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Глава I. Въведение 
 

Основно свойство на стоманата е нейната „вродена“ дуктилност. Това е 

причина за широкото приложение на стоманените конструкции в сеизмични райони. 

Вертикалните връзки1 са система, прилагана от Древността за осигуряване на 

строителните конструкции за хоризонтални въздействия. Популярността на този вид 

системи се обуславя от конвенционалното конструиране и предвидимото поведение, 

съвместимо с общите принципи при проектиране (простота на системата, 

концентрация на конструктивен материал, максимална съвместимост на функциите и 

пряк път за отвеждане на товарите до основата). В последните години на XX век до 

днес, стоманените вертикални връзки са успешно прилагани в конструкциите на 

сгради като система за поемане на сеизмични въздействия. Тяхната висока еластична 

коравина и носимоспособност обуславят икономичността на това решение, както и 

ефективността при удовлетворяване на критериите за гранично състояние, свързано с 

ограничаване на повредите. Що се отнася до реагирането при силни земетресения с 

висока интензивност и дълъг период на повтаряемост, поведението на разглежданата 

система е сложно и силно нелинейно, обусловено от специфичното несиметрично 

поведение на диагоналните елементи при цикличен опън – натиск. Приложението на 

вертикалните връзки в райони с висока сеизмичност се свързва с редица еволюционни 

промени във философията на проектиране и детайлиране, свързани с удовлетворяване 

на изискванията за капацитивно проектиране. Ефективността на разглежданата 

система за поемане на хоризонтални въздействия се обуславя от ясната им статическа 

схема – вертикална конзолна ферма, при която елементите са натоварени 

преимуществено с осови усилия. (Фигура I-1).  

 

Фигура I-1: Идеализирана схема  на едноетажни вертикални връзки: а) с разделени 

диагонали б) с кръстосани диагонали (Източник: [52]) 

Често, поради фиксираното отношение на композиционното междуосие и 

етажната височина на сградите, не е целесъобразно да се развие Х-образната решетка 

от диагонали в рамките на един етаж и се прибягва до окрупняването на два съседни 

етажа. Така получената конфигурация би могла, на пръв поглед, да се асоциира с 

традиционна рамка с Х-образни диагонали или последователно редуващи се „V“ и 

„Λ“-диагонали. Това е формална аналогия, основаваща се само на геометрията. 

Наличието на сеизмична маса в междинното ниво води до претоварване на долното 

                                                                 
1 Под вертикална връзка ще се разбира ансамбълът от диагонали и ограждащи елементи 

– колони и греди. В изложението е възприето също наименованието „рамка с диагонали“ (РЦВД).  
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ниво, което отличава тази конфигурация от традиционната Х-решетка (Фигура I-2). 

Липсата на ясно формулирани нормативни препоръки в Европа, при проектиране на 

рамки с подобен тип диагонална решетка, налага нуждата от изследване на 

сеизмичното поведение на системата. Това е ясно заявено от Landolfo R. в [81]. 

Американските нормативни документи [5] - [7] не разглеждат индивидуално 

конфигурациите на диагоналите във вертикалните връзки. В общите правила за 

проектиране на дуктилни рамки с центрично включени диагонали е включена и 

конфигурацията Split-X. Същата е предмет на настоящия дисертационен труд и ще 

бъде наричана в изложението „вертикална връзка с кръстосани диагонали, 

пресичащи се в етажна греда“, както и чрез популярното название в чуждестранната 

литература „Split-X CBF”.  

а)    б)   в)  
Фигура I-2: Конфигурации на вертикални връзки: а) Х-конфигурация, б) Split-X, в) L-

конфигурация.  

Приложението на Split-X системата е широко и насочено предимно в ниско- и 

средноетажни конструкции на сгради. Някои реални примери на сгради, решени с този 

вид система, са илюстрирани на Фигура I-3. Безспорно, едно от предимствата на 

конфигурацията на диагоналите при Split-X системата е облекченото детайлиране и 

конструиране на възела при пресичане на диагоналите, което осигурява 

равнопоставеност на всички диагонали (Фигура I-4). 

 
Los Angeles, Police Administration Building 

 
Seahawks Practice Facility, Washington, USA 

Фигура I-3: Приложение на Split-X вертикални връзки в конструкциите на сгради. 
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Фигура I-4: Конструиране на възел при пресичане на диагоналите във вертикални връзки 

от тип: а) Split-X б) пресичащи се диагонали. 

Изложеното до тук, както и липсата на подробни и конкретни правила за 

проектиране на вертикалните връзки от типа Split-X, провокира интереса на автора 

към темата. Налице е явна необходимост от изследване на особеностите в 

сеизмичното поведение, дуктилността и подходите, които следва да се прилагат при 

проектиране на системата вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в 

етажна греда.  

Глава II.  Литературен обзор по темата 

II.1. Сеизмично пoведение на вертикални връзки с центрично включени 

диагонали. Фактори 

 

 
  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Фигура II-1: Хистерезисно поведение и реализирани форми на местна загуба на 

устойчивост на изследваните експериментални образци на диагонали с: а) кутиеобразно, б) 

тръбно и в) отворено Н-образно напречно сечение. (Източник: [104]) 

Поведението на вертикалните връзки се обуславя от редица фактори, които са 
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обобщени в: 

 характеристики на основните дисипативни елементи за системата – 

диагоналите: стройност, вид на напречното сечение ([103], Robert Tremblay; Black & 

Popov [36]), Фигура II-1;  

 издръжливост на диагоналите на циклични натоварвания (Tremblay R., Haddad 

M., Martinez G., Richard J., Moffatt K [104]); 

 възли между диагоналите и околния рамков контур ([104], [48], [71], [73]); 

II.2. Tеоретични и експериментални изследвания относно поведение на рамки с 

кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда (Split-X CBF) 

Един от факторите, имащи определящо влияние върху сеизмичното поведение 

на вертикалните връзки е типът конфигурация на диагоналната решетка. В 

докритичен еластичен стадий статическата схема на връзката се доближава 

максимално до идеализираната - вертикална фермова конзола с елементи, натоварени 

преимуществено с осови усилия. В следкритичен и еласто – пластичен стадий, обаче 

настъпва преразпределяне на усилия и коравини. Деформираната схема в този етап 

зависи съществено от конкретната конфигурация на диагоналната решетка и в този 

смисъл детайлното изследване на еласто-пластичното поведение на системи с 

нетрадиционни2 конфигурации на диагоналите е от особена важност за гарантиране на 

надеждността на системите вертикални връзки, прилагани в сеизмични райони. 

За илюстративен пример, онагледяващ спецификата на сеизмично поведение 

на вертикалните връзки в зависимост от конфигурацията на диагоналите им, e 

използвана  L-решетката. Системата е традиционна и залегнала в съвременните 

нормативни документи за проектиране на конструкции за сеизмични въздействия. 

Въпреки това, еласто-пластичното поведение на този вид рамки с диагонали е обект на 

редица научни изследвания  в търсене на по-добро разбиране на поведението им и 

оптимизация на нормативните изисквания ([1], [7], [25], [88]). Съществен обем 

изследвания е насочен към диференцирането на фактора носимоспособност от 

фактора огъвна коравина на гредата. M. D’Aniello и колектив [47] и [42].  

В [76] е направено сравнение и оценка на ефективността от прилагане на 

редуваща се V- и L- конфигурация в два съседни етажа, формиращи конструктивната 

система вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда 

(Split-X), като конфигурация с облекчени изисквания върху гредата, в която се 

пресичат диагоналите. Това, като че ли е първото предложение в техническата 

литература за подобна конфигурация на диагоналите, известна в наши дни с акронима 

Split-X. Учените Khatib I., Mahin S., Pister K. изразяват необходимостта от 

задълбочени изследвания на спецификите на системата Split-X. Еласто-пластичното 

поведение на Split-X CBF е изследвано и от други автори като Lacerte M. & Tremblay R 

[99], [100], [118], [72], [73], [40]. 

Известните експериментални изпитвания на вертикални връзки при различни 

конфигурации на диагоналите и вариране на изброените фактори не са голям брой, но 

те оказват своя принос върху значимостта на научните изводи по темата (Uriz P. & 

                                                                 
2 Под „нетрадиционни конфигурации“ в настоящата разработка, ще се разбират тези 

конфигурации на диагоналите, които не могат да се отнесат пряко към конфигурациите, 

включени в съвременните нормативни документи ([1], [5]). 
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Mahin S., [108], експериментално изпитване на двуетажни вертикални връзки с L-

конфигурация, вертикални връзки с кръстосани диагонали с кутиеобразно и 2Т- 

напречно сечение, [105], Цв. Георгиев, рамки с центрично включени „модифицирани“ 

диагонали, [19], L – и Split-X CBF, Bradley C., Fahnestock L. et al. [37], [55]). 

От проведените числени и експериментални изследвания биват направени 

следните обобщения относно сеизмично поведение на Split-X CBFs :  

 Склонност към концентрация на междуетажно преместване в едно етажно 

ниво; 

 Влияние на коравината на междинната греда върху реализирания пластичен 

механизъм; 

 Относителното междуетажно преместване не е еднозначен параметър за 

оценка на дуктилността на Split-X системата; 

 Дуктилността на системата е близка до тази на вертикални връзки с кръстосани 

диагонали и е зависима от етажността на конструкцията; 

 Наблюдаваният механизъм с концентрация на нееластични деформации в 

диагоналите от едно етажно ниво в експерименталните изследвания на L-

конфигурации на CBF не се реализира в тестовете на Split-X системите; 

 Неедновременно изкълчване на двата натискови диагонала и огъване на 

междинната греда, зависещо от стройността на диагоналните елементи. 

Проученият изследователски труд обобщава следните подходи за подобряване 

на сеизмичното поведение на вертикалните връзки от типа Split-X:   

 Подходящ подбор на коравина на междинната греда; 

 Ограничение на стройностите на диагоналите; 

 Интегриране на back-up системи, в рамките на Split-X CBF, като системи, 

осигуряващи резерв на хоризонтална коравина ([73], [101], [83], [68]); 

 Прилагане на алтернативни конфигурации на диагоналната решетка [76] и 

модифицирани диагонали [19], [61] - [66], http://innoseis.ntua.gr. 

 Критичен преглед на съвременните нормативни изисквания на дватата 

нормативни документи [1], [7], отнасящи се до рамките с центрично включени 

диагонали е направен от Costanzo S. & Landolfo R. в [43], [44]. Потвърдена е 

необходимостта от допълнителни изследвания на системата и дефиниране на 

специфични правила за проектирането ѝ [81]. Установена е нуждата от детайлен 

поглед към пластичните механизми, влиянието на преразпределяне на усилията върху 

недисипативните елементи в еласто-пластичен стадий и коравинните изисквания, 

осигуряващи равномерни деформации по височина на вертикалната връзка. В тази 

насока е разработено и настоящето научно изследване. 
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Цели и задачи на научното изследване 

1. Цели  
 изучаване на хистерезисното поведение на вертикални връзки с кръстосани 

диагонали, пресичащи се в етажна греда и идентифициране на факторите, от които 

то се влияе; 

 оценка на дисипативността на вертикални връзки с кръстосани диагонали, 

пресичащи се в етажна греда; 

 формулиране на препоръки за проектиране на вертикалните връзки от типа 

Split-X. 

2. Задачи 

За реализиране на поставените цели, са формулирани следните задачи: 

 проучване на теоретичния и експериментален изследователски опит, отнасящ 

се до вертикалните връзки от разглежданата конфигурация;  

 проучване на подходите за проектиране на Split-X вертикални връзки, 

залегнали в съвременните стандарти; 

 планиране, подготовка и провеждане на експериментално изследване на 

вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда; 

 провеждане на анализ на експерименталните резултати, формулиране на 

изводи; 

 създаване на изчислителен модел, базиран на МКЕ, описващ хистерезисното 

поведение на вертикалните връзки с кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна 

греда и калибрирането му спрямо експерименталните резултати; 

 провеждане на числени параметрични изследвания с цел доказване и 

разширяване на направените изводи относно сеизмичното поведение на вертикални 

връзки от типа Split-X; 

 дефиниране на спецификите на еласто-пластично поведение и разработване 

на процедура за проектиране на двуетажни вертикални връзки от типа Split-X. 

Глава III. Експериментална програма 

III.1. Цели и задачи на експерименталната програма 

Експериментална програма е разработена в периода 2016 г. – 2017 г. като част 

от научен проект на тема „Експериментално изследване на рамки с пресечена Х-

конфигурация на диагоналите“, финансиран от ЦНИП към УАСГ, гр. София. 

За осъществяване на целите на дисертацията са планирани и изпълнени 

следните експериментални задачи: 

1. Проектиране, производство и монтаж на три броя експериментални образци, 

представляващи едноотворни едноетажни  рамки с центрично включени диагонали в 

мащаб 1:2 спрямо реална конструкция на сграда; 

2. Провеждане на стандартен тест на опън; 

3. Експериментални изпитвания на трите образеца; 

4. Разработване и калибриране на числови модели с фиброви крайни елементи;  
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 5. Оценка на влиянието на разрушението или степента на натрупване на 

повреда в диагонален елемент при циклично натоварване върху цялостното еласто-

пластично поведение на вертикалната връзка. 

III.2. Експериментална постановка 

III.2.1.  Експериментални образци 

Проектирани и произведени са три броя експериментални образци, които 

представляват едноетажна едноотворна вертикална връзка с кръстосани диагонали, 

пресичащи се в междинна греда. Образците са в геометричен осов мащаб 1:2 спрямо 

реална конструкция. Напречните сечения и материалът за елементите от трите 

експериментални образеца са представени в Таблица III-1. 

Таблица III-1: Напречни сечения/материал на елементите от експерименталните 

образци. 

 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Колони HEA320/S275 HEA320/S275 HEA320/S275 

Греда ниво 2 HEA200/S275 HEA200/S275 HEA200/S275 

Греда ниво 1 IPE200/S275 HEA240/S275 IPE200/S275 

Диагонали3 Н(F80/5,W120/5) 

/S235 

Н(F80/5,W120/5) 

/S235 

Н(F80/5,W120/5) 

/S235 

Експерименталната постановка е представена на Фигура III-1. 

a)  б)  

Легенда: 

1 – Експериментален образец; 

2 – Съществуващ лабораторен стенд; 

3 – Натоварваща система; 

 

Фигура III-1: Експериментална постановка: а) схема, б) реализация. 

                                                                 
3 Размерите на напречното сечение на диагоналите са представени чрез сигнатура, която 

следва да се разчита като: F80/5 (пояс с ширина 80 mm и дебелина 5 mm) и W120/5 (стебло с 

височина 120 mm и дебелина 5 mm). 
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Диагоналите и за трите образеца са от съставени заварени „H-образни” 

напречни сечения с постоянни размери. Основните характеристики на диагоналните 

елементи са дадени в Таблица III-2.  

Таблица III-2: Характеристики на диагоналните елементи от експерименталните 
образци. 

Сечение Площ на 

напречното 

сечение, 

[cm2] 

Клас на 

напречното 

сечение 

  Npl,Rd, [kN], 

Съгласно 

[3] 

Nb,Rd, [kN], 

Съгласно 

[3] 

Н(F80/5,W120/5) 14,0 1 1,28 402,67 159,76 

III.2.2. Натоварване 

Проведени са три типа тестове за всеки образец. Тестовете са, както следва: 

 Тест тип А: Монотонно натоварване до хоризонтално преместване от 100 mm 

(Образци 2 и 3); 

 Тест тип В: Знакопроменливо натоварване в симетрични цикли с постоянна 

амплитуда от 90 mm, 150 mm и 120 mm, съответно за експеримент 1, 2 и 3. Броят 

цикли за този тип тест е определен от появата на характерна степен на повреда в 

диагоналните елементи и/или разрушение на диагонал; 

 Тест тип С: Знакопроменливо натоварване в два симетрични цикъла на 

рамков контур без диагонали (приложен за образец 2 и образец 3).  

III.2.3. Измервателна апаратура и датчици 

Реализираните премествания и относителни деформации в експерименталните 

образци са регистрирани чрез индуктивни, електросъпротивителни и 

потенциометрични датчици. Отчитани са и неработните премествания от поддаване на 

опорите в стенда. 

III.3. Проведени тестове и наблюдения  

III.3.1.  Стандартен тест на опън 

Шест броя стандартни епруветки, изработени от стоманата, използвана за 

производство на диагоналните елементи, са подложени на стандартен тест на опън 

съгласно изискванията на [14]. Снимки от теста и работна диаграма за една от 

стандартните епруветки са представени на Фигура III-2.  

а)     

Фигура III-2: Стандартен тест на опън за стоманата, от която са изработени диагоналите: 
а) снимка, б) работна диаграма на епруветка Е1-1. 
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Определената средноаритметична стойност на граница на провлачане на 

стоманата е 302,9 N/mm2, а материалът е закупен като стомана клас S235. Тази 

стойност на границата на провлачане е определена като реална и е възприета в 

последващите числени изследвания, както и при калибриране на числения модел на 

вертикалната връзка. 

III.3.2. Тестове тип А, В и С 

В пълния вариант на дисертацията са представени подробно, хронологично и 

чрез характерни снимки наблюдаваните явления в изпитваните образци при 

проведените тестове тип А, В, С. Последователността на изкълчване на диагоналните 

елементи от тестовете тип А за трите образеца са представени на Фигура III-3, Фигура 

III-4 и Фигура III-5: 

 θ = 0,75% 

 

θ = 1,5% 

 

θ = 0,0% 

 

θ = - 1,0% 

 
Фигура III-3: Последователност на изкълчване на диагоналите при Тест 3-А.  

θ = 0,875% 

 

θ = 1,5%: 

 

θ = 0,0%: 

 

θ = - 0,5%: 

 
Фигура III-4: Последователност на изкълчване на диагоналите при Тест 2-А.  

θ = 1,0% 

 

θ = 0%: 

 

θ = -2,0%: 

 

θ = 2,25%: 

 
Фигура III-5: Последователност на изкълчване на диагоналите цикъл 1, Тест 1-В.         
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III.4. Изводи и заключения от експерименталните изпитвания 

В резултат на проведената експериментална програма са направени следните 

изводи:  

1. Диагоналите с отворени Н-образни напречни сечения показват значителна 

издръжливост при знакопроменливо натоварване в симетрични цикли с постоянна 

амплитуда, свързана с универсален механизъм за развитие и натрупване на повреди; 

2.  Развитието на установения механизъм на натрупване на повреди е зависимо 

от големината на амплитудата на прилаганото преместване; 

3. Огъвната коравина на междинната греда, в която се пресичат диагоналите, 

влияе върху моментите на изкълчване на двата диагонала от един тандем, а с това и на 

разпределението на пластични деформации между диагоналите.  

Глава IV. Анализ на експерименталните резултати, оценка на 

издръжливостта на диагоналите за циклично натоварване и 

калибриране на изчислителен модел 

IV.1. Анализ на експерименталните резултати 

IV.1.1. Относно влиянието на неработните деформации от поддаване на 

опорния стенд 

Приложените премествания върху експерименталните образци са коригирани, 

отчитайки неработните хоризонтални и вертикални премествания в опорите на 

лабораторния стенд, като са приложени геометрични зависимости. Коригираните 

премествания са назовавани в дисертационния труд като „чисти“ премествания и са 

използвани при анализа на експерименталните резултати.  

IV.1.2. Дуктилност и запас на носимоспособност 

Първоначална оценка на дуктилността на изследваните образци е направена 

посредством експериментално получената зависимост сила-преместване на върха 

(Фигура IV-1) като са използвани често прилагани методи [51], [49]). За максимално 

преместване, Δu  е прието максималното реализирано преместване при провеждането 

на тест тип А, съответстващо на гранично състояние, свързано със значителни 

повреди (SD) [10].  

Параметрите на билинейната апроксимираща крива са представени в Таблица 

IV-1. 
Таблица IV-1:Параметри на билинейната апроксимация на зависимостта сила - 

преместване за Образец 2 и Образец 3. 

 Dy, [mm] Du, [mm] Fy = Fmax, [kN] Fd, [kN] 

Образец 2 25 75 350 242,4 

Образец 3 23 85 335 242,4 

 
 



Изследване на сеизмичното поведение на вертикални връзки с кръстосани диагонали, пресичащи 

се в етажна греда 

инж. Лора Райчева                                                  11                                  Aвтореферат на дисертация          

                 
Фигура IV-1: Зависимост сила-преместване на върха при Тест 2-А. 

Оценка за коефициента на поведение, q на конструкцията може да се направи 

чрез израз (IV-1).  

μ.q  q Ω  (IV-1) 

Приносът на дуктилността (qm) се оценява чрез коефициентa на дуктилност по 

преместване (mD=DU/Dy), който за нископериодни конструкции е определен от израз 

(IV-2): 

                               μ Δq 2μ 1   (IV-2) 

Конструктивният запас на носимоспособност може да се определи от израз 

(IV-3): 

y

d

F
Ω

F
  (IV-3) 

Fy – стойност на силата при пластифициране, приета съгласно Таблица IV-1; 

Fd = Npl,Rd.cosα  – изчислителна срязваща сила в основата при 

пластифициране на опънния диагонал и приет фермов модел; 

α – ъгъл между диагоналите и хоризонтала; 

Npl,Rd =А.fy,act/gM0 -  пластична носимоспособност на диагонала; 

Стойностите на q, qm и W, получени по експериментален път, са представени в 

Таблица IV-2 за двата експериментални образеца 3 и 2. Така определените стойности 

на коефициент на поведение са индикативни, но и вероятно консервативни, тъй като 

се основават на гранично преместване на конструкцията, съответстващо на 2% 

относително междуетажно преместване, а не на максималното преместване, до което 

може да достигне рамката. Освен това при определяне на приноса на дуктилността 

(qm) е изходено от правилото за еквивалентни енергии. Коефициентът на поведение 

подлежи на прецизиране и доуточняване. Първоначалната оценка се доближава до 

референтната стойност q=4,0 за рамки с кръстосани диагонали [1]. 

Загуба на 
устойчивост на 

втори диагонал от 

тандем 
 

Първа загуба на 
устойчивост на 

диагонал 

Δ
y
 Δ

U
 

Fy 
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Таблица IV-2: Коефициент на поведение за експериментални образци 2 и 3. 

 qm W q 

Образец 2 2,24 1,44 3,22 

Образец 3 2,53 1,38 3,49 

IV.1.3. Относно влиянието на междинната греда 

Влиянието на междинната греда върху поведението на експерименталните 

образци е оценено чрез момента на изкълчване на двата натискови диагонала от един 

тандем. С цел да се оцени поведението на междинната греда са монтирани индуктивни 

датчици, регистриращи вертикалните премествания в две точки от лявата (ID18) и 

дясната (ID19) страна на възела при пресичане на диагоналите с гредата. Фигура IV-2 

представя данни за отчетените вертикални премествания при Образец 3.  

 

Фигура IV-2: Вертикални премествания в междинната греда при пресичането й с 

диагоналите (Образец 3). 

Изводи за влиянието на междинната греда: 

1. Наблюдава се огъване на гредата, породено от възникването на 

неуравновесени сили; 

2. Регистрираните посоки на вертикални премествания съответстват на реда на 

загуба на устойчивост на диагоналите.; 

3. Коравината на гредата има значение до момента на загуба на устойчивост и 

на двата диагонала.  

IV.1.4. Механизъм за натрупване на повреди в диагоналните елементи 

IV.1.4.1.  Основни етапи на натрупване на повреди 

В резултат на изпитванията е установен унифициран механизъм на натрупване 

на пластични деформации в диагоналните елементи, който е дефиниран от следните 

седем основни стадия на развитие, наблюдавани и при трите теста тип В: 
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1. Поява на местни изкорубвания по един от поясите откъм натисковата 

страна на огънатото средно сечение на изкълчен диагонал.  

2. Поява на местни изкорубвания и по двата пояса на диагонал откъм 

натисковата страна на огънатото средно сечение.  

3. Поява на местни изкорубвания по пояса откъм опънната страна на 

огънатото средно сечение. 

4. Поява на повърхностна пукнатина в зоната с максимална амплитуда на 

вълната от местни изкорубвания. 

След стадий 4, последващите явления в диагонала се развиват много бързо, в 

рамките на 2-3 цикъла. 

5. Прегъване в стеблото от средното сечение и концентриране на 

деформациите от огъване в него.  

6. Разкъсване на пояса по цялата му ширина и навлизане на разкъсването 

към стеблото. 

7. Поява на разкъсване на втория пояс от диагонал. 

До цялостно разкъсване на напречно сечение на диагонал, при приетата 

константна амплитуда, не е достигнато и при трите проведени теста тип В. Стеблото 

запазва своята цялост. Дефинираните по-горе стадии за експериментален Образец 1 са 

представени последователно чрез характерни снимки на Фигура IV-3. Номерата на 

снимките отговарят на номерата на дефинираните стадии в текста. В пълния вариант 

на дисертацията са представени снимки на дефинираните стадии и за трите образеца. 

    

      
Фигура IV-3: Стадии на развитие на повреди в диагоналите при провеждане на 

симетричен цикличен тест с константна амплитуда за Образец 1. 

IV.1.4.2. Критерий за разрушение. Енергетичен поход 

Ефектите от натрупването на повреди в диагоналните елементи при циклично 

натоварване с постоянна амплитуда са оценени посредством енергетичен метод ([39], 

[34]). Дефиниран е коефициент за цикличен спад на дисипирана енергия, αi, 

1 1 2 3 4 

5 6 7 
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представляващ критерий за оценка на влиянието на натрупани повреди в диагоналите. 

Стойността на коефициента се определя от отношението на дисипираната енергия във 

всеки цикъл, Ei към дисипираната енергия в подходящо избран базов цикъл, Eb (израз 

(IV-4). За базов цикъл е приет първият цикъл, при който се появява характерното за 

тази система прищипване на хистерезисната примка.  

i
i

b

E
α

E
  

(IV-4) 

На Фигура IV-4 е представена графика, изобразяваща коефициента за цикличен 

спад на дисипирана енергия за всеки цикъл от тест тип В за трите експериментални 

образеца.  

 

 

 

 

 
 

 

Фигура IV-4: Графики на коефициента на цикличен спад на дисипирана енергия за 
трите изпитани образеца. 

Израз (IV-5) дефинира критерий за разрушение поради натрупани повреди 

при циклично натоварване, водещи до съществен спад в капацитета за дисипация на 

енергия на цялата рамка. Съответстващият стадий, показващ разрушение, е стадий 7.  

fr i,constα α β 0,6   (IV-5) 

αi,const = (0,7÷0,8) – коефициент за цикличен спад на дисипирана енергия за 

участъка с приблизително константна дисипация на енергия; 

β = 0,8 - корекционен коефициент, свързан с механизма на разрушение на 

диагоналния елемент (свръхнискоциклична умора (Extreme Low-Cycle Fatigue / ELCF), 

[86]). 

IV.1.4.3. Функция за издръжливост на диагонал при циклични пластични 

деформации с произволна амплитуда на осовите удължения/скъсявания 

С цел да се предложи аналитичен израз за определяне на броя цикли до 

разрушение на диагонал при произволна амплитуда на приложеното натоварване, е 

приложено правилото на Coffin & Manson (1950). 

Експерименталните резултати от трите проведени теста тип В са използвани за 

определяне на експоненциалната зависимост брой цикли до разрушение, N – осово 
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удължение/скъсяване в диагонал, δd. Броят цикли до разрушение на диагонала с Н-

образно напречно сечение е определен, посредством дефинирания критерий за 

разрушение αfr (IV-5). Експерименталната и аналитична крива са представени 

графично на Фигура IV-5. 

а)  
б)  

Фигура IV-5: Експериментална и аналитична зависимост между амплитуда на 
удължение/скъсяване на диагонал при разрушение и брой цикли до разрушение: а) абсолютни 

стойности б) логаритмичен формат.  

Експерименталната крива е отместена, в полза на сигурността, чрез 

коефициент 0,834. Така получената отместена крива (червена пунктирана линия на 

Фигура IV-5 а)) се описва чрез функцията: 

δ 60 30lg(N)   (IV-6) 

Израз (IV-6) представлява условието за определяне на издръжливостта на 

диагонален елемент с Н-образно напречно сечение при циклично натоварване с 

произволна амплитуда. Предложеният израз е дефиниран при следните 

предпоставки: 
1. Линейна зависимост между пластични удължения/скъсявания и пластични 

относителни деформации в диагонален елемент; 

2. Валидност на израз (IV-6) при амплитуди на осови удължения/скъсявания не 

по-ниски от осовото удължение при първо пластифициране на диагонал: d>dy; 

3. Изразът е изведен при предпоставката за еднакви осови 

удължения/скъсявания за двата диагонала от един тандем.  

Изразът (IV-6) е определен като консервативен, но приложим за целите на 

проектирането. Валидността на израз (IV-6) е изследвана параметрично чрез серия 

статични нелинейни анализи (SeismoStructv7.0. [96]) на единични диагонали с 

различна бездименсионна стройност. Детайли по изследването са представени в 

пълния вариант на дисертацията. 
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IV.2. Модел с крайни елементи. Калибриране 

За разработване на числения модел е използван програмният продукт 

SeismoStructv7.0. [96]. Той поддържа библиотека от фиброви крайни елементи, които 

са използвани в моделирането на експерименталните образци.  

IV.2.1. Модел на материал 

Приетият модел е този на Menegotto-Pinto, който е нелинеен, едноосов с 

възможност за отчитане на изотропно и кинематично уякчаване/омекване.  

Детайли относно калибрирането на материала за числения модел са 

представени в пълния вариант на дисертацията. 

IV.2.2. Характерни възли 

Характерните възли от експерименталните образци – бази на колони, възел 

междинна греда-колони са моделирани, отчитайки реалното им поведение по време на 

проведените експериментални изпитвания. Подробностите по моделирането им са 

представени в пълния вариант на дисертацията.  

IV.2.3. Моделиране на целия ансамбъл на вертикалната връзка 

За да се моделира целият ансамбъл на вертикалната връзка от експериментален 

образец 3, към модела на рамковия контур са добавени четирите диагонала. Начинът 

на тяхното моделиране е разгледан в [46]. Фигура IV-6 илюстрира изгледа на модела 

на връзката и зависимостта сила – преместване, получена по експериментален и 

числен път. 

 

  
Фигура IV-6: Изчислителен модел на образец 3 и съпоставка на хистерезисни 

зависимости сила – преместване, получени в резултат на Тест 3 и числената симулация. 

От изложените зависимости на Фигура IV-6 може да се заключи, че численият 

модел е надеждно калибриран към експерименталните резултати. Така предложеният 

модел е основа за провеждане на числени изследвания на вертикални връзки с 

кръстосани диагонали, пресичащи се в етажна греда.щата дисертация.    
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Глава V.  Особености на сеизмичното поведение на двуетажни 

Split-X вертикални връзки. Процедура за проектиране 

V.1. Нелинейно поведение на Split-X вертикални връзки. Специфики и фактори 

V.1.1. Базова конструкция 

Разгледана е конструкцията на двуетажна офис-сграда със стоманен носещ 

скелет с конфигурация, представена на Фигура V-1. Основните системи за поемане на 

хоризонтални/сеизмични въздействия са рамки с кръстосани диагонали, пресичащи се 

в етажна греда (Split-X), развити в средното междуосие на всяка от четирите 

периферни главни оси на сградата. 

 

 

 

 

Фигура V-1: План и разрез на сградата. Конфигурация на диагоналните елементи. 

V.1.1.1. Подходи при проектиране на разглежданата конструкция при 

спектрален анализ 

Конструкцията е проектирана за несеизмична и сеизмична изчислителна 

комбинация. При провеждане на еластичен анализ с разделяне на реагирането по 

собствени форми на трептене и спектрален метод са използвани следните два подхода: 

 Подход 1: Изчислителен модел за еластичен анализ Т-Only с изключване на 

натиснатите диагонали. 

 Подход 2: Изчислителен модел за еластичен анализ C+T с включване на 

всички диагонали.  

Възприетите изчислителни схеми, съответстващи на приетите подходи, са 

илюстрирани на Фигура V-2. 

a)      б)     
Фигура V-2: Изчислителни схеми за спектрален анализ: а) подход 1 (T-Only) б) подход 2 

(C+T). 
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V.1.1.2. Спектрален анализ с разделяне на реагирането по собствени форми на 

трептене 

Основните характеристики на изчислителния спектър на реагиране са 

представени в Таблица V-1.  

Таблица V-1: Характеристики на изчислителния спектър на реагиране. 

Сеизмично въздействие 

Изчислителен спектър на реагиране за еластичен 

анализ 

Вид 1 

Референтно максимално ускорение на земна основа 

тип А 

ag,R = 0,30g  

Клас на значимост I   (Обикновени сгради) γI = 1,0  

Тип земна основа Β (TB = 0,15 s, TC = 0,50 s) 

Възприет коефициент на поведение q 4,0 

Затихване 5% 

Оразмерителните проверки на елементите са съобразени изцяло с дефинициите 

на БДС EN 1993-1 [3] и БДС EN 1998-1 [1]. При определяне на усилията в колони и 

междинна греда, за модел С+Т, са възприети препоръчаните в ANSI/AISC 341: 2016 

[7] схеми за разпределение на усилията в еласто-пластичен стадий на работа. 

Резултантните сечения и класовете стомана за конструктивните елементи на 

вертикалната връзка, след удовлетворяване на оразмерителните проверки, са 

обобщени в Таблица V-2. 

Таблица V-2: Напречни сечения за елементите на вертикалната Split-X връзка, получени 

от спектрален анализ. 

Модел 

Първи период  

на свободни 

трептения, Т1 

Етаж Диагонали   

Клас на 

напречното 

сечение 

Колони Греди 

C+T 0,32 

1 
*H(F180.12W160.8)/ 

S235 
1.17 1 

HEB 300  

/S275 
HEB 360/ S275 

2 
H (F150.10W160.8)/ 

S235 
1.47 1 

HEB 300  

/S275 
HEA340/ S275 

T-Only 0,62 

1 
H (F130.9W110.6)/ 

S235 
1.61 1 

HEB 360 

/S275 
HEA280/ S355 

2 
H (F120.9W110.6)/   

S235 
1.76 1 

HEB 360 

/S275 
HEA340/ S275 
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V.1.2. Изследване на еласто-пластичното поведение на двуетажните Split-X 

вертикални връзки чрез статичен нелинеен анализ 

Равнинни числени модели по МКЕ на проектираните двуетажни Split-X CBFs 

(C+T и T-Only) са изследвани чрез статичен нелинеен анализ. Възлите между 

колони и греди, бази на колони и диагонали са моделирани като номинално ставни. 

Моделите са генерирани в съответствие с приложените похвати в Глава IV на 

настоящата дисертация в програмната среда на SeismoStruct v7.0 [96]. Илюстрация на 

модела с крайни елементи е представена на Фигура V-3. 

а)     

 

 б) 

 

Фигура V-3: Равнинен модел с крайни елементи за статичен нелинеен анализ за а) 
двуетажната Split-X CBF и б) единичен диагонал. 

V.1.2.1. Дефиниране на крайни гранични състояния 

Таблица V-3: Гранични стойности на относителното междуетажно преместване, 

отнасящи се до състояние с ограничени, значителни повреди и близо до разрушение. 

Гранични 

състояния 

Относително междуетажно преместване, [%] Снимки от експериментално 

наблюдавано поведение  FEMA 356  Експеримент Приети 

Ограничаване 

на  повредите 

(DL) 

 

0,5% 0,5% 0,5% 

 

Значителни 

повреди (SD)               

 

1,5% 2,25% 1,8% 

    

Близко до 

разрушаване 

(NC) 

 

2,0% 3,5 % 2,5% 

    

Оценката и анализът на конструктивното поведение са извършени в 

съответствие със съвременната концепция за проектиране, основана на отчитане на 

fo= 1/200 
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реалното конструктивно поведение (Performance Based Design - PBD). Дефинирани са 

три проектни гранични състояния (FEMA 356 [10], БДС EN 1998-3 [2]), представени 

чрез гранична стойност на относителното междуетажно преместване, θ. Възприетите 

гранични стойности на θ са обобщени в Таблица V-3. 

V.1.2.2. Анализ и оценка на поведението на двуетажните модели Split-X 

вертикални връзки 

Поведението на моделите е анализирано и оценено чрез:  

 Деформираните схеми при първо достигане на гранична стойност на 

относително междуетажно преместване за трите гранични състояния (Фигура V-4). 

 а)     DL (θ = 0,5%) 

 

SD (θ = 1,8%) 

 

        NC (θ = 2,5%)

 
б)      DL (θ = 0,5%)    

 

SD (θ = 1,8%) 

 

         NC (θ = 2,5%) 

    
                             ε < 0,002              ε > 0,002                ε > 0,02              ε > 0,03   

Фигура V-4: Деформирани схеми за модели а) T-Only и б) С+Т . 

След анализ на наблюдаваните деформирани схеми могат да бъдат направени 

следните обобщения: 

 1. Наблюдава се неедновременно изкълчване на диагоналите от двете етажни 

нива; 

 2. Наблюдава се изразено деформиране от огъване в междинната греда и 

колоните в следкритичен етап на поведение; 

 3. Относителните деформации в натисковите диагонали са значително по-

високи за долно етажно ниво;  

4. Изкълчване на втори натисков диагонал се появява след пластифициране на 

диагоналите от опън.  

V.1.2.3. Относно разпределението на етажните коравини в състава на Split-X 

връзката  

След изкълчване на натисков диагонал се наблюдава разлика в етажната 

коравина и носимоспособност за хоризонтални сили. Анализирано е изменението на 

етажните коравини за двата модела при монотонно растящи етажни сили, представено 

на Фигура V-5. Илюстрираните зависимости са получени при приетото обърнато 
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триъгълно разпределение на етажните сили. Етажната коравина, Ki е определена за 

всяка стъпка от статичния нелинеен анализ от израза (V-1): 

V
K

d

i
i

i
  (V-1) 

 
Модел T-Only 

 

 
Модел C+T 

 
                    Изкълчване на първи диагонал 

Пластифициране при опън на     

втори диагонал 

                     Достигане на NC 
 

Пластифициране при опън на 

първи диагонал 

Изкълчване на втори диагонал 
                                                      

Фигура V-5: Разпределение на етажните коравини за хоризонтални монотонно 
растящи сили с прието обратно триъгълно разпределение. 

Направените до сега анализи водят до следните обобщения: 

1. Етажната коравина е променлива след изкълчване на диагоналите и 

реализиране на еласто-пластично поведение на системата. Тя е нелинейна функция на 

осовата коравина на диагоналите, огъвната коравина на колони и междинна греда; 

2. Необходимо е пропорционално разпределение на етажните коравини за 

реализиране на равни междуетажни премествания.  

V.2. Пластични механизми и етапи на еласто-пластично поведение 

Проведено е параметрично числено изследване, което се базира на 

представения до тук числен модел С+Т и серия производни модели, за които са 

варирани напречните сечения за междинна греда и колони. Използван е адаптивен 

статичен нелинеен анализ (АСНА) [96], [89]. Дефинирани са четири представителни 

пластични механизми (ППМ). Наблюдаваните ППМ са илюстрирани схематично на 

Фигура V-6. 

 ППМ Силни колони и слаба греда: еластично поведение на колоните и 

пластифициране на междинна греда. Неравномерни деформации в диагоналите по 

височина. Втори натисков диагонал не е изкълчен, въпреки равните относителни 

междуетажни премествания в двата етажа; 

К1>K2 К1<K2 
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 ППМ Слаби колони и силна греда: концентрация на междуетажно 

преместване в долно етажно ниво, пластифициране в колоните и реализиране на 

механизъм с образуване на „слаб етаж“. Междинната греда остава еластична. Не се 

достига до изкълчване на втори натисков диагонал; 

 ППМ Слаби колони и слаба греда: пластифициране, както в колоните, така 

и в междинната греда, изразена концентрация на междуетажни премествания в долно 

етажно ниво и силно неравномерно деформирано състояние на диагоналите. 

Изкълчване на втори натисков диагонал не се наблюдава; 

 ППМ Пропорционални коравини на междинна греда и колони: 

контролирани деформации от огъване в колите и междинната греда до степен, че тези 

елементи остават еластични и вторият натисков диагонал се изкълчва.  

ППМ Силни колони и слаба греда 

 

ППМ Слаби колони и силна греда 

 
ППМ Слаби колони и слаба греда 

 

 

ППМ Пропорционални коравини на междинна 

греда и колони 

 

             ε < 0,002              ε > 0,002                ε > 0,02              ε > 0,03                     ε > 0,04 

              ε > 0,05                 ε > 0,06                  ε > 0,002*          ε > 0,02*  

* Отнася се само за междинна греда и колони. 

 Фигура V-6: Представителни пластични механизми (ППМ) в двуетажната Split-X 

вертикална връзка. 

Обобщения от наблюдаваните представители пластични механизми (Фигура 

V-6): 

1. Еластичното поведение на междинната греда, при действие на 

неуравновесените вертикални сили във възела на пресичане на диагоналите, следва да 

осигури достатъчна коравина, която да принуди втория натисков диагонал да се 

изкълчи; 

2. Колоните трябва да имат необходимата коравина и да осигуряват 

деформиране на системата по геометрия, близка до тази на успоредник, при действие 

на неуравновесени сили и междинна инерционна сила;  
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3. Осигуряването на висока огъвна коравина само на междинната греда или 

само на колоната не гарантира равномерно разпределение на пластичните деформации 

по височина;  

4. Съвместно, огъвните коравини на колоната и гредата трябва да са подбрани 

така, че да принудят втория натисков диагонал от тандема да се изкълчи при 

приемливо малки междуетажни премествания. 

Дефинирани са следните етапи на еласто - пластично поведение на окрупнено 

Х-поле, подложено на непрекъснато монотонно нарастване на хоризонталните етажни 

сили: 

1. Докритичен етап – четирите диагонала работят в еластичен стадий и 

натисковите диагонали не са изкълчени, т.е. и четирите диагонала осигуряват 

еластична осова коравина; 

2. Преходен етап – само един от натисковите диагонали е изкълчен, а 

опънните диагонали са пластифицирали и тяхната осова коравина е редуцирана до 

степен, че може да се пренебрегне;  

3. Пластичен етап – в този етап се разграничават два подетапа, определени от 

якостните и коравинни характеристики на елементите от полето и тяхното 

съотношение в рамките на двата етажа: „макро Х-връзка“ (желано поведение) и 

„псевдо Х-връзка“ (нежелано поведение). 

При нарастване на хоризонталните премествания и преминаване през 

упоменатите етапи, етажната коравина се променя, което нарушава вътрешното 

равновесие в системата и налага допълнителни изисквания за коравина и 

носимоспособност върху ограждащия контур – колони и междинна греда. Като 

следствие от работата по настоящата дисертация се достигна до извода, че ако не се 

използват допълнителни критерии в проектирането, тези изисквания не са осигурени и 

това води до концентрация на междуетажно преместване в един от етажите 

(обикновено това е долното, претоварено ниво) и неравномерно разпределение на 

нееластичните деформации в диагоналите по височина на вертикалната връзка. 

Дефинираните етапи на еласто-пластично поведение са представени на Фигура V-7: 
  

                     „макро Х-връзка“                                

                      
 

                            „псевдо Х-връзка“ 

                                 

1. Докритичен етап 

 

2. Преходен етап 

 

Фигура V-7: Диференциране на етапите на еласто-пластично поведение за 

двуетажната Split-X връзка. 

3. Пластичен  

етап 
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V.3. Критерии за проектиране на окрупнено Х-поле с поведение на „макро Х-

вертикална връзка“ 

Предложени са критерии за проектиране на двуетажна вертикална връзка от 

типа Split-X. Критериите разглеждат частния случай на ъгъл между диагоналите и 

хоризонтала от 45о за двете етажни нива. В настоящия автореферат са маркирани 

основните предпоставки и предложените критерии. Детайлно, етапите от извеждане на 

критериите са представени в пълния вариант на дисертацията.  

V.3.1. Докритичен етап. Критерий за пропорционалност на еластична 

коравина на диагоналите 

Разгледано е гранично деформирано състояние за този етап, представено на  

(Фигура V-8).  

 

                            
Фигура V-8: Разпределение на инерционните и етажни срязващи сили в докритичен 

етап. 

 критерий за пропорционалност на еластичните осови коравини на 

диагоналите в докритичен етап на поведение 

1 1 1 2 2 1 1

2 2 2 2 2

A z M z M A

A z M A


 




, максимално отклонение (10-15)% 

(V-2) 

V.3.2. Преходен етап  

Разгледано е гранично деформирано състояние за този етап, представено на 

Фигура V-9. 

 
Фигура V-9: Разпределение на инерционните и етажни срязващи сили в преходен етап. 

F1 

2Nb,Rd,1 cosa 

M1 M1 

F2 

2Nb,Rd,2 cosa 

M2 M2 

a=45o 

a=45o 

(Npl,Rd,2+Nb,Rd,2)cosa D2 

0,7D2 

F2,tr 

F1,tr M1 M1 

M2 

M2 

a=45o 

a=45o 
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V.3.2.1. Заместващ пружинен модел 

В преходния етап би следвало да се създадат условия изкълчването на 

диагонала от горното етажно ниво да изпревари концентрацията на пластични 

деформации в долното етажно ниво. Тези условия изискват подходящ подбор на 

коравините на междинна греда и колони. Състоянието в преходен етап позволява да 

бъде предложен заместващ изчислителен модел (Фигура V-10).  

Отчетени са особеностите на типа вертикални връзки Split-X, а именно:  

 наличие на инерционна сила в междинното ниво, ΔН = F1,tr (определена с 

похватите на МХС), водещо до претоварване на долно етажно ниво и огъване в 

междинна греда и колони (еластични опори), породено от нарушеното фермово 

действие в еласто - пластичен етап на поведение; 

 наличие на неуравновесена сила (ΔV = Npl,Rd1- Npl,Rd2) от разликата в 

пластичната носимоспособност на диагоналите от двете съседни етажни нива на 

окрупненото Х-поле. 

 
 

Фигура V-10: Заместващ модел на преходен етап на поведение на окрупнено Х-поле.  

При действие на приложените товари, следва да се осигури достатъчна 

коравина на междинната греда KSB и колоните КС, която да позволи изкълчване на 

натиснатия диагонал. При разгледаното товарно състояние и статическа схема, 

преместванията на възела, подпрян на еластичните опори, биха се реализирали по две 

взаимноперпендикулярни направления (δBKL &  ) и могат да се представят при 

разделното действие на  ΔV и ΔН (Фигура V-11).  

а)  

 

 

 

 

 

 

б)  

Фигура V-11: Кинематика на възел D при пресичане на диагоналите от действието на: 

а) хоризонтална сила б) вертикална сила. 

K

K

N

C

B

b,Rd



D 

D 

ΔV 

ΔН 

D 

ΔV 

a=45o 

f(ΔV) 

 

 

a 

a=45o D 

D(DH) 

DH 

  

a 
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Необходимото условие да се гарантира изкълчване на натиснатия диагонал е 

осигуряването на достатъчна коравина по направление, успоредно на оста на 

диагонала, която да развие реактивно усилие, по-голямо от носимоспособността на 

изкълчване на натисковия диагонал и добавката от компонентата от инерционната 

сеизмична сила в междинното етажно ниво: , ,2 1, cos b Rd trR N F  . 

Изразена е големината на преместванията на възела, успоредно и 

перпендикулярно на оста на диагонала, породени от вертикалната неуравновесена 

сила (V-3): 

H
BKL BKLf ( V)cos      (V-3) 

1. Критерий за допустимо съотношение на коравините на междинна греда 

и колони. За да се ограничи прекомерното огъване в колоните в преходен етап е 

прието големината на хоризонталното преместване от огъване в колоната (D(DH)) да 

бъде в рамките на (30-40)% от вертикалното преместване от огъване в междинната 

греда (f(DV)), (V-4). 

 H
BKL (0,3 0,4)f V cos      (V-4) 

2. Критерий за допустими премествания по двете направления спрямо 

оста на диагонала, (V-5), (V-6): 

  V
BKL 1,30 1,40      (V-5) 

(0,7 0,6)f ( V)cos       (V-6) 

3. Критерий за допустимо относително междуетажно преместване, 

породено от неуравновесената хоризонтална сила, (V-7):  

 Н

етаж

(0,3 0,4)f ( V)
0,3 0,4 %

H


 
     

(V-7) 

4.  Критерий за допустимо относително междуетажно преместване, при 

което се изкълчва вторият натисков диагонал, (V-8):   

 

BKL (1,3 1,4) 0,0075Hcos       (V-8) 

V.3.2.2. Критерии за капацитивен подбор на коравини на междинна греда и 

колони 

Колоните и междинната греда следва да запазят своята еластична коравина в 

разглеждания преходен етап.  

1. Минималната носеща способност и коравина на междинната гредата: 
Критерият предполага междинната греда да притежава достатъчна еластична 

носимоспособност при действие на неуравновесената вертикална сила, DV, 

определена от израз (V-9): 

y
SB

el,y Mo

fМ( V)

W


  


 (V-9) 
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2. Носеща способност и коравина на колоните е определено от израз (V-10). 

Изчислителните товари, действащи върху колоните в разглеждания преходен етап, са 

определени от изрази (V-11) и (V-12): 

,,

,

1,0
c iH F

c

y cf


 (V-10) 

b,Rd 1,tr0,5(N cos F )     (V-11) 

c2 2 pl,2

c1 1

F G N sin

F G

  


 (V-12) 

H – хоризонтална сила, действаща върху колоната; 

Fci – вертикален товар, действащ върху колоната за всеки етаж в 

изчислителна сеизмична ситуация. 

V.3.3. Пластичен етап 

При последващо увеличаване на хоризонталните етажни сили поведението на 

окрупненото Х-поле навлиза в пластичен етап. Този етап се характеризира с развитие 

на интензивни пластични деформации на елементите и реализиране на крайния 

пластичен механизъм за системата.  

V.4.  Предложение за процедура за проектиране на двуетажна вертикална връзка 

от типа Split-X с поведение на „макро Х-връзка“ 

Процедурата по проектиране изисква прилагане на спектрален анализ с 

разделяне на реагирането по собствени форми на трептене. Изчислителният модел за 

анализа включва опънните и натисковите диагонали (C+T). Последователността на 

предложената процедура е представена чрез блок-схема на Фигура V-12. 

V.4.1. Проверка на предложената процедура чрез параметрично изследване 

Двуетажната вертикална връзка от типа Split-X, част от конструкцията на 

разглежданата сграда (Фигура V-1), е проектирана отново, следвайки условията на 

предложената процедура за проектиране. Резултантният модел е  C T


 . С цел 

проверка на валидността на предложената процедура е проведено параметрично 

изследване чрез АСНА, което включва 30 модела с крайни елементи, за които са 

варирани напречните сечения на междинна греда и колони. Сеченията на диагоналите 

са непроменливи и съответстват на тези за модел  C T


 .  

Основен извод от проведеното изследване: предложената процедура за 

проектиране на двуетажна Split-X връзка с поведение на макро Х-връзка е ефективна. 

Чрез тази процедура се осигурява разпределяне на пластичните деформации в 

диагоналите по височина и избягването на концентрация не междуетажно преместване 

в един етаж.  

 Подробни резултати в пълния вариант на дисертацията. 
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Фигура V-12: Блок-схема на предложената процедура за проектиране на двуетажна 

вертикална връзка от типа Split-X с поведение на „макро Х-връзка“. 
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Глава VI. Динамично реагиране и запас до разрушение на 

окрупнено Х-поле. Числени изследвания 

VI.1. Поведение при динамичен нелинеен анализ на окрупнено Х-поле 

VI.1.1. Динамичен нелинеен анализ с директно интегриране във времето 

Проведени са серия динамични нелинейни анализи с директно интегриране във 

времето (ДНА) като са използвани генерираните, за целите на СНА, модели с фиброви 

крайни елементи, описани в Глава V. Използани са 14 акселерограми, представляващи 

записи от реални земетресения. Всички записи са на разстояние най-малко 10 km от 

епицентъра и попадат в категорията „far-field-records“ (записи, отдалечени от 

епицентъра). Извършена е обработка на избраните акселерограми посредством 

софтуерния продукт SeismoМatch v.2.1.0. [97] съгласно изискванията на БДС EN 1998-

1 [1] §3.2.3.  

Спектрите на реагиране на използваните в анализа акселерограми, са 

илюстрирани на Фигура VI-1.  

  
Фигура VI-1: Спектри на реагиране на: а) реалните записи, б) осреднен модифициран 

спектър. 

VI.1.2. Динамично реагиране на окрупнено Х-поле 

Реагирането при динамичен нелинеен анализ на двуетажните числени модели, 

съответстващи на подходи за проектиране T-Only, С+Т и (C T) , е анализирано 

посредством изменението на параметри, описани по-долу. 

VI.1.2.1. Максимални и остатъчни относителни междуетажни премествания 

Графично те са представени на Фигура VI-2 за два от приложените сигнали. За 

по-показателен анализ са представени и средноаритметичните, медианните и 

стойностите на 84% и 16% фрактили. Тези стойности са изобразени графично на 

Фигура VI-3.  

а) б) 
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Фигура VI-2: Относителни междуетажни премествания за модели T-Only, C+T и 

(C+T)от сигнал 05: Superstition Hills, USA: а) максимални и б) остатъчни.  

а)    
б)  

Фигура VI-3: Статистически показатели на: а) максимално и б) остатъчно 
относително междуетажно преместване при ДНА за 14-те използвани сигнала. 

Някои обобщения от проследените параметри: 

1. Модел T-Only е чувствителен към характеристиките на приложения 

сеизмичен сигнал; 

2. Стойностите на θ за модели {(C+T) и (C+T)} са около тези за състояние DL 

(ограничени повреди). Това е показателно, че системата не използва пълноценно своя 

капацитет за дисипация на енергия; 

3. Високи стойности на максималните и остатъчни θ за модел T-Only (около 

тези за състояние близо до разрушение  NC); 

Обобщение на максималните стойности на относителни деформации в 

диагоналите от 14-те сигнала, приложени в ДНА при изследването на трите модела е 

представено на Фигура VI-4.  

 

(C+T) (C+T) 
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а) 

 

б) 

 
в)  

 

г)  

   

                        Стандартно отклонение от средната стойност за четирите диагонали от един модел 

  

Фигура VI-4: Максимални относителни деформации в диагоналите за 14-те сигнала, 

включени в ДНА, изразени чрез: а) средноаритметична стойност, б) 50% фрактил, в) 84% 
фрактил, г) 16% фрактил. 

Изводи: 

1. Наблюдава се неравномерно разпределение на деформациите между 

диагоналите от двата етажа - най-ниска степен за модел (C+T) , а най-висока – за 

модели T-Only & C+T; 

2. Предложените правила за проектиране на двуетажни вертикални връзки от 

типа Split-X осигуряват подобрено и предсказуемо сеизмично поведение. 

VI.1.2.1. Коефициент за нехомогенно разпределение на относителните 

междуетажни премествания, Cθ 

Oпределен e от израз (VI-1) като показател за степента на концентрация на 

междуетажно преместване за системата във всеки момент от историята на натоварване 

и графично изобразен на Фигура VI-5.   

1 2 C abs abs    (VI-1) 

Модел (C+T) 

Модел (C+T) 

Модел (C+T) Модел (C+T) 
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θi – относително междуетажно преместване за всеки от двата етажа; 

 
T-Only 

 

C+T 

 

(C+T) 

 
 

Фигура VI-5: История на коефициента за хомогенно разпределение на относителното 
межуетажно преместване, Сθ в окрупненото Х-поле за сигнал 5: Superstition Hills. 

Изводи от изобразените на Фигура VI-5 истории на коефициента Сθ:  

1. Модел T-Only реализира най-големи разлики в относителните междуетажни 

премествания в двата етажа на окрупненото Х-поле, а най-ниски - модел (C+T); 

2. Изразена склонност на първи етаж да концентрира междуетажни 

премествания и за трите модела. 

VI.1.2.2. Максимална срязващата  сила в основата 

Едно сравнение на срязващите сили в основата при ДНА и проектните 

срязващи сили, получени от спектралния анализ, е представено таблично в Таблица 

V-1. 
Таблица VI-1: Запас на носимоспособност при провеждане на ДНА от сигнал 5: 

Superstition Hills. 

Модел 
Максимална  срязваща 

сила от ДНА, Fb, [kN] 
Fd, [kN] 

Бездименсионна 

стройност на диагонал 
Запас на 

носимоспособност, W 
Етаж 1 Етаж 2 

T-Only 924,77 568,50 1,61 1,76 1,63 

C+T 1454,49 634,50 1,17 1,47 2,29 

(С+Т) 1496,68 634,50 1,29 1,44 2,35 

VI.2. Процедура на FEMA P695  

За двуетажния модел на Split-X вертикалната връзка (C+T) е приложен 

вероятностен подход за оценка на конструктивния запас до разрушение при действие 

на максимално възможно земетресение (Maximum Considered Earthquake – МСЕ [11]). 

Чрез способите на теория на вероятността, бива определен сеизмичният хазарт, водещ 

до глобалното конструктивно разрушение ( CTS ). А оценката на поведението се базира 

на запаса, който конструкцията има до достигане на изчислително гранично състояние 

NC (недостигане до разрушение), числено изразен чрез коефициента CMR 

(„коефициент на запас до разрушение“). Приложена е процедура, описана в 

θ1 > θ2 

θ2 > θ1 

θ1 > θ2 

θ2 > θ1 

θ1 > θ2 

θ2 > θ1 
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нормативния документ FEMA P695 [11]. Илюстрация на дефинициите и същността на 

CMR е представена на Фигура VI-6. 

 

Фигура VI-6: Същност на коефициента на запас до разрушение на конструкцията. 

(Източник: [11]) 

Дефинирани са следните критерии за разрушение: 

1. Достигане на гранична стойност на относително междуетажно преместване 

от 5%. Счита се, че при превишаване на този критерии започва дезинтеграция на 

рамката, поради разрушения във възлите. Подобен критерий е възприет и в [73]; 

2. Разрушение на диагонален елемент вследствие на нискоциклична умора и 

изчерпване на дуктилността на материала при циклично натоварване; 

3. Достигане на динамична нестабилност на численото решение. 

Приложен е стъпково нарастващ динамичен нелинеен анализ (IDA) съгласно 

процедура, предложена от Vamvatsikos и Cornell [110], [111]. В конкретния случай за 

съставяне на желания набор от инкрементални криви са проведени 398 динамични 

нелинейни анализи. Направена е оценка за меродавността на дефинираните критерии 

за разрушение на изследвания числен модел. 

VI.2.1. Оценка на нивото на сеизмично въздействие при изчерпване на 

издръжливостта на диагонал при циклично натоварване (критерий за разрушение 2) 

Посредством метода на дъждовния поток, правилото на Palmgren-Miner за 

линейно натрупване на повреди и израз (IV-6) е оценена степента на натрупани 

повреди в диагоналите. Определени са максималните индекси на повреда (DI) от 

проведения IDA, представени на Фигура VI-7.  

Извод: разглежданият критерий 2 за разрушение не е меродавен. 

Относителното междуетажно преместване при изчерпване на издръжливостта на 

диагонал (DI=1,0) са по-големи от определената за критерий 1 стойност от θ = 5%. При 

достигане на критерий 1 индексът на повреди в диагоналите  е между  0,65 и 0,80. 

Последното показва, че този вид отворени сечения имат повишена циклична 

издръжливост. Подобни резултати са получени по експериментален път и в [104]. 
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Фигура VI-7: Зависимост на индекса на повреда за диагонал от двуетажна Split-X CBF 

(С+Т) от максималното относително междуетажно преместване при прилагане на IDA. 

VI.2.2. Инкрементални криви 

От фамилията инкрементални криви за изследваната конструкция, представени 

на Фигура VI-8, е определена медианната стойност на интензивността на 

въздействието, при което се достига критерий 1 за разруение: 
CT

S 2,55 . 

 
Фигура VI-8: Инкрементални (IDA) криви за всеки от сеизмичните записи и маркирани 

гранични състояния (SD, NC) и състояние на глобално разрушение (GC). 

Резултатите от динамичния анализ, съответстващи на меродавния критерий за 

разрушение, са систематизирани в крива на вероятност за разрушение (fragility). Тя 

изобразява вероятността за разрушение на конструкцията за дадена мярка на 

интензивност на сеизмичното въздействие (IM). За целите на настоящето изследване 

представената на Фигура VI-9 крива е получена чрез апроксимиране на точките на 

разрушение с крива с логнормално разпределение. Съгласно изискванията на FEMA 

P695, изчислителната вероятност за разрушение при действие на МСЕ е 10%. 

Интервалът между двете нива на въздействие определя конструктивния запас до 

разрушение при действие на MCE. Очевидно изследваната конструкция притежава 

известен запас до разрушение, определен от израз (VI-2).  

( ( 1,5%), 5%) CT iS median Sa T 
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CT

MC

S
CMR

S
  (VI-2) 

SMC – спектралното ускорение при Т1 за МСЕ. 

За изследваната конструкция CTS 2,55 , SMC=1,5, а CMR = 1,7. 

      
Фигура VI-9: Криви на вероятност за разрушение (Fragility Curves) за модел С+Т. 

VI.2.3. Оценка на достатъчността на конструктивния запас до разрушение.  

Определена е коригиранa стойност на CMR (АCMR) с оглед особеностите в 

честотния състав и методиката за модифициране на използваните сигнали 

(ACMR=CMR.SSF=1,70*1,28=2,18). От таблица 7-3 на [11] е отчетена допустимата 

стойност на коефициента CMR (ACMR = 1,96 при 10% допустима вероятност за 

разрушение от МСЕ) при отчитане на различни източници на неопределеност. 

Сравнението на допустимата и коригирана стойност на CMR показва, че вероятността 

за разрушение на изследваната конструкция при постоянен риск е под 10%. 

Изводи: 

1. Склонността на системата да концентрира нееластични деформации в едно 

етажно ниво се влияе от приложените правила при проектиране; 

2. Диагоналите с отворени Н – образни напречни сечения не са критичната 

компонента в реагирането на Split-X системата при сеизмични въздействия; 

3. Двуетажната Split-X вертикална връзка, проектирана с отчитане на 

натисковите диагонали (модел C+T), показва много добра дуктилност. Стойността на 

q=4,0 е резонна при вероятност за разрушение от действие на МСЕ под 10%.  

Подробни резултати, анализи и изводи са представени в пълния вариант на 

дисертацията. 

Обобщаващи изводи от проведените научни изследвания по темата 

1. Изводи от експерименталните изпитвания 

 Диагоналните елементи в състава на връзката не се изкълчват едновременно 

поради редица начални и технологични несъвършенства. Огъвната коравина на 

междинната греда е от съществено значение за синхронното изкълчване на двата 

натискови диагонала от един тандем; 
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 Диагоналите с Н-образно напречно сечение имат висока издръжливост на 

циклични знакопроменливи натоварвания в еласто-пластичната област като развиват 

характерен и устойчив механизъм на натрупване на повреди; 

 Механиката на разрушение на диагонала, подложен на циклично натоварване, 

се обуславя от акумулиране на местни и общи пластични деформации в средaта на 

елемента. Последвалото разрушение е породено от поява и развитие на пукнатина от 

нискоциклична умора и/или изчерпване на дуктилността на материала.  

2. Изводи от числените изследвания на двуетажни вертикални връзки от типа 

Split-X 

 Сеизмичното поведение на вертикалната връзка от типа Split-X се различава от 

това на традицинната Х-вертикална връзка. Това е обусловено от наличието на 

инерционна сила в междинното етажно ниво, която води до изначално претоварване 

на първия етаж. Последното се отразява в различни изисквания за коравина и 

носимоспособност към двете етажни нива от окрупненото Х-поле; 

 При сеизмично въздействие системата преминава от еластично към еласто-

пластично поведение. При това преходно състояние приносът на компонентите, 

осигуряващи хоризонтална коравина, се изменя от водещ принос на диагоналите в 

еластичен стадий към водещ принос на ограждащия контур в пластичен стадий.  

 При силно сеизмично въздействие конструкцията преминава през три основни 

етапа: докритичен, преходен и пластичен. Преходният етап определя вида на крайния 

пластичен механизъм. За да се реализира механизъм с равномерно разпределени 

пластични деформации и премествания е необходимо осигуряване на достатъчна 

огъвна коравина на композицията от междинна греда и колони. Предложената 

процедура за проектиране води до реализиране на желаното поведение за двуетажна 

вертикална връзка от типа Split-X. 

 Изискуемата сигурност на изследваната двуетажната Split-X вертикална 

връзка, проектирана по подхода С+Т с коефициент на поведение q=4 и допустимият 

риск за разрушаване при силно земетресение (МСЕ), са доказани чрез процедурата на 

FEMA P695 [12].  

 Диагоналите с Н – образно напречно сечение, композирани да се изкълчват в 

равнината на рамката, показват много добра циклична издръжливост при решение с 

история във времето чрез акселерограми от реални сеизмични събития, модифицирани 

съгласно изискванията на Еврокод 8. Цикличната издръжливост не е меродавният 

критерий, дефиниращ конструктивното им разрушение; 

 При следване на разработената процедура за проектиране, вертикалните връзки 

от типа Split-X, имат капацитет за дисипация на енергия, не по-нисък от този на 

традиционните вертикални връзки с кръстосани диагонали.  
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Научни и научно-приложни приноси 

Авторът на настоящата дисертация счита, че проведените изследвания и 

анализи, в рамките на научната тема, са допринесли за обогатяване на знанието в 

областта на сеизмичното поведение на стоманените вертикални връзки от типа Split-X 

и претендира за следните научни и научно-приложни приноси: 

1. Приноси от експерименталното изпитване 

 Извършено е планиране и реализация на експериментално изпитване на три 

едноетажни едноотворни образци на вертикална връзка с кръстосани диагонали със 

съставено Н-образно сечение в мащаб 1:2 и е установено влиянието на междинната 

греда при циклично знакопроменливо натоварване; 

 Дефиниран е механизъм на натрупване на повреди в диагоналните елементи от 

заварено Н-образно напречно сечения при циклично знакопроменливо натоварване на 

рамки с центрично включени диагонали и е формулиран критерий за разрушение; 

 Предложен е аналитичен израз за оценка на степента на натрупани повреди в 

диагонални елементи със заварени Н-образни напречни сечения, приложим при 

провеждане на динамични нелинейни анализи на числови модели на вертикални 

връзки от типа Split-X. 

2. Приноси от числените изследвания 

 Дефинирани са фактори, определящи сеизмичното поведение на вертикалните 

връзки от типа Split-X. Дефинирани са етапи на еласто-пластично поведение и 

характерни пластични механизми за системата Split-X; 

 Предложена е процедура за проектиране на двуетажна вертикална връзка от 

типа Split-X, осигуряваща ограничена концентрация на междуетажни премествания в 

едно етажно ниво и равномерно разпределение на деформациите в диагоналите от два 

съседни етажа; 

 Доказана е адекватността на възприетия коефициент на поведение (q=4,0) за 

двуетажна вертикална връзка от типа Split-X, проектирана посредством подход с 

отчитане на натисковия диагонал (подход C+T).  

Насоки за бъдещи изследвания по темата 

Авторът счита, че следва да се работи по следните направления : 

 Разширено изследване на вероятността от разрушение при действие на МСЕ на 

група архетипни конструкции, обхващащи областта на приложение на разглежданата 

конструктивна система;  

 Формиране на изводи за дуктилността на конструктивната система Split-X, 

чувствителността й към фактори като етажност, форма на напречно сечение на 

диагоналите, подход при проектиране, коефициент на поведение, етажни височини, 

ъгъл между диагоналите и др.; 

 Изследване на приноса на гравитачния скелет на сградата към хоризонталната 

коравина на системата. 
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