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УВОД 
Много елементи от строителните конструкции в процеса 

на експлоатация са подложени на променливо натоварване. 
Механичното поведение на материалите в такъв режим на работа 
съществено се различава от поведението им при статично 
натоварване. Разрушението настъпва мигновено, без съществена 
пластична деформация, и при напрежения, значително по-малки 
от статичната якост на материала. 

Крехкото разрушение на елемент или детайл може да 
доведе до внезапно разрушение на цялата конструкция. 
Обикновено то е причината при авариите да има човешки жертви. 
За отстраняване на повредите на строителните конструкции се 
изразходват много материални средства.  

Стремежът към олекотяване на носещите конструкции е 
основен принцип в съвременното конструктивно проектиране. С 
намаляване на собственото тегло на конструкциите се увеличава 
влиянието на променливото натоварване спрямо постоянното. 
Този стремеж е причина  за увеличаване на напреженията, а от 
там и техните амплитуди. Всички тези фактори определят 
увеличаващото се значение на умора на материалите в 
строителните конструкции, където по принцип делът на 
променливите товари е сравнително малък и обикновено се 
пренебрегва. 

От значение е да се разбере механизмът на умора на 
материала и особеностите ѝ. Избраният теоретичен модел трябва 
да отчита възможно най-много фактори, които влияят на процеса. 
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I. ГЛАВА: СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА 

1.1. МЕХАНИЗЪМ НА УМОРА НА МАТЕРИАЛИТЕ 
Началото на разрушението при умора има изцяло местен 

характер. То започва в зони с повишено напрежение, където се 
образува микропукнатина. Обикновено тя се формира на място, в 
което съществуват дефекти в структурата на материала – 
нееднородност, раковини, чужди включения, драскотина по 
повърхността и други подобни. Под действие на многократното 
изменение на напреженията микропукнатината се развива бързо, 
сечението отслабва и елементът се разрушава внезапно. 

В сечението, в което е настъпило разрушението, 
обикновено ясно могат да се различат две зони, а също и мястото, 
от което е започнало  разрушението (фиг. 1.1). Зона 1 е на ивици, 
с гладка, шлифована повърхност. Тук пукнатината се разраства. 
Тя се развива постепенно, двете й страни се допират 
многократно, като по този начин  се заглаждат и се образуват 
ивици.  Зона 2 е с грапава, зърнеста повърхност. Разрушението в 
тази зона е настъпило мигновено вследствие на предходното 
отслабване на сечението. 

 
Фиг. 1.1. Напречно сечение на елемент, разрушен при циклично 

натоварване 
Процесът на умора на материала може да бъде разделен 

на три етапа: възникване на пукнатини, разпространение на една 
доминираща пукнатина и последващо разрушение. 

1.2. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
НАТОВАРВАНЕТО 
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Натоварването, което предизвиква умора, в литературата 
може да се срещне още като натоварване при умора (уморно 
натоварване, fatigue loading). Обикновено в изследванията на 
умора се разглежда променливото напрежение, предизвикано от 
натоварването. Анализира се историята на напрежението – запис 
или изчисление на изменение на напрежението във времето. 
Графичното изображение на този закон се нарича крива на 
изменение на напрежението (осцилограма). На фиг. 1.2 е 
показана примерна крива на изменение на напрежението в 
зависимост от времето t, като с s (stress) са означени 
напреженията – нормални () или тангенциални (). В най-общ 
случай напрежението може да се мени във времето по произволен 
закон. 

 
Фиг. 1.2. Примерна крива на изменение на напрежението 

 
Фиг. 1.3. Циклични напрежения с постоянна амплитуда 

Номенклатурата при умора е изградена на базата на 
напреженията с постоянна амплитуда и циклично изменение (фиг. 1.3).  
Oсновните характеристики на натоварването са следните: smax – 
максимално напрежение, smin – минимално напрежение,  sm – 
статично (средно) напрежение, sa – амплитуда на напрежението, 
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s – диапазон (размах) на напрежението и R – (коефициент на) 
асиметрия на цикъла. Алгебричната връзка между 
характеристиките се дава със следните уравнения: 

max

minminmaxminmax    ;
2

  ;
22 s

sRsssssss ma 









.       (1.1) 

Всяко напрежение може да се изрази чрез действаща 
сила, момент или деформация. След заместването му в 
зависимости (1.1) се получават изрази, представящи цикличното 
въздействие. 

Натоварването може  да бъде класифицирано по 
различни признаци. Най-общият случай на натоварване е 
многокомпонентно непропорционално нециклично натоварване. 

1.3. МЕТОД НА РЕСУРСНИТЕ НАПРЕЖЕНИЯ          
(S-N МЕТОД) 

Най-общо изчислителните модели за повреда вследствие 
умора могат да бъдат разделени на три групи. При първия подход 
се използват математически модели, които описват явлението 
умора чрез напрежения. В литературата може да се срещне под 
името метод на ресурсните напрежения (stress-based, S-N). 
Вторият подход е метод на ресурсните деформации (strain-based, 
-N). Той се използва при наличието на пластични деформации. И 
двата модела се отнасят за стадия на възникване на пукнатини. 
Третият подход е разработен чрез апарата на механиката на 
разрушението. Той може да се използва само при наличието на 
пукнатина т.е. в стадия на развитие на пукнатини. 

Методът на ресурсните напрежения е първият подход, 
който се прилага при опитите да се разбере и количествено да се 
определи умората при металите. Той е единственият 
стандартизиран метод за почти 100 години. Този метод все още 
широко се използва, когато деформациите са предимно еластични 
и дълготрайността се характеризира с повече на брой цикли 
(многоциклова умора).  

1.3.1. S-N ДИАГРАМА 



ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УМОРА ПРИ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
АВТОРЕФЕРАТ 

5 

В основата на този метод е диаграмата на Аугуст Вьолер, 
известна още като S-N диаграма или крива на умора (фиг. 1.4). Тя 
се получава чрез експериментално изпитване на напълно еднакви 
епруветки до тяхното разрушение. По абсцисната ос се нанася 
броят на циклите (N), при които епруветката се е разрушила, a по 
ординатната ос – максималното напрежение на цикъла (smax). При 
повечето материали кривата на умора има асимптота, успоредна 
на абсцисата. Тази асимптота определя максималното 
напрежение, при което материалът издържа неограничен брой 
цикли, без да настъпи повреда, т.е. границата на умора. При 
цветните метали и високоякостната стомана кривата на умора 
няма такава асимптота и за тях  се определя условна граница на 
умора.  

 
Фиг. 1.4. Крива на умора 

През 1910 г. Баскуин предлага логаритмичен мащаб и по 
двете оси (фиг. 1.5). В двойно логаритмични координати, кривата 
на умора може да се представи като права линия. Така най-
популярното уравнение на кривата на (многоциклова) умора е: 

      constNsm max   ,                                   (1.2) 
където m е показател на наклона на кривата на умора. Той зависи 
от материала и се изменя в широки граници от 3 до 20.  
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Фиг. 1.5. Крива на умора в двойно логаритмичен мащаб 

1.3.2. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ “S-N” ПОВЕДЕНИЕТО 
НА ЕЛЕМЕНТИТЕ 

Повечето от изпитванията на умора се правят при 
симетричен цикъл R=–1 , когато sm=0, тъй като в тези случаи се 
получава най-малката стойност на границата на умора. 
Експериментални данни показват, че с нарастване на средното 
напрежение (sm) границата на умора (sl) също се увеличава, но 
амплитудата на напрежението намалява. 

Много други фактори, освен средното напрежение, 
оказват влияние върху референтните условия при умора на 
материала и трябва да се вземат под внимание. Фактори, чието 
влияние трябва да се отчита са: микроструктурата на материала, 
абсолютните размери, състоянието на повърхността на елемента 
и концентрация на напреженията. 

1.4. МЕТОДИ ЗА СХЕМАТИЗАЦИЯ НА 
НАТОВАРВАНЕТО 

Някои действителни натоварвания могат да се моделират 
като такива с постоянна амплитуда, но по-често 
експлоатационните товари са нециклични. При последните 
натоварването се привежда към еквивалентни на тях циклични 
натоварвания т.нар. схематизация на натоварванията. 
Съществуват много методи за откриване и броене на цикли при 
нециклично натоварване. Най-популярен е методът на дъждовния 
поток, който е стандартизиран в много държави, включително и в 
България. В БДС EN 1993-1-9:2005 е заложен и метод на 
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резервоарa.  Други широко разпространени методи, които се 
прилагат са: на максимумите, на минимумите, екстремумите, на 
размаха и на пълните цикли. 

Когато схематизацията държи сметка само за един 
параметър – амплитудата на напрежение се нарича 
еднопараметрична. Някои схематизации отчитат и втори 
параметър на „преброения” цикъл, най-често - средно 
напрежение. Тогава те се наричат двупараметрични. 

1.5. ЛИНЕЙНО ПРАВИЛО ЗА СУМИРАНЕ НА 
ПОВРЕДА (ПАЛМГРЕН-МАЙНЪР) 

Линейното правило за сумиране на повреда е известно 
още като правило на Палмгрен-Майнър.  

 
    а) спектър на диапазоните                  б) крива на умора за диапазони 

            на напреженията 
Фиг. 1.6. Определяне на повредата вследствие умора 

Според правилото на Палмгрен-Майнър повредата от 
умора D (уморна повреда, fatigue damage) при i на брой 
диапазони на напреженията е: 

1
i

i

N
nD

,                                      (1.2) 
където ni e броят цикли с диапазон  на напрежението si (фиг.1.6), 
а Ni – дълготрайността при si. По своята същност повредата при 
умора D представлява сумарното относително повреждане при 
умора. Когато D достигне 1 (100%), тогава елементът ще загуби 
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работоспособност поради нарастване на пукнатината до критичен 
размер, поради разрушение или според друг критерий за умора. 

1.6. ИЗВОДИ 
Анализът на достъпната литература показва, че умората 

на материала е една многообразна област, която все още се 
развива. За това свидетелстват множеството различни хипотези и 
научни разработки за тълкуване на това явление. Използват се 
различни апарати на механиката през отделните етапи на 
развитие на пукнатините от умора. В етапа на възникване на 
пукнатини изследванията се правят посредством механиката на 
непрекъснатите среди, а в етапа на нарастване на пукнатините – 
чрез механика на разрушението. 

При строителните конструкции умората на материала 
има особено голямо значение за металните конструкции, 
подложени на променливо натоварване. При проектирането 
традиционно се използват критерии, при които конструкцията и 
нейните елементи трябва да се намират в етапа на  възникване на 
пукнатини. При критерия за приемлива повреда е допустимо да 
се образуват пукнатини, но те трябва да могат лесно да се 
откриват и да се отстраняват. 

Нецикличните натоварвания се привеждат към циклични 
най-често с метода на дъждовния поток, а повредата се изчислява 
чрез линейното правило на Палмгрен-Майнър. 

Множество фактори влияят върху умора на материалите 
и пренебрегването на някои от тях може значително да отдалечи 
получените резултати от действителните. 

1.7. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
Целта на настоящата разработка е да внесе по-голяма 

яснота в изследванията на умора на материала на строителните 
конструкции при еднокомпонентно натоварване. За постигане на 
тази цел са поставени следните задачи: 

- анализ на съществуващите научни и стандартизирани 
методи за определяне на дълготрайността при умора 
на материала;   
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- разработка на програмен продукт за оценка на 
дълготрайността чрез метода за интегриране 
диференциалите на умора. Верификация на метода и 
програмата чрез експериментални данни; 

- разработка на програмен продукт за изчисление на 
дълготрайността в съответствие  с БДС EN 1993-1-
9:2005. 
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2 II. ГЛАВА: ИНТЕГРИРАНЕ 
ДИФЕРЕНЦИАЛИТЕ НА УМОРА (ИДУ) ЗА 

ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА 

2.1. ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ИДУ 
Въвеждането на диференциали на умората и 

интегрирането им, за да се определи дълготрайността при умора, 
е един нов подход. Той е предложен и развит от доц. дн Стефан 
Христов Стефанов и се нарича: „Интегриране на диференциалите 
на умора“ (ИДУ). Методът е признат от редица световните 
авторитети по умора на материалите. 

Въвежда се следното основно уравнение: 
   dssRsdD  ,                                     (2.1) 

където dD(s) е диференциал на повреждането при умора, а R(s) е 
интензивност на повреждането при умора. Натрупаната повреда 
D ,T  за представителния интервал от време T се определя от 
зависимостта: 

 dDD T, .                                      (2.2)  
Чрез директно интегриране на диференциалите на 

повредата се следва непосредствено самата траектория на 
съвместното изменение на компонентите на напрегнатото 
състояние. Чрез D,T се изчислява дълготрайност N: 

ТDN
,

1



,                                    (2.3) 

която представлява броя повторения на представителния 
интервал T и на представителните осцилограми в него. В случая 
единицата мярка на N е брой цикли.  

Предствената постановка е валидна при наличие само на 
една диаграма на напрежението s(t), т.е. при еднокомпонентно 
натоварване. Теорията за интегриране диференциалите на умора 
е развита и за многокомпонентно натоварване. 
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2.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНТЕНЗИВНОСТТА R(S) И 
ПОСТРОЯВАНЕ НА ЛИНИЯТА S-R 

За еднокомпонентно  натоварване Стефанов определя 
функцията за интензивността на повреждането: 

 
Ai

mssR
m

*

1


,                                   (2.4) 

където i * е делител, отчитащ средното напрежение, a константата 
NsA m

max .  
Чрез интегриране на уравнение (2.4) може да се получи 

функцията D(s), която е примитивна на R(s): 

 
Ai

ssD
m

*
.                                         (2.5) 

 
Фиг. 2.1. Примерни линии N(s), R(s) и D(s) в двойнологаритмичен мащаб 

При достигане на нивото sl, без значение при натоварване 
или разтоварване, към повредата трябва да се добави  D(sl). По 
този начин се получава точно възпроизвеждане на входната s-N 
линия (фиг. 2.1). Този режим на възпроизвеждане чрез ИДУ на s-
N кривата се нарича импулсен режим. Той има две 
разновидности: пиков и размахов.  

Ако не се отчита добавката D(sl) към повредата, то 
изходната s-N линия ще се отклони от правата линия при s<s l . 
Стефанов предлага още една идеализация, при която не 
съществува хоризонтален участък на кривата s-N, както реално е 
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при част от материалите. Тази идеализирана крива на умора се 
нарича R-прототип. Тя е гладка крива и при нея липсва 
внезапната добавка към повредатa D(sl). Този режим е наречен 
гладък.  Въвежда се една нова граница sr<sl. Тя разделя 
функцията на интензивността на повредатa на нулева и ненулева 
област. При s≤sr  интензивността на повредатa R(s)=0, а при s>sr  
R(s) се определя по формула (2.4). 

2.3. ИДУ-СОФТУЕРИ 
На база на представената теория на ИДУ Стефанов 

разработва софтуерите „Интеграл“ и „Елипса“. Програмите са 
написани на Фортран 77 и работят под DOS или Windows.   

Програмата „Интеграл“ може да се използва за 
еднокомпонентно или пропорционално натоварване. 
Наименованието на алгоритъма е условно поради факта, че се 
използва D(s), т.е. уравнение (2.5),  вместо R(s) и (2.4). 
Фактически не се пресмята интеграл от диференциали. 
Алгоритъмът разпознава и откроява пиковите ординати на 
входното натоварване и работи с цели размахове между тях. За 
всеки два последователни екстремума A и B се изчислява повреда 
DAB, която има различни стойности в зависимост от 
разположението на екстремумите А и B спрямо sl (съответно sr) и 
от избора на режим – импулсен пиков, импулсен размахов или 
гладък. 

Софтуерът „Елипса“ се използва за многокомпонентно 
натоварване. Той е разработен в три варианта: ЕлипсаT, ЕлипсаS 
и ЕлипсаC. В първия вариант е използвана тригонометрична 
интерполация, а при втория и третия интерполацията се 
осъществява с кубични сплайни.  

2.4. ПРОГРАМА “ODIDU”   
2.4.1.  АЛГОРИТЪМ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА 

ДЪЛГОТРАЙНОСТТА СПОРЕД ИДУ 
На база представената теория на ИДУ е съставена 

програма за определяне на дълготрайността при 
еднокомпонентно натоварване чрез интегриране диференциалите 
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на умора (ODIDU) в средата на MATLAB. Изчисляват се  
повредите, които се получават в интервалите на отчитане на 
напрежението, без да се търсят и броят цикли в нециклични 
осцилограми. 

В програмата се въвеждат последователните стойности 
на ординатите от осцилограмата на напреженията. Входната 
осцилограма на напреженията не се преработва, за да останат 
само пиковите стойности или, за да бъде максималната стойност 
първа. Не се извършва и интерполация между въведените 
стойности на осцилограмата.  

В програмата е въведен само гладък режим на работа от 
предложените три при ИДУ подхода – импулсен пиков, импулсен 
размахов или гладък.  

Дълготрайността NIDU се определя от уравнението: 







1

1
1

n

i
iIDU DN
,                                        (2.6) 

където n е броят на въведените ординати на напрежението, Di е 
повреждането, което се получава между всеки две 
последователни ординати от входната осцилограма на 
напреженията. Дълготрайността NIDU се пресмята в брой 
повторения на въведената осцилограма на напреженията, преди 
да се възникне пукнатина или да настъпи разрушение от умора на 
материала. 

На фиг. 2.2 и  фиг. 2.3 е представена блок схема на 
основния алгоритъм на програмата “ODIDU”. На тази блок схема  
е даден и основният алгоритъм за определяне на Di според ИДУ 
подхода. Интегрирането на функцията за интензивността на 
повредата R(s) се осъществява чрез вградената в средата на 
MATLAB функция “integral”.  

2.4.2. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА “ODIDU” 
Програмата “ODIDU” използва файл-функции в средата 

на MATLAB, част от които са вградени (integral.m), а други 
използвани (comma2point.m) или създадени (d2xtr.m, rainfl.m) за 
целите на програмата. Интерфейса на програмата “ODIDU” е на  
български език. 
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Фиг. 2.2. Блок схема на програмата “ODIDU”- част 1 
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Фиг. 2.3. Блок схема на програмата “ODIDU”- част 2 
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Входните данни за ординатите на напрежението могат да 
се въвеждат от клавиатурата след стартиране на програмата или 
да се вземат от предварително създадени файлове. Програмата 
“ODIDU” извежда на екран графика на изменение на 
напрежението s спрямо времето t (фиг.2.4а). Интервалите от 
време между въведените ординати на напрежението се приемат 
равни на 1, a в началния момент t=0. Единицата мярка за времето 
не се конкретизира, тъй като това не е и действителният отчет на 
времето. 

  
      а) изменение на напрежението                    б) крива на умора                                        

Фиг. 2.4. Примерни графики, изчертани от програмата “ODIDU” 
 

 
Фиг. 2.5.  Определяне на пиковите стойности чрез функцията 

„d2xtr”  
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Фиг. 2.6. Изчисление на дълготрайността с програмата “ODIDU” 

за случай 1 от т.2.5.1 
Програмата позволява да се работи със стандартни криви за 

якост на умора според БДС EN 1993-1-9:2005 или те да се въведат от 
клавиатурата. На екран се изчертава кривата на умора. Тя може да е 
за амплитуди, диапазони или максимални напреженията. 
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Използва се латинска транслитерация на българските 
названия, тъй като програмата MATLAB не приема надписи на 
кирилица при изчертаване на диаграмите. 

Програмата “ODIDU” изчислява дълготрайността и чрез 
схематизация на натоварването чрез метода на дъждовния поток 
и сумиране на повредата чрез правилото на Палмгрен-Майнър, 
които са стандартизирани в ЕВРОКОД. За да се извърши 
схематизацията, е необходимо в осцилограма на напрежения да 
останат само пикови стойности (фиг.2.5). Тази операция се 
извършва от функцията „d2xtr”.  

Така преработените данни за изменение на напреженията 
се използват от функцията „rainfl”, която открива и брои цикли 
чрез метода на дъждовния поток. В нея е заложен алгоритъм, 
който отчита повтаряемостта на входните осцилограми.  

Алгоритъмът, който изчислява натрупаната повреда чрез 
правилото на Палмгрен-Майнър, е представен на фиг. 2.3, където 
Drf,j е повредата, причинена от j-тия цикъл с амплитуда на 
напрежението  sa,j. 

На фиг. 2.6 е представено въвеждането входните данни за 
изчисляване на дълготрайността с програмата “ODIDU” за случай 
1 от т. 2.5.1. С правоъгълници са заградени данните, които са 
въведени от клавиатурата, а със стрелка е отбелязано натискането 
на клавиша ENTER. 

2.5. ПРОВЕРКА НА ПРОГРАМАТА “ODIDU” 
2.5.1. ПРИ ЕДИН ЦИКЪЛ НА НАТОВАРВАНЕ 
Разгледани са четири случая с различно отношение на 

средното напрежение към границата на умора (sm /s l) (фиг.2.7). 
Кривата на умора е за максимални напрежения с един наклонен 
участък с наклон m=10, брой цикли при границата на умора 
Nl=2.106 и граница на умора sl=590MPa.  

Изчислените дълготрайности са дадени в таблица 2.1. 
Вижда се, че за един цикъл на напрежението програмата 
“ODIDU” изчислява по-голяма дълготрайност от тази, определена 
чрез S-N подхода. Максималната относителна грешка е 3,3%.  
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Таблица 2.1. Изчислени дълготрайности и относителни грешки 
при различните случаи 

Случай 
№ 

smax    
[MPa]  

NИДУ 
[цикли] 

NS-N     
[цикли] 

%100
ИДУ

NSИДУ

N
NN 

 
1 750 187 458 181 525 +3,3 
2 900 29 110 29 317 -0,7 
3 750 187 458 181 525 +3,3 
4 900 29 468 29 317 +0,5 

 
 

   
                 а) случай 1   (sm /s l=0)                  б) случай 2   (sm /s l 0,25)                                        

     
                в) случай 3  sm /s l 0,5                  г) случай 4       sm /s l 0,75             

Фиг. 2.7. Осцилограми на напреженията 
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2.5.2. С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ПРИ ЦИКЛИЧНО 
НАТОВАРВАНЕ 

Използват се експерименталните данни от изпитвания на 
опън-натиск на гладки образци (фиг.2.8) с кръгово сечение от два 
различни материала – стомана и чугун. Напрежението се изменя 
по синусоидален закон, а средното напрежение е равно на нула 
(фиг.2.9). Данните и от двете изпитвания са взети от приложените 
материали на сайта http://MetodNaIntegrala.hit.bg и са представени 
в таблица 2.2. За изследваните образци не са посочени граница на 
умора и съответен брой цикли. За изчисленията според ИДУ 
подхода се приема  Nl=108 цикъла.  

      
              а) стомана 30ХГСА                              б) чугун GTS35 

Фиг. 2.8. Образци, използвани при експериментите  

Таблица 2.2. Експериментални данни 

Материал Напрежения m     Nексп      
[цикли] 

smax      
[MPa] 

Стомана нормални 7,75 106 550,1 
тангенциални 7,69 106 350,9 

Чугун нормални 18,5 106 259,6 
тангенциални 11 106 195,3 

 
Таблица 2.3. Изчислени дълготрайности 

Материал Напрежения NИДУ      
[цикли] 

NИДУ - Nексп   100 %   
    Nексп                                                                  

Стомана нормални 1 003 339 +0,3 
тангенциални 1 003 367 +0,3 

Чугун нормални 1 001 326 +0,1 
тангенциални 1 003 138 +0,3 
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 а) стомана – нормални напрежения     б) стомана – тангенциални 
напрежения 

 
     в) чугун – нормални напрежения       г) чугун – тангенциални напрежения 

Фиг. 2.9. Осцилограми на напреженията 
Изчислена е грешката, която се получава при определяне 

на дълготрайности чрез ИДУ подхода спрямо експерименталните 
данни, където Nексп=106 цикъла. При циклично натоварване и за 
двата материала грешката при определяне на дълготрайността е в 
рамките на 0,3%. 

2.5.3. С ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДАННИ ПРИ СЛУЧАЙНО 
НАТОВАРВАНЕ 

Използват се експерименталните данни за 
дълготрайността от изпитвания на опън-натиск.. Данните са взети 
от приложените материали на сайта http://MetodNaIntegrala.hit.bg. 
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Образците са изработени от листова стомана (фиг.2.10). От 
експерименталните данни е получена крива на умора с m=9,817, 
sl=252,3 MPa и Nl =1,285.106 цикъла. 

Чрез компютър са генерирани девет случайни 
осцилограми s(t) с математическо очакване нула за статичното 
ниво. Всяка осцилограма съдържа 235760 ординати на 
напрежението. За всеки случай на натоварване са изпитани по 
четири образеца. 

 
Фиг. 2.10. Плоски образци от стомана 10HNAP 

 
Фиг. 2.11. Изчислените спрямо експериментално получените 

дълготрайности за различните осцилограми 

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+3 1E+4 1E+5 1E+6

Nизч, [s]

N eксп,ср, [s]

ИДУ дъждовния поток
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На фиг. 2.11 са представени изчислените дълготрайности 
с програмата  “ODIDU” чрез ИДУ NИДУ и по метода на 
дъждовния поток NДП спрямо средните експериментално 
получени дълготрайности Nексп,ср за различните осцилограми. 
Пунктираните линии ограничават ивицата с коефициент на 
разсейване на резултатите 2. 

Резултатите и по двата метода не излизат от ивицата с 
коефициент на разсейване 2. Дълготрайностите, получени чрез 
ИДУ, като цяло са по-близки до експерименталните, отколкото 
дълготрайностите, получени чрез метода на дъждовния поток. 
Част от NИДУ са по-малки от Nексп,ср, което е в полза на 
сигурността, докато всички NДП  са по-големи от Nексп,ср. 

По-добра количествена оценка и сравнение на 
получените резултати може да се направи посредством два 
статистически параметъра. Единият параметър се нарича средна 
статистическа дисперсия на дълготрайността TN. Той е: равен на 
1, когато Nексп,ср = Nизч;  по-голям от 1 – при Nексп,ср > Nизч ;  по-
малък от 1 – при Nексп,ср < Nизч. Параметърът TN не отчита 
статистическата дисперсия на дълготрайността. Другият 
параметър е средноквадратична грешка при определяне на 
дълготрайността TRMS. Той представлява количествена мярка за 
статистическата дисперсия. Параметърът има стойност 1, когато 
средната и статистическата дисперсия на експерименталната и 
изчислената дълготрайност са равни и е по-голям от 1 за всички 
останали случаи.  

В таблица 2.4 са представени стойностите на двата 
параметъра за оценка на точността на двата метода, заложени в 
програмата “ODIDU”. Вижда се, че и по двата количествени 
показателя резултатите за дълготрайността, получени чрез ИДУ 
подхода, са по-близки до експериментално получените.  
Таблица 2.4. Стойности на статистическите параметри TN и TRMS 

при двата метода за определяне на дълготрайността 
Метод TN TRMS 
ИДУ 1,04 1,23 

 дъждовен поток 0,71 1,47 
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2.5.4. ПРОВЕРКА НА ФУНКЦИЯТА „RAINFL” 
Резултатите, получени от функцията ”rainfl”, са 

идентични с резултати, получени с други програми, например, 
„Stoflo” (в средата на Excel) и „myRainFlow” (в средата на 
МATLAB), прилагащи метода на дъждовния поток. Последната 
прилага алгоритъма, като размества ординатите на 
осцилограмата. Резултатите са сравнени също и с други 
схематизации, дадени в литературата.  

2.6. ИЗВОДИ 
Методът ИДУ е един сравнително нов метод, който е 

приложим, както за еднокомпонентно така и за 
многокомпонентно натоварване. Входните осцилограми не се 
нуждаят от предварителна обработка, като броене на цикли при 
нециклични процеси, създаване на спектър на диапазоните и 
неговото редуциране. Всички ординати от входната осцилограма 
се обработват последователно. Това позволява повредите да се 
изчисляват в реално време, без да е необходимо да се познава 
цялата история на натоварването. Така се отчита и влиянието на 
реалната последователност на ординатите на осцилограмата на 
натоварването върху дълготрайността. При метода ИДУ се 
използват криви на умора за максимални напрежения. По този 
начин директно се отчита влиянието на средното напрежение. 

Създадената програма “ODIDU” на база ИДУ в средата 
на MATLAB при еднокомпонентно натоварване дава резултати, 
близки до действителната дълготрайност на материала. При 
нулево средно напрежение и циклично натоварване изчислените 
дълготрайности се различават с 0,3% от експерименталните. При 
случайно натоварване и нулево математическо очакване за 
статичното ниво резултатите, които дава програмата в сравнение 
с метода на дъждовния поток, са с по-малка статистическа 
дисперсия и средноквадратична грешка. Програмата може да се 
прилага за определяне на дълготрайността, без значение дали 
натоварването е циклично или случайно, с нулево или ненулево 
статично ниво.  
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За да бъде привлекателна за практикуващите инженери, 
към програмата “ODIDU” е включена и възможността да се 
направят изчисления в съответствие предписанията на БДС EN 
1993-1-9:2005. В програмата са заложени стандартните криви на 
умора, схематизация на натоварването чрез метода на дъждовния 
поток и сумиране на повредата чрез правилото на Палмгрен-
Майнър. 

Изчислените дълготрайности чрез ИДУ и според 
предписанията на ЕВРОКОД 3 могат да служат като база за 
сравнение или повод за размисъл при оценка на дълготрайността. 
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3 III. ГЛАВА: ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ПРОГРАМАТА “ODIDU” ЗА 

СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ  

3.1. УМОРА НА МАТЕРИАЛА ПРИ СТРОИТЕЛНИТЕ 
КОНСТРУКЦИИ СПОРЕД ЕВРОКОД 

Умората е от особено голямо значение за строителните 
конструкции, които са подложени на променливо натоварване. 
Към конструкциите, които са изключително чувствителни към 
умора на материала, спадат мостовите и подкрановите 
конструкции, мачтите, кулите и комините. При мостовите 
конструкции всяко преминаващо превозно средство предизвиква 
промяна в натоварването, а оттам – и в напреженията. При 
подкрановите конструкции променливите напрежения се дължат 
на движението на крана. При стройните конструкции като мачти, 
кули и комини променливото натоварване е породено от вятъра. 

В зависимост от типа на конструкцията натоварванията, 
предизвикващи умора, се представят чрез подвижни товари 
(превозни средства върху мост) или като действащ на конкретно 
място диапазон на натоварването (вятър върху мачта). 

Проверката на умора на нова конструкция с използване 
на историята на натоварването е сложна задача и изисква 
познаването на експлоатационните товари.  Дори и да се направят 
приемания за натоварването през експлоатационния срок, 
строителният инженер трябва да извърши схематизация на 
натоварването чрез метода на дъждовния поток или чрез метода 
на резервоара. След това трябва да се изчисли натрупаната 
повреда чрез линейното правило на Палмгрен-Майнър. Това е 
единственият подход, който е стандартизиран в БДС EN 1993-1-
9:2005. Въвеждането на еквивалентното натоварване за повредата 
от умора замества гореспоменатите дълги изчислителни 
процедури при проверките на умора. Тази задача е решена от 
създателите на съответния код веднъж завинаги за обичайните 
случаи на натоварване. Използването на еквивалентeн спрямо 
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повредата от умора товар значително опростява изчисленията за 
умора на материала. Чрез поставяне на този товар на най-
неблагоприятната позиция се получават съответно максималното 
и минималното напрежение в разглежданото място.  

Пукнатините вследствие умора рядко възникват в 
основния материал на разстояние от конструктивен детайл. Дори 
и в случаите, в които статичната якост на връзката е по-голяма от 
тази на свързваните елементи, съединението остава критично 
място от гледна точка на умора. В БДС EN 1993-1-9:2005 в 
таблици са представени детайли, за които са направени 
изпитвания за определяне якостта на умора. За всеки детайл със 
стрелка е указано мястото и направлението, за което трябва да се 
изчислява номиналното напрежение (фиг.3.1). Конструктивните 
детайли са класифицирани в отделни категории, като всяка 
категория детайл е означена с номер, който показва в N/mm2 
нормираната стойност C на якостта на умора при NC=2.106 
цикъла. 

 
Фиг. 3.1. Примерни детайли от БДС EN 1993-1-9:2005 

Якостта на умора за диапазони на номинални нормални 
напрежения се представя чрез поредица криви (log R)-(log N) 
(фиг.3.2). Всички криви на умора са успоредни и се 
характеризират освен с якостта на умора C при 2 милиона 
цикъла, също с D границата на умора при постоянна амплитуда 
при 5 милиона цикъла за нормалните напрежения и L прагова 
стойност на якостта на умора при 100 милиона цикъла. При 
натоварвания с постоянна амплитуда и напрежения, равни или 
по-малки от D, не настъпва повреда от умора. При 
натоварвания с променлива амплитуда D границата на умора 
при постоянна амплитуда няма същото значение, но при нея се 
променя наклонът на кривата на умора от m=3 на m=5. По 
дефиниция всички цикли с диапазон, по-малък от L (L), 
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могат да се пренебрегнат, когато се изчислява натрупаната 
повреда. 

 
Фиг. 3.2. Криви за якост на умора за диапазони на нормалните 

напрежения 

За всеки един наклонен участък от кривата на умора е в 
сила равенството: 

constCNm  ,                                 (3.1) 
където C e константа, различна за отделните криви и участъци.  

Влиянието на средното напрежение върху якостта на 
умора може да се отчете само в незаварени детайли или при 
заварени детайли с понижено напрежение, за които част или 
целият диапазон е в натиск. При проверките на умора се определя 
диапазон на редуцирани изчислителни напрежения red, който е 
равен на сумата от абсолютните стойности на опънната част на 
диапазона и 60% – от натисковата част. 

Приети са два метода на оценката на умора: методът на 
приемлива повреда и методът на безопасния експлоатационен 
срок. Първият може да се прилага, когато при повреда от умора 
може да настъпи преразпределение на натоварването между 
частите на конструктивните елементи и при условие че 
предписаният режим за контрол и поддръжка за откриване и 
отстраняване на повреди от умора се изпълнява непрекъснато. 
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Методът на безопасния експлоатационен срок се прилага, когато 
образуването на пукнатина в една част може да доведе до 
внезапното ѝ разрушение, или до разрушение на конструктивния 
елемент или конструкцията като цяло. 

При използване на еквивалентно натоварване за повреда 
при умора, трябва да се направи следната проверка за нормални 
напрежения: 

Mf

C
EFf 

  2,

 ,                                (3.2) 
където E,2 е еквивалентен диапазон на нормално напрежение с 
постоянна амплитуда при 2 милиона цикъла, Ff и Mf  са частни 
коефициенти съответно на сигурност за еквивалентни диапазони 
на напрежение с постоянна амплитуда и за якостта на умора. 

Проверка за умора, извършена на база натрупана 
повреда, може да се направи, когато се познават 
експлоатационните товари. За схематизация на историята на 
напрежението за конкретния детайл са стандартизирани само два 
метода – методът на дъждовния поток и методът на резервоара. 
След прилагането на един от тях се получават диапазони на 
напрежения и техният брой цикли. Самата проверка има вида: 

     
1

n

i Ri

Ei
d N

nD
,                                    (3.3) 

където NRi е дълготрайността (в брой цикли), определена по 
изчислителна крива на умора C/Mf–NR i  за диапазон на 
напрежението Ff i , nEi  е броят на циклите, съответстващ на 
диапазон на напрежението Ff i   за ивица i от изчислителния 
спектър.  

3.2. ОЦЕНКА НА УМОРА ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН МОСТ 
3.2.1. ОПИСАНИЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА И  

ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ МОДЕЛ 
Изследванията на умора са направени на база реално 

изпълнена конструкция. Разгледан е железопътен мост над река 
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Чая с един коловоз (фиг.3.3), който е част от железопътната 
линия Пловдив-Свиленград. 

 

. 

Фиг. 3.3. Мост над река Чая 

     
              а) преди изливане на                             б) преди изпълнение  
            стоманобетонното  корито                         на баластовия килим 

Фиг. 3.4. Изглед на напречното сечение на моста  
Мостът е с път долу и има обща дължина 98 m. Той е с 

три отвора, като крайните са с дължина от 30,5 m, а средният –  
37,0 m. Връхната конструкция се състои от две непрекъснати 
стоманени греди, които са с наклонено стебло (фиг.3.4). Те са 
свързани чрез напречни греди през 2033 (2056) mm. Връзката 
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между металната конструкция и стоманобетонното баластово 
корито се осъществява посредством дюбели. Носещите 
стоманени елементи са от стомана S235J2, а за баластовото 
корито е използван бетон клас B40. 

Изчисленията са извършени с програмния продукт SAP 
2000. Моделирана е само връхната конструкция на моста. За 
стоманобетонното корито са използвани равнинни (shell) 
елементи, а за стоманените – гредови (frame) елементи  

3.2.2. ОПРОСТЕН ТОВАРЕН МОДЕЛ 
За оценка на умора при железопътни мостове могат да се 

използват характеристичните стойности на товарен модел LM 71, 
които се умножават с коефициента на динамичност 2. 
Взаимното разполагане и характеристичните стойности на 
вертикалните товари са дадени на фиг. 3.5. 

 
 Фиг.3.5. Товарен модел LM71 

3.2.3. НАТОВАРВАНЕ ОТ СТАНДАРТНИ ВЛАКОВЕ ПРИ 
СТАНДАРТЕН СМЕСЕН ТРАФИК С НАТОВАРВАНЕ НА 
ОС  22,5 t 

Преценката за умора въз основа на смесен трафик е 
алтернатива на оценката на умора чрез опростения товарен 
модел. Влакове за стандартен смесен трафик с натоварване на ос 
 22,5 t са разделени на осем типа. Железопътната линия 
Пловдив-Свиленград е проектирана за максимална скорост 160 
km/h за конвенционални влакове и 200 km/h за влакове с 
накланящи се кошове. Tип 3 и тип 4 от влакове отпадат, тъй като 
са високоскоростни. Характеристиките на типовете влакове са 
представени на фигури от 3.6 до 3.11. 
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Фиг.3.6. Тип 1: Пътнически влак, теглен от локомотив с Q=6630 kN, 

V=200 km/h, L=262,2 m. 

 
Фиг.3.7. Тип 2: Пътнически влак, теглен от локомотив с Q=5300 kN, 

V=160 km/h, L=281,1 m. 

 
Фиг.3.8. Тип 5: Товарен влак, теглен от локомотив с Q=21600 kN,    

V=80 km/h, L=270,3 m. 
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Фиг.3.9. Тип 6: Товарен влак, теглен от локомотив с Q=14310 kN,  

V=100 km/h , L=333,1 m. 

 
Фиг.3.10. Тип 7: Товарен влак, теглен от локомотив с Q=10350 kN, 

V=120 km/h, L=196,5 m. 

 
Фиг.3.11. Тип 8: Товарен влак, теглен от локомотив с Q=10350 kN, 

V=100 km/h, L=212,5 m. 
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3.2.4. ПРОВЕРКА ЧРЕЗ ОПРОСТЕНИЯ ТОВАРЕН МОДЕЛ  
Изследвано е изменението на нормалните напрежения за 

опорното сечение на главната греда, което се намира над стълба 
(средна опора). На фиг. 3.12 с „а“ е означена точката, за която се 
прави оценката на умора при товарния модел LM 71 и при 
различните стандартни влакове. Този детайл е класифициран като 
категория 140, т.е. C=140 N/mm2=140 MPa. Той се отнася за 
гилотинно или газово рязани плочи с последваща обработка. 

 

 
Фиг.3.12. Размери в mm на напречно сечение на главната греда 

При този модел се определят p,max и p,min, които са 
съответно максималната и минималната стойност на 
напрежението в разглежданата точка при действие на товара LM 71. 

Еквивалентният диапазон на напрежение с постоянна 
амплитуда при 2.106 цикъла Е,2  е: 

pE   .. 22, ,                              (3.4) 
където Ф2 е коефициент на динамичност, а  е коефициент за 
еквивалентна повреда за железопътни мостове. 

Проверката (3.2) в случая има вида: 

MPa 70,103MPa 10,1072, 



Mf

C
EFf 


.          (3.5) 

“a” 
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От неравенство (3.5) се прави извод, че с приемлива 
степен на вероятност поведението на разглеждания детайл няма 
да остане задоволително по време на проектния експлоатационен 
срок – възможна е поява на пукнатини от умора и разрушение на 
детайла. Еквивалентната повреда, изчислена чрез опростения 

товарен модел LM 71 е 1016,171 LMD . Тя се отнася за 
разглеждания проектен експлоатационен период на 
конструкцията, който в случая е 100 години. 

3.2.5. ОЦЕНКА НА УМОРА ЧРЕЗ НАТОВАРВАНЕ ОТ 
СТАНДАРТНИ ВЛАКОВЕ 

От преминаването на всеки един от стандартните влакове 
се изчисляват разрезните усилия в разглежданото сечение през 
определен интервал от време. Чрез тях се получава историята на 
напреженията за изследваната точка „a” и се въвежда в 
програмата „ODIDU” (фиг. 3.13). Изчислените дълготрайности са 
дадени в таблица 3.4. 

За безопасния експлоатационен срок, в който няма да 
настъпи авария от умора на материала в разглеждания детайл, се 
получава N=91 години. Натрупаната повреда за 100 години 

0918,1100 D  при действие на стандартния трафик се получава 
близка, но по-малка от повредата, изчислена при опростения 

модел 1016,171 LMD . 

Таблица 3.4. Определяне на дълготрайността според ЕВРОКОД 

Тип 
на 

влака 

Брой 
влакове 
 за 1 год.                

nвл,i 

Дълготрайност Nвл,i 
 [брой цикли на преминаване] Повреда за 

1 година 
Dвл,i .10-4 Пловдив-

Първомай 
Първомай- 
Пловдив 

Средна 
Nвл,i,ср 

1 4745 3 739 692 4 214 136 3 976 914 11,9314 
2 4745 14 150 158 18 981 451 16 565 804 2,8643 
5 2920 652 613 653 665 653 139 44,7072 
6 4745 2 982 335 3 013 590 2 997 962 15,8274 
7 3285 1 494 184 1 540 940 1 517 562 21,6466 
8 2555 1 977 558 2 210 744 2 094 151 12,2006 

    D = 0,010918 
    N = 91 години 
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                         а) влак тип 1                                           б) влак тип 2                     

    
                         в) влак тип 5                                           г) влак тип 6                   

  
                         д) влак тип 7                                           е) влак тип 8                     
  Фиг.3.13. История на напрежението за точка „а“ при посока на 

движение Пловдив-Първомай  
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3.2.6. ОЦЕНКА НА ДЪЛГОТРАЙНОСТТА СПОРЕД ИДУ 
Изчисленията на дълготрайността чрез ИДУ в този 

случай ще бъдaт некоректни, тъй като при ИДУ подхода се 
използват криви на умора за максимални напрежения, а кривите 
на умора в БДС EN 1993-1-9 са зададени за диапазони на 
напрежението. Изчисленията на дълготрайността чрез ИДУ, при 
зададени криви на умора  за диапазони, ще бъдат коректни за 
истории на напрежението, чието средно напрежение е 
приблизително равно на нула. 

За сравнение на дълготрайности по двата метода всяка от 
историите на напрежението е преработена, така че средното ѝ 
напрежение да се получи приблизително равно на нула. 
Разгледана е само едната посоката на преминаване на влака – 
Пловдив-Първомай, при която се получават по-малки  
дълготрайности за всички типове влакове. Резултатите са 
представени в таблица 3.5. 

Таблица 3.5. Дълготрайност чрез метода на дъждовния поток и 
ИДУ за обработени истории на напрежението 

Тип на 
влака 

Дълготрайност Nвл,i 
 [брой цикли на преминаване] %100

,

,,

ИДУвл

ИДУвлДПвл

N
NN 

 ИДУ дъждовния 
поток (ДП) 

1 416 996 498 123 19,5 

2 909 294 1 166 688 28,3 

5 56 447 82 414 46,0 

6 181 247 356 876 96,9 

7 137 916 196 326 42,4 

8 189 821 249 606 31,5 

При изчисления според БДС EN 1993-1-9 за всички 
осцилограми, с изключение на тази при влак тип 6, единствените 
цикли, който имат принос към натрупване на повредата са тези с 
максимални амплитуди. Повреждащото действие на 
променливото напрежение се свежда до повреда от максималния 
диапазон на напреженията, докато ИДУ подходът отчита повреда  
при всяко изменение на напреженията, което е извън интервала 
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на неповреждане. Методът на дъждовния поток дава 
дълготрайности значително по-големи от тези, получени чрез 
ИДУ подхода. Разликата между дълготрайностите, изчислени по 
двата метода от 19,5% достига 96,9% при влак тип 6.   

3.3. ИЗВОДИ 
От направените изчисления за преценките на умора чрез 

опростения товарен модел за еквивалентна повреда и въз основа 
на смесен трафик от реални влакове се получават приблизително 
еднакви резултати, като първата проверка е по-консервативна. 

При преценките на умора в БДС EN 1993-1-9 
единственият начин, по който може да се отчете влиянието на 
средното напрежение е чрез редуциране на диапазона на 
напреженията. По никакъв начин не се отчита неблагоприятното 
въздействие на по-малките изменения на напрежението, когато те 
са на по-високо ниво на натоварване (фиг. 3.13в-е). Тяхното 
влияние върху дълготрайността при стандартизираните методи в 
БДС EN 1993-1-9 [6] се пренебрегва, тъй като диапазоните им са 
по-малки от праговата стойност на якостта на умора. Това  е 
коректно, но само ако максималното напрежение на 
разглеждания диапазон е по-малко от границата на умора за 
максимални напрежения за съответния детайл, т.е. при средно 
напрежение, приблизително равно на нула. 

Пренебрегването на малките диапазони, което не в полза 
на сигурността, може да се преодолее, ако при пресмятане на 
дълготрайността се отчита влиянието на средното напрежение. В 
този случай трябва да се използва двупараметрична схематизация 
на натоварването чрез метода на дъждовния поток. По-реално 
работата на материала при натоварване на умора би се отразила, 
ако се отчита и напрежението от постоянно натоварване. За тази 
цел при съставяне историята на напрежения за детайлите трябва 
да участват както изменящите се, така и постоянните товари. 
Кривите на умора трябва да са за максимални напрежения, а не 
само за амплитуди при най-неблагоприятния случай на 
натоварване – симетричен цикъл.  
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4 IV. ГЛАВА: ВЛИЯНИЕ НА 
ПУКНАТИНИТЕ ВЪРХУ ДИНАМИЧНОТО 
РЕАГИРАНЕ НА МЕХАНИЧНИ СИСТЕМИ  

4.1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В последно време нараства интересът към теоретичните 

и експерименталните изследвания във връзка с възникването и 
разпространението на пукнатини в строителните материали и 
конструктивни елементи. За целта са разработени различни 
безразрушителни методи с използване на рентгенови лъчи, 
ултразвук, електроимпеданс, проникване на течност или 
електромагнитни частици и др. Относително високата цена на 
съответната апаратура и на самото изследване са причини да се 
търсят други решения. Възможността да се откриват местата, 
разположението, вида и размерът на пукнатините чрез начина на 
динамично реагиране на конструктивния елемент на външни 
смущения изглежда все по-привлекателна. В тази връзка са 
разработени подходи за откриване, както на единични , така също 
и на две, а и повече пукнатини в различни конструктивни 
елементи. Вибрационните методи са основани на: честотите на 
трептене, формите на трептене, кривината на собствените форми 
и честоти и форми на трептене – при комбиниран подход. 

Решаваната задача се среща в два варианта – права и 
обратна. При първата са дадени една или няколко пукнатини със 
съответните им характеристики (дължина, разположение на 
повърхността или във вътрешността на конструктивния елемент, 
ориентация и др.), а се търсят отличителни особености на 
динамичното реагиране на динамичната система. При задачата от 
втория тип целта е по динамичното реагиране да се открие 
пукнатината с нейните характеристики.  

Обикновено пукнатината с предписани характеристики и 
разположение се моделира с еластични най-често ротационни 
пружини, а по-рядко – с линейни пружини. С ротационните се 
представя отслабената от пукнатината коравина на огъване и на 
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усукване на конструктивния елемент, а с линейната се отчита 
отслабената коравина на срязване и опън (натиск). 

4.2. СОБСТВЕНИ ТРЕПТЕНИЯ НА ПРОСТА ГРЕДА С 
ЕДНА РОТАЦИОННА ПРУЖИНА 

Разгледана е проста греда с дължина L и симетрично 
напречно сечение с главен централен инерционен момент I 
(фиг.4.1). Гредата е от еднороден линейно-еластичен материал с 
модул на линейна деформация E. Ротационната линейно-
еластична пружина е с константа LEI / , където   е даден 
множител за определяне на пружинната константа като част от 
специфичната коравина на гредата на огъване. Пружината е 
разположена на разстояние а от левия край на гредата. 

 
Фиг.4.1. Моделиране на пукнатината с ротационна пружина 

 Диференциалните уравнения на свободните напречни 
трептения на гредата в двата участъка са: 

02
,

2

4
,

4










t
w

m
x
w

EI b
i

 , 2,1i ,   (4.1) 

където ax  10  и aLx  20  са координатите по оста на 
гредата, съответно за първи и втори участък, t  е времето, 

 txw i ,,  са напречните премествания в първи (с индекс ) и 
втори (с индекс ) участък, а bm  - масата на гредата за единица 
дължина. 

За уравнение (4.1) се търси решение от вида: 
    tj

ii exwtxw 
 ,, ,  .   (4.2) 
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Тук 1j ,   е кръговата честота на трептене, а 
 ixw  ,  са напречните премествания на точките от оста на 

гредата. За удобство са въведени следните безизмерни параметри: 

,1,,, ,
, 
 

L
a

L
w

W
L
xX i

i
2

4
4 

EI
mL

 . (4.3) 

От (4.1), (4.2) и (4.3) следва системата обикновени 
диференциални уравнения за двата участъка: 

0,
4

4
,

4

 
 W

dX
Wd

i

.                        (4.4) 

Общите решения на диференциалните уравнения (4.4) са: 
  iiiiiiii, sinhcoshsincos XDXCXBXAXW i  .  (4.5) 

Граничните условия за сеченията при опорите са: 
  00 W ,   00 W ,   ,0W    0 W .        (4.6а-г) 

Граничните в сечението с пукнатина са: 

           

      .00               

,0,0,0





 











WWW

WWWWWW
    (4.6д-з)              

От (4.5) и (4.6) се получава характеристичното уравнение 
за определяне на собствените честоти в зависимост от 
параметрите на гредата, материала, α и γ: 

       

















cothcoth
1

cotcot
1

2
.      (4.7) 

4.3. ПРАВА ЗАДАЧА 
Решението на правата задача е извършено посредством 

обобщения диференциално квадратичен метод (ОДКМ). 
Производните на търсена функция  xy  се представят 
приблизително като линейна комбинация на нейни стойности 

Nyyy ,,, 21   в определен брой точки (възли) Nxxx ,,, 21  . 
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Мрежата от възли може да бъде равномерна или неравномерна. В 
сила е приближението: 

    i

N

i
i yxgxy 




1

,                        (4.8) 

където  xgi  са теглови функции. Приблизителното представяне 
на производните на функцията  xy е следното:  

j

N

j
ij

xx

yc
dx
dy

i
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)1( , ..., j

N

j
ij

xx

yc
dx

yd
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1

)4(
4

4

,  Ni ,,2,1  .    (4.9) 

Тук )1(
ijc ,..., )4(

ijc  са теглови множители. 
Въвеждат се еднакъв брой възли по 7 в двата участъка 

(фиг. 4.2). Общият брой неизвестни е 14. Те са означени с
14321 ,,,, WWWW   - елементи на вектора u . Прието е 4,0 , а 

6,0 . 

 
Фиг. 4.2. Еднакъв брой възли в двата участъка на гредата 

Граничните условия (4.6а), (4.6в) и (4.6д), които са 
свързани със самите премествания във възлите 1, 7, 8 и 14 (фиг. 
4.2), се удовлетворяват директно, както следва: 

0,,0 14871  WWWW .                     (4.10) 

Останалите гранични условия се удовлетворяват чрез 
използване на съответните теглови множители. 

Получава се системата от пет еднородни линейни 
уравнения, която съдържа 11 неизвестни 138,62 W . Те се разделят 
на две групи, като 5 от тях са елементи на вектора su  („слуги”) и 
6 – на вектора mu  („господари”), свързани със зависимостта: 

  0GG msmm 








s

m

u
u

.             (4.11) 
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Следва приблизително представяне на диференциалните 
уравнения (4.4). За четвъртата производна се използват 
коефициентите  4

ij,c  и съответното  4
ijc . Записва се матричното 

уравнение: 

4
,

4

idX
Wd   









s

m

u
u

msmm KK .                    (4.12) 

С помощта на (4.11)-(4.12) задачата за собствени числа се 
представя във вида: 

   mumm
-1
msmsmm GG-KK  =    mumm

-1
ms56

4 GG-EE  .      (4.13) 

В средата на MATLAB се получават параметрите   и 
формата на трептене. Таблица 4.1 представя сравнение на 
приблизително определените с програмата собствени честоти 

31  в зависимост от броя на възлите N във всеки участък с 
точните им стойности от първия ред, получени от 
характеристичното уравнение (4.7) при α = 0,4 и γ = 1.  

 

Таблица 4.1.  Параметър на кръговата честота )(3-1 N  

Точно решение 
31  

1 = 
2,41802 
Грешка 

% 

2 = 
5,93611 
Грешка 

% 

3 = 
8,94309 
Грешка 

% 
N=6 -0,657 -9,083 -4,051 
N=7 0,023 -1,702 -6,659 
N=8 0,015 1,388 1,253 
N=9 -0,001 0,152 1,589 

N=10 0,000 -0,066 -0,105 
N=11 0,000 -0,004 -0,106 

 
Вижда се, че с нарастване на броя на възлите резултатите 

клонят към точното решение. Сходимостта е по-бърза при 
първата форма, докато за висшите форми на трептение са 
необходими по-голям брой възли.  
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4.4. ОБРАТНА ЗАДАЧА 
Решението на обратната задача е направено за греда с 

правоъгълно напречно сечение по два метода (фиг. 4.6). При тях 
се изчислява не само мястото на пукнатината, но и нейната 
големина. 

 
Фиг. 4.3. Греда с пукнатина,моделирана чрез ротационна пружина 

Остачовидж и Крауджук определят коефициента , на 
база ЛЕМР, за пукнатина, която е с постоянна големина d и се 
намира в края на напречното сечение: 

            cdfh
L

16
  ,                                   (4.14) 

където h е височината на напречното сечение, dc=d/h е 
относителната големина на пукнатината, а f1(dc): 

   
 

.4909,2332,7553,71773,5             

7201,3035,16384,0
8765

432
1

cccc

cccc

dddd

ddddf




       (4.15) 

Димарогонас и Пайпетис дефинират  посредством 
функцията за деформационната енергия на пукнатината: 

                           cdfh
L

2346,5
  ,                                 (4.16) 

където f2(dc) е: 
 

.56,6697,1431729,12681,76          

226,37375,1695,38624,1
109876

5432
2

cccc

ccccc

ddddd

dddddf




    (4.17)  

Собствените честоти на трептене за различни положения 
на пукнатината по дължина на гредата са получени чрез 
компютърната програма SAP2000. Използвани са 8-възлови 
пространствени елементи (solid). Напречното сечение е разделено 
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на 48 еднакви части, а дължината – на 20. Получени са 
собствените честоти на 20 случая, като мястото на пукнатината  
се изменя от 0,1 до 0,5 през 0,1, а  големината на пукнатината dc 
се изменя от 0,125 до 0,5 през 0,125. 

 
Таблица 4.2. Сравнение на изчислените и действителните място 

и големина на пукнатината – метод I 

С
лу

ча
й 

Действителни Изчислени 

М
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то
 н

а 
пу

кн
ат

ин
ат
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Го
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м
ин

а 
на

 
пу

кн
ат

ин
ат

а 
 

d c
 

гр
еш

ка
 

  
   

 %
 

П
ар

ам
ет

ър
 

 

гр
еш

ка
 d

c  
%

   
  

за
ви

си
м

ос
т 

(4
.1

4)
 

гр
еш

ка
 d

c  
%

   
   

за
ви

си
м

ос
т 

(4
.1

6)
 

1 

0,10 

0,125 8,2 116,2506 -28,6 -19,7 
2 0,250 2,2 22,0941 -16,3 -5,6 
3 0,375 - - - - 
4 0,500 - - - - 
5 

0,20 

0,125 3,4 112,2168 -27,2 -18,2 
6 0,250 3,7 22,1448 -16,4 -5,7 
7 0,375 2,4 7,7628 -8,9 1,6 
8 0,500 2,7 3,3182 -2,7 4,3 
9 

0,30 

0,125 2,8 106,6058 -25,3 -16,0 
10 0,250 -2,4 17,9377 -7,3 4,4 
11 0,375 -2,0 7,2549 -6,1 4,5 
12 0,500 -2,6 3,2433 -1,8 5,0 
13 

0,40 

0,125 -0,3 108,2011 -25,9 -16,6 
14 0,250 0,2 21,5112 -15,2 -4,4 
15 0,375 -1,2 8,182267 -11,0 -0,6 
16 0,500 -2,2 3,6144 -5,9 1,4 
17 

0,50 

0,125 - - - - 
18 0,250 - - - - 
19 0,375 -2,2 8,559433 -12,7 -2,5 
20 0,500 -2,7 4,01326 -9,8 -2,1 
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4.4.1. МЕТОД I 
Измерват се първите три собствени честоти на гредата с 

пукнатината. Начертават се графиките на изменение на  спрямо 
мястото на пукнатината Тъй като параметърът   не зависи от 
формата на трептене и пукнатината е само една, трите графики 
трябва да се пресичат в една точка(фиг. 4.4). Всъщност, при греда 
на две опори  поради симетрията на гредата пресечните точки са 
две. След получаване на   чрез уравнение (4.20) или (4.22) се 
изчислява относителната големина на пукнатината dc. В таблица 
4.2 са дадени грешките, които се получават при определяне на 
мястото и размера на пукнатината. 

 

       
         Фиг. 4.4. Типични графики на изменение на   спрямо  за 

първите три собствени форми 
 

4.4.2. МЕТОД II 

 
Фиг. 4.5. Типични графики на изменение на  dc спрямо  за 

първите две собствени форми 

0

20

40

60

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1





1

2

3

СЛУЧАЙ 6
=0,20

dc=0,250

0

20

40

60

80

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1





1

2

3

СЛУЧАЙ 14
=0,40

dc=0,250

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

dc



1

2

СЛУЧАЙ 6 =0,20
dc=0,250

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

dc



1 2

СЛУЧАЙ 14 =0,40
dc=0,250



ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УМОРА ПРИ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
АВТОРЕФЕРАТ 

47 

Таблица 4.3. Сравнение на изчислените и действителните място 
и големина на пукнатината – метод II 

 
С
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Действителни Изчислени 
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а 
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еш

ка
 

d c
   

   
 %

 

гр
еш

ка
 

  
   

 %
 

гр
еш

ка
 

d c
   

   
 %

 

1 

0,10 

0,125 11,5 -28,1 11,5 -19,1 
2 0,250 -24,7 23,4 -26,1 39,4 
3 0,375 - - - - 
4 0,500 - - - - 
5 

0,20 

0,125 3,8 -26,9 3,8 -17,8 
6 0,250 -0,2 -15,0 -0,2 -4,0 
7 0,375 -8,8 -3,1 -9,1 7,7 
8 0,500 -15,9 5,9 -16,7 11,6 
9 

0,30 

0,125 1,1 -25,5 1,1 -16,3 
10 0,250 1,0 -7,3 1,0 4,5 
11 0,375 -2,4 -6,0 -2,4 4,6 
12 0,500 -6,4 -1,6 -6,4 5,1 
13 

0,40 

0,125 0,3 -25,2 0,3 -15,8 
14 0,250 0,1 -15,2 0,1 -4,3 
15 0,375 -1,2 -10,5 -1,2 -0,1 
16 0,500 -3,8 -5,8 -3,5 1,4 
17 

0,50 

0,125 - - - - 
18 0,250 - - - - 
19 0,375 -5,2 -10,5 -4,5 -0,2 
20 0,500 -3,3 -7,0 -2,6 0,4 

Този метод използва само първа и втора форма на 
трептене на грeдата с пукнатина. За всяка от тези форми се 
начертава графиката на изменение на мястото на пукнатината  
спрямо големината dc (фиг. 4.5). Двете криви се пресичат в една 
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точка, чиито координати са мястото и размерът на пукнатината. 
Грешките, които се получват по този метод са дадени в таблица 4.3. 

4.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Съобразявайки граничните условия, решенията на 

правата и обратната задача лесно могат да се извършат и при 
други статически схеми. 

Правата задача е решена посредством ОДКМ в средата 
на програмния пакет MATLAB. Като краен резултат се получават 
честотите и формите на собствените трептения в зависимост от 
мястото по оста на гредата и коравината на заместващата 
ротационна пружина, с която се моделира пукнатина. При 
използвания метод за приблизително определяне на 
производните трябва да се държи сметка за броя възли в 
участъците. 

За решението на обратната задача са представени два 
метода. Тяхната точност зависи предимно от промяната на 
честотата на трептене на гредата с пукнатината спрямо честотата 
на гредата без пукнатина. Грешките се увеличават, когато 
пукнатините са близо до опорите и големината им е относително 
малка. Като цяло метод I дава по-добри резултати от метод II, 
чието решение е и по-сложно за прилагане. И при двата метода 
резултатите получени посредством зависимост (4.14) са с по-
голяма точност спрямо тези, получени чрез (4.16). 
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НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
1. Направен е обстоен анализ на специализираната 

литература за умора на материала – научни изследвания и 
нормативни документи. 

2. Съставена е функция „rainfl” в средата на MATLAB за 
двупараметрична схематизация на натоварването чрез 
метода на дъждовния поток, като е отразено последващото 
повторение на натоварването. Функцията може да се 
използва самостоятелно, без програмата “ODIDU”. 

3. Разработена е програма “ODIDU” в средата на MATLAB 
за изчисление на дълготрайността при еднокомпонентно 
случайно натоварване чрез ИДУ подхода. 

4. Програмата “ODIDU” изчислява дълготрайността и при 
еднопараметрична схематизация на натоварването чрез 
метода на дъждовния поток и правилото на Палмгрен-
Майнър за сумиране на повредата в съответствие с БДС 
EN 1993-1-9:2005. 

5. Направен е сравнителен числен анализ на товарния модел 
за еквивалентна повреда и натоварването от реални 
влакове при железопътна конструкция според БДС EN 
1991-2:2006. 

6.  Направен е сравнителен числен анализ на получените 
дълготрайности според ИДУ подхода и в съответствие с 
предписанията на ЕВРОКОД. 
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НАСОКИ ЗА БЪДЕЩИ РАЗРАБОТКИ 
1. Изследване на приложението на ИДУ подхода за 

многокомпонентна умора при строителните конструкции. 
2. Оценка на остатъчен експлоатационен ресурс на 

строителни конструкции при липса и при наличие на 
пукнатини. 

3. Проучване на вибрационните методи за откриване на 
пукнатини, приложими за строителните конструкции.  

 
 
 
 
 
 
 

ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТЕМАТА НА 
ДИСЕРТАЦИЯТА 

1. Д. Д. Киндова-Петрова, K. Младенов, Изчисление за 
умора на стоманени подкранови греди по Еврокод 3, 
Годишник на УАСГ, Свитък IX, том XLV, 2012-2013, 
Механика, 141-150. 
 

2. K. Младенов, Димитрина Киндова-Петрова, И. Иванов, 
Влияние на пукнатините върху динамичното реагиране на 
механични системи, Годишник на УАСГ, (под печат). 
 

3. Д. Киндова, К. Младенов, Едно изследване върху 
собствените трептения на греди с пукнатини, XIV 
Международна научна конференция ВСУ2014, том IV, 70-
75, ISSN:1314-071X. 
 

 
 



ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УМОРА ПРИ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 
АВТОРЕФЕРАТ 

51 

БЛАГОДАРНОСТИ 
Благодаря на проф. дн. инж Коста Младенов за отделеното 
време и ценните консултации по време на работата ми върху 
дисертацията. 

Благодаря на доц. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова за 
всичко, което направи за моето научно израстване през 
последните 11 години.  

Благодаря на семейството за подкрепата и специално на 
дъщеря ми за проявеното разбиране и търпение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


