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Дисертационният труд е с обем 142 страници основен текст, 6 страници списък на    

литература (111 заглавия) и съдържа 125 фигури, 82 формули  и 27 таблици. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Класическата земна механика дефинира състоянието на разрушение чрез якостен 

критерий. Този метод е подходящ при решаването на статични  гранични задачи, но 

при динамични задачи най-често се използва деформационен критерий. Тенденция в 

съвременната геомеханика е разработването и използването на модели за сеизмично 

поведение на почвени масиви, които могат да дадат развитието на деформациите във 

времето, на базата на които да се направи оценка за сеизмичната устойчивост на 

масива. В съответствие с изследванията на много автори (описани от Ishihara, 1996), 

геотехническите задачи се простират в широк спектър относно реализираните 

деформации на срязване - γ = 10
-7

-10
-1

. На Фиг. 1.1. са показани стойностите на 

деформациите при някои динамични въздействия, както и възможностите за отчитане 

на тези деформации при опитните методи  за определяне на динамични почвени 

параметри. 

10 10 10 10 10 10 10 10 γ-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Земетресения
Машини

Транспорт

Експлозионно въздействие

цикл. триаксиален апарат

резонантна колона

обикновен срязващ апарат

торсионен срязващ апарат

полеви методи ( и cross hole др.)

Причини за 
деформациите

Възможности 
на различните 
тестови методи

Граница на срязващите 
деформациии за линейно 
поведение

Граница на срязващите 
деформациии за 
разрушение  

Фиг. 1.1. Срязващи деформации при различни динамични въздействия и 

динамични опитни методи (Ishihara, 1996). 

Обект на интерес в дисертацията представлява деформационното поведение и 

устойчивостта на земни откоси при сеизмично въздействие. За целта е проведено едно 

цялостно изследване, включващо решаването на следните задачи: анализ на 

съществуващите методи за оценка на устойчивостта и деформациите на откоси при 

сеизмично въздействие; лабораторно определяне на динамични характеристики на 

глини от софийското поле; установяване на експериментални и теоретични 

зависимости за динамични параметри на глините; дефиниране на параметрите на 

физични (конститутивни) модели за динамичен анализ; числени моделни изследвания 

за сеизмичното поведение на откоси и анализ на влиянието на различни параметри 
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върху решенията; извършване на алтернативни решения за установяване на 

възможностите за приложение на числените модели при реални инженерни задачи; 

обобщение на резултатите и формулиране на препоръки за проектантската практика. 

Преводът на понятията от чужди езици е съобразен с наложилата се у нас 

терминология. За неутвърдените понятия на някои места е приложен буквален превод, 

а на други - превод по смисъл. Използвано е понятието „перманентни премествания‖ 

от буквален превод на „permanent displacement―, което по смисъл означава 

непрекъснато натрупващи се премествания. Понятието „инерционна устойчивост‖ 

следва да бъде разглеждано като устойчивост при действие на инерционни сеизмични 

сили  без да настъпва промяна на якостта на срязване на почвата. Много чужди автори 

използват за коефициента на сеизмичност означения, различни от наложилото се в 

България означение kc. За по-точно отразяване на авторския материал в дисертацията 

за коефициента на сеизмичност са използвани oще символите kh, kv, km, kа.  

 

1. ГЛАВА. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНЕРЦИОННА УСТОЙЧИВОСТ И 

ДЕФОРМАЦИИ НА ОТКОСИ ПРИ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

1.1. Видове сеизмична устойчивост на откоси. Интерпретация в 

нормативната база Еврокод 8 

1.1.1. Видове сеизмична устойчивост 

Сеизмичната устойчивост на откоси се дели на два вида: 

 Инерционна устойчивост – валидна е при почви, които не променят якостта си 

на срязване при земетръсно въздействие;  

 Устойчивост при отслабване на почвата вследствие на редукция на якостта на 

срязване при земетръсно въздействие, което се дължи се на генериране на 

порен натиск или проява на пластично течение. 

В дисертацията се разглеждат въпроси, свързани с инерционната 

устойчивост на откоси.  Не се третират случаите на редукция на якостта на 

срязване на почвата при сеизмично въздействие.  

Постановки в Еврокод 8 

В Еврокод 8 към въпроса за устойчивостта на откоси имат отношение следните 

параграфи: 

 Реагирането на откоси при земетръс трябва да се определи по един от следните 

методи: динамичен анализ (МКЕ); блокови методи; опростени квазистатични 

методи (когато няма резки нерегулярности в почвения масив и генериране на 

порен натиск); 
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 За квазистатичен анализ инерционните сеизмични сили, хоризонтална и 

вертикална, се определят по следния начин:  

FH =0,5 α S. W ;   (1.1) 

 , ако ;   (1.2) 

 , ако    (1.3) 

    Отчита се усилването на сеизмичното въздействие от топографията с 

коефициенти; 

 Перманентните премествания при земетръс, като експлоатационно гранично 

състояние, могат да се оценяват по метод на корав хлъзгащ се блок; 

 Отчита се редукцията на якостта на срязване вследствие на генериране на 

порен натиск, който се определя чрез изпитвания или от емпирични 

зависимости; 

 Изследване за втечняване във водонаситени несвързани почви се извършва по 

емпиричен метод чрез зависимости между измервания на място и напрежения 

на срязване при циклично натоварване; 

 За определяне на сеизмичните въздействия е необходимо да се съберат 

достатъчно геотехнически и геоложки данни за строителната площадка. 

Скоростта на сеизмичните вълни при значими обекти се определя чрез 

геофизични методи, а в останалите случаи – по емпирични методи;  

 За определяне на затихването се провеждат полеви или лабораторни методи. 

 Дадена е таблица с осреднени редуцирани стойности за коефициент на 

затихване D, скорост на сеизмичните вълни и модул на срязване G до 

дълбочина 20 m.  

1.2. Историческо развитие и анализ на методите за инерционна 

устойчивост на откоси 

1.2.1. Квазистатични методи за устойчивост на откоси 

1.2.1.1. Методи по теория на граничното равновесие 

Ламелни методи 

Хлъзгащата се маса от почвения масив се приема като твърдо тяло, разделя се на 

вертикални ламели и за определяне на отношението между якостта на срязване на 

почвата и хлъзгащите сили е необходимо да бъдат решени съвместно.  

Метод на кинематически съвместими елементи - базира се на силовото 

равновесие на кинематически съвместими корави елементи (блокове), получени от 

0,5V HF F  / 0,6vg ga a 

0,33V HF F  / 0,6vg ga a 
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дискретизацията на едно плъзгащо се недеформируемо тяло.  

1.2.1.2. МКЕ – процедура на φ, с редукция 

 Почвеният масив се изследва като деформируема среда, за която напрегнатото 

и деформирано състояние се определя с подходящ конститутивен модел; 

 Отчита се недренираното поведение на пластовете под вода, като водата се 

приема като несвиваем материал – коравината на почвата се формира от 

коравината на скелета и на несвиваемата вода (Minna Karstunen). 

1.2.1.3. Дефиниране на квазистатични коефициенти kh и kv 

 Методите за дефиниране на квазистатични сеизмични коефициенти kh и kv 

(съответно в хоризонтално и вертикално направление) могат да бъдат обобщени така: 

а) Определяне на kh и kv по емпирични данни 

Различни източници дават препоръчителни стойности, които варират в диапазона 

kh = (0,05 – 0,50), обобщени в (Kramer, 1996; Melo, 2004). Препоръчителните 

стойностите за kh и kv в Еврокод 8 се базират на тази методика.  

б) Определяне на kh и kv от динамичен анализ  

Прилагането на динамичен анализ усъвършенства решението, като дава 

възможност за дефиниране на функции за kh и kv във времето и по височина на 

откосния масив. На базата на тези функци в дискретни моменти от периода на 

земетръсното въздействие се дефинират квазистатични инерционни сили за хлъзгаща 

се почвена маса и се извършват решения по методите на граничното равновесие.  

Основни недостатъци на квазистатичните методи за сеизмичен анализ: 

    Геометрията на механизъма на разрушение предварително се приема; 

 Не отчитат фактора време и вълновия характер на земетръсното въздействие; 

    Базирани са на концепцията за коефициент на сигурност за устойчивостта, 

получен от условие само за силово равновесие на масива; 

 Не може да се отрази генерирането на порен натиск при земетръс. 

1.2.2. Методи за сеизмични перманентни премествания 

Преместванията, които се натрупват в периода на земетресението, се дефинират 

като перманентни, т.е. непрекъснато натрупващи се. Те не трябва да превишават 

съответните гранични стойности на премествания, нормирани за съоръжението при 

земетръсна комбинация на натоварване.  

В Design Guidance, 1997 се препоръчва анализът на перманентните 

премествания, като по-прецизен в сравнение с квазистатичните решения, да се 
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извършва като втора стъпка в случаите, когато от квазистатичния модел проверката за 

устойчивостта на откосното съоръжение не е удовлетворена.  

1.2.2.1. Теория на Newmark за хлъзгащ се корав блок 

Теорията на „хлъзгащия се корав блок‖ е в основата на редица методи за 

определяне на перманентните премествания на откосните почвени масиви при 

земетръс.  

Алгоритъмът на решение е илюстриран на Фиг. 1.2. На същата фигура с kmg е 

означено максималното ускорение на земната основа, получено от земетръсното 

въздействие, а с kcg – критичното ускорение, съответстващо на коефициент на 

сигурност Fs = 1, определен с квазистатичен метод. Перманентните премествания се 

получават след двойно интегриране на функцията на ускорението на хлъзгащата се 

почвена маса, разгледана като корав блок върху пластична основа, в участъците над 

критичното ускорение. Съществуващите решения по тази теория се представят в 

обобщени графики и емпирични корелационни зависимости на перманентните 

премествания в зависимост от параметри на земетръсното въздействие. Най-често 

използваните параметри са максималното ускорение на земната основа kmg, 

критичното отношение kc/km, максималната скорост на земната основа vm, 

доминиращият период Тm от спектъра на ускоренията на земетръсното въздействие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1.2. Определяне на перманентни премествания по теорията на Newmark 

 (схема според Cai & Bathurst, 1996) 
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1.2.2.2. Методи на “decoupled”(разделен) и “coupled”(осъвместен) анализ 

Тези методи отчитат деформируемостта на хлъзгащата се почвена маса при 

определяне на перманентните премествания на откоси. Концепцията на ―decoupled‖ 

анализа е определяне на сеизмичната реакция на откосния почвен масив чрез 

динамичен анализ, в който не се отчитат хлъзгащите премествания. След това се 

прилага методът на Newmark за получаване на преместванията на откоса въз основа на 

данни за ускоренията, получени от динамичния анализ. „Coupled‖ анализът е цялостно 

решение за сеизмичната реакция на деформируемия почвен масив, в която се включва 

и функцията на преместванията.  

1.2.2.3. Анализ и обобщение на методите за перманентни премествания 

 Ретроспекция и анализ на методите за перманентните премествания на откоси 

при сеизмично въздействие частично е правен от редица автори (Markuson, 1992), (Cai 

& Bathurst, 1996), (Kramer, 1996) и др. Трудове, в които е извършен анализ на 

усъвършенствани съвременни методи за перманентни премествания на база 

―decoupled‖ и „сoupled‖ анализи, са тези на (Bray 2007), (Jibson, 2007).  

1.2.3. Методи за динамичен анализ на откосни почвени масиви 

Чрез 1D, 2D и 3D числени модели, обикновено проведени по МКЕ, се извършва 

динамичен анализ на почвения масив, като сеизмичното въздействие се представя най-

често с акселерограма или спектър на реагиране. Получава се пълна картина на 

динамичната реакция на масива във времето, включваща функциите на напрежения, 

ускорения, премествания и др. Оценката за устойчивостта на откоса се извършва по 

деформационен критерий за релативните премествания на откоса, т.е. преместванията 

спрямо основата на разглеждания почвен масив, където е приложено сеизмичното 

въздействие.  

1.3. Конститутивни модели за сеизмичен анализ – теоретични изводи и 

динамични почвени параметри 

При динамично натоварване на почви зависимостта напрежения-деформации е 

нелинейна и представлява за един цикъл крива - хистерезисна примка и набор от 

последователни хистерезисни примки за целия период на натоварване. Този 

хистерезис отразява еласто-пластичните свойства на материала и свойството му да 

дисипира енергия. Тази зависимост се характеризира с две криви: първата е получена 

от съединяване на точките, които са върхове на хистерезисните примки при 

последователните цикли и се нарича „гръбнак‖ (backbone curve, skeleton); втората – 

„хистерезисна примка‖ (hysteresis loop) с клон на натоварване и клон на разтоварване 

за един цикъл. Параметрите на деформационното поведение на почвата, които се 

дефинират при този конститутивен модел, са (Фиг. 1.3): максимален модул на 
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срязване Gmax – началният наклон на кривата на гръбнака, секуш модул на срязване G 

– наклонът на правата, свързваща координатното начало и върха на примката; D – 

коефициент на затихване. 

 

Фиг. 1.3. Параметри на нелинеен хистерезисен конститутивен модел на почви 

при циклично динамично натоварване (Ishihara, 1996) 

 Линеен еластичен модел – параметри: E = Edyn, G = Gdyn, ; не се отчита 

редукцията на G модула, т.е. хистерезисното поведение на материала; 

 Еквивалентен еластичен модел – параметри: G0 = Gmax = f(’), G / Gmax = f(), D 

= f(), ; за всяка точка от почвения масив се работи с една итерирана коравина 

по време на земетръсното въздействие, съответстваща на максималната 

амплитуда на срязващите деформации;  

 Нелинеен хиперболичен модел – материалното поведение е еласто-пластично, 

зависещо от нивото на достигнатите срязващи деформации; кривата на 

„гръбнака‖ се апроксимира с хиперболична крива; работи се с променливи 

стойности за G-модула и коефициента на затихване D във времето; 

 Еластичен-идеално пластичен модел на Mohr-Coulomb – параметри: E = Edyn, G 

= Gdyn, , , с; не се отчита редукцията на G-модула; 

 HSM и HSsmall модели – еласто-пластични модели, отчитащи следните 

особености на деформационното поведение на почви: уякчаване при 

пластифициране, различна коравина при натоварване и разтоварване, 

състояние на разрушение; по-голяма коравина при малки срязващи 

деформации (при HSsmall); работят  с над 10 материални параметъра; 

 Хипопластични модели –модели, които симулират по-точно хистерезисната 

примка при натоварване и разтоварване. 
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1.4. Изводи и дефиниране на цели на изследването  

В България са проведени редица изследвания на динамичното поведение на 

строителните почви. Голям брой от тях са описани в (Хамова, 2005). Изследвани са: 

коефициентите на леглото в зависимост от вида почва; скоростта на разпространение 

на вълни в зависимост от водното съдържание; ефекти на виброслягане; модул на 

срязване и коефициент на затихване при големи деформации; ефекти от втечняване на 

пясъци. По-малко са изследванията за влиянието на параметрите върху устойчивостта 

на откоси. Не се срещат трудове, в които се препоръчва методика за изчисляване на 

перманентни премествания при откосни терени на свързани почви. 

От направения обзор на методите за инерционна устойчивост и деформации на 

откоси при сеизмично въздействие могат да бъдат направени следните изводи: 

1. Квазистатичните методи са популярни в инженерната практика. Те представят 

сеизмичното въздействие с един обобщен параметър (сеизмичен коефициент) и 

динамичната реакция  с друг обобщен параметър (коефициент на сигурност). Тези 

методи не са в състояние да дадат прецизна оценка на устойчивостта. 

2. Методите на перманентни премествания въвеждат деформационен критерий за 

устойчивостта на откоса. Те отчитат фактора време за промяната на отношението 

между съпротивителните и активните сили. 

3. Методите, които отчитат напрегнатото и деформирано състояние на масива, 

трасират много по-прецизно хлъзгателната повърхнина, поради което се счита, че 

дават по-достоверни резултати. 

4. Методите за динамичен анализ, преди всичко тези по МКЕ, дават най-пълна 

картина на динамичното поведение на откосните почвени масиви, притежават широки 

възможности за моделиране на задачата по отношение на геометрия, материали, 

натоварване, гранични условия. 

5. При динамично въздействие коравинните и якостни материални 

характеристики на почвата са променливи величини, зависещи от редица фактори – 

например достигнато ниво на напрежения и деформации и др. Изборът на материален 

модел (конститутивен модел) и дефинирането на неговите параметри е най-важната 

задача при провеждането на динамичен анализ. 

Въз основа на литературения обзор по темата, извършения анализ и направените 

изводи, са дефинирани следните цели и задачи на дисертационния труд: 

 Извършване на опитни изследвания с RC апарат с български почви (глини от 

софийското поле) за установяване на динамични почвени параметри, 

съответстващи на подходящи материални (конститутивни) модели при 

земетръсно въздействие. 

 Анализ на опитни резултати за начален „динамичен― модул на срязване, за 
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редукцията на модула на срязване с нарастване на срязващите деформации и за 

коефициент на затихване за глини от софийското поле. 

 Получаване на корелационни зависимости за модула на срязване и за 

коефициента на затихване. Съпоставка с аналогични данни от световната 

практика. 

 Установяване на големината на срязващите деформации, съответстващи на 

линейно поведение на почвата, чрез обработка на резултатите от опитите и 

моделиране на поведението на почвен образец в RC апарат.  

 Динамичен анализ на откосни съоръжения по МКЕ с приложение на 

съвременни конститутивни модели с цел калибриране на параметрите на тези 

модели.  

 Изследване на чувствителността на решенията в зависимост от 

геотехническите параметри на задачата и от предпоставките на числените 

модели. 

 Анализ на сеизмичната устойчивост на реални обекти. Препоръки за проектни 

методи и изчисления. 

2. ГЛАВА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ГЛИНИ ОТ 

СОФИЙСКОТО ПОЛЕ С RC АПАРАТ 

2.1. RC апарат „Бохум” – опитна постановка и процедура 

Резонантната колона (resonant column - RC) е лабораторен апарат за определяне 

на модул на срязване и коефициент на затихване за почви при малки до средни 

деформации. При този опит цилиндричен или пръстеновиден почвен образец се 

поставя в триосова камера, след което почвеният образец се натоварва с динамична 

(трептяща) аксиална или тросионална сила. Динамичното натоварване се получава 

вследствие на преобразуването на електромеханично трептене в механично. Честотата 

на електромагнитната (респективно на механичната) система може да се променя до 

получаването на първа резонансна форма на пробното тяло. При известни вече 

резонансна честота, геометрия на пробното тяло и гранични условия, се определя 

скоростта на разпространение на срязващите вълни, а от там и модулът на срязване на 

почвата при съответните деформации. При този опит по косвен или директен път 

може да бъде определен и коефициентът на затихване. Натоварването се прилага 

няколко пъти при различна големина на възбудителната сила и по този начин при 

различни деформации се определят началенят модул на срязване, редукция на модула 

на срязване и коефициентът на затихване (Ishihara, 1996).  
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2.1.1. Извеждане на параметрите  

Използваният апарат е от тип свободен край горе и долу, т.е. и горната 

(задвижваща) маса и долната (захващаща) маса са свободни да се ротират (Фиг. 2.1). 

Горната част на апарата често се нарича „възбудителна глава― и включва два 

динамични елемента. Всеки от тези елементи съдържа малка ускоряваща се маса. 

Ускорението се измерва посредством датчици за ускорение (поставени върху 

възбуждащата глава). При положение, че масата е известна, лесно може да бъде 

намерена и силата на възбуждане F(t). Посредством двоица сили се създава въртящ 

момент в цилиндричния почвен образец. Чрез датчиците за ускорение се определя и 

фазовото отместване u(t). Напрегнатото състояние, на което е подложена пробата, е 

преобладаващо изотропно.  

 

 

J0, JL и J са съответно масови инерционни 

моменти на: възбудителната глава, 

пробата и основата.  

а) б) 

Фиг. 2.1. Резонантна колона Бохум – а) снимка; б) схема 

Проведени са резонансни опити с 6 броя ненарушени проби от кватернерна глина 

от софийското поле, залягаща на дълбочина от 4,5 m до 6,0 m. За съответната геоложка 

разновидност са проведени стандартни изследвания за специфична плътност, 

коефициент на порите, зърнометрия, водно съдържание и атербергови граници. 

Почвата е класифицирана като прахова глина по EN ISO 14688-2:2004 с показател на 

пластичност PI = 34% и специфична плътност ρs = 2,67 g/cm
3
. Геометрията на всички 

проби е приблизително еднаква: дължина L = 210 cm; диаметър d = 100 cm, като при 

изчисленията на деформационните параметри те са определени с точност до 0,5 mm. 

Безконтактни 
датчици за 
преместване

Акселерометри

Ускорителна 
маса

Замасяващи 
кабели

 J0

 JL

 J
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2.1.2. Процес на изпитване 

Опитите се провеждат при изотропно натоварване на пробите. За стъпки на 

натоварване са избрани 50, 150, 300 kPa, въз основа на това, че изпитваните почви са 

били натоварени до около 100 kPa от геоложки товар. 

Вграждането на пробите става по стандартен метод (CEN ISO/TS 17892-8) за 

свързани почви като се обработват ядки, които се привеждат до точна цилиндрична 

форма. Снимка на пробата е показана на Фиг. 2.2. 

 

Фиг. 2.2. Снимка на цилиндрично пробно тяло за глина от софийското поле 

След поставянето на образеца във въздушната камера и изолирането му от 

околната среда, се прилага налягане в камерата, при което ще се изпитва почвеният 

образец. Срязващите деформации, при които се определя началният модул на 

срязване, са от порядъка на 10
-6

 и съответстват на линеен стадий на поведение на 

почвата. По-нататък следва процедура на консолидация, и повторно изпитване за 

начален модул на срязване и получаване на редукционна крива на модула на срязване 

G/Gmax при нарастващи срязващи деформации. След завършилото снемане на данни по 

описаната схема, пробата се „натоварва― до следваща стъпка на налягане в камерата. 

Необходимо е да се отчете, че ако размерът на срязващите деформации не надвишава 

прага на значимост на обемните деформации (volumetric cyclic treshold strain), в 

почвения образец не се предизвикват перманентни разрушения. Тази граница при 

повечето почви се достига едва при редукция на модула на срязване с 20 до 35% т.е. 

при 0,8Gmax – 0,65Gmax (Díaz-Rodríguez, 2008). Броят цикли преди преминаване на тази 

граница не оказва значимо влияние върху резултатите за модула на срязване и 

коефициента на затихване.  
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2.2. Резултати и зависимости за динамични параметри на глини от 

софйското поле, определени с RC апарат „Бохум” 

2.2.1. Резултати за модул на срязване Gmax 

Началният модул на срязване Gmax е отчетен при срязващи деформации γ от 

порядъка на 10
-6

. С достатъчна точност (около 1%) може да се счита, че този модул не 

се завишава при по-малки от тези деформации и се приема за максимален.  

Зависимостите на максималния модул на срязване от напрежението в камерата за 

всяка проба са показани на Фиг. 2.3. 

 

Фиг. 2.3. Начален модул на срязване в зависимост от напрежението в камерата 

Поради това, че апаратът позволява приблизително измерване на обемните 

деформации посредством безконтактни датчици за преместване, е възможно и 

отчитането на коефициента на порите след всяка консолидационна стъпка. 

Зависимостта за максималния модул на срязване от коефициента на порите е изведена  

на Фиг. 2.4.  

 

Фиг. 2.4. Максимен модул на срязване в зависимост от коефициента на порите 
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Таблица 2.1. Стойности на максималния модул на срязване в зависимост от 

натоварването и водното съдържание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.5. Зависимост на началният модул на срязване от водното съдържание, 

при различни напрежения 

  w, % 

σ0 , kPa 

100 150 300 

Gmax, MPa 

28.2 51.4 67.6 80.0 

22.8 70.9 88.5 108.7 

20.8 73.9 97.7 115.7 

27.0 58.6 74.0 88.4 

23.5 67.9 85.0 103.6 

21.5 67.7 91.3 112.9 
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В Таблица 2.1 и на Фиг. 2.5 са дадени стойности за Gmax в зависимост от 

напрежението в камерата σ0 и водното съдържание w на пробите. Проведеният линеен 

регресионен анализ за експерименталните данни показва задоволителна точност.  

2.2.2. Резултати за G /Gmax и D  

Редукционната крива на модула на срязване се получава като отношение на самия 

модул G при нарастващи срязващи деформации γ, към началния (максимален) модул 

на срязване Gmax . Получените резултати за глини от софийското поле проявяват 

редукция на модула на срязване с 20% при срязващи деформации γ = 2.10
-4

 и 

всестранен натиск σ0 = 50 kPa (Фиг. 2.6).  

 

Фиг. 2.6. Редукционна крива на модула на срязване при нарастване на 

срязващите деформации в логаритмичен мащаб при σ0 = 50 kPa  

 
Фиг. 2.7. Зависимост на коефициента на затихване при нарастване на срязващите 

деформации в логаритмичен мащаб при σ0 = 50 kPa 

На фиг. 2.7 са показани опитни резултати за коефициента на затихване D. 

Минималният коефициент може да бъде определен при срязващи деформации  

γ = 2.10
-5

. За изпитваните глини тази стойност е около 5,5%.  
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3. ГЛАВА. КОРЕЛАЦИОННИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА ГЛИНИ ОТ 

СОФИЙСКОТО ПОЛЕ НА БАЗА RC ОПИТИ 

3.1. Корелационни зависимости на база RC опити  

3.1.1. Корелационни зависимости за Gmax 

В литературата съществуват редица аналитични и емпирични формули за 

изчисление. Едни от най-често използваните формули имат следната структура:  

, 
  (3.1) 

където А е множител; F(e) – функция, която зависи от коефициента на порите; 

– главното ефективно напрежение, σ’v – ефективното 

вертикално напрежение; n – степенен показател.  

Има изведени корелационни формули за Gmax, в които участват и други параметри 

на почвата като сu, Ip, wL, K0, OCR. Направена е съпоставка на всички опитни  

резултати за Gmax с резултатите от редица формули, взети от литературата. Тя е 

представена в графичен и табличен вид (напр.Таблица 3.1). 

Таблица 3.1. Стойности за Gmax за проба 2 на глина от софийското поле, 

определен чрез изпитване с резонантна колона и чрез корелационни зависимости  
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Установено е най-добро съвпадение на опитните данни за Gmax с резултатите, 

получени след оптимизация на следната формула, дадена в европейския документ 

(RIVAS, 2011):  

,  
  (3.2) 

където w е водното съдържание на почвата; k степенен показател, който зависи от Ip, n 

= 0,5. Оптимизираната стойност за множителя в числителя е занижна с около 20% (от 

5150 на 4000). 

3.1.2. Корелационни зависимости за G /Gmax  

Съществуват редица аналитични корелационни зависимости за редукция на модула 

на срязване в зависимост от деформациите (G /Gmax – ), получени на база на 

хиперболично или експоненциално уравнение за гръбнака (Ishihara, 2003). Има и 

параметрични зависимости, в които параметрите се уточняват експериментално за  

конкретния вид почва – напр. формула на Davidenkov (Martin & Seed, 1982), (Zhang, et 

al. 2005). Популярна е и емпиричната формула на Ishihara & Zhang, 1993, цитирана от 

Kramer (1996), установяваща зависимост на редукцията на модула на срязване на 

почвата освен от главното ефективно напрежение и деформациите на срязване, и от 

показателя на пластичност Ip. 

Най-подходяща за изследваната глина от софийското поле е следната зависимост на 

Zhang et al., 2005: 

, при 

  (3.3) 

 

, където 
  (3.4) 

pa – атмосферното налягане 100 kPa;  α, k и γr1  са параметри, за които авторът дава 

препоръчителни стойности. 

Извършена е оптимизация на параметрите α, k и γr1  и за тях са предложени 

коригирани стойности, дадени в Таблица 3.2. Апроксимация на опитните резултати с 

теоретичната зависимост е показана на Фиг. 3.1. 

max 2

5150
.(OCR) . '

(0,3 5,1. )

k n
vG

w




max

1

1
r

G

G 





  
   
   

0
1

'
.

k

r r

ap


 

 
  

 



ИНЕРЦИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ДЕФОРМАЦИИ НА ОТКОСИ ПРИ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

   20    

 Таблица 3.2. Параметри на модела на Zhang et al., 2005 за глина от 

софийското поле 

Параметри α k γ 

Zhang et al., 2005 0.91 0.184 0.00113 

Коригирани 0.93 0.15 0.0014 

 

 

Фиг. 3.1. Редукция на модула на срязване - сравнение на опитните резултати с 

тези по (Zhang et al., 2005) при коригирани параметри α, k и γr1   

 

В световен мащаб са получени и редица корелационни зависимости за редукция на 

модула на срязване, представени в графичен вид. За глини са подходящи графиките, 

очертаващи диапазона на изменение на модула на срязване в зависимост от показателя 

на пластичност на почвата Ip. Графичните зависимости на (Vecetic&Dobry, 1991) са 

едни от най-подробните и често цитирани. Те, както и резултатите на други автори, 

установяват сравнително тесни граници на изменение на G/Gmax при глини в 

зависимост от Ip. Приложени за изследваните софийски глини с Ip = 34%, те показват 

много добро съвпадение с експерименталните резултати и дават възможност за 

екстраполация на експерименталните резултати (фиг. 3.2). 
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Фиг. 3.2. Сравнение между опитни редукционни криви с тези, дадени от 

(Vecetic&Dobry, 1991) 

3.2. Обратен анализ на опитните данни посредством динамичен модел на 

RC апарата. 

След провеждане на опитите и въз основа на изведените резултати е изработен и 

калибриран 3D модел на опитната постановка по метод на крайните елементи с 

програмата Abacus. Същият модел може да отрази и независимо решение на задачата 

за разпространение на вълните в пробата.  

3.2.1. Параметри на материалите 

Параметрите на моделирания опит съответстват на измерените в пробата за 

стъпка на натоварване 50 kPa. Отчетеният при този опит модул на срязване е 

G = 57,86 MPa.  

3.2.2. Гранични условия  

 Само инерционните характеристики на 3-те основни елемента на апарата имат 

отношение към ротационната степен на свобода. Приема се, че опитната постановка е 

подпряна изцяло и не може да генерира премествания във вертикално направление. 

Основата е подпряна и в радиално направление спрямо оста на въртене. Актуаторът 

(възбудителната глава) е оставен да се движи свободно в хоризонтална равнина.  

3.2.3. Въздействие 

Възбудителното въздействие за модела е представено чрез двоица сили на 

разстояние 0,4 m, еквивалентно на това в апарата. Модалният анализ показва честота, 

която е много близка до тази на опита (разлика под 0,5%). За конкректния модел е 

прието въздействието да има честота, съвпадаща с тази от модалния анализ. Това се 
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налага поради желанието за постигне на ефект, максимално близък до резонансния 

случай.  

3.2.4. Резултати 

В решението на задачата основна цел е постигане на съответствие между опитни 

и моделни резултати. Ротацията може да бъде онагледена чрез максималните 

премествания за една стъпка във времето. За актуатора (възбудителна глава) и пробата 

тези премествания са показани на Фиг. 3.3. Максималните стойности на тези 

премествания съответно са 0,44 mm и 0,10 mm.  

 
Фиг. 3.3. Максимални премествания в (mm) на възбудителната глава и в пробата 

При линеен модел въз основа на максималните ръбови премествания могат да 

бъдат еднозначно определени срязващите деформации. За ръба на пробата те са равни 

на 5,11.10
-4

. При обемно осредняване за цялата проба се получават 2 пъти по-малки 

деформации, т.е. 2,55.10
-4

. Тази стойност е близка до измерената при провеждане на 

опита, а именно 2,20.10
-4

. 

 При така получените резултати могат да бъдат оценени и тангенциалните 

напрежения в пробата. Максималната им стойност не надхвърля 30 kPa.  

3.2.5. Заключение 

От калибрирания модел и лабораторните опити са получени приблизително 

еднакви стойности за премествания и деформации на почвената проба. Това 

потвърждава тезата за линейно поведение на материала в изследвания участък на 

срязващи деформации. Както е отбелязано при обработката на опитните данни, 

редукцията на модула на срязване до около 0,8 от максималния се извършва изцяло по 

линеен закон. Ако срязващите деформации не надхвърлят стойност, предизвикваща 

редукция на модула на срязване с повече от 0,8, е препоръчително моделирането на 

процеси и явления в почвата да става с еластични материални модели. 
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4. ГЛАВА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА ГЛИНИ ОТ 

СОФИЙСКОТО ПОЛЕ ОТ ТРИОСОВИ ИЗПИТВАНИЯ С 

ДОПЪЛНИТЕЛНО РОТАЦИОННО ЦИКЛИЧНО ВЪЗДЙСТВИЕ.  

4.1.  Опити с триосов апарат с допълнително циклично торсионално 

въздействие 

4.1.1. Използвана апаратура и провеждане на опита 

Ограничената зона на деформации на почвената проба при изпитванията в 

резонантния апарат налага необходимостта от допълнителни опити за получаването на 

по-пълни статични и динамични деформационни характеристики на изследваната 

глина от софийското поле. За целта е използвана съществуваща в катедра 

„Геотехника‖ на УАСГ апаратура за торсионно циклично натоварване на почвен 

образец в стандартна триосова камера. Уредът е разработен като част от 

дисертационния труд на Тодоров (2011). Честотата на ротационното въздействие е 

11,5 Hz, а амплитудата на срязващитe деформации e 0,1%. 

Проведени са консолидирани недренирани изпитвания на серия образци съгласно 

изискванията на ISO/TS 17892-9:2004. Получени са експериментални деформационни 

зависимости, от които са определени началният (тангентен) модул на линейна 

деформация Е0 и модулът на линейна деформация при 50% от якостта на срязване Е50. 

Приложена е теорията на еластичността за определяне на коефициента на Poisson ν и 

модула на срязване G в диапазон на деформации на срязване 0,5% - 10%.  

Параметрите на почвените проби и изпитванията са дадени в Таблица 4.1.  

Таблица 4.1. Таблица с параметри на почвените проби и триосовите опити  

Лаб № 
Kоеф. на 

порите 

Eстествено 

водно 

съдържание 

Диаметър Височина Всестранен 

натиск 

Проведен опит 

  - % cm cm kPa - 

24-1 0.62 21 6.99 15.3 150 UD* 

36-2 0.74 24 6.92 15.5 150 UD циклично** 

27-3 0.70 21 6.99 15.6 150 UD циклично 

21-4 0.73 21 7.00 15.1 150 UD циклично 

35-5 0.71 20 7.00 15.8 300 UD 

26-6 0.64 19 7.00 16.0 300 UD циклично 

13-7 0.73 22 6.98 16.1 300 UD циклично 

*UD – консолидирано, недренирано триосово изпитване, **UD циклично – консолидирано, 

недренирано триосово изпитване с допълнително усуквателно циклично натоварване 
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Фиг. 4.1. Образец от глина от софийското поле преди вграждане и вграден в 

апарата за триосово изпитване 

4.1.2. Анализ на получените резултати 

 Резултати за деформационни параметри 

Деформационните криви за образците от Таблица 4.1 са дадени на Фиг. 4.2, а 

стойностите на получените модули на деформация  – в Таблица 4.2. 

Таблица 4.2. Начален деформационен модул и модул при 50% от якостта на 

срязване за глини от софийското поле, определени от триосови опити 

Лаб № Начален модул Е0 Модул при 50% от якостта на срязване  Е50 

  kPa kPa 

24-1 28500 18750 

36-2 16500 8523 

27-3 15500 1091 

21-4 17000 9615 

35-5 28400 12400 

26-6 17000 10182 

13-7 15000 9524 
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* 1-150s  проба 1; всестранен натиск 150 kPa; s-стандартно триосово изпитване; 

** 2-150d  проба 2; всестранен натиск 150 kPa; d-триосово изпитване с циклично 

динамично въздействие; 

Фиг. 4.2. Деформационни криви от триосови изпитвания на глини от софийското 

поле: aбсциса – надлъжни деформаци (%); ордината – девиатор (kPa) 

На Фиг. 4.3 са показани зависимости за коефициента на Poisson ν. Високите 

стойности за ν в порядък 0,48 – 0,49 съответстват на недренираното поведение на 

почвата с теоретичен коефициент на Poisson νu = 0,5.  

 

Фиг. 4.3. Коефициент на Poisson в зависимост от надлъжните деформации при 

триосово изпитване 
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След оценката на деформациите и модулите на срязване е направена сборна 

графика на данните от резонансния апарат и от триосовите динамични изпитвания за 

получаване на обща крива за редукцията на модула на срязване спрямо големината на 

срязващите деформации. Получените данни за глините от софийското поле са 

нанесени върху кривите от Kokusho et al., 1982, изведени за подобни почви (Фиг. 4.4).  

 

 

Фиг. 4.4. Графики за модула на срязване в зависимост от деформациите, 

получени от резонантната колона и от триосовия апарат, съпоставени с 

емпирична зависимост по Kokusho et al., 1982 

Както е описано в литературата, така и тук се забелязва тенденцията модулите на 

срязване, определени с триосов апарат, особено при ниските стойности на 

деформация, да са по-ниски от тези, определени с торсионен апарат. Резултати за 

модулите на срязване от триосови изпитвания могат да бъдат използвани при 

стойности на срязващите деформации над 1%. 

Въз основа на проведените експериментални и теоретични изследвания за 

глините от софийското поле, както и на база на съществуващите литературни данни за 

подобни почви, се констатира наличието на сравнително тясна полоса на вариация на 

графиките за редукция на модула на срязване. Този факт потвърждава възможността 

модулите на срязване да се определят с достатъчна точност от съществуващи 

корелационни зависимости. 
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 Резултати за параметри на якостта на срязване 

За получаване на якостните параметри на глините от проведените триосови опити 

е използвана теорията за „траектория на напрегнатото състояние― (Stress Path Method), 

Получените резултати са поместени в Таблица 4.3 и на Фиг. 4.5. Констатира се 

незначително изменение на ъгъла на вътрешно триене и почти двойно намаляване на 

кохезията вследствие на допълнителното динамично натоварване. 

Таблица 4.3. Параметри на якостта на срязване  

Параметър Дименсия Стандартен триосов 
Триосов опит с циклично 

въздействие 

  Ефективни Пълни Ефективни Пълни 

Ъгъл на вътрешно 

триене 
° 23 16 24 14 

Кохезия kPa 30 17 17 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4.5. Траектории на напрегнатото състояние за глина от софийското поле: 

 (а) при стандартни триосови опити; (б)  при допълнително ротационно 

натоварване  

5. ГЛАВА. ЧИСЛЕНО МОДЕЛИРАНЕ НА ИНЕРЦИОННА УСТОЙЧИВОСТ И 

ДЕФОРМАЦИИ НА ОТКОСИ ПРИ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Проведени са решения на числени компютърни модели за сеизмична устойчивост 

на откоси с цел да бъдат изследвани следните фактори, влияещи върху оценката на 

устойчивостта: (1) видът на изчислителния метод – квазистатичен анализ, динамичен 

анализ, анализ на перманентни премествания на откоса; (2) материалните 

характеристики на почвената среда; (3) геометрията на откосното съоръжение; (4) 

параметрите на сеизмичното въздействие. В отделните видове числени модели са 

направени целенасочени вариации на някои входни параметри за установяване на 

тяхното влияние върху сеизмичното реагиране и устойчивостта на откоса. Числените 
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модели са съставени с помощта на програмните продукти PLAXIS 2D и GeoStudio.  

 На фиг. 5.1 е представен в най-общ вид алгоритъмът за изследване на 

сеизмичната устойчивост на откоси.  

 

 

Фиг. 5.1. Постановка на задачата за числено моделиране на откоси 

5.1. Числени решения в PLAXIS 2D. Вариране на параметри на решенията 

5.1.1. Базов модел и параметри на използваните материални модели в 

PLAXIS 2D. 

 Геометрия 

Геометрията на базовия модел с характерни точки, в които ще бъдат 

проследявани резултатите от решенията, е представена на Фиг. 5.2.  

 

Фиг. 5.2. Геометрия на базовия модел 

 Въздействия 

Изчислителен 

метод /
Числен Модел

Геометрия

Въздействия

Материални параметри

Fs

Ux SLS

Параметри на 
задачата

Решение
Интерпретация 

в EC7
Резултат

ULS

10 m 

20 m 

35-100 m 50 m 

ax(t) m/s2 

20 m 
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Анализите са проведени основно с две акселерограми. Те са реални записи на 

земетресения в района на Балканския полуостров, които са подбрани така, че да се 

различават по честотен състав. Първият запис е на високочестотното земетресение в 

Каламата, Гърция, 1986 г., с максимално ускорение PGA = 0,21g и честота над 3 Hz. 

Вторият запис е на нискочестотното земетресение във Вранча, Румъния, 1976 г., PGA 

= 0,19g, с честота под 1 Hz. За някои решения е използвана и допълнителна 

акселерограма от програмния продукт GeoStudio с честота 2,2 Hz, скалирана също до 

PGA = 0,27. 

 Параметри на материалите 

Програмата PLAXIS 2D предоставя възможност за прилагане на различни 

материални (конститутивни) модели за почви. В настоящето изследване за описване 

на поведението на почвата са използвани следните материални модели: Модел на 

линейно-еластичен  материал  (LE); Модел  на  идеален  еласто-пластичен  материал  с  

Таблица 5.1. Входни параметри за материалните модели, използвани в Plaxis 

критерий на Mohr-Coulomb (MC) и с допълнителен вариант на завишена коравина на 

материала (MC к.); Модел на eласто-пластичен материал с уякчаване (HSM); Модел на 

eласто-пластичен материал с уякчаване с отчитане на коравината при малки 

Материален модел   LE MC MC к. HSM HSsmal

l 

Обемно тегло γn kN/m3 19 19 19 19 19 

Об. тегло –водонаситена почва γr kN/m3 21 21 21 21 21 

Модул на деформация (еластичен) E' kN/m2 10500 10500 42000 - - 

Оедометричен модул Eoed kN/m2 - - - 10500 10500 

Модул при 50% от якостта E50 kN/m2 - - - 10500 10500 

Модул при разтоварване Eur kN/m2 - - - 42000 42000 

Модул на срязване G kN/m2 - - - - - 

Начален модул на срязване G0 kN/m2 - - - - 80000 

Коефициент на Poisson ν' - 0.3 0.3 0.3 - - 

Коеф. на Poisson при разтоварване νur - - - - 0.2 0.2 

Срязващи деформации при 0.7 от 

редукция на модула на срязване 

γ0.7 - - - - - 0.0003 

Референтно напрежение pref kPa - - - 100 100 

Параметър m m - - - - 0.67 0.67 

Параметър Rf  Rf - - - - 0.9 0.9 

Коефициент на преуплътняване OCR - - - - 1 1 

Кохезия c kPa 11 11 11 11 11 

Ъгъл на вътрешно триене φ ° 27 27 27 27 27 
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деформации (HSsmall). Осреднените стойности на параметрите на глини от 

софийското поле, използвани в моделите, са дадени в. 

5.1.2. Вариране на материалния модел на почвата на откоса 

С цел да бъде проведен сравнителен анализ между решенията, базовият откос е 

изследван за едно основно земетръсното въздействие - Каламата, Гърция. 

В Таблица 5.2 са показани стойностите на коефициента на сигурност от 

квазистатичен сеизмичен анализ при различни стойности на PGA и при различни 

материални модели МС, МС к., HSM, HSsmall. 

Таблица 5.2. Коефициенти на сигурност за базовия модел 

Вид анализ 
`Fs при материален модел 

LE MC MC к. HSM Hssmall 

Статичен - 1.804 1.801 1.801 1.808 

Квазистатичен PGA 0.19 - 1.475 1.470 1.469 1.475 

Квазистатичен PGA 0.21 - 1.430 1.425 1.427 1.427 

Квазистатичен PGA 0.27 - 1.347 1.342 1.345 1.341 

 При динамично решение с линейно-еластичния модел не се натрупват 

премествания на откоса в края на земетресението. При еласто-пластичните материални 

модели се натрупват перманентни премествания. По нататък е разгледана 

чувствителността на решенията на по-сложните модели към тези параметри. При 

модела  HSM  се  натрупват  най-големи премествания – 6 cm. При  модела  Hssmall  се  

 

Фиг. 5.3. Сравнение между материалните модели по отношение на натрупани 

премествания при върха на откоса 

получават 2,5 пъти по-малки премествания спрямо тези в модела HSM, тъй като в него 

се отчита наличието на малки срязващи деформации по време на земетръсното 

въздействие и по-големи начални модули на срязване при тези деформации.  
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От сравнителния анализ може да се заключи, че при квазистатичните решения с 

процедура на редукция на φ, с използваните материални модели практически не дават 

съществени разлики в оценката на устойчивостта на откоса. Препоръчва се да се 

използва моделът на Mohr-Coulomb. Когато при квазистатичен анализ се следи и за 

деформационен критерий, е необходимо да се използва по-сложен материален модел. 

Относно въпросът за избор на материален модел при динамичен анализ, може да се 

счита, че най-подходящ е моделът HSsmall, поради факта, че той оценява най-

правилно поведението на почвата при сеизмично въздействие. 

5.1.3. Вариране на материалните параметри 

Варирането на началния модул на срязване Gmax е извършена по следната схема: 

базова стойност 80 000 kPa, два пъти редуцираната базова стойност – 40 000 kPa и два 

пъти завишената базова стойност – 160 000 kPa. Всички останали параметри не се 

променят. Графика на релативното преместване на връхната точка А на откоса в 

зависимост от началния модул на срязване е представена на Фиг. 5.4. Началният 

модул на срязване значително влияе върху големината на преместванията – при 

четирикратно увеличаване на модула на срязване преместванията се редуцират над 10 

пъти.  

 
Фиг. 5.4. Зависимост на преместването на точка А на откоса от вариацията на 

началния модул на срязване, получена от земетресение Каламата, Гърция 

Аналогично на фиг. 5.5 са представени и резултати за премествания във функция 

от модула на деформация при 50% от якостта на срязване Е50. Чувствителността на 

модела към този параметър е относително ниска по отношение на динамичните 

перманентни премествания. При четирикратно нарастване на модула Е50, 

преместването на откоса намалява 1,25 пъти.  
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Фиг. 5.5. Зависимост на преместването на точка А на откоса от вариацията на 

модула Е50, получени от земетресение Каламата, Гърция 

Фиг. 5.6 показва чувствителността на модела към модула на разтоварване Еur. 

Ясно е изразена линейната зависимост към този параметър, като при четирикратно 

нарастване на модула Еur, преместването на откоса се увеличава 2 пъти.  

 

Фиг. 5.6. Зависимост на преместването на точка А на откоса от вариацията на 

модула на разтоварване, получени от земетресение Каламата, Гърция 

Софтуерът предлага функция „изключване на опъна― или промяната на опънната 

якост. Установено е, че влиянието на този параметър върху перманентните 

премествания при земетръс за изследваните почви е минимално - под 8 % . 

5.1.4. Вариране на вида на земетресението 

На Фиг. 5.7 са изведени резултати за релативните премествания на точка А при 

трите вида земетресения. Земетресението Вранча показва драстично нарастване на 

преместванията, което се обяснява със състояние на откоса близко до резонанс. 

Собствената честота на откоса може да бъде определена по формулата (Kramer, 1996): 
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 , 
  (5.1) 

където vs e скоростта на разпространение на срязващите вълни в масива, а H – 

височината на откоса.  

Собствената честота на трептене на откоса е приблизително 1,15 Hz и тя е близка 

до преобладаващата честота от 1 Hz на земетресението Вранча.  

 

Фиг. 5.7. Релативно преместване на точка А при различни земетресения. 

5.1.5. Вариране на вида геометрията на откосното съоръжение 

Проведен е анализ за перманентни премествания и при насип. Геометрията на 

насипа е съответстваща на откоса, но са избрани 2 огледални склона с отстояние 15 m 

при върха насипа.  

 

Фиг. 5.8. Релативно преместване в петата на насипа при различни земетресения 

По-големите премествания в края на земетресенията се реализират в основата на 

откоса, а не при върха, тъй като в основата се реализират по-големи хоризонтални 

напрежения (Фиг. 5.8). 

1
4

sv
f

H
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5.2. Числени решения за вариране на параметрите в GeoStudio (2D) 

5.2.1. Решения с ламелни методи  

За базовия откос от Фиг. 5.2 тук са проведени квазистатични решения с ламелни 

методи при сеизмичен коефициент 0,27, като е изследвано влиянието на следните 

параметри върху решенията: отчитане на междуламелните сили; формирането на 

вертикална пукнатина при върха на откоса; якостните параметри на почвата. 

Отчитането на срязващите междуламелни сили в решението на Morgenstern-Price не 

оказва съществено влияние на коефициента на сигурност. Неотчитането на 

междуламелните сили по Fellenius води до 7% по-консервативна стойност за 

коефициента на сигурност. Влиянието на отчитането на вертикална пукнатината върху 

коефициента на сигурност Fs е незначителна – по-малко от 1%. При вариране на 

якостните параметри φ, c се променя геометрията на хлъзгателната повърхнина. 

5.2.2. Решение за устойчивостта на откоса по Метод на перманентни 

премествания на базата на Линейно-еластичен динамичен анализ 

Извършени са решения за перманентни премествания на откоса по метод на 

Newmark за корав хлъзгащ се блок със сеизмични натоварвания от скалирани 

акселерограми за земетресенията Каламата, Вранча и от акселерограма GeoStudio. 

Резултати от решенията са дадени в Таблица 5.3, Фиг. 5.9 и Фиг. 5.10. 

Таблица 5.3. Резултати от Линейно-еластичен динамичен анализ и метод на 

Newmark за перманентни премествания 

 

Акселерограма 

PGA 

Max спектрално 

ускорение в т. А 

(g) 

Max релативно 

ускорение в т. А 

(g) 

Max релативно 

преместв. в т. А 

(cm) 

Перманентно 

преместване 

(cm) 

Geostudio 0,27g 0,48 0,70 6,0 4,8 
Kalamata 0,27g 0,38 0,80 5,5 2,7 
Kalamata 0,21g 0,30 0,60 4,2 0,2 
Vrancha 0,27g 0,37 0,75 5,2 1,6 
Vrancha 0,19g 0,26 0,50 3,8 0,2 

 

Могат да се направят следните изводи: 

 При линейно-еластичен динамичен анализ максималните релативни 

премествания на откоса по време на земетресението и перманентните 

премествания в края на земетресението линейно зависят от спектралното 

ускорение на откоса.  

 Перманентните премествания се корелират с максималните релативни 

премествания на откоса чрез линейна зависимост в логаритмичен мащаб. 
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 В модела на Newmark за перманентни премествания, определени на база на 

динамичната реакция на масива като Линейно-еластична среда, меродавен 

фактор за преместванията е големината на максималното спектрално 

ускорение, което съществено се влияе от стойността на PGA. 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.9. Зависимости за преместванията на откоса от спектралното ускорение 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.10. Зависимост между перманентните премествания на откоса и 

максималното релативното преместване на т. А в логаритмичен мащаб 

6. ГЛАВА. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЧИСЛЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА 

СЕИЗМИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА РЕАЛНИ ОБЕКТИ 

В настоящата глава са приложени различни изчислителни модели за оценка на 

сеизмичната устойчивост на реални обекти. Целта е да бъдат извършени анализи на 

решенията на сложни задачи по отношение на геометрия, натоварване, геоложки 

условия и др., въз основа на които да се направят препоръки за приложение на 

моделите в инженерната практика. 
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6.1. Стръмен откос на земното тяло на АМ „Струма” 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6.1. Схема на геометрията на откоса 

Прахови и песъчливи глини с характеристични параметри според Таблица 6.1. 

Таблица 6.1. Почвени свойства 

 
Вид почва 

γ 

kN/m
3 

φ 

deg 

с 

kPa 

1 Кафяво-зелена песъчлива глина 18,2 28,5 53,4 

2 Кафява песъчлива глина 19,8 28,0 39,2 

3 Жърто-кафяви прахови глини 19,5 32,5 32,9 

4 Сиво-кафяви твърди прахови гл. 19,1 31,5 35,0 

6.1.1. Изследване с ламелни методи по теория на граничното равновесие 

Приета е стойността = 0,27, тъй като обектът се намира в гранична зона на 

области с =0,23 и =0,32, съгласно БДС-EN. 

a) б)  

Фиг. 6.2. Земетръсна комбинацияÖ a) Bishop Fs = 0,764; M-P Fs = 0.741; б) Bishop 

Fs = 0,889; M-P Fs = 0.893 

gRa

gRa gRa
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Въз основа на проведените решения са направени следните изводи: 

 Проверката за земетръсна устойчивост не се удовлетворява. 

 Най-неблагоприятните хлъзгателни повърхнини са глобални. Те се простират 

на дължина по-голяма от 200 m и височина на склона над 60-70 m и не са 

вероятни.  

 За локални повърхнини в горната част на откоса проверката също не се 

удовлетворява. 

6.1.2. Квазистатично решение за сеизмична устойчивост по МКЕ - 

метод на φ, с редукция чрез програма PLAXIS 

Най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина е локална в участъка CD. Като 

геометрия тя е по-плитка в сравнение със съответната, получена по ламелните методи. 

Коефициентът на сигурност е по-висок с около 10% в сравнение с този по ламелните 

методи.  

6.1.3. Оценка на сеизмичната устойчивост чрез линеен динамичен анализ по 

МКЕ с програма GeoStudio и метод на Newmark за перманентните 

премествания в участък CD на откоса 

 Перманентните премествания при отделните анализи получават следните 

стойности (Фиг. 6.4): Каламата – 22 cm; Вранча – 65 cm; GeoStudio – 58 cm. 

Този резултат кореспондира с картината на средното ускорение на хлъзгащото 

се тяло във времето (Фиг. 6.3) – при резките скокове на ускорението се 

реализират перманентни премествания; 

 Получените стойности на перманентни премествания са индикация, че откосът 

в участъка CD е неустойчив. За този откосен терен земетресението Вранча е 

най-разрушително. 

         

Фиг. 6.3. Средно ускорение на хлъзгащото се тяло в участък CD при записи: 

Каламата PGA = 0,21g; Вранча PGA = 0,19g; GeoStudioPGA = 0,27g 
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Фиг. 6.4. Перманентни премествания на участък CD при записи:  

Каламата PGA = 0,21g; Вранча PGA = 0,19g; GeoStudio PGA=0,27g 

 

6.1.4. Оценка за сеизмичната устойчивост на откоса на база на 

динамичен анализ с еласто-пластичен модел за почвата HSsmall 

На Фиг. 6.5 са представени резултати за релативните премествания по височина 

на участъка CD от откоса. Реализират се премествания по-големи от 40 cm, което е 

индикация за разрушение на откоса в този участък. Този извод се налага и от анализа 

на натрупаните срязващи деформации по време на земетръсното въздействие (Фиг. 

6.5) – те достигат стойности  >3%  и трасират ясно очертана хлъзгателна повърхнина.  

 
Фиг. 6.5. Релативни премествания  в участък CD при земетресения:  

Каламата PGA = 0,21g; Вранча PGA = 0,19g 



ИНЕРЦИОННА УСТОЙЧИВОСТ И ДЕФОРМАЦИИ НА ОТКОСИ ПРИ СЕИЗМИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

   39    

 

 Фиг. 6.6. Натрупани срязващи деформации в откоса при земетресение  

Вранча PGA = 0,19g 

6.2. Земнонасипна дига на р. Дунав при гр. Силистра  

6.2.1. Геотехнически условия и конструктивни решения 

Изследва се сеизмичната устойчивост на брегоукрепителна дига на р. Дунав с 

височина   11 m – 13 m   в   района   на  гр.  Силистра  по   квазистатични   методи   при 

Фиг. 6.7. Варианти на конструкцията на дигата  

  

 
Вариант І  

 
Вариант ІІ  

 
Вариант ІІІ 
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сеизмичен коефициент kh = 0,15 при три варианта на конструкцията, схематично 

показани наФиг. 6.7. Вариант І е първоначалният проектен вариант, вариант ІІ е с 

допълнителна подложка от скален материал с дебелина 1 m, вариант ІІІ е с 

допълнителна берма. Материалите за изграждане на дигата са несвързани почви с 

характеристики, посочени в Таблица 6.2. Естествената земна основа е изградена от 

глини и глинести пясъци – пластове 6-10. Изследването за устойчивостта на откоса се 

извършва при ниско ниво на водите на р. Дунав.  

Таблица 6.2. Физико-механични характеристики на почвените материали 

№ Материали на дигата 
γ 

(kN/m
3
) 

φ 

(deg)
 

с  

(kPa) 

1 

2 

3,3’ 

4 

5 

Дунавска баластра 

Трошен камък 

Несортиран скален материал 

Баластра 

Пясък 

20 

20 

21 

20 

20 

35 

35 

38 

35 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

6.2.2. Методи на изследване и механизъм на разрушение 

Приложени са ламелни методи и метод на φ,  с – редукция по МКЕ. Най-

неблагоприятните хлъзгателни повърхнини са показани на Фиг. 6.8.  

Ламелните методи трасират кръговоцилиндрична хлъзгателна повърхнина. 

Хлъзгателната повърхнина преминава през тялото на дигата и само в долната си част 

пресича глинести пластове на естествената земна основа. При конструкция на дигата 

вариант ІІ (с подложка) най-неблагоприятната хлъзгателна повърхнина е по-широка и 

по-дълбока в сравнение с тази при решение на вариант І и преминава под подложката, 

обхващайки по-голяма площ от естествената земна основа. При конструкция на дигата 

вариант ІІІ (с берма) хлъзгателната повърхнина достига до терена пред петата на 

бермата.  

При решенията по МКЕ за варианти на конструкция І и ІІ се образуват глобални 

повърхнини в тялото на дигата, които като форма са криволинейни, но с по-малка 

кривина от кръговоцилиндричните. Освен това те са разположени само в материала на 

дигата и опират в петата на дигата при бетоновия опорен блок, без да навлизат в 

естествената земна основа. Изграждането на подложка при вариант ІІ практически не 

променя решението спрямо вариант І, тъй като механизмът на разрушение остава 

същият. При вариант ІІІ на конструкция на дигата не се формират глобални 

хлъзгателни повърхнини. Потенциалният механизъм на разрушение се свежда до 

образуване на локални повърхнини на хлъзгане в горната част на дигата при 

укрепването с подпорна стена.  
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(а) (б) 

Фиг. 6.8. Най-неблагоприятни хлъзгателни повърхнини (а) По ламелен метод на 

Morgenstern-Price; (б) По метод на φ, с – редукция по МКЕ 

6.2.3. Сравнителен анализ на решенията 

Стойностите на коефициента на сигурност Fs от решенията по МКЕ са по-високи 

спрямо тези от решенията с ламелните методи. Вариант І и вариант ІІ на конктрукция 

на съоръжението имат еднакви стойности на Fs, тъй като механизмът на разрушение 

на дигата не се влияе от промяната в конструкцията й. При тези варианти МКЕ дава в 

порядък от 5-13% по-високи стойности за коефициента на сигурност Fs спрямо 

ламелните методи. При вариант ІІІ на конструкция на дигата оценката на потенциала 

срещу загуба на устойчивост по МКЕ съществено се различава тази, която се получава 

по ламелните методи. МКЕ показва, че практически не е възможен глобален 

механизъм на разрушение при наличие на берма с приетите размери. Решението дава с 

45-55% по-високи стойности за Fs в сравнение с всички останали решения и тези 

стойности се отнасят за локални хлъзгателни повърхнини в горната част на дигата. 
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7. ГЛАВА. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА. НАУЧНИ И НАУЧНО-

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

7.1. Изводи 

1. Класическите методи по теория на гранично равновесие дават бърза и лесна оценка 

на сеизмичната устойчивост на откоси при минимално количество входни данни. 

Препоръчват се при предварителни изследвания и при по-проста геометрия и 

геоложки характеристики на почвения масив. При сложна геометрия и геоложки 

профил тези методи не винаги могат да дефинират правилно механизъмът на 

разрушение (хлъзгателната повърхнина). 

2. Методът на перманентни премествания изисква предварително динамично решение 

за определяне на земетръсните ускорения в откосния почвен масив и числена 

процедура на двойно интегриране на функцията на средното ускорение за хлъзгащата 

се маса за получаване на перманентните премествания. За целта е необходим 

подходящ софтуер. При липса на такъв могат да се ползват съставените графики и 

номограми за бъзо определяне на преместванията по този метод, но с уговорката, че те 

дават решения с вероятностен характер. 

3. Динамичните анализи по МКЕ с отчитане на началния модул на срязване и неговата 

редукция  са най-достоверните методи за оценка на сеизмичната устойчивост на 

откоси. 

4. Деформационните почвени параметри – начален модул на срязване и коефициент на 

затихване най-точно се определят с прецизна динамична апаратура. От икономеческа 

гледна точка е целесъобразно определянето им да става посредством триосов апарат с 

пиезоелектрически елементи. 

5. Препоръчва се зависимостите за изменение на модула на срязване и коефициента на 

затихване от деформациите на срязване да се определят по корелационни зависимости, 

които са установени с достатъчна точност за различните видове почви. 

6. Насоката на бъдещите изследвания в областта на сеизмична устойчивост на откоси е 

в усъвършенстването на числените анализи. Значението на материалните модели в тях 

е от особена важност за правилнато прогнозиране на динамичното реагиране на 

откосния терен. Препоръчва се изследване с използване на съвременни хипопластични  

материални модели за решаването на подобен тип задачи. 

7.2. Научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд 

1. Конвенционалните методи на изследване на почвите не покриват областта на 

изменение на напрегнатото и деформирано състояние на откоси при динамично 

въздействие, което налага провеждането на серия различни опити. Чрез опити с 

Резонантна колона са определени динамичните параметри на глини от Софийското 

поле - начален модул на срязване; начален коефициент на затихване; зависимостите за 

изменение на модула на срязване и коефициента на затихване. 
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2. Изведено е моделно потвърждение на опитните резултати от „Резонантна колона‖, 

определящо линеен характер на деформационно поведение на глините от софийското 

полe при големина на деформации на срязване 10
-5

 – 3.10
-4

. 

3. При изследване на познати корелационни зависимости за начален модул на срязване 

и неговата редукция в зависимост от нивото на срязващите деформации за глини и 

като резултат от широкоспектърните изследвания са ревизирани параметрите на 

известните в литературата зависимости за изследвания тип почви.  Проведен е 

сравнителен анализ с утвърдени аналитични и емпирични зависимости. 

4. Получени са деформационни и якостни параметри на глини, като са определени 

моделните параметри за влагане в хиперболични конститутивни модели с цел анализ 

на материално нелинейно поведение при динамично въздействие. 

5. Установена е чувствителност на решенията за сеизмична устойчивост на откоси от 

следните параметри: геометрия на откоса, почвен (конститутивен) модел и конкретни 

материални параметри; характеристики на сеизмичното въздействие. 

6. Извършена е оценка на решенията чрез валидиране на числените модели с 

използване на параметрите на реални обекти.. 

7. Въз основа на многоспектърен анализ са направени препоръки от изследвания на 

сеизмичната устойчивост на откоси с цел формулиране на критерии, приложими към 

проектантската практика. 
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