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СПИСЪК 
на научните и научно-приложните трудове 

гл. ас. д-р инж. Димитрина Киндова-Петрова  
 
 

Представени са само трудове, които не са били обект на докторантурата. 
 
I. Монография и книги 

1. Димитрина Киндова-Петрова, монография „Многокомпонентна умора”, 
УАСГ, 2016, ISBN 978-954-724-092-6. 

В монографията са представени основните закономерности, характеризиращи 
многокомпонентната умора на материала в етапа на възникване на пукнатини. 
Разгледани са факторите, оказващи влияние върху процеса на многокомпонентна 
умора, а също и методите за експериментално изследване. Систематизирано е 
представена основна част от съществуващите критерии за оценка на дълготрайността 
при многокомпонентна умора в етапа на възникване на пукнатини. 

Монографията е предназначена за изследователите и студентите, интересуващи 
се от многокомпонентна умора на материала, и за практикуващите инженери при избор 
на критерий, включен в изчислителните програми. 

2. Димитрина Киндова-Петрова, книга „Някои числени методи в 
теоретичната механика и съпротивление на материалите “, София, 2016, 
ISBN 978-954-2987-21-5. 

В книгата са разгледани основни методи за числено диференциране, за числено 
интегриране и за решаване на задачата на Коши за обикновени диференциални 
уравнения от първи ред и на линейната гранична задача за обикновени диференциални 
уравнения от втори ред. Това са задачи, които са често срещани в дисциплините 
Теоретична механика и Съпротивление на материалите, но невинаги имат точно 
аналитично решение. 

Настоящата книга е предназначена за изследователите и студентите, 
интересуващи се от числени методи. Тя ще бъде от полза и на практикуващите 
инженери при решаване на проблеми от практическо естество. 

3. Виктор Балабанов, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова-
Петрова, книга „Експериментите в съпротивление на материалите”, АВС 
Техника, 2014, ISBN 978-954-8873-95-6. 
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Разгледани са експерименти, свързани с отделни теми от дисциплината 
Съпротивление на материалите. Дадени са кратки теоретични сведения във връзка с 
тях. Представени са изследваните конструктивни елементи, както и апаратурата, с 
която са извършени експериментите. Дадени са указания във връзка с методиката на 
провеждане на изпитванията и обработката на получените резултати. След всеки от 
експериментите са поставени въпроси за самоконтрол. 

Представената тук информация е допълнителна към основния курс по 
Съпротивление на материалите. Предназначена е за студентите в инженерните 
специалности в Университета по архитектура, строителство и геодезия, а също и за 
студенти в други технически университети. 

 
II. Статии в списания и доклади на научни конференции 

1. Д. Киндова, Св. В. Лилкова-Маркова, “Загуба на устойчивост на греда с 
тънкостенно напречно сечение извън равнината на натоварването й”, 
Годишник на УАСГ, Том XLII, 2002-2003, Свитък Математика и 
Механика, 115-122. 
Резюме: Числено е изследвана загубата на устойчивост на проста греда с два типа 
напречни сечения. Получената форма на изкълчване е вследствие на напречното 
отклонение и усукването на гредата. Определен е еластичният критичен  момент при 
този вид загуба на устойчивост. 

Ключови думи: напречно изкълчване, усукване, еластичен критичен момент 

2. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Д. Киндова, “Изследване на 
устойчивост на тънкостенни колони с отворено напречно сечение”, 
Доклади от Научна конференция с международно участие ВСУ 2004,  
20 май - 22 май 2004 г., Суходол, том I, 110-113. 
Abstract: Three kinds of buckling are analyzed at these cross-sections – local, distortional and 
long (“Euler”). The problem of the defining of the stresses at the points of tangible  
cross-section in the case of the loss of stability is solved parametrically. The variation is done 
at typical geometrical sizes and thickness of the profile at angle determining the position of 
two sections of the profile. 

Key words: buckling, mode, distortion 

3. 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”, 11 ноември – 12 ноември 2004 г., София, 205-209. 
Резюме: При чисто усукване на конструктивни елементи с некръгово напречно сечение 
последното се депланира. 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 
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усукване. Предложена е идея за определяне на нормалните напрежения в тънкостенни 
профили. 

Ключови думи: усукване, конструктивен елемент, нормални напрежения 

4. Д. Д. Киндова, Д. С. Лолов, Св. В. 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, 203-211. 
Резюме: Изследвана е греда с тънкостенно 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 
сравнение с тези от класическата теория на В. З. Власов. Получено е добро съвпадение 
дори при неголям брой членове на реда. 

Ключови думи: стеснено усукване, принцип на възможните премествания, нормални 
напрежения 

5. Д. Лолов, Д. Д. Киндова, Св. В. Лилкова-Маркова, “Собствени трептения на 
греда с променливо по дължината й правоъгълно напречно сечение”, 
Научна конференция с международно участие ВСУ 2006, май 2006, I. 
Математика. Механика., I-30-33. 
Abstract: A simple beam with variable on the length rectangular cross-section was 
investigated. Its width b is constant and its height h was changed linearly. Natural frequencies 
of the beam are determined. Parametrical analysis is performed in relation to the span of the 
beam and to the slope of its upper wall. 

Key words: natural frequency, variable cross-section 

6. 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”, 9 ноември – 10 ноември 2006 г.,  Направление IX “Механика 
и математика” София, IX-15-17. 
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 й е изследвано влиянието на 
нейното положение върху големината на критичната сила. 

Ключови думи: линейна еластична опора, критична сила на колона 
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7. Димитрина Киндова, Светлана Лилкова-Маркова, “Деформиране при 
стеснено усукване на греди с отворено тънкостенно напречно сечение”, 
Юбилейна научна конференция “65 години Университет по архитектура, 
строителство и геодезия”, 2007г., Механика, 277-282, София. 
Резюме: Разгледани са тънкостенни греди с отворени напречни сечения и подложени 
на стеснено усукване. Изведено е диференциалното уравнение за функцията на 
завъртанията на напречните им сечения. За решаването му е приложен методът на 
трансферните матрици, като са използвани начални параметри на задачата. Изследвана 
е конзолна греда, натоварена с усукващ момент и с бимомент в свободния си край. За 
различни напречни сечения е получена функцията на завъртанията им. Установено е, че 
при действието на усукващ момент и бимомент стойностите на функцията на 
завъртането са по-малки от тези при действието единствено на усукващ момент. 

Ключови думи: тънкостенна греда, стеснено усукване, завъртане 

8. Светлана В. Лилкова-Маркова, Димитрина Д. Киндова, Димитър С. 
Лолов, “Огъване на криви греди от композиционни материали”, Научна 
конференция с международно участие ВСУ”2007, май 2007, I. Математика. 
Механика., I-42-48. 
Abstract: The development of the contemporary technologies and the application of the 
composites necessitate an introduction of new themes in the Strength of materials. This 
investigation has methodic character. It connects two subjects – bending of curved beams and 
composites. Formulae of the normal stresses are worked out. 

Key words: curved beam, bending, composites, normal stresses 

9. Валентин Недев, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова, 
Димитър Лолов, “Тангенциални напрежения при греди, изградени от 
композитни материали”, XVII международна научна конференция 
„Транспорт 2007”, брой 3, 2007, Направление IX “Механика и 
математика”, IX-12-14. 
Резюме: Чрез традиционните подходи за изследване 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. 

Ключови думи: греди, тангенциални напрежения, композитни материали 

10. С.В.Лилкова-Маркова, Д. Киндова-Петрова, “Применение теоремы 
Кастилиано для балок переменого сечения”, Вестник федерального 
государственного образовательного учреждения высшего 
професионального образования, Московский государственный 
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агроинженерный университет имени В.П. Горячкина, Научный журнал, 
Выпуск 1(26), 2008, 102-103. 
Аннотация: Рассмотрена стальная консольная балка, нагружена в свободном конце со 
силой под углом к горизонтальной плоскости. Круглое поперечное сечение балки 
непостоянно по ее длине – высота балки изменяется по линейному закону. 
Вертикальное перемещение свободного конца балки вычислено при изменении угла 
наклона поверхности балки и направления действующей силы. 

Ключевые слова: балка, Кастилиано, перемещение 

11. Виктор И. Балабанов, Валентин С. Недев, Светлана В. Лилкова-Маркова, 
Димитрина Д. Киндова-Петрова, “За някои аспекти при контрола и 
оценяването на знанията по общотехническите дисциплини”, Научна 
конференция с международно участие ВСУ 2008, май 2008, VIII. Проблеми 
на висшето образование., VIII-1-5. 
Abstract: 'The search of organization methods and forms of control, allowing a constant 
engagement in the study process and high motivation of the assimilation of the knowledge 
and skills in the domain of the general technical disciplines, at this moment stimulates the 
development, experimentation and application of systems for the achievement of the aims 
listed above. The present paper presents the work of Moscow State Agroengineering 
University, Higher school of Transport "T'odor Kableshkov"- Sofia and University of 
Architecture, Civil Engineering and Geodesy - Sofia of the elaboration of methods of a 
control and a rating of the knowledge of the discipline of Strength of materials. 

Key words: control, rating, strength of materials 

12. D. D. Kindova-Petrova, S. V. Lilkova-Markova, “Non-homogeneous Torsion of 
Thin-Walled Beams with Open Cross-sections and Loaded with Torsion 
Moment”, Международный сборник научных трудов, Белорусский 
государственный университет транспорта, Выпуск 3, Гомель, 2009, 40-46. 
Abstract: Non-homogeneous torsion of thin-walled beams with open cross-section has been 
investigated. There is the consideration of three beams with different supports where the load 
is a torsion moment at the right end. Formulae of the function of the rotation have been 
deduced. Numerical results are represented in figures. 

Key words: thin-walled beam, torsion, support 

13. Д. Лолов, Д. Киндова-Петрова, Св. 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, 2009, св. V “Механика”, 95-102. 
Резюме: В повечето курсове по Съпротивление на материалите се разглежда само 
приблизителното диференциално уравнение на еластичната линия, валидно за широк 
кръг от практическите задачи. В статията е изследвана проста греда, натоварена с два 
(равни по големина и с различна посока) момента в краищата й. Представени са 
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решения за вертикалното преместване в конкретно сечение – стандартното, прилагано в 
практиката, и решение с отчитане на точния израз за кривината на еластичната линия. 

Ключови думи: греда, еластична линия, кривина 

14. В. И. Балабанов, С.В. Лилкова-Маркова, Д. Д. Киндова-Петрова, 
“Напряжения в кривой балке при чистом изгибе”, ЗБIРНИК НАУКОВИХ 
ПРАЦЬ (галузеве машинобудувания, будiвництво), - Вип.3 (25),т.2. – 2009. 
– ПолтНТУ, 14-18. 
Аннотация: Были исследованны кривые балки с I-поперечными сечениями. 
Нoрмальные напряжения таких балой при чистом изгибе были вычисленны для 
различных значений радиуса кривизны. Эти напряжения были сравнены с 
напряжениями прямолинейных балок таких-же поперечных сечений.  

Ключевые слова: балка, чистый изгиб, напряжение, нулевая линия. 

15. В.И.Балабанов, Д.С.Лолов, С.В.Лилкова-Маркова, Д.Д.Киндова-Петрова, 
„Устойчивость колонны из вязко-упругого материала”,  Збiрник кнаукових 
працъ, Серi: Галузев емашннобу дування, будiвництво, Випуск 2(32), Том 
1, Полтава, 2012, 13-21. 
Аннотация: В настоящей работе исследована устойчивость колонны из вязко-упругого 
материала. Колонна представляет собой обобщенную реологическую модель Кельвина-
Войта, состоящую из двух линейных пружин и амортизатора. Применен динамический 
подход для исследования устойчивости. Решение дифференциального уравнения 
выполнено согласно подходу Галеркина. Определена критическая сила для колонны. 

Ключевые слова: реологические модели, вязко-упругость, критическая сила 
 

16. Димитрина Д. Киндова-Петрова, Св. В. Лилкова-Маркова, В. И. 
Балабанов, “Устойчивост на центрично натисната колона с променливо 
напречно сечение”, Международна юбилейна научно-приложна 
конференция УАСГ2012, 15-17.11.2012, София, България, том 4, 167-172, 
ISBN 978-954-724-049-0. 
Резюме: Изследва се устойчивостта на центрично натисната колона с променливо 
напречно сечение. Разгледани са различни случаи на напречни сечения. Засегнат е и 
въпросът за рационална форма на изменение на сечението по височината на колоната. 

Ключови думи: устойчивост, променливо напречно сечение 
 

17. Д. Киндова, К. Младенов, “Едно изследване върху собствените трептения 
на греди с пукнатини”, XIV Международна научна конференция ВСУ2014, 
том IV, 70-75, ISSN:1314-071X. 
Abstract: A cracked clamped-simply supported prismatic beam is considered to study the 
effect of the crack upon its natural frequencies. The crack is modeled by a rotational spring. 
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The problem is solved by the generalized differential quadrature method (GDQM). One of the 
main goals of the paper is to illustrate the application of the aforementioned method with a 
fourth order differential equation and the corresponding boundary conditions. 

Key words: Crack, differential quadrature method, free vibration, rotational spring 

18. Димитрина Д. Киндова-Петрова, Св. В. Лилкова-Маркова, “Приложение 
на диференциално квадратичния метод за изследване устойчивостта на 
центрично натисната колона с променливо напречно сечение”, Годишник 
на УАСГ, Юбилейна международна научно-техническа конференция “65 
години Хидротехнически факултет и 15 години немскоезично обучение”, 
2014, том XLVII, Свитък I-B, 167-174. 
Резюме: Приложен е диференциално квадратичният метод (ДКМ) за изследване 
устойчивостта на центрично натисната колона с променливо напречно сечение. Тя е 
ставно подпряна в двата края. Разгледани са два случая на линейно изменение на 
ширината на напречното сечение по височината на колоната. Получените резултати 
чрез ДКМ са сравнени с тези от точното репение. 

Ключови думи: устойчивост, колона, диференциално квадратичен метод 

19. Св. Лилкова-Маркова, Д. Киндова-Петрова, “Изследване на устойчивост 
на греда, осово натоварена на удар”, XV Международна научна 
конференция ВСУ’2015, том II, 152-157, ISSN:1314-071X. 
Abstract: A beam, loaded at one end with an axel impact force, is considered. The force is 
constant or linear function. This paper studies the relation to the number of members of the 
order of Fourier's decomposed row. 

Key words: beam, Fourier’s row, axial force 
 

20. Д. Киндова-Петрова, Св. Лилкова-Маркова, “Kонтроль знаний во время 
семестра при обучении по сопротивлению материалов”, Web of Scholar 2(2), April 2016, 
22-23. 

Abstract: Results from tests on Strength of Materials during the semester are analyzed. It was 
found that very few students study during the semester. 

Key words: Strength of Materials, tests 
 


