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безвъзмездно достави материалите, необходими за усилване на образците. Бих искал да изкажа 
благодарност на фирма Баумит България ЕООД, която осигури безвъзмездно финансова подкрепа. 
Бих искал да изкажа благодарност на целия екип на фирма А и К Инженеринг ООД за техния 
професионализъм и бързина при изпълнение на усилващата система. Бих искал да изкажа 
благодарност на целия екип на фирма Шпици Строй ЕООД и Arcon Construction OOD за техния 
професионализъм и бързина при изпълнение на образци. 

Бих искал да изкажа огромната си благодарност и признателност на целия екип на проектантско 
бюро „Емил Крумов & Ко. ООД“ за тяхната безгранична подкрепа, за това, че винаги влизаха в моето 
положението и винаги подхождаха с усмивка и с разбиране. Специални благодарности на инж. Емил 
Крумов, инж. Йоана Ангеловска и инж. Виолета Бойна. 

До края на дните си в този живот няма да допускам да забравя четири велики личности, които 
отделиха от личното им време за да могат да присъстват на изпитванията в Скопие и за подкрепата 
им в момента, когато съм чувствал сам и изоставен. Огромни благодарности към доц. д–р инж. Емад 
Жоржос Абдулахад, проф. д–р инж. Фантина Рангелова, гл. ас. д–р инж. Йолина Ценкова и инж. 
Станислава Митева. Благодаря Ви! 

В тази разработка косвено и навярно по неволя участие имат и хората, които са лично свързани 
с мен и са били до мен във всеки един момент. На тях благодаря за изключителното търпение, за 
силната морална подкрепа, за оптимизма и силите, които те ми даваха през цялото време и до самия 
край на разработката. Изказвам своята благодарност и на всички неспоменати лично колеги и 
приятели, които по един или друг начин са участвали или спомогнали за реализацията на този 
дисертационен труд. 

Благодарностите не биха били пълни без да изкажа голямата си признателност към моето 
семейството – на Зейнур Емин Махмуд, на Гюлнадие Дуран Махмуд, на д–р Хайрие Зейнур Ахмед, 
както и на д–р Мехмед Али Ахмед, за огромната им подкрепа, която ми даваха през целия период на 
разработване на този труд и за това, че вярват в мен за всички ми начинания. 

Благодаря сърдечно на всички, които в една или друга степен ми помогнаха! 
 
 

За мен беше чест и удоволствие да работя с Вас! 
 

 

БЛАГОДАРЯ ВИ! 
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СЕИЗМИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОБРАМЧЕНИ ЗИДАНИ СТЕНИ 
ПРЕДИ И СЛЕД УСИЛВАНЕ 

инж. Емин Зейнур МАХМУД1 

Ключови думи: динамично изпитване, разсейване на енергия, зидани конструкции, 
коравина, обрамчена зидария, сеизмично въздействия, усилване, собствена честота. 

 

С течение на времето носещата конструкция на сградите и съоръженията се амортизира, което 
води до влошаване на техните качества и физико–механични показатели. Често вследствие на 
неправилна експлоатация или недостатъчна якост на материалите се появяват повреди, а при 
значителни претоварвания или особени ситуации, например силно земетресение, слягане на земната 
основа и други, настъпва и разрушение на конструкциите. През дългия експлоатационен живот на 
сградите може да се наложи промяна на предназначението им или да се повишат изискванията към 
тях поради изменение на нормативните бази, което в повечето случаи налага извършване на 
изменения в строителните конструкции. 

Природните бедствия като торнадо, вулканични изригвания, свлачища, цунами или 
земетресения причиняват милиони смъртни случаи и тежки социално–икономически въздействия, 
засягащи развитието на много страни. От тази гледна точка земетресенията са една от най–

опустошителните природни опасности на Земята. Земетресенията не убиват хората, а срутването на 
сградите е основната причина за смъртните случаи и тежките поражения. Това означава, че трябва да 
се положат усилия за намаляване на сеизмичната уязвимост на сградите. Зиданите конструкции имат 
голямо разнообразие от форми и се използват като строителен материал от хиляди години. 
Съществуващите зидани сгради са строени в продължение на много векове, като се вземат предвид 
най–вече вертикалните статични натоварвания в съответствие с опита на строителя и без позоваване 
на някакъв конкретен сеизмичен код. Зиданите конструкции са едни от най–старите и широко 
разпространени конструктивни системи, а зидарията като строителен материал се използва от хиляди 
години. От нашата вековна и богата история като наследство са останали сгради, които са 
класифицирани като историческо и културно наследство на човечеството от най–висока категория. 

Нашата страна попада в силно земетръсен район и търсенето на начини за намаляване на 
човешките и материалните загуби е една хуманна дейност от голямо значение. Осигуряването на по–

дълго време за евакуация на хората от сградата живи, е цел, която трябва да постигнем колкото се 
може по–бързо. В световен мащаб много усилия се полагат в тази област, където се изследва 
експериментално поведението на конструкцията по време на земетресение. Тези изпитвания могат да 
се разделят основно на два типа – изследвания, при които въздействията се подават в определени 
места по височината на конструкцията и изследвания, където въздействията се задават в основата, 
както по принцип земетресението „удря“ нашите конструкции. Вторият тип изпитване се реализира 
на вибрационна платформа, където може да се симулират доста видове сигнали, включително и 
сигнали от реални земетресения. Такива изследвания в световен мащаб се осъществяват чрез 
финансиране на различни институции, университети, от самите инвеститори, а някои изследвания се 
финансират и от европейски програми (например SERA). Голяма част oт тези изследванията са 
насочени към носещи конструкции от стоманобетон, включително и стоманобетонни конструкции с 
пълнежна зидария, от стоманени и по рядко конструкции от зидария. 

Предмет на дисертационния труд е извършване на научни изследвания и анализ на резултати за 
сеизмичното поведението на носещи обрамчени неармирани зидани стени без и с наличие на отвор с 
различни размери и разположение. Резултатите и анализа на сеизмичното поведение са получени в 
лабораторни условия. Стените са изпитани и изследвани с използване на вибрационна платформа 

 
1  Емин Зейнур Махмуд, инж., редовен докторант, катедра Масивни конструкции, Строителен факултет, Университет по 
архитектура, строителство и геодезия, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София, e-mail: dipl.ing.eminmahmud@gmail.com 

mailto:dipl.ing.eminmahmud@gmail.com
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(shaking table) на два етапа – преди и след усилването им с GFRP. Правилно формулираните задачи и 
проведените анализи и наблюдения на механизмите на разрушение на стените са много добра основа 

за развитие на съвременни методи за проектиране и анализ. Доброто познаване на механизмите на 

разрушение на обрамчени и неармирани зидани стени (с или без усилваща система) е предпоставка 
за използване на по–адекватни числени модели на стените за тяхното числено изследване. 
Експерименталната работа по изследване на механизмите на повредите е много важна стъпка към 
определяне на кумулативните повреди, както и към усъвършенстване на методите за обследване и 
изпитване. 

Предмет на дисертационния труд е и мониторингът на промените на хоризонталната коравина 
на обрамчени стени, с която те се съпротивляват на натоварването от сеизмичното въздействие. 
Оценките за намаляващата коравина и основна честота на образеца, както и оценката на „загубата на 
коравина” (stiffness loss) е характерен белег на всички съвременни методологии за оценка на 
повредите в конструкциите от сеизмични въздействия. 

В дисертацията се залага на действителните механични свойства на материалите, които са 
същите, каквито са в действителните конструкции (фактор 1). Изследванията на стените с 
вибрационна платформа се извършват, като образците са в естествена големина и проблемът за 
мащабен коефициент отпада, тъй като той е 1:1 (фактор 2). С експерименталния подход се отчитат 
взаимодействия между различни материали и конструктивни елементи, които трудно се поддават на 
числено моделиране и изискват нови и малко изследвани конститутивни връзки (фактор 3). И трите 
фактора способстват за получаване на по–голяма достоверност на резултатите и елиминират 
неизбежните грешки от численото моделиране и от непрецизно определен мащабен коефициент. 

За да се задълбочи разбирането на поведението на обрамчени зидани конструкции с или без 
наличие на отвор, преди и след усилването им, са проведени серия от експериментални изследвания. 
Изследвани са три образци с еднакви геометрични и материални характеристики, но с различна 
конфигурация на отворите. Целта на дисертационния труд е експерименталното изследване на 
сеизмичното поведение на обрамчени неармирани зидани стени с и без наличие на отвор преди и след 
усилването им с GFRP. Експерименталните изследвания са проведени за получаване на оценка на 
влиянието на местоположението и площта на отвора върху капацитета за поемане на хоризонтални 
сили. Експерименталните изследвания са извършени и за определяне на подходящи усилващи 
системи за повишаване на капацитета и компенсиране на загубите на коравина, както и повишаването 
на дуктилността на обрамчена зидария. 

Целите на извършените в труда експериментални изследвания накратко се обобщават в 
следното – анализ и сравнение на коравините, честотите на свободните трептения и на сеизмичното 
поведение на следните образеца: три образци, които са изследвани преди усилване, и три образци, 
които са изследвани след усилването им. За база данни на сеизмичното поведение са приети 
историите във времето на релативното и тоталното хоризонтални ускорения на ниво хоризонтален 
обрамчващ елемент, хоризонталното му преместване и напречната сила в основата. 

Проведените експериментални изследвания са многообхватни и трудно би било да се 
анализират в рамките на една дисертационна работа. В съответствие с поставените задачи в 
настоящата дисертация са представени част от резултатите от проведените експериментални 
изследвания, които са свързани с поставените задачи, а останалите са определени като обект за 
бъдеща работа. 

На база на получените резултати се отварят възможности за бъдещи изследвания в тази област, 
включително и изследване на сгради, типични за нашата богата и вековна история, които са оставили, 
оставят и ще оставят незабравим щрих от нашата идентичност. 

Съдържание и обем на дисертационния труд. Дисертационният труд се състои от: 
съдържание, резюме на дисертацията (на български и на английски език), седем глави, списък на 
авторските публикации по темата на дисертацията, приложения и списък с използваната литература. 
Дисертацията съдържа общо 284 страници. Обемът на основната част на труда е 228 страници, 
съдържащи 79 таблици, 483 фигури и 283 заглавия използвана литература, от които 48 на кирилица, 
223 на латиница и 12 интернет страници. Авторските публикации по темата на дисертацията са 3 

броя. Приложенията са в обем от 30 страници, съдържащи 7 таблици и 2 фигури. 
Глава I разглежда актуалното състояние на проблема, свързан със зидани конструкции. 

Извършен е кратък исторически преглед и са разгледани перспективите в развитието на зиданите 
конструкции. В тази глава са обхванати материалите за зидария и е направен обстоен преглед на 
физическите характеристики, както и зависимости между напрежения и деформации на основните 
материали – блокове и разтвор за зидария, които са регламентирани от различните нормативни 
документи и установени от експериментите на различни изследователи. Извършен е анализ на 
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резултатите от изследването на зидариите, третирани като комплексен материал от два компонента – 

тухли и разтвор. В отделна точка са разгледани по–подробно конструкциите от обрамчена зидария – 

основните конструктивни елементи, изисквания към тях, извършено е сравнение със 
стоманобетонните рамкови конструкции. Засегнат е и проблемът за поведението на зидариите при 
двуосно напрегнато състояние, а също и при циклично натоварване, което е характерно за 
сеизмичните въздействия. Освен това е разгледано сеизмичното поведение на зидариите – 

възможните варианти за изследване с аналитични модели, анализирани са експерименталните 
изследвания с прилагането на хоризонтално циклично натоварване и изпитвания на вибрационна 
платформа. На база на това е анализиран механизмът на разрушаване на зидарията при сеизмични 
въздействия. Представени са основните особености и различните конструктивни интервенции и 
детайлно е анализирано усилването с външно залепени FRP (Fiber Reinforced Polymers) като 
целесъобразен метод. Разгледани са технологиите и материалите, използвани в съществуващите към 
момента усилващи системи, и е анализирано поведението на усилвания елемент. Разгледани са 
методите за анализ на конструкцията в процес на възстановяване/усилване и капацитивни модели за 
оценка. Тази глава е обобщена с изводи на база преглед, анализ и изследване на състоянието на 
проблема в България и по света, което дава възможност за основа за поставяне на цели и задачи на 
дисертационния труд. 

В Глава II са дефинирани целите, предмета и задачите на настоящия дисертационен труд. 
Разгледан е обхватът на експериментите, както и етапите на дисертационния труд за осъществяване 
на поставените цели и задачи. Тази глава съдържа и основните методически особености при 
реализирането на експерименталните изследвания. 

В обхвата на експерименталната част за решаване на поставените задачи са проведени 
множество основни и съпътстващи изпитвания. В Глава III е разгледана направената поредица от 
съпътстващи изпитвания за определяне характеристиките на вложените материали и изградената 
зидария. Основните изпитвания са обхванати и детайлно анализирани в Глава IV. За да се изпълнят 
поставените цели и задачи на дисертационния труд и за пълноценното използване на образците, те са 
подложени на общо 80 броя изпитвания, реализирани в лабораторията на Института по земетръсно 
инженерство и инженерна сеизмология към Университета Св. св. Кирил и Методий в Скопие, 
Република Северна Македония. Една част от тези изпитвания са предназначени за определяне на 
динамичните характеристики на образците, а останалите се използват за изследване и анализ на 
сеизмичното им поведение. В глава IV от дисертационния труд са дадени подробни описания на 
изследваните образци, на какви въздействия са подложени при изпитванията, както и общата 
използвана методология при тяхното изпитване. Разгледани са подходите за определяне на 
собствената честота на образците. При едно експериментално изпитване много е важно правилното 
отчитане и обработване на резултатите, именно затова подробно са разгледани използваните уреди и 
апаратури. Представени са експерименталните изследвания на образците преди и след тяхното 
усилване с GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers). Съответствие с поставените задачи в настоящата 
дисертация са представени част от резултатите от проведените експериментални изследвания, които 
са свързани с поставените задачи, а останалите са определени като обект за бъдеща работа. За по–

голяма прегледност, обработката на данните, анализирането, систематизирането и обобщението на 
резултатите са извършени поотделно за: (1) ускорения, честотно съдържание и напречна сила в 
основата; (2) премествания при върха на стените; и (3) анализиране на получените повреди. 

В Глава V за всеки образец поотделно преди и след усилване е систематизирано изменението 
на честотата и коравината, както и изменението на ускоренията, напречната сила в основата, 
хоризонталното преместване при върха на стената, а също така и хистерезисните примки. След това 
са съпоставени получените резултати преди и след усилване, а накрая е обобщено влиянието на 
отворите и ефекта от усилване. 

В Глава VI са формулирани обобщени изводи на основата на реализираните в дисертационния 
труд експерименти и на основата на проведените анализи и оценки на получените резултати. 
Формулирани са претенции за научни, научно–приложни и приложни приноси, базирайки се на 
направените обобщени анализи и изводи на проведените изследвания, изложени в настоящия 
дисертационен труд. В процеса на научното изследване са обособени някои основни аспекти, които 
могат да бъдат предмет за бъдещи изследвания. 

Приложенията съдържат допълнителна информация за проведените експериментални 
изследвания. 
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SEISMIC BEHAVIOUR OF CONFINED MASONRY WALLS 

BEFORE AND AFTER STRENGTHENING 
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Over time, the load-bearing structure of buildings and facilities becomes deteriorated, which leads to 

the decline of their features and physical and mechanical properties. Damage often occurs due to improper 
operation or insufficient strength of the materials, and in case of significant overloads or special situations, 
such as a strong earthquake, subsidence of the earth base, etc., the destruction of the structures also occurs. 
During the long exploitational period of the buildings it may be necessary to change their purpose or increase 
the requirements for them due to changes in regulations, which in most cases requires structural changes in 
the building itself. 

Natural disasters such as tornadoes, volcanic eruptions, landslides, tsunamis or earthquakes cause 
millions of deaths and severe socio-economic impacts affecting the development of many countries. From 
this point of view, earthquakes are one of the most devastating natural hazards on Earth. Earthquakes do not 
kill people but the collapse of buildings is the main cause of deaths and severe damage. This means that 
efforts must be made to reduce the seismic vulnerability of buildings. Masonry structures have a wide variety 
of shapes and have been used for thousands of years. Existing masonry buildings have existed for many 
centuries, taking into account mostly vertical static loads in accordance solely with the experience of the 
builder and without reference to any specific seismic code. Masonry structures are one of the oldest and most 
widespread structural systems, and masonry as a building material has been used for thousands of years. From 
our centuries-old and rich history remain buildings, as a legacy, that are classified as historical and cultural 
heritage of mankind of the highest category. 

Our country is located in a strong seismic zone and the search for ways to reduce human casualties and 
material losses is a humanitarian activity of great importance. Providing a longer time for the evacuation of 
people from the building is a goal that we must achieve as soon as possible. A lot of work is being done in 
this area worldwide, where the behaviour of the structure during an earthquake is being studied 
experimentally. These tests can be divided into two main types - studies in which the impacts are applied in 
certain places along the height of the structure and studies where the impacts are set at the base, as it is where 
in general the earthquake "hits" our structures. The second type of test is performed on a shaking table, where 
many types of motions can be simulated, including motions from actual earthquakes. Such research is carried 
out worldwide through funding from various institutions, universities, funding by the investors themselves, 
and some research is also funded by European programs (i.e. SERA). However, a large part of this research 
is focused on load-bearing structures made of reinforced concrete, including reinforced concrete structures 
with filler masonry, structures made of steel and, less frequently, structures made of masonry. 

The subject of the dissertation is research and analysis of results for the seismic behaviour of load-

bearing confined non-reinforced masonry walls with and without the presence of an opening of different sizes 
and locations. The results and the analysis of the seismic behaviour were obtained in laboratory conditions. 
The walls were tested and examined using a shaking table in two stages - before and after their reinforcement 
with GFRP. Properly formulated tasks and conducted analyses and observations of the mechanisms of 
destruction of the walls are a very good basis for the development of modern methods for design and analysis. 
Good knowledge of the mechanisms of destruction of confined and non-reinforced masonry walls (with or 
without a reinforcing system) is a prerequisite for using more adequate numerical models of the walls for 
their numerical study. Experimental work to study the mechanisms of damage is a very important step 

 
1 Еmin Mahmud, Dipl. Eng., PhD. Student, Department “Reinforced Concrete Structures”, Faculty of Structural Engineering, University 
of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: dipl.ing.eminmahmud@gmail.com 
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towards determining the cumulative damage, as well as to improve the methods of examination and testing. 
The subject of the dissertation is also the monitoring of changes of the horizontal stiffness of confined 

walls, with which they resist the load from the seismic action. The estimates for the decreasing stiffness and 
the basic frequency of the sample, as well as the estimation of the “stiffness loss” is a characteristic feature 
of all modern methodologies for estimating the damages in the structures from seismic actions. 

The dissertation relies on the actual mechanical properties of the materials, which are the same as in the 
actual structures (factor 1). The examinations of the walls with a shaking table are performed, as the samples 
are life-size and the problem of scale factor is eliminated, as it is 1: 1 (factor 2). The experimental approach 
takes into account interactions between different materials and structural elements, which are difficult to 
model numerically and require new and little-studied constitutive connections (factor 3). All three factors 
contribute to greater reliability of the results and eliminate the inevitable errors of numerical modelling and 
inaccurately determined scale factor. 

In order to deepen the understanding of the behaviour of confined masonry structures with or without 
an opening, before and after their strengthening, a number of experimental studies were conducted. Three 
samples with the same geometric and material characteristics but with different opening configurations were 
studied. The aim of the dissertation is an experimental study of the seismic behaviour of confined non-

reinforced masonry walls with and without the presence of an opening before and after their reinforcement 
with GFRP. Experimental studies were performed to assess the influence of the location and area of the 
opening on the ability to absorb horizontal forces. Experimental studies have also been carried out to 
determine suitable reinforcement systems to increase the capacity and compensate for the loss of stiffness, as 
well as to increase the ductility of the confined masonry. 

The objectives of the experimental research performed in this paper are briefly summarized in the 
following - analysis and comparison of stiffness, frequencies of free oscillations and seismic behaviour of the 
following samples: three samples that were studied before reinforcement and three samples that were 
examined after their reinforcement. The database accepted for the seismic behaviour is the historical timeline 
of the relative and total horizontal accelerations at the level of the horizontal framing element, its horizontal 
displacement and the transverse force in the base. 

The conducted experimental researches are comprehensive and it would be difficult to analyse them in 
a single dissertation. In accordance with the set tasks, the present dissertation presents some of the results of 
the conducted experimental research, which are related to the set tasks, and the rest are defined as objects for 
future work. 

Based on the results obtained, opportunities open up for future research in this field, including the study 
of buildings typical of our rich and centuries-old history, which have left, currently leave and will leave an 
unforgettable touch on our identity. 

Content and volume of the dissertation. The dissertation consists of: content, summary of the 
dissertation (in Bulgarian and English), seven chapters, a list of author's publications on the topic of the 
dissertation, appendices and a list of references. The dissertation contains a total of 284 pages. The volume 
of the main part of the paper is 228 pages, containing 79 tables, 483 figures and 283 titles of used literature, 
of which 48 in Cyrillic, 223 in Latin and 12 websites. The author's publications on the topic of the dissertation 
are 3 issues. The appendices are in a volume of 30 pages, containing 7 tables and 2 figures. 

Chapter I discusses the current state of the problem related to masonry structures. A brief historical 
overview has been made and the perspectives in the development of the masonry structures have been 
considered. This chapter covers masonry materials and provides a thorough overview of the physical 
characteristics and dependences between stresses and strains of the main materials - blocks and mortar, which 
are regulated by various codes and established by the experiments of various researchers. An analysis has 
been conducted on the results of the study of masonry which is treated as a complex material of two 
components - bricks and mortar. In a separate section the structures of confined masonry are considered in 
more detail - the main structural elements, the requirements to them and a comparison with reinforced 
concrete frame structure is made. The problem of the behaviour of the masonry in the biaxial stress state, as 
well as in the cyclic loading (a characteristic for the seismic effects) is also addressed. In addition, the seismic 
behaviour of the masonry is considered - the possible options for research with analytical models, the 
experimental research with the application of horizontal cyclic loading as well as tests on a shaking table are 
analysed. Based on this, the mechanism of destruction of masonry under seismic forces is analysed. The main 
features and the various design interventions are presented and also the reinforcement with externally bonded 
FRP (Fiber Reinforced Polymers) is analysed in detail as a suitable method. The technologies and materials 
used in the existing reinforcing systems are considered, and the behaviour of the reinforced element is 
analysed. The methods for analysis of the structure in the process of restoration / reinforcement and its 
capacitive evaluation models are considered. This chapter is summarized with conclusions based on a review, 
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analysis and study of the state of the problem in Bulgaria and around the world, which provides a basis for 
setting goals and objectives of the dissertation. 

Chapter II defines the goals, subject and tasks of the present dissertation. The scope of the experiments 
is considered, as well as the stages of the dissertation work for the realization of the set goals and tasks. This 
chapter also contains the main methodological features in the implementation of experimental research. 

Within the scope of the experimental part assigned to solving the set tasks a number of primary and 
accompanying tests have been carried out. Chapter III discusses the series of accompanying tests to 
determine the characteristics of the materials used and the masonry. The main tests are covered and analysed 
in detail in Chapter IV. In order to fulfil the set goals and objectives of the dissertation and for the full use 
of the samples, they were subjected to a total of 80 tests, carried out in the laboratory of the Institute of 
Earthquake Engineering and Engineering Seismology at the University of St. Cyril and Methodius in Skopje, 
Republic of Northern Macedonia. One set of these tests are designed to determine the dynamic characteristics 
of the samples, and the rest are used to study and analyse their seismic behaviour. Chapter IV of the 
dissertation gives detailed descriptions of the studied samples, what actions they are subjected to in these 
tests, as well as the general methodology used in their testing. The approaches for determining the natural 
frequency of the samples are considered. In an experimental test, it is very important to properly read and 
process the results, which is why the instruments and apparatus used are examined in detail. Experimental 
studies of the samples before and after their reinforcement with GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymers) are 
presented. In accordance with the objectives, the present dissertation showcase some of the results of the 
conducted experimental research, which are related to the set tasks, and the rest are defined as objects for 
future work. For greater clarity, the data processing, analysis, systematization and summarization of the 
results are performed separately for: (1) accelerations, frequency content and transverse force at the base; (2) 
displacements at the top of the walls; and (3) analysing the damage sustained. 

Chapter V for each sample separately before and after reinforcement is systematized: the change of 
frequency and stiffness, as well as the change of accelerations, the transverse force at the base, the relative 
horizontal displacement at the top of the wall, as well as the hysteresis loops. The results obtained before and 
after reinforcement are then compared, and finally the influence of the openings and the impact of 
reinforcement are summarized. 

Chapter VI formulates generalized conclusions on the basis of the experiments conducted in the 
dissertation and on the basis of the conducted analyses and evaluations of the obtained results. Claims for 
scientific, scientifically applicable and applied contributions are formulated, based on the made generalized 
analyses and conclusions of the conducted researches, presented in the current dissertation. In the process of 
scientific research some basic aspects are identified which may be the subject of future research. 

The annexes contain additional information on the experimental studies performed. 
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I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР. 
I.1 Въведение. 

Зидарията е един от най–старите строителни методи за изграждане на сгради, използван от 
човека отпреди хиляди години и един от прилаганите и в днешно време. Богатото наследство на 
исторически зидани сгради навсякъде по света свидетелства за устойчивостта на зидарията като 
строителен материал. Зиданите сгради изглеждат стабилни и внушават чувство за сигурност, оставят 
трайно впечатление за здравина и качество. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) от преброяването към 1 февруари 
2011 година жилищата в страната са 3 887 149. От тях 3 839 342 (98,8%) се намират в жилищни сгради, 
22 103 (0,6%) в студентски общежития, 21 339 (0,5%) в нежилищни сгради, 818 са колективни и 3 547 
(0,1%) са примитивни и подвижни [111, 116]. През 2011 г. НСИ идентифицира 5 основни типа 
строителни системи на жилищните сгради: (1) панелни, (2) стоманобетонни конструкции, (3) тухлени 
с бетонна плоча, (4) тухлени с гредоред без стоманобетон и (5) други. На Фиг. I.1. е представено 
дяловото разпределение на полезна жилищна площ в България към 2011 година и в Германия към 
2000 година по показател „вид на строителната система“. Анализът на данните показва, че 
преобладаващ дял имат четири строителни системи, които обхващат 93,8 % от общата полезна площ 
на жилищата към 2011 г.: панели – 22% (50 243 904m2), стоманобетонни – 9% (21 053 819 m2), тухлени 
(с бетонна плоча) – 37% (87 286 119 m2) и тухлени (с гредоред) – 26% (60 047 857 m2) [111, 116]. 

В периода от 2011 до 2018 г. 22% от въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради 
в България представляват тухлени конструкции [111, 116], а в Германия 81,80% от издадените 
разрешения за строеж представляват тухлени конструкции [124] –  Фиг. I.2.  

 

Фиг. I.1. Дялово разпределение на 
полезната жилищна площ по показател 
„строителна система“ в България към 
2011 г. [116] (вляво) и в Германия към 

2000 г. [124] (вдясно). 

Фиг. I.2. Дялово разпределение на въведените 
в България в експлоатация новопостроени 

жилищни сгради в периода 2011–2018 г. [116] 
(вляво) и дялово разпределение на 

жилищните сгради в Германия по показател 
„издадено разрешение за строеж“ [124]. 

 

 

Фиг. I.3. Дялово разпределение на 
жилищните сгради от строителна 
система тухлени с бетонна плоча 

(вляво) и с гредоред (вдясно) по 
показател „етажност“ [116]. 

Зиданите конструкции са едни от най–старите и широко разпространени конструктивни 
системи. У нас, както и в редица силно развити в строително отношение страни като Германия, САЩ, 
Англия, Франция и др., при строителство на ниски до 3 етажа, а често и на по–високи сгради, се 
прилагат широко носещи тухлени зидове, като те могат да бъдат както армирани така и неармирани. 
По данни на Националния статистически институт на Р България [116], актуални към 2011 г., 
полезната площ на жилищните сгради по показател „вид на строителната система“ общо за страната 
е 233 185 230 m2, от които 87 286 119 m2 са тухлените сгради с бетонна плоча и 60 047 857 m2 са 
тухлените сгради с гредоред без стоманобетон, т.е. тухлените конструкции представляват 63% от 
дяловото разпределение на полезната жилищна площ в страната ни [111], а в Германия този процент 
достига до 83,80% [124] – Фиг. I.1. Тук трябва да се отчете и процентът на сгради със зидария, в които 
тя се използва за ограждаща конструкция в стоманобетонните конструкции. Не трябва да се забравят 
и онези сгради, които по своята важност и стойност се класифицират като историческо и културно 
наследство на човечеството от най–висока категория. В днешно време в голям брой от 
новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна носеща конструкция, но въпреки това 
почти всяка четвърта жилищна сграда има тухлена конструкция – по данните на НСИ броят на 
новопостроените жилищни сгради в нашата страна с тухлена конструкция в периода 2011–2018 г. е 
3697 от общо 16003, което прави 22% – Таблица I.1. Основни предимства като естетически и 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           15  
 

архитектурен облик, ефективен топлообмен и звукоизолация, пожароустойчивост и икономично 
изпълнение ще продължават да допринасят за използване на зидарията като основен материал [91, 

92, 102, 114]. Това разкрива голям потенциал за извършване на бъдещи изследвания в това 
направление на строителната наука. 

Таблица I.1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в периода 2011–2018 г. [116]. 
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в периода 2011–2018 г.  

Година Общо Панелни Стоманобетонни Тухлени Други 

2011 2949 12 0,41% 2432 82,47% 479 16,24% 26 0,88% 

2012 2399 18 0,75% 1803 75,16% 531 22,13% 47 1,96% 

2013 2199    8 0,36% 1616 73,49% 541 24,60% 34 1,55% 

2014 2452 16 0,65% 1831 74,67% 550 22,43% 55 2,24% 

2015 2263 27 1,19% 1585 70,04% 592 26,16% 59 2,61% 

2016 2161 20 0,93% 1602 74,13% 491 22,72% 48 2,22% 

2017 2205 20 0,91% 1662 75,37% 478 21,68% 45 2,04% 

2018 2324 17 0,73% 1730 74,44% 514 22,12% 63 2,71% 

I.2 Кратък исторически преглед и перспектива в развитието на зиданите 
конструкции. 

В тази точка накратко е извършен, от една страна, исторически преглед на зидани конструкции 
до настоящето, а от друга страна, с перспектива за развитието им [3, 53, 61, 90, 101, 107–109, 125]. 

 Зидария от естествени и изкуствени блокове. 
В Таблица I.2 са систематизирани техниките за строителство на зидани конструкции, а в 

Таблица I.3 – най-често срещаните видове тухлени превръзки. 
Таблица I.2. Техники в строителството на зидани конструкции. 

Техники в строителството на зидани конструкции 

№ Описание Пример 

1 

Opus siliceum (poligonalis) – циклопна зидария – е 
примитивна зидария, при която са употребени едри и необработени 
камъни без редове и без спойка. Празнините между едрите камъни 
са запълнени от по–дребни, също необработени камъни. 
Полигоналната зидария се състои от по–големи и по–малки 
полигонални блокове с изравнени легла, без разтвор и без спазване 
на редове. Тази техника е използвана в първите територии, 
завладени от римляните (V–III век пр.н.е.). 

 

2 

Opus quadratum – най–древната римска строителна техника, 
използвана за масивни градежи като крепостни стени. Зидария от 
квадри, които са били поставяни плътно една върху друга без 
използването на хоросан между тях. Opus quadratum с различни 
квадри – зидария, при която се използват квадри с различна 
широчина. Opus quadratum има два разновидности: opus isodomum 
и pseudoisodomum. 

  
 (а) и (b) гръцка, (c) и (d) римската 
система. 

3 

Opus isodomum – зидария, при която квадрите са в редове с 
еднаква височина. 

Opus pseudoisodomum –   зидария, при която един ред квадри 
е следван от друг ред с по–малка височина.   

4 

Opus scacchiera – зидария, при която се използват квадри, 
наредени шахматно. Пространството между тях се пълни с камъни 
с по–малки размери и качество. Зидария от този вид е била 
използвана за по–бързо строителство спрямо opus quadratum. Не е 
била широко разпространена. Най–старите останки са от IV в. 
пр.н.е.  

5 

Opus africanum – зидария от големи хоризонтални и 
вертикални каменни блокове. Останалата част от зидарията се 
изпълнява от по-малки каменни блокове. Често срещана в Северна 
Африка, Сицилия и Южна Италия. 

  



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           16  
 

6 

Opus antiquum (incertum) – разпространена през II в. пр.н.е. 
зидария от едри и дребни леко обработени камъни в дебели легла 
от варов разтвор или бетон (opus caementicum) в груби редове. По–

късните ѝ разновидности се характеризират с обработка на 
каменните блокове като тя постепенно преминава в opus 
reticulatum.   

7 

Opus caementicum – монолитна бетонна зидария, смесена с 
натрошени камъни, изобретена от римляните в началото на II в. 
пр.н.е. Стените, съдържащи бетон и парчета камъни, се строели 
много бързо. Използвали се дървени скелета, които се 
отстранявали, след като налетият бетон се втвърди. Така била 
изграждана сърцевината на стените, сводовете и куполите, а след 
това върху тях се слагала и облицовка от тухли, туфa или камъни.  

8 

Opus reticulatum – римска облицовъчна зидария от тънки 
каменни блокчета с квадратно лице, които се поставят диагонално 
в хоризонтални редове така, че фугите образуват квадратна мрежа. 

 

9 
Opus latericium – масивна конструкция, при която се зида 

само с тухли – разположени по късата си и по дългата си страна. 
 

10 

Opus testaceum – градеж, използван през I в. пр.н.е. Тук 
бетонната сърцевина била облицована с тухли (най–често 
триъгълни). Това бил най–разпространеният тип строителство 
впоследствие през ерата на Имперския Рим. 

 

11 

Opus mixtum – смесена техника за зидария от по–дребни, 
малко или никак необработени камъни, при която се редуват 
хоризонтални ивици от opus reticulatum (диагонално зидани 
камъни) или прост ломен камък и opus latericium (римски тухли). 
Техниката е широко разпространена в края на I в. и началото на II 
в. от н.е.  

Целта на тези техника е да се избегне напукване и 
разрушаване на зидовете. Стените, изградени с opus reticulatum, 
имат тенденцията да се разрушават диагонално, но чрез вмъкването 
на хоризонтални пояси от opus latericium пораженията при 
напукване се редуцират значително. Използването ѝ прави 
големите сгради по–устойчиви на земетресения. 

 
 

 

12 

Opus tessellatum – мозайка с по–дребни кубчета, които 
позволяват изобразяване на художествено–образни мотиви. 
Изпълняват се и геометрични мотиви в по–големите полета по 
периферията на подовете. 

 

12 

Opus spicatum – облицовка, при която тухлите или камъкът 
се поставяли на лицето на зида или пода не хоризонтално, а 
наклонено, така че се образува „шев”, наподобяващ „рибена кост". 

 

14 

Opus vittatum (listatum) – разновидност на opus mixtum към IV 
в. При този градеж бетонната сърцевина е била облицована с 
квадратни блокове туфа, редуващи се с няколко реда тухли. 

  

15 

Opus implectum – използвал се за направа на крепостни стени 
през IV–VI в. При него с равни и гладко пасващи си камъни е било 
оформяно само лицето на стените, докато вътрешността е била 
запълвана с opus caementicum – ломени и по–дребни камъни или 
тухли, обилно залети с хоросан.  

16 

Opus signinum – настилка от варов и циментов разтвор без 
пясък, но наситен с дребно натрошени тухлени частици или 
камъчета. 
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Таблица I.3. Видове тухлени превръзки. 
Видове тухлени превръзки 

№ Описание Пример 

1 

Stretcher bond (надлъжна превръзка) – само при тънки 
неносещи стени. Всички редове са надлъжни. 
Разместването на зидарийните тела във височина е с 
половината или с четвъртината от дължината им.  

2 

Header bond (напречна превръзка) – при стени с 
дебелина една тухла. Всички редове са напречни. 
Вертикалните междини се разместват на ¼ от дължината на 
тухлата.   

3 

English bond (английска превръзка) – Зидат се 
последователно напречни и надлъжни редове, така че 
всички редове през един са еднакви, т.е. вертикалните фуги 
съвпадат.  

4 

English Garden Wall Bond (английска градинска 
превръзка) – Зидат се последователно един напречен ред и 
три надлъжни реда. 

 

5 
Scottish Bond (шотландска превръзка) – Зидат се 

последователно един напречен ред и пет надлъжни реда. 
 

6 
American Bond (американска превръзка) – Зидат се 

последователно един напречен ред и девет надлъжни реда. 
 

7 

English Cross Bond (английска кръстова превръзка) – 

аналогично на английската превръзка, но с тази разлика, че 
в началото на надлъжните редове има една тухла, поставена 
напречно.  

8 

Flemish Brick Bond (фламандска превръзка) – Зидат се 
последователно три надлъжни реда и един ред, изпълнен от 
надлъжно и напречно поставени тухли.  

 

9 

Flemish Garden Bond (фламандска градинска 
превръзка) – всеки ред се състои от три надлъжно поставени 
тухли и една напречно поставена тухла. 

 

10 

Monk Bond (верижна превръзка) – всеки ред се състои 
от две надлъжно поставени тухли и една напречно 

поставена тухла. 
 

11 
Gothic Bond (Готическа превръзка) –всеки ред се 

състои от надлъжно и напречно поставена тухла. 
 

12 

Silesian Bond (Силезийската превръзка) – всеки ред се 
състои от две надлъжно поставени тухли и една напречно 

поставена тухла. 
 

13 Chaotic Bond (Хаотична превръзка) 
 

 Стени от кирпич и пресовани блокове. 
 Зидани арки, сводове и куполи. 
 Зидани конструкции в днешно време. 

I.3 Материали за зидария в настоящето. 
Разгледани са материалите за зидария (блокове за зидария, разтвор за зидария, бетонен пълнеж, 

армировъчна стомана и стомана за предварително напрягане) и техните якостни и деформационни 
свойства. 
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I.4 Якостни и деформационни характеристики на зидариите от изкуствени 
блокове. 

Разгледани са якостните и деформационните характеристики на зидариите от изкуствени 
блокове. 

 Якостни характеристики на зидариите. 
 Характеристична якост на натиск. 

Разгледани са характеристиките на якост на натиск, съгласно Норми за проектиране на зидани 
конструкции [91, 92, 102, 110, 114, 115], емпирични модели [71][95][54][73], модел според Hilsdorf [6, 

34, 35, 68, 71, 75],  модел според Mann [54], съгласно Еврокод 6 [95], модел според Köksal [43], 
изследване на Basha и Kaushik [9] и др. 

 Обобщение за якостта на натиск на зидария по различни автори и нормативи. 
В Таблица I.4 са дадени изрази за определяне на якостта на натиск на зидария по различни 

автори и нормативи. 
Таблица I.4. Якост на натиск на зидария (в MPa) по различни автори и нормативи. 

Mann [54] 

0,66 0,18
, , , , , ,0,83. .mas c m st c m mo c mf f f=  

Ril 805 [73] 

0,70 0,20
, , , , , ,0,80. .mas c m st c m mo c mf f f=  

Hilsdorf [35] 

( ),
/

. .
.

b
mas c bt m

bt b

f u
f f f

f f
= + α

+ α
 

Еврокод 1996–1–1 [95] 

. .k b mf K f fα β=  

Basha и Kaushik [9] 

0,10 0,33' 1,34. .m b jf f f=  

Bennett и др. [10] 

' 0,30.m bf f=  

Dayaratnam [22] 

0,5 0,5' 0, 275. .m b jf f f=  

Gumaste [32] 

0,8665 0,134' 0,317. .m b jf f f=  

Kaushik и др. [41] 

0,49 0,32' 0,63. .m b jf f f=  

Köksal и др. [43] 
' 0,30. 0,20. 0,25. 1,30m bl mr grf f f f= + + +  

 Характеристична якост на срязване на зидария. 
 Характеристична якост на огъване на зидария. 

 Деформационни характеристики на зидарията. 
В тази точка са разгледани деформационните характеристики на зидарията. 

 Зависимост напрежение–деформация и модул на еластичност Е на зидария. 
Зидариите са еласто–пластичен материал, който под действие на натоварването получава 

еластични εel и пластични εpl деформации. При подложените на натиск зидарии не съществува 
пропорционалност между напреженията σ и сумарните деформации ε=εel+εpl. Вида на зависимостта 
σ–ε главно зависи от характеристиките на елементите за зидария, вида на разтвора и от запълването 
на фугите [91, 114]. На Фиг. I.4. е представена зависимостта напрежения–деформации на зидарията 
съгласно [95], която е приблизителна и не е подходяща за всички видове блокове за зидария. 
Диаграмата σ–ε в [95] е приета нелинейна, но за целите на проектирането се допуска като линейна, 
параболична, параболично–правоъгълна или правоъгълна диаграма. В [95] не са предвидени числени 
стойности на εm1 и εmu за определяне на максималната и граничната носимоспособности на зидарията, 
но при оразмеряване на елементи от армирана зидария, подложени на огъване, огъване и осова сила 
или на осов товар за сечения, неработещи изцяло на натиск, граничната натискова деформация е 
приета не по-голяма от εmu=3,50‰ за блокове от група 1 и εmu=2,00‰ за блокове група 2, 3 и 4. 
Граничната деформация при натиск в зидария се ограничават и в други норми [5, 13, 14, 21, 62]. 

 
Фиг. I.4. Зависимост напрежение–деформация на 

зидария при натиск [95]. 
 

Фиг. I.5. Диаграма напрежение–деформация на 
зидария при различни разтвори [41]. 
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Фиг. I.6. Идеализирана диаграма напрежение–

деформация на зидария [42]. 

 
Фиг. I.7. Опростена трилинейна идеализирана 

диаграма напрежение–деформация на зидария [42]. 

Илюстрираните на Фиг. I.5. зависимости между натискови напрежения и деформации на 
зидарията представляват идеализирани работни диаграми на зидарията, получена по 
експериментален път от Kaushik и др. [41]. В резултатите се наблюдава различие в поведението на 
зидарията при различни по състав и якост на натиск на разтвора. Варо–циментовите разтвори са с по–

ниска якост на натиск от циментовите разтвори, но граничната им деформация е по–голяма, което 
предполага и по дуктилно поведение [41, 112]. Получената по експериментален път работна диаграма 
(Фиг. I.5.) на зидарията се характеризира с шест контролни стойности на натисковите напрежения 
[41]. Шестте контролни точки представляват 33%, 75%, 90% и 100% от f’m на увеличаващата се част 
и 50% и 20% от f’m върху падащия клон на зависимостта напрежение–деформация, както е показано 
на Фиг. I.5. Контролните точки, идентифицирани по време на тестовете, са както следва: 

(1) 33%f’m – напрежение, до което диаграмата се изменя по линеен закон. След това няколко 
пукнатини започват да се развиват в зидарията, като въвеждат нелинейност; 

(2) 75%f’m – напрежение, при което настъпват вертикални разцепващи пукнатини в тухлите, 
но зидарията все още се съпротивлява на натоварването, без да се наблюдава значителен 
спад на носимоспособността; 

(3) 90%f’m – напрежение, при което вертикални разцепващи пукнатини в тухлите преминават 
през цялата призма от зидария; 

(4) 100%f’m   – гранично натисково напрежение на призмата от зидария;  
(5) 50%f’m   – напрежението, съответстващо на тази контролна точка върху падащия клон, 

може да се счита за максималната надеждна якост на натиск на зидарията; 
(6) 20%f’m – остатъчно натисково напрежение, съответстващо на граничната деформация при 

разрушение на зидарията. 

Kaushik и др. [41] предлагат идеализирана диаграма и опростена три-линейна идеализирана 
диаграма напрежение-деформация на зидарията, посочени на Фиг. I.6. и Фиг. I.7. 

 Модул на еластичност на зидария по различни автори и нормативи. 
Повечето автори и нормативи представят модула на еластичност E на зидарията чрез емпиричен 

израз в зависимост от напрежението на натиск на зидарията fk. Тези емпирични зависимости дават 
вариране на модула на еластичност най–често между 300fk и 1000fk. Точните предложения на всеки 
от проучените автори са систематизирани от [112] и допълнени в тази разработка в Таблица I.5. 

Таблица I.5. Модул на еластичност на зидария от глинени блокове по различни автори и нормативи. 
Автор, нормативен документ Модул на еластич-

ност Е, МPa 

Еврокод 6 [96] 1000. kf , (I.1) 

НПЗК [115] 1000. kf , (I.2) 

CR 6 [20] 1000. kf , (I.3) 

Ganz und Thürlimann [26] 1000. kf , (I.4) 

Como [19] 900. kf , (I.5) 

Canadian masonry code [21] 850. kf , (I.6) 

Paulеy and Priestley [69] 750. kf , (I.7) 
 

Автор, нормативен 
документ 

Модул на еластич-

ност Е, MPa 

IBC [36] 700. kf , (I.8) 

MSJC [62] 700. kf , (I.9) 

Hendy и др. [33] 0,831180. kf , (I.10) 

Basha и др. [9] 600. kf , (I.11) 

Kaushik и др. [41] 550. kf , (I.12) 

FEMA 306 [24] 550. kf , (I.13) 

NZSEE [66] 300. kf , (I.14) 
 

 Модул на срязване на зидариите G. 
 Поведение на зидарията при двуосно и циклично натоварване. Механизми на 

разрушение. 
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При сеизмични въздействия зидарията е подложена освен на вертикално и на хоризонтално 
натоварване, при което настъпва двуосно напрегнато състояние. При неармирани, необрамчени 
зидани стени, в зависимост от якостните характеристики на материали за зидария, възможни са 
следните характерни механизми на разрушаване, представени на Фиг. I.8.: 

 

 

 

 

Фиг. I.8. Механизми на 
разрушаване на неармирани и 

необрамчени зидани стени. 

 

При равнинно натоварване на неармирана и необрамчена с вертикални елементи зидария в 
зависимост от отношението на ширината към височината (B/H), вертикалния товар и якостните 
характеристики на зидарията, са възможни различни начини на разрушение. В [113] са посочени 
критериите за механизма на разрушение в зависимост от отношението B/H. 

Възможните начини на разрушение на зидариите при равнинно натоварване зависят от 
комбинацията на натоварването (опън и натиск), якостните характеристики на материалите и 
размерите и отношението на широчината към височината [44, 46, 72, 88]. При циклично натоварване 
зидарията демонстрира типично крехко поведение, при което с образуването на пукнатини в двете 
направления се наблюдава значителна деградация. Чрез експериментални изследвания Lourenço [49] 

представя потенциалните зони на разрушение на плътна зидария при циклично натоварване, които са 
илюстрирани на Фиг. I.9. Lourenço [49] установява, че първите пукнатини в зидарията се формират в 
долната опънна част на стената, след това в средната част и накрая настъпва смачкване на зидарията 
в натисковите зони. 

Raijmakers и др. [49, 72, 88] изследват експериментално и теоретично влиянието на отвора при 
хоризонтално циклично и вертикално натоварване върху поведението на неармирана необрамчена 
зидария. Централно разположеният отвор разделя зидарията на две части, които поемат 
хоризонталното и вертикалното натоварване. Диагоналните зигзагообразни пукнатини възникват 
първоначално от два ъгъла на отвора на четири възможни места. Малко след това, от външната страна 
на стената в основата и горната част на малките колонки се появяват опънни пукнатини. При 
увеличаващи се деформации се наблюдават преобладаващи диагонални пукнатини, водещи до 
частично затваряне на пукнатините, които са били отворени преди това. Накрая се формира 
механизъм на разрушаване – настъпва смачкване на зидарията в долната и горната част на стената и 
в дъното и горната част на отвора – Фиг. I.10. 

 
Фиг. I.9. Разрушение на неармирана необрамчена зидария 

[44, 49]. 

        

 
Фиг. I.10. Разрушение на неармирана 

необрамчена зидария с отвор [49]. 

Разгледаните механизми на разрушение при неармирана необрамчена зидария показват, че най–

честите разрушения при сеизмични въздействия настъпват поради нейната ниска опънна якост и 
дуктилност. За да бъде повишена якостта на зидариите, те могат да бъдат армирани. Вертикалната 
армировка поема опънните напрежения в контактната зона на тухлите с разтвора при максимален 
огъващ момент и предпазва от образуване на хоризонтални пукнатини в контактната зона, вследствие 
малката опънна якост на зидарията по непревързано сечение. Когато разрушението на зидариите е от 
срязване, армировката трябва да бъде поставена хоризонтално за поемане на главните опънни 
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напрежения. При нисък процент на армиране е възможно армировката да достигне границата си на 
провлачане, като по този начин да бъдат подобрени дуктилните свойства на зидарията. При зидарии, 
при които се наблюдава разрушение от огъване и срязване, е целесъобразно да се поставят и двата 
вида армировки. За да се подобри реагирането на сеизмични въздействия около зидариите може да се 
изгради стоманобетонен скелет. Обрамчването на зидариите увеличава носимоспособността и чрез 
създаване на комбинирана конструкция и преминаване към по–дуктилно разрушение. Този тип 
конструкции имат много добро поведение при сеизмични въздействия спрямо необрамчените. 
Обрамчената зидана конструкция преминава през различни статии на работа в зависимост от 
големината на сеизмичното въздействие, които са разгледани в точка I.5 и са в обхвата на 
експерименталните изследвания на настоящия дисертационен труд. 

I.5 Конструкции от обрамчена зидария. 
В тази точка са разгледани изискванията към обрамчените зидарии. Извършено е сравнение с 

останалите видове конструкции и е анализирано сеизмичното им поведение, както и начините за 
оразмеряване на зидани обрамчени стени. 

 Видове зидани конструкции. 
 Основни конструктивни елементи при конструкции от обрамчена зидария. 
 Изисквания към обрамчващи елементи и зидария. 

В нормативните документи, включително и в [95, 97, 98], има конкретни изисквания към 
обрамчената зидария и обрамчващите елементи по различно критерии - по отношение на блоковете 
за зидария, по отношение на разтворите за зидария, превръзките в зидария, размерите на напречното 
сечение на обрамчващите елементи, тяхното разположение и армирането им и др. 

 Сравнение между видове зидани конструкция. 
В тази точка накратко е направено сравнение между неармирана, армирана и обрамчена 

зидария, както и стоманобетонни рамки с пълнежна зидария (СтБетРК). 
Таблица I.6. Сравнение: СтБетРК с пълнежна зидария и конструкции от обрамчена зидария [85] 

№ Описание СтБетРК с пълнежна зидария Конструкция от обрамчена зидария 

1 

Последовател-

ност на 
изграждане 

 
Гредите и колоните се изпълняват 

преди зидарията 

 
Зидарията се изпълнява преди 

обрамчващите елементи 

2 
Участие на 
зидарията  

Обикновено се приемат като 
неконструктивен елемент, не се 
осъществява връзка между тях и 

рамката 

 
Конструктивен елемент, работят като 

шайби. Връзката между обрамчващите 
елементи и зидарията има съществено 

значение 

3 Поведение 

  

4 
Конструктивна 
система 

Ductile – frame should be flexible 
under seismic loading 

Rigid – wall should be stiff under seismic 
loading 

5 Верт. Натовар. Рамки: колони и греди Зидани стени и обрамчващи елементи 

6 
Сеизмични 
въздействия 

Рамки: колони и греди Обрамчени зидани стени (шайби) 

7 

Оразмеряване 
на греди и 
колони 
(обрамчващите 
елементи) 

Корав възел между гредите и 
колоните. Капацитивно и дуктилно 
оразмеряване и конструиране (по–

големи сечения, по–голямо количество 
армировка и др.) 

Връзката между вертикалните и 
хоризонталните обрамчващи елементи е 

ставна. Не се изисква дуктилното им 
конструиране (по–малки сечения, по–

малко количество армировка и др.) 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           22  
 

 Сравнение между конструкции от неармирана, армирана и обрамчена зидария. 
 Сравнение между конструкция от обрамчена зидария и СтБетРК с пълнежна 

зидария. 
Технологията на изпълнение на обрамчената зидария е подобна както на армираната зидария, 

така и на СтБетРК с пълнежна зидария. Трябва да се отбележи, че съществуват солидни разлики по 
отношение на последователността на строителство, сложността и сеизмичните характеристики [1, 7, 

57, 67, 74, 76, 77, 80, 12, 17, 18, 23, 37, 38, 55, 56]. Основните разлики се отнасят до: 1) 
последователността на изпълнение, 2) размерите на обрамчващите елементи и 3) начина, по който 
тези конструкции се съпротивляват на вертикалните и хоризонталите въздействия – Таблица I.6. 

 Сеизмично поведение на зидарии – изследване чрез хоризонтално циклично 
натоварване и вибрационна платформа (shaking table). 

Съществуват различни изпитвания, които могат да бъдат използвани за изследване на 
сеизмичното поведение на конструкцията или фрагмент от нея. Могат да се класифицират като квази-

статични и динамични изпитвания. Квази-статичните изпитвания обикновено се извършват чрез 
прилагане на монотонна или циклична срязваща сила или преместване. Реалното сеизмично 
поведение на конструкцията е по–добре симулирано при динамичните изпитванията с вибрационна 
платформа (shaking table) Вибрационната платформа е мощен инструмент за сеизмично изследване 
на цялата конструкция или фрагмент от нея, на образци с реални размери или мащабирани образци, 
с използване на акселерограми от реални земетресения или изкуствено създадени такива. С помощта 
на вибрационна платформа могат да се изследват различни видове конструкции. В обсега на 
изследванията попадат сгради, изпълнени от каменна и тухлена зидария [8, 11, 51, 52, 60, 63, 64, 86, 

89, 27–31, 39, 40, 50], сеизмичното поведение на зидани стени извън тяхната равнина [79, 87], 
изследване на паметници на културата [45, 47, 65, 70, 83, 84] и др. 

Сеизмичното поведение на обрамчени зидани стени може да се обясни със съчетаното действие 
на зиданата стена и съседни обрамчващи елементи. Това комбинирано действие се дължи на връзката 
между зидарията и вертикалните обрамчващи елементи (една от основните характеристики на 
конструкциите от обрамчена зидария). Еврокод 1998–1 [98] изисква, за да се получи ефективна връзка 
между ограничаващите елементи и зидарията, бетонът в ограничаващите елементи да бъде излят след 
изграждане на зидарията. Някои изследователи [12, 38, 81, 82] препоръчват връзката между 
обрамчващите елементи и зидарията да бъде и чрез назъбвания, а при липсата на назъбване, 
комбинираното действие да се осигури чрез хоризонтални армировки (дюбели) – Фиг. I.11. Други 
изследователи [91, 92] не препоръчват връзката между зидарията и обрамчването да се осъществява 
на база зазъбване – бетон-тухла, поради изщавените якостни различия. Съгласно [91, 92] по-

подходящите начини при ново-изпълняващата се конструкция са: (1) чрез незапълване с разтвор в 
хоризонталната фуга в края на стената (в контактната зона на зидарията и бетона) – по този начин пак 
се постига зазъбване, но с по-малка дължина на „конзолата“ по подобие на изпълнението на 
дюбелната връзка между колона и шайба при пакето-повдиганите плочи; и (2) чрез влагане на 
хоризонтална армировка между отделните редове на зидарията, която да се закотвя в обрамчващите 
колони. 

       
Фиг. I.11. Връзка между ограничаващите елементи и зидарията. 

Капацитетът на срязване на обрамчена зидана стена (В) може да се определи като сума от 
приносите на зиданата стена (зидарията) (А) и съответните вертикални обрамчващи елементи (Б), 
както е показано на Фиг. I.12. Капацитетът на срязване на вертикалните обрамчващи елементи може 
да бъде постигнат само след като зидарията е силно напукана и нейната носимоспособност на 
срязване е значително намалена. В резултат на това от доста автори се препоръчва приносът на 
вертикалните обрамчващи елементи да се взема частично. Като консервативна оценка може да се 
приеме, че вертикалните обрамчващи елементи са интегрирани със зиданата стена, като по този начин 
площта на напречното сечение на обрамчената зидана стена може да бъде изчислена, като се вземе 
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предвид общата дължина – дължината на зиданата стена и на вертикалните обрамчващи елементи. 
От диаграмата на Фиг. I.12 може да се види, че коравината и капацитетът на обрамчената зидария 
съществено намаляват след началото на диагоналната пукнатина в стената (точка А). Въпреки това 
капацитетът на обрамчената зидария се запазва, докато в критичните участъци на обрамчващите 
елементи се появяват значителни напуквания (точка Б). Това показва, че може да бъде постигната 
значителна хоризонтална деформация и дуктилност преди разрушаването на обрамчената зидана 
стена (точка В). Критичните участъци в конструкции от обрамчена зидария са крайните зони на ВОЕ 
(горната и долната област на всяко ниво на пода), както и около отворите – Фиг. I.13. 

 

 
Фиг. I.12. Капацитет на срязване на обрамчена зидана стена [57]. 

 

 

 
Фиг. I.13. Критични участъци при 

конструкции от обрамчена зидария 
[4]. 

 Изследване с аналитични модели на зидарии, обрамчени с вертикални и 
хоризонтални елементи. 

 Квази-динамичен метод за сеизмичен анализ изследване на тухлени стени, 
ограничени чрез хоризонтални и вертикални обрамчващи елементи. 

 Механизъм на разрушаване при сеизмични въздействия. 
 Оразмеряване на елементи от обрамчена зидария. 

I.6 Възстановяване и усилване на зидани конструкции. 
Възстановяването и усилването на зиданите конструкции е широкообхватен проблем. В тази 

точка са разгледани основните причини за повреди и аварии в зиданите конструкции, методи за 
анализ, капацитивни модели за оценка и конструктивни интервенции. 

 Основни причини за повреди и аварии в зиданите конструкции. 
В частност, съществуват четири основни причинителя на конструктивни повреди в зидариите 

[105, 121]: (1) вертикално претоварване; (2) намаляване носимоспособността на вложените 
материали; (3) неравномерни слягания на фундаментите; (4) от земетръсни сили. 

 Последователност при възстановяване/усилване на зидана конструкция.. 
 Методи за анализ на конструкциите в процес на възстановяване/усилване. 

Изборът на метод за анализ има съществено значение върху насоката за подобрение на 
сеизмичното поведение на съществуващите конструкции, особено при риск от крехко разрушение на 
зиданите конструкции и малки гранични деформации. Съществуват различни методи за анализ на 

конструкции, като някои от тях имат ограничено приложение [25, 100, 104, 106, 122]. 
 Капацитивни модели за оценка. 

Капацитивни модели за оценка на зидани конструкции, съгласно Еврокод 1998–3 [99, 100]. 
 Конструктивни интервенции. 

I.7 Изводи на база преглед, анализ и изследване на състоянието на проблема 
в България и чужбина. 

 Нашата страна попада в силен земетръсен район и търсенето на начини за намаляване на 
човешките и материалните загуби е една силно хуманна дейност. Осигуряването на по–дълго време 
за евакуация на хората от сградата живи, е цел, която трябва да постигнем колкото се може по–бързо. 
В световен мащаб доста се работи в тази област, като се изследва експериментално поведението на 
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конструкцията по време на земетресение. Тези изпитвания могат да се разделят основно на два типа 
– изследвания, при които въздействията се подават в определени места по височината на 
конструкцията, и изследвания, при които въздействията се задават в основата, както по принцип 
земетресението удря нашите сгради. Вторият тип изпитване се реализира на вибрационна платформа, 
където може да се симулират доста видове сигнали, включително и сигнали от реални земетресения. 

Поведението на зидарията, ограничена от обрамчващи елементи от стоманобетон, разположени 
в хоризонтално и вертикално направление, при знакопроменливи сеизмични въздействия е свързано 
с редица особености, като деградация на коравината на зидарията, взаимодействие между два 
материала – стоманобетон и зидария – с различни деформационни характеристики и различна 
дуктилност, реализираната връзка между обрамчващите елементи и зидарията, влиянието на 
зидарията върху сеизмичното поведение на разглежданите конструкции като цяло, както и че 
зидарията е съвкупност от блокове за зидария, положени по определен ред и свързани помежду си с 
разтвор. А наличие на отвор в стената увеличава особеността на такива конструкции. 

В литературния обзор са обхванати материалите за зидария и е направен обстоен преглед на 
физическите характеристики, както и зависимостите между напрежения и деформации на основните 
материали – блокове и разтвор за зидария, които са регламентирани от различните нормативни 
документи и установени от експериментите на различни изследователи. Извършен е анализ на 
резултатите от изследването на зидариите, третирани като комплексен материал от два компонента – 

тухли и разтвор. Специално внимание е отделено на предлаганите в литературата експериментално 
получени зависимости напрежение–деформация за блоковете за зидария, разтвори и зидария и 
поведението на зидарията при циклично натоварване с характерните форми на разрушение. В 
литературата са достъпни доста изрази за определяне на якостните характеристики на зидарията. 
Определените якостни характеристики по тези изрази са в голям диапазон, същото важи и за модула 
на еластичност на зидарията. Повечето автори и нормативи представят модула на еластичност E на 
зидарията чрез емпиричен израз в зависимост от напрежението на натиск на зидарията fk. Тези 
емпирични зависимости дават вариране на модула на еластичност най–често между 300fk и 1000fk., 
където fk е якостта на натиск на зидарията. 

Разгледани са по–подробно конструкциите от обрамчена зидария – основните конструктивни 
елементи, изисквания към тях, извършено е сравнение със стоманобетонните рамкови конструкции. 
Засегнат е и проблемът за поведението на зидариите при двуосно напрегнато състояние, а също и при 
циклично натоварване, което е характерно за сеизмичните въздействия. Освен това е разгледано 

сеизмичното поведение на зидариите – възможните варианти за изследване с аналитични модели, 
анализирани са експерименталните изследвания с прилагането на хоризонтално циклично 
натоварване и изпитвания на вибрационна платформа. На база на това е анализиран механизмът на 
разрушаване на зидарията при сеизмични въздействия. Представени са основните особености и 
различните конструктивни интервенции и детайлно е анализирано усилването с външно залепени 
Fiber Reinforced Polymers като целесъобразен метод. Разгледани са технологиите и материалите, 
използвани в съществуващите към момента усилващи системи, и е анализирано поведението на 
усилвания елемент. Разгледани са методите за анализ на конструкцията в процес на 
възстановяване/усилване и капацитивни модели за оценка. 
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II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 
II.1 Предмет на дисертационния труд. 

Зиданите конструкции са едни от най–старите и широко разпространени конструктивни 
системи, а зидарията като строителен материал се използва от хиляди години. По своята важност и 
стойност много от тези сгради са класифицирани като историческо и културно наследство на 
човечеството от най–висока категория. По данните на Националния статистически институт на 
Република България [116], актуални към 2011 г., полезната площ на жилищните сгради по показател 
вид на строителната система общо за страната е 233 185 230 m2, от които 87 286 119 m2 са тухлените 
сгради с бетонна плоча1 и 60 047 857 са тухлените сгради с гредоред без стоманобетон2, т.е. сумарно 
тухлените конструкции представляват 63% от дяловото разпределение на полезната жилищна площ 
в страната ни към 2011 г. по данните на [111]. Тук трябва да се отчете и процентът на сградите със 
зидария, в които тя се използва за ограждаща конструкция в стоманобетонните конструкции. Не 
трябва да се забравят и онези сгради, които по своята важност и стойност са класифицирани като 
историческо и културно наследство на човечеството от най–висока категория. В днешно време голям 
брой от новопостроените жилищни сгради са със стоманобетонна носеща конструкция, но въпреки 
това почти всяка четвърта жилищна сграда има тухлена конструкция – по данните на НСИ броят на 
новопостроените жилищни сгради в нашата страна с тухлена конструкция в периода 2012–2018 г. е 
3697 от общо 16 003, което прави 23,10%. Всичко това разкрива голям потенциал за извършване на 
бъдещи изследвания в това направление на строителната наука. 

Предмет на дисертационния труд е извършване на научни изследвания и анализ на резултати за 
сеизмичното поведение на носещи обрамчени неармирани зидани стени без и с наличие на отвор с 
различни размери и разположение. Резултатите и анализът на сеизмичното поведение са получени в 
лабораторни условия. Образците са изпитани и изследвани с използване на вибрационна платформа 

(shaking table) на два етапа – преди и след усилването им с GFRP. Правилно формулираните задачи и 
проведените анализи и наблюдения на механизмите на разрушение на образците са много добра 
основа за развитие на съвременни методи за проектиране и анализ. Доброто познаване на 
механизмите на разрушение на обрамчените и неармираните зидани стени (с или без усилваща 
система) е предпоставка за използване на по–адекватни числени модели на образците за тяхното 
числено изследване. Експерименталната работа по изследване на механизмите на повредите е много 
важна стъпка към определяне на кумулативните повреди, както и към усъвършенстване на методите 
за обследване и изпитване. 

Предмет на дисертационния труд е и мониторингът на промените на хоризонталната коравина 
на обрамчените неармирани зидани стени, с която те се съпротивляват на натоварването от 
сеизмичното въздействие. Оценките за намаляващата коравина и основна честота на образеца, както 
и оценката на загубата на коравина (stiffness loss) е характерен белег на всички съвременни 
методологии за оценка на повредите в конструкциите от сеизмични въздействия. 

II.2 Цели и задачи на дисертационния труд. 
Целта на дисертационния труд е експерименталното изследване на сеизмичното поведение на 

обрамчени неармирани зидани стени с и без наличие на отвор преди и след усилването им с GFRP. 
Експерименталните изследвания са проведени за получаване на оценка на влиянието на 
местоположението и площта на отвора върху капацитета за поемане на хоризонтални сили. Цел е и 
определяне на подходящи усилващи системи за повишаване на капацитета и компенсиране на 
загубите на коравина, както и повишаването на дуктилността на обрамчена зидария. Назрява 
необходимост да се направи принос в процедурите за оценка, предложени в Еврокод 8.3. 

Целите на извършените в труда експериментални изследвания накратко се обобщават в 
следното – анализ и сравнение на коравините, собствените честоти и на сеизмичното поведение на 
следните образци – три образеца, които са изследвани преди усилване, и същите образци, които са 
изследвани след усилването им. За база данни на сеизмичното поведение са приети историите във 
времето на релативното и тоталното хоризонтални ускорения на ниво хоризонтален обрамчващ 
елемент, хоризонталното му преместване и напречната сила в основата. 

Поставените цели изискват решаване на поредица от комплексни, но взаимно свързани задачи, 

 
1
 По дефиниция на НСИ [116] тухлените сгради с бетонна плоча са сгради с тухлени стени и бетонни плочи между етажите, но 

без стоманобетонни колони. 
2
 По дефиниция на НСИ [116] тухлените сгради с гредоред без стоманобетон са сгради с тухлени стени и бетонни плочи между 

етажите, но без стоманобетонни колони. 
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които са формулирани по следния начин: 
(1) Да се систематизират механичните и деформационните характеристики на зидариите. 
(2) Да се систематизират възможните методи и детайли за усилване на зидани конструктивни 

елементи. 
(3) Да се направи критичен анализ и оценка на постигнатото в България и света по темата. 
(4) Да се подготвят три броя обрамчени, неармирани зидани стени с и без наличие на отвор. 
(5) Да се реализират експериментални изследвания за сеизмичното поведение на образците 

преди усилване. 
(6) Да се реализират експериментални изследвания за сеизмичното поведение на образците 

след тяхното усилване с GFRP. 
(7) Да се обработят и анализират получените от натурното изпитване резултати и да се 

обобщи влиянието на отворите върху поведението на образците. 
(8) Да се обработят и анализират получените от натурното изпитване резултати и да се 

обобщят ефектите от усилване върху поведението на стените. 
(9) Да се очертаят насоки за бъдещи изследвания на база обобщените резултати от 

проведените изпитвания. 
Формулираните цели в експеримента налагат определянето и стриктното изпълнение на 

необходими задачи за постигането им. За успешното им решаване следва да бъдат съобразени всички 
вътрешни и външни фактори, които биха повлияли на надеждността и пълнотата на 
експерименталните резултати. 

Проведените експериментални изследвания са многообхватни и трудно би било да се 
анализират в рамките на една дисертационна работа. В съответствие с поставените задачи в 
настоящата дисертация са представени част от резултатите от проведените експериментални 
изследвания, които са свързани с поставените задачи, а останалите са определени като обект за 
бъдеща работа. 

II.3 Обхват на натурните експерименти. 
За да се задълбочи разбирането на поведението на обрамчени зидани конструкции с или без 

наличие на отвор, преди и след усилването им, са проведени серия от експериментални изследвания. 
Изследвани са три образеца с еднакви геометрични и материални характеристики, но с различна 
конфигурация на отворите – Фиг. II.1. 

                  CMFuS       CMWuS     CMDuS 

        

CMFuS              CMWuS       CMDuS 

       
Фиг. II.1. Характеристики на опитните образци. 

В дисертацията се залага на действителните механични свойства на материалите, които са 
същите, каквито са в действителните конструкции (фактор 1). Изследванията на стените с 
вибрационна платформа се извършват, като образците са в естествена големина и проблемът за 
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мащабен коефициент отпада, тъй като той е 1:1 (фактор 2). С експерименталния подход се отчитат 
взаимодействия между различни материали и конструктивни елементи, които трудно се поддават на 
числено моделиране и изискват нови и малко изследвани конститутивни връзки (фактор 3). И трите 
фактора способстват за получаване на по–голяма достоверност на резултатите и елиминират 
неизбежните грешки от численото моделиране и от непрецизно определен мащабен коефициент. 

Образците са изследвани поотделно на вибрационна платформа с една хоризонтална 
компонента на въздействието – в равнината на стената. Изпитванията са проведени в лабораторията 
на Института по земетръсно инженерство и инженерна сеизмология (IZIIS) – Скопие 
(http://www.iziis.edu.mk/). Всеки модел е изследван основно в две фази – определяне на динамичните 
характеристики на образците (собствена честота и коравина) и определяне на сеизмичното им 
поведение. След изпитването образците са усилени с GFRP и повторно изпитвани. Подробно 
описание на образците е дадено в точка IV.2. 

II.4 Етапи на дисертационния труд. 
Приложен е комплексен метод за изследване на научен проблем за осъществяване на 

поставените цели и задачи. Очертани са пет основни етапа – Фиг. II.2. 

 
Фиг. II.2. Етапи на дисертационния труд. 

II.5 Основни методически особености. 
В експеримента се цели достигане на максимална достоверност, надеждност, пълнота и 

сравнимост на резултатите, съобразявайки се с ограниченията от времеви, финансов, технически и 
технологичен характер. Като най–съществен фактор в ограничителните рамки на експеримента се яви 
първо – техническото оборудване и второ – финансовият аспект. Първото ограничение е свързано с 
липсата на вибрационна платформа (Shaking table) в територията на Република България. Това 
ограничение е преодоляно с любезното съдействие на колегите ни от Институт по земетръсно 
инженерство и инженерна сеизмология (IZIIS) – Скопие и чрез предоставената възможност за 

осъществяване на изпитванията в лабораторията на института. Второто ограничение не даде 
възможност за изпитване на цяла конструкция, но същевременно с това даде възможност да се 
изследват отделни стени с действителните им размери. На база на натрупания опит и получените 
резултати се отварят възможности за бъдещи изследвания в тази област, включително и изследване 
на сгради, типични на нашата богата и вековна история, които са оставили, оставят и ще оставят 

незабравим щрих от нашата идентичност. 
 

  

първи етап
изследване на текстови 
материал, обвързан с 
проблемите, свързани с 
обрамчени зидани 
конструкции

втори етап
изпълнение на 
образците и 
подготовка за 
експерименталнит
е изследвания

трети етап
експериментал
ни изследвания 
на образците 
преди 
усилването им

четвърти етап
усилване на 
изпитаните 
образци и 
повторното им 
изпитване

пети етап
обработване и 
анализиране на 
числените 
резултати

http://www.iziis.edu.mk/
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III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ В ЕКСПЕРИМЕНТА 

МАТЕРИАЛИ. 
За определяне на характеристиките на вложените материали са направени поредица от 

съпътстващи изпитвания по разрушителни и безразрушителни методи, отговарящи на действащите 
норми към 01.2019 г. за изпитване на бетон, армировъчна стомана, разтвор и блокове за зидария.  

III.1 Определяне на якостни характеристики на блокове за зидария. 
Блоковете за зидария се изпитват като греда на две опори, натоварена с единична сила в средата 

на подпорното разстояние – 200 mm. Използваните при експеримента глинени блокове за зидария са 
от Група 1, съгласно [95], с общ обем на всички отвори 0%. 

 Якост на опън при огъване. 5,69tf MPa=  - якост на опън при огъване; 
 Якост на натиск. 17,90bf MPa=  - якостта на натиск; 

Пробните тела имат якост в границите 10÷20 MPa (блокове със средна якост) [95]. 
III.2 Определяне на якостни характеристики на разтвор за зидария. 

 Якост на опън при огъване. 1, 40tf MPa=  - якост на опън при огъване; 
 Якост на натиск. 5, 28mf MPa=  - якостта на натиск 

Разтворът е определен като марка М5 по якост на натиск [95]. 
III.3 Якостни и деформационни характеристики на зидарията. 

 Якост на натиск на зидарията. 
Спазвайки изискванията на [95], характеристичната якост на натиск на неармирани зидарии, fk, 

изпълнени с обикновен разтвор и с плътни тухли e: 

( ) 0,70 0,30. . 0,80.0,55 .17,90 .5,28 3,75k b mf K f f MPaα β= = =  , (III.1) 

Стойността на константата К е намалена с 20%, тъй като в зидарията (изпълнена от обикновен 
разтвор) има надлъжна фуга с разтвор през цялата дължина на стената. 

 Якост на срязване на зидария. 
Спазвайки изискванията на Националното приложение на [94, 95], характеристичната якост на 

срязване на неармирана зидария, fvk, при запълнени хоризонтални и вертикални фуги e: 

0

0,065 0,065.17,90 1,16
min min min 0, 22

0, 40. 0, 20 0, 40.0,050 0, 22
b

vk
vk d

f
f MPa

f

  ≤ ≤ ≤ =  + σ +  
, (III.2) 

 Характеристична якост на огъване на зидария. 
Съгласно [95] якостта на огъване на зидарията е: 
♦ Якост на огъване при равнина на разрушаване, успоредна на хоризонталните фуги 

1 0,10xkf MPa=  , (III.3) 

♦ Якост на огъване при равнина на разрушаване, перпендикулярна на хор. фуги 

2 0,40xkf MPa=  , (III.4) 

 Деформационни характеристики на зидарията. 
Кратковременният секущ модул на еластичност на зидария Е, съгласно  [95], е: 

. 1000. 1000.3,750 3750E k kE K f f MPa= = = =  , (III.5) 

Дълговременният модул с отчитане на ефектите от пълзене, съгласно  [95], е: 

 

3750 1786
1 1,00 1,10long term

EE MPa
∞

= = =
+ φ +

 , (III.6) 

където ∞φ е коефициентът за крайно пълзене. 
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III.4 Определяне на якостни характеристики на бетона. 
Якостта на натиск на бетона, който се използва за обрамчващите елементи, e определена по 

разрушителни и безразрушителни методи. 
 Разрушителни методи за определяне на якостта на натиск на бетона. 

, 23,27c cubef MPa=  – кубова якост на натиск, 

, ,0,80. 18,62c cyl c cubef f MPa= =  – цилиндрична якост на натиск. 

 Безразрушителни методи за определяне на якостта на натиск на бетона. 
, 25,92c cubef MPa=  и 

, ,0,80. 20,74c cyl c cubef f MPa= = – кубова и цилиндрична якост на натиск 
определена чрез склерометър на Schmidt. 

Бетонът е определен като клас C20/25 по якост на натиск съгласно [93]. 
III.5 Определяне на якостни характеристики на армировъчната стомана. 

Граница на провлачане 464yf MPa= ; якостта на опън 551uf MPa= и удължение 17,23%ε = -  

Армировъчната стомана е определена като клас В500B съгласно [93]. 
III.6 Характеристики на материалите за усилване. 

Характеристиките на материалите са дадени в приложенията към дисертацията. 
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IV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. 
IV.1 Обща информация. 

Извършени са общо 80 броя изпитвания, реализирани в лабораторията на Института по 
земетръсно инженерство и инженерна сеизмология към Университета Св. св. Кирил и Методий в 
Скопие, Република Северна Македония (http://www.iziis.edu.mk/). Една част от тези изпитвания са 
предназначени за определянето на динамичните характеристики (ДХ) на образците, а останалите се 
използват за изследване и анализ на сеизмичното им поведение (СП) – Фиг. IV.1. 

 
Фиг. IV.1. Брой на проведените експерименталния изследвания за отделните стени. 

IV.2 Описание на опитните образци. 
Преди описанието на опитните образци е важно да се отбележат следните особености, които 

рефлектираха върху избора нa изследваните образци: 
♦ поради ниската якост на опън и ниската дуктилност на неармираната зидария, 

изпълнена съгласно изискванията само на [95], тя се разглежда като конструкция с нисък капацитет 
за разсейване на енергия (DCL) и използването ѝ трябва да бъде ограничено. Условията, при които 
може да се използва в дадена страна неармираната зидария, изпълнена съгласно изискванията само 
на [95], може да се намерят в националното приложение към този документ. Използването на такава 
зидария се препоръчва само в случаите на ниска сеизмичност. Съгласно [94] на територията на Р. 
България няма зони, които да се класифицират като зони с ниска сеизмичност с изчислително 
ускорение на земната основа тип А, не по–голямо от 0,08g. 

♦ съгласно [98], за да се получи ефективна връзка между ограничаващите елементи и 
зидарията, бетонът на ограничаващите елементи трябва да бъдат излят след изграждане на зидарията. 

♦ изследванията са свързани и с усилване, което може да се приложи при съществуващи 
конструкции, голяма част от които са от неармирана зидария. При съществуващите обрамчени 
зидарии връзката между вертикалните обрамчващи елементи и зидарията може да бъде и чрез 
назъбвания. 

Отчитайки горните особености, като образци за изследване са предвидени носещи зидани стени, 
изпълнени от неармирана зидария, ограничени от обрамчващи елементи от стоманобетон, 
разположени в хоризонтално и вертикално направление. За връзка между ограничаващите елементи 
и зидарията, освен че бетонът на ограничаващите елементи е излят след изграждане на зидарията, в 
два от образците е изпълнено и назъбване.  

Образците са означени условно по следния начин: 
♦ Образец CMF – стена без наличие на отвор: 

→ Образец CMFuS – стена без наличие на отвор, изпитвана преди усилване; 
→ Образец CMFS – стена без наличие на отвор, изпитвана след усилване. 

♦ Образец CMD – стена с наличие на отвор за врата: 
→ Образец CMDuS – стена с наличие на отвор за врата, изпитвана преди усилване; 
→ Образец CMDS – стена с наличие на отвор за врата, изпитвана след усилване. 

♦ Образец CMW – стена с наличие на отвор за прозорец: 
→ Образец CMWuS – стена с наличие на отвор за прозорец, изпитвана преди усилване; 
→ Образец CMWS – стена с наличие на отвор за прозорец, изпитвана след усилване. 

 Геометрия на опитните образци. 

Образци и проведени изпитвания - (3+3 стени, общо 80 изпитвания)

CMF

Стена без отвор
32 изпитвания

CMFuS

Преди усилв.

20 изпитв.

ДХ
7

СП
13

CMFS

След усилв.

12 изпитв.

ДХ
7

СП
5

CMD

Стена с отвор за врата
24 изпитвания

CMDuS

Преди усилв.

13 изпитв.

ДХ
6

СП
7

CMDS

След усилв.
11 изпитв.

ДХ
5

СП
6

CMW

Стена с отвор за прозорец
24 изпитвания

CMWuS

Преди усилв.

10 изпитв.

ДХ
4

СП
6

CMWS

След усилв.
14 изпитв.

ДХ
7

СП
7

http://www.iziis.edu.mk/
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Всички образци са с еднакви геометрични и материални характеристики, но с различна 
конфигурация на отворите – Фиг. IV.2. Образците са изпълнени в мащаб 1:1, т.е. изследваните 
образци са с естествените си размери. От двете страни на отвора за врата са изптлнеи вертикални 
ограничаващи елементи, а за премостване на светлия отвор на прозореца е използван щурц. 

 
Фиг. IV.2. Геометрични характеристики на изследваните образците. 

 Изпълнение на образците. 
 Изпълнение на образците CMFuS, CMWuS и CMDuS. 

При изпълнението на образците е спазена следната последователност: най–напред е изпълнен 
фундаментът, след него е изградена зидарията и най-накрая – обрамчващите стоманобетонни 
елементи. По този начин бетонът в ограничаващите елементи е излят след изграждане на зидарията. 
При два от образците, освен че бетонът е излят след изграждането на зидарията, са предвидени и 
назъбвания. При изпълнение на образците CMF и CMW връзката между обрамчващите елементи и 
зидарията е осъществена и чрез назъбвания, докато при образец CMD e без назъбвания. При образец 
CMD връзката между зидарията и обрамчващите вертикални стоманобетонни елементи се 

осъществява само чрез изливане на бетона след изграждането на зидарията. При изпълнението на 
образците са спазени изискванията на [94, 95, 97, 98]. Вертикалните напречни фуги са запълвани 
изцяло с разтвор. Хоризонталните и перпендикулярните фуги, направени от обикновен разтвор, са с 
дебелина между 6 mm и 15 mm. 

 Усилване на образците. 
На Фиг. IV.3., Фиг. IV.4., Фиг. IV.5. са показани очертанията и последователността на 

залепване на ивиците от стъклени нишки съответно. При изпълнението на усилващата система са 
спазени последователностите и изискванията на [118–123]. Една и съща усилваща система е 
изпълнена от двете страни на образеца. Частта със зидария е изцяло шпаклована с трикомпонентна 
тиксотропна епоксидна смес. Ивиците са залепени върху повърхността на стената, като се използва 
двукомпонентно епоксидно лепило за импрегнация и лепене на композитен плат. Очертанията и 
разположенията на ивиците е съобразено от появилите се пукнатини/повреди. Използваните в 
експеримента ивици от стъклени нишки работят и по двете направления. 

 Тегло и маса на опитните образци. 
По време на изпитванията върху стените е поставено допълнителни вертикални натоварване – 

4 чугунени тежести с общо тегло 4x400=1600kg, които са фиксирани са към стените. 
 Армиране на обрамчващите елементи. 

Надлъжната армировка в обрамчващите елементи с размери 25х25 cm е 4Ø14. Предвидените 
стремена около надлъжната армировка са с диаметър 8 mm през 100 mm и 150 mm.  
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Фиг. IV.3. Очертание и последователност на лепене на ивиците – образец CMFS. 

 

 

 
 

Фиг. IV.4. Очертание и последователност на лепене на ивиците – образец CMWS. 
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Фиг. IV.5. Очертание и последователност на лепене на ивиците – образец CMDS. 

IV.3 Въздействия и обща методология при изпитване на образците. 
Приложеното хоризонтално натоварване e в равнината на стените (по Y). За всеки образец са 

извършени главно два вида изпитвания. Първият вид изпитване е за определяне на динамичните 
характеристики на образците (собствена честота и коравина), а вторият вид изпитване е за определяне 
на сеизмичното поведение на образците във времето. Сеизмичните въздействия са симулирани с 
вибрационна платформа (Shaking table). Използвани са реални и мащабирани/скалирани записи на 
ускоренията от земетресението в El–Centro, Imperial Valley, California, 18 May, 1940, както и 
хармонични (sine–sweep excitation) и случайно генерирани сигнали във времето (random excitation). 
Генерираният запис от вибрационната платформа се използва за входно въздействие на анализа. 

Проведените експериментални изследвания са многообхватни и обемът на работата по 
тяхното анализиране надхвърля рамките на дисертационния труд. В настоящата дисертация се 
представят само част от резултатите от проведените експериментални изследвания, които са 
свързани с поставените задачи – Фиг. IV.6. 

 
Фиг. IV.6. Проведени изпитвания и анализираните от тях резултати. 

 Определяне на собствена честота на образците. 
Опитното определяне на собствената честота на елемент/конструкция е от особено важно 

П
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ни
 и
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ц

Динамични характеристики
(случайни генерирани сигнали 

във времето/ синусоидални 
сигнали)

Изменение на честотата

Изменение на коравината

Сеизмично поведение
(акселерограми/ случайни 

генерирани сигнали във времето/ 
синусоидални сигнали)

Ускорения

Хоризонтални премествания 
при върха на стената

Срязваща сила в основата

Зависимост: срязваща сила-
преместване

Повреди
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значение с оглед експлоатационната им безаварийна годност. Определяне на основната собствена 
честота се извършва при прилагане на принципите на строителната динамика. Най–често се използват 
следните три подхода: 

 Подход 1 – статичен линеен и нелинеен анализ. 
 Подход 2 – динамичен анализ на образеца. 
 Подход 3 – метод на квази-динамичния анализ. 
 Определяне на основната собствена честота в дисертационната работа. 

Определянето на собствената честота на образците се извършва с помощта на външно 
въздействие. Въздействието се генерира от вибрационната платформа (shaking table) и се изменя във 
времето (Фиг. IV.8) по хармоничен закон – синусоида (harmonic sine sweep excitation) или случайно 
изменящо се въздействие (random excitation). Основната собствена честота се определя в различни 
етапи от изпитването на стените – Фиг. IV.7. Генерираният запис на ускоренията се използва за 
входно въздействие на анализа. 

Фиг. IV.7. Етапи за определяне на честотата на образците. 

 
Фиг. IV.8. Определяне на 
собствената честота на 

образците. 

 Индекс на повреди – Damage Index (DI). 
Поведението на строителните конструкции при сеизмични въздействия в инженерно-

технически контекст се описва чрез установяване на степента на повредите за елемент на 
конструкцията или на цялата конструкция за определено ниво на въздействието [103]. 

Формула IV.1 представя опростен индекс на повреди d2i въз основа на изменението на основната 
собствена честота fi при i–тото изпитване спрямо началната собствена честота fо. Тъй като 
първоначалната собствена честота fо е известна, както и основната собствена честота fi, измерена след 
определено сеизмично изпитване, определянето на намалената коравина Ki при i–тото изпитване като 
процент от първоначалната коравина Ko може да се изчисли по форм. IV.2 [15, 16, 48]: 

2

2, 1 i
i

o

f
d

f
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2 2

    .i i i
i o

o o o

K f f
K K

K f f
   

= → =      
   

,         (IV.2) 

В [58] са посочени и други изрази за индикатор на повреди –форм. IV.3 и форм. IV.4. 
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f

 
= −   

 
,   (IV.4) 

където d2,i е опростен индекс на повреди при i–тото изпитване, f0 – собствена честота преди 
прилагането на първия сеизмичен тест, fi – собствена честота на стената при i–тото изпитване; K0 и Ki – 

началната коравина и коравината на стената при i–тото изпитване.  

 Определяне на сеизмично поведение на образците. 
Експерименталното изпитване на образците започва с използване на акселерограмата (NS 

компонента) от земетресението в El-Centro, California 18.05.1940 - реален и мащабирани записи. 
Изпитванията са проведени в условията на постепенно увеличаване на интензивността на 
въздействието, но без промяна на честотния състав на акселерограмата. След това се използва 
случайно генериран сигнал във времето и хармоничен сигнал, като честотният диапазон се променя 
и интензивността на сигнала нараства постепенно. На Фиг. IV.9. са показани видовете използвани 
сигнали, както и Фуриеровия амплитуден спектър за съответните сигнали. Генерираният запис на 
ускоренията се използва за входно въздействие на анализа. 

В дисертацията срязващата сила в основа Fi се определя по форм. IV.5, коефициентът на 
напречна сила в основата BSC се определя по форм. IV.6, а ъгълът на завъртане ├  се определя по 
форм. IV.7. 
 ( ) ( )i iF t ma t= − , (IV.5) 

Начална 
честота f

0

•преди започване на 
изпитванията

Междинни 
честоти fi

•след реализиране на определен 
брой изпитвания 

Крайна 
честота fn

•след приключване на 
изпитванията 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           35  
 

 ( ) ( )
.

iV t
BSC t

M g
= , (IV.6) 

 ( ) ( )tt
h

∆
θ = , (IV.7) 

където: 
• ( ) ( )i iF t V t=  срязваща сила в основата, изменяща се с времето, [kN]; 

• ( )BSC t  –  коефициент на напречна сила в основата, изменящ се с времето, [-]; 

• ( )tθ  –  ъгълът на завъртане, изменящ се с времето, [-]; 

• ( )ia t  –  тоталното ускорение на върха на образеца, изменящо се с времето, [-]; 
• m M=  – ефективна маса на образеца, [t]; 
• g  – земно ускорение, [m.s-2]; 
• ( )t∆  – преместване във върха на образеца, изменящо се с времето, [mm]; 
• h  – височина на образеца, [mm]; 

  

  

  

  
Фиг. IV.9. Видове използвани сигнали и техните амплитудни спектри. 

IV.4 Отчитане и обработване на резултати от експерименталните 
изпитвания. 
 Отчитане на резултати от проведените експериментални изпитвания. 

По време на изпитванията са използвани уреди и апаратури, осигуряващи информация за 
ускорения, премествания, деформации и напрежения в избрани нива и точки. 

 Акселерометри. 
 Линейни потенциометри и линейни променливи диференциални 

трансформатори. 
 Електросъпротивителни деформоприемници. 

 Обработване на резултати от експерименталните изпитвания. 
От всичките проведени експериментални изследвания от всеки уред са отчетени числови данни 

със стъпка на времето 0,001 секунди. В резултат на което се получават голям набор от данни, които 
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са анализирани и трансформирани в графичен вид. За тази цел са използвани лицензирани програмни 
продукти – Microsoft Office Excel [59], SeismoSignal [78], SeismoMatch [78], SeismoSpect [78], NI 
Software (DIAdem) [126] и други. 

IV.5 Експериментално изследване на образец CMFuS. 

  

 Описание на изследвания образец CMFuS. 
 Разположение на уредите и реализирани изпитвания на образец CMFuS. 

 Разположение на уредите – образец CMFuS. 
За този образец са използвани общо 29+8 уреда, от които 3 акселерометъра (ACC), 3 линейни 

потенциометъра (LP), 14 линейни променливи диференциални трансформатора (LVDT) и 9 
електросъпротивителни деформоприемника (SG). Входните параметри се получават от фиксираните 
общо 8 акселерометъра под вибрационната платформа. 

 Извършени изпитвания за образец CMFuS. 
Следвайки общата методология за изпитване по т. IV.3, в Таблица IV.1 са изброени 

извършените изпитвания с обща информация за изследване на образец CMFuS. 
Таблица IV.1. Списък на извършените изпитвания за образец CMFuS. 

Тест 

№ 

 

Име на теста 

Вид на 
възбуж–

дането 

Входни параметри за платформата 
Входни параметри за 

експеримента 

Честотен 

диапазон 

[Hz] 

Максимално ускорение на 
подадения сигнал към 

вибрационната платформа 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал 

от вибрационната 
платформа 

01 Test01_Random_002 RE 1÷50 0,07.g 0,07.g 

02 Test02_Sweep_002 SS 1÷50 0,02.g 0,03.g 

03 Test03_Elcentro_Xz_50 TH – 0,17.g 0,15.g 

04 Test04_Elcentro_Xz_100 TH – 0,35.g 0,34.g 

05 Test05_Elcentro_Xz_50_X8 TH – 0,17.g 0,14.g 

06 Test06_Elcentro_Xz_200_X8 TH – 0,68.g 0,57.g 

07 Test07_Elcentro_Xz_400_X8 TH – 1,36.g 1,09.g 

08 Test08_Elcentro_Xz_800_X8 TH – 2,72.g 1,74.g 

09 Test09_Random_005 RE 1÷50 0,21.g 0,17.g 

10 Test10_Random_015 RE 8÷28 0,63.g 0,54.g 

11 Test11_Random_05 RE 8÷28 1,72.g 1,46.g 

12 Test12_Random_09 RE 8÷28 3,34.g 2,27.g 

13 Test13_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

14 Test14_Sweep_03 SS 15÷22 0,29.g 0,33.g 

15 Test15_Sweep_100 SS 14÷20 0,98.g 1,09.g 

16 Test16_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

17 Test17_Sweep_100_8–16 SS 8÷16 0,98.g 1,25.g 

18 Test18_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

19 Test19_Sweep_03_5–12 SS 5÷12 0,29.g 0,39.g 

20 Test20_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

 Експериментално изследване на образец CMFuS – резултати от извършените 
изпитвания. 
 Експериментално изследване с използване на запис на ускоренията от 

земетресението в El–Centro – оригинален и мащабиран запис. 
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 Test01_Random_002. 
 Test02_Sweep_002. 

 

 

 

Фиг. IV.10. Фуриеров амплитуден спектър на тоталните 
ускорения на върха на образеца – CMFuS: Test02. 

Фиг. IV.11. Запис на историята на ускоренията 
при CMFuS: Test02. 

За определяне на началната собствена честота на стената се използва синусоидален сигнал с 
честотен обхват 1÷50 Hz. Пиковото ускорение на зададения към платформата сигнал (зададен сигнал) 
е PGA=0,02g, а симулираният от вибрационната платформа сигнал (генериран сигнал) е с PGA=0,03g. 
Истории във времето на оригиналния и генерирания сигнал са показани на Фиг. IV.11. Основната 
собствена честота в равнината на стената е 24,63 Hz – Фиг. IV.10. 

 Test03_Elcentro_Xz_50. 
 Test04_Elcentro_Xz_100. 
 Test05_Elcentro_Xz_50_X8. 
 Test06_Elcentro_Xz_200_X8. 
 Test07_Elcentro_Xz_400_X8. 

   
Фиг. IV.12. Истории във времето на зададения и генерирания сигнал (1), Фуриеров амплитуден спектър на 

генерирания сигнал (2) и Честотно съдържание на Test02 и Test07 (3) – образец: CMFuS. 

  
Фиг. IV.13. Еластичен спектър на ускоренията и преместванията – CMFuS: Test07. 

На Фиг. IV.13. са показани еластичните спектри на ускоренията Sa [g] и преместванията Sd [mm] 
(аналогични графики са съставени за всеки образец от всяко изпитване). Графики (1) и (2) 
илюстрират съответно еластичните спектри на ускорения и премествания за всичките получени 
отчети от монтираните акселерометри. 

 Фиг. IV.14. илюстрира сравнение между 
еластичния спектър на реагиране в основата и във 
върха на стената.  

 

 

Фиг. IV.14. Сравнение между спектрите на 
ускорението в основата и върха на стената 
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На Фиг. IV.15. е показана илюстрация на запис на история на ускоренията на ниво горен ръб 
фундамент и върха на стената и напречна сила в основата. 

♦ Графика (1) илюстрира запис на история на ускоренията в посока Y на ниво горен ръб 
фундамент (измерено от ACC01) и върха на стената (измерено от ACC02). Максималното ускорение, 
измерено от монтирания акселерометър ACC01, е PGAY=1,01g (Peak Ground Acceleration). 
Максималното ускорение, което се измерва от монтирания акселерометър на върха на стената е 
PRAY=1,45g (Peak Roof Acceleration). Отношението между PRA и PGA, т.нар. коефициент на 
увеличаване на ускорението (Acceleration Magnification Ratio, PRA/PGA), в посока Y e AMRY=1,43. 

♦ Графика (2) илюстрира запис на история на напречната сила в основата в посока Y.   

  
Фиг. IV.15. Запис на история на ускоренията и напречната сила в основата – CMFuS: Test07. 

На Фиг. IV.16. е илюстрирана истории на преместванията на ниво горен ръб фундамент и на 
върха на стената, както и преместването на върха на стената спрямо основата. На ниво горен ръб 
фундамент максималното преместване е +6,65 mm и −4,67 mm, а на върха на стената е +7,72 mm и 
−5,74 mm (максималните премествания на ниво горен ръб фундамент и на върха на стената не се 
получават в един и същи момент). Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+1,30 mm 

и ∆=−1,54 mm, получени като разлика между тоталното хоризонтално преместване на върха на 
стената и преместването на основата в един и същи момент. Деформираната схема на стената е 
илюстрирана на Фиг. IV.17. 

   
Фиг. IV.16. Истории на преместванията на ниво горен 

ръб фундамент и на върха на стената – CMFuS: Test07. 
Фиг. IV.17. Наклон на скосяване и деформирана 

схема на стена CMFuS 

 

На Фиг. IV.18. е изобразена зависимостта 
напречна сила в основата – преместване във 
върха на стената. С червен цвят е изобразен 
резултатът от текущото изпитване, а със сив 
цвят – от предходното изпитване. 
Фиг. IV.18. Зависимост напречна сила в основата – 
преместване на върха на стената – CMFuS: Test07. 

 Test08_Elcentro_Xz_800_X8. 

 
Фиг. IV.19. Истории във времето на зададения и генерирания сигнал (1), Фуриеров амплитуден спектър на 

генерирания сигнал (2) и Честотно съдържание на Test02 и Test08 (3) – образец: CMFuS 
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На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +14,33 mm и −10,45 mm, а на върха 
на стената е +15,45 mm и −11,67 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+1,57 

mm и ∆=−1,70 mm.                               
 Test09_Random_005. 

Основната собствена честота, която е определена в Test09 е със стойност 21,17 Hz. 
 Експериментално изследване с използване на случайно генерирани сигнали във 

времето (random excitation). 
 Test10_Random_015. 
 Test11_Random_05. 
 Test12_Random_09. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +3,67 mm и −3,49 mm, а на върха на 
стената е +5,53 mm и −5,24 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+3,22 mm и 
∆=−2,76 mm.                   

      
Фиг. IV.20. Повреди в образец CMFuS при Test12. 

При това изпитване в зидарията, 
хоризонталните и вертикалните обрамчващи 
елементи не се наблюдават видими повреди. 
Само в долната част на единия ъгъл (ъгъл 1) 
на фундамента се наблюдава започване на 
локално обрушване на бетона – Фиг. IV.20. 

 Test13_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test13, е със стойност 17,89 Hz. 

 Експериментално изследване с използване на хармонични сигнали във времето. 
 Test14_Sweep_03. 

 

В ъгъл 1 (Фиг. IV.21.) на фундамента 

бетонът (по-точно казано, част от бетонното 
покритие) вече е отцепен. От друга страна в 
останалите три ъгъла на фундамента се 
наблюдава започване на откъсване на бетона, 
поради по–голямото бетонно покритие от 
предвиденото. Фиг. IV.21. Отцепване на бетона в ъгъл 1 на 

фундамента след изпитване Test14. 

 Test15_Sweep_100. 
При това изпитване в зидарията, 

хоризонталните и вертикалните обрамчващи 
елементи не се наблюдават видими повреди. 
Във всички ъгли на долната част на фундамента 
се наблюдава локално обрушване на бетона, 
поради по–голямото бетонно покритие от 
предвиденото – Фиг. IV.22. Други повреди и 
пукнатини във фундамента не са регистрирани. 

       
Фиг. IV.22. Повреди в образец CMFuS при Test15. 

 Test16_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test16 е със стойност 12,99 Hz. 

 Test17_Sweep_100_8–16. 

   
Фиг. IV.23. Истории във времето на зададения и генерирания сигнал (1), Фуриеров амплитуден спектър на 

генерирания сигнал (2) и Честотно съдържание на Test16 и Test17 (3) – образец: CMFuS. 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           40  
 

  
Фиг. IV.24. Еластичен спектър на ускоренията и 

преместванията – CMFuS: Test17. 
Фиг. IV.25. Сравнение между спектрите на 
ускорението в основата и върха на стената  

На Фиг. IV.24. са показани еластичните спектри на ускоренията Sa [g] и преместванията Sd 

[mm]. Фиг. IV.25. илюстрира сравнение между еластичния спектър на реагиране в основата и във 
върха на стената. На Фиг. IV.26. е показана илюстрация на запис на история на ускоренията на 
ниво горен ръб фундамент и върха на стената и напречна сила в основата. 

  
Фиг. IV.26. Запис на история на ускоренията и напречната сила в основата  по посока Y – CMFuS: Tes17. 

На Фиг. IV.27. е илюстрирана историята на преместванията. На ниво горен ръб фундамент 
максималното преместване е +2,93 mm и −2,77 mm, а на върха на стената е +8,82 mm и −8,54 mm. 
Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+8,28 mm и ∆=−8,46 mm. Деформираната 
схема на стената е илюстрирана на Фиг. IV.28. 

   
Фиг. IV.27. Истории на преместванията на ниво горен 

ръб фундамент и на върха на стената – CMFuS: Test17. 
Фиг. IV.28. Наклон на скосяване и деформирана 

схема на стена CMFuS: Test17. 

На Фиг. IV.29. е изобразена зависимостта напречна сила в основата – преместване във върха 
на стената. С червен цвят е изобразен резултатът от текущото изпитване, а със сив цвят – от 
предходното изпитване. На Фиг. IV.30. е изобразена зависимостта коефициент на напречната сила 
BSC – ъгъл на завъртане ├ . Със син цвят е изобразен резултатът от текущото изпитване, а със сив 
цвят – от предходното изпитване. Максималният коефициент на напречна сила BSC и 
максималната стойност на ├ са: 

185,91 4,47
. 4,24.9,806

V
BSC

M g
= = =  , (IV.8)             

4,47 0,297%
2850h

∆
θ = = =  , (IV.9) 

   
Фиг. IV.29. Графична зависимост напречна сила в 
основата – преместване на върха на стената – 

CMFuS: Test17. 

Фиг. IV.30. Графична зависимост: коефициент на 
напречна сила и ъгъла на завъртане – CMFuS: Test17. 
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Това изпитване причинява най–сериозни повреди както в зидарията, така и във възела между 
обрамчващите елементи (възел ВОЕ–ХОЕ). В ъглите на фундамента, където бетонът се руши чрез 
отцепване, не се наблюдава увеличаване на зоните, както и не са регистрирани други пукнатини във 
фундамента. В зидарията се наблюдават някои механизми на разрушаване. Появяват се диагонални 
пукнатини със стъпаловидно разрушаване през вертикални и хоризонтални фуги, а в някои места 
пукнатините минават вертикално и през блоковете за зидария. Освен диагонални пукнатини се 
появяват и хоризонтални пукнатини по продължение на хоризонталните фуги. 

 
  

 

 

  

   
Фиг. IV.31. Повреди в образец CMFuS при Test17. 

В зидарията се образуват две съществени диагонални пукнатини, означени като f1 и f2, които са 
показани на Фиг. IV.31. Едната диагонална пукнатина (f1) преминава от горната лява към долната 
дясна част на стената, а другата (f2) преминава от горната дясна към долната лява част на стената. 
Двете пукнатини се пресичат почти в центъра на стената (зоната е означена а „А“), а по–точно казано, 
на 19-ия ред отдолу нагоре от общо 36 реда. Пукнатините са най–широко отворени в тази зона, което 
води до раздробяване и падане на разтвора след нарушаване на връзката между него и блоковете. 
Двете диагонални пукнатини след като се пресичат, продължават да се разпространяват надолу по 
диагонала. Интензивността на диагоналните пукнатини f1 и f2 постепенно намалява, така че тези 
пукнатини не слизат до фундамента, а спират на 12–ия ред. Пукнатината f1 след мястото на пресичане 
първо се развива като хоризонтална пукнатина с дължина 360 mm, след което ориентацията следва 
стъпалообразното направление хоризонтална – вертикална фуга. Под и над долната част на 
диагоналната пукнатина f1 се образуват още две малки стъпалообразни пукнатини. Означената като 
f5 пукнатина започва от 14–ия ред и се разпространява стъпалообразно до 2–рия ред. Другата 
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пукнатина f6 е с по–малка дължина и се образува между 18–ия и 12–ия ред. От другата страна, под 
долната част на диагоналната пукнатина f2, се появяват две други пукнатини. Ориентацията и на 
двете пукнатини в зидарията следва характерния за зидарията стъпалообразен механизъм през 
хоризонтални и вертикални фуги. Означената като f3 пукнатина започва да се разпространява 
стъпалообразно от зона А и достига до 7–ия ред. Тази пукнатина не стига до фундамента на стената. 
Означената като f4 пукнатина започва да се разпространява от 10–ия ред и стига стъпалообразно през 
хоризонтални и вертикални пукнатини до 1–вия ред. 

В резултат на засиленото разрушаване на връзката между блоковете и разтвора, една тухла на 
26 ред се изтръгва извън равнината на стената на разстояние 50 mm. 

Както в основата на зидарията, така и между хоризонталния обрамчващ елемент и зидарията не 
се наблюдават хоризонтални пукнатини. Обаче почти по цялата хоризонтална фуга под 36–ия ред на 
зидарията (един ред под хоризонталния обрамчващ елемент) преминава една хоризонтална пукнатина 
f7 между основата на блоковете за зидария и хоризонталната фуга. Още една хоризонтална пукнатина 
f8 с по–малка дължина се образува и под 33–ия ред, която стига до половината от дължината на стената, 
след което пукнатината става вертикална, насочена надолу, и минава както през разтвора, така и през 
блоковете, като стига до диагоналната пукнатина f2. Диагоналните пукнатини f1 и f2 се 
разпространяват до възлите между обрамчващите елементи и се получава пукнатина даже и във възли 
f9 и f10. 

Ефективната връзка между вертикалните обрамчващи елементи и зидарията чрез назъбване и 
изливане на бетона след иззиждане на зидарията, възпрепятства образуването на пукнатини и 
нарушаването на връзката между тях. 

Последователността на пукнатинообразуване на изследваната плътна стена има аналогичен 
характер с описаните такива от другите проведени изследвания и теоретични приемания [12, 57, 112] 

– най–напред се образуват диагоналните пукнатини в зидарията и след това – във вертикалните 
обрамчващи елементи (при възлите). 

 Test18_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test18, е със стойност 11,65 Hz. Текущата коравина 

представлява 22% от първоначалната коравина Ko,CMFuS. 
 Test19_Sweep_03_5–12. 
 Test20_Sweep_005. 

След приключване на серия от 13 динамични изпитвания на стена CMFuS е определена крайната 
собствена честота. Собствената честота, която е определена в Test20, е със стойност 10,60 Hz. 
Текущата коравина представлява 19% от първоначалната коравина на стената Ko,CMFuS. 

Получените резултати за образец CMFuS след реализирането на всички изпитвания са 
систематизирани и обобщени в Глава V. 

IV.6 Експериментално изследване на образец CMFS. 

 

 Описание на изследвания образец CMFS. 
 Разположение на уредите и реализирани изпитвания на образец CMFS. 

 Разположение на уредите – образец CMFS. 
Схемата за разположение на уредите е малко по–различна от CMFuS. За този образец са 

използвани общо 29+8 уреда, от които 5 акселерометъра (ACC), 2 линейни потенциометъра (LP), 13 
линейни променливи диференциални трансформатора (LVDT) и 9 електросъпротивителни 
деформоприемника (SG). Входните параметри се получават от фиксираните общо 8 акселерометъра 
под вибрационната платформа. 

 Извършени изпитвания за образец CMFS. 
Следвайки общата методология за изпитване по т. IV.3, в Таблица IV.2 са изброени 

извършените изпитвания с обща информация за изследване на образец CMFS. 
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Таблица IV.2. Списък на извършените изпитвания за образец CMFS. 

Тест 

№ 

 

Име на теста 

Вид на 
възбуж–

дането 

Входни параметри за платформата 
Входни параметри за 

експеримента 

Честотен 

диапазон 

[Hz] 

Максимално ускорение 
на референтния сигнал, 
зададен на платформа 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал от 

платформа 

01 Test01_Random_005 RE 1÷50 0,21.g 0,19.g 

02 Test02_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

03 Test03_Random_005 RE 1÷50 0,24.g 0,17.g 

04 Test04_Random_005 RE 1÷50 0,14.g 0,12.g 

05 Test05_Elcentro_Xz_100 TH – 0,35.g 0,33.g 

06 Test06_Elcentro_Xz_400_X8 TH – 1,36.g 1,01.g 

07 Test07_Elcentro_Xz_800_X8 TH – 2,72.g 1,73.g 

08 Test08_Random_005 RE 1÷50 0,19.g 0,14.g 

09 Test09_Random_09 RE 12÷22 3,29.g 2,06.g 

10 Test10_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

11 Test11_Sweep_1g SS 10÷16 0,98.g 1,18.g 

12 Test12_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

 Експериментално изследване на образец CMFS – резултати от извършените 
изпитвания. 
 Експериментално изследване с използване на запис на ускоренията от 

земетресението в El–Centro – оригинален и мащабиран запис. 
 Test01_Random_005. 

Началната честота в равнината на стената след усилване е 19,78 Hz. 
 Test05_Elcentro_Xz_100. 
 Test06_Elcentro_Xz_400_X8. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +6,27 mm и −4,54 mm, а на върха на 
стената е +7,81 mm и −5,82 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+2,34 mm и 
∆=−2,10 mm. 

Не се наблюдават видими повреди. Не се наблюдава и отлепване на ивиците. 
 Test07_Elcentro_Xz_800_X8. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +12,64 mm и −9,08 mm, а на върха 
на стената е +15,56 mm и −11,75 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+3,72 

mm и ∆=−4,00 mm. 
Не се наблюдават видими повреди. Не се наблюдава и отлепване на ивиците. 

 Test08_Random_005. 
Собствената честота, която е определена в Test08, е със стойност 18,44 Hz. 

 Експериментално изследване с използване на случайно генерирани сигнали във 
времето (random excitation). 
 Test09_Random_09. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +1,43 mm и −1,43 mm, а на върха на 
стената е +3,87 mm и −4,26 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+4,14 mm и 
∆=−4,76 mm. 

 
Фиг. IV.32. Повреди в образец CMFS при Test09 

 При това изпитване в зидарията е забелязана една 
хоризонтална пукнатина между вертикалните 
ивици в горната част на образеца, маркирана със 
син цвят – Фиг. IV.32. Освен това се наблюдава и 
отлепване на долната част на две от вертикалните 
ивици (защриховани с червено), които не са 
залепени към бетоновия фундамент. Във 
фундамента, хоризонталните и вертикалните 
обрамчващи елементи не се наблюдават видими 
повреди. 

 Test10_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test10, е със стойност 13,91 Hz. 
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 Експериментално изследване с използване на хармонични сигнали във времето 
(sine–sweep excitation). 
 Test11_Sweep_1g. 

Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+5,78 mm и ∆=−5,87 mm. 

    

                  

  
Фиг. IV.33. Повреди в образец CMFS при Test11. 

При това изпитване в зидарията в зоните, където няма залепени ивици от стъклени нишки, се 
появяват хоризонтални и диагонални пукнатини, маркирани със син цвят – Фиг. IV.33. Зоните с 
такива пукнатини са с по–малка площ спрямо съответната площ на стената преди усилване. Спрямо 
предишното изпитване при това изпитване се увеличават зоните на отлепване на ивици от зидарията 
(защриховани с червено). Под диагоналите трите вертикални ивици, които не са залепени към 
фундамента се отлепват напълно от зидарията. В тези зони се отлепва и хоризонталната ивица. По 
време на изпитванията ивиците се отлепват само от зидарията. Не се наблюдава скъсване на ивиците. 
След приключване на изпитването част от ивиците са отстранени с цел да се види състоянието на 
зидарията зад тях. В тези зони в зидарията се забелязват пукнатини и разрушаване на кохезията, които 
са причина за отлепване на ивиците. 

За разлика от CMFuS при образец CMFS се появяват и пукнатини в хоризонтално направление 
на няколко места по височината на вертикалните обрамчващи елементи, маркирани с лилав цвят и 
означени като FL и FR. Те са предизвикани от нормалните усилия в хоризонталните ивици, които 
действат като срязващи сили във вертикалните обрамчващи елементи. Тези пукнатини се образуват 
по трите открити страни на вертикалните обрамчващи елементи – в челото, предната и задната страна 
на образеца. Разстоянията между тези пукнатини във вертикално направление не са еднакви, но 
пукнатините са между хоризонтални ивици. Пукнатините FLi (в левия обрамчващ елемент) и FRi (в 
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десния вертикален обрамчващ елемент) са почти симетрични. Разстоянието от горен ръб фундамент 
до първата пукнатина и между останалите пукнатини е показано на Фиг. IV.33. В горните два възела, 
фундамента и хоризонталния обрамчващ елемент не се наблюдават видими повреди. Връзката между 
вертикалните обрамчващи елементи и зидарията не е нарушена, благодарение на добре осигурената 
връзка между двата материала чрез назъбвания и бетониране след иззиждане на зидарията, но 
допълнително и от усилващата система. 

От проведените изпитвания на стената след усилване се наблюдава отлепване на съществена 
част от ивиците. С цел подобряване на връзката между зидарията и GFRP е желателно да се използват 
анкерни закрепвания в стената. Нормалните усилия в хоризонталните ивици, действащи като 
срязващи сили във вертикалните обрамчващи елементи, е необходимо да се отчетат при усилване и 
да се вземат мерки за предотвратяване на такъв механизъм на разрушаване на вертикалните 
обрамчващи елементи. 

 Test12_Sweep_005. 
След приключване на серия от 5 динамични изпитвания на стена CMFS е определена крайната 

собствена честота. Собствената честота, която е определена в Test12, е със стойност 12,48 Hz. 
Получените резултати за образец CMFS след реализирането на всички изпитвания са 

систематизирани и обобщени в Глава V. 
IV.7 Експериментално изследване на образец CMWuS. 

 

 Описание на изследвания образец CMWuS. 
 Разположение на уредите и реализирани изпитвания на образец CMWuS. 

 Разположение на уредите – образец CMWuS. 
За този образец са използвани общо 27+8 уреда, от които 3 акселерометъра (ACC), 2 линейни 

потенциометъра (LP), 13 линейни променливи диференциални трансформатора (LVDT) и 9 
електросъпротивителни деформоприемника (SG). Входните параметри се получават от фиксираните 
общо 8 акселерометъра под вибрационната платформа. 

 Извършени изпитвания за образец CMWuS. 
Следвайки общата методология за изпитване по т. IV.3, в Таблица IV.3 са изброени 

извършените изпитвания с обща информация за изследване на образец CMWuS. 
Таблица IV.3. Списък на извършените изпитвания за образец CMWuS 

Тест 

№ 

 

Име на теста 

Вид на 
възбуж–

дането 

Входни параметри за платформата 
Входни параметри за 

експеримента 

Честотен 

диапазон 

[Hz] 

Максимално ускорение на 
генерирания сигнал от 

вибрационната платформа 

Максимално ускорение на 
генерирания сигнал от 

вибрационната платформа 

01 Test01_Random_005 RE 1÷50 0,23.g 0,18.g 

02 Test02_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 TH – 0,35.g 0,33.g 

04 Test04_Elcentro_Xz_400 TH – 1,36.g 0,98.g 

05 Test05_Elcentro_Xz_800 TH – 2,72.g 1,57.g 

06 Test06_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

07 Test07_Random_05 RE 5÷20 2,01.g 1,54.g 

08 Test08_Random_09 RE 5÷20 3,11.g 2,09.g 

09 Test09_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

10 Test10_Sweep_05 SS 8÷16 0,49.g 0,65.g 

11 Test11_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

12 Test12_Sweep_08 SS 8÷16 0,78.g 0,99.g 

13 Test13_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

 Експериментално изследване образец CMWuS – резултати от извършените 
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изпитвания. 
 Експериментално изследване с използване на запис на ускоренията от 

земетресението в El–Centro – оригинален и мащабиран запис. 
 Test01_Random_005. 
 Test02_Sweep_005. 

Началната честота в равнината на стената е 18,79 Hz. 
 Test03_Elcentro_Xz_100. 
 Test04_Elcentro_Xz_400_X8. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +7,72 mm и −5,82 mm, а на върха на 
стената е +4,526 mm и −6,25mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+2,43 mm 

и ∆=−2,14 mm. 
 Test05_Elcentro_Xz_800_X8. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +8,98 mm и −12,52 mm, а на върха 
на стената е +15,86mm и −11,77 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+4,04 

mm и ∆=−3,94 mm. 
 Test06_Sweep_005. 

Основната собствена честота, която е определена в Test06, е със стойност 18,79 Hz. 
 Експериментално изследване с използване на случайно генерирани сигнали във 

времето (random excitation). 
 Test07_Random_05. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +4,46 mm и −3,92 mm, а на върха на 
стената е +5,72 mm и −5,93 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+3,54 mm и 
∆=−3,48 mm. 

 Test08_Random_09. 
На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +5,95 mm и −6,26 mm, а на върха на 

стената е +9,62 mm и −8,88 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+6,16 mm и 
∆=−5,03 mm. 

 Test09_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test09, е със стойност 15,06 Hz. 

 Експериментално изследване с използване на хармонични сигнали във времето 
(sine–sweep excitation). 
 Test10_Sweep_05. 

 

На ниво горен ръб фундамент максималното 
преместване е +1,8 mm и −1,61 mm, а на върха на 
стената е +5,72 mm и −5,98 mm. Преместването на 
върха на стената спрямо основата е ∆=+5,40 mm и 
∆=−5,58 mm.   На Фиг. IV.34. е изобразена 
зависимостта напречна сила в основата – 

преместване във върха на стената. С червен цвят е 
изобразен резултатът от текущото изпитване, а 
със сив цвят – от предходното изпитване. 

Фиг. IV.34. Графична зависимост напречна сила в 
основата – преместване на върха на стената 

При това изпитване в зидарията започват да се наблюдават видими повреди, които са отбелязани 
със зелен цвят Фиг. IV.35. и са означени като w1, w2, w3, w4 и w5. С червени стрелки е показано на 

кои места разрушението минава през блоковете. От това изпитване в обрамчващите елементи и 
фундамента не се наблюдават други видими повреди (пукнатини). Не е забелязано нарушаване на 
връзката между обрамчващите елементи и зидарията. 

В зидарията се наблюдават някои механизми на разрушаване. Появяват се диагонални 
пукнатини със стъпаловидно разрушаване през вертикални и хоризонтални фуги, а в някои места 
пукнатини минават вертикално и през блоковете за зидария. Освен диагонални пукнати се наблюдава 
и хоризонтална пукнатина по продължение на хоризонталните фуги. 

В зидарията се образуват четири съществени диагонални пукнатини, означени като w1, w2, w3 

и w4. Те започват от отвора и се разпространяват към обрамчващите елементи. Диагоналните 
пукнатини w1 и w2 започват от средата на отвора и се насочват диагонално към възела ВОЕ–ХОЕ. 
Тези пукнатини стигат до нивото на щурца. По–голямата пукнатина се наблюдава при w2. И при двете 
пукнатини се наблюдава стъпаловидно разрушаване през вертикални и хоризонтални фуги, а в някои 
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места пукнатините минават вертикално и през блоковете за зидария. 
Под долните два ъгъла на отвора се разпространяват още две пукнатини – w3 и w4. Като w3 не 

започва директно от ъгъла, а на 330 mm от него. Дължината на тази диагонална пукнатина е най–

малка. От другата страна на ъгъла се появява w4 и се разпространява към долната част на вертикалния 
обрамчващ елемент, но не стига до него. И при двете пукнатини се наблюдава стъпаловидно 
разрушаване през вертикални и хоризонтални фуги. 

Над отвора на 32-рия ред се наблюдава хоризонтална пукнатина w5 през хоризонталните фуги с 
дължина 450 mm. 

  

* Със зелен цвят са означени повредите през фугите, а с червени стрелка са означени разрушенията през блоковете 
Фиг. IV.35. Повреди в образец CMWuS при Test010. 

 Test11_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test11, е със стойност 13,55 Hz. 

 Test12_Sweep_08. 
На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +2,50 mm и −2,57 mm, а на върха на 

стената е +7,68 mm и −7,88 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+7,17 mm и 
∆=−7,35 mm. 

От това изпитване в образеца се наблюдават най–сериозните повреди – Фиг. IV.36. Най–големо 

развитие на щетите има при w2 и над щурца. Появилите се повреди при Test10, които са отбелязани 
със зелен цвят, се разпространяват още повече и се появяват нови такива от Test12, отбелязани с жълт 
цвят. С червени стрелки е показано на кои места разрушението минава през блоковете. От това 
изпитване във фундамента не се наблюдават видими повреди. Не е забелязано нарушаване на 
връзката между обрамчващите елементи и зидарията. Ефективната връзка между вертикалните 
обрамчващи елементи и зидарията възпрепятства образуването на пукнатини и нарушаването на 
връзката между тях. 

Диагоналните пукнатини w1 и w2 се разпространяват до възела ВОЕ–ХОЕ и се получава 
пукнатина и в самия възел. Пукнатината w1 над нивото на щурца се отклонява на две стъпаловидно 
развиващи се пукнатини. Едната от тях при последните пет реда се развива вертикално, минавайки 
през блоковете на 50 mm от връзката между зидарията и вертикалния обрамчващ елемент (т. А). 
Пукнатината w2 над нивото на щурца се развива вертикално, минавайки през вертикалните и 
хоризонталните фуги (т. Б). 

Стъпаловидно разпространяване през фугите се наблюдава и при долната пукнатина w3. По този 
начин тя вече стига до основата. Най–малко увеличаване се наблюдава при w4, а най–голямата щета 
при зидарията се наблюдава около пукнатината w2. Ширината на пукнатината при w2 е 23 mm. Три 
тухли се отделят от стената от мястото на започването на w2 и падат на земята. Изпитването е 
прекратено, преди да се срути откъсналото се парче зидария. 

Както в основата на зидарията, така и между ХОЕ и зидарията не се наблюдават хоризонтални 
пукнатини. Обаче почти по цялата хоризонтална фуга под 36–ия ред на зидарията (един ред под ХОЕ) 
преминава хоризонтална пукнатина между основата на блоковете за зидария и хоризонталната фуга, 
означени като w6 и w7. Освен тези хоризонтални пукнатини се наблюдават още две такива – w8 и w9. 
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* Със зелен цвят (от Test10) и с жълт цвят (от Test12) са означени повредите през фугите, а с червени стрелки са означени 
разрушенията през блоковете и със сини кръгчета са означени местата на паднали блокове. 

    

        

    
Фиг. IV.36. Повреди в образец CMWuS при Test12. 

 Test13_Sweep_005. 
След приключване на серия от 13 динамични изпитвания на стена CMWuS е определена 

крайната собствена честота. Собствената честота, която е определена в Test13 е 12,96 Hz. 
Получените резултати за образец CMWuS след реализирането на всички изпитвания са 

систематизирани и обобщени в Глава V. 
IV.8 Експериментално изследване на образец CMWS. 

    

 Описание на изследвания образец CMWS. 
 Разположение на уредите и реализирани изпитвания на образец CMWS. 

 Разположение на уредите – образец CMWS. 
Схемата на уредите при този образец е почти същата като при образец CMWuS. В точките на 

измерване няма промяна, но за по-точно обхващане на ускоренията са монтирани два допълнителни 
акселерометъра (ACC4 и ACC5), съответно върху зидарията и на нивото на оста на ХОЕ. За този 
образец са използвани общо 29+8 уреда, от които 5 акселерометъра (ACC), 2 линейни 
потенциометъра (LP), 13 линейни променливи диференциални трансформатора (LVDT) и 9 
електросъпротивителни деформоприемника (SG). Входните параметри се получават от фиксираните 
общо 8 акселерометъра под вибрационната платформа. 
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 Извършени изпитвания за образец CMWS. 
Следвайки общата методология за изпитване по т. IV.3, в Таблица IV.4 са изброени 

извършените изпитвания с обща информация за изследване на образец CMWS. 
Таблица IV.4. Списък на извършените изпитвания за образец CMWS 

Тест 

№ 

 

Име на теста 

Вид на 
възбуж–

дането 

Входни параметри за платформата 
Входни параметри за 

експеримента 

Честотен 

диапазон 

[Hz] 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал 

от платформа 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал 

от платформа 

01 Test01_Random_005 RE 1÷50 0,19.g 0,17.g 

02 Test02_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 TH – 0,35.g 0,33.g 

04 Test04_Elcentro_Xz_400x8 TH – 1,36.g 0,99.g 

05 Test05_Elcentro_Xz_800x8 TH – 2,72.g 1,66.g 

06 Test06_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

07 Test07_Random_05 RE 5÷18 1,98.g 1,68.g 

08 Test08_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

09 Test09_Random_08 RE 5÷14 3,06.g 2,21.g 

10 Test10_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

11 Test11_Sweep_03 SS 5÷15 0,41.g 0,51.g 

 Експериментално изследване на образец CMWS – резултати от извършените 
изпитвания. 
 Експериментално изследване с използване на запис на ускоренията от 

земетресението в El–Centro – оригинален и мащабиран запис. 
 Test01_Random_005. 
 Test02_Sweep_005. 

Началната честота в равнината на стената е 14,67 Hz.  
 Test03_Elcentro_Xz_100. 
 Test04_Elcentro_Xz_400_X8.. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +4,52 mm и −6,33 mm, а на върха на 
стената е +8,86 mm и −6,22 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+3,37 mm и 
∆=−2,96 mm. 

Не се наблюдават видими повреди. 
 Test05_Elcentro_Xz_800_X8. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +8,98 mm и −12,61 mm, а на върха 
на стената е +17,42 mm и −11,81mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+6,02 

mm и ∆=−5,31 mm. 
Не се наблюдават видими повреди. Не се наблюдава и отлепване на ивиците. 

 Test06_Sweep_005. 
Основната собствена честота, която е определена в Test06, е със стойност 14,67 Hz. 

 Експериментално изследване с използване на случайно генерирани сигнали във 
времето (random excitation). 
 Test07_Random_05. 

 
Фиг. IV.37. Графична зависимост напречна сила в 

основата – преместване на върха на стената. 

На ниво горен ръб фундамент 
максималното преместване е +4,42 mm и −3,94 
mm, а на върха на стената е +10,41 mm и −11,01 
mm. Преместването на върха на стената 
спрямо основата е ∆=+9,00 mm и ∆=−9,26 mm. 
На Фиг. IV.37. е изобразена зависимостта 
напречна сила в основата – преместване във 
върха на стената. С червен цвят е изобразен 
резултатът от текущото изпитване, а със сив 
цвят – от предходното изпитване.  
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Фиг. IV.38. Повреди в образец CMWS при Test07. 

При това изпитване в зидарията се 
образуват някои пукнатини, маркирани със син 
цвят – Фиг. IV.38. Най–голяма е пукнатината в 
частта от зидарията под прозореца, където няма 
залепени стъклени нишки. Освен това се 
наблюдава и отлепване на долната част на две от 
вертикалните ивици и малка зона в горните 
диагонали (маркирани и защриховани с 
червено). Във фундамента и обрамчващите 

елементи не се наблюдават видими повреди. 

 Test08_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test08, е със стойност 12,01 Hz. 

 Test09_Random_08. 

 
Фиг. IV.39. Графична зависимост напречна сила в 

основата – преместване на върха на стената 

На ниво горен ръб фундамент 
максималното преместване е +8,15 mm и −7,76 
mm, а на върха на стената е +17,98 mm и −17,82 
mm. Преместването на върха на стената 
спрямо основата е ∆=+13,75 mm и ∆=−17,60 
mm. На Фиг. IV.39. е изобразена зависимостта 
напречна сила в основата – преместване във 
върха на стената. С червен цвят е изобразен 
резултатът от текущото изпитване, а със сив 
цвят – от предходното изпитване. 

               

 

                

                     
Фиг. IV.40. Повреди в образец CMWS при Test09. 
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Състоянието на образеца след това изпитване е показано на Фиг. IV.40. Пукнатините в 
зидарията, получени от предишното изпитване, маркирани със син цвят, се разпространяват още 
повече, като са маркирани със зелен цвят. Спрямо предишното изпитване при това изпитване се 
увеличават зоните на отлепване на залепените ивици от стъклени нишки от зидарията (маркирани и 
защриховани с жълт цвят). Наблюдава се отлепване на хоризонталната ивица с дължина 55cm точно 
под прозореца, още повече че под прозореца се наблюдават най–големите щети в зидарията. Другото 
място на отлепване на ивиците е над прозореца между хоризонталния обрамчващ елемент и щурца. 
Под диагоналите двете вертикални ивици се отлепват напълно от зидарията, тъй като те не са 
закотвени в бетона. В тези зони се отлепва и хоризонталната ивица. 

За разлика от образец CMWuS, при CMWS се появяват и хоризонтални пукнатини, 
предизвикани от срязване на няколко места по височината на вертикалните обрамчващи елементи 
(същите се наблюдават и при другите усилени образци CMWS и CMDS), маркирани с лилав цвят и 
означени като WL и WR. Тези пукнатини се образуват по трите открити страни на вертикалните 
обрамчващи елементи – в челото, предната и задната страна на образеца. Разстоянията между тези 
пукнатини във вертикално направление не са еднакви, но те са между хоризонтални ивици. 
Пукнатините WLi (в левия обрамчващ елемент) и WRi (в десния вертикален обрамчващ елемент) са 
на почти едно и също ниво. Разстоянието от горен ръб фундамент до първата пукнатина и между 
пукнатините е показано на Фиг. IV.40. 

В горните два възела, фундамента и хоризонталния обрамчващ елемент не се наблюдават 
видими повреди. Връзката между вертикалните обрамчващи елементи и зидарията не е нарушена, 
благодарение на добре осигурената връзка, освен с бетониране след иззиждане на зидарията, също и 
чрез назъбвания. 

 Test10_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test10, е със стойност 10,75 Hz. 

 Експериментално изследване с използване на хармонични сигнали във времето 
(sine–sweep excitation). 
 Test11_Sweep_03. 

При това изпитване са демонтирани всички уреди освен акселерометрите. 

  

 
*ивиците са изрязани, а не са скъсани по време на изпитванията. 

Фиг. IV.41. Повреди в образец CMWS при Test11. 
При изпитване Test11_Sweep_03 се използва синусоидален сигнал в честотен диапазон 8÷16 Hz, 

при което се получава максимална амплитуда на ускоренията на генерирания от вибрационната 
платформа сигнал с PGA=0,514g. Образецът е подложен на това изпитване в продължение на 8 
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минути. Идеята беше да се продължи изпитването до достигане на частично или напълно срутване на 
образеца. Наблюдава се съвсем малко увеличаване на пукнатините в зидарията спрямо предишното 
изпитване – Фиг. IV.41. В същото време голяма част от стъклените нишки се отлепват от зидарията, 
но не и от бетона. Не се наблюдава скъсване на ивиците (в показаните снимки ивиците не са скъсани, 
а са изрязани след приключване на изпитванията). Най–голямо е отлепването на ивиците в горната 
част на образеца. Над прозореца всички ивици се отлепват от зидарията, както и голяма част от 
горните диагонали. Докато в долните диагонали се наблюдава по–малко отлепване, даже в единия 
долен диагонал не се наблюдава отлепване. Между долните диагонали напълно се отлепва 
хоризонталната ивица под прозореца. 

Нямаше признак за скорошно срутване на стената и продължителното изпитването бе 
прекратено, без да се причини даже частично срутване на образеца. Нещо повече, даже нямаше 
паднали блокове, за разлика от стена CMWuS. Което само по себе си говори за благоприятния ефект 
от усилването. Усилващата система предпазва от внезапното срутване на стената, запазвайки 
целостта ѝ, и би могла да осигурява допълнително време за евакуация на хората и намаляване на 
човешки загуби. 

Получените резултати за образец CMWS след реализирането на всички изпитвания са 
систематизирани и обобщени в Глава V. 

IV.9 Експериментално изследване на образец CMDuS. 

      

 Описание на изследвания образец CMDuS. 
 Разположение на уредите и реализирани изпитвания на образец CMDuS. 

 Разположение на уредите – образец CMDuS. 
За този образец са използвани общо 31+8 уреда, от които 4 акселерометъра (ACC), 2 линейни 

потенциометъра (LP), 13 линейни променливи диференциални трансформатора (LVDT) и 12 
електросъпротивителни деформоприемника (SG). Входните параметри се получават от фиксираните 
общо 8 акселерометъра. 

 Извършени изпитвания за образец CMDuS. 
Следвайки общата методология за изпитване по т. IV.3, в Таблица IV.5 са изброени 

извършените изпитвания с обща информация за изследване на образец CMDuS. 
Таблица IV.5. Списък на извършените изпитвания за образец CMDuS. 

Тест 

№ 

 

Име на теста 

Вид на 
възбуж–

дането 

Входни параметри за платформата 
Входни параметри за 

експеримента 

Честотен 

диапазон 

[Hz] 

Максимално ускорение на 
генерирания сигнал от 

вибрационната платформа 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал от 

вибрационната 
платформа 

01 Test01_Random_002 RE 1÷50 0,19.g 0,19.g 

02 Test02_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 TH – 0,35.g 0,34.g 

04 Test04_Elcentro_Xz_400x8 TH – 1,36.g 0,84.g 

05 Test05_Elcentro_Xz_800x8 TH – 2,72.g 1,53.g 

06 Test06_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

07 Test07_Random_05 RE 6÷15 1,99.g 1,66.g 

08a Test08_Random_09 RE 6÷15 – – 

09 Test09_Random_09 RE 6÷15 3,10.g 2,36.g 

10 Test10_Sweep_005 SS 1÷50 0,03.g 0,04.g 

a) Продължителността на изпитването е около 2 секунди. Изпитването е спряно поради технически причини. От това 
изпитване не са получени резултати. 

 Експериментално изследване на образец CMDuS – резултати от извършените 
изпитвания. 
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 Експериментално изследване с използване на запис на ускоренията от 
земетресението в El–Centro – оригинален и мащабиран запис 

 Test01_Random_002. 
 Test02_Sweep_005. 

Началната честота в равнината на стената е 13,55 Hz. 
 Test03_Elcentro_Xz_100. 
 Test04_Elcentro_Xz_400_X8. 
 Test05_Elcentro_Xz_800_X8. 
 Test06_Sweep_005. 

Основната собствена честота, която е определена в Test06, е със стойност 11,06 Hz. 
 Експериментално изследване с използване на случайно генерирани сигнали във 

времето (random excitation). 
 Test07_Random_05. 

На ниво горен ръб фундамент максималното преместване е +3,78 mm и −3,69 mm, а на върха на 
стената е +8,69 mm и −9,45 mm. Преместването на върха на стената спрямо основата е ∆=+8,24 mm и 
∆=−8,29 mm. 

От това изпитване в зидарията и обрамчващите елементи не се наблюдават видими повреди. 
 Test08_Random_09. 
 Test09_Random_09. 

 
Фиг. IV.42. Графична зависимост напречна сила в 
основата – преместване на върха на стената – 

CMDuS: Test09. 

На ниво горен ръб фундамент 
максималното преместване е +5,63 mm и −6,48 
mm, а на върха на стената е +15,58 mm и −15,04 
mm. Преместването на върха на стената спрямо 
основата е ∆=+15,48 mm и ∆=−15,12 mm. На 
Фиг. IV.42. е изобразена зависимостта 
напречна сила в основата – преместване във 
върха на стената. С червен цвят е изобразен 
резултатът от текущото изпитване, а със сив 
цвят – от предходното изпитване.  

От това изпитване в образеца се наблюдават видими повреди/пукнатини (Фиг. IV.43.). Със 
зелен цвят са означени повредите в зидарията, с жълт цвят – местата на нарушаване на връзката между 
зидарията и обрамчващите елементи, с лилав цвят – пукнатините във фундамента, а с червени стрелки 

са означени разрушенията през блоковете. 
В зидарията се наблюдават някои механизми на разрушаване. Появяват се диагонални 

пукнатини със стъпаловидно разрушаване през вертикалните и хоризонталните фуги, а на някои 
места пукнатини минават вертикално и през блоковете за зидария. Освен диагонални пукнати се 
появяват и хоризонтални пукнатини по продължение на хоризонталните фуги. Последователност на 
появилите се повреди: най-напред се наблюдава появяването на пукнатината d2, която се 
разпространява към d3 и останалите. Последните повреди се наблюдават при възела между ВОЕ–

ХОЕ. 
Както при предишните образци, и при този образец връзката между вертикалните обрамчващи 

елементи и зидарията е осигурена, като бетонът се излива след изграждането на зидарията. Но за 
разлика от предишните образци, при образец CMDuS липсват назъбвания. Само при този образец се 
наблюдават нарушавания на връзката между вертикалните обрамчващи елементи и зидарията. На 
Фиг. IV.43. те са отбелязани с жълт цвят   и наименувани като d6, d7, d8, d9 и d10. Пукнатините d6 и 
d10 са констатирани между външните обрамчващи елементи и зидарията. Височината на d6 е 1050 
mm от фундамента нагоре, а ширината ѝ е 2 mm. Височината на d10 е 30 mm с ширината 2 mm. 
Пукнатините d7, d8 и d9 се констатирани между вътрешните обрамчващи елементи и зидарията. 
Пукнатината d7 е в долната част на обрамчващия елемент с височина 650 mm от фундамента нагоре, 
а ширината ѝ е 3 mm. Пукнатините d8 и d9 са в горната част на вътрешните вертикални обрамчващи 
елементи, които се разпространяват и хоризонтално между зидарията и вътрешния хоризонтален 
обрамчващ елемент. Разрушената връзка при d8 е с дължина 65 mm и ширина на пукнатината 6mm, а 
при d9 е с дължина 30 mm и ширина на пукнатината 5 mm. Хоризонталните части на d8 и d9 са 
съответно 20 mm и 70 mm. На други места не са констатирани нарушавания на връзката. 

В лявата страна на образеца между вертикалните обрамчващи елементи се получава една 
диагонална пукнатина d4, минаваща стъпаловидно през вертикални и хоризонтални фуги, а на едно 
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място пукнатините минават вертикално и през блоковете за зидария. Тази пукнатина надолу 
продължава като d6, а нагоре – d8. 

В дясната страна на образеца между вертикалните обрамчващи елементи се получават две 
диагонални пукнатини d5, минаващи стъпаловидно през вертикални и хоризонтални фуги, а на някои 
места минават вертикално и през блоковете за зидария (ширината на пукнатината е 2 mm). Тези 
пукнатини надолу продължават като d7, а в горната страна се отклоняват в две посоки – към d9 и d10. 
В тази страна на стената се наблюдават по-съществени повреди спрямо лявата част на стената. 

Както в основата на зидарията, така и между външния хоризонтален обрамчващ елемент и 
зидарията не се наблюдават хоризонтални пукнатини. Но над отвора между хоризонталните 
обрамчващи елементи се получават съществени щети. Най–напред се образува d2 и след нея още две 
пукнатини d1 и d3, които се разпростират между възлите на обрамчващите елементи. 

При това изпитване във фундамента се наблюдават горни пукнатини – d11 и d12, които са в 
местата на вътрешните вертикални обрамчващи елементи и при отворите. 

 

  
* Със зелен цвят са означени повредите в зидарията, с жълт цвят – местата на нарушаване на връзката между 
зидарията и обрамчващите елементи, с лилав цвят – пукнатините във фундамента, а с червени стрелки са означени 
разрушенията през блоковете. 

   

 
Фиг. IV.43. Повреди в образец CMDuS при Test09. 

 Test10_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test10, е със стойност 6,38 Hz. 
Получените резултати за образец CMDuS след реализирането на всички изпитвания са 

систематизирани и обобщени в Глава V. 
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IV.10 Експериментално изследване на образец CMDS. 

  

 Описание на изследвания образец CMDS. 
 Разположение на уредите и реализирани изпитвания на образец CMDS. 

 Разположение на уредите – образец CMDS. 
Схемата на уредите при този образец е почти същата като образец CNDuS. За този образец са 

използвани общо 32+8 уреда, от които 5 акселерометъра (ACC), 2 линейни потенциометъра (LP), 13 
линейни променливи диференциални трансформатора (LVDT) и 12 електросъпротивителни 
деформоприемника (SG). Входните параметри се получават от фиксираните общо 8 акселерометъра. 

 Извършени изпитвания за образец CMDS. 
Следвайки общата методология за изпитване по точка IV.3, в Таблица IV.6 са изброени 

извършените изпитвания с обща информация за изследване на образец CMDS. 
Таблица IV.6. Списък на извършените изпитвания за образец CMDS. 

Тест 

№ 

 

Име на теста 

Вид на 
възбуж–

дането 

Входни параметри за платформата 
Входни параметри за 

експеримента 

Честотен 

диапазон 

[Hz] 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал 

от платформа 

Максимално ускорение 
на генерирания сигнал 

от платформа 

01 Test01_Random_005 RE 1÷50 0,19.g 0,19.g 

02 Test02_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 TH – 0,35.g 0,34.g 

04 Test04_Elcentro_Xz_400x8 TH – 1,36.g 0,92.g 

05 Test05_Elcentro_Xz_800x8 TH – 2,72.g 1,61.g 

06 Test06_Sweep_005 SS 1÷50 0,04.g 0,08.g 

07 Test07_Random_05 RE 4÷12 2,18.g 1,93.g 

08 Test08_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

09 Test09_Random_09 RE 4÷12 3,06.g 2,39.g 

10 Test10_Sweep_005 SS 1÷50 0,05.g 0,06.g 

11a Test11_Sweep_03 SS 4÷10 – – 

12a Test12_Sweep_005 SS 1÷50 – – 

13a Test13_Sweep_05 RE 4÷10 – – 

14a Test14_Sweep_005 SS 1÷50 – – 

a) резултатите от тези изпитвания не представляват научен интерес. 

 Експериментално изследване на образец CMDS – резултати от извършените 
изпитвания. 

 Експериментално изследване с използване на запис на ускоренията от 
земетресението в El–Centro – оригинален и мащабиран запис. 

 Test01_Random_002. 
 Test02_Sweep_005. 

Началната честота в равнината на стената е 10,90 Hz.  
 Test03_Elcentro_Xz_100. 
 Test04_Elcentro_Xz_400_X8. 
 Test05_Elcentro_Xz_800_X8. 
 Test06_Sweep_005. 

Основната собствена честота, която е определена в Test06, е със стойност 8,09Hz. 
 Експериментално изследване с използване на случайно генерирани сигнали във 
времето (random excitation). 
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 Test07_Random_05. 

  
Фиг. IV.44. Графична зависимост напречна сила в 

основата – преместване на върха на стената 

На ниво горен ръб фундамент 
максималното преместване е +8,45 mm и −7,79 
mm, а на върха на стената е +17,48mm и −18,43 
mm. Преместването на върха на стената спрямо 
основата е ∆=+12,93 mm и ∆=−12,67 mm. На Фиг. 
IV.44. е изобразена зависимостта напречна сила 
в основата – преместване във върха на стената. С 
червен цвят е изобразен резултатът от текущото 
изпитване, а със сив цвят – от предходното 
изпитване.   

От това изпиване в образеца се наблюдава отлепване на част от две вертикални ивици над отвора 
между хоризонталните ивици (Фиг. IV.45. – оградената област Б). От изпитването на образеца преди 
усилването му във фундамента се появиха горни пукнатини, които при това изпитване се отварят още 
повече (Фиг. IV.45. – оградената област А). 

 
Фиг. IV.45. Повреди в образец CMDS при Test07. 

 Test08_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test08, е със стойност 6,71 Hz. 

 Test09_Random_09. 

 
Фиг. IV.46. Графична зависимост напречна сила в 

основата – преместване на върха на стената 

На ниво горен ръб фундамент 
максималното преместване е +5,63 mm и −6,48 
mm, а на върха на стената е +15,58mm и −15,04 
mm. Преместването на върха на стената спрямо 
основата е ∆=+15,48 mm и ∆=−15,12 mm. На 
Фиг. IV.46. е изобразена зависимостта 
напречна сила в основата – преместване във 
върха на стената. С червен цвят е изобразен 
резултатът от текущото изпитване, а със сив 
цвят – от предходното изпитване.   

Спрямо предишното изпитване при това изпитване се увеличават зоните на отлепване на 
залепените ивиците от стъклени нишки от зидарията (маркирани и защриховани с червен цвят). За 
разлика от CMDuS, при CMDS се появяват и хоризонтални пукнатини, предизвикани от срязване на 
няколко места по височината на вертикалните обрамчващи елементи (и при външните и при 
вътрешните), маркирани с лилав цвят и означени като DL, DR, KL и KR. Аналогични пукнатини се 
наблюдават и при другите усилени образци CMWS и CMDS. Тези пукнатини се образуват по трите 
открити страни на вертикалните обрамчващи елементи. Разстоянията между тези пукнатини във 
вертикално направление не са еднакви, но те са между хоризонтални ивици. Разстоянието от горен 
ръб фундамент до първата пукнатина и между пукнатините е показано на Фиг. IV.47. В горните две 
възела и в хоризонталните обрамчващи елементи не се наблюдават видими повреди. А пукнатините 
във фундамента се отварят още повече и се разпространяват. 
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Фиг. IV.47. Повреди в образец CMDS при Test09. 

 Test10_Sweep_005. 
Собствената честота, която е определена в Test10, е със стойност 6,66 Hz. 
Получените резултати за образец CMDS след реализирането на всички изпитвания са 

систематизирани и обобщени в Глава V. 
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V. СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ 
РЕЗУЛТАТИ. 

Получените отчети от всички уреди обхващат голям брой данни в избрани нива и точки. В 
Глава IV са анализирани и трансформирани в графичен вид, а в тази глава получените резултати са 
систематизирани и обобщени. 

ℵ Изменение на собствената честота и коравината. 
Систематизирани са изменението на собствената честота и коравината на всеки образец 

поотделно преди и след усилване. След това са съпоставени получените резултати преди и след 
усилване, а накрая е обобщено влиянието на отвора и ефекта от усилване върху собствената честота 
и коравината на стената. Основната собствена честота на всеки образец в дисертационната работа е 
определена по резонансен метод, използвайки хармонични и случайно генерирани сигнали във 
времето с малко ускорение (вж. IV.3.1.4). Използвана e аналогията с еквивалентен еластичен образец 
на стената. Определена е еквивалентната тангенциална коравина на стената, която след всяко ново 
изпитване проявява трайна тенденция към намаляване. Резонансният подход има своето аналитично 

потвърждение от R. Allahabadi и G. Powell в известната програма DRAIN 2DX [2] (първата програма в 
света за нелинеен сеизмичен анализ във времето, създадена през 1972 г. за изследване на 
стоманобетонни и стоманени конструкции). 

Основната собствена честота е определена в различни етапи от изпитването на стените: (1) 
преди започване на изпитванията, за да се определи началната основна собствена честота f0, (2) след 
определен брой изпитвания, за да се следи изменението на основната собствена честота fi, и (3) след 
приключване на изпитванията, за да се премине към определяне на крайната основна собствена 
честота fn. 

ℵ Изменение на максималните ускорения, напречната сила в основата, 

хоризонталното преместване при върха на стената и хистерезисни примки. 
Систематизирани са изменението на ускоренията, напречната сила в основата, хоризонталното 

преместване при върха на стената, както и хистерезисните примки на всеки образец поотделно преди 
и след усилване. След това са съпоставени получените резултати преди и след усилване на образците, 
а накрая е обобщено влиянието на отвора и ефекта от усилване. 

За определяне на динамичното поведение на образци при земетресение са проведени 
изпитвания с натоварване по направление на хоризонталната ос на образеца – направление Y. За 
целите на анализа е използван запис на земетресението в El–Centro от Калифорния, регистрирано на 
18 май, 1940, в Imperial Valley, акселерограма NS компонента. Освен реален запис на земетресение са 
използвани както хармонични, така и случайно генерирани сигнали във времето. 

Сигналът, който се генерира от вибрационната платформа, е приет като входен сигнал за 
анализиране на резултатите. 

ℵ Глобални и локални механизми на разрушение. 
В Глава IV след всяко изпитване за всички образци са обяснени и анализирани глобалните и 

локалните механизми на разрушение, чрез които се натрупват повреди в обрамчената зидана стена. 
Обрамчените стени са в два варианта – преди и след усилване. За втория вид се следи да се докаже 
ефективността от усилването, която се изразява в намаляване на повредите в сравнение с първия 
вариант. 

V.1 Стена без наличие на отвор – CMFuS и CMFS. 

  

 Образец CMFuS – преди усилване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

В Таблица IV.1 са дадени входните и изходните параметри при определянето на собствената 
честота на образец CMFuS. Началната собствена честота, междинните собствени честоти и крайната 
собствена честота на образец CMFuS са представени на Фиг. V.1., а честотното съдържание може да 
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се види от Фуриеровия амплитуден спектър, който е представен графично на Фиг. V.2. за Test02 

(начална собствена честота) и Test20 (крайна собствена честота). Изменението на коравината на 
образец CMFuS и индексът на повреди са представени на Фиг. V.3., Фиг. V.4. и в Таблица V.1. С 
непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.3.) отношението на коравината от съответното изпитване 

към първоначалната коравина на образеца, а с прекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.3.) 
отношението на коравината от съответното изпитване към коравината на образеца от предишното 
изпитване. Първоначалната коравина на стената е приета като K0,CMFuS=100%. 

  
Фиг. V.1. Изменение на първата собствена 

честота на образец CMFuS. 
Фиг. V.2. Фуриеров амплитуден спектър – CMFuS: 

Test02 и Test20. 

Таблица V.1. Изменение на честотата, коравината и индекс на повреди: CMFuS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Честота 

fki 
Отношение Индекс на повреди 

Ki/K0 Ki/Ki–1 di,1 di,2 di,2/3 
02 TuS 02 Test02_Sweep_002 24,63 Hz 100% 100% 0% 0% 0% 

09 TuS 09 Test09_Random_005 21,18 Hz 74% 74% 14% 26% 10% 

13 TuS 13 Test13_Sweep_005 18,89 Hz 53% 71% 27% 47% 19% 

16 TuS 16 Test16_Sweep_005 12,99 Hz 28% 53% 47% 72% 35% 

18 TuS 18 Test18_Sweep_005 11,65 Hz 22% 80% 53% 78% 39% 

20 TuS 20 Test20_Sweep_005 10,60 Hz 19% 83% 57% 81% 43% 

Промяната на собствената честота се дължи на деградацията на коравината на образеца и на 
получените в него повреди. От проведените изпитвания за определяне на собствената честота на 
образец CMFuS са получени следните резултати: 

♦ Първата собствена честота преди започване на динамичните изпитвания е f0=24,63Hz, 
определена при Test02 с използване на синусоидален сигнал. 

♦ След приключване на динамичните изпитвания с използване на акселерограмата от 
земетресението в El–Centro (немащабирана и мащабирана), при което PGA достига 1,01.g, основната 
собствена честота пада до 21,17Hz, определена при Test09 със случайно генериран сигнал във 
времето. Основната собствена честота се намалява 16,4% спрямо първоначалната собствена честота 
f0. Текущата коравина представлява 74% от първоначалната коравина K0,CMFuS на образец CMFuS. 

♦ След приключване на серия от три изпитвания с използването на случайно генерирани 
сигнали във времето, при което PGA достига 2,27.g, основната собствена честота пада до 17,89Hz, 
определена при Test13 със синусоидален сигнал. Основната собствена честота се намалява 15,5% 
спрямо собствената честота, определена при Test09, и 1,38 пъти спрямо първоначалната собствена 
честота f0. Коравината се намалява с 29% спрямо коравината, определена при Test09, и представлява 
53% от първоначалната коравина K0,CMFuS на образец CMFuS. 

♦ След приключване на серия от две изпитвания с използване на синусоидален сигнал, 
при което PGA е 1,09g, основната собствена честота пада до 12,99Hz, определена при Test16 със 
случайно генериран сигнал във времето. Основната собствена честота се намалява 27,40% спрямо 
собствената честота, определена при Test13, и 1,89 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0. 
Коравината се намалява с 47% спрямо коравината, определена при Test13, и представлява 28% от 
първоначалната коравина K0,CMFuS на образец CMFuS. 

♦ След приключване на още едно изпитване с използване на синусоидален сигнал, при 
което PGA е 1,25.g, основната собствена честота пада до 11,65 Hz, определена при Test18 със 
случайно генериран сигнал във времето. Основната собствена честота се намалява 10,30% спрямо 
собствената честота, определена при Test16, и 2,12 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0. 
Коравината се намалява с 20% спрямо коравината, определена при Test16, и представлява 22% от 
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първоначалната коравина K0,CMFuS на образец CMFuS. 
♦ След приключване на още едно изпитване с използване на синусоидален сигнал, при 

което PGA е 0,39.g, основната собствена честота пада до 10,60 Hz, определена при Test20 със 
случайно генериран сигнал във времето. Основната собствена честота се намалява 9% спрямо 
собствената честота, определена при Test18. След приключване на всичките 13 динамични 
изпитвания на образец CMFuS, крайната собствена честота е fn=10,60Hz. Основната собствена 
честота се намалява 2,33 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0. Коравината се намалява 
с 18% спрямо коравината, определена при Test18, и представлява 19% от първоначалната коравина 

K0,CMFuS на образец CMFuS. 

  
Фиг. V.3. Изменение на коравината спрямо 

първоначалната: образец CMFuS. 
Фиг. V.4. Изменение на индекса на повреди: образец 

CMFuS. 
 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 

хоризонтално преместване при върха на стената. 
Основното изпитване е в равнината на стената (по посока Y). За осигуряване на устойчивостта 

извън равнината на образеца (посока X) по време на изпитванията, както и за да се елиминират или 
поне намалят евентуалните ефекти от възникнали извън равнината на образеца товари (неидеалното 
подпиране, изкривяването на стената и др.), е изградена специална система за странично укрепване. 
Въпреки изграденото укрепване от монтираните акселерометри се получават отчети за ускорения 
извън равнината на образеца, които са само контролни и са с много по-малка интензивност спрямо 
ускоренията по посока Y. 

Таблица V.2. Максимални ускорения и срязване при различните изпитвания: стена CMFuS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Направление Y* 

PGA, (g) PRA, (g) ARM, (–) BS, (kN) 
01 Test01_Random_002 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
02 Test02_Sweep_002 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
03 Test03_Elcentro_Xz_50 0.17 0.17 1,00 7.23 

04 Test04_Elcentro_Xz_100 0.36 0.38 1,08 15.98 

05 Test05_Elcentro_Xz_50_X8 0.15 0.17 1,15 7.15 

06 Test06_Elcentro_Xz_200_X8 0.62 0.77 1,25 32.06 

07 Test07_Elcentro_Xz_400_X8 1.01 1.45 1,43 60.11 

08 Test08_Elcentro_Xz_800_X8 1.18 1.44 1,22 59.98 

09 Test09_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
10 Test10_Random_015 0.56 0.88 1,58 23.29 

11 Test11_Random_05 1.43 2.24 1,57 93.10 

12 Test12_Random_09 2.15 3.41 1,59 141.54 

13 Test13_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
14 Test14_Sweep_03 0.32 1.76 5,58 73.09 

15 Test15_Sweep_100 1.53 4.14 2,89 172.14 

16 Test16_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
17 Test17_Sweep_100_8–16 1.26 3.68 2,92 153.08 

18 Test18_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
19 Test19_Sweep_03_5–12 0.42 1.40 3,37 58.19 

20 Test20_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           61  
 

В Таблица IV.1 и на Фиг. V.5. подробно са описани входните и изходните параметри за образец 
CMFuS, от които се вижда разликата между зададения към платформата и генерирания от нея сигнал. 
В Таблица V.2. за всяко изпитване на образец CMFuS обобщено са дадени максималните ускорения 
на ниво горен ръб фундамент (PGA) и върха на стената (PRA), коефициент на увеличаване на 
ускорението спрямо PGA и напречна сила в основата. За по–голяма нагледност и по–лесно 
сравняване, ускоренията са показани в графичен вид на следните фигури: Фиг. V.5. и Фиг. V.6.. 
Изменението на напречната сила в основата графично е изобразено на Фиг. V.7. 

 

Фиг. V.5. Максимална 
амплитуда на 

ускоренията на зададения 
към платформата сигнал 
и генерирания сигнал от 
платформата – CMFuS. 

 

Фиг. V.6. Изменение на 
максималното ускорение 

на ниво горен ръб 
фундамент и на върха на 
стената – по Y – CMFuS. 

 

Фиг. V.7. Изменение на 
напречната сила в 

основата – стена CMFuS  
по посока Y. 

За първите 6 изпитвания се използва запис на земетресението в El–Centro. Тъй като записът на 
El–Centro има различни доминантни периоди в сравнение с основния период на образеца, 
извършено е мащабиране на записите на ускоренията. Изпитванията са проведени в условията на 
постепенно увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,15.g – Test03 и 
достигайки до 1,74.g – Test08. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=59,98kN. 

За следващите три изпитвания се използват случайно генерирани сигнали във времето. 
Случайните генерации са определени за предварително дефиниран честотен диапазон в 
съответствие с основната собствена честота на образеца. Изпитванията са проведени в условията на 
постепенно увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,58.g – Test10 и 
достигайки до 2,27.g – Test12. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=141,54kN.  

След това се използва синусоида, като честотният диапазон се променя почти при всяко 
изпитване, следвайки намаляването на собствената честота на образеца. Интензивността на 
синусоидалните въздействия също нараства постепенно, започвайки с 0,33.g – Test14 и достигайки 
до 1,25.g – Test17. За последното динамично изпитване, Test19, максималното ускорение е 0,39.g. 
Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=153,08kN. 

Зависимостта напречна сила в основата – хоризонтално преместване при върха на стената по 
посока Y непосредствено преди и след образуването на съществени повреди е представена на Фиг. 
V.8. Тя много добре илюстрира значителната деградация на коравината, което рефлектира в 
последващо значително преместване в резултат на появилите се повреди в стената. С червен цвят е 
означената хистерезисната примка преди повредите, а с лилав цвят – след повредите. И двете 
хистерезисни примки са от Test17. Максималната срязваща сила преди повредите е 153,08 kN (т. А) 
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и –140,76 kN (т. B) със съответните премествания –2,08mm и 1,03mm. Максималната срязваща сила 
след повредите се намалява до 105,50kN (т. E) и –139,91kN (т. F), a преместванията се увеличават 
съответно до –2,19 mm и 2,34 mm. Отношението между максималната срязваща сила в основата 
преди и след повредите е от 1,01 (при отрицателни стойности) и до 1,45 (при положителни 
стойности). Максималното хоризонтално преместване преди повредите е –2,96 mm (т. C) и 2,85 mm 
(т. D) със съответните сили 76,56 kN и –71,72 kN. Максималното хоризонтално преместване след 
повредите се увеличава до –4,23 mm (т. G) и 4,14 mm (т. H), a силите се намаляват съответно до 
намаляват 62,36 kN и –36,78 kN. Максималното хоризонтално преместване при върха на образеца 
след повредите спрямо преди повредите се увеличава между 1,95 пъти (при отрицателни стойности) 
и 1,22 пъти (при положителни стойности). 

 

Точка Напречна сила, [kN] Преместване, [mm] 

A 153.08 -2.08 

B -140.76 1.03 

C 76.56 -2.96 

D -71.72 2.85 

E 105.50 -2.19 

F -139.91 2.34 

G 62.36 -4.23 

H -36.78 4.14 
 

Фиг. V.8. Зависимост напречна сила в основата и хоризонтално преместване при върха на стената по 
посока Y – образец CMFuS: Test17. 

 Образец CMFS – след усилване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

В Таблица IV.2 са дадени входните и изходните параметри при определянето на собствената 
честота на образец CMFS. Началната собствена честота, междинните собствени честоти и крайната 
собствена честота на образец CMFS са представени на Фиг. V.9., а честотното съдържание може да 
се види от Фуриеровия амплитуден спектър, който е представен графично на Фиг. V.10. за Test01 

(начална собствена честота) и Test12 (крайна собствена честота). Изменението на коравината на 
образец CMFS и индексът на повреди са представени на Фиг. V.11., Фиг. V.12. и в Таблица V.3. С 
непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.11.) отношението на коравината от съответното 
изпитване към коравината на образеца от предишното изпитване. Първоначалната коравина на 
стената след усилване е приета като K0,CMFS=100%. 

  
Фиг. V.9. Изменение на първата собствена 

честота на образец CMFS. 
Фиг. V.10. Фуриеров амплитуден спектър – CMFS: 

Test02 и Test12. 

Таблица V.3. Изменение на честотата, коравината и индекс на повреди: CMFS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Честота 

fki 

Отношение Индекс на повреди 

Ki/K0 Ki/Ki–1 di,1 di,2 di,2/3 

02 TS 01 Test01_Random_005 19,78 Hz 100% 100% 0% 0% 0% 

08 TS 08 Test08_Random_005 18,44 Hz 87% 87% 7% 13% 5% 

10 TS 10 Test10_Sweep_005 13,91 Hz 49% 57% 30% 51% 21% 

12 TS 12 Test12_Sweep_005 12,48 Hz 40% 80% 37% 60% 26% 
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Фиг. V.11. Изменение на коравината спрямо 

първоначалната: образец CMFS. 
Фиг. V.12. Изменение на индекса на повреди: 

образец CMFS. 
Промяната на собствената честота се дължи на деградацията на коравината на образеца и на 

получените в него повреди. От проведените изпитвания за определяне на собствената честота на 
образец CMFS са получени следните резултати: 

♦ Първата собствена честота преди започване на динамичните изпитвания е 
f0,CMFS=19,78Hz, определена при Test01 с използване на случайно генериран сигнал. 

♦ След приключване на динамичните изпитвания с използване на акселерограмата от 
земетресението в El–Centro (немащабирана и мащабирана), при което PGA достига 1,73.g, основната 
собствена честота пада до 18,44Hz, определена при Test08 със случайно генериран сигнал във 
времето. Основната собствена честота се намалява 6,8% спрямо първоначалната собствена честота 
f0,CMFS. Текущата коравина представлява 87% от първоначалната коравина K0,CMFS на стена CMFS. 

♦ След приключване на изпитване с използване на случайно генерирани сигнали във 
времето, при което PGA достига 2,06.g, основната собствена честота пада до 13,91Hz, определена при 
Test10 със синусоидален сигнал. Основната собствена честота се намалява 24,6% спрямо собствената 
честота, определена при Test08, и 1,42 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0,CMFS. 
Коравината се намалява с 43% спрямо коравината, определена при Test08, и представлява 79% от 
първоначалната коравина K0,CMFS на образец CMFS. 

♦ След приключване на още едно изпитване с използване на синусоидален сигнал, при 
което PGA е 1,19.g, основната собствена честота пада до 12,50Hz, определена при Test12 със случайно 
генериран сигнал във времето. Основната собствена честота се намалява 10% спрямо собствената 
честота, определена при Test10. След приключване на всичките 5 динамични изпитвания на образец 
CMFS, крайната собствена честота е 12,50Hz. Основната собствена честота се намалява 1,58 пъти 
спрямо първоначалната собствена честота f0,CMFS. Коравината се намалява с 20% спрямо коравината, 
определена при Test10, и представлява 40% от първоначалната коравина K0,CMFS на образец CMFS. 

 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 
хоризонтално преместване при върха на стената. 

Основното изпитване е в равнината на стената (по посока Y). За осигуряване на устойчивостта 
извън равнината на образеца (посока X) по време на изпитванията, както и за да се елиминират или 
поне намалят евентуалните ефекти от възникнали извън равнината на образеца товари (неидеалното 
подпиране, изкривяването на стената и др.), е изградена специална система за странично укрепване. 
Въпреки изграденото укрепване от монтираните акселерометри се получават отчети за ускорения 
извън равнината на образеца, които са само контролни и са с много по-малка интензивност спрямо 
ускоренията по посока Y. 

В Таблица IV.2 и на Фиг. V.13. подробно са описани входните и изходните параметри за 
образец CMFS, от които се вижда разликата между зададения към платформата и генерирания от нея 
сигнал. В Таблица V.4. за всяко изпитване на образец CMFS обобщено са дадени максималните 
ускорения на ниво горен ръб фундамент (PGA) и върха на стената (PRA), коефициент на увеличаване 
на ускорението спрямо PGA и напречна сила в основата. За по–голяма нагледност, ускоренията са 
показани в графичен вид на следните фигури: Фиг. V.13. и Фиг. V.14. Изменението на напречната 
сила в основата графично е изобразено на Фиг. V.15. 

За първите 3 изпитвания се използва запис на земетресението в El–Centro. Тъй като записът на 
El–Centro има различни доминантни периоди в сравнение с основния период на образеца, извършено 
е мащабиране на записите на ускоренията. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,33.g – Test05 и достигайки до 1,73.g 
– Test07. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=143,95kN. 
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За следващото динамично изпитване се използва случайно генериран сигнал във времето. 
Случайните генерации са определени за предварително дефиниран честотен диапазон в съответствие 
с основната собствена честота на образеца с интензивност на въздействието 2,06.g – Test09. 
Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=192,47kN. 

За следващото динамично изпитване се използва синусоида с максимално ускорение 1,18.g – 

Test11. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=177,20kN. 
Таблица V.4. Максимални ускорения и срязване при различните изпитвания: стена CMFS. 

Тест 

№ 
Име на теста 

Направление Y* 

PGA, (g) PRA, (g) ARM, (–) BS, (kN) 
C M F S 

01 Test01_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
02 Test02_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената – пробен. 
03 Test03_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената – пробен. 
04 Test04_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената – пробен. 
05 Test05_Elcentro_Xz_100 0.34 0.40 1.17 30.23 

06 Test06_Elcentro_Xz_400_X8 1.08 1.84 1.70 101.09 

07 Test07_Elcentro_Xz_800_X8 1.69 2.63 1.55 143.95 

08 Test08_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
09 Test09_Random_09 2.03 4.63 2.28 192.47 

10 Test10_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 
11 Test11_Sweep_1g 1.07 4.18 3.92 177.20 

12 Test12_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената. 

 

Фиг. V.13. Максимална 
амплитуда на ускоренията 

на зададения към 
платформата сигнал и 
генерирания сигнал от 
платформата – CMFS. 

 

Фиг. V.14. Изменение на 
максималното ускорение на 
ниво горен ръб фундамент и 
на върха на стената – по Y 

– CMFS. 

 

Фиг. V.15. Изменение на 
напречната сила в основата 
– стена CMFS  по посока Y. 
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 Образци CMFuS и CMFS – сравняване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

Извършени са сравнения на получените резултати преди и след усилване на образеца. 
Изменението на първата собствена честота на стената без наличие на отвор – преди усилване (TuS) и 
след усилване (TS), е представено графично на Фиг. V.16., а на графиките Фиг. V.17. и Фиг. V.18. са 
изобразени измененията на коравините. С непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.17.) 
отношението на коравината от съответното изпитване към първоначалната коравина на образеца 
преди усилване K0,CMFuS. Първоначалната коравина на стената преди усилване е приета като 

K0,CMFuS=100%. Могат да се обобщят следните резултати: 
♦ Началната собствена честота на стената преди усилване без наличие на отвор е 

f0,CMFuS=24,63Hz и след реализирани изпитвания в резултат на деградацията на коравината ѝ, крайната 
собствена честота на стената преди усилване пада до fn,CMFuS=10,60Hz, т.е. намалението е 2,32 пъти. В 
резултат на усилването и възстановяването на голяма част от коравината на стената, първата 
собствена честота на стената след усилване се увеличава 1,87 пъти и достига до f0,CMFS=19,78Hz. 
Собствената честота, която е измерена след приключване на изпитванията на стената след усилване, 
е fn,CMFuS=12,48Hz. 

♦ След динамичните изпитвания в коравината на стената се наблюдава значителна 
деградация. След приключване на изпитванията крайната коравина на стената преди усилване е 19% 
от първоначалната ѝ коравина, т.е. Kn,CMFuS=0,19.K0,CMFuS. В резултат на усилването, коравината на 
стената се увеличава 3,48 пъти, така че коравината след усилване представлява 64% от 
първоначалната коравина на стената преди усилване, т.е. K0,CMFS=0,64.K0,CMFuS. Крайната коравина на 
стената след усилване представлява 26% от първоначалната коравина на стената преди усилване 
(Kn,CMFS=0,26.K0,CMFuS) и 40 % от първоначалната коравина на стената след усилване 
(Kn,CMFS=0,40.K0,CMFS). 

 

Фиг. V.16. Изменение на 
първата собствена честота 

на стена без наличие на отвор 
в нея: CMFuS и CMFS. 

  
Фиг. V.17. Изменение на коравината при стена без 

наличие на отвор CMFuS (преди усилване, TuS) и 
CMFS (усилена, TS). 

Фиг. V.18. Процентно изменение на коравината 
спрямо предишно изпитване – стена без наличие 

на отвор – CMFuS и CMFS. 

  Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 
хоризонтално преместване при върха на стената. 

С цел съпоставимост на резултатите, изпитването на стената след усилване е реализирано, като 
се цели тя да бъде подложена на същите въздействия, както преди нейното усилване. Зададеният 
сигнал към платформата при изпитване на образеца след усилване се различава спрямо изпитванията 
преди усилване с 1%, 10% и 1% съответно при оригинален/мащабиран запис, случайно генериран и 
хармоничен сигнал във времето – Фиг. V.19. 
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Фиг. V.19. Максимална амплитуда на ускоренията с използване на реален, случайно генериран и 

синусоидален сигнал – образци CMFuS и CMFS. 

  

 
Фиг. V.20. Хоризонтално преместване при върха на стената и наклон на скосяване – образци CMFuS и 

CMFS. 

На Фиг. V.20. е извършено графично сравнение на хоризонталното преместване при върха 
на стената преди и след усилване, освен това е показан и наклона на скосяване ├. Сравнявайки 
само максималните хоризонтални премествания при върха на стена преди и след усилването ѝ, се 
наблюдава, че преместванията след усилване са с по–голяма стойност спрямо образеца преди 
усилване, подложен на същия вид сигнал и ускорение. Максималното преместване на стената 
преди усилване е 4,23mm при Test17, когато коравината на стената представлява 28% 
първоначалната ѝ коравина, т.е. Ki=0,28.K0,CMFuS. При същия вид сигнал и ускорение 

максималното преместване на стената след усилване е 5,87mm при Test11, когато коравината на  
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CMFuS 

преди усилване 
CMFS 

след усилване 

Сравнение 

преди и след усилване 

   

   

   

   
Фиг. V.21. Зависимост напречна сила в основата и хоризонтално преместване при върха на стената по 

посока Y – образци CMFuS и CMFS – сравнение. 

стената представлява 26% от първоначалната коравина на стена CMFuS, т.е. Ki=0,26.K0,CMFuS. Както 
беше споменато по–горе, след усилване на стената не се възстановява напълно коравината ѝ. 
Възстановена е 64% от първоначалната коравина на стената CMFuS, т.е. K0,CMFS=0,64.K0,CMFuS, именно 
затова при едно и също въздействие при стената след усилване се получават по–големи премествания. 
За да има база за сравнение, е необходимо да се има предвид началната коравината на стената преди 
и след усилване, както и текущата ѝ коравина. Отчитайки началната и текущата коравина на стената 
след усилване, може да се приеме следното преместването: 

, 0,
max max

, 0,

26% 64% 4,23. . 5,87. . 3, 49
28% 100% 1,21

i CMFS CMFSCMFS

j CMFuS CMFuS

K K mmmm
K K

δ = δ = = ≈ , (V.1) 

Реалното нелинейно поведение на стената при сеизмично въздействие би могло да се установи 
от експериментално определените хистерезисни зависимости. При знакопроменливо натоварване 
стената постепенно намалява коравината си, тъй като се образуват пукнатини в зидарията (и 
вертикалните обрамчващи елементи) в зависимост от посоката на натоварване. При достигане на 
определена гранична деформация в стената се наблюдава значителна деградация на коравината, което 
рефлектира в последваща значителна деформация и намаление на общата носеща способност на 
стената. За да се изясни нелинейното поведение на стената при знакопроменливо въздействие, 
каквото е земетресението, въз основа на проведените експериментални изследвания и от получените 
резултати за срязваща сила в основата и преместване при върха на стената са съставени 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           68  
 

хистерезисните примки, които са представени на Фиг. V.21. Въз основа на тях може да се построи 
обвивката на хистерезисните примки. За всички изпитвания е използвана една и съща скала както за 
хоризонталното преместване при върха на стената (от –20 mm до +20 mm), така и за напречната сила 
в основата (от –200 kN до +200 kN). По този начин могат да бъдат забележими евентуалното 
прогресивно влошаване на коравината на образеца и последващото намаляване на собствената 
честота. 

По експериментален път е получена зависимостта напречна сила в основата – хоризонталното 

преместване при върха на стената по посока Y. Получени са хистерезисните примки, като тяхната 
площ е измерител на разсеяната от конструкцията енергия. Съгласно разбиранията в [98], от две 
конструкции по–добре защитената от земетресения е онази, която разсейва повече енергия. На Фиг. 
V.21. е дадено сравнение на хистерезисните примки, получени преди и след усилване на образеца. 
При образец CMFS, който е изпитван след усилване, разсеяната енергия е около 1,80 пъти по–голяма, 
отколкото в образеца преди усилване. Това е очевидно с увеличаване на габаритите на примките. 
Разсеяната енергия се дължи на развитието на нееластичните деформации. 

 Изводи за образец CMF. 
От проведените експериментални изпитвания на образец CMF – стена без наличие на отвор, 

преди и след усилването ѝ, могат да се направят следните изводи: 
(1) Може да се приеме, че основното изпитване е в равнината на стената, защото ускоренията в 

равнината са значително по–големи от тези извън равнината на стената. При извършване на 
динамичен анализ необходимо е да се отчетат ускоренията в и извън равнината на стената като 
входен сигнал. 

(2) Последователността на пукнатинообразуване на изследваната стена преди усилване CMFuS има 
аналогичен характер с описаните такива от другите проведени изследвания и теоретични 
приемания [12, 49, 57, 112] и др. Състоянието на образеца по отношение на носещата му 
способност и експлоатационната му годност може да се приеме като трето състояние по [117]. 

(3) След приключване на изпитванията крайната коравина на стената преди усилване е 19% от 
първоначалната ѝ коравина, т.е. Kn,CMFuS=0,19.K0,CMFuS (Фиг. V.3.), и 40% от първоначалната 
коравина на стената след усилване, т.е. Kn,CMFS=0,40.K0,CMFS (Фиг. V.11.). 

(4) Началната собствена честота на стената преди усилване без наличие на отвор е f0,CMFuS=24,63Hz 

и след реализирани изпитвания в резултат на деградацията на коравината ѝ, крайната собствена 
честота на стената преди усилване пада до fn,CMFuS=10,60 Hz, т.е. намалението е 2,32 пъти (Фиг. 
V.1.). 

(5) След прилагане на избраната усилваща система коравината на стената се увеличава 3,48 пъти и 
представлява 64% от първоначалната коравина на стената преди усилване, т.е. 
K0,CMFS=0,64.K0,CMFuS (Фиг. V.17. и Фиг. V.18.). 

(6) В резултат на усилването и възстановяването на голяма част от коравината на стената, първата 
собствена честота на стената след усилване се увеличава 1,87 пъти и достига до f0,CMFS=19,78Hz. 
Собствената честота, която е измерена след приключване на изпитванията на стената след 
усилване, е fn,CMFS=12,48 Hz (Фиг. V.16.). 

(7) Крайната коравина на стената след усилване представлява 26% от първоначалната коравина на 
стената преди усилване, Kn,CMFS=0,26.K0,CMFuS (Фиг. V.17.), и 40% от първоначалната коравина 

на стената след усилване, Kn,CMFS=0,40.K0,CMFS (Фиг. V.11.). 
(8) По експериментален път е получена зависимостта напречна сила в основата – хоризонталното 

преместване при върха на стената по посока Y. При образец CMFS, който е изпитван след 
усилване, разсеяната енергия е около 1,80 пъти по–голяма, отколкото в образеца преди усилване 

(Фиг. V.21.). 
(9) Максималното преместване на стената преди усилване е 4,23mm при Test17, когато коравината 

на стената представлява 28% от първоначалната ѝ коравина, т.е. Ki=0,28.K0,CMFuS (Фиг. V.20.). 
При същия вид сигнал и ускорение максималното преместване на стената след усилване е 
5,87mm при Test11, когато коравината на стената представлява 26% от първоначалната коравина 
на стена CMFuS, т.е. Ki=0,26.K0,CMFuS. След усилване на стената е възстановена 64% от 
първоначалната коравина на стената CMFuS, т.е. K0,CMFS=0,64.K0,CMFuS. Отчитайки началната и 
текущата коравина на стената, след усилване максималното ѝ преместване е по–малко 1,21 пъти 
спрямо стената преди усилване. 
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V.2 Стена с наличие на отвор за прозорец – CMWuS и CMWS. 

  

 Образец CMWuS – преди усилване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

В Таблица IV.3 са дадени входните и изходните параметри при определянето на собствената 
честота на образец CMWuS. Началната собствена честота, междинните собствени честоти и крайната 
собствена честота на образец CMWuS са представени на Фиг. V.22., а честотното съдържание може 
да се види от Фуриеровия амплитуден спектър, който е представен графично на Фиг. V.23. за Test02 

(начална собствена честота) и Test13 (крайна собствена честота). Изменението на коравината на 
образец CMWuS и индексът на повреди са представени на Фиг. V.24., Фиг. V.25. и в Таблица V.5. С 
непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.24.) отношението на коравината от съответното 
изпитване към първоначалната коравина на образеца, а с прекъсната линия е илюстрирано (Фиг. 
V.24.) отношението на коравината от съответното изпитване към коравината на образеца от 
предишното изпитване. Първоначалната коравина на стената е приета като K0,CMWuS=100%. 

  
Фиг. V.22. Изменение на първата собствена 

честота на образец CMWuS. 
Фиг. V.23. Фуриеров амплитуден спектър – CMWuS: 

Test02 и Test13. 

Таблица V.5. Изменение на честотата, коравината и индекс на повреди: CMWuS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Честота 

fki 
Отношение Индекс на повреди 

Ki/K0 Ki/Ki–1 di,1 di,2 di,2/3 
02 TuS 02 Test02_Sweep_005 18,79 Hz 100% 100% 0% 0% 0% 

06 TuS 06 Test06_Sweep_002 16,78 Hz 80% 80% 11% 20% 7% 

09 TuS 09 Test09_Sweep_005 15,06 Hz 64% 81% 20% 36% 14% 

11 TuS 11 Test11_Sweep_005 13,55 Hz 52% 81% 28% 48% 20% 

13 TuS 23 Test13_Sweep_005 12,96 Hz 48% 91% 31% 52% 22% 

  
Фиг. V.24. Изменение на коравината спрямо 

първоначалната: образец CMWuS. 
Фиг. V.25. Изменение на индекса на повреди: 

образец CMWuS. 
Промяната на собствената честота се дължи на деградацията на коравината на образеца и на 

получените в него повреди. От проведените изпитвания за определяне на собствената честота на 
образец CMWuS са получени следните резултати: 

♦ Първата собствена честота преди започване на динамичните изпитвания е 
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f0,CMWuS=18,79Hz, определена при Test02 с използване на синусоидален сигнал. 
♦ След приключване на динамичните изпитвания с използване на акселерограмата от 

земетресението в El–Centro (немащабирана и мащабирана), при което PGA достига 1,57.g, основната 
собствена честота пада до 16,78Hz, определена при Test06 със синусоидален сигнал във времето. 
Основната собствена честота се намалява 11% спрямо първоначалната собствена честота f0,CMWuS. 
Текущата коравина представлява 80% от първоначалната коравина K0,CMWuS на образец CMWuS. 

♦ След приключване на две изпитвания с използване на случайно генерирани сигнали във 
времето, при което PGA е 1,54.g, основната собствена честота пада до 15,06Hz, определена при Test09 
със синусоидален сигнал. Основната собствена честота се намалява 10% спрямо собствената честота, 
определена при Test06, и 1,25 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0,CMWuS. Коравината се 
намалява с 19% спрямо коравината, определена при Test06, и представлява 64% от първоначалната 
коравина K0,CMWuS на образец CMWuS. 

♦ След приключване на едно изпитване с използване на синусоидален сигнал, при което 
PGA е 0,65g, основната собствена честота пада до 13,55Hz, определена при Test11 със синусоидален 
сигнал. Основната собствена честота се намалява 10% спрямо собствената честота, определена при 
Test09, и 1,39 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0,CMWuS. Коравината се намалява с 19% 
спрямо коравината, определена при Test11, и представлява 52% от първоначалната коравина K0,CMWuS 

на образец CMWuS. 
♦ След приключване на още едно изпитване с използване на синусоидален сигнал, при 

което PGA е 0,99.g, основната собствена честота пада до 12,96Hz, определена при Test13 със 
синусоидален сигнал. Основната собствена честота се намалява 4% спрямо собствената честота, 
определена при Test11. След приключване на всичките 7 динамични изпитвания на стена CMWuS, 
крайната собствена честота е fn,CMWuS=12,96Hz. Основната собствена честота се намалява 1,45 пъти 
спрямо първоначалната собствена честота f0,CMWuS. Коравината се намалява с 9% спрямо коравината, 
определена при Test11, и представлява 48% от първоначалната коравина K0,CMWuS на образец CMWuS. 

 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 
хоризонтално преместване при върха на стената 

Основното изпитване е в равнината на стената (по посока Y). За осигуряване на устойчивостта 
извън равнината на образеца (посока X) по време на изпитванията, както и за да се елиминират или 
поне намалят евентуалните ефекти от възникнали извън равнината на образеца товари (неидеалното 
подпиране, изкривяването на стената и др.), е изградена специална система за странично укрепване. 
Въпреки изграденото укрепване от монтираните акселерометри се получават отчети за ускорения 
извън равнината на образеца, които са само контролни и са с много по-малка интензивност спрямо 
ускоренията по посока Y. 

Таблица V.6. Максимални ускорения и срязване при различните изпитвания: стена CMWuS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Направление Y* 

PGA, (g) PRA, (g) ARM, (–) BS, (kN) 
01 Test01_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената – пробен 

02 Test02_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 0.34 0.38 1.11 14.75 

04 Test04_Elcentro_Xz_400 1.07 2.00 1.87 77.71 

05 Test05_Elcentro_Xz_800 1.49 3.15 2.11 122.32 

06 Test06_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

07 Test07_Random_05 1.54 3.28 2.13 127.41 

08 Test08_Random_09 2.10 4.38 2.09 170.02 

09 Test09_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

10 Test10_Sweep_05 0.73 2.89 3.98 112,35 

11 Test11_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената, 
12 Test12_Sweep_08 1.04 2.95 2.85 114,56 

13 Test13_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

В Таблица IV.3 и на Фиг. V.26. подробно са описани входните и изходните параметри за 
образец CMWuS, от които се вижда разликата между зададения към платформата и генерирания от 
нея сигнал. В Таблица V.6. за всяко изпитване на образец CMWuS обобщено са дадени максималните 
ускорения на ниво горен ръб фундамент (PGA) и върха на стената (PRA), коефициент на увеличаване 
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на ускорението спрямо PGA и напречна сила в основата. За по–голяма нагледност, ускоренията са 
показани в графичен вид на следните фигури: Фиг. V.26. и Фиг. V.27.. Изменението на напречната 
сила в основата графично е изобразено на Фиг. V.28. 

За първите 3 изпитвания се използва запис на земетресението в El–Centro. Тъй като записът на 
El–Centro има различни доминантни периоди в сравнение с основния период на образеца, извършено 
е мащабиране на записите на ускоренията. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,33.g – Test03 и достигайки до 1,57.g 
– Test05. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=122,32kN. 

За следващите две изпитвания се използват случайно генерирани сигнали във времето. 
Случайните генерации са определени за предварително дефиниран честотен диапазон в съответствие 
с основната собствена честота на образеца. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 1,54.g – Test07 и достигайки до 2,09.g 
– Test08. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=170,02kN. 

След това се използва синусоида, като честотният диапазон се променя почти при всяко 
изпитване, следвайки намаляването на собствената честота на образеца. Интензивността на 
синусоидалните въздействия също нараства постепенно, започвайки с 0,65.g – Test10 и достигайки до 
0.99.g – Test12. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=114,561kN. 

 

 

 

Фиг. V.26. Максимална 
амплитуда на ускоренията 

на зададения към 
платформата сигнал и 
генерирания сигнал от 

платформата – CMWuS. 

 

Фиг. V.27. Изменение на 
максималното ускорение на 
ниво горен ръб фундамент и 
на върха на стената – по Y 

– CMWuS. 

 

Фиг. V.28. Изменение на 
напречната сила в основата 
– стена CMWuS  по посока 

Y. 

 Образец CMWS – след усилване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

В Таблица IV.4 са дадени входните и изходните параметри при определянето на собствената 
честота на образец CMWS. Началната собствена честота, междинните собствени честоти и крайната 
собствена честота на образец CMWS са представени на Фиг. V.29., а честотното съдържание може 
да се види от Фуриеровия амплитуден спектър, който е представен графично на Фиг. V.34. за Test02 

(начална собствена честота) и Test10 (крайна собствена честота). Изменението на коравината на 
образец CMWS и индексът на повреди са представени на Фиг. V.31., Фиг. V.32. и в Таблица V.7. С 
непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.31.) отношението на коравината от съответното 
изпитване към първоначалната коравина на образеца, а с прекъсната линия е илюстрирано (Фиг. 
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V.31.) отношението на коравината от съответното изпитване към коравината на образеца от 
предишното изпитване. Първоначалната коравина на стената е приета като K0,CMWS=100%.  

Таблица V.7. Изменение на честотата, коравината и индекс на повреди: CMWS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Честота 

fki 
Отношение Индекс на повреди 

Ki/K0 Ki/Ki–1 di,1 di,2 di,2/3 
01 TS 01 Test01_Sweep_005 14,67 Hz 100% 100% 0% 0% 0% 

08 TS 08 Test08_Sweep_005 13,42 Hz 84% 84% 9% 16% 6% 

10 TS 10 Test10_Sweep_005 12,01 Hz 67% 80% 18% 33% 12% 

12 TS 12 Test12_Sweep_005 10,75 Hz 54% 80% 27% 46% 19% 

  
Фиг. V.29. Изменение на първата собствена 

честота на образец CMWS. 
Фиг. V.30. Фуриеровия амплитуден спектър – 

CMWS: Test02 и Test10. 

  
Фиг. V.31. Изменение на коравината спрямо 

първоначалната: образец CMWS. 
Фиг. V.32. Изменение на индекса на повреди: образец 

CMWS. 
От проведените изпитвания за определяне на собствената честота на образец CMWS са 

получени следните резултати: 
♦ Първата собствена честота преди започване на динамичните изпитвания е 

f0,CMWS=14,67Hz, определена при Test02 с използване на синусоидален сигнал. 
♦ След приключване на динамичните изпитвания с използване на акселерограмата от 

земетресението в El–Centro (немащабирана и мащабирана), при което PGA достига 1,66.g, основната 
собствена честота пада до 13,42Hz, определена при Test06 със случайно генериран сигнал във 
времето. Основната собствена честота се намалява 8,5% спрямо първоначалната собствена честота 
f0,CMWS. Текущата коравина представлява 84% от първоначалната коравина K0,CMWS на образец CMWS. 

♦ След приключване на едно изпитване с използване на случайно генериран сигнал във 
времето, при което PGA достига 1,68.g, основната собствена честота пада до 12,01Hz, определена при 
Test08 със синусоидален сигнал. Основната собствена честота се намалява 11% спрямо собствената 
честота, определена при Test06, и 1,22 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0,CMWS. 
Коравината се намалява с 20% спрямо коравината, определена при Test06, и представлява 67% от 
първоначалната коравина K0,CMWS на образец CMWS. 

♦ След приключване на още едно изпитване с използване на случайно генериран сигнал 
във времето, при което PGA достига 2,21.g, основната собствена честота пада до 10,75 Hz, определена 
при Test10 със синусоидален сигнал. Основната собствена честота се намалява 10% спрямо 
собствената честота, определена при Test08. След приключване на всичките 6 динамични изпитвания 
на стена CMWS, крайната собствена честота е fn,CMWS=10,75Hz. Основната собствена честота се 
намалява 1,36 пъти спрямо първоначалната собствена честота f0,CMWS. Коравината се намалява с 20% 
спрямо коравината, определена при Test08, и представлява 54% от първоначалната коравина K0,CMWS 
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на образец CMWS. 
 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 

хоризонтално преместване при върха на стената. 
Основното изпитване е в равнината на стената (по посока Y). За осигуряване на устойчивостта 

извън равнината на образеца (посока X) по време на изпитванията, както и за да се елиминират или 
поне намалят евентуалните ефекти от възникнали извън равнината на образеца товари (неидеалното 
подпиране, изкривяването на стената и др.), е изградена специална система за странично укрепване. 
Въпреки изграденото укрепване от монтираните акселерометри се получават отчети за ускорения 
извън равнината на образеца, които са само контролни и са с много по-малка интензивност спрямо 

ускоренията по посока Y. 
В Таблица IV.4 и на Фиг. V.33. подробно са описани входните и изходните параметри за 

образец CMWS, от които се вижда разликата между зададения към платформата и генерирания от нея 
сигнал. В Таблица V.8. за всяко изпитване на образец CMWS обобщено са дадени максималните 
ускорения на ниво горен ръб фундамент (PGA) и върха на стената (PRA), коефициент на увеличаване 
на ускорението спрямо PGA и напречна сила в основата. За по–голяма нагледност, ускоренията са 
показани в графичен вид на следните фигури: Фиг. V.33. и Фиг. V.34. Изменението на напречната 
сила в основата графично е изобразено на Фиг. V.35. 

За първите 3 изпитвания се използва запис на земетресението в El–Centro. Тъй като записът на 
El–Centro има различни доминантни периоди в сравнение с основния период на образеца, извършено 
е мащабиране на записите на ускоренията. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,33.g – Test03 и достигайки до 1,66.g 
– Test05. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=157,03kN. 

За следващите две изпитвания се използват случайно генерирани сигнали във времето. 
Случайните генерации са определени за предварително дефиниран честотен диапазон в съответствие 
с основната собствена честота на образеца. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 1,68.g – Test07 и достигайки до 2,21.g 
– Test09. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=220,42kN. 

Таблица V.8. Максимални ускорения и срязване при различните изпитвания: стена CMWS. 
Тест 

№ 

 

Име на теста 

Направление Y* 

PGA, (g) PRA, (g) ARM, (–) BS, (kN) 
C M W S 

01 Test01_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената – пробен 

02 Test02_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 0.34 0.43 1.26 27.57 

04 Test04_Elcentro_Xz_400x8 1.03 2.22 2.17 93.44 

05 Test05_Elcentro_Xz_800x8 1.79 3.86 2.16 157.03 

06 Test06_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

07 Test07_Random_05 1.62 4.56 2.81 176,87 

08 Test08_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

09 Test09_Random_08 1.80 5.44 3.02 220,42 

10 Test10_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

 

 

Фиг. V.33. Максимална 
амплитуда на ускоренията на 
зададения към платформата 
сигнал и генерирания сигнал 
от платформата – CMWS. 
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Фиг. V.34. Изменение на 
максималното ускорение на 
ниво горен ръб фундамент и 
на върха на стената – по Y – 

CMWS. 

 

Фиг. V.35. Изменение на 
напречната сила в основата – 

стена CMWS  по посока Y. 

 Образци CMWuS и CMWS – сравняване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

Извършени са сравнения на получените резултати преди и след усилване на образеца. 
Изменението на първата собствена честота на стената с наличие на отвор за прозорец – преди 
усилване (TuS) и след усилване (TS), е представено графично на Фиг. V.36., а на графиките Фиг. 
V.37. и Фиг. V.38. са изобразени измененията на коравините. С непрекъсната линия е илюстрирано 

(Фиг. V.37.) отношението на коравината от съответното изпитване към първоначалната коравина на 
образеца преди усилване K0,CMWuS. Първоначалната коравина на стената преди усилване е приета като 

K0,CMWuS=100%.  

 

Фиг. V.36. Изменение на 
първата собствена честота 

на стена с отвор за прозорец: 
CMWuS и CMWS. 

  
Фиг. V.37. Изменение на коравината при стена 
без наличие на отвор CMWuS (преди усилване, 

TuS) и CMWS (усилена, TS). 

Фиг. V.38. Процентно изменение на коравината спрямо 
предишно изпитване – стена без наличие на отвор – 

CMWuS и CMWS. 
Могат да се обобщят следните резултати: 
♦ Началната собствена честота на стената преди усилване с отвор за прозорец е 

f0,CMWuS=18,79Hz и след реализирани изпитвания в резултат на деградацията на коравината крайната 
честота на стената преди усилване пада до fn,CMWuS=12,96Hz, т.е. намалението е 1,45 пъти. В резултат 
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на усилването и възстановяването на голяма част от коравината на стената, първата собствена честота 
на стената след усилване се увеличава 1,13 пъти и достига до f0,CMWS=14,67Hz. Собствената честота, 
която е измерена след приключване на изпитванията на стената след усилване, е fn,CMWuS=10,75Hz. 

♦ След динамичните изпитвания в коравината на стената се наблюдава значителна 
деградация. След приключване на изпитванията крайната коравина на стената преди усилване е 48% 

от първоначалната ѝ коравина, т.е. Kn,CMWuS=0,48.K0,CMWuS. В резултат на усилването, коравината на 
стената се увеличава 1,28 пъти, така че коравината след усилване представлява 61% от 
първоначалната коравина на стената преди усилване, т.е. K0,CMWS=0,61.K0,CMWuS. Крайната коравина на 
стената след усилване представлява 33% от първоначалната коравина на стената преди усилване 
(Kn,CMWS=0,33.K0,CMWuS) и 54 % от първоначалната коравина на стената след усилване 
(Kn,CMWS=0,54.K0,CMWS). 

 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 
хоризонтално преместване при върха на стената. 

С цел съпоставимост на резултатите, изпитването на стената след усилване е реализирано, като 
се цели тя да бъде подложена на същите въздействия, както преди нейното усилване. Зададеният 
сигнал към платформата при изпитване на образеца след усилване се различава спрямо изпитванията 
преди усилване с 5% и 6% съответно при оригинален/мащабиран запис, случайно генериран сигнал 
във времето – Фиг. V.39. 

   

  
Фиг. V.39. Максимална амплитуда на ускоренията с използване на реален, случайно генериран и 

синусоидален сигнал – образци CMWuS и CMWS. 

На Фиг. V.40. е извършено графично сравнение на хоризонталното преместване при върха на 
стената преди и след усилване, освен това е показан и наклона на скосяване ├. Сравнявайки само 
максималните хоризонтални премествания при върха на стената преди и след усилването ѝ, се 
наблюдава, че преместванията след усилване са с по–голяма стойност спрямо образеца преди 
усилване, подложен на същия вид сигнал и ускорение. Максималното преместване на стената преди 
усилване е 7,35mm при Test12, когато коравината на стената представлява 48% първоначалната ѝ 
коравина, т.е. Ki=0,48.K0,CMWuS. При същия вид сигнал и ускорение максималното преместване на 
стената след усилване е 13,75mm при Test09, когато коравината на стената представлява 33% от 
първоначалната коравина на стена CMWuS, т.е. Ki=0,33.K0,CMWuS. Както беше споменато по–горе, 
след усилване на стената не се възстановява напълно коравината ѝ. Възстановена е 61% от 
първоначалната коравина на стената CMWuS, т.е. K0,CMWS=0,61.K0,CMWuS, именно затова при едно и 
също въздействие при стената след усилване се получават по–големи премествания. За да има база 
за сравнение, е необходимо да се има предвид началната коравината на стената преди и след 
усилване, както и текущата ѝ коравина. Отчитайки началната и текущата коравина на стената след 
усилване, може да се приеме следното преместването: 

, 0,
max max

, 0,

33% 61% 7,35. . 13,75. . 5,77
48% 100% 1,28

i CMWS CMWSCMWS

j CMWuS CMWuS

K K mmmm
K K

δ = δ = = ≈ , (V.2) 
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Фиг. V.40. Хоризонтално преместване при върха на стената и наклон на скосяване – образци CMWuS и 

CMWS – сравнение. 

 

Реалното нелинейно поведение на стената при сеизмично въздействие би могло да се установи 
от експериментално определените хистерезисни зависимости. При знакопроменливо натоварване 
стената постепенно намалява коравината си, тъй като се образуват пукнатини в зидарията (и 
вертикалните обрамчващи елементи) в зависимост от посоката на натоварване. При достигане на 
определена гранична деформация в стената се наблюдава значителна деградация на коравината, 
което рефлектира в последваща значителна деформация и намаление на общата носеща способност 
на стената. За да се изясни нелинейното поведение на стената при знакопроменливо въздействие, 
каквото е земетресението, въз основа на проведените експериментални изследвания и от 
получените резултати за срязваща сила в основата и преместване при върха на стената са съставени 
хистерезисните примки, които са представени на Фиг. V.41. Въз основа на тях може да се построи 
обвивката на хистерезисните примки. За всички изпитвания е използвана една и съща скала както 
за хоризонталното преместване при върха на стената (от –20 mm до +20 mm), така и за напречната 
сила в основата (от –300 kN до +300 kN). По този начин могат да бъдат забележими евентуалното 
прогресивно влошаване на коравината на образеца и последващото намаляване на собствената 
честота. 

По експериментален път е получена зависимостта напречна сила в основата – хоризонталното 

преместване при върха на стената по посока Y. Получени са хистерезисните примки, като тяхната 
площ е измерител на разсеяната от конструкцията енергия. Съгласно разбиранията в [98], от две 
конструкции по–добре защитената от земетресения е онази, която разсейва повече енергия. На Фиг. 
V.41. е дадено сравнение на хистерезисните примки, получени преди и след усилване на образеца. 
При образец CMWS, който е изпитван след усилване, разсеяната енергия е около 2,40 пъти по–

голяма, отколкото в образеца преди усилване. Това е очевидно с увеличаване на габаритите на 
примките. Разсеяната енергия се дължи на развитието на нееластичните деформации. От друга 
страна трябва да се има предвид, че максималното хоризонтално преместване при върха на стената 
при образеца след усилване е 0,0048 от височината на стената. 
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CMWuS 

преди усилване 
CMWS 

след усилване 

Сравнение 

преди и след усилване 

   

   

   

   
Фиг. V.41. Зависимост напречна сила в основата и хоризонтално преместване при върха на стената по 

посока Y – образци CMWuS и CMWS – сравнение. 

 Изводи за образец CMW. 
От проведените експериментални изпитвания на образец CMW – стена с наличие на отвор за 

прозорец, преди и след усилването ѝ могат да се направят следните изводи: 
(1) Може да се приеме, че основното изпитване е в равнината на стената, защото ускоренията в 

равнината са значително по–големи от тези извън равнината на стената. При извършване на 
динамичен анализ необходимо е да се отчетат ускоренията в и извън равнината на стената като 
входен сигнал. 

(2) Последователността на пукнатинообразуване на изследваната стена преди усилване CMWuS 
има аналогичен характер с описаните такива от другите проведени изследвания и теоретични 
приемания [12, 57] и др. Състоянието на образеца по отношение на носещата му способност и 
експлоатационната му годност може да се приеме като четвърто състояние по [117]. 

(3) След приключване на изпитванията крайна коравина на стената преди усилване е 48% от 
първоначалната ѝ коравина, т.е. Kn,CMWuS=0,48.K0,CMWuS (Фиг. V.24.), и 54% от първоначалната 
коравина на стената след усилване, т.е. Kn,CMWS=0,54.K0,CMWS (Фиг. V.31.). 

(4) Началната собствена честота на стената преди усилване с наличие на отвор за прозорец е 
f0,CMWuS=18,79 Hz и след реализирани изпитвания в резултат на деградацията на коравината ѝ, 
крайната собствена честота на стената преди усилване пада до fn,CMFuS=12,96 Hz, т.е. намалението 
е 1,45 пъти (Фиг. V.22.). 
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(5) След прилагане на избраната усилваща система коравината на стената се увеличава 1,28 пъти и 
представлява 61% от първоначалната коравина на стената преди усилване, т.е. 
K0,CMWS=0,61.K0,CMWuS (Фиг. V.37. и Фиг. V.38.). 

(6) В резултат на усилването и възстановяването на голяма част от коравината на стената, първата 
собствена честота на стената след усилване се увеличава 1,13 пъти и достига до f0,CMWS=14,67Hz. 
Собствената честота, която е измерена след приключване на изпитванията на стената след 
усилване, е fn,CMWS=10,75 Hz (Фиг. V.29.). 

(7) Крайната коравина на стената след усилване представлява 33% от първоначалната коравина на 
стената преди усилване, Kn,CMWS=0,33.K0,CMWuS (Фиг. V.37.), и 54 % от първоначалната коравина 
на стената след усилване, Kn,CMWS=0,54.K0,CMWS (Фиг. V.31.). 

(8) По експериментален път е получена зависимостта напречна сила в основата – хоризонталното 

преместване при върха на стената по посока Y. При образец CMWS, който е изпитван след 
усилване, разсеяната енергия е около 2,40 пъти по–голяма, отколкото в образеца преди усилване 

(Фиг. V.41.). От друга страна трябва да се има предвид, че максималното хоризонтално 

преместване при върха на стената при образеца след усилване е 0,0048 от височината на стената. 
(9) Максималното преместване на стената преди усилване е 7,35mm при Test12, когато коравината 

на стената представлява 48% първоначалната ѝ коравина, т.е. Ki=0,48.K0,CMWuS (Фиг. V.40.). При 
същия вид сигнал и ускорение максималното преместване на стената след усилване е 13,75mm 
при Test09, когато коравината на стената представлява 33% от първоначалната коравина на стена 
CMWuS, т.е. Ki=0,33.K0,CMWuS. След усилване на стената е възстановена 61% от първоначалната 
коравина на стената CMWuS, т.е. K0,CMWS=0,61.K0,CMWuS. Отчитайки началната и текущата 
коравина на стената, след усилване максималното ѝ преместване е по–малко 1,38 пъти спрямо 
стената преди усилване. 

V.3 Стена с наличие на отвор за врата – CMDuS и CMDS. 
 Образец CMDuS – преди усилване. 

 Изменение на честотата и коравината. 
В Таблица IV.5 са дадени входните и изходните параметри при определянето на собствената 

честота на образец CMDuS. Началната собствена честота, междинните собствени честоти и крайната 
собствена честота на образец CMDuS са представени на Фиг. V.42., а честотното съдържание може 
да се види от Фуриеровия амплитуден спектър, който е представен графично на Фиг. V.43. за Test01 

(начална собствена честота) и Test10 (крайна собствена честота). Изменението на коравината на 
образец CMDuS и индексът на повреди са представени на Фиг. V.44., Фиг. V.45. и в Таблица V.9. С 
непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.44.) отношението на коравината от съответното 
изпитване към първоначалната коравина на образеца, а с прекъсната линия е илюстрирано (Фиг. 
V.44.) отношението на коравината от съответното изпитване към коравината на образеца от 
предишното изпитване. Първоначалната коравина на стената е приета като K0,CMDuS=100%. 

Таблица V.9. Изменение на честотата, коравината и индекс на повреди: CMDuS. 
Тест 

№ 
Име на теста Честота fki 

Отношение Индекс на повреди 

Ki/K0 Ki/Ki–1 di,1 di,2 di,2/3 
02 TuS 02 Test02_Sweep_005 13,55 Hz 100% 100% 0% 0% 0% 

06 TuS 06 Test02_Sweep_005 11,06 Hz 67% 67% 18% 33% 13% 

10 TuS 10 Test10_Sweep_005 6,38 Hz 22% 33% 42% 67% 31% 

От проведените изпитвания за определяне на собствената честота на образец CMDuS са 
получени следните резултати: 

♦ Първата собствена честота преди започване на динамичните изпитвания е 
f0,CMDuS=13,55Hz, определена при Test02 с използване на синусоидален сигнал. 

♦ След приключване на динамичните изпитвания с използване на акселерограмата от 
земетресението в El–Centro (немащабирана и мащабирана), при което PGA достига 1,53.g, основната 
собствена честота пада до 11,06Hz, определена при Test06 със синусоидален сигнал. Основната 
собствена честота се намалява 18% спрямо първоначалната собствена честота f0,CMDuS. Текущата 
коравина представлява 67% от първоначалната коравина K0,CMDuS на образец CMDuS. 

♦ След приключване на серия от три изпитвания с използване на случайно генерирани 
сигнали във времето, при което PGA достига 2,36.g, основната собствена честота пада до 6,38Hz, 
определена при Test10 със синусоидален сигнал. Основната собствена честота намалява с 43% спрямо 
собствената честота, определена при Test06. След приключване на всичките 6 динамични изпитвания 
на стена CMDuS, крайната собствена честота е 6,38Hz. Основната собствена честота намалява 2,33 
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пъти спрямо първоначалната собствена честота. Коравината се намалява с 67% спрямо коравината, 
определена при Test06, и представлява 22% от първоначалната коравина K0,CMDuS на стена CMDuS. 

  
Фиг. V.42. Изменение на първата собствена 

честота на образец CMDuS. 
Фиг. V.43. Фуриеровия амплитуден спектър – 

CMDuS: Test01 и Test10. 

  
Фиг. V.44. Изменение на коравината спрямо 

първоначалната: образец CMDuS. 
Фиг. V.45. Изменение на индекса на повреди: 

образец CMDuS. 
 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 

хоризонтално преместване при върха на стената. 
Основното изпитване е в равнината на стената (по посока Y). За осигуряване на устойчивостта 

извън равнината на образеца (посока X) по време на изпитванията, както и за да се елиминират или 
поне намалят евентуалните ефекти от възникнали извън равнината на образеца товари (неидеалното 
подпиране, изкривяването на стената и др.), е изградена специална система за странично укрепване. 
Въпреки изграденото укрепване от монтираните акселерометри се получават отчети за ускорения 
извън равнината на образеца, които са само контролни и са с много по-малка интензивност спрямо 
ускоренията по посока Y. 

Таблица V.10. Максимални ускорения и срязване при различните изпитвания: стена CMDuS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Направление Y* 

PGA, (g) PRA, (g) ARM, (–) BS, (kN) 
C M D u S 

01 Test01_Random_002 
Изпитване за определяне на собствената честота на стената – 

пробен 

02 Test02_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 0.36 0.41 1.14 16.46 

04 Test04_Elcentro_Xz_400x8 0.93 2.06 2.21 83.02 

05 Test05_Elcentro_Xz_800x8 1.87 3.02 1.61 121.81 

06 Test06_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

07 Test07_Random_05 1.04 3.20 3.08 129.04 

09 Test09_Random_09 2.43 6.20 2.55 250.19 

10 Test10_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

В Таблица IV.5 и на Фиг. V.46. подробно са описани входните и изходните параметри за 
образец CMDuS, от които се вижда разликата между зададения към платформата и генерирания от 
нея сигнал. В Таблица V.10 за всяко изпитване на образец CMDuS обобщено са дадени максималните 
ускорения на ниво горен ръб фундамент (PGA) и върха на стената (PRA), коефициент на увеличаване 
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на ускорението спрямо PGA и напречна сила в основата. За по–голяма нагледност, ускоренията са 
показани в графичен вид на следните фигури: Фиг. V.46. и Фиг. V.47. Изменението на напречната 
сила в основата графично е изобразено на Фиг. V.48. 

За първите 3 изпитвания се използва запис на земетресението в El–Centro. Тъй като записът на 
El–Centro има различни доминантни периоди в сравнение с основния период на образеца, извършено 
е мащабиране на записите на ускоренията. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,34.g – Test03 и достигайки до 1,53.g 
– Test05. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=121,81kN. 

За следващите две изпитвания се използват случайно генерирани сигнали във времето. 
Случайните генерации са определени за предварително дефиниран честотен диапазон в съответствие 
с основната собствена честота на образеца. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 1,66.g – Test07 и достигайки до 2,36.g 
– Test09. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=250,19kN. 

 

Фиг. V.46. Максимална 
амплитуда на ускоренията 

на зададения към 
платформата сигнал и 
генерирания сигнал от 

платформата – CMDuS. 

 

Фиг. V.47. Изменение на 
максималното ускорение на 
ниво горен ръб фундамент и 
на върха на стената – по Y – 

CMDuS. 

 

Фиг. V.48. Изменение на 
напречната сила в основата 
– стена CMDuS  по посока Y. 

 Образец CMDS – след усилване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

В Таблица IV.6 са дадени входните и изходните параметри при определянето на собствената 
честота на образец CMDS. Началната собствена честота, междинните собствени честоти и крайната 
собствена честота на образец CMDS са представени на Фиг. V.49., а честотното съдържание може да 
се види от Фуриеровия амплитуден спектър, който е представен графично на Фиг. V.50. за Test02 

(начална собствена честота) и Test10 (крайна собствена честота). Изменението на коравината на 
образец CMDS и индексът на повреди са представени на Фиг. V.51., Фиг. V.52. и в Таблица V.11. С 
непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.51.) отношението на коравината от съответното 
изпитване към първоначалната коравина на образеца, а с прекъсната линия е илюстрирано (Фиг. 
V.51.) отношението на коравината от съответното изпитване към коравината на образеца от 
предишното изпитване. Първоначалната коравина на стената е приета като K0,CMDS=100%. 



 

УАСГ 2020                                                               инж. Емин Зейнур МАХМУД                                                           81  
 

  
Фиг. V.49. Изменение на първата собствена 

честота на образец CMDS. 
Фиг. V.50. Фуриеров амплитуден спектър – CMDS: 

Test02 и Test10. 

  
Фиг. V.51. Изменение на коравината спрямоg 

първоначалната: образец CMDS. 
Фиг. V.52. Изменение на индекса на повреди: образец 

CMDS. 

Таблица V.11. Изменение на честотата, коравината и индекс на повреди: CMDS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Честота 

fki 
Отношение Индекс на повреди 

Ki/K0 Ki/Ki–1 di,1 di,2 di,2/3 
02 TS 01 Test01_Random_005 10.89 Hz 100% 100% 0% 0% 0% 

06 TS 06 Test08_Random_005 8.09 Hz 55% 55% 26% 45% 18% 

08 TS 08 Test10_Sweep_005 6.71 Hz 38% 69% 38% 62% 28% 

10 TS 10 Test12_Sweep_005 6.66 Hz 37% 99% 39% 63% 28% 

От проведените изпитвания за определяне на собствената честота на образец CMDS са получени 
следните резултати: 

♦ Първата собствена честота преди започване на динамичните изпитвания е 10,89 Hz, 
определена при Test02 с използване на синусоидален сигнал . 

♦ След приключване на динамичните изпитвания с използване на акселерограмата от 
земетресението в El–Centro (немащабирана и мащабирана), при което PGA достига 1,61.g, основната 
собствена честота пада до 8,09Hz, определена при Test06 със синусоидален сигнал във времето 
.Основната собствена честота намалява с 26% спрямо първоначалната собствена честота. Текущата 
коравина представлява 55% от първоначалната коравина K0,CMDS на стена CMDS. 

♦ След приключване на едно изпитване с използване на случайно генериран сигнал във 
времето, при което PGA достига 1,93.g, основната собствена честота пада до 6,71Hz, определена при 
Test08 със синусоидален сигнал .Основната собствена честота намалява със 17% спрямо собствената 
честота, определена при Test06, и 1,62 пъти спрямо първоначалната собствена честота. Коравината 
намалява с 31% спрямо коравината, определена при Test06, и представлява 38% от първоначалната 
коравина K0,CMDS на стена CMDS. 

♦ След приключване на още едно изпитване с използване на случайно генериран сигнал 
във времето, при което PGA е 2,39.g, основната собствена честота пада до 6,66 Hz, определена при 
Test10 със синусоидален сигнал във времето .Основната собствена честота намалява с 1% спрямо 
собствената честота, определена при Test08. След приключване на всичките 5 динамични изпитвания 
на стена CMDS, крайната собствена честота е 6,66Hz. Основната собствена честота намалява с 1,64 
пъти спрямо първоначалната собствена честота. Коравината намалява с 1% спрямо коравината, 
определена при Test08, и представлява 37% от първоначалната коравина K0,CMDS на стена CMDS. 

 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 
хоризонтално преместване при върха на стената. 
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Основното изпитване е в равнината на стената (по посока Y). За осигуряване на устойчивостта 
извън равнината на образеца (посока X) по време на изпитванията, както и за да се елиминират или 
поне намалят евентуалните ефекти от възникнали извън равнината на образеца товари (неидеалното 
подпиране, изкривяването на стената и др.), е изградена специална система за странично укрепване. 
Въпреки изграденото укрепване от монтираните акселерометри се получават отчети за ускорения 
извън равнината на образеца, които са само контролни и са с много по-малка интензивност спрямо 
ускоренията по посока Y. 

В Таблица V.12 за всяко изпитване на образец CMDS обобщено са дадени максималните 
ускорения на ниво горен ръб фундамент (PGA) и върха на стената (PRA), коефициент на увеличаване 
на ускорението спрямо PGA и напречна сила в основата. За по–голяма нагледност, ускоренията са 
показани в графичен вид на следните фигури: Фиг. V.53. и Фиг. V.54. Изменението на напречната 
сила в основата графично е изобразено на Фиг. V.55. 

Таблица V.12. Максимални ускорения и срязване при различните изпитвания: стена CMDS. 
Тест 

№ 
Име на теста 

Направление Y* 

PGA, (g) PRA, (g) ARM, (–) BS, (kN) 
01 Test01_Random_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената – пробен 

02 Test02_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

03 Test03_Elcentro_Xz_100 0.29 0.48 1.68 19.45 

04 Test04_Elcentro_Xz_400x8 0.89 2.36 2.66 95.39 

05 Test05_Elcentro_Xz_800x8 1.48 3.48 2.36 140.37 

06 Test06_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

07 Test07_Random_05 1.86 3.65 1.97 147.35 

08 Test08_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

09 Test09_Random_09 3.12 5.60 1.79 225.84 

10 Test10_Sweep_005 Изпитване за определяне на собствената честота на стената 

За първите 3 изпитвания се използва запис на земетресението в El–Centro. Тъй като записът на 
El–Centro има различни доминантни периоди в сравнение с основния период на образеца, извършено 
е мащабиране на записите на ускоренията. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 0,34.g – Test03 и достигайки до 1,61.g 
– Test05. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=140,35kN. 

За следващите две изпитвания се използват случайно генерирани сигнали във времето. 
Случайните генерации са определени за предварително дефиниран честотен диапазон в съответствие 
с основната собствена честота на образеца. Изпитванията са проведени в условията на постепенно 
увеличаване на интензивността на въздействието, започвайки с 1,93.g – Test07 и достигайки до 2,38.g 
– Test09. Максималната срязваща сила в основата по посока Y е FbY=225,84kN. 

  

Фиг. V.53. Максимална 
амплитуда на ускоренията на 
зададения към платформата 

сигнал и генерирания сигнал от 
платформата – CMDS. 

 

Фиг. V.54. Изменение на 
максималното ускорение на ниво 
горен ръб фундамент и на върха 

на стената – по Y – CMDS. 
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Фиг. V.55. Изменение на 
напречната сила в основата – 

стена CMDS  по посока Y. 

 Образци CMDuS и CMDS – сравняване. 
 Изменение на честотата и коравината. 

Извършени са сравнения на получените резултати преди и след усилване на образеца. 
Изменението на първата собствена честота на стената с наличие на отвор за врата – преди усилване 
(TuS) и след усилване (TS), е представено графично на Фиг. V.56., а на графиките Фиг. V.57. и Фиг. 
V.58. са изобразени измененията на коравините. С непрекъсната линия е илюстрирано (Фиг. V.57.) 
отношението на коравината от съответното изпитване към първоначалната коравина на образеца 
преди усилване K0,CMDuS. Първоначалната коравина на стената преди усилване е приета като 

K0,CMDuS=100%. Могат да се обобщят следните резултати: 
♦ Началната собствена честота на стената преди усилване без наличие на отвор е 

f0,CMDuS=13,55Hz и след реализирани изпитвания в резултат на деградацията на коравината крайната 
честота на стената преди усилване пада до fn,CMDuS=6,38Hz, т.е. намалението е 2,12 пъти. В резултат 
на усилването и възстановяването на голяма част от коравината на стената, първата собствена честота 
на стената след усилване се увеличава 1,70 пъти и достига до f0,CMDS=10,89Hz. Собствената честота, 
която е измерена след приключване на изпитванията на стената след усилване, е fn,CMDuS=6,66Hz и е 
по–голяма от крайната честота   fn,CMDuS на стената преди усилване; 

♦ След динамичните изпитвания в коравината на стената се наблюдава значителна 
деградация. След приключване на изпитванията крайната коравина на стената преди усилване е 22 % 
от първоначалната ѝ коравина, т.е. Kn,CMDuS=0,22.K0,CMDuS. В резултат на усилването, коравината на 
стената се увеличава 2,62 пъти, така че коравината след усилване представлява 65% от 
първоначалната коравина на стената преди усилване, т.е. K0,CMDS=0,65.K0,CMDuS. Крайната коравина на 
стената след усилване представлява 24% от първоначалната коравина на стената преди усилване 
(Kn,CMDS=0,24.K0,CMDuS) и 37 % от първоначалната коравина на стената след усилване 
(Kn,CMDS=0,37.K0,CMDS). 

 

Фиг. V.56. Изменение на 
първата собствена честота 
на стена с отвор за врата: 

CMDuS и CMDS. 

  
Фиг. V.57. Изменение на коравината при стена без 

наличие на отвор CMDuS (преди усилване, TuS) и CMDS 
(усилена, TS). 

Фиг. V.58. Процентно изменение на 
коравината спрямо предишно изпитване – 

стена без наличие на отвор–CMDuS и CMDS. 
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 Изменение на максималните ускорения, напречна сила в основата и 
хоризонтално преместване при върха на стената. 

С цел съпоставимост на резултатите, изпитването на стената след усилване е реализирано, като 
се цели тя да бъде подложена на същите въздействия, както преди нейното усилване. Зададеният 
сигнал към платформата при изпитване на образеца след усилване се различава спрямо изпитванията 
преди усилване с 6% и 12% съответно при оригинален/мащабиран запис и случайно генериран сигнал 
във времето – Фиг. V.59.  

   

    
Фиг. V.59. Максимална амплитуда на ускоренията с използване на реален, случайно генериран и 

синусоидален сигнал – образци CMDuS и CMDS. 

  

 
Фиг. V.60. Хоризонтално преместване при върха на стената и наклон на скосяване – образци CMDuS и 

CMDS – сравнение. 

На Фиг. V.60. е извършено графично сравнение на хоризонталното преместване при върха на 
стената преди и след усилване, освен това е показан и наклона на скосяване ├. Сравнявайки само 
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максималните хоризонтални премествания при върха на стената преди и след усилването ѝ, се 
наблюдава, че преместванията след усилване са с по–голяма стойност спрямо образеца преди 
усилване, подложен на същия вид сигнал и ускорение. Максималното преместване на стената 
преди усилване е 15,50mm при Test09, когато коравината на стената представлява 22% 
първоначалната ѝ коравина, т.е. Ki=0,22.K0,CMDuS. При същия вид сигнал и ускорение максималното 
преместване на стената след усилване е 16,10mm при Test09, когато коравината на стената 
представлява 24% от първоначалната коравина на стена CMDuS, т.е. Ki=0,24.K0,CMDuS. Както беше 
споменато по–горе, след усилване на стената не се възстановява напълно коравината ѝ. 
Възстановена е 65% от първоначалната коравина на стената CMDuS, т.е. K0,CMDS=0,65.K0,CMDuS, 
именно затова при едно и също въздействие при стената след усилване се получават по–големи 
премествания. За да има база за сравнение, е необходимо да се има предвид началната коравина на 
стената преди и след усилване, както и текущата ѝ коравина. Отчитайки началната и текущата 
коравина на стената след усилване, може да се приеме следното преместването: 

, 0,
max max

, 0,

24% 65% 15,50. . 16,15. . 11, 45
22% 100% 1,35

i CMDS CMDSCMDS

j CMDuS CMDuS

K K mmmm
K K

δ = δ = = ≈ , (V.3) 

CMDuS 

преди усилване 
CMDS 

след усилване 

Сравнение 

преди и след усилване 

   

   

   

   
Фиг. V.61. Зависимост напречна сила в основата и хоризонтално преместване при върха на стената по 

посока Y – образци CMDuS и CMDS – сравнение. 

По експериментален път е получена зависимостта напречна сила в основата – хоризонталното 

преместване при върха на стената по посока Y. Получени са хистерезисните примки, като тяхната 
площ е измерител на разсеяната от конструкцията енергия. Съгласно разбиранията в БДС EN 1998–1 
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[98], от две конструкции по–добре защитената от земетресения е онази, която разсейва повече 
енергия. На Фиг. V.61. е дадено сравнение на хистерезисните примки, получени преди и след 
усилване на образеца. При образец CMWS, който е изпитван след усилване, разсеяната енергия е 
около 1,05 пъти по–голяма, отколкото в образеца преди усилване. Това е очевидно с увеличаване на 
габаритите на примките. Разсеяната енергия се дължи на развитието на нееластичните деформации. 
От друга страна трябва да се има предвид, че максималното хоризонтално преместване при върха на 
стената при образеца след усилване е 0,0056 от височината на стената. 

 Изводи за образец CMD. 
От проведените експериментални изпитвания на образец CMD – стена с наличие на отвор за 

прозорец, преди и след усилването ѝ могат да се направят следните изводи: 
(1) Може да се приеме, че основното изпитване е в равнината на стената, защото ускоренията в 

равнината са значително по–големи от тези извън равнината на стената. При извършване на 
динамичен анализ необходимо е да се отчетат ускоренията в и извън равнината на стената като 
входен сигнал. 

(2) Състоянието на образеца по отношение на носещата му способност и експлоатационната му 
годност може да се приеме като трето състояние по [117]. 

(3) След приключване на изпитванията крайната коравина на стената преди усилване е 22% от 
първоначалната ѝ коравина, т.е. Kn,CMDuS=0,22.K0,CMDuS (Фиг. V.44.), и 37% от първоначалната 
коравина на стената след усилване, т.е. Kn,CMWS=0,37.K0,CMWS (Фиг. V.51.). 

(4) Началната собствена честота на стената преди усилване с наличие на отвор за прозорец е 
f0,CMDuS=13,55 Hz и след реализирани изпитвания в резултат на деградацията на коравината ѝ, 
крайната собствена честота на стената преди усилване пада до fn,CMDuS=6,38 Hz, т.е. намалението 
е 2,12 пъти (Фиг. V.42.). 

(5) След прилагане на избраната усилваща система коравината на стената се увеличава 2,92 пъти и 
представлява 65% от първоначалната коравина на стената преди усилване, т.е. 
K0,CMDS=0,65.K0,CMDuS (Фиг. V.57. и Фиг. V.58.). 

(6) В резултат на усилването и възстановяването на голяма част от коравината на стената, първата 
собствена честота на стената след усилване се увеличава 1,70 пъти и достига до f0,CMDS=10,89Hz. 
Собствената честота, която е измерена след приключване на изпитванията на стената след 
усилване, е fn,CMDS=6,66Hz (Фиг. V.49.). 

(7) Крайната коравина на стената след усилване представлява 24% от първоначалната коравина на 
стената преди усилване, Kn,CMDS=0,24.K0,CMDuS (Фиг. V.57.), и 37 % от първоначалната коравина 
на стената след усилване Kn,CMDS=0,37.K0,CMDS (Фиг. V.51.). 

(8) По експериментален път е получена зависимостта напречна сила в основата – хоризонталното 

преместване при върха на стената по посока Y. При образец CMFS, който е изпитван след 
усилване, разсеяната енергия е около 1,10 пъти по–голяма, отколкото в образеца преди усилване 

(Фиг. V.61.). От друга страна трябва да се има предвид, че максималното хоризонтално 
преместване при върха на стената при образеца след усилване е 0,0056 от височината на стената. 

(9) Максималното преместване на стената преди усилване е 15,50mm при Test09, когато коравината 
на стената представлява 22% първоначалната ѝ коравина, т.е. Ki=0,22.K0,CMDuS (Фиг. V.60.). При 
същия вид сигнал и ускорение максималното преместване на стената след усилване е 16,10mm 
при Test09, когато коравината на стената представлява 24% от първоначалната коравина на стена 
CMDuS, т.е. Ki=0,24.K0,CMDuS. След усилване на стената е възстановена 65% от първоначалната 
коравина на стената CMDuS, т.е. K0,CMDS=0,65.K0,CMDuS. Отчитайки началната и текущата 
коравина на стената, след усилване максималното ѝ преместване е по–малко 1,35 пъти спрямо 
стената преди усилване. 

V.4 Влиянието на отвора върху честотата, коравината и преместванията. 
От проведените експериментални изследвания се наблюдава следното: 

(1) Началната собствена честота при едно и също натоварване при образец CMFuS е 24,63Hz, при 

образец CMWuS е 18,79Hz, а при образец CMDuS – 13,55Hz. Началната собствена честота на 
образец CMWuS е 1,30 пъти по–малка от началната собствена честота на образец CMFuS. 
Началната собствена честота на образец CMDuS е 1,82 пъти по–малка от началната собствена 
честота на образец CMFuS – вж. Фиг. V.62. (1). 

(2) При трите стени след тяхното усилване собствената честота се увеличава. Началната собствена 
честота на образец CMFS е 19,78Hz, при образец CMWS е 14,67Hz, а при образец CMDS е 
10,89Hz. Началната собствена честота на CMWS е 1,34 пъти по–малка от началната собствена 
честота на CMFS. Началната собствена честота на CMDS е 1,82 пъти по–малка от началната 
собствена честота на CMFS – Фиг. V.62. (2). 
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(3) Отношението на началната собствена честота на стените преди усилване към началната 
собствена честота след усилване и при трите стени е почти едно и също, а именно: при стена 
CMF е 24,63Hz/19,78Hz=1,245, при CMW е 18,78Hz/14,67Hz=1,280 и при CMD е 
13,55Hz/10,89Hz=1,244. 

(4) Началната коравина на CMWuS представлява 54% от началната коравина на CMFuS. При 
CMDuS началната ѝ коравина представлява 29% от началната коравина на CMFuS – вж. Фиг. 
V.63. (1).  

(5) При трите стени след тяхното усилване коравината им се увеличава. Началната коравина на 
CMWS представлява 51% от началната коравина на CMFS. При CMDS началната ѝ коравина 
представлява 29% от началната коравина на CMFS – вж. Фиг. V.63. (2). 

(6) Отношението на началната коравина на стените преди усилване към коравината на стените след 
усилване и при трите стени е почти едно и също, а именно при стена CMF е 1,55, при CMW е 
1,64 и при CMD е 1,55. 

(7) Началната коравина на стените след усилване не се възстановява напълно, а се възстановява при 
CMF до 64%, при CMW до 61% и при CMD до 65%. Тъй като началната коравина на стените 
след усилване е по–малка от началната коравина преди усилване, преместванията, получени от 
изпитванията на стените след усилване, са по–големи от преместванията на стените от 
изпитвания преди усилване. Обаче отчитайки началната и текущата коравина на стените преди 
и след усилване, преместванията след усилване биха се получили по–малки 1,21 пъти при стена 
CMF, 1,38 пъти при CMW и 1,35 пъти при CMD спрямо съответните стени преди усилване – вж. 
Фиг. V.64. (1). 

  
Фиг. V.62. Начална и крайна честота на стените преди и след усилване 

  
Фиг. V.63. Начална коравина на стените спрямо коравината на стената без отвор 

  
Фиг. V.64. Максимално хоризонтално преместване при върха на стената (1) и максимална стойност на 

срязващата сила в основата по посока Y (2). 
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VI. ИЗВОДИ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАУЧНИ, НАУЧНО–

ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ, НАСОКИ ЗА БЪДЕЩА 
РАБОТА И ПУБЛИКАЦИИ ПО ДИСЕРТАЦИЯТА. 

На основата на реализираните в дисертационния труд експерименти и на основата на 
проведените анализи и оценки на получените резултати, може да се направи заключението, че 
коравината на стената се влияе съществено от следните два фактора. Първият е наличието на отвор в 
стената, а вторият е видът на връзката между обрамчващите елементи и зидарията. Тези фактори 
влияят на големината на хоризонталната коравина. От друга страна, усилването с външно залепени 
ивици от GFRP успешно възстановява до голяма степен коравината на стените и дори се увеличава 
разсеяната от стената енергия при сеизмично въздействие. Усилващата система стабилизира 
поведението на повредените обрамчени зидани стени и ги предпазва от внезапно срутване (крехко 
разрушение), запазвайки целостта им. Със залепените ивици разрушението на стените се превръща в 
квази-крехко, защото се забавя процеса на разрушение. 

На основата на изготвената методика, проведените експериментални изследвания и извършения 
анализ на получените резултати за изследваните образци са формулирани обобщени изводи. 
Извършеното е много добра основа за формулиране на научни, научно–приложни и приложни 
приноси. Тематиката на бъдеща работа в областта, очертана от дисертацията, е свързана с нови 
технологии за усилване и моделиране на повредени и усилени конструкции. В момента тези научни 
направления се развиват много интензивно. Актуалността на формулираните цели и задачи в 
дисертационния труд очевидно е много голяма и напълно се съгласува със съвременните тенденции 
за развитие на строителните науки. Очакванията са, че бъдещата научна дейност съвсем логично ще 
се разраства в синхрон с потребностите на страната и в Европа. 

VI.1 Обобщени изводи и заключения от изследванията в дисертационния 
труд. 

Формулираните цели и задачи в дисертационния труд са постигнати, като от направения анализ 
на получените резултати се обобщават следните изводи: 
(1) Наличието на отвор и неговото местоположение оказва съществено влияние на коравината на 

стената. Експерименталните резултати показват, че началната коравина на стената с прозорец 
преди усилване е 54% от началната коравината на стената без отвор преди усилване, а 
коравината на стената с отвор за врата преди усилване представлява 29% от коравината на 
стената без отвор. След усилване на образците началната коравина на стената с отвор за 
прозорец след усилване е 51% от началната коравина на стената без отвор след усилване. 
Началната коравина на стената с отвор за врата след усилване представлява 29% от началната 
коравина на стената без отвор след усилване. 

(2) Експерименталните резултати показват, че усилващата система възстановява до голяма степен 
коравината на стените. След приключване на изпитванията коравината на стената без отвор 
преди усилване представлява 19% от първоначалната ѝ коравина. След усилване, коравината на 
тази стена се възстановява и началната коравина на стената след усилване представлява 64% от 
началната коравина на стената преди усилване. При останалите стени е, както следва: при стена 
с отвор за прозорец възстановяването е от 48% на 61%, а при стена с отвор за врата 
възстановяването е от 22% на 65%. 

(3) Усилващата система допринася за увеличаване на разсейването на енергия, когато стената е 

поставена в условията на сеизмично въздействие. От получените по експериментален път 
хистерезисни примки се наблюдава, че разсеяната енергия след усилване на стените е по–голяма, 
отколкото преди усилването им. Това е очевидно с увеличаване на габаритите на примките. 
Разсеяната енергия се дължи на развитието на нееластични деформации. Площта на 
хистерезисните примки се увеличава 1,80 пъти при стена без отвор, 2,40 пъти при стена с отвор 
за прозорец и 1,10 пъти при стена с отвор за врата. 

(4) Усилващата система стабилизира поведението на повредените обрамчени зидани стени и ги 
предпазва от внезапно срутване (крехко разрушение), запазвайки тяхната цялост (интегритет). 
Всичко това се оказва от полза за намаляване на сеизмичния риск, като се увеличава времето за 
реагиране на хората, попаднали в обстановка на рушаща се от земетресение конструкция на 
сграда. 

(5) Площта на отвора за прозореца е 1,19 m2 и е по–малка от 1,50 m2, но въпреки това вертикалното 
обрамчване около отвора е желателно, имайки предвид получените повреди. 
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(6) И при трите образеца след тяхното изпитване голяма част от залепените ивици от стъклените 
нишки се отлепват от зидарията. С цел подобряване на връзката между зидарията и GFRP е 
желателно да се използват анкерни закрепвания в стената от FRP. 

(7) Необходимо е да се отчетат нормалните усилия в хоризонталните ивици, действащи като 
срязващи сили във вертикалните обрамчени елементи при усилването, за да се вземат мерки за 
предотвратяване на нежелания механизъм на разрушаване от срязване на вертикалните 
обрамчващи елементи. 

VI.2 Претенции за научни, научно–приложни и приложни приноси. 
Базирайки се на направените обобщени анализи и изводи на проведените изследвания, 

изложени в настоящия дисертационен труд, са формулирани претенции за следните научни, научно–

приложни и приложни приноси: 
(1) Разработена и апробирана е методика за провеждане на изследвания, която обхваща всички 

етапи на подготовка и изпитване на образците преди и след усилването им, както и обработка и 
анализ на експерименталните резултати. 

(2) По експериментален път, чрез използване на вибрационна платформа е определена 

зависимостта: напречна сила в основата – хоризонтално преместване във върха на образците, 
преди и след усилването им. Констатирано е, че разсеяната енергия след усилване на стените е 
по–голяма, отколкото преди усилването им, както и че усилващата система предпазва образците 
от внезапно крехко разрушение на зидарията. 

(3) Приложимостта на резонансния подход е потвърдена експериментално, като чрез него са 

получени собствената честота на трептене на стена и нейната коравина, а също така е изследвано 
влиянието на повреди, усилване и отвори върху промяната на честотата и коравината. 

(4) Потвърдени са механизмите на разрушаване при стена без и с наличие на отвор. Доказано е 
влиянието на ефективната връзка между зидарията и вертикалните обрамчващи елементи. 

VI.3 Насоки за бъдеща работа. 
Конструкциите от обрамчена зидария притежават много особености в сеизмичното си 

поведение, породени не само от това, че зидарията е съвкупност от блокове за зидария, свързани 
помежду си с разтвор, но и от наличието на обрамчващи елементи, както и от осъществената връзка 
между зидарията и обрамчващите елементи. По същество обрамчените тухлени стени сами по себе 
си са една композитна конструкция, включваща различни материали и елементи, които имат 
специфичен характер на взаимодействие помежду си. В допълнение наличието на отвор е силен 
фактор на влияние за промяна на сеизмичното поведение на стените. В процеса на научното 
изследване са обособени някои основни аспекти, които биха могли да бъдат предмет на бъдещи 
изследвания: 

(1) Съставяне на микро– и макромодели за изследване на разгледаните образци, както и на различни 
методи за усилване чрез нелинеен динамичен анализ и оценка на резултатите с експериментално 
получените такива. 

(2) Провеждане на по-нататъшни експериментални и числени изследвания на обрамчени зидани 
стени с различна големина, конфигурация и местоположение на отворите. 

(3) Провеждане на по–нататъшни експериментални и числени изследвания на обрамчени зидани 
стени с други якостни характеристики на блоковете и разтвора, включително и блокове за 
зидария от група 2 с обем на отворите до 45%. 

(4) Изготвяне и изпитване на цели конструкции на сгради от зидария, типични за нашата богата и 
вековна история, които са оставили, оставят и ще оставят незабравим щрих от нашата 
идентичност. 

(5) Усъвършенстване на технологията и методите на полагане на усилващата GFRP система с цел 
подобряване на връзката между зидарията и GFRP. Изготвяне на аналитични и изчислителни 
модели за съвместната работа между зидарията и GFRP чрез отчитане на допълнителното 
анкериране. 

(6) Изследване на уязвимостта на конструкцията чрез кривите на уязвимост. Оценка на сеизмичния 
риск при конкретен сеизмичен хазарт или от изчислителния хазарт, предвиден в БДС EN 1998, 
чрез смесено използване на експериментален и аналитичен подходи.  

(7) Изготвяне и изпитване на модели, при които връзката между обрамчващите елементи и 
зидарията се осъществява по различна технология. 
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(8) Обработване на получените отчети от електросъпротивителните деформоприемници от 
проведените многообхватни експериментални изследвания и анализиране на деформациите и 
напреженията в армировъчните пръти. 

(9) Обработване на получените отчети от линейните променливи диференциални трансформатори 
от проведените многообхватни експериментални изследвания и анализиране на относителните 
премествания. 

VI.4 Публикации по дисертацията. 
По темата на дисертационния труд към 17 юни 2020 г. са направени следните публикации: 

(1) Mahmud, E., Z. Bonev, & E. Abdulahad, Nonlinear seismic analysis of masonry infilled RC 
frame structures by using the N2–method, Proceedings of the 16th International Conference on 
New Trends in Statics and Dynamics of Buildings, Bratislava, Slovakia, 2018. 

(2) Абдулахад, Е. & Е. Махмуд, Изпълнение на образците и подготвителни дейности преди 
динамични изпитвания, Годишник на Университета по архитектура, строителство и 
геодезия, том. 52, бр. 3, стр. 891–900, София, България, 2019. 

(3) Mahmud, Е. The influence of strengthening on the fundamental frequency and stiffness of a 
confined masonry wall with an opening for а door, ICERSEE 2020: International Conference on 
Earthquake Resistant Structures and Earthquake Engineering, Istanbul, Turkey, September 24–

25, 2020. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
В приложенията към дисертацията са дадени допълнителна информация за проведените 

експериментални изследвания. 
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