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СПИСЪК 

НА НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ 

НА 

ГЛ.АС. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР СЕНКОВ ЛОЛОВ 
 

 

 

I. МОНОГРАФИЯ  

 

1. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, монография „Устойчивост на тръби с 

протичащ флуид”, АВС Техника, София, 2016. 

 

Резюме: В книгата се разглежда системата флуид-тръба в различни нейни 

разновидности – прави тръби, тръби с разклонения, тръби, очертани по дъга от 

окръжност, тръби, лежащи върху еластична или вискозно-еластична основа. По 

отношение на материала са разгледани случаите на тръбопроводи от еластичен и 

вискозно-еластичен материал. Представени са резултати от изследвания на 

авторите и са обобщени основните методи, използвани в литературата във връзка 

с динамичната устойчивост на тръбопроводи с протичащ флуид. 

 

Книгата е предназначена за студенти, докторанти и инженери от практиката. 

 

II. СТАТИИ В СПИСАНИЯ И ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Параметрични изследвания върху 

трептенията на тръба, лежаща на еластични опори и провеждаща течност, Национална 

конференция „Акустика 2002”, 17 декември 2002г. стр. 10-14 
 

Резюме: В работата са извършени числени изследвания за определяне на 

кръговите честоти на тръби провеждащи флуид, в случай на загуба на 

устойчивост с флатер. 

 
2. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Динамичен анализ на непрекъсната 

тръба, провеждаща флуид и натоварена с напречна сила, в случай на запъване в левия 

край и подпиране с две напречни линейни еластични опори, Сборник научни доклади от 

Международна научна конференция „50 г. Лесотехнически университет”, секция 

„Управление и устойчиво развитие. Фундаментални науки”, стр.245-249, 2003. 
 

Резюме: В работата са извършени числени изследвания за определяне на 

зависимостта на критичната скорост на провеждания флуид от коравината на 

линейно еластичните опори, безразмерния параметър на масата на флуида и 

положението на междинната еластична опора. Посочена е методика за 

отчитане влиянието на приложените върху системата напречни сили върху 

устойчивостта ѝ. 
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3. Лена Михова, Димитър Лолов – Поведение на конструкция пилонен тип при 

условията на нос Синеморец,  Сборник научни доклади от Международна научна 

конференция „50 г. Лесотехнически университет”, секция „Управление и устойчиво 

развитие. Фундаментални науки”, стр.241-244, 2003. 
 

Резюме: Целта на изследването е да се установи техническата възможност за 

реализацията на култово съоръжение на нос Синеморец с височина 37,8 м. Нос 

Синеморец е разположен в югоизточната част на България, на брега на Черно 

море.  

Конструкцията е изчислена за хоризонтално ветрово (статично и 

динамично) и сеизмично натоварване.  С оглед описване на реалното поведение 

на конструкцията, са използвани данните за ветрово на натоварване от 

метеорологичните станции в района на изграждане на съоръжението. 

 
4. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Изследване на собствените 

трептения на тръба с протичащ флуид, лежаща върху Винклерова еластична основа, при 

три случая на подпиране, XVIII национална конференция с международно участие 

„Дефектоскопия 2003”, XIV младежка школа „Безразрушителен контрол на структурата 

и физико-механичните свойства на материалите”, Созопол, 10-13 юни 2003г., стр. 245-

248 
 

Резюме: Разгледани са тръби върху Винклерова еластична основа, при три 

различни случая на подпиране в левия им край и със свободен десен край. 

Определени са кръговите честоти на трептене при различна скорост на 

протичащия флуид. 

 
5. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Запъната тръба с протичащ флуид, 

лежаща върху Винклерова еластична основа и натоварена с напречна сила в свободния 

край, сп. „Строителство”, кн.4, стр.5-8, 2003. 
 

Резюме: Извършен е динамичен анализ на запъната тръба лежаща върху 

Винклерова еластична основа. Изследвано е влиянието на скоростта на флуида 

върху кръговата честота на системата. Определени са динамичните премествания 

на тръбата при наличието на динамична напречна сила в свободния ѝ край. 

 
6. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър .Лолов, Динамични премествания на тръба 

с протичащ флуид при действие на напречни сили, Годишник на УАСГ, т.XLI, 2000-

2001, св.II „Математика. Механика”, стр.211-217, 2003. 
 

Резюме: В работата е представен динамичен анализ на запъната в левия си край 

тръба с допълнителни линейни еластични опори. Изследвано е влиянието на 

скоростта на флуида върху кръговите честоти на трептене на тръбата. Определени 

са и динамичните премествания на тръбата в резултат на влиянието на 

изтичащата се от десния край на тръбата течност и на постоянни напречни сили, 

приложени над всяка еластична опора. 

 
7. S.V.Lilkova-Markova, D.S.Lolov, Vibrations of a pipe on elastic foundations, Journal 

Sadhana – Academic Proceedings in Engineering Sciences, Indian Academy of Science, 

Vol.29, Part 2, pp.259-262, June 2004, http://www.ias.ac.in/sadhana/. 
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Резюме: Извършен е динамичен анализ на запъната тръба, лежаща върху 

еластична основа, при наличие на динамична напречна сила в свободния ѝ край. 

Разгледани са случаите на тръба върху три вида еластични основи - Винклерова, 

ротационна и еластична основа на Пастернак. Изследвано е влиянието на 

скоростта на флуида върху кръговите честоти на трептене на тръбата. Определени 

са динамичните премествания на тръбата. 

 
8. Сетлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Числено-аналитичен метод за 

определяне на собствените форми на права греда с концентрирани маси, Юбилейна 

конференция на ВСУ„Любен Каравелов”,стр. I-7 – I-10 2003. 
 

Резюме: Изследвана е тръба запъната в единия си край и ставно опряна в другия. 

Приложен е числено-аналитичния метод за определянето на собствените кръгови 

честоти на трептене и собствените форми на гредата. Задачата е решена за тръба с 

една, две и три концентрирани маси. 

 
9. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Влияние на триенето между тръба и 

флуид върху напречните ѝ трептения, Доклади от научна конференция с международно 

участие ВСУ 2004, том I, стр.79-83, 20-22 май 2004г. 
 

Резюме: Изследвано е влиянието на коефициента на външно вискозно 

съпротивление, причинено от триенето между тръба и флуид върху напречните 

трептения на системата. Тръбата предмет на изследването е запъната в левия си 

край и с допълнителни напречно разположени на оста ѝ линейно еластични 

опори. 

 
10. Светлана Лилкова-Маркова, Димитър Лолов, Димитрина Киндова, Изследване на 

усукване на тънкостенни конструктивни елементи с некръгово напречно сечение, Научна 

конференция «Транспорт 2004», ВТУ «Т.Каблешков», стр.205-209, 11-12 ноември 2004г. 
 

Резюме: При чисто усукване на конструктивни елементи с некръгово напречно 

сечение последното се депланнира. Според вида на наложените връзки на 

елемента усукването е свободно или стеснено. Въведен е безразмерен параметър, 

отчитащ влиянието на вида на напречното сечение на конструктивния елемент 

върху поведението му при чисто усукване. Предложена е идея за определяне на 

нормалните напрежения в тънкостенни профили. 

 
11. Димитър Лолов - Собствени трептения  на тръби, провеждащи флуид, лежащи с 

част от дължината си върху Винклерова еластична основа -  годишник УАСГ 2004, Vol. 

XLI, Свитък V, Математика/Механика, стр. 7-14 

 

Резюме: Изследвани са собствените трептения на тръба с протичащ флуид, 

лежаща с част от дължината си върху Винклерова еластична основа. Тръбата е 

подпряна ставно в левия си край, а  дължината на участъка с Винклерова основа 

се мени.  

Определени са собствените кръговите честоти на трептене при други два 

случая на подпиране на тръбата в левия ѝ край и еластична основа само върху 

половината от дължината ѝ. 
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12. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Собствени трептения извън 

равнината на крива равнинна тръба, провеждаща флуид, при два случая на подпиране, 

Годишник на УАСГ, 2002-2003, т.XLII, св.II „Математика. Механика”, стр.123-128, 2006. 
 

Резюме: Разгледани са две тръби, чиито оси са по дъга от окръжност. Едната 

тръба е запъната, а другата е ставно подпряна с възпрепятствана ротация извън 

равнината в сеченията при опорите. Протичащия флуид е несвиваем и тежък и се 

провежда с постоянна скорост. При различна скорост на флуида са определени 

собствените кръгови честоти на тръбите за трептения извън равнината им. 

Показани са графично зависимостите между скоростта на флуида и тези честоти. 

 
13. Dimitar Lolov., Svetlana Lilkova-Markova. Stability of centrically compressed rod with 

a changing at the length Z-shaped thin-walled cross-section , Proceedings of the 9th Bulgarian 

National Congress of TAM, Volume 1, pp. 260-263, Varna, September 2005. 

 

Резюме: Изследвана е устойчивостта на стоманен прът със z-образно напречно 

сечение. Сечението е с променлива широчина на фланшовете си по дължината на 

пръта. Напречната сила е приложена по направление на централната ос на пръта и 

не е перпендикулярна на напречното сечение на елемента. В резултат на това във 

всяко напречно сечение възникват освен нормални и тангенциални напрежения. 

 

14. Dimitar Lolov, Svetlana Lilkova-Markova, A Plane Problem of the Dynamic Stability of 

a Curved Pipe Outlined on a Circumference, Latvian Journal of Physics and Technical 

Sciences, 6, pp. 24-30. rejection rate 15 %, 2005. 

 

Резюме: В работата се предлага числено-аналитичен метод за изчисление на 

критичната скорост на флуид провеждан от крива тръба. Методът може да се 

използва единствено при изследването на криви тръби с постоянна коравина и 

кривина по дължината си.  

 

15. Димитрина Киндова, Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Изследване 

чрез принципа на възможните премествания на някои тънкостенни сечения, подложени 

на стеснено усукване, Годишник на УАСГ, Свитък VI, том XLII, 2005-2006, Механика, 

90 години от рождението на проф. Христо Върбанов, стр. 203-211. 

 

Резюме: Изследвана е греда с тънкостенно напречно сечение, подложена на 

стеснено усукване. Приложен е прекият вариационен метод на Риц. Ъгълът на 

завъртането на всяко напречно сечение е зададен чрез тригонометричен ред с 

краен брой членове. На числен пример е реализиран принципът за минимум на 

общата потенциална енергия. Резултатите за нормалните напрежения, получени 

по този приблизителен метод, са сравнени с тези от класическата теория на 

Власов. Получено е добро съвпадение дори при неголям брой членове на реда. 

 

16. Димитър Лолов, Димитрина Киндова, Светлана Лилкова-Маркова, Собствени 

трептения на греда с променливо по дължината ѝ правоъгълно напречно сечение, Научна 

конференция с международно участие ВСУ’2006, май 2006, I. Математика. Механика, I-

30, I-33, 2006. 

 

Резюме: Изследвана е проста греда с променливо по дължината ѝ правоъгълно 

напречно сечение. Широчината на напречното сечение не се променя, докато 
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височината му се изменя по линеен закон. Определена е зависимостта между 

първата собствена кръгова честота на трептене на гредата и наклона на горната ѝ 

стена при различен отвор на гредата. 

 

17. Dimitar Lolov, Svetlana Lilkova-Markova, Dynamic stability of a curved pipe bent in 

the arc of a circle on hinge supports at the ends, Journal Sadhana - Academic Proceedings in 

Engineering Sciences, Indian Academy of Science, Volume 31, Part 5,  pp. 537-541, October 

2005, http://www.ias.ac.in/sadhana/. 

 

Резюме: Предложен е метод за изследване на динамичната устойчивост в 

равнината на крива тръба очертана по окръжност. Извършени са числени 

изследвания за конкретен тръбопровод. Направени са сравнения на получените 

резултати, с тези изчислени посредством матричния метод. 

 

18. Димитрина Киндова, Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Влияние на 

положението на междинна линейна еластична опора върху критичната сила на 

центрично натисната колона, XVI научна конференция с международно участие 

„Транспорт’2006”, ВТУ „Т. Каблешков”, стр. IX-15 – IX-17, София, 9–10 ноември 2006 г. 

 

Резюме: Разгледана е колона, запъната в единия край и ставно подпряна в другия. 

Натоварена  е с натискова сила по оста. Поставена е междинна напречна линейна 

еластична опора. За различни стойности на коравината ѝ е изследвано влиянието 

на нейното положение върху големината на критичната сила. 

 

19. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Определяне на критичната скорост 

на флуид, протичащ в крива тръба, очертана по окръжност, Годишник на УАСГ, Свитък 

VII б, том XLII, 2005-2006, Механика,  стр. 157-165.  

 

Резюме: Разгледана е задачата за динамична устойчивост на тръба, очертана по 

дъга от окръжност. Тръбата е подпряна е по три различни начина. Протичащия 

флуид е несвиваем и тежък. Изследвано е влиянието на централния ъгъл на 

тръбата върху скоростта на флуида при дивергентна и флатерна загуба на 

устойчивост. 

 

20. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Влияние на скоростта на флуида 

върху кръговата честота на тръба, очертана по окръжност, Юбилейна научна 

конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, 

Механика, стр. 283-288, София, 2007. 

 

Резюме: Изследвана е тръба, очертана по дъга от окръжност. За различни 

скорости на протичащия в нея флуид са определени кръговите честоти на 

трептене. Начертана е диаграмата на Арганд за тях. Чрез получената крива са 

определени критичните скорости на флуида при двете форми  на загуба на 

устойчивост – дивергентна и флатерна. Изчертани са и графики, даващи по-

ясната визуализация на зависимостта между кръговата честота на трептенията на 

тръбата с протичащ флуид и неговата скорост. 

 

21. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Д. Киндова, Димитър С. Лолов, 

Огъване на криви греди, изградени от композиционни материали, Научна конференция с 

международно участие ВСУ’2007, Том I Математика. Механика., стр. I-42 -48, май 2007г. 
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Резюме:  Развитието на съвременните технологии свързани с производството и 

приложението на композитни материали в строителството налага въвеждането на 

нови теми в дисциплината Съпротивление на материалите. 

В работата се разглежда равнинна греда от композитен материал, очертана по 

дъга от окръжност и имаща симетрично напречно сечение спрямо равнината на 

окръжността. Гредата е натоварена на чисто огъване в тази равнина. Изведени са 

формули за получаване на нормалните напрежения в напречно сечение от гредата. 

 

22. Валентин Недев, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова, Димитър 
Лолов, Тангенциални напрежения при греди, изградени от композитни материали, XVII 

международна научна конференция „Транспорт‘2007”, Списание „Механика, Транспорт, 

Комуникации“, брой 3, 2007, стр. IX-12-15. 

 

Резюме: Чрез традиционните подходи за решение на греда от хомогенен 

материал са получени формули за тангенциалните напрежения при греда, 

съставена от различни материали. Дефинирани са приведени геометрични 

характеристики на напречното сечение, като са отчетени различните модули на 

линейните деформации. Работата е свързана с обучението по дисциплината 

Съпротивление на материалите и има методичен характер. 

 

23. Димитър Лолов, Димитрина Киндова-Петрова, Светлана Лилкова-Маркова, 

Прилагане на точното диференциално уравнение на еластичната линия за решение на 

конкретна задача, Международна научно-приложна конференция УАСГ'2009, Годишник 

на УАСГ , т. XLIV, св. V “Механика”, 2009, стр. 95-102. 

 

Резюме: В повечето курсове по Съпротивление на материалите се разглежда само 

приблизителното диференциално уравнение на еластичната линия, валидно за 

широк кръг от практически задачи. 

 В статията е изследвана проста греда, натоварена с два (равни по големина 

и с различна посока) момента в краищата ѝ. Представени са решения за 

вертикалното преместване в конкретно сечение – стандартното, прилагано в 

практиката и решение с отчитане на точния израз за кривината на еластичната 

линия. 

 

 

24. Димитър Лолов, Определяне на критичната следяща тангенциална сила за прът 

върху вискозоеластична основа, Международна юбилейна научно-приложна 

конференция УАСГ2012, Том 4, стр.209-214 

 

Резюме: В статията се изследва устойчивостта на запънат еластичен прът под 

действието на натискова следяща тангенциална сила. Към пръта е приложена 

вискозоеластична основа моделирана съгласно обобщения модел на Kelvin-Voigt. 

Определянето на критичния товар е извършено като е използвана методиката на 

разделяне на променливите на частното диференциално уравнение описващо 

напречните трептения на пръта. 

 

25. Димитър Лолов., Светлана Лилкова-Маркова, Устойчивост на пръстеновидна 

вискозоеластична плоча, Международна юбилейна научно-приложна конференция 

УАСГ’2012, Том 4, стр. 159–164. 
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Резюме: В статията е изследвана устойчивостта на пръстеновидна плоча от 

вискозоеластичен материал. Плочата е ставно подпряна по външния си контур и е 

натоварена по него с равномерно разпределен радиален хармоничен товар в 

равнината си. Поведението на вискозоеластичния материал е представено чрез 

модела на Kelvin-Voigt. За извеждане на диференциалното уравнение за 

динамичната устойчивост на системата е приложена методиката на Бубнов-

Гальоркин. Устойчивостта на плочата е изследвана с теорията на Floquet. 

Коефициентите на Floquet са изчислени чрез програмния продукт MATLAB. 

Определен е критичния хармоничен товар. 

 

26. Виктор Балабанов, Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина 
Киндова-Петрова, Устойчивость колонны из вязко-упругого материала,  Збiрник 

наукових працъ, Серi: Галузеве машннобу дування, будiвництво, Випуск 2(32), Том 1, 

2012, Полтава, стр.13-21. 

 

Резюме: В настоящата работа е изследвана устойчивостта на стройна колона от 

вискозо-еластичен материал. Колоната е моделирана чрез обобщения реологичен 

модел на Kelvin-Voigt състоящ се от две линейни пружини и демпфер. Натоварена 

е с динамична хармонична сила. Приложен е динамичния подход за изследване на 

устойчивост. Решението на диференциалното уравнение е съгласно метода на 

Гальоркин. Определен е критичния хармоничен товар. 

 

27. Димитър Лолов, Устойчивост на правоъгълни вискозоеластични плочи, 

Годишник УАСГ, Vol. XLV , 2012, стр. 145 – 151 

 

Резюме: В статията е изследвана устойчивостта на правоъгълна плоча от 

вискоеластичен материал. Плочата в ставно подпряна по четирите си края и е 

натоварена с равномерно разпределен хармоничен товар по два срещуположни 

нейни ръба. Поведението на вискозоеластичния материал е представено чрез 

модела на Kelvin-Voigt. За достигане до диференциалното уравненние за 

динамичната устойчивост на системата е приложена методиката на осредняването 

на Бубнов-Гальоркин. Определянето на собствените стойности на системата, на 

базата на които се правят изводи за устойчивостта ѝ, е извършено чрез 

програмния продукт MATDS, работещ в средата на MATLAB. Определен е 

критичния хармоничен товар. 

 

28. Димитър Лолов, Динамична устойчивост на права тръба, провеждаща пулсиращ 

флуид и лежаща върху Винклерова еластична основа, XIII-та международна научна 

конференция ВСУ 2013, Том I, стр. 123-128 

 

Резюме: В статията е изследвано влиянието на Винклеровата еластична основа 

върху динамичната устойчивост на права тръба, провеждаща пулсиращ флуид. 

Тръбата е със статическа схема  непрекъсната греда на два отвора, подпряна 

ставно в двата си края, а закона по който се изменя скоростта на флуида във 

функция на времето е хармоничен. За определяне на критичната скорост на 

флуида е използвана теорията на Floquet.   
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29. Димитър Лолов, Определяне на критичната скорост на флуид, протичащ във 

вискозоеластична права тръба, моделирана чрез обобщения модел на Kelvin-Voigt, XIII-

та международна научна конференция ВСУ 2013, Том I, стр. 117-122 

 

Резюме: В статията е изследвана динамичната устойчивост на вискозоеластична 

права тръба провеждаща флуид. Приложен е методът на Гальоркин за определяне 

на собствените числа на системата, на базата на които се правят изводи относно 

устойчивостта ѝ. Определена е зависимостта между критичната скорост и 

масовото отношение на провеждания флуид за тръба ставно подпряна в двата си 

края. Вискозоеластичния материал от който е изготвена тръбата е моделиран чрез 

обобщения модел на Kelvin-Voigt.  

 

 

30. Димитър Лолов, Приложение на теорията на Floquet за определяне критичната 

скорост на пулсиращ флуид, протичащ в права тръба – 21-ва научна конференция с 

международно участие Транспорт 2013, Списание „Механика, Транспорт, 

Комуникации“, том 11, брой 3, 2013, стр. VII - 27-33. 

 

Резюме: В статията е определена критичната скорост на пулсиращ флуид 

провеждан от права тръба. Тръбата е със статическа схема  непрекъсната греда на 

два отвора, подпряна ставно в двата си края, а закона по който се изменя 

скоростта на флуида във функция на времето е хармоничен. Хармоничният закон 

за изменение на скоростта позволява динамичната устойчивост на системата да се 

изследва на базата на теорията на Floquet.  

 

31. Димитър Лолов, Определяне на критичната скорост на флуид, протичащ в тръба 

лежаща върху вискозоеластична основа - 21-ва научна конференция с международно 

участие Транспорт 2013, Списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, том 11, брой 

3, 2013, стр. VII - 34-40. 

 

Резюме: В статията се изследва устойчивостта на тръбопровод лежащ върху 

вискозоеластична основа, моделирана съгласно обобщения модел на Kelvin-Voigt. 

Извършени са числени изследвания за конкретен тръбопровод и са направени 

изводи относно влиянието на параметрите на вискозоеластичния модел на 

основата върху критичната скорост на провеждания  флуид. 

 

32. Димитър Лолов, Динамична устойчивост на права тръба, провеждаща пулсиращ 

флуид при температурно въздействие - XIV-та международна научна конференция ВСУ 

2014, Том IV, София, стр. 9-14 

 

Резюме:  В статията се изследва влиянието на температурното натоварване върху 

динамичната устойчивост на права тръба провеждаща пулсиращ флуид. Тръбата е 

със статическа схема проста греда с възпрепятствани хоризонтални премествания 

в краищата си. Скоростта на флуида се се изменя по хармоничен закон във 

функция на времето. Изследването на устойчивост на системата е извършено чрез 

теорията на Floquet. 

 

33. Димитър Лолов, Устойчивост на вискозоеластична кръгово цилиндрична черупка 

под действието на хармоничен товар по направление на образувателната ѝ - XIV-та 

Международна научна конференция ВСУ’2014, Том IV, стр.15-20 
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Резюме: В работа се изследва устойчивостта на вискозно-еластична 

кръговоцилиндрична черупка. Материалът на черупката се подчинява на 

линейната вискозно-еластична теория и е моделиран чрез модела на Kelvin-Voigt. 

Черупката е подпряна ставно в двата си края и е натоварена с хармоничен товар 

по образувателната си. Използвана е теорията на Floquet за изследване на 

устойчивостта на системата. 

 

 

34. Димитър Лолов , Светлана Лилкова-Маркова - Устойчивост на крива тръба, 

очертана по окръжност – Научен форум „Техника и строителни технологии в транспорта 

2014“ , Списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, том 11, брой 3/3, 2014, стр. VII 

- 12-16. 

 

Резюме: В статията числено е изследвана устойчивостта в равнината на тръба, 

провеждаща флуид и очертана по окръжност, при три случая на подпиране. 

Провежданият флуид е тежък и несвиваем, транспортиран е с постоянна скорост. 

В изследването е отчетено и влиянието на деформацията на тръбата по оста ѝ. 

Получена е зависимостта между критичната скорост на флуида и централния ъгъл 

на тръбата. 

 

35. Димитър Лолов  - Определяне на критичната скорост на флуид провеждан от 

крива тръба с променлива по дължината си кривина - Юбилейна международна научно-

техническа конференция, Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково 

обучение, УАСГ 2014, Годишник УАСГ, Свитък I-B, Tom.XLVII, София, стр.209-215 

 

Резюме: Разгледана е задачата за устойчивостта в равнината на равнинна крива 

тръба със стъпаловидно промяща се по дължината ѝ кривина. Провежданият 

флуид е с постоянна скорост и е несвиваем и тежък. За решението на проблема е 

използван матричния метод. Изследвано е влиянието на отношението на масата 

на флуида към масата на системата «флуид-тръба» върху критичната скорост на 

транспортираната течност.   

 

36. Димитър Лолов  - Динамична устойчивост на прави тръби, лежащи с част от 

дължината си върху Винклерова еластична основа и провеждащи пулсиращ флуид - 

Юбилейна международна научно-техническа конференция, 65 години Хидротехнически 

факултет и 15 години Немскоезиково обучение, УАСГ 2014, Годишник УАСГ, Свитък I-

B, Tom.XLVII, София, стр.217-222. 

 

Резюме: В настоящата работа се изследва устойчивостта на прави тръби, лежащи 

с част от дължината си върху Винклерова еластична основа. Тръбите провеждат 

пулсиращ флуид. Законът по който се изменя скоростта му във функция на 

времето е хармоничен. Целта на изследването е да се установи какво е влиянието 

на дължината на участъка с еластична основа и коравината ѝ върху критичната 

скорост на флуида. Численото решение на задачата се свежда до прилагането на 

метода на Гальоркин за съответната гранична задача, а също така и теорията на 

Floquet за изследването на устойчивост на получената система от диференциални 

уравнения. На базата на получените резултати са направени съответните изводи.  
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37. Димитър Лолов, Динамична устойчивост на потопен тръбопровод, провеждащ 

флуид - 22-ва научна конференция с международно участие Транспорт 2015, Списание 

„Механика, Транспорт, Комуникации“, том 13, брой3/2, 2015 г., стр. VII 34-39 

 

Резюме: В статията се изследва устойчивостта на тръбопровод, потопен в движещ 

се с определна скорост флуид. Извършени са числени изследвания за конкретен 

тръбопровод и са направени изводи относно влиянието скоростта на 

транспортирания върху критичната скорост на външния флуид при която 

системата губи устойчивост. 

 

38. Димитър Лолов, Устойчивост на еластична система с две степени на свобода под 

действието на динамична следяща сила, изменяща се по хармоничен закон, XV-та 

Международна научна конференция ВСУ’2015, Том II, стр.9-14 

 

Резюме: В статията се изследва устойчивостта на дискретна еластична система с 

две степени на свобода под действието на подтангенциална, хармонично 

изменяща се по големина спрямо времето следяща сила. Извършени са числени 

изследвания за получаване на зоната на устойчивост на системата. Използвана е 

теорията на Floquet при изследването на устойчивост. 

 

39. Димитър Лолов, Динамична устойчивост на крива вискозоеластична тръба, 

очертана по окръжност, XV-та Международна научна конференция ВСУ’2015, Том II, 

стр. 3-8. 
 

Резюме: В работата се изследва устойчивостта на вискозоеластична крива тръба 

очертана по окръжност и провеждаща флуид. Метода на нормализираните 

степенни редове е използван за получаване на приблизително решение на 

диференциалното уравнение за движение на тръбата. Материалът на тръбата се 

подчинява на линейната вискозно-еластична теория и е моделиран чрез модела на 

Kelvin-Voigt. Получена е зависимостта между критичната скорост на флуида и 

централния ъгъл на тръбата за три различни статически схеми на тръбата. 

 
40. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Влияние на пластичните 

деформации върху преместванията в статически неопределима система, Годишна 

университетска научна конференция с международно участие в Националния военен 

университет „Васил Левски” – 16-17 юли 2015 г. 

 

Резюме: В статията е показан метод за определяне на премествания в статически 

неопределими системи в които са допуснати пластични деформации.  С числен 

пример е показано приложението на метода за конкретна система. Направена е 

оценка за влиянието на пластичните деформации върху преместванията на 

системата. 

 

41. Димитър Лолов, Динамична устойчивост на потопен тръбопровод, провеждащ 

флуид и лежащ върху Винклерова еластична основа, XVI-та Международна научна 

конференция ВСУ’2016, Том II, стр. 85-90, ISSN: 1314-071X 

 

Резюме: В статията се изследва устойчивостта на тръбопровод, потопен в движещ 

се с определна скорост флуид и лежащ върху Винклерова еластична основа. 

Извършени са числени изследвания за конкретен тръбопровод и са направени 
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изводи относно влиянието скоростта на транспортирания флуид и коравината на 

еластичната основа върху критичната скорост на външния флуид при която 

системата губи устойчивост. 

 

42. Димитър Лолов,  Динамична устойчивост на равнинна крива тръба с протичащ 

флуид, лежаща върху линейно-еластични опори, XVI-та Международна научна 

конференция ВСУ’2016, Том II, стр. 91-96, ISSN: 1314-071X 

 

Резюме: Разгледана е задачата за устойчивостта в равнината на равнинна крива 

тръба, ставно опряна в двата си края и с допълнителни линейни еластични опори 

по дължината ѝ. Провежданият флуид е с постоянна скорост и е несвиваем и 

тежък. За решението на проблема е използван матричният метод. Изследвано е 

влиянието на броя на линейно-еластичните опори върху критичната скорост на 

транспортираната течност.   

 

43. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Динамическая устойчивость 

трубопровода с концентртрированными массами, IV-та международна научна 

конференция „Техника, Технологии, Образование, Сигурност“ – 01-03.06.2016, В. 

Търново, Научни известия, Issue 8(194), June 2016, ISSN: 1310-3946, стр. 117-119 

 

Статия №43 е публикувана и в международното електронно издание: 

 

Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Динамическая устойчивость трубопровода 

с концентрированными массами, Web of Scholar, 2(2) April 2016, стр. 66-69, 

http://www.webofscholar.com/archive/39.pdf . 

 

Резюме: В работата се изследва динамичната устойчивост на тръба със 

статическа схема проста греда с прикрепени към нея концентрирани маси. 

Използван е спектралният метод на Гальоркин за решението на проблема. 

Установено е съществено влияние на големината и местоположението на 

концентрираните маси върху скоростта на транспортирания флуид. 

 

44. Димитър Лолов, Динамична устойчивост на тръбопровод, очертан по окръжност 

при наличие на линейна еластична опора в един от краищата му – изпратен за 

рецензиране и публикуване в Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, 

www.mtc-aj.com 

 

Резюме: Разгледана е задачата за устойчивостта в равнината на крива тръба, 

очертана по част от окръжност при наличие на линейна еластична опора в единия 

ѝ край. Приета е предпоставката за неразтежимост на тръбата по оста ѝ. 

Провежданият флуид е с постоянна скорост и е несвиваем и тежък. За решението 

на проблема е използван матричния метод. Изследвано е влиянието на коравината 

на еластичната опора върху критичната скорост на транспортирания флуид. 

 

45. Димитър Лолов, Влияние на инерционните моменти на концентрираните маси 

върху динамичната устойчивост на тръбопровод, – изпратен за рецензиране и 

публикуване в Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, www.mtc-aj.com 

 
Резюме: Разгледана е задачата за устойчивостта на тръбопровод с концентрирани 

маси извън вертикалната равнина, като е отчетено влиянието на инерционните 
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моменти на масите върху устойчивостта на системата. За решението на проблема 

е използван спектралният метод на Гальоркин за трасформиране на 

диференциалното уравнение на устойчивостта до задача за собсвени числа и 

собствени вектори. Изследванията показват, че влиянието на инерционните 

моменти на концентрираните маси върху критичната скорост на флуида е 

съществено. 

 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИЯТА: 

 

1. Svetlana Lilkova-Markova, Dimitar Lolov, Free and forced vibrations of a pipe on 

Vinkler and Pasternak elastic foundations,  Beams and frames on elastic foundation 3, pp. 337- 

343, Ostrava 2010. 

 

Резюме: Изследвана е запъната тръба, провеждаща флуид. Тръбата лежи върху 

еластична основа. Извършен е динамичен анализ на принудените трептения на 

системата. 

 

2. Димитър Лолов, Използване на матричната експонента при изследване на 

устойчивостта на механични конструкции в средата на MATLAB, Годишник УАСГ, Vol. 

XLIII and XLIV -2 012. 

 

Резюме: В статията е демонстрирано приложението на компютърната система 

Matlab за определяне на критичния товар при изследване на един известен пример 

– прът, ставно подпрян в двата си края, лежащ върху Винклерова еластична 

основа и натоварен с осова натискова сила. Приложената програма за пресмятане 

на критичната сила е основана на преобразуването на диференциалното 

уравнение на устойчивостта в матрично диференциално уравненние и неговото 

решаване чрез матричната експонента, реализирана с функцията expm от Matlab. 

Предложената схема може да се използва и в по-сложни изследователски задачи, 

включително и такива, водещи до система с голям брой неизвестни функции. 

 

3. Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Приложение на теорията на 

Тимошенко при изследване на тръби с протичащ флуид, Научна конференция с 

международно участие ВСУ 2008, I. Математика. Механика., I-47, I-52, май 2008г. 

 

Резюме: Изследвана е права тръба провеждаща флуид. Приложена е теорията на 

Тимошенко за извеждане на диференциалните уравнения описващи напречните 

трептения на оста на тръбата. Представена е пълна енергетична формулировка за 

разглежданата задача. Приложен е принципът на виртуалната работа. 

Уравненията, описващи трептенията, са изведени в безразмерен вид. Дадени са 

насоки за решението на проблема. 
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