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РЕЗЮМЕ

Направен� е� преглед� на� развитието� на� методите� за� изследване� на�
перманентните�сеизмични�премествания�на�откоси.�Първото�решение�е�извършено�от�
Newmark през�1965г.,�който�определя�преместванията�по�модел�на�корав�блок,�хлъзгащ�
се�върху�пластична�основа. Представени�са�методи,�базирани�на�модела�на�Newmark. 
Авторите�на�тези�модели�анализират�откоси�с�различни�параметри�при�голям�набор�от�
реални�земетръсни�записи,�като�предлагат�корелационни�зависимости�в�аналитичен�и�
графичен� вид� за� опростено� определяне� на� преместванията.� Представени� са� и�
съвременните�тенденции�в�развитието�на�методите.�Те�включват�усъвършенстване�на�
„coupled”� анализи� с� отчитане� на� нелинейното� деформационно�поведение�на� почвата,�
критичното� ускорение� на� хлъзгащата� се� почвена� маса,� доминиращия� период� на�
земетръсното�въздействие�и�разстоянието�до�епицентъра.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Методите�за�изследване�на�поведението�на�откоси�при�сеизмично�въздействие�
могат� да� бъдат� разделени� на� три� основни� категории:� (1)� квазистатични� методи� за�
изследване� на� устойчивостта� на� съоръжението;� (2)� методи� за� оценка� на�
преместванията� на� съоръжението;� (3)� динамично� изследване� на� съоръжението� чрез�
спектрален� анализ� или� чрез� “time history”� анализ.� Чрез� тези� методи� се� определя�
сеизмичната� реакция� на� откосното� съоръжение� в� различна степен� на� обхватност� и�
точност�и�в�исторически�план�те�са�се�развили�в�тази�последователност.
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При� квазистатичния� модел на� изследване� сеизмичните� инерционни� сили� се�
определят�с�помощта�на�сеизмични�коефициенти� kh и kv,� съответно�в�хоризонтално�и�
във� вертикално� направление,� и� се� прилагат� статично.� Квазистатичните� методи� се�
базират�на�концепцията�за�коефициент�на�сигурност�Fs срещу�загуба�на�устойчивост,�
получен� от� силовото� равновесие� на� съоръжението.� Състоянието,� при� което� Fs < 1, 
означава�загуба�на�устойчивост�на�откосното�съоръжение.�В�квазистатичните�методи�
по� теория� на� граничното� състояние� (ламелни,� блокови)� не� се� отчита�
деформируемостта�на�хлъзгащата�се�маса�и�за�целия�период�на�земетръсното�действие�
се� определя� един� коефициент� на� сигурност� Fs.� В� действителност,� при� циклично�
въздействие,� каквото� е� земетръсното,�коефициентът�на� сигурност�Fs не� е� константна�
величина.� Той� е� функция� на� времето� и� е� възможно� в� периода� на� земетресението� да�
получи�стойности�по-малки�от 1.�Тъй�като�реално�тези�състояния�се�случват�в�рамките�
на� много� кратко� време� (секунди� или� части� от� секундата),� те� могат� да� доведат� до�
акумулиране� на� премествания� в� почвения� масив� без� да� се� достигне� до� загуба� на�
устойчивост� (разрушаване)� на� съоръжението.� Преместванията,� които� се� натрупват� в�
периода� на� земетресението,� се� дефинират� като� перманентни� премествания.� Те� не�
трябва� да� превишават� съответните� гранични� стойности,� нормирани� за� съоръжението�
при�земетръсна�комбинация�на�натоварване.�

Анализът� на� перманентните� премествания� по� същество� е� оценка� на�
поведението� на� откосното� съоръжение� в� съответствие� с� � деформационен� критерий.�
Основното� предимство� на� този� анализ� е,� че� той� е� направен� въз� основа� на�
предпоставката�за�променливи�във�времето�земетръсни�инерционни�сили,�дефинирани�
чрез�функцията� на� земетръсните� ускорения� в� почвения�масив.� Т.е.� за� определяне� на�
перманентните� премествания� е� необходимо� да� бъде� извършено� математическо�
решение�за�времевата�област�на�сеизмичното�въздействие,�което�е�по-сложна�задача�в�
сравнение�с�квазистатичния�анализ.�В� [11] се�препоръчва�анализът�на�перманентните�
премествания�като�по-прецизен�да�се�извършва�като�втора�стъпка�в�случаите,�когато�от�
квазистатичния� модел� проверката� за� устойчивост� на� откосното� съоръжение� не� е�
удовлетворена.�

В� настоящата� работа� е� направен� обзор� на� съществуващите� методи� за�
определяне� на� перманентните� премествания� на� откосни� съоръжения� при� сеизмично�
въздействие,�както�по�отношение�на�историческото�им�развитие,�така�и�по�отношение�
на�техните�предпоставки�и�алгоритъм�на�решение.

2. ТЕОРИЯ� НА� NEWMARK ЗА� ХЛЪЗГАЩ� СЕ� КОРАВ�
БЛОК

Теорията� на� „хлъзгащия� се� корав� блок”� е� в� основата� на� редица� методи� за�
определяне� на� перманентните� премествания� на� откосните� почвени� масиви� при�
земетръс.�Нейните�основни�предпоставки�са�следните:

� Потенциалната� хлъзгаща се� почвена� маса� се� моделира� като� корав� блок,�
който� се� хлъзга� върху� равнинна� основа� от� почва� в� гранично� състояние.� Ъгълът� на�

наклона� на� блока� α е� равен� на� наклона� на� резултантната на� тангентните� сили� Т�
(фиг.� 1). На� фиг.� 1� с� kh и kv са� означени� квазистатичните� сеизмични� коефициенти�
съответно�в�хоризонтално�и�във�вертикално�направление.



� За� определяне� на� преместванията� се� отчитат� само� хоризонталните�
земетръсни� сили. Влиянието� на� вертикалната� компонента� на� земетръсното�
натоварване��се�пренебрегва.�

� Съпротивлението� на� срязване� между� коравия� блок� и� основата,� т.е.� между�
потенциалната�хлъзгаща�се�почвена�маса�и�лежащата�под�нея�земна�основа,�се�оценява�
чрез� критичното� ускорение ас – това� е� ускорението,� при� което� коефициентът� на�
сигурност� при� квазистатичен� анализ�Fs = 1 (ас е� най-ниската� стойност� на� критично�
ускорение,� която� съответства� на� най-неблагоприятната� хлъзгателна� повърхнина).� На�
ускорението� ас съответства� критичен� сеизмичен� коефициент� kс = ас / g , където� g е�
земното�ускорение.

� Преместванията�на�блока�са еднозначни�и�са�в�посоката�на�хлъзгането�– от�
горе� на� долу.� Подразбира� се,� че� в� обратната� посока,� от� долу� на� горе,� критичното�
ускорение ас винаги�е�по-голямо�от�максималното�ускорение�на�хлъзгащата�се�почвена�
маса.�

� Премествания� в� съоръжението� се� акумулират, когато� ускоренията� в�
почвения�масив�превишат�критичното�ускорение ас.�Приема�се,�че�след�като�започнат�
преместванията� на� хлъзгане,� те� продължават� с� постоянно� ускорение,� равно� на�
критичното,�до�момента,�в�който�относителната�скорост�между�хлъзгащата�се� маса�и�
основата� стане� равна� на� нула.� Определянето� на� преместванията� се� извършва� чрез�
двойно�интегриране� на� частите� от� акселерограмата�над� критичното�ниво,� както� и� на�
тези�части,�които�са�под�критичното�ниво,�но�съответстват�на�стойност�на�относителна�
скорост�между�хлъзгащата�се�маса�и�основата�по-голяма�от�нула.�

Фиг.�1 Натоварване�на�корав�хлъзгащ�се�блок�по�теория�на�Newmark (схема�според [27])

Алгоритъмът�на�решение� е� илюстриран�на�фиг.� 2. На�същата�фигура�с� kmg е�
означено� максималното� ускорение� на� земната� основа,� получено� от� земетръсното�
въздействие.� Следователно,� в� основата� на� теорията� на� Newmark е� дефиниране� на�
критичното� ускорение� за� съоръжението� ас и анализ� на� записа� на� историята� на�



земетръсното� натоварване� във� времето.�Съществуващите� решения� по� тази� теория� са�
представени� в� обобщени� графики� и� емпирични� корелационни� зависимости� на�
перманентните�премествания�в�зависимост�от�параметри�на�земетръсното�въздействие.�
Най-често�използваните�параметри�са�максималното�ускорение�на�земната�основа�kmg, 
критичното� отношение� kс/km,� максималната� скорост� на� земната� основа� vm, 
доминиращият�период�Тm от�спектъра�на�ускоренията�на�земетръсното�въздействие.

Фиг.�2 Определяне�на�перманентни�премествания�по�теорията�на�Newmark
(схема�според�[9])

3. МЕТОДИ� ПО� ТЕОРИЯТА� НА� NEWMARK, 
ИЗПОЛЗВАЩИ�ПАРАМЕТРИТЕ kmg, vm

3.1 МЕТОД�НА�NEWMARK, 1965 [21]

Базирайки� се� на� теорията� на� „хлъзгащ� се� корав� блок”� авторът� интегрира� 4�
записа�на�земетресения,�нормализирани�с�kmg =�0,5�и�vm = 760 mm/s.�Действителните�
перманентни� премествания� d на� хлъзгащата� се� почвена� маса� се� получават� от�
нормализираните�преместванията�ds с�помощта�на�формулата
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Перманентните� нормализирани� премествания� ds,� получени� от� Newmark,� са�

представени� в� графичен� вид� на� фиг.� 3.� Извършен� е� анализ� на� резултатите� и� са�



получени� корелационни� зависимости� във� вид� на� графики� и� формули� за� максимални�
стойности�на�премествания�на�хлъзгащата�се�почвена�маса,�дадени�на�същата�фигура.
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Фиг.�3 Зависимости�за�перманентни�премествания�според�Newmark [21]

3.2 МЕТОД�НА�FRANKLIN & CHANG, 1977 [12]
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Фиг.�4 Графики�за�перманентни�премествания�според�
Franklin & Chang [12] и�апроксимационни�зависимости��



Авторите�обработват�186�записа�на�земетресения�и�изчисляват�преместванията�
ds по� теорията� на� Newmark,� групират� резултатите� и� представят� в� графичен� вид�
възможните�максимални�премествания�(горна�граница�на�преместванията)(фиг.�4). 

3. 3МЕТОД�НА�HYNES & FRANKLIN, 1984 [14]

Този�метод�се�препоръчва�в�ръководството�за�проектиране на�пътища�[11].
Извършен�е�анализ�на�деформациите�по�метода�на�Newmark на�откосни�терени�

и� насипи,� като� са� използвани� 348� записа� на� земетресения� и� 6� изкуствени�
акселерограми� с� магнитуд� в� границите� 4,5� < Mw < 7,4. Въз� основа� на� натурни�
наблюдения� авторите� обобщават,� че� преместванията,� определени� по� метода� на�
Newmark с�използване�на критично�ускорение�равно�на�половината�от�стойността�на�
максималното�земетръсно�ускорение,�т.е.�ас = 0,5 аm,�ще�бъдат�по-малки�от�1,0�m,�дори�
при�наличие�на�значителен�ефект�на�усилване�на�сеизмичното�ускорение�в�тялото�на�
откосното� съоръжение.� Авторите� предлагат� опростен� алгоритъм� за� определяне� на�
перманентните� премествания� като� функция� само� на� критичното� отношение� чрез�
графики,� показани� на� фиг. 5.� Определена� е� горна� граница,� която� съответства� на�
премествания,� по-малки� от� 0,30� m при� ас = 0,5 аm.� В� случай,� че� предварително� е�
извършен� динамичен� анализ,� от� който� за� хлъзгащата� се� почвена� маса� е� определено�
максималното� земетръсно� ускорение� аm,� се� препоръчва� за� критично� ускорение� да� се�
приеме� ас = 0,17 аm. На� средната� графика� на� фиг.� 4� със� σ е� означено� стандартното�
отклонение.

Фиг.�5 Перманентни�премествания�по�метод�на�Hynes & Franklin, 1984 [14]

3. 4МЕТОД�НА�AMBRASEYS &  SRUBLOV, 1994 [2], 1995 [3]

Авторите� извършват� решения� за� откоси� по� метода� на� Newark при� следните�
предпоставки:� критичното� отношение� kс/km не� зависи� от� размера� и� скоростта� на�
хлъзгащата� се� почвена�маса;�магнитудът� на� земетръсното� въздействие� е� в� границите�
Мs = 5,0 – 7,7;�разстоянието�от�откоса�до�епицентъра�е�максимум�50�km;�използват�се�



записи�на� земетресения� от� дълбочина� 10� 4 km;� за� наклонени� участъци� се� приема�
еднопосочно�преместване�надолу�по�склона,� а� за�хоризонтални�участъци�на� терена� –
двупосочно.� Авторите� получават� корелационни� зависимости,� като� извършват�
квадратна� регресия� върху� получените� данни� за� перманентните� премествания.� В�
аналитичен�вид�това�са�формули (9) и�(10) , а�в�графичен�– кривите�на�фиг.�6.

Фиг.�6 Корелационни�зависимости�за�перманентни�премествания�на�откоса�и�на�
хоризонталния�терен�по�метод�на�Ambraseys &  Srbulov [2], [3]



За�еднопосочните�премествания�на�откоса�е�валидна�формулата
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а за�двупосочните�преместванията�на�хоризонталния�терен – формулата
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f
d е�разстоянието�до�епицентъра;� - стандартното�отклонение.

4. МЕТОДИ� ПО� ТЕОРИЯТА� НА� NEWMARK, 
ИЗПОЛЗВАЩИ� ПАРАМЕТРИТЕ� kmg И� ДОМИНИРАЩИЯ�
ПЕРИОД� Тm ОТ� СПЕКТЪРА� НА� УСКОРЕНИЯТА НА�
ЗЕМЕТРЪСНОТО�ВЪЗДЕЙСТВИЕ

4.1 МЕТОД�НА�SARMA, 1975 [25]

Авторът� апроксимира� реалната� акселерограма� с� единично� импулсно�
натоварване� с� амплитуда� равна� на� максималното� ускорение� на� разглежданото�
земетресение�и�с�продължителност�половината�от�доминиращия�период�Tm от�спектъра�
на�ускоренията.�По�вид�импулсното�натоварване�е�в�три�варианта�– с�правоъгълниково,�
с�триъгълниково�и�със�синусовидно разпределение�във�времето.�

, (11)                 

. (12)

Фиг.�7 Нормализирани�премествания�според�Sarma [25]
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Извършени� са� апроксимации� на записи� на� земетресения,� определени са�
преместванията�на�откоси�и са�получени�графики�за�преместванията�в�нормализиран�

бездименсионен�вид�
24 / m md k gT ,�където� е�константа,�зависеща�от�геометрията�

на�хлъзгащото�се�тяло�(фиг.�7). 
Импулсното�натоварване�дава�доста�различни�резултати�за�преместванията�в�

зависимост� от� вида� на� импулса.� Най-висока� граница� за� преместванията се� получава�
при�правоъгълников импулс,�а�най-ниска�– при�синусовиден.�Авторите�Cai & Bathirst
[9] извършват� регресионен� анализ� върху� данните,� получени� от� Sarma, и� предлагат�
формули (11) и (12) за� определяне� на� преместванията� с� вероятност� за� надвишение�
съответно�50% и 5%.

4.2 МЕТОД�НА�YEGIAN и�др., 1991 [29]

Фиг.�8 Нормализирани�премествания�според�Yegian и�др. [29]

Авторите� извършват� кубична� полиномна�регресия�върху� данните�на�Franklin
& Chang [12] и�дават�за�преместванията�в�бездименсионен�нормализиран� вид�d / (Nc km

g T m
2 ) следния�израз
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където� с� eq
N е� означен� еквивалентият брой� цикли,� представящ� земетръсното�

натоварване.�
Изследвана� е� вероятността� за� превишаване� на� преместванията� вследствие�на�

случайни�грешки�в�стойностите�на�данните�kс и�T m.�Резултатите�са�представени�чрез�
графики�(фиг.�8). 

4.3�МЕТОД�НА�AMBRASEYS & MENU, 1988 [1]

Авторите�прилагат�теорията�на�Newmark и�интегрират�записи�на�земетресения�
с�магнитут�М = 6,9 0,3,�след�което�извършват�регресионен�анализ�на�преместванията�
с�вариране�на�параметрите�kс, km,�доминиращия период�на�трептене�Тm и разстоянието
до� епицентъра� D.� Направен� е� извод, че� при� приетия� магнитуд� на� земетръсно�
въздействие�параметрите�Тm и�D не�влияят съществено�върху�решенията,�а�критичното�
отношение�kс / km е�определящо�за�големината�на�преместванията.�За�изчисляване�на�
преместванията�авторите�предлагат следното�уравнение�

2,53 1,09
log 0,9 log 1 / / 0,3

c m c m
d k k k k

-
= + - +� �

� � .                      (14)

Съставени�са�и�графики�за�определяне�на�преместванията�(фиг. 9).

Фиг.�9 Перманентни�премествания�според�Ambraseys и Menu [1]



5. МЕТОДИ,� ОТЧИТАЩИ� ДЕФОРМИРУЕМОСТТА� НА�
ХЛЪЗГАЩАТА�СЕ�ПОЧВЕНА�МАСА

5.1�„DECOUPLED”�И�„СOUPLED”�АНАЛИЗ

Отчитането�на�деформируемостта�на�хлъзгащата�се�почва�оказва�съществено�
влияние� при� определяне� както� на� максималното� ускорение� аm,� така� и� критичното�
ускорение� ас.� Тези� две� величини� са� променливи� във� времето,� те� зависят� от�
сеизмичната� реакция� на� почвения� масив,� като� най-важни� са� функциите� на�
напреженията� и� на� сеизмичните� ускорения� в� почвата,� получени� в� периода� на�
земетръсното�въздействие.�

Концепцията�на�„decoupled”�анализа�е�определяне�на�сеизмичната�реакция�на�
откосния� почвен� масив� чрез� динамичен� анализ,� в� който� не� се� отчитат� хлъзгащите
премествания.� След� това� се� прилага� методът� на� Newmark за� получаване� на��
преместванията�на�откоса,�като�се�ползват�необходимите� за�целта данни,�определени�
от�динамичния�анализ.�

„Coupled”� анализът� е� цялостно� решение� за� сеизмичната� реакция� на�
деформируемия�почвен�масив,�в�която�се�включва�и�функцията�на�преместванията.�

Принципна�схема�на�двата�вида�анализ,�направена�от� Bray [5],�е�представена�
на�фиг.10. 

Фиг.�10 Концепция�на�анализите:�“Coupled”�и�“Decoupled”(схема�според�[5])

5. 2 МЕТОД�НА�МАKDISI & SEED, 1978 [19]

Методът�на�Маkdisi & Seed е�един�от�най-прилаганите�методи�за�определяне�
на� перманентните� премествания� на� откосни� съоръжения.� Авторите� провеждат�
„decoupled”� анализ,� като� въвеждат� концепцията� за� хоризонтално� еквивалентно�



ускорение� (НЕА)� на� деформируема� хлъзгаща� се� маса� като� функция� на� времето,� на�
базата� на� което� получават� натоварването� на� коравия� хлъзгащ� се� блок� по� модела� на�
Newmark. Определянето� на� НЕА става� чрез� 1D линеен� динамичен� анализ� на�
съоръжението�по�МКЕ� и� по�метода� „shear beam”,� въведен� от� авторите�Chopra [10] и
Seed & Martin [26]. Авторите�дават�графики�за�определяне�на�максималната�стойност�
на�НЕА� по� височина� на откосното� съоръжение,� както� и� графики� за� нормализирани�
перманентни� премествания� като� функция на� периода� на� собствени� трептения� на�
съоръжението�и�на�магнитуда�на�земетресението�(фиг.�11)

(а)������������������������������������������������������������������������(б)

Фиг.�11 Метод�на�Маkdisi & Seed [19]:�(а)�Графики�за��определяне�на�максималното�НЕА;
(б)�Графики�за��определяне�на�перманентните�премествания

5. 3 МЕТОД�НА�BRAY и�др., 1998 [7]

Методът�на�Bray и�др.�се�базира�на�разработката�на�Bray & Rathje [6], където�
се�комбинира�„decoupled”�1D нелинеен�динамичен�анализ�и�процедурата�на�хлъзгащ�се�
корав� блок� на�Newmark. Проведени� са� динамични� анализи,� които� включват� 6� броя�
височини� на� откосни� съоръжения,� два набора� с� функции� за� модул� на� срязване� и�
коефициент�на�затихване�на�почвата,�голям�брой�записи�на�земетресения�с�максимално�
ускорение� в� диапазона� 0,2g – 0,8g. Авторите� въвеждат� емпирични� зависимости� за�
оценка� на� характеристиките� на� земетръсното� въздействие� (интензивност,� честотен�
състав,�продължителност)�в�зависимост�от�теренните�условия.�От�динамичния�анализ�
определят� максималното� хоризонтално� еквивалентно� ускорение� (НЕА),� получават�
критичното� ускорение� ас и� чрез� уравнение� (15) определят� нормализираните�
перманентни�премествания� с�вероятност� за�надвишение�16%.�Освен�по�формула� (15) 
преместванията�могат�да�се�определят�и�чрез�графики�(фиг.�12).

.                               (15)



Фиг.�12 Линейни�зависимости�за�определяне�на�преместванията�по�метод�на�Bray и�др.[7]

Методът� на� Bray и� др.� е� калибриран� с� няколко� натурни� изследвания� на�
откосни� съоръжения� през� 1989г.� при� земетресението� Loma Pietra и� през� 1994� г.� при�
земетресението� Northridge. Този� метод� е� адаптиран� през� 2002� г.� в� ръководство� за�
оценка�на�сеизмичната�устойчивост�на�откоси�в�Калифорния.

5. 4 МЕТОД�НА�BRAY & TRAVASAROU, 2007 [8]

Методът� на�Bray & Travasarou е� съвременен� метод,� който� се� базира� на� така�
наречения� „Stick-Slip”� модел,� предложен� от� Rathje & Bray [23].� При� този� модел� се�
извършва нелинеен� „coupled”� анализ,� който� се� характеризира� със� следните�
предпоставки:�якостта�на�почвата�сe�представя�с�критичния�коефициент�на�ускорение�
kc,� който� се� определя� по� опростени� формули� на� Bray [5] или� чрез� традиционно�
решение� за� Fs = 1;� динамичната� коравина� се� представя� чрез� периода� на� собствени�
трептения� на� съоръжението Ts;� нелинейното� поведение� на� почвата� се� дефинира� със�
зависимости�за�модула�на�срязване�и�за�коефициента�на�затихване�от�деформациите�на�
срязване.

Анализът� за� перманентните� премествания� по� този� метод� се� извършва� в�
следните� две� стъпки:� (1)� Изчислява� се� вероятността� за� получаване� на� „нулеви”�
премествания� – за� такива� се� приемат премествания� < 1 cm; (2) Изчисляват� се�
„ненулевите”�премествания�при�стандартно�отклонение�σ =�0,66�по�формулата
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където�Sа е� спектралното� ускорение�на� сеизмичното�въздействие� при� период��
1,5Т,�където�Т�е�основният�период�на�собствени�трептения�на�откосното�съоръжение.

На�фиг.�13 са�показани�резултати,�получени�по�този�модел, които�илюстрират�
влиянието� на различни� параметри� върху� решението. Сеизмичните� премествания�
нарастват�при� увеличаване� на�интензивността� на� земетръсното�въздействие� (оценена�
чрез� спектралното� ускорение� Sа)� и� при� намаляване� на� критичното� ускорение� и� на�
периода�на�собствени�трептения�на�откоса.

(а)�������������������������������������������������������������������(б)

Фиг. 13 Зависимости�по�модела�на�Bray & Travasarou [8]: (a) Премествания�при�
магнитуд�Мw = 7 и�разстояние�до�епицентъра�10�km; (б)�Перманентни�премествания�като�

функция�на�критичния�коефициент�kc

Авторите�обработват�688�записа�от�41�броя�земетресения�с�магнитуд�5,5�≤�Мw

≤�7,6 и�честота� f = 0,25 – 10,0 Hz. Изчисляват�преместванията�при�модели�на�почвени�
масиви�с�вариране�на�стойности�за� kc = 0,02 – 0,4, за�периода�Ts = 0 – 2 s,�за�височина�
на�откоса�Н = 12 – 100 m, за�скоростта�на�сеизмичните�вълни�vs = 200 – 425 m/s.

Методът�на�Bray & Travasarou дава�възможност� и� за�оценка�на� вероятността�
преместванията� да� превишат� дадена� граница.� Методът� е� калибриран� с� резултати� за�
сеизмичното�поведение�на�16�земнонасипни�съоръжения.�

6. ОБОБЩЕНИЕ НА� ВХОДНИ� И� ИЗХОДНИ� ДАННИ�
НА�МЕТОДИТЕ ЗА�ПЕРМАНЕНТНИ�ПРЕМЕСТВАНИЯ

Основните�данни�за�оценка�на�преместванията�са�следните:
� a(t) – функцията� на� хоризонталното� земетръсно� ускорение� на� земната�
основа�във�времето�– акселерограма;

� Максималното� ускорение� на� хлъзгащото� се� тяло am, респективно�
коефициент�на�максимално�ускорение�km,�като�am = km g;

� Критичното� ускорение� на� хлъзгащото� се� тяло aс, респективно� коефициент�
на�критично�ускорение�kс,�като�aс = kс g.



Методите�на�корав�хлъзгащ�се�блок са�най-опростените.�При�тях�в�нито един�
етап�от�решението�не�се�отчита�деформируемостта�на�хлъзгащата�се�маса.�Функцията�
на�земетръсните�ускорения�a(t) на�земната�основа�и�на�хлъзгащото�се�тяло,�прието�като�
корав�блок,�е�една�и�съща.�Максималното�ускорение�am е�максималната�амплитуда�на�
функцията�a(t).�Критичното�ускорение�на�хлъзгащото�се�тяло aс се�приема�константа�за�
целия� период� на� земетресението. Традиционният� начин� за� определянето� на� aс е�
квазистатичен�анализ�по�ламелен�метод,�при�който�по�итерационен�път�се�достига�до�
решение�с�коефициент�на�сигурност�срещу�загуба�на�устойчивост�Fs = 1.�Земетръсният�
коефициент� kh,� дефиниращ� хоризонталната� квазистатична� инерционна� сила� на�
хлъзгащото�се�тяло�Fh = kh.W (W - теглото�на�хлъзгащото�се�тяло),�който�съответства�на�
решението� Fs =� 1,� е� коефициентът� на� критично� ускорение� kс.� Чрез� kс се� определя�
критичното� ускорение� aс� = kс g.� Освен� чрез� този� традиционен� подход,� критичният�
земетръсен� коефициент� kс може� да� бъде� определен� и� чрез� приблизителни� формули,�
предложени� от� Bray [5] и� с� помощта� на� таблици� на� Prater [22] в� зависимост� от�
якостните�параметри�на�почвата�и�геометрията�на�откоса.

При�методите�за�„decoupled”�и�„coupled”�анализ�се�отчита�деформируемостта�
на�почвения�масив.�Функцията�a(t) е�променлива�по�височина�на�откоса.�Параметрите�
am и�aс (респ.�km и�kс)�са�променливи�величини�във�времето.�За�тяхното�определяне�е�
необходимо�да�бъде�извършен�динамичен�„time history”�анализ.

Допълнителни�параметри,�които�прецизират�дефинирането�на�перманентните�
премествания�и�се�изискват�в�някои�от�методите, са следните:

� магнитуд�на�земетресението M, Mw;
� разстояние�от�съоръжението�до�епицентъра�на�земетресението D;
� основен�период�на�собствени�трептения�на�съоръжението Т;
� домининиращ� период� на� трептене� на� земната� основа,� съответстващ� на�
максималното�ускорение�от�спектъра�на�реагиране Тm. 

Изходните� данни� от� решенията� по� различните� методи� са� акумулираните�
премествания�на�откоса�в�периода�на�земетръсното�въздействие.�Обикновено�методите�
включват� опростени� процедури� за� определяне� на� преместванията� � с� помощта� на�
графики� и� номограми.� Оценката� на� получените� премествания� трябва� да� съдържа�
сравнение� с� допустими� стойности� на� премествания,� които� не� винаги� са�
регламентирани.�В�литературата�има�различни�препоръки�за�допустими�премествания�
при�земетръс,�обвързани�с�риска�за�разрушаване�на�откоса�Blake [4], Jibson & Michael
[16], Jibson [15].�Те�могат�да�бъдат�обобщени�така:�премествания < 5 cm обикновено�
са� безопасни� и� се� допускат� при� откоси� с� инженерни� съоръжения� и� сгради;�
премествания� в� диапазона� 5� – 15 cm са� индикация� за� средно� ниво� на� риск� от�
разрушение�на�откоса�и�се�допускат при�терени�без�инженерни�обекти�и при наличие�
на�дуктилни почвени�видове;�премествания�> 15 cm се�оценяват с�много�висока�степен�
на�риск�за��разрушаване�на�откоса.�

7.� СРАВНИТЕЛЕН� АНАЛИЗ� НА� МЕТОДИТЕ� ЗА�
ПЕРМАНЕНТНИ�ПРЕМЕСТВАНИЯ�

Ретроспекция� и анализ� на� методите� за� определяне� на� перманентните�
премествания� на� откоси� при� сеизмично� въздействие� е� правен� от� редица� автори
Markuson [20], Cai & Bathurst [9], Kramer [17] и� др. Съвременни� трудове,� в� които� е�
направен� задълбочен� анализ�на� съществуващите�до�момента�методи,� са� тези�на�Bray
[5], Jibson [15]. Съпоставка� на� решенията� по� различни� методи,� направена� от� Cai & 



Bathirst [9],� е� дадена�на�фиг. 14. По-добро� съвпадение�на� резултатите� по� различните�
методи� се� наблюдава� при� по-високи� стойности� на� отношението� kс/km.� Опростените�
методи,� които� използват� максималната� скорост� на� сеизмичното� натоварване,� дават�
значително�разсейване�на�резултатите�за�преместванията�при�стойности�kс/km < 0,1. 

Всички�методи,�използващи�теорията�на�хлъзгащия�се�корав�блок�на�Newmark, 
съдържат� неточности,� произтичащи� от� апроксимациите,� приети� по� тази� теория.� В�
първите� методи,� явяващи� се� разновидности� на� оригиналния� метод� на� Newmark, 
основен�недостатък�е�ограниченият�брой�параметри�на� земетръсното�въздействие,�на�
който�те�се�базират.�Тези�методи�не�отчитат�фактори�като�магнитуд�на�земетресението,�
разстояние� до� епицентъра,� продължителност� и� честотен� състав� на� земетръсното�
въздействие,� пространственото� разпространение� на� сеизмичните� вълни,� конкретните�
инженерно-геоложки условия.�Вероятността�реалните�премествания�на�хлъзгащата�се�
почвена�маса�при�земетръс�да превишат�определените�по�тези�методи�премествания�е�
50% [9]. 

Пренебрегването� на� вертикалната� компонента� на� земетръсното� натоварване
при� повечето� случаи� на� откоси не� влияе� съществено� върху� решението.� Но�
пренебрегването�на� вертикалната� компонента� на� сеизмичното� въздействие� не� трябва�
да�се�приема�при�стръмни�откоси.�Авторът�Srbulov [27] доказва,�че�при�много�стръмни�
и� вертикални� армирани� откоси� или� откоси,� укрепени� с� анкери,� перманентните�
премествания�могат�да�се�увеличат�100�пъти�вследствие�на�вертикалната� компонента�
на�сеизмичното�въздействие.

Фиг. 14 Сравнителни�графики�за�нормализирани�премествания�
според�различни�методи [9]

Според� Lin & Whitman [18] „decoupled”� анализът� завишава� перманентните�
премествания�средно�с�20%.�А�в�случаите,�когато�доминиращият�период�от�спектъра�
на� реагиране� (периодът,� съответстващ� на� максималното� ускорение)� е� близък� до�
периода� на� собствени� трептения� на� почвеното� съоръжение,� „decoupled”� анализът�
завишава�перманентните�премествания�до�2-3�пъти.



Фиг.�15 Разлика�в�оценката�на�сеизмичните�премествания�на�откоси�според�
„coupled”�и�„decoupled”�анализ [5]

При�наличието�на�толкова�много�методи,�естествено�възниква�въпросът�кой�от�
методите� е� подходящ� за� конкретно� изследване на� перманентните� сеизмични�
премествания�на�откос.�Изследванията�показват,�че�определящ�параметър�за�избора�на�
анализ�се�явява�отношението�между�периодите Т / Тm [23].�По�принцип�се�препоръчва�
„coupled”� анализът,� защото� при� него� се� отчитат� най-много� фактори� и� най-пълно� се�
отразява�реалното�поведение�на�почвения�масив�при�земетръсно�въздействие.�Но�този�
анализ� проявява� математическа� нестабилност� при� получаване� на� резултатите� при�
отношение� Т / Тm <� 0,1.� В� табл.� 2� са� показани� подходящите� видове� анализи� при�
използване�на�опростените�методи�по�теорията�на�Newmark и�„decoupled”�анализа�[15].

Таблица�2 Оценка�на�точността�на�решенето�

Т / Тm Методи�на�корав�блок „Decoupled” анализ
0 – 0,1 Най-добър Добър
0,1 – 1,0 Неконсервативен Консервативен�и�много�консервативен
1,0 – 2,0 Консервативен Консервативен
> 2,0 Много�консервативен Консервативен�и�неконсервативен

8.�ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методите� за� перманентни� премествания� на� откоси� определят� акумулираните��
премествания�на�хлъзгане�при� земетръс.�Такива�премествания�се�получават,�когато в�
отделни� кратки� интервали� от� времето� на� въздействието� хлъзгащите� сили� превишат�
съпротивителението�на�срязване�на�почвата.�По�теория�на�граничното�равновесие�това�
състояние�съответства�на�загуба�на�устойчивост�на�откоса�и�коефициент�на�сигурност
Fs < 1.�В случая� на� земетръсно� въздействие,� условието�Fs < 1 не� е�достатъчно, за�да�



бъде� направена� оценка� за� устойчивостта� на� откоса.� За� състоянието� на� откоса� са�
меродавни� преместванията на� хлъзгане.� Методите� за� тяхното� определяне� могат� да�
бъдат�обобщени�в�следните 3�вида:�(1)�методи�на�корав�хлъзгащ�се�блок;�(2)�методи�на�
„decoupled”� анализ;� (3)� методи� на� „coupled”� анализ.� Методите� на� корав� хлъзгащ� се�
блок�извършват�решение�за�преместванията�при�предпоставката�за�недеформируемост�
на� откосното� съоръжение.�Определящи параметри�са�максималното� земно� ускорение�
на�земетръсното�въздействие�и�критичното�ускорение�на�хлъзгащата�се�почвена�маса,�
при�достигането�на� което� се�натрупват� перманентни�премествания.�При�методите�на�
„decoupled”�анализ�откосът�се�разглежда�като�деформируемо�тяло�само�за�определяне�
на� неговото� натоварване� при� земетръс,� след� което� се� извършва� анализ� за�
преместванията�по�концепцията�на�корав�хлъзгащ�се�блок.�При�методите�на�„coupled”�
анализ� се� провежда� динамичен� анализ� на� откосното� съоръжение� като� деформируема�
среда�и�акумулираните�премествания�се�определят�като�част�от�сеизмичната�реакция�
на�тази�среда.�

Методите,� предложени� от� различни� автори� и� представени� в� настоящата�
работа,� свеждат� решенията� до� опростени� процедури� за� оценка� на� перманентните�
премествания�на�откоси�при�земетръсно�въздействие.�Опростяващите�предпоставки�и�
апроксимации� на� решенията� са� причина� голяма� част� от� методите� да� дефинират�
гранични� стойности� на� преместванията� и� вероятност� за� тяхното� надвишение� в�
зависимост�от�параметри�на�земетръсното�въздействие�и�характеристики�на�откосния�
терен.�

ЛИТЕРАТУРА

1. Ambraseys, N. N., J. M. Menu. Earthquake-induced ground displacements. 
Earthquake Engineering Structure Dynamics, Vol. 16, No. 7, pp. 985-1006, 1988.

2. Ambraseys, N. N., M. Srbulov. Attenuation of earthquake induced ground 
displacements. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 23, pp.467–487, 1994.

3. Ambraseys, N. N., M. Srbulov. Earthquake induced displacements of slopes. Soil 
Dynamics and Earthquake Engineering, 14, pp. 59–71, 1995.

4. Blake, T. F., , R. A. Hollingsworth, J. P. Stewar. Recommended Procedures for
Implementation of DMG Special Publication 117 – Guidelines for Analyzing and Mitigating
Landslide Hazards in California. Southern California Earthquake Center, Los Angeles, CA, 
127 pp. 2002.

5. Bray, J. D. Simplified Seismic Slope Displacement Procedures, Ch. 14 in 
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering – Invited Lectures, Edited by Piticalis 
K. D., Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2007.

6. Bray, J. D., E. R. Rathje. Earthquake-induced displacements of solid-waste 
landfills. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE 124(3), pp.
242–253, 1998.

7. Bray, J. D., E. M. Rathje, A. J. Augello, S. M. Merry. Simplified seismic design 
procedures for geosynthetic-lined, solid waste landfills. Geosynthetics International 5(1–2), 
pp. 203–235, 1998.

8. Bray, J. D., T. Travasarou. Simplified procedure for estimating earthquake-
induced deviatoric slope displacements. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental 
Engineering, ASCE 133(4), pp. 381–392, 2007.



9. Cai, Z., R. J. Bathurst. Deterministic sliding block methods for estimating seismic 
displacements of earth structures, Jour. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, No. 15, 
pp. 255-268, 1996.

10. Chopra, A. K. (1966). Earthquake effects on dams. PhD Dissertation, University 
of California, Berkeley.

11. Design Guidance: Geotechnical Earthquake Engineering For Highways, Volume 
I – Design Principles, Geotechnical Engineering Circular No. 3, US Department of 
Transportation, 1997.

12. Franklin, A. G., F. K. Chang. Permanent displacement of earth embankments by 
Newmark sliding block analysis. U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment 
Station, Miscellaneous Paper S-71-17, Vicksburg, Mississippi, 1977.

13. Franklin, A. G., F. K. Chang. Earthquake resistance of earth and rock-fill dams.
U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station, Miscellaneous Paper S-71-
17, 59 p., Vicksburg, Mississippi, 1977.

14. Hynes, M. E., A. G. Franklin. Rationalizing the Seismic Coefficient Method, 
Miscellaneous Paper GL-84-13, U.S. Army Engineers Waterways Experiment Station, 
Vicksburg, Mississippi, 34 p., 1984.

15. Jibson, R. W. Methods for assessing the stability of slopes during earthquakes –
A retrospective. Engineering Geology, Vol. 122, pp. 43-50, 2007.

16. Jibson, R. W., J. A. Michael. Maps showing seismic landslide hazards in 
Anchorage, Alaska. U.S. Geological Survey Scientific Investigations Map 3077. 2 sheets 
(scale1:25,000), 11p. Pamphlet, 2009.

17. Kramer, S. L. Geotechnical Earthquake Engineering, University of Washington, 
p. 653, 1996.

18. Lin, J. S., R. V. Whitman. Earthquake induced displacements of sliding blocks. 
Journal of Geotechnical Engineering 112, pp. 44-59, 1983.

19. Makdisi, F. I., H. B. Seed. Simplified procedure for estimating dam and 
embankment earthquake-induced deformations. Journal of the Geotechnical Engineering 
Division, ASCE, Vol. 104, No. GT7, pp. 849-867, 1978.

20. Marcuson, W. F., M. E. Hynes, A. G. Franklin. Seismic stability and permanent 
deformation analyses: the last twenty years. Proc. Speciality Conference on Stability and 
Performance of Slopes and Embankments – II, Berkeley, California, ASCE Geotechnical 
Special Publication, No. 312,Vol. 1, pp. 552-592, 1992. 

21. Newmark, N. M. Effects of earthquakes on dams and embankments. 
Geotechnique 15, 139-159. 1965.

22. Prater, E. G. Yield Acceleration for Seismic Stability of Slopes, Journal of the 
Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 105, No. GT5, pp. 682-687, 1979.

23. Rathje E. M., J. D. Bray. Nonlinear coupled seismic sliding analysis of earth 
structures. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering 126(11), pp. 1002–
1014, 2000.

24. Richards, R., D. G. Elms. Seismic behaviour of gravity retaining walls. Journal 
of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 105, No. GT4, pp. 449-464, 1979.

25. Sarma, S. K. Seismic stability of earth dams and embankments, Geotechnique, 
Vol. 25, No. 4, pp. 743-761, 1975.

26. Seed, H. B., G. R. Martin. The Seismic Coefficient of Earth Dam Design. 
Journal of the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE, Vol. 92, No. SM3, pp. 25-
58, 1966.

27. Srbulov, M. The effect of vertical acceleration on permanent co-seismic 
displacements of soil slopes. European Earthquake Engineering XVII 2, pp. 56–62, 2003.



28. Whitman, R. V., S. Liao. Seismic design of gravity retaining walls. Proceedings 
8th WCEE, San Francisco, Vol. 3, pp. 533-540.

29. Yegian, M. K., E. A. Marciano, V. G. Chahraman. Earthquake-induced 
permanent deformations: probabilistic approach. Journal Geotechnical Engineering, ASCE, 
Vol. 117, No. 1, pp. 1158-1167, 1991.

Постъпила:�юни, 2014.

REVIEW OF THE METHODS FOR PERMANENT SEISMIC 
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ABSTRACT

The development of the methods for permanent seismic displacement of slopes has 
been reviewed. The first investigation of the kind was made by Newmark in 1965. Newmark 
determined the displacements by the model of a rigid block sliding on a plastic base. 
Methods� based� on�Newmark’s�model� are� hereby� presented.� The authors of these methods 
solve slopes with different parameters and a significant number of strong motion records 
offering graphical and analytical correlations for simple determining of the displacements.
Modern� trends� in� the� methods’� development� involve� effects of the nonlinear deformation 
behaviour of the soil, the earthquake magnitude and the predominant period, and the 
epicentral distance.
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