелинеен анализ от Случай 3. По аналогичен начин, както по-горе, 

може да се изчисли еквивалентното вискозно съпротивление. Тогава пълното съпротивление върху 

конструкцията ще бъде:
sup 5 36.65 20 61.65%h

inh eq eq           
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Фиг.2.6: Динамичен модел на еласто-пластична SDOF с вложено вискозно дисипативно устройство. 

 

След провеждане на анализ, разпределението на енергиите в рамката има видa: 

 

 
Фиг.2.7: История на енергиите на еласто-пластична SDOF със затихване от 61.65%    

 

Тук отново ясно се отличава наличието и на четирите вида енергии. Впечатление прави, че увеличеното 

вискозно затихване (зелен цвят), което се дължи на сумата от материалното и вложеното съпротивления, 

подтиска енергията на нееластичните деформации, но общата сума на енергиите е променена. Балансното 

уравнение има вида като от Случай 3: 

 

k d s h inE E E E E                  (2.28) 

 

Влиянието на допълнително вложеното пасивно съпротивление най-добре се вижда от сравнението на 

изходните данни на графиките във фиг.2.5 и фиг.2.7, отнасящи се за случаи 3 и 4 съответно. Забелязва се, 

обаче, че входната енергия при двата примера не е еднаква по големина, а напротив, значително се различава. 

Подходящо е влиянието на пасивните устройства да бъде оценявано, като се използват енергиите, 

съставящи баланса, но нормализирани към inE . Примерът ще се коментира именно чрез нормализираните 

енергии. За случай 3, където допълнителни пасивни устройства не са вложени, нормализираната към inE  

хистерезисна енергия, дължаща се на нееластичните деформации, е равна на 77% в края на записа. При 

случай 4 вследствие на добавените външни вискозни пасивни устройства дисипираната от нееластични 

деформации енергия намалява близо два пъти и има стойност 38%he   за приблизително същия момент от 

време. Двукратното намаляване на този вид енергия би довело и до съществено намаляване на повредите в 

конструкцията. Именно това е основната идея за влагане на пасивни устройства, водещи като цяло до 

 

EI  

 gu t  gu t

 u t

180m 

 supc 
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( )u t

( )V t

( )gu t

V

hE

sE

u

намаляване на ефектите от сеизмичните въздействия. Числовото сравняване на две бездименсионни 

величини, каквито са нормираните енергии, за даден момент от време или цялата им история във времевата 

област е най-ясният критерий за оценка на ефективността на включените демпфери. При сравняването на 

хистерезисната енергия и тази, генерирана от съпротивителните сили, е достатъчно това сравнение да се 

извършва в края на записа на въздействието, тъй като тези енергии са кумулативни и именно тогава приемат 

максимални стойности. 

От последния случай (сл.4) може да се заключи, че наличието на допълнително затихване в конструкцията 

благоприятства нейното динамично поведение, тъй като превес взема енергията на съпротивленията над 

хистерезисната, което е признак за ограничаване на развитието на нееластични деформации в елементите.  

Глава 3.  

Изследване на числените методи за директно интегриране при използване на 

хистерезисно съпротивление. Анализ на безусловната устойчивост. 

В тази глава се предлагат изследвания на числените решения, реализирани с два МДИ, които са 

доказано безусловно устойчиви при провеждане на решения на линейни задачи. Тук те са приложени върху 

линейни задачи, но при формиране на коравината на изследвания модел е отчетено хистерезисно вътрешно 

съпротивление. Основният проблем е как хистерезисното съпротивление влияе върху безусловната 

устойчивост на методите, като се има превид, че то променя статичната коравина на изчислителния модел на 

конструкцията. 

3.1 Същност на задачите, които се разглеждат в настоящата глава 

В литературата анализ на поведението на методите за директно интегриране (МДИ) при използване на 

хистерезисно съпротивление се среща частично при изследване на отделни проблемно ориентирани задачи. 

Няма обща методология, даваща отговор на въпроси, които са свързани с основните свойства на МДИ. Те се 

изследват първо за системи с една динамична степен на свобода (SDOF системи) и в източник [3] са доказани 

за случая на свободни незатихващи трептения. При системи с повече от една степени на свобода (MDOF 

системи) решението може да се извърши, както чрез МДИ, така и чрез традиционния подход – модален 

анализ. Това е и причината в тази част от дисертационния труд да се обърне внимание на доказано 

безусловно устойчиви МДИ, приложени за системи със съпротивление, пропроционално на преместването. 

От направения литературен обзор може да се обобщи, че отчитането на хистерезисното съпротивление 

в конструкциите може да се извършва с няколко стъпки, между които съществува взаимна връзка. 

Стъпка 1: Дефиниране на хистерезисното съпротивление чрез натрупване на нееластични 

деформации в конструкцията – фиг.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.3.1: Нелинейна задача - дисипация на енергия чрез развитие на нееластични деформации. 

 

 На фиг.3.1. е показана елементарна конструкция на едноотворна, едноетажна рамка, подложена на 

знакопроменливо външно въздействие. При възникването на повреди в представената конструкция връзката 

между усилията и преместванията от линейна се превръща в нелинейна. Зависимостта на силите от 

преместванията се характеризира с развитието на хистерезисни примки. Площта на всяка примка 

представлява енергия, разсеяна от конструкцията чрез развитие на нееластични деформации за един 

завършен цикъл на кривата V u . Всяка нова хистерезисна примка включва в себе си предходната, като към 
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площта на първоначлната примка се добавя нарастването на следващата. Целесъобразно е да се въведе 

скелетна крива, на основата на която може да се изчисли максималната дисипирана енергия. 

На базата на същата фигура се въвеждат двете енергии – 
hE  (дисипирана енергия, дефинирана като 

площ на скелетната крива) и 
sE  (максималната еластична енергия, дефинирана чрез защрихованата площ на 

триъгълника) и коефициента на дисипация   (виж формула 3.1). Опитно е доказано, че неговата големина не 

зависи от честота и че той е константа. 

 

1

2

h

s

E

E



               (3.1) 

 

Основни стойности на коефициента на дисипация за най-широко разпространените строителни материали са 

дадени в следващата таблица: 

 
Материал Коефициент на дисипация,  [-] 

Алуминий 5 32.10 2.10    

Стъкло 0.001 0.002  

Стомана 0.002 0.01  

Дърво 0.005 0.01  

Бетон 0.02 0.06  

Гума 0.01 1.0  

 

При наличие само на хистерезисно вътрешно съпротивление възстановяващата сила на SDOF система има 

вида, [18]: 

 

     1F k j u t ku t                (3.2) 

 

Докато уравнението за динамично равновесие се записва, както следва: 

 

   ( ) 1 ( ) extmu t k j u t F t                (3.3а) 

  

или 

 

 ( ) ( ) extmu t ku t F t              (3.3б) 

 

Стъпка 2: Решение на конструкция с еластични свойства, но с вградено хистерезисно съпротивление – 

фиг.3.2 

 

 
Фиг.3.2: Линейна задача с хистерезисно съпротивление 
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При тази стъпка се решава първоначалната конструкция при предпоставката, че материалът и 

елементите ѝ имат напълно еластични свойства. Конструкцията има хистерезисно вътрешно съпротивление, 

което е определено по начина, описан в Стъпка 1. Конструкцията се съпротивлява на външното въздействие 

чрез еластичните си съпротивителни характеристики. Към тази съпротива се добавя и хистерезисното 

вътрешно съпротивление. Решението се извършва чрез провеждане на линеен анализ във времето. Това 

решение е известно в литературата като „еквивалентен линеен анализ“. По същество решението се извършва 

със средствата на линейния динамичен анализ, но в комплексната област, тъй като коравината на 

конструкцията е представена чрез израз (1 )k k j  . 

 

Стъпка 3: Решение на конструкция с еквивалентно вискозно съпротивление  – фиг.3.3 

 

 
Фиг.3.3: Изчислителен модел с вискозно еластично съпротивление, еквивалентно 

на хистерезисното съпротивление 

 

На фиг.3.3 хистерезисното съпротивление, генерирано чрез развитие на нееластични деформации, е 

заменено с еквивалентно вискозно съпротивление във вискозно-еластичния модел на Maxwell (първата схема 

на фиг.3.3). На втората схема от същата фигура е показан принципът за еквивалентност на вискозното 

съпротивление с хистерезисното. В основата на тази еквивалентност е равенството на площите на двете 

геометрични фигури. Така получена, стойността на вискозното съпротивление често не удовлетворява 

хипотезата на Rаyleigh за пропорционалност спрямо масата и етажната коравина на системата. Въпреки това 

еквивалентното съпротивление генерира съпротивителна сила, пропорционална на скоростта. 

3.2 Методи за директно интегриране във времевата област. 

Методите за директно интегриране са добре познат и широко прилаган подход за решаване на редица 

динамични проблеми. Те дават решение в дискретни стойности на основните динамични неизвестни – 

преместването, скоростта и ускорението. В литературните източници неявните МДИ притежават свойството 

безусловнa устойчивост, т.е. тяхната числена устойчивост е гарантирана при всякакъв избор на времевата 

стъпка h , като величината h  е определяща за точността на решението. 

Безусловната устойчивост на интегратора на еднотонен осцилатор е доказана за случая, когато 

статичната коравина k  и вътрешното съпротивление на конструкцията c  (вискозно съпротивление) са реални 

числа. В настоящата работа се разглежда случая, когато статичната коравина е комплексно число, защото 

предполагаме осцилатор, притежаващ съпротивление, генериращо възстановяваща сила, пропорционална на 

преместването (виж формула 3.2).  

Изследването на числената устойчивост на методите за директно интегриране се провежда, като се 

проверява критерия на von Neumann, който е даден в [3]. 

Според процедурата е необходимо да се определи спектралния радиус на усилващата матрицата  A  на 

избрания МДИ. Радиусът се дефинира като най-голямото по модул сред собствените ѝ числа. Така критерият 

гласи, че ако max 1i  , методът е безусловно устойчив, докато при max 1i   устойчивостта на метода е 

условна. Така спектралният радиус се представя със следното равенство: 

 

   max , 1,2,3iA i                (3.4) 

 Идеално еластична конструкция

( )u t

( )gu t

u

V

V effk
1

effk

effc
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 Дефиниране на неявните методи HHT и SS за комплексната област 

 

Формулите за апроксимиране на преместванията 
1nd 
 и скоростите 

1nv 
 в момент от времето 

1nt 
 на 

основата на налична информация за момент 
nt , където 

nd , 
nv  и 

na  са преместванията, скоростите и 

ускоренията, съответно, за същия момент от времето, имат различен вид при различните методи за директно 

интегриране. Релативното ускорение за 1nt   е означено с 
1na 
 и го определяме от основното уравнение за 

разглеждания метод. 

В полза на извършените следващи преобразувания се въвежда понятието „бездименсионна” честота  , която 

се дава със следната формула: 

 

h               (3.5) 

 

А/ Неявен метод на Hilber – Hughes – Taylor (HHT)  

 

2 2

1 1

2 2

1 1

1

2

(1 )

n n n n n

n n n n

d d hv h a h a

hv hv h a h a

 

 

 

 

 
     

 

   

           (3.6) 

 

При HHT метода апроксимиращите изрази се представят с формули (3.6), а основното уравнение за 

динамично равновесие за случая на еднотонен осцилатор с хистерезисно сърпотивление се записва, както 

следва: 

 

 1 1 1 11 (1 )n n n n n nma cv cv kd kd p                     (3.7) 

 

Тогава за усилващата матица се получава: 

 

 

        

  
 

 
  

2

2
22

2
22

1 2 1 2 1 2 21 1 1 2
2

2 2

1 1
1 2 11 2

1
2 1 1 (1 )

2 1 2

A
D

          
 

     


  

   

  

    
 

  

        
       

 
  

              
 
 

               
 

   (3.8а), 

 

където D е: 

 

 
  2

1 21
1D

  


 

 
                (3.8б) 

 

Числените коефициенти  ,   и   са специфични за метода HHT. Първите два се въвеждат с цел 

осигуряване на безусловната устойчивост и на точност на числените резултати  2О h . От своя страна пък   

се въвежда с цел постигане на контрол върху числената дисипация. 
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Б/ Неявен метод на проф. Симеонов (SS)  

По аналогичен начин се подхожда и при метода на проф. Симеонов. Изходните уравнения имат вида: 

 

1 1 1 1(1 )n n n n nma cv kd kd p                   (3.9) 

1 1

1 1

( )

( )

n n n n

n n n n

d d h av bv

v v h ca da

 

 

  

  
             (3.10) 

 

Усилващата матрица за случая на хистерезисно съпротивление тук приема вида от (3.11): 

 

2

2 2

2 2

2
1

1 (1 )

2 ( )(1 ) (1 )

D bd a b ad bc

A d ad c
D

c
b a b D

d





 

 
     
 

     
 

           

       (3.12а) 

 

където D е: 

 

  21 2 1D d bd                   (3.12б) 

 

Коефициентите a , b , c  и d тук са характерни за метода на проф. Симеонов. Те се въвеждат отново с 

цел осигуряване на безусловната устойчивост на метода и точността на числените му резултати. 

Коефициентът   се въвежда, за да се постигне контрол върху числената дисипация, по аналогия с метода 

HHT. 

3.3 МДИ, приложени за комплексната числова област. 

Спектралната устойчивост на методите се изследва в постановката на хомогенно уравнение за 

динамично равновесие на еднотонен осцилатор. Операторът  A  за методите HHT и SS се дава с формулите 

(3.8) и (3.12) съответно. Те са записани за случай на хистерезисно съпротивление. Поведение на такива 

системи се представя със следното диференциално уравнение за динамично равновесие: 

 

 ( ) ( ) 1 ( ) 0mu t cu t k j u t               (3.13) 

 

При решаването на така поставената динамична задача чрез горе упоменатите методи за директно 

интегриране е необходимо първо да се премине през етап проверка числената устойчивост на методите. Това 

се дължи на факта, че те не са доказани в литературата като безусловно устойчиви за комплексната числова 

област. 

 

Изменение на спектралния радиус като функция на отношението h T  

 

В тази част са проведени изследвания за спектралния радиус, а чрез него и на безусловната устойчивост 

на двата неявни метода HHT и SS, дефинирани в т.3.2. Независима бездименсионна променлива в 

изчисленията е отношението на стъпката по време h  и периода на свободните незатихващи трептения T  на 

осцилатора. 

Всички начертани и коментирани по-долу графики са начертани при следните данни: 

39.4384 / ; 1 ; 6.28 /k kN m m t rad s    . За графиката от фиг.3.4 0%;  0   (  е коефициент на 

относително вискозно съпротивление и   е коефициент, с който се въвежда съпротивлението, 

пропорционално на преместването). В тази графика влиянието на двата вида съпротивления, пропорционално 
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и непропорционално, не са отразени. Тя има за цел да представи вида на спектралните радиуси на двата 

метода за описаните в литературата случаи и да служи за последващ коректив. 

 

 
Фиг.3.4: Спектрален радиус за методите HHT [6] – маркирана със знак x, и SS [2] – маркирани с плътна линия 

 

Следващият етап от проучването представя влиянието на различните видове съпротивления поотделно 

върху устойчивостта на разглежданите методи. На фиг.3.5 са начертани графиките на спектралните радиуси 

на метода HHT и SS при задаване на ненулеви стойности на коефициентите   и   съответно.  

 

 
                                                 а)      б) 

Фиг.3.5: Спектрален радиус за методите а) HHT [6] и б) SS [2] при различни стойности на   и   

 

От фиг.3.5 се вижда, че свойството безусловна устойчивост се запазва, само когато не отчетем 

влиянието на съпротивление от непропорционален тип, т.е. коравината е реално число. Когато в системата на 

осцилатора се внесе хистерезисно съпротивление, безусловната устойчивост се губи и двата метода стават 

условно устойчиви, защото не е удовлетворен критерия на von Neumann.  

На фиг.3.6 и 3.7 са представени тримерни графики на спектралния радиус за двата разглеждани метода. 

Независими променливи тук са бездименсионното отношение h T  и коефициентът на дисипация  . 
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Фиг.3.6: Изменение на спектрален радиус за     Фиг.3.7: Изменение на спектрален радиус за метода  SS в  

             метода HHT в зависимост от   и /h T .                         зависимост от   и /h T . 

 

От последните фигури се вижда, че при увеличаване на   безусловната устойчивост се нарушава по-

чувствително, защото спектралният радиус превишава стойността 1.0. 

 

Изменение на областта на устойчивост при различни стойности на коефициента   

 

На следващите две графики (фиг. 3.8 и фиг.3.9) са представени паралелно изменението на спектралния 

радиус и областта на устойчивост на разглежданите методи за различни стойности на коефициента на 

дисипация  . 

 

 
а)                                                                     б) 

Фиг.3.8: а) Спектрален радиус и б) област на устойчивост на решението за метода HHT,  построени при 0%   и 0.0,0.25,0.5  . 

 

 
а)                                                                     б) 

Фиг.3.9: а) Спектрален радиус и б) област на устойчивост на решението за метода SS, построени при 0%   и 0,0.25,0.5  . 
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При двете фигури (фиг.3.8 и фиг.3.9) се наблюдават деформации при областите на устойчивост, в 

случаите на включено некласическо съпротивление. При метода HHT тя по-скоро само се транслира по 

посока на отрицателната ординатна ос, докато при метода SS областта на устойчивост променя и формата си. 

 

Решението с некласическo съпротивление в честотната област 

 

Изследването на безусловната устойчивост на МДИ в честотната област се извършва посредством 

предавателните функции на точното (3.14) и приблизителното решение (3.15). Критерий за числената 

устойчивост и точността на изследваните методи е отношението /a eH H  в зависимост от r 


 . 

 

  2

1

1 2
eH

j r j r 

    

            (3.14) 

 
3 2

1 0 1 2

3 2

1 2 32
a

s z s z s z s
H

z A z A z A

    


  
            (3.15) 

 

За получаване на предавателните функции при работа в честотната област се прилага трансформацията 

на Fourier.  

Към този етап от изследването са построени 2D зависимости /a eH H  - r  при различни стойности на  , 

както и представената на фиг.3.10 тримерна графика. 

 

 
Фиг.3.10: Отношение на модула на предавателната функция от (3.14) и (3.15) при 0.5   и изменящи се r  и h T . 

 

При решение в честотната област хистерезисното съпротивление се включва, само когато се разглеждат 

принудени трептения. При тази постановка на динамичната задача на фиг.3.10 се наблюдават пикове при 

някои стойности на стъпката по време h , което е индикация за нарушена числена устойчивост. 

 

В заключение, като обобщение на работата, извършена по построяване на графиките, може да се синтезират 

следните изводи: 

 

 Безусловната устойчивост на методите HHT и SS във времевата област е нарушена, защото не е 

удовлетворен критерия на von Neumann. Също така областите на устойчивост на тези методи се 

деформират в случая на включено хистерезисно съпротивление ( 0  ). 

 Безусловната устойчивост на метода за директно интегриране на Симеонов в комплексната числова 

област е гарантирана за малки стойности на отношението h T  , както се препоръчва и от P. Clough и J. 

Penzien. При по-големи стойности на h T  отношението /a eH H  проявява тенденция към 

безкрайност, което е признак за числена неустойчивост. 
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 Големите стойности на хистерезисното затихване намаляват силно ефектите на увеличаване на 

преместванията при резонанс.  

 Хистерезисното затихване много слабо отмества резонансната честота наляво, което означава, че в 

резултат на дискретизация по времето полученото числено решение съответства на конструкция с 

коравина, по-малка от реалната ѝ статична коравина k . 

Глава 4.  

Използване на вискозни демпфери за усилване на конструкции, подложени на силни 

сеизмични въздействия. IDA метод. 

4.1 Изчислителни модели на критичните зони с цел оценка на дисипацията на енергия чрез 

натрупване на работите на нееластичните деформации. 

Според съвременните концепции за осигуряване на конструкциите за сеизмично въздействие, всяка 

конструкция може да се смята за осигурена на конкретно или изчислително сеизмично въздейстие, ако е в 

състояние да дисипира енергия, когато е подложена на него. В строителните конструкции на високото 

строителство това са т.н. „критични зони“. Те се проектират и конструират по такъв начин, че да проявяват 

дуктилно поведение и чрез развитието на нееластични деформации да разсейват енергия. Критичните зони 

трябва да удовлетворяват специфични изисквания, които да гарантират пластифициране точно в тях. 

При създаване на числени модели, чрез които да се отчита натрупване на работите на нееластичните 

деформации, трябва да се имат предвид правилата за детайлиране на EC8. 

Критичните зони най-често се моделират по два начина – чрез „фиброви стави“ (модел на разпределена 

пластичност) и чрез пластични стави, което представлява модел с концентрирана пластичност.  

 

 
Фиг.4.1: 3D прътов елемент с фиброви стави в двата си края. Фиг.4.2: Пластична става с „нулева“ дължина и 

концентрирана пластичност. 

 

В труда е направен анализ на двата модела. Разгледана е принципната им същност. Отчитайки 

положителните и отрицателните страни на предложените модели и вземайки предвид, че се изгражда модел 

за IDA анализ, нелинейното поведение на конструкциите при силни сеизмични въздействия в следващите 

примери е моделирано чрез пластични стави. Последните идеализирано могат да се представят като 

нелинейни пружини, свързващи две съседни сечения, чиито зависимости се дефинират с графики от типа, 

представен на следващата фигура: 

 

 
 

Фиг 4.3: Принципна работна диаграма Момент – Ротация, 

дефинираща пластична става 

М 

θ 
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4.2 Модел на сеизмичното въздействие, като част от цялостния модел на конструкцията. 

 

За голяма част от строителните конструкции се използва плитко фундиране, при което дълбочината на 

фундиране е относително малка спрямо дебелината на слоя от земната основа. В непосредствена близост до 

повърхността се разпространяват повърхнинни вълни, които с нарастване на дълбочината бързо затихват. За 

случая на равнинни конструкции сеизмичният вход се формира като повърхнинни сеизмични вълни, 

измерени на свободно поле, т.е. на границата между най-горния пласт от земната основа и въздушната среда. 

При преминаването на тези вълни се генерират вертикални и хоризонтални премествания. С двата вида 

движение се дефинира сеизмичния вход. Приема се, че горният ръб на фундаментите се намира на свободно 

поле и точно там се предава движението на основата под формата на ускорения – хоризонтални и вертикални. 

След направената предпоставка за плитко фундиране може да се приеме, че сеизмичният вход са ускорения 

на земната повърхност, които се „съобщават“ на конструкцията директно в горния ръб на фундаментите.  

 

 
Фиг.4.4 Дефиниране на сеизмичното въздействие: а/ хоризонтални ускорения на свободна повърхност; б/ вертикални 

ускорения на свободна повърхност; в/ модел на конструкцията с движещи се опори. 

 

На фиг.4.4 а/ и фиг.4.4 б/ е представено входно въздействие за хоризонталните и вертикалните 

движения на свободна повърхност, като изменението се реализира с дължина на вълната по-голяма от 

отворите на рамката. Тогава на горен ръб на фундаментите се предават еднопосочни движения. В случай на 

сеизмично въздействие с по-малка дължина на вълната е възможно фудаментите да извършват движение в 

различни посоки. Когато дължината на вълната надхвърля 10 пъти отвора на рамката (сумата от трите 

отвора), може да се приеме, че движението на основите е равномерно и еднопосочно, каквото е показано на 

фиг.4.4 в/. Въздействие от този тип се категоризира с „платформено“ предаване на ускоренията, виж фиг.4.5. 

 

 
 Фиг.4.5: „Платформено“ предаване на хоризонтални и вертикални ускорения  на ниво горен ръб фундаменти.  

 

За конструкциите на сградите е добре да се отчетат някои особености, които редуцират сложността на 

задачата. Известно е, че във високото строителство отворите между колоните не надвишават 12m, за 

 

( )gu t

( )gv t
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междуосия, по-малки от споменатите, в статиите се намират изчисления, доказващи, че вертикалните 

сеизмични сили в ригелите се получават достатъчно точно с отчитане само на хоризонталното движение на 

основата. Влиянието на вертикалното движение на основата върху стойностите на вертикалните инерционни 

сили в ригелите се оказва незначително и в труда ефектите от вертикалната компонента на сеизмичното 

въздействие са пренебрегнати. Така се достига окончателно до възприетия в дисертацията модел на 

сеизмичното въздействие в основата. Използва се само хоризонтална компонента на сеизмичното 

въздействие, която се предава в горния ръб на фундаментите, спазвайки кинематичните условия на 

платформеното действие. 

4.3 Изчислителни модели за доказване на ефективността от добавяне на пасивни дисипативни 

устройства. 

Разглеждат се две групи методи, с които се извършва оценката на сеизмичното поведение на 

конструкции с и без включени устройства за дисипация на енергия. Последните се поставят с цел да 

променят реакцията на конструкцията в благоприятна посока и чрез тях да се намалят ефектите от 

сеизмичните въздействия. 

 

 
Фиг.4.6: Постановка на задачата за оценка на сеизмичното поведение на конструкции без (а) и с включени демпфери (б). 

 

Двете конструкции (от фиг.4.6 a/ и б/) са подложени на един и същи вид еднокомпонентно сеизмично 

въздействие, като за всички долни краища на колоните е спазен принципът за платформеното действие на 

основата. И за двете конструкции сеизмичният вход е един и същ и с еднакво изменящ се интензитет. 

Сеизмичното реагиране на двете конструкции се различава. Целта на влагане на пасивни устройства е 

намаляване на деформации и разрезни усилия в рамката. Постигането ѝ в по-малка или в по-голяма степен 

зависи от параметрите на добавените пасивни устройства, а също и схемата за разположение на демпферите в 

хоризонтално и вертикално направление. Изменението на параметрите на демпферите, както и тяхното 

разположение в конструкцията, дават идея за провеждане на параметричен анализ и оптимизация на задачата 

с цел постигане на най-добри резултати.  

4.4 Методи за оценка и анализ на ефектите от сеизмичните въздействия. 

Група А: Методи за оценка на сеизмичното поведение, които използват капацитивна крива, определна по  

статичен път. 

 

В тази група се разглеждат методите CSM (Метод на капацитивния спектър/Capacity Spectrum Method) и N2 

(метод на двойната нелинейност).  

 

 Метод CSM (Метод на капацитивния спектър/Capacity Spectrum Method) 

 

Методът е предложен от Sigmund Freeman, 1975г. в Нова Зеландия. На съвсем идейно ниво методът е 

включен и в БДС EN 1998-1. Той се класифицира като приблизителен. Причините за това са: използва се 

еластичния спектър на реагиране за тоталните ускорения и еластичния спектър на реагиране за релативното 

преместване на върха по отношение на основата; вътрешното съпротивление не се отчита явно в уравненията 

за движение, а е включено чрез спектрите на реагиране; капацитивната крива е изчертана в условията на 

хоризонтално статично натоварване и включва развитието на нелинейни процеси в критичните зони на 

конструкцията, докато външното въздействие е представено с demand-спектрите за релативните 

премествания и пълните ускорения. Капацитивната крива се нарича „капацитивен“ спектър и се получава с 
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презумпцията за нелинейно статично поведение на конструкцията. Пресечната точка на капацитивната и 

„demand“ кривите дефинира целевото преместване. Не е изяснен въпросът каква грешка се допуска с 

използване на пресечна точка на криви, построени с динамичен анализ и крива, изцяло получена по статичен 

начин. При CSM методa вложените допълнителни устройства за дисипация на енергия в конструкциите се 

отчитат, като допълнително внесеното чрез тях съпротивление се привежда към еквивалентно вискозно 

съпротивление, с което demand-спектърът се редуцира (намаляват се стойностите му). Сеизмичната оценка се 

извършва с променения спектър. Този подход е разработен подробно в документа ATC – 40 (Applied 

Technology Council – 40). 

Голямо предимство на метода е получаването на бърза оценка за demand-а на преместването и 

напречните сили. Анализът е опростен и се основава на динамичното поведение на еквивалентна система с 

една степен на свобода.  

CSM методът притежава някои недостатъци. Например, всички премествания в еквивалентния модел се 

въвеждат като част от преместването на върха, което води до пропускане на приноса на висшите форми. При 

конструкциите на високи сгради и повредени сгради, усилени чрез увеличаване на статичната им коравина, 

влиянието на висшите форми не е пренебрежимо. За тях методът става неприложим. CSM е едномодален 

метод и при определяне на границата на еластичното поведение (EPP) се отчита приноса само на една форма 

– на еквивалентната система с една степен на свобода. На практика реагирането на конструкциите е 

многомодално и формирането на решението се извършва, като се използват повече от една форми на 

собствени трептения. Изпускането на приносите на висшите форми води до грешки при резултатите. 

В дисертационния труд е представена основната идея на метода CSM в обобщена постановка за система 

с краен брой динамични степени на свобода. 

 

 N2 метод (метод на двойната нелинейност) 

 

Методът е представен в серия от публикации от P. Fajfar и H. Krawinkler след 2000-та година. Този 

метод също се основава на сеизмичното поведение на еквивалентна система с една динамична степен на 

свобода. При него външното въздействие се дефинира чрез изчислителен demand-спектър (design demand 

spectrum), който е получен на базата на допускането на нелинейно поведение на конструкцията, след като тя е 

образувала пластичен механизъм. Капацитивният спектър (капацитивната крива) е построен с помощта на 

статичен нелинеен анализ, при който се стартира от линейно поведение на конструкцията и се стига до 

образуването на пластичен механизъм и начало на разрушение. Така и двете криви – кривата на въшното 

въздействие (demand-спектъра) и капацитивният спектър са получени в условията на нелинейно поведение на 

конструкцията. За това и методът е наречен N2. 

Предимство на N2 пред CSM е, че при първия не се изисква апроксимиране на капацитивния спектър с 

билинейна линия и пресечната точка се намира директно с използване на получения капацитивен спектър.  

Методът N2 проявява предимства пред метода CSM, но притежава и недостатъците му. Той е 

неприложим за оценка на сеизмичното поведение на високи сгради и такива, които са усилени чрез 

увеличаване на хоризонталната им статична коравина.  

 

Група Б: Инкрементален динамичен анализ (Incremental Dynamic Analysis): 

 

Направените в периода 2000-2010 година научни изследвания показват, че за сгради с височина до 

седем етажа методите CSM и N2 могат да се прилагат. В такива сгради решението е доминирано предимно от 

първа форма на свободни трептения и параметрите на еквивалентната система с една степен на свобода са 

съобразени с този факт. Приносите на висшите форми се пренебрегват. Двата метода се оказват неподходящи 

и не се препоръчват за използване при многоетажни сгради, които се проектират като съпротивляващи се на 

външния товар предимно чрез огъващите моменти. Необходимо е да се използват методи, отчитащи във 

всички случаи приноса на висшите форми, приноса на вътрешното съпротивление и приноса на добавените 

пасивни устройства, ако има такива. Метод, отговарящ на тези условия, е Инкременталният динамичен 

анализ (IDA). Той е представен като методология през седемдесетте години на миналия век от Bertero, но 

реално развитие получава при разработките на Vamvatsikos и Cornell [14], [15], [16]. На практика методът 

представлява параметричен динамичен анализ, при който моделът е подложен на една или поредица от 

акселерограми, скалирани до различна стойност. Основният параметър е положително реално число, което 

умножава ординатите на зададена акселерограма. По този начин може да се проследи динамичното 

поведение на конструкциите – от еластично, през развитие на първи нееластични деформации, до 

разрушение. IDA представлява поредица от нелинейни решения във времевата област, като ускоренията, 
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скоростите и преместванията на модела се получават чрез методите за директно интегриране. Така на изхода 

могат да се построят различни видове капацитивни криви. Техният наклон е основен показател за 

динамичното поведение на конструкциите. Когато IDA-кривите се хоризонтират или станат близки до 

хоризонтални, се приема, че изследваната конструкция е достигнала максималния си капацитет. 

На основата на математическата обосновка на метода IDA може да се направи следната същностна 

характеристика:  

1. Капацитивната крива при метода IDA е графиката „спектрална напречна сила (ускорение) – 

спектрално преместване“. По смисъл тя е същата и при статичен нелинеен анализ, което позволява 

между капацитивните криви при двата метода да се прави сравнение. 

2. Наклонът на капацитивната крива спрямо хоризонталната ос се дефинира като „спектрална коравина“ 

и е основен показател за динамичното поведение на конструкцията. 

3. В капацитивната крива на IDA се отчита приноса на висшите форми в динамичния/сеизмичния анализ, 

а не се работи само с една форма. Това условие се съгласува много добре с БДС EN 1998-1 и БДС EN 

1998-3. 

4. За разлика от статичния нелинеен анализ, спектралната коравина при IDA включва в себе си ефектите 

от инерционните сили, силите на вътрешното съпротивление и силите от добавените дисипативни 

устройства. 

5. Отчита се честотното съдържание на сеизмичния сигнал. След въвеждане на скаларен множител пред 

външното въздействие честотният състав на външните сили от преносното движение не се променя. 

6. Капацитивната крива се строи с участието на всички сили, действащи при сеизмично въздействие, а не 

само на статични сили. 

7. Отчита се факта, че инерционните сили имат не само неблагоприятно въздействие върху 

конструкцията, а във времевата история може да влияят и благоприятно върху поведението на 

конструкцията в посока повишаване на капацитета. 

8. IDA методът дава възможност да се отчита влиянието на неопределеностите и на несъвършенствата 

върху поведението на конструкцията. Това влияние се засилва при образуване на пластични 

механизми и след увеличаване на сеизмичния хазарт. В този случай капацитивната крива показва 

повишена чувствителност към данните за пластифициране на елементите. Неправилностите и 

неопределеностите се демонстрират чрез построяване на фамилия от капацитивни криви, чиято 

дисперсия (разтвореност) е чувствителна към данните за пластифициране и честотния състав на 

използваната акселерограма.  

9. Дава се възможност за по-реалистична оценка на сеизмичната уязвимост и на сеизмичния риск на 

конструкцията.  

 

В заключение може да се обобщи, че CSM методът е частен случай на IDA за статично действащ 

външен товар. 

По същество при нелинейния динамичен анализ във времевата област (IDA) движението на масите 

математически се описва, както следва: 

 

                1IDA IDA IDA IDA

Int gm u c u F m u              (4.1) 

 

Системата диференциални уранения от формула (4.1) може да се запише и като равенство между вътрешните 

сили и сеизмичните сили, получени на основата на пълните ускорения в конструкцията, виж (4.2). 

 

               ( ) 1IDA IDA IDA IDA

Int gc u F m u u              (4.2) 

 

Вземайки предвид, че матрицата на вискозните съпротивления  c  от израз (4.2) се получава като сума от 

матриците на материалното съпротивление inhc  и на добавените вискозни съпротивления supc   и 

извършвайки някои елементарни математически преобразувания, се достига до следния запис на израза (4.1): 

 

           supinh IDA IDA IDA IDA

D Int I DF F F F               (4.3) 
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Особеността в израз (4.3) е, че силите, действащи в една система, са групирани – вляво на равенството са 

вътрешните за конструкцията усилия, а вдясно – сили, възникнали от външното въздействие и такива, 

породени в неконструктивни елементи. Вижда се, че последните участват в системата уравнения с 

отрицателен знак, чийто физически смисъл е намаляване на външното въздействие посредством 

съпротивителни сили, генерирани в допълнително вложени устройтва. 

4.5 Пример. 

В тази точка се разглежда равнинна рамкова конструкция, подложена последователно на три известни в 

литературата земетресения (El Centro, Northridge и Mexico City). Представени са два случая – конструкция, 

която притежава само материално съпротивление (фиг.4.7), и същата с добавени вискозни елементи (фиг.4.8). 

 

 
           Фиг.4.7: Динамичен модел на стоманена рамка.    Фиг.4.8: Динамичен модел на рамката с добавени                                                                                     
                                                                                                                                   дисипативни устройства. 
 

Данни за модела могат да бъдат намерени в дисертацията. Важно е тук да се отбележи, че рамката има 

фундаментален период на трептения 1 1.08T s  ( 1 0.785 /rad s  ). 

За случая от фиг.4.7, когато разглежданата рамка притежава само материално съпротивление, то е 

прието 2%   и е зададено чрез модела на Rаylеigh върху първите две собствени форми. 

При случая (4.8) параметрите на добавените вискозни устройства, тип M-демпфери, са изчислени спрямо 

предложената процедура в [8], така че да съответстват на вискозно съпротивление с големина sup 10%  . 

Тогава за общото съпротивление в конструкцията се получава 12%  . Коефициентите ic , отговарящи на 

всеки етажен демпфер, са получени чрез следните изрази: 

 

sup 1 ( 1)tot cc m N N               (4.4) 

 

i
i tot

tot

m
c c

m
               (4.5) 

 

В работата си [8] проф. Trombetti и проф. Silvestri са представили и връзка между рамкова конструкция с 

етажни вискозни дисипативни устройства (т.е. устройства с фиксиран край) и същата конструкция с вложени 

междуетажни демпфери. 

В разработките си те предлагат и пет-стъпкова практически приложима процедура за определяне 

характеристиките на демпферите (Silvestri,С., 2006), която накратко включва: 

 

I стъпка: Определяне на коефициента на относително затихване  , на база на избрано ̂ .  

II стъпка: Изчисляване на характеристики на линейни демпферни устройства, отговарящи на  . (Това е 

приложено за примера, позовавайки се на изрази 4.4 и 4.5.) 

 

56.52c 

56.52c 

56.52c 

37.68c 
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III стъпка: Провеждане на поредица решения във времето с получените стойности 
ic в Стъпка II. Тази част 

има за цел да установи ефективността на вложените устройства и оцени дали се постига търсения ефект 

върху динамичното поведение на конструкцията. 

IV стъпка: Подбор на „реални“ устройства (от каталог на производител), осигуряващи сходно динамично 

поведение на оразмеряваната система. Тази важна стъпка е изяснена в подробности и в числен пример от 

проф. Silvestri [10]. 

V стъпка: Окончателен динамичен нелинеен анализ във времето за оценка и оптимизация на демпферните 

устройства. 

(В тази част е възможно оценката да се реализира чрез инкрементален динамичен анализ, за цялостен анализ 

на нееластичния капацитет на конструкцията.) 

 

Рамката от фиг. 4.7 и 4.8 е моделирана в програмата SeismoStruct и е подложена на динамично външно 

въздействие – поредица от акселерограми. На използваните в задачата записи е извършено предварително 

нормиране чрез програмния продукт SeismoMatch, към изчислителен спектър на реагиране за ускорения 

съгласно БДС EN-1997. Подбраният спектър е представен на следващата графика: 

 

 
Фиг.4.9: Изчислителен спектър на ускоренията по БДС EN 1998-1 

 

Нормиране на записа на ускоренията в основата към нормативен изчислителен спектър: 

 

 
Фиг. 4.10: а/ Акселерограма El Centro; б/ Целеви спектър от фиг.4.9 и спектър от акселерограма Еl Centro;  

в/ Нормирана акселерограма El Centro; г/ Целеви спектър от фиг.4.9 и спектър от нормираната акселерограма Еl Centro. 

 

По аналогичен начин е процедирано и с другите два записа на земетресения – Northridge и Mexico City.  

Проведен е инкрементален динамичен анализ за показаната рамка, натоварена с нормираните 

акселерограми. Като изходни данни са построени няколко капацитивни криви във формат срязваща сила – 

транслационни премествания, чийто по-кратък анализ е изложен в частта Резултати. 
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Фиг. 4.11: IDA – криви максимална срязваща сила в основата – максимално преместване на върха. 

 

На фиг.4.11 се вижда, че графиката при въздействие Mexico City показва тенденция към билинейна 

зависимост с по-ясно изразена граница на пластифициране. При решението с El Centro границата на 

пластифициране не е толкова очевидна и може да се въведе условна такава, докато при въздействие 

Northridge нелинейното поведение се различава значително от билинейната форма. Странното поведение на 

червената крива след първоначално пластифициране се дължи на явлението „възстановяване“, което авторите 

на метода обясняват с намалената коравина на конструкцията и влиянието на този факт върху напрегнатото и 

деформираното ѝ състояние. 

От фиг.4.11 се вижда, че на основата на еластичния режим на реагиране на конструкцията при различни 

входни въздействия може да се определи линейната коравина, която в случая е динамична коравина. В нея се 

включва, както влиянието на инерционните сили, така и честотният състав на акселерограмата, с която е 

построена съответната крива. Това обяснява защо еластичните динамични коравини при трите акселерограми 

са различни. 

 

 
Фиг. 4.12: IDA – криви за а/ първи, б/ втори, в/ трети и г/ четвърти етаж във формат максимална срязваща етажна сила– максимално 

междуетажно преместване. 

 

На фиг. 4.12 са представени IDA-кривите, построени за всяко етажно ниво, за всяко от земетресенията. 

Вижда се, че графиките на El Centro и Northridge почти се сливат в еластичния им участък, което показва, че 

инерционните ефекти и честотният състав на акселерограмите са сходни и не оказват съществено влияние. 

При въздействие Mexico City еластичната коравина е чувствително по-малка, което вероятно се дължи на 

значително по-големия предоминантен период на акселерограмата. Прави още впечатление, че с малки 

изключения (червената крива от Northridge), развитието на графиките на трети и четвърти етажи приличат на 

прави след преминаване на втората точка на пластифициране. С това те се доближават до Pushover кривите 

при статичен нелинеен анализ. Това означава, че инерционните сили и честотното съдържание на 
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акселерограмите, използвани като външно въздействие, не оказват съществено динамично влияние върху 

тези нива от рамката.  

 

 

 
Фиг. 4.13: IDA-криви максимална срязваща сила в основата – максимално преместване на върха за акселерограми 

а/ El Centro; б/ Northridge; в/ Mexico City за рамките от фиг. 4.7 и 4.8. 

 

Динамичното поведение на стоманената рамка с и без включени демпфери е сравнено посредством IDA-

криви, построени поотделно за всяко сеизмично въздействие, и са разгледани две по две, като на една фигура 

са нанесени графиките, представящи поведението на конструкцията от модели 4.7 и 4.8. Забелязва се, че 

зависимостите, отразяващи поведението на рамката с включени дисипативни устройства, са линейни, докато 

другите имат ясно изразен участък на пластичност. Не на последно място трябва да се отбележи, че т.н. 

усилена конструкция при едно и също външно въздействие реагира със значително по-малки премествания. 

 

 
Фиг.4.14: Капацитивни криви на рамката от а/ фиг. 4.7 и б/ от фиг.4.8 от статичен нелинеен анализ и от IDA. 

 

Чрез фиг.4.14 се прави сравнителен анализ между двата нелинейни метода CSM и IDA за оценка на 

конструкциите. Вижда се, че и при двете фигури (4.14 а/ и 4.14 б/) първоначалната коравина е почти 

идентична, но при IDA анализа капацитетът се изчерпва по-рано (фиг.4.14 а/). При резултатие от 4.14 б/ 

трябва да се отбележи линейния вид на IDA-графиките и непроменения вид на капацитивната крива от CSM 

метода. Забелязва се още, че максималната напречна сила и преместване в рамката са намалели значително и 

са съизмерими с първата точка на пластифициране при статичен нелинеен анализ, при повишаване на 

съпротивлението в конструкцията едва с 10%. 
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ИЗВОДИ, ПРИНОСИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 Приноси и изводи 

В труда е направен обзор върху произхода на съпротивлението в конструкциите и са разгледани различни 

класификации на съпротивленията, представени от редица автори. Проучена е и е изяснена физическата 

същност на идеята за контрол върху динамичното поведение на сградите и съоръженията. Тя се базира на 

разпределението на видовете енергии в балaнсното уравнение на системите. Тъй като във всеки един момент 

от време има равенство между входната енергия и генерираните в конструкцията енергии (кинетична, 

абсорбирана и енергия на съпротивителните сили), но първата не е еднаква по големина за една система с и 

без добавени дисипативни устройства е направено следното, 

1) Предложено е нормиране на балансното уравнение на енергиите към входната енергия в релативна 

формулировка.  

Причината е, че с нормираните енергии е възможно директно сравняване на различните компоненти на 

балансното уравнение на една и съща система с и без демпфери. Формата е удобна да се оцени количествено 

ефективността на вложените устройства. 

Изследвани са добре известни методи за директно интегриране в комплексната числова област, с цел 

прилагането им за системи с включено хистерезисно съпротивление (съпротивление, пропорционално на 

преместването, което не зависи от честотата на външното въздействие). Тази стъпка е обусловена от факта, че 

при включване на този тип съпротивление директно в диференциалното уравнение за динамично равновесие, 

коравината на системата става комплексно число. 

2) Изследвана е безусловната устойчивост на неявни МДИ (HHT и SS) за случая на съпротивление, 

пропорционално на преместването.  

3) Показана е числена оценка за влияние на хистерезисното съпротивление върху безусловната 

устойчивост на неявните МДИ.  

Резултатите показват, че доказано безусловни методи за реалната числова област губят своята числена 

устойчивост за комплексната. Прави се предложение при включването на хистерезисен тип съпротивление 

анализа да се извършва с еквивалентно вискозно съпротивление, с цел да се избегне констатирания 

недостатък. Уместно е да се провери възможността за интегриране на диференциалните уравнения за 

динамично равновесие чрез явни методи. 

4) Проучена е теоретична и практическа възможност IDA да се прилага за оценка на ефектите от 

използване на вискозни демпфери.  

Проучен и приложен е съвременен метод за нелинейно решение във времевата област – IDA. Използван е при 

решението на система с и без вложени дисипативни устройства, като са представени предимствата му за 

получаване на нееластичния капацитет на конструкциите над познатите до този момент статични нелинейни 

анализи. Методът е разгледан, тъй като на него може да се гледа като алтернативна стъпка в аналитичния 

подход за оценка на уязвимостта на сградния фонд. Темата за определяне на сеизмичния риск при сградите и 

съоръженията е актуална и в момента се развива от НИГГ при БАН, като е предложено капацитета на 

конструкциите да се оценява чрез нееластични статични методи, докато във FEMA 451B се разглежда именно 

използването на инкрементален динамичен анализ и връзката му с криви на разрушение. 
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