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 1. Монографии 

 

[м01]   Павлов, П. От реалната конструкция до експерименталния модел. Авангард прима, София, 

2017, 147 с. 

В монографията “От реалната конструкция до експерименталния модел“ е описан пътя, който е 

следван и трудностите, които са преодоляни при създаване експерименталната база на Лабораторията 

за числено и експериментално динамично моделиране при кат. „Техническа механика“, 

Хидротехнически факултет, УАСГ. Монографията е посветена на последния етап на едно пълно 

динамично изследване – експерименталния, но се отделя подобаващо внимание и на предшестващите 

го аналитичен и числен етап. 

В първа глава съвсем накратко е направен обзор на развитието на изследванията в областта на 

експерименталната динамика и особеностите  на аналитичните и числените етапи, които предшестват 

експерименталните. Във втора глава се прави кратко въведение в динамиката на механичните 

трептения на материални обекти. В трета глава са дефинирани и описани елементите на един 

експериментален модел. Показани са различни възможности за оборудване на модела с елементи, 

моделиращи елементите на динамичния модел – тела, пружини, демпфери,  симулатори на смущения, 

уреди за отчитане на характеристиките на движението и др. 

В четвърта глава се предлага експериментално изследване трептенията на материална точка – 

свободни незатихващи и затихващи трептения, принудени незатихващи и затихващи при различни 

смущения. Описани са и етапите – аналитични и числени, които предшестват проектирането и 

конструирането на стендова конфигурация за реализиране на тези изследвания. 

Пета шеста и седма глава в малко по-кратка форма описват пълната гама изследвания на 

различни трептящи системи. 

Накрая е направено и кратко запознаване с Лабораторията за числено и експериментално 

динамично моделиране (ЛЧЕДМ) - УАСГ, чиято експериментална база е предмет описание в 

монографията и се дават малко повече подробности за проектното предложение „Изграждане и 

развитие на Център за компетентност по Сеизмично инженерство“ по ОП НОИР. 

 

 2. Публикации 

 

[п01]  Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, B. Nakov, J. Kehajova. A Geometric Oriented Approach in Drawing 

the Simulation Model of the Small Angular Vibrations of a Body. Miskolc Mathematical Notes, 

2013, Volume 14, Issue: 2, p. 679-684. 

[п01]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Геометрично ориентиран подход при 

създаване на симулационния модел на малките ъглови трептения на тяло. Miskolc Mathematical 

Notes, 2013, Volume 14, Issue: 2, p. 679-684. 

The paper provides a geometry-oriented way of drawing the input block of the simulation model for 

studying the small free vertical angular vibrations of the body. The simulation model is created by one of the 

main tools of the software package MATLAB SIMULINK. The geometry of the input block of the simulation 

model looks like the geometry of the dynamic model, allowing easy and attractive introduction of various 

geometric, inertial, elastic and viscous characteristics. The model described in the paper is made with a 

licensed version of the software package MATLAB, purchased with funds from a research project on which 

the authors of the paper have worked over the last two years. 



В доклада се предлага един геометрически ориентиран подход при създаване на входящия блок 

на симулационния модел за изследване на малките вертикални ъглови трептения на тяло. 

Симулационен модел е разработен в графичната среда на един от основните инструменти на 

програмния пакет MATLAB – Simulink. Моделът се състои от три блока – входящ – за въвеждане на 

параметрите на трептящата система, интергриращ - за решение на диференциалното уравнение и 

визуален - за визуализация на резултатите. Геометрията на входящия блок наподобява геометрията на 

самия динамичен модел, което позволява лесно и атрактивно въвеждането на различните 

геометрични, инерционни, еластични, вискозни и силови характеристики. Моделът, описан в статията 

е реализиран с лицензирана версия на програмния пакет MATLAB, закупена със средства по научен 

проект към ЦНИП при УАСГ, по който съавторите в доклада работят през последните две години. 

 

[п02]  Pavlov, P. D. Evlogiev. Experimental determination of the elastic-viscous characteristics of elastic 

ropes. Procedia Engineering, 2015, Volume 108,  p. 488 – 495. 

[п02]  Павлов, П., Д. Евлогиев. Експериментално определяне на еластично-вискозните 

характеристики на еластични въжета. Procedia Engineering, 2015, Volume 108,  p. 488 – 495. 

The conducted analytical, numerical and experimental studies for waiving of the elastic-viscous 

characteristics of elastic ropes are presented in the current report. The analytical studies are related to the 

creation of a dynamic and mathematical model of a vibrating system, supported by such ropes. The numerical 

studies refer to the creation of a corresponding program and a simulation model. The experimental activities 

refer to the modification of an existing dynamic stand for the implementation of an experimental setting, 

corresponding to the initial dynamic model. Additional numerical activities are carried out in connection with 

the development of a programming module for receiving, processing and analysis of the results of the 

experimental studies. By applying of the combined procedure, the data for the resistance of randomly selected 

group of ropes, at different deformation in them, are received. 

В доклада се представят комбинирано проведените аналитични, числени и експериментални 

изследвания за снемане на еластично-вискозните характеристики на еластични въжета. Аналитичните 

изследвания са свързани със създаването на динамичен и математичен модел на трептяща система, 

поддържана от такива въжета. Числените изследвания се отнасят до създаване на програмен модул и 

симулационен модел в средата на MATLAB/Simulink за интегриране на съставените диференциални 

уравнения. Експерименталната дейност е свързана с модифицирането на съществуващ динамичен 

стенд за реализирането на експериментална установка, съответстваща на динамичния модел, описан в 

началото на статията. Допълнителни числени дейности са извършени във връзка със разработване на 

програмен модул за получаване, обработка и анализ на резултатите от експерименталните 

изследвания. Чрез прилагане на комбинираната процедура са получени данни за съпротивлението на 

произволно избрана група въжета при различни деформации в тях. 

 

[п03]  Pavlov, P. Nonlinear damped vibrations of planar discrete systems – numerical and experimental 

modeling.  Conf. „14th International Conference on Vibration Engineering and Technology of 

Machinery (VETOMAC XIV)“, Lisbon, Portugal, 2018. (in print). 

[п03]  Павлов, П. Нелинейни затихващи трептения на равнинни дискретни системи – числено и 

експериментално моделиране.  Конф. „14th International Conference on Vibration Engineering 

and Technology of Machinery (VETOMAC XIV)“, Lisbon, Portugal, 2018. (под печат). 

The consistently conducted analytical, numerical and experimental studies of nonlinear damped 

vibrations of planar discrete systems are presented in the report. The combined methodology is applied to a 

horizontal vibrating system consisting of two translational moving bodies connected by three springs. The 

non-linear nature of the damping is due to the dry friction forces accompanying the vibrating process. The 

mathematical model of the vibrating system is composed in a matrix form by the second order Lagrange 

equations. Numerical studies are realized in two ways. Firstly, in the Simulink environment, a simulation 

model was composed. Then, in the MATLAB environment, an animation model was developed using the 

third animation method offered by the programming system. The experimental studies were conducted by 

modified Stand for study the small vibrations of discrete planar systems. The stand is part of the experimental 

equipment of the Lab for numerical and experimental dynamic modelling, UACEG, Sofia, Bulgaria. 

www.dlab-uacg-bg.eu). All models - the dynamic model and its corresponding mathematical, simulation, 

animation and experimental model are open to additional bodies to obtain discrete vibrating systems with a 

greater number of degrees of freedom. 



В доклада се разглеждат комбинирано проведените аналитични, числени и експериментални 

изследвания на  нелинейните затихващи трептения на равнинни дискретни системи. Комбинираната 

методика е приложена за хоризонтална трептяща система, състояща се от две транслиращи тела, 

свързани с три пружини. Нелинейният характер на затихването се дължи на силите на сухо триене, 

съпътстващи трептящия процес. Математичният модел на трептящата система е съставен в матрична 

форма чрез уравненията на Лагранж от II род. Числените изследвания се реализират по два начина. 

Най-напред в средата на Simulink е съставен симулационен модел, като се предлага геометрично 

ориентиран подход при симулирането на трептящия процес. След това в средата на MATLAB е 

разработен анимационен модел като се ползва третият метод за анимация предлаган от програмната 

система. Експерименталните изследвания са проведени чрез Стенд за изследване трептенията на 

равнинни дискретни системи. Стендът е част от експерименталното оборудване на Лаборатория за 

числено и експериментално динамично моделиране, УАСГ, София, България (www.dlab-uacg-bg.eu). 

Проведени са числени експерименти за трептящи системи с различни инерционни, еластични и 

дисипативни характеристики. За подобни системи е реализирана експериментална верификация на 

резултатите. Показано е влиянието на кофициента на сухо триене върху фактора на затихване при 

първа и втора форма на трептенията. Както динамичния модел, така и съответстващите му 

математичен, симулационен, анимационен и експериментален модел са отворени за допълнителни 

тела за получаване на дискретни системи с по-голям брой степени на свобода. 

 

[п04]  Pavlov, P. D. Evlogiev.  Factor of conformity in modular dynamic study of frame type constructions. 

11th. International Congress on engineering, design and Manufacturing. Sustainability and resilience 

approach (ICEDM2016),Barcelona, Spain. IJTEE - ICEDM2016 Fullpapers E-Book, p. 64 – 69. 

[п04]  Павлов, П., Д. Евлогиев. Коефициент на подобие при модулни динамични изпитвания на 

конструкции от рамков тип. 11th. International Congress on engineering, design and 

Manufacturing. Sustainability and resilience approach (ICEDM2016),Barcelona, Spain. IJTEE - 

ICEDM2016 Fullpapers E-Book, p. 64 – 69. 

The combined conducted analytical, numerical and experimental studies to specify the factor of 

conformity in modular dynamic tests of frame type constructions are presented in the current report. It is well 

known that experimental studies are carried out by creating scale models of the real systems based on linear, 

mass, inertia, elastic and other scales. Resulting characteristics, describing the dynamic behavior of the scale 

models, after multiplying by the corresponding modules provide information about the behavior of the real 

ones. The factors of conformity to the own circular frequency and the amplitude of the forced vibrations, 

caused by kinematic sinusoidal interference, are analytically deduced in the report. The factors are applicable 

to one bay, one story frame with rigid external and internal links. The theory of the Deflection method of the 

Structural mechanics is used in the analytical determination of the coefficients. The numerical verification of 

the accuracy of the coefficients is realized through the appropriate software for dynamic analysis of 

structures, working based on the finite element method. Approximate experimental verification of the 

deduced dependencies is done through dynamic analysis of two models by Stand for modular dynamic tests 

of structures, subjected on seismic impacts. Developed methodology for determining the coefficients of 

conformity can be used for other class structures, including those with limited or infinite number of degrees 

of freedom. 

В доклада са представени комбинирано проведените аналитични, числени и експериментални 

изследвания за определяне на коефициента на подобие при модулни динамични изпитвания на 

конструкции от рамков тип. Добре известно е, че експерименталните изследвания се провеждат чрез 

създаване на мащабни модели на реалните системи, основани на геометрични, масови, инерционни, 

еластични и други мащаби. Резултатните характеристики, описващи динамичното поведение на 

мащабните модели, след умножение по съответните модули дават информация относно поведението 

на реалните системи. Коефициентът на подобие за собствената кръгова честота и амплитудата на 

принудените трептения, причинени от кинематични синусоидални смущения  са аналитично изведени 

в доклада. Коефициентът е приложим за едноотворни едноетажни рамки с корави външни и вътрешни 

връзки. При определяне на коефициента е ползвана теорията на Деформационния метод на 

строителната механика. Числената проверка на точността на коефициента е реализирана чрез 

подходящ софтуер за динамично изследване на конструкциите, работещ на база Метод на крайните 

елементи. Приблизително експериментално изследване  на изведените зависимости е направено чрез 

динамичен анализ на два модела чрез Стенд за модулни динамични изпитвания на конструкции, 

подложени на сеизмични въздействия. Разработената методология за определяне на коефициентите на 

http://www.dlab-uacg-bg.eu/


подобие може да се използва за други класове конструкции – дискретни системи с по-голям брой 

степени на свобода или непрекъснати системи. 

 

[п05]  Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, G. Ivanova.  Modular approach in creating the matrix equations, 

describing the free vibrations of discrete plane systems. 11th. International Congress on engineering, 

design and Manufacturing. Sustainability and resilience approach (ICEDM2016), Barcelona, Spain. 

IJTEE - ICEDM2016 Fullpapers E-Book, p. 70 – 75. 

[п05]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Г. Иванова.  Модулен подход при създаване на матричните 

уравнения, описващи свободните трептения на равнинни дискретни системи. 11th. International 

Congress on engineering, design and Manufacturing. Sustainability and resilience approach 

(ICEDM2016), Barcelona, Spain. IJTEE - ICEDM2016 Fullpapers E-Book, p. 70 – 75. 

 A large part of present engineering structures are complex mechanical systems with a large number of 

degrees of freedom (DOF). Matrix mechanics and mathematical software for engineering calculations are 

basic tools in studying the dynamic behaviour of such systems. An inductive scientific approach to study the 

dynamic behavior of complex plane systems are available i n the research of this report. The conception of the 

approach is to examine the modules from simple systems with 2 DOF, composed of bodies performing simple 

motions (translation, rotation), interconnected by joints and elastic-viscous connections. The dynamic and 

mathematical models are constructed so, to be easily include into the models of more complex systems, 

composed of such simple modules. The inertial, elastic, dissipative matrices of the simple modules are 

composed in a form, that allows easy to form the matrix of the complex systems. The systems are open and 

can be supplemented with other bodies of the same kind, related to increasing the number of generalized 

coordinates and respectively the size of modular matrices in matrix equations. The matrices in the matrix 

differential equations, describing the motion of the systems (inertial, elastic, dissipative, etc.), are sparse 

matrices derived from the superimposition of modular matrices with a concentration of non-zero elements 

around the main diagonal. The lasts are very similar to the matrices of stiffness, in static and dynamic analysis 

of continuous systems with FEM, at an appropriate choice of the numbering of the nodes. 

Голяма част от съвременните инженерни конструкции са сложни механични системи с голям 

брой степени на свобода. Матричната механика и математическия софтуер за инженерни изчисления 

са основно средство за изследване динамичното поведение на такива системи. Един индуктивен 

научен подход при изследване динамичното поведение на сложни равнинни системи се разглежда в 

доклада. Идеята на подхода е да се изследват модули от прости системи с 2 степени на свобода, 

съставени от тела извършващи прости движения (транслация, ротация), свързани помежду си чрез 

ставни или еластично-вискозни връзки. Динамичните и математичните модели са съставени така, че 

лесно да се включват в моделите на по-сложни системи, съставен от такива прости модули. 

Инерционните, еластичните и дисипативните матрици на простите модули са съставени във форма, 

която позволява лесно вмъкване в съответните матрици на сложните материални системи. Системите 

са отворени и могат да бъдат допълвани с други тела от същия вид, свързано с увеличаване броя на 

обобщените координати и съответно на размерността на модулните матрици в матричните уравнения. 

Матриците в матричните диференциални уравнения, описващи движението на системите 

(инерционни, еластични, дисипативни) са разредени матрици, получени от наслагване на модулните 

матрици, с концентрация на ненулеви елементи  около главния диагонал. Последните много 

наподобяват матриците на коравина при статичен и динамичен анализ на непрекъснати системи с 

метода на крайните елементи при подходяща номерация на възлите. 

 

[п06]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Я. Данчева. Комбинирано механо-

математическо и числено изследване трептенията на материална точка. Годишник на УАСГ, 

2012,  Свитък VIII, с. 199-211. 

В статията са представени частични аналитични и числени резултати от работата през първата 

година по двугодишен научен проект в областта на принудените трептения на материални обекти. 

През първата година бе изследвано динамичното поведение на най-простия материален обект – 

материалната точка. Създадени бяха механични и математични модели за изследване на различните 

трептения на материална точка - свободни незатихващи, свободни затихващи, принудени незатихващи 

и принудени затихващи. Последният модел може да се разглежда и като обобщен механо-математичен 

модел за изследване на такива трептения. Решението на получените при създаването на 

математичните модели диференциални уравнения е извършено чрез компютърна симулация и числен 



експеримент на базата на създадена за целите програмна система в средата на MatLab. Резултатите 

при различни параметри на трептящата система и при различни начални условия са представени в 

графичен вид. 

 

[п07]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Я. Данчева. Числена и 

експериментална верификация на механо-математичните модели на праволинейните 

трептения на материална точка. Годишник на УАСГ, 2013, с. 247-257. 

В доклада са представени числени и експериментални резултати, свързани с проверка на 

механо-математичните модели за изследване на различните видове праволинейни трептения на 

материална точка. Проверени са съставените модели на свободни трептения при определени начални 

условия и принудени трептения при нулеви начални условия. Най-напред са показани резултатите от 

аналитичното решение на съставените диференциални уравнения на трептенията. Числената проверка 

на резултатите е направена чрез пряко или косвено интегриране в средата на MatLab, чрез създадени 

съответно програми и симулационни модели. Втора числена п роверка е направена на база MKE в 

средата на ANSYS чрез създаване на съответния динамичен модел. Най-накрая е извършена и 

експериментална проверка чрез конструиран стенд за изследване праволинейните трептения на 

материална точка. Показани са част от резултатите от аналитичното, и проверяващите ги резултати от 

численото и експерименталното решение за свободни затихващи и принудени незатихващи трептения 

при еднакви входни данни. Численото решение дава абсолютно съвпадение на резултатите, а 

експерименталното – приблизително. 

 

[п08]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Стенд  за изследване ъгловите 

трептения на тяло във вертикалната равнина. Конф. "ЮМНТК 65 години ХТФ/УАСГ и 15 

години Немскоезиково обучение". Годишник на УАСГ, 2014, том 47, св. VIII-B, с. 151-158. 

Докладът е свързан с представянето на конструиран Стенд за изследване ъгловите трептения на 

тяло във вертикалната равнина. Работата по стенда е последния етап по едно комбинирано изследване 

на този вид трептения – аналитично, числено и накрая експериментално.Основните елементи на 

стенда са следните: трептящ във вертикалната равнина прът във форма на тръба с диаметър 20-30 мм, 

който се поддържа от хоризонтални еластично-вискозни комплекти. По височината на пръта се 

разполагат тежести, които моделират концентрирани маси. Чрез специално разработена система от 

електромотор, редуктор и перфориран диск, закрепени към стенда, могат да се симулират силови и 

кинематични смущения с различна амплитуда и честота. Свободните и принудени ъгловите вибрации 

на пръта, спрямо положението на устойчиво равновесие, могат да се следят визуално по ъглова скала. 

Същите се измерват и от ъглов датчик, който предава сигнала към осцилоскоп, а от там към компютър 

за обработка, анализ и печат на резултатите. Стендът е отворена система и може да се променят 

отделни части от него с цел подобряване на функциите му. Изследванията в доклада са част от група 

аналитични, числени и експериментални разработки, свързани с разкриването на нова динамична 

лаборатория в университета. 

 

[п09]  Павлов, П., Д. Евлогиев. Оптимизиране параметрите на стенд за модулни динамични 

изпитвания на конструкции от рамков тип. Конф. "ЮМНТК 65 години ХТФ/УАСГ и 15 

години Немскоезиково обучение". Годишник на УАСГ, 2014, том 47, св. VIII-B, с. 223-230. 

В доклада се описани някои предварителни механо-математически изчисления по 

проектирането и конструирането на Стенд за модулни динамични из питвания на реални конструкции 

от рамков тип. Последният се моделира на база усреднени физико-механични мащаби - геометрични, 

инерционни, силови, еластични и др. Стендът ще позволява определяне на собствени и демпферирани 

честоти и периоди, получаване на зависимостите на премествания, скорости, ускорения от времето и 

др. След това с помощта на съответните модули (реципрочните стойности на мащабите) се определят 

същите честотни и кинематични характеристики на реалните конструкции. Стендът позволява 

дефиниране на различни по вид силови и кинематични въздействия върху разглежданите модели. 

Оптимизирането на параметрите на стенда се отнася до геометричните характеристики, т.е. в какви 

граници да се променят габаритните му размери, до еластичните и дисипативните характристики - т.е. 

какви пружини и демпфери да ограничават движението му и др. Изследванията в доклада са част от 



група аналитични, числени и експериментални разработки, свързани с разкриването на нова 

динамична лаборатория в университета. 

 

[п10]  Дракалиев, П., А. Дойчева, П. Павлов, Ст. Иванова, З. Хаджийски. Представяне на дейност Д1: 

Обучения, свързани с използването на ИКТ в преподавателската работа. Годишник на УАСГ, 

2015, том 47, св. IV, с. 15-23. 

Представени са резултатите от една от дейностите, реализирана в рамките на проект 

BG051PO001-3.1-0016 „Кариерно израстване и повишаване квалификацията на академичния състав в 

УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС. По дейност Д1 (Обучения, свързани с използване на ИКТ в 

преподавателската работа) бяха проведени общо 11 курса, който завършиха 123 участници. Курсовете 

бяха специализирани – за работа с приложения от пакета MS Office (PowerPoint, Excel, Word), 

компютърна графика (AutoCAD), MATLAB и програмния език Visual Basic (VBA). Обученията, 

проведени по дейност Д1 осигуриха знания и умения у академичния състав, необходими за 

презентиране на лекционния материал и изнасяне на доклади на научни форуми, по-ефективна  

комуникация със и визуализация за студентите, дипломантите и докторантите. Те ще допринесат за 

по-ефективно моделиране, числено симулиране и анализи в научно-изследователската дейност. 

 

[п11]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Трептения на тяло с една неподвижна  

точка - числено изследване и експериментална проверка на резултатите. Годишник на УАСГ, 

2015, том 48, св. В,  с. 43-52. 

В доклада се изследва динамичното поведение на трептяща във вертикалната равнина система 

чрез различни възможности на програмният пакет Matlab/Simulink, програмната система Ansys и 

експериментално - чрез конструиран за целта стенд. Системата се състои от вертикален ставно 

подпрян прът, концентрирани маси и хоризонтални еластично вискозни комплекти, разположени по 

височината на пръта. Съставена е в средата на програмната система Matlab програма за пряко 

интегриране на диференциалното уравнение на движение на системата. Чрез основния тулбокс за 

символно моделиране - Simulink e съснавен симулационен модел за изследване на същите трептения. 

На база възможностите на най- новата версия на програмата е съставен модел за анимация на 

трептенията. Чрез графичната среда Matlab/guide разработен и GUI - графичен потребителски 

интерфейс на движението. В средата на програмната система за статичен и динамичен анализ Ansys e 

създаден динамичен модел на същите трептения. Последния етап от едно комбинирано - теоретично, 

числено и експериментално изследване е експерименталното изследване, чрез конструирания Стенд за 

изследване вертикалните ъглови трептения на тяло с една неподвижна точка. Моделите, които 

позволяват решаването на различни динамични задачи са проверени и сравнени, чрез изследване на 

принудени незатихващи трептения от кинематично смущение при нулеви начални условия. 

 

[п12]  Павлов, П., Д. Евлогиев. Дискретно моделиране на непрекъснати системи – числено и 

експериментално съответствие. Годишник на УАСГ, 2016, том 49, брой 4,  с. 119-128. 

В доклада се изследва динамичното поведение на трептяща в хоризонтално направление 

равнинна конструкция - конзола тип обърнато махало. Доклада има за цел да установи съответствието 

на резултатите получавани при различните типове динамичен анализ за този тип конструкция. За 

верификацията на резултатите са разгледани решенията на съответния динамичен проблем 

посредством методологията на Теоретичната механика, Строителната статика, софтуерни продукти 

работещи на базата на крайните елементи Ansys и SAP2000 и експериментално съответствие. В 

изследването са засегнати свободните и принудените трептения на система та. Същността на доклада 

се състои в намиране на разликата, грешката и оценката различните методи определящи динамичните 

характеристики на конструкцията. Реалната конструкция представлява билборд който следва при 

своята експлоатация да бъде натоварван със статични и динамични въздействия от различен характер. 

При изследване на тялото посредством методологията на Теоретичната механика тялото се изследва 

като безкрайно кораво като се работи с еквивалентна коравина на хоризонтално преместване, при 

Строителната статика тялото бива разглеждано с действителните характеристики на своето напречно 

сечение, но търпи ограничения от гледна точка на подробно задаване на геометрията. При 



изследванията на база на FEМ при SAP2000 имаме възможността да дефинираме подробно материал и 

геометрия на конструкцията като конструкцията се моделира с Beam елементи. При решението на 

база на софтуерен продукт Ansys имаме възможност да моделираме конструкцията с пространствени 

елементи, чиято дискретизация можем да избираме свободно. Последният етап от едно комбинирано - 

теоретично, числено и експериментално изследване е експерименталното изследване, чрез 

конструирания стенд за изследване динамичните характеристики на мащабни модели на различни 

видове конструкции. 

 

[п13]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Д. Евлогиев, Г. Иванова. Динамично изследване на един клас 

равнинни системи с краен брой степени на свобода – аналитично решение. Годишник на 

УАСГ, 2017, том 50, брой 3,  с. 87-95. 

Аналитичният етап на един индуктивен научен подход за изучаване на динамичното поведение 

на сложни равнинни системи е представен в доклада. Идеята на подхода е да се изследват модули от 

прости системи с две степени на свобода, съставени от тела, извършващи прости движения 

(транслация, ротация), свързани помежду си чрез ставни или еластично вискозни връзки. 

Динамичните и математичните модели са съставени така, че лесно да се включват в моделите на по-

сложни системи, съставени от такива прости модели. Инерционната, еластичната и дисипативната 

матрица на простите модули са съставени във форма, която позволява лесно формиране на 

съответните матрици на сложните системи. 

 

[п14]  Павлов, П. Стенд за модулни изследвания на малките трептения на равнинни дискретни 

системи.  Конф. "75 години УАСГ". Годишник на УАСГ, 2018, том 51, брой 2,  с. 59-64. 

Докладът е свързан с представянето на Стенд за модулни изследвания на малките трептения на 

равнинни дискретни системи. Работата е последният етап на комбинираното изследване на този вид 

трептения – аналитично, числено и накрая експериментално. Основните елементи на стенда са 

следните: две или повече транслационно движещи се метални тела и два или повече, ротиращи около 

тях във вертикалната равнина, метални пръти. Чрез линейни затворени лагери са реализирани външни 

връзки само върху транслационно движещите се тела. Вътрешните връзки между транслационно 

движещите се тела са еластично вискозни, а между транслационно и ротационно движещите се – 

ставни. Стендът позволява да се реализира всеки от познатите видове малки трептения на равнинни 

дискретни системи – свободни (незатихващи и затихващи) и принудени (незатихващи и затихващи) 

трептения. Смущенията, предизвикващи принудени трептения, се симулират чрез стъпков мотор, 

управляван с хардуерна система, включваща компютър, драйвер и контролер. Кинематичните 

характеристики на трептенията се получават на база видеозаснемане на движението с високо-

технологична камера и обработка в реално време на отделните кадри на видео файла в средата на 

програмната система Matlab, а също и с инструменти за обработка на снимки и видео Image Proceeding 

Toolboxes. 

 

[п15]  Павлов, П. Експериментален модул за изследване на движението на стандартен коляно-

мотовилков механизъм. Конф. "75 години УАСГ". Годишник на УАСГ, 2018, том 51, брой 2,  

с. 51-57. 

В настоящия доклад е описан конструирания Експериментален модул за изследване на 

движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм. Модулът се прикачва към Стенд за 

модулни изследвания на малките трептения на равнинни дискретни системи. Експерименталният 

модул включва тяло, извършващо ротация около неподвижна точка, равнинно движещ се прът и 

линеен лагер, моделиращ транслационно движещо се тяло. Вътрешните връзки между трите тела в 

механизма са ставни. Модулът позволява допълнително прилагане на еластична външна връзка към 

транслационно движещото се тяло. Ползва се задвижващата система на основния стенд, включваща 

стъпков мотор, компютър, драйвер и контролер. За снемане на кинематичните характеристики на 

движението отново се ползва записващата система на основния стенд. Разработена е компютърна 

програма в средата на Matlab за управление на стъпковия мотор, който завърта ротационно 

движещото се тяло по зададен от потребителя закон. Работата по проектирането и конструирането на 

експерименталния модул е част от едно пълно изследване на този характерен за техниката механизъм, 



включващо числена (анимация и графичен интерфейс в средата на Matlab) и експериментална 

визуализация. 

 

[п16]  Павлов, П. Динамично изследване на един клас равнинни системи с краен брой степени на 

свобода – числено решение и експериментална реализация. Годишник на УАСГ, 2018, том 51, 

брой 4, (под печат). 

Етапите на численото решение и експерименталната реализация, които следват аналитичните 

изследвания са представени в настоящия доклад. Числените изследвания се провеждат на база 

обобщен динамичен модел на равнинна система от 6 тела – три транслационно движещи се, и три 

ротиращи около тях. Съставен е симулационен модел на трептящата система на база математичен 

модел в матрична форма. Експериментални изследвания са реализирани за система от три тела – две 

транслации и една ротация около второто тяло. Преди провеждането на натурните експерименти са 

проведени достатъчно числени с данните от експерименталния модел. В доклада са дадени част о 

резултатите от числените резултати и снимки на експерименталния модел. Настоящото изследване е 

заключителен етап от работата по двугодишен научен проект в областта на динамиката на трептящи 

дискретни системи. 

 

[п17]  Иванов, А., П. Павлов. Модел на железен път за идентифициране коефициента на еластичност 

в контактните точки с колоосите. Механика на машините, бр. 56(2005), с. 38-41. 

Проблемът с идентифициране коефициентите на еластичност в контактните точки между 

колооси и релси от системата „вагон-железен път“ е разгледан в настоящата статия. За целта с 

помощта на Метода на крайните елементи (МКЕ) е създаден модел на железния път. Пътят е 

разгледан като релсо-траверсна скара, съставена от гредови елементи, лежаща върху триспластна 

земна основа, моделирана като равнинни елементи. Първите два пласта са баластовата призма и 

пясъчната възглавница и са приети със стандартните за ж.п. мрежата в България физико-механични 

параметри. За параметри на земното легло под тях са заложени усреднени стойности за петте най-

често срещани почви у нас. Вертикалните и хоризонталните коефициенти на еластичност се 

изчисляват като реципрочни стойности на преместванията от единични сили, приложени върху 

релсите. Сравнени са изчислените стойности на коефициентите с тези, получени от литературни 

справочници и други източници. 

 

[п18]  Nedev, V., P. Pavlov, S. Lilkova-Markova. Investigation of free vibrations in the case of two models 

of cables. Mechanics, Transport, Communication, issue 1, 2011, article 0484, p. UK-1.1 – UK-1.5. 

[п18]  Недев, В., П. Павлов, С. Лилкова-Маркова. Изследване на свободните трептения в случая на 

два модела на въже. Механика, Транспорт, Комуникации, брой 1, 2011, доклад 0484, с. BG-1.1 

– BG-1.5. 

It is known that the deformable solid body is an object of research of Strength of Materials, and the 

absolutely solid body is within the scope of Theoretical Mechanics. Very often practical tasks of deformable 

solid mechanics can be disclosed through the methods of Theoretical Mechanics. Such a method is used in the 

article investigating the eigen vibrations of a flexible pullable rope. The rope is on two fixed supports, and it 

is divided into an equal number of elements forming a multiangle. The weight of the rope is also taken into 

account. Adopting the Strength of Materials approach the elements are linearly deformed and they are linked 

to each other by non-elastic supports. The eigen frequencies of the free vibrations are found using Lagrange’s 

equations of second order and the element elongation can be detected via the potential energy of deformation 

To apply the methods of Theoretical Mechanics, another model is investigated– a multi-angle with absolutely 

solid elements connected by elastic supports. Their elasticity coefficient can be found through an equation of 

the potential energy of deformation involved in the two models. 

Известно е, че деформируемото твърдо тяло е предмет на изследване в Съпротивление на 

материалите, докато в Теоретичната механика се разглежда абсолютно твърдо тяло. Често 

практически задачи от механиката на деформируемото твърдо тяло могат да се изследват с методите 

на Теоретичната механика. Такива методи са приложени в настоящата статия за свободните трептения 

на гъвкаво неразтегливо въже. Въжето е подпряно на две неподвижни ставни опори и е разделено на 

равен брой елементи, образуващи начупена линия. Теглото на въжето е също взето пред вид. 



Приемайки подхода на Съпротивление на материалите елементите са линейно деформируеми и са 

свързани един с друг с нееластични опори. Кръговите честоти на свободните трептения са определени 

след прилагане на уравненията на Лагранж от втори ред. Удължението на елементите е намерено чрез 

потенциалната енергия на деформацията. За прилагане на методите на Теоретичната механика е 

изследван друг модел съвкупност от абсолютно корави елементи, свързани с еластични опори. 

Техният коефициент на еластичност може да бъде определен от уравнението за потенциалната 

енергия на деформацията за двата модела. 

 

[п19]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Ю. Кехайова. Прецизиране параметрите на стенд за 

изследване принудените трептения на материална точка. Известия на Технически университет, 

Габрово, том 43, 2012, с. 23-26. 

В доклада се представят необходимите аналитични изчисления, свързани с конструирането на 

стенд за натурни изследвания трептенията на материална точка. Стендът се състои тяло, закрепено с 

пружина и демпфер , симулатор на кинематични и силови смущения, акселерометър за измерване на 

ускоренията и виброметър за изследване на преместванията на трептяща материална точка. Чрез 

подходящ цифров преобразовател резултатите се трансформират в цифров сигнал за анализ, 

обработка и печат чрез свързана към стенда компютърна конфигурация. Уточняват се еластичните и 

геометричните характеристики на използваните пружини, вискозните параметри на демпферите, 

честотата на въртене на електромотора за симулиране на смущенията. Определя се диапазона иня 

ускоренията които може да получава точката за да се подбере подходящ акселерометър и диапазона 

на амплитудите на точката – за подходящ вибромер. Същите диапазони се отчитат и при избора на 

цифровиа преобразовател. Всички параметри и граници на изменението им се уточняват чрез 

разглеждане на опростен динамичен и математичен модел на трептящата точка. 

 

[п20]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, С. Донева. Параметри на Стенд  за изследване 

ъгловите трептения на тяло, ротиращо във вертикалната равнина - избор и граници на 

изменение. Механика на машините, бр. 114(2016), с. 52-56. 

Докладът е свързан с провеждането на някои предварителни аналитични изчисления и числени 

експерименти, свързани с проектирането и конструирането на Стенд за изследване ъгловите 

трептения на тяло във вертикалната равнина. За определяне на параметрите на отделните елементи на 

стенда са разработени динамичен и математичен модел на трептящата система и съответния 

симулацианен  модел в средата на Simulink. Освен аналитично-числените проучвания, представени в 

доклада, при избора на тези елементи се отчитат и някои технологични и финансови ограничения.  

Изследванията в доклада са част от група аналитични, числени и експериментални разработки, 

свързани с разкриването на нова динамична лаборатория в УАСГ - София. 

 

[п21]  Павлов, П. Динамичен и математичен модел на експериментално реализуема трептяща 

дискретна система. Механика на машините, бр. 120(2018), с. 38-41. 

Докладът е свързан с провеждането на някои предварителни аналитични изследвания, свързани 

с проектирането и изработката на Стенд за изследване малките трептения на равнинни дискретни 

системи. Експерименталната установка и провеждането на експериментални изследвания на нея е 

последния етап от едно комбинирано (аналитично, числено и експериментално) изследване 

динамиката на един клас равннини дискретни системи. Установката трябва да бъде съобразена с 

габаритните размери на стенда, които са предвидени както при останалите налични до момента 

стендове в Лабораторията за числено и експериментално динамично моделиране при УАСГ – 

700/500/1300 mm. На ниво 900 mm се предвижда разполагане на система от транслационно движещи 

се тела, свързани с еластично -вискозни връзки. Към някои от телата може да се добавят тела, 

извършващи ротационни трептения около хоризонтална, минаваща през масовия център на 

транслационно движещите се тела ос. В доклада е разработен динамичен и математичен модел на 

възможна за реализиране дискретна трептяща система и производните от нея модулни модели. 

Параметрите на стенда, които следва да се прецизират на база разработените в доклада модели са 

масите на телата, коефициентите на еластичност на пружините, коефициентите на линейно 

съпротивление на демпферите, характеристиките на смущенията за реализиране на принудени 



трептения и др. 

 

[п22]  Павлов, П. Числени изследвания на трептенията на експериментално реализуеми модулни 

дискретни системи. Механика на машините, бр. 120(2018), с. 42-45. 

Докладът е свързан с провеждането числени изследвания на динамичното поведение на два 

прости типа трептящи дискретни системи. Първата система се състои от две транслационно трептящи 

тела, с еластична връзка между тях . Втората е познатата от механиката система тип “елиптично 

махало“, състояща се от транслационно трептящо тяло и безтегловен прът с концентрирана маса в 

края, ротиращи около тялото. Двата типа прости трептящи системи са наречени „модулни“, тъй като 

често те са съставна част от сложните такива. Числените изследвания са реализирани в графичната 

среда за математични пресмятания – SIMULINK. Съставени са модулни симулационни модели за 

изследване трептенията на двете системи. Целта на математическите изследвания е да се прецизират 

параметрите на системите – геометрични, инерционни, еластични, дисипативни, така, че трептенията 

да бъдат експериментално реализуеми. Движението (трептенето), което се наблюдава, трябва да е 

съобразено с възможностите на стендовата установка, която се предвижда да се проектира и 

конструира. Основното ограничение, което тя налага са габаритите на изменение на преместванията в 

план -700/500 mm. Изследванията в доклада са численият етап на едно комбинирано изследване, 

включващо аналитични, числени и експериментални изследвания. 

 

[п23]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Я. Данчева.  Стенд за експериментално изследване 

праволинейните трептения на материална точка. Конф. „МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади 

МЮНПК УАСГ 2012, том 4, с. 261-266. 

Докладът е свързан с представянето на конструиран стенд за експериментално изследнане 

праволинейните трептения на материална точка. Работата по стенда е последния етап по едно 

комбинирано изследване на този вид трептения – аналитично, числено и накрая експериментално. 

Основните елементи на стенда са следните: трептящо в неподвижна прозрачна тръба тяло, което се 

поддържа от еластично-вискозен комплект, състоящ се от пружина и демпфер. Чрез перфориран диск, 

въртящ се от електромотор и редуктор, закрепени към стенда, могат да се симулират силови и 

кинематични смущения с различна амплитуда и честота. Преместването на трептящото тяло спрямо 

положението на устойчиво равновесие при свободните трептения, предизвикани от начално 

преместване и принудените трептения могат да се следят визуално по линейна скала, закрепена към 

прозрачната тръба. Същите се измерват и от виброметър, който предава сигнала към компютър за 

обработка, анализ и печат на резултатите. Стендът е отворена система и може да се променят отделни 

части от него с цел подобряване на функциите му. 

 

[п24]  Лилкова-Маркова, С. П. Павлов, Б. Наков, Ю. Кехайова. Обобщен динамичен модел на 

малките трептения на ротационно, движещо се във вертикалната равнина, тяло. Конф. 

„МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, с. 117-122. 

Докладът е част от работата по двугодишен научен проект в областта на трептенията на 

материални обекти. Разгледано е тяло, което може да извършва малки ъглови трептения при своето 

ротационно движение във вертикалната равнина. Динамичния модел наподобява физично махало, 

обърнато нагоре, като на различни нива по височината на тялото е възможно прилагането на 

концентрирани маси. Устойчивото вертикално равновесно положение се осигурява от винтова 

пружина и комплект напречни линейни пружини, разположени на различни нива по височината на 

тялото. Същите поддържат трептенията при различни отклонения от равновесното положение. 

Затихване на трептенията е налице вследствие подобно разположени ъглов и линейни демпфери. 

Принудени трептения могат да се предизвикат от напречни хармонични сили, които моделират 

ветрово въздействие, хармонични премествания на неподвижната точка, моделиращи сеизмични 

въздействия и инерционни смущения, които могат да се предизвикат от въртене на неуравновесени 

маси. Математичният модел е изведен чрез уравненията на Лагранж от ІІ род. 

 

[п25]  Павлов, П., С. Донева. Определяне членовете на диференциалните уравнения, описващи 



движението на един клас механични системи чрез линии на влияние. Конф. „МЮНПК УАСГ 

2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, с. 129-134. 

От Строителната механика е известно, че линиите на влияние са диаграми, показващи как се 

изменя една статична величина при налични положения на подвижна единична сила по пътя на 

конструкцията. Понякога възниква въпросът могат ли такива диаграми да се построят не само за 

статични величини, но и за характеристики, свързани с движението на механичните системи – 

еластични, инерционни, дисипативни, силови. В доклада е предложено използването на такива линии 

на влияние за определяне на обобщения инерционен, дисипативен и еластичен коефициент 

(коефициентите пред обобщените ускорение, скорост и координата), както и за обобщената сила от 

диференциалните уравнения на трептенията на един клас механични системи. Чрез една единствена 

линия на влияние по отношение на произволна обобщена координата може да се определят тези 

коефициенти. Те се изразяват като функция на съответните инерционни, дисипативни, еластични и 

силови характеристики на всяко тяло от механизма и ординатите от линията на влияние. 

 

[п26]  Наков, Б., П. Павлов, С. Донева. Аналитично и числено линеаризиране на свободните 

праволинейни трептения на материална точка при наличие на сили на сухо триене. Конф. 

„МЮНПК УАСГ 2012“. Сб. доклади МЮНПК УАСГ 2012, том 4, стр. 197-202. 

Както е известно от теорията на механичните трептения, наличието на сили на сухо триене води 

до нелинеен характер на диференциалните уравнения, описващи движението на трептящите системи 

върху които те са приложени. Решението на такива диференциални уравнения обикновено се 

извършва числено, чрез някои от познатите ни програмни пакети в областта на математиката. В 

доклада е направен опит за аналитична линеаризация на нелинейните трептения чрез еквивалентна 

замяна на сухото триене с хидравличен демпфер с линеен коефициент на съпротивление. 

Еквивалентността се основава на еднакъв фактор на затихване при двата динамични модела – 

нелинеен и линеен. Представени са и резултати при едни и същи кинематични характеристики на 

движение на трептящата точка, получени с единия и другия модел, потвърждаващи тяхната 

взаимозаменяемост. Аналитично получените резултати с двата модела се сравняват и с резултати, 

получени от численото решение на идентични механо-математични модели решени в средата на 

MATLAB. 

 

[п27]  Павлов, П., Вертикална структура на обучението по Теоретична механика. Сборник Конф. 

„ЮНК 65 години УАСГ 2007“. Електронен сборник доклади „ЮНК – 65 години УАСГ“, 

секция „Механика“, докл. 011. 

Почти всички курсове по Теоретична механика са съставени в три раздела – Кинематика, 

Статика и Динамика, които се изучават в два семестъра. Във всеки раздел се разглежда 

последователно движението (покоя) на материална частица, идеално твърдо тяло и материална 

система. Такава структура на обучение условно може да се приеме за хоризонтална. Най-често в 

първия семестър се изучава Кинематика и Статика, а във втория – Динамика. В настоящия доклад се 

предлага разделите в дисциплината да бъдат: (Теоретична) Механика на частица, Механика на 

абсолютно твърдо тяло, Механика на материална система. Във всеки от разделите ще се изучава 

последователно Кинематика, Статика и Динамика на отделния материален обект. Такава структура на 

обучението условно може да се нарече вертикална. С оглед на часовете за дисциплината в двата 

семестъра през първия може да се изучават първите два раздела, а във втория – третия раздел. 

Направено е сравнение на двете структури и са показани техните предимства и недостатъци. Дадени 

са подходящи примери и таблици за илюстрирането им. 

 

[п28]  Павлов, П., А. Дойчева. Геометричен синтез на подпирането на тяло в равнината при наличие 

на фрикционна връзка. Сборник Конф. „ЮНК 65 години УАСГ 2007“. Електронен сборник 

доклади „ЮНК – 65 години УАСГ“, секция „Механика“, докл. 012. 

В настоящия доклад се разглежда статиката на равнинно тяло, движението на което се 

ограничава от прътова и фрикционна връзка. Активната система сили, приложени върху тялото се 

уравновесява от реакцията на прътовата връзка и нормалната сила и силата на триене на 



фрикционната връзка. Последните, както е известно, имат съответно едностранен и ограничено 

двустранен характер. Нормалната сила трябва да е по голяма от нула, а големината на силата на 

триене да е в определени граници. Променлива при синтеза на подпирането на тялото е наклона на 

фрикционната връзка, а при необходимост и наклона на прътовата връзка. Показано е как трябва да 

бъде ориентирана фрикционната връзка за получаване на максимална нормална сила (в този случай се 

получава нулева стойност на силата на триене). Получени са формули за ориентация на връзката при 

предварително зададено отношение между тангенциалната и нормалната компонента на пълната и 

реакция. С подходящ пример за покой на тяло в равнината е проверена верността на получените 

формули. 

 

[п29]  Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, B. Nakov, J. Dancheva. Application of the new Achievements in the 

Simulating and Measuring Apparatus for the Construction of a Stand for Study Vibrations of a 

particle. Сборник на Строително-Архитектурен факултет на Университета в Ниш, Сърбия бр. 

26, 2011, с. 81-89. 

[п29]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, Б. Наков, Я. Данчева. Приложение на новите постижения в 

симулационната и измервателна апаратура при конструиране на Стенд за изследване 

трептенията на материална точка. Сборник на Строително-Архитектурен факултет на 

Университета в Ниш, Сърбия бр. 26, 2011, с. 81-89. 

The report is connected with part of the preparatory work on construction of a stand for study the 

dynamic behaviour of vibratory particle (material point). The stand will be closed system consisting of 

computer configuration for setting of a digital signal interference – digital converter for transforming the 

signal in a geometric and power interference – vibratory body, as a model of a particle - accelerometer for 

measurement of accelerations and vibrometer for displacements – converter for the return of the signal in 

digital – same computer configuration for analysis and processing of the results. In the report is considered 

the new achievements in the field of digital converters and of the apparatuses for setting disturbance and a 

record of the behavior of the oscillating particle. These innovative aids are compared with the real, which 

team that work out the stand can afford. 

Докладът е свързан с част от подготвителната работа по конструирането на стенд за изследване 

динамичното поведение на трептяща материална точка. Предвижда се стендът да е затворена система 

състояща се от компютърна конфигурация за задаване на цифров сигнал на смущенията – цифров 

преобразовател за трансформиране на сигнала в геометрични и силови смущения – трептяща 

материална точка -  акселерометър за измерване на ускоренията и виброметър за преместванията – 

преобразовател за връщане на сигнала в цифров – същата компютърна конфигурация за анализ и 

обработка на резултатите. В доклада се разглеждат новите постижения в областта на цифровите 

преобразователи и на апаратура за задаване смущение и тази за запис на поведението на трептящата 

точка. Тези иновационни помощни средства се сравняват с реално използваните, които колективът, 

разработващ стенда може да си позволи. 

 

[п30]  Lilkova-Markova, S., P. Pavlov, D. Evlogiev. Study the dynamic behavior of the box of precision 

measuring equipment, attached by container to vibrating base. VI Int. conf. „Industrial Engineering 

and Environmental protection 2016 (IIZS 2016)“, Zrenjanin, Serbia. IIZS 2016 Proceedings – p. 290-

295. 

[п30]  Лилкова-Маркова, С., П. Павлов, Д. Евлогиев. Изследване динамичното поведение на кутия с 

прецизно измерващо оборудване, прикрепена чрез контейнер към вибрираща основа. VI Int. 

conf. „Industrial Engineering and Environmental protection 2016 (IIZS 2016)“, Zrenjanin, Serbia. 

IIZS 2016 Proceedings – p. 290-295. 

This report explores the dynamics of the box of measuring equipment for non-mechanical 

measurements, which in certain cases performs high-frequency vibrations. The vibrations with larger 

amplitudes and accelerations and related with them inertia forces may influence to the measurement 

precision. To determine the limits of change of these characteristics and to recommend measures for their 

limitation was done study of the system box measuring equipment, container for storing and vibrating base. 

The dynamic model for study of the system consists of two mases, modelling respectively the box and 

container, with elastic-viscous connection between them. The link between first mass and vibrating base is 

elastic-viscous, too. The mathematical model of the vibrating structure is a system of two inhomogeneous 

differential equations with two unknown accelerations, derived by the method of Lagrange of the second 



order. The solution of the system of the differential equations is realized in geometric environment for solving 

of such systems MATLAB/SIMULINK. Finally has been conducted experimental research of the problem. 

This was done through use of Stand for modular dynamic testing of the construction, subjected on seismic 

impact. The stand is part of the experimental base of the Lab for numerical and experimental dynamic 

modelling, one of the big labs at the UACEG, Sofia, Bulgaria. Based on the combined study were made 

recommendations on and variability of the characteristics of connections, depending on the magnitude of the 

masses and characteristics of the external impact. 

В доклада се изследва динамиката на кутията на измервателно оборудване за немеханични 

измервания, които в някои случаи извършват високочестотни вибрации. Вибрациите с по-големи 

амплитуди и ускорения и свързаните с тях инерционни сили могат да повлияят на точността на 

измерването. За определяне на границите на промяна на тези характеристики и за препоръчване на 

мерки за тяхното ограничаване е направено проучване на системните измервателни уреди, контейнера 

за съхранение и вибрираща основа. Динамичният модел за изучаване на системата се състои от две 

маси, моделиращи съответно кутията и контейнера, с еластично-вискозна връзка между тях. Връзката 

между първата маса (контейнера) и вибриращата основа е еластично-вискозна. Математическият 

модел на вибриращата структура е система от две нехомогенни диференциални уравнения с две 

неизвестни ускорения, получени по метода на Lagrange от втория ред. Решението на системата на 

диференциалните уравнения се реализира в геометрична среда за решаване на такива системи 

MATLAB / SIMULINK. Накрая са проведени експериментални изследвания на проблема. Последните 

бяха проведени чрез използване на Стенд за модулни динамични изпитвания на конструкции, 

подложени на сеизмично въздействие. Стендът е част от експерименталната база на Лабораторията за 

числено и експериментално динамично моделиране, една от големите лаборатории в УАСГ, София, 

България. Въз основа на комбинираното проучване бяха направени препоръки за промяната на 

характеристиките на връзките, в зависимост от мащабите на масите и характеристиките на външното 

въздействие. 

 

[п31]  Pavlov, P., S. Lilkova-Markova. Experimental model for study dynamic behaviour of internal 

furnishing in seismic impacts. VII Int. conf. „Industrial Engineering and Environmental protection 

2017 (IIZS 2017)“, Zrenjanin, Serbia. IIZS 2017 Proceedings – p. 261-265. 

[п31]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова. Експериментален модел за изследване на вътрешно 

оборудване при сеизмични въздействия. VII Int. conf. „Industrial Engineering and Environmental 

protection 2017 (IIZS 2017)“, Zrenjanin, Serbia. IIZS 2017 Proceedings – p. 261-265. 

This report explores an experimental study of the dynamic behavior of the standard internal furnishing 

in seismic impacts. The furnishing is located in a two-story building. To realize the experiments is used Stand 

for modular dynamic testing of constructions, subjected on seismic impacts. The latter is part of the 

experimental base of the Lab for numerical and experimental dynamic modelling – UACEG, Sofia, Bulgaria. 

The stand allows simulation of seismic effects on scale 1:10. The experimental model of the building and its 

furnishings are made on the same geometric scale. The model of the vibrating building is made of steel and of 

the furniture - of wood. The connection between the furniture and the building as elements of the vibrating 

system with three degrees of freedom can be frictional or rigid on the floor. The model also allows for a rigid 

connection of the vertical panels of the furniture with the walls of the building. The seismic impacts are 

realized through the control system of the stand, which consists of a stepper motor, a driver and a controller. 

The controller is connected to a computer and is managed through a specially created program in Matlab 

environment. The results of the experiments are received through a system of light sensors that return the data 

back to the computer for processing and analysis. The report describes the individual elements of the 

experimental model and their linking in an experimental system. Concrete results of conducted experiments 

and their analysis are the subject of subsequent publications. 

Този доклад изследва експериментално изследване на динамичното поведение на стандартното 

вътрешно обзавеждане при сеизмични въздействия. Обзавеждането е разположено в двуетажна 

сграда. За реализиране на експериментите се използва Стенд за модулни динамични изпитвания на 

конструкции, подложени на сеизмични въздействия. Последният е част от експерименталната база на 

лабораторията за числено и експериментално динамично моделиране - УАСГ, София, България. 

Стендът позволява симулиране на сеизмични ефекти при мащаб 1:10. Експерименталният модел на 

сградата и нейното обзавеждане са направени в същия геометричен мащаб. Моделът на вибриращата 

сграда е изработен от стомана, а мебелите - от дърво. Връзката между мебелите и сградата като 

елементи на вибриращата система с три степени на свобода може да бъде триеща или твърда към 



пода. Моделът също така позволява твърдо свързване на вертикалните елементи на мебелите със 

стените на сградата. Сеизмичните въздействия се реализират чрез системата за управление на 

движението на стенда, която се състои от стъпков двигател, драйвер и контролер. Контролерът е 

свързан с компютър и се управлява чрез специално създадена програма в средата на MATLAB. 

Резултатите от експериментите се получават чрез система от светлинни сензори, които връщат 

данните обратно към компютъра за обработка и анализ. Докладът описва отделните елементи на 

експерименталния модел и тяхното свързване в експериментална система. Конкретните резултати от 

проведените експерименти и техният анализ са предмет на следващи публикации. 

 

[п32]  Lilkova-Markova, S., P. Pavlov, B. Nakov, J. Dancheva. Geometrical Simplifications in the General 

Model of the Small Angular Vibrations of Body, Rotary in the Vertical Plane. Conf. "AGMP-8 Brno 

2012", Brno, Czech Republic. AGMP-8 Brno 2012 - Collection of abstracts, p. 20. 

[п32]  Лилкова-Маркова, С., П. Павлов, Б. Наков, Я. Данчева. Геометрични опростявания при 

създаване на обобщения динамичен модел на малките ъглови трептения на тяло, ротиращо във 

вертикалната равнина. Conf. "AGMP-8 Brno 2012", Brno, Czech Republic. AGMP-8 Brno 2012 - 

Collection of abstracts, p. 20. 

The report examined the geometrical simplifications that need to be made in constructing the dynamic 

and mathematical model of small vibrations of rotating moving body in a vertical plane. The main 

simplifications are related to determination of the vertical and horizontal displacements of a various point of 

the rod. Other simplifications are made in determination the relation between of the elastic-viscous 

characteristics of real sloped rope, supporting real constructions, and the characteristics of the equivalent 

horizontal elastic-viscous kit, applied to the road. Simplifications were made and in determination of the kind 

of geometric interferences of the fixed point of the kit in certain of displacements of standing end of the rope. 

The simplifications are associated with the use of a smaller number of members of considered as Fourier 

series trigonometric functions of the generalized coordinate - the small angle between the moving rod and the 

vertical axis. The simpler type of these geometric and elastic-viscous characteristics, lead also to a simpler 

kind of Lagrangian equations of second kind, describing the various types of vibrations of the body. 

Докладът изследва геометричните опростявания, които трябва да се направят при създаването 

на динамичния и математическия модел на малките трептения на ротиращо във вертикалната равнина 

тяло. Основните опростявания са свързани с определянето на вертикалните и хоризонтални 

премествания на различни точки на пръта. Други опростявания се правят при определянето на 

връзката между еластично-вискозните характеристики на реалното наклонено въже, поддържащо 

реална конструкция и характеристиките на еквивалентния хоризонтален еластично-вискозен 

комплект, приложен към модела на ротиращото тяло. Бяха направени опростявания и при 

определянето на вида на геометричните смущения на неподвижната точка на еластично-вискозния 

комплект при определени измествания на неподвижния край на въжето. Опростяванията са свързани с 

използването на по-малък брой членове на Фурие, с които са описани тригонометричните функции с 

аргумент обобщената координата на движението - малкия ъгъл между движещия прът и вертикалната 

ос. По-простият вид на тези геометрични и еластично-вискозни характеристики води и до по-прост 

вид на уравненията на Лагранж от втори вид, описващи различните видове трептения на тялото. 

 

[п33]  Pavlov, P., S. Lilkova-Markova, S. Doneva. Numerical Study of the Angular Vibrations of Rotating 

in a Vertical Plane System in the Field of Matlab/Simulink. Conf. "27th Chemnitz FEM Symposium 

2014" Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 2014 - Collection of abstracts, p. 20. 

[п33]  Павлов, П., С. Лилкова-Маркова, С. Донева. Числено изследване на ъгловите трептения на 

ротираща във вертикалната равнина система в средата на Matlab/Simulink . Conf. "27th 

Chemnitz FEM Symposium 2014" Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 2014 - 

Collection of abstracts, p. 20. 

The paper presents a study of the dynamic behavior of the vibrating system in the vertical plane, by 

various capabilities of the software package Matlab/Simulink. The system consists of a vertical joint 

supported rod, concentrated masses and elastic-viscous horizontal sets, located along the height of the rod. A 

program for direct integration of the differential equation of vibrations of the system is composed in the field 

of Matlab. A simulation model for study of the same vibrations is drawn by the basic toolbox for symbolic 

modeling - Simulink. Based on the capabilities of the latest version of Matlab, a animated model of the 

vibrations is made too. Finally, a graphical user interface of the motion is created, by graphical environment 



Matlab/guide. The models allow to study the free vibrations for the given initial rotation of the rod and forced 

vibrations of kinematic interferences - most often with zero initial conditions. The survey is a stages of a 

wider study of the dynamics of the vibrations of a rotary body, including analytical, numerical - in the field of 

Matlab/Simulink, numerical based on FEM in the field of Ansys and finally - experimental study. The 

numerical study in the field of Matlab/Simulink, object of investigation in the report, serves to refining of the 

parameters of the designed stand for testing vertical angular vibrations of body. All of the surveys - 

analytical, numerical and experimental are related to development of part of the components of a new 

dynamic lab that will be opened in the fall in the oldest technical university in Bulgaria. 

В доклада се изследва динамичното поведение на трептяща във вертикалната равнина система 

чрез различни възможности на програмният пакет Matlab/Simulink. Системата се състои от вертикален 

ставно подпрян прът, концентрирани маси  и хоризонтални еластично вискозни комплекти, 

разположени по височината на пръта. Съставена е в средата на програмната система Matlab програма 

за пряко интегриране на диференциалното уравнение на движение на системата. Чрез основния 

тулбокс за символно моделиране - Simulink e съснавен симулационен модел за изследване на същите 

трептения. На  база възможностите на най- новата версия на програмата е съставен модел за анимация 

на трептенията. Чрез графичната среда Matlab/guide разработен и GUI - графичен потребителски 

интерфейс на движението. Моделите позволявят да се изследват  собствените трептения при зададено 

начално завъртане на пръта и принудените  трептения от кинематично смушение - най-често при 

нулеви начални условия. Изследването е част етапите на едно по-мащабно изучаване на динамиката 

на трептенията на ротиращо тяло, което включва аналитично, числено - в средата на Matlab/Simulink, 

числено на база FEM в средата на Ansys и експериментално изследване. Численото изследване, обект 

на представяне в доклада служи и за прецизиране на параметрите на коструиращ се стенд за 

изследване вертикалните ъглови трептения на тяло. Всички разработки - аналитични, числени и 

експериментални са свързани с разработване на част от компонентите  на една нова динамична 

лаборатория, която се открива през есента в най-стария технически университет в България. 

 

[п34]  Lilkova-Markova, S., P. Pavlov, D. Evlogiev. Study, based on FEM, of the angular vibrations of a 

rotating in the vertical plane system of rod and concentrated masses. Conf. "27th Chemnitz FEM 

Symposium 2014", Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 2014 - Collection of abstracts, 

p. 21. 

[п34]  Лилкова-Маркова, С., П. Павлов, Д. Евлогиев. Изследвания на база МКЕ ва ъгловите 

трептения на ротираща във вертикалната равнина система от прът и концентрирани маси. 

Conf. "27th Chemnitz FEM Symposium 2014", Chemnitz, Germany. Chemnitz FEM Symposium 

2014 - Collection of abstracts, p. 21. 

The paper presents a study of the dynamic behavior of the vibrating in the vertical plane system, on the 

base of FEM. The system consists of a vertical joint supported rod, concentrated masses and elastic-viscous 

horizontal sets, located along the height of the rod. The composed, in the program environment Ansys, 

dynamic model allows to study the main types of vibrations - free and forced damped or undamped. Vertical 

rod is modeled by a variable number of frame type elements BEAM3, and concentrated masses are entered in 

the nodes of the rod by elements type MASS21. Elastic-viscous properties are defined by the parameters of 

elements type COMBIN14. By the model are studied the free vibrations for the given initial rotation of the 

rod and forced vibrations of kinematic interferences - most often with zero initial conditions. Thy survey is a 

stages of a wider study of the dynamics of the vibrations of a rotary body, including analytical, numerical - in 

the field of Matlab/Simulink, numerical based on FEM in the field of Ansys and finally - experimental study. 

The numerical study on the base of FEM, object of investigation in the report, serves to refining of the 

parameters of the designed stand for testing vertical angular vibrations of body. All of the surveys - 

analytical, numerical and experimental are related to development of part of the components of a new 

dynamic lab that will be opened in the fall in the oldest technical university in Bulgaria. 

В доклада се изследва динамичното поведение на трептяща във вертикалната равнина система 

на база МКЕ. Системата се състои от вертикален ставно подпрян прът, концентрирани маси  и 

хоризонтални еластично вискозни комплекти, разположени по височината на пръта. Съставен е в 

средата на програмната система ANSYS динамичен модел, чрез който могат да се изследват 

основните видове трептения - свободни и принудени затихващи или незатихващи . Вертикалния прът 

е моделиран от променлив брой frame елементи тип  BEAM3 , а концентрираните маси въвеждат във 

възлите на пръта чрез еленменти тип   MASS21. Еластично вискозните характеристики се задават чрез 

параметрите на елементи   тип COMBIN14 . Моделът позволява да се изследват  собствените 



трептения при зададено начално завъртане на пръта и принудените  трептения от кинематично 

смущение - най-често при нулеви начални условия. Изследването е един от етапите на едно по-

мащабно изучаване на динамиката на системата, което включва аналитично, числено - в средата на 

Matlab/Simulink, числено на база FEM в средата на Ansys и експериментално изследване. Третият 

етап, който се явява изследването на база FEM  служи и за прецизиране на параметрите на 

конструиращ се стенд за изследване вертикалните ъглови трептения на тяло. Всички разработки - 

аналитични, числени и експериментални са свързани с разработването на компонентите  на една нова 

динамична лаборатория, която се открива през есента в най-стария технически университет в 

България. 

 

[п35]  Сентова, Е., Ст. Тодоров, Б. Белев, П. Павлов, В. Радулов, Св. Василева, Я. Мерджанова. 

Разработване на средства (инструментариум) за оценка на работата на преподавателите и 

качеството на обучение. Годишник на УАСГ, 2015, том 47, св. IV, с. 41-52. 

Представени са резултатите от една от дейностите, реализирана в рамките на проект 

BG051PO001-3.1-0016 „Кариерно израстване и повишаване квалификацията на академичния състав в 

УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Дейност Д4 има за цел разработване на средства (инструментариум) за 

оценка работата на преподавателите и качеството на обучение. Тя е реализирана от специално 

създадена работна група с представители на петте факултета на УАСГ, със съдействието на 

Студентския съвет, академичното ръководство и ръководителя на Кариерния център. 

 

[п36]  Сентова, Е., Ст. Тодоров, Б. Белев, П. Павлов, В. Радулов, Св. Василева. Разработване на 

компоненти на система за кариерно израстване. Годишник на УАСГ, 2015, том 47, св. IV, с. 

53-60. 

Представени са резултатите от една от дейностите, реализирана в рамките на проект 

BG051PO001-3.1-0016 „Кариерно израстване и повишаване квалификацията на академичния състав в 

УАСГ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 

съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Дейност Д5 има за цел разработване на компоненти на система за 

кариерно израстване. Тя е реализирана от специално създадена работна група с представители на 

петте факултета на УАСГ, съгласувано с академичния състав на УАСГ и  в сътрудничество с 

академичните ръководства на факултетите и университета. 

 

[п37]  P. Pavlov, T. Tanev. Project proposal „Creation and development of Earthquake Engineering 

Competence Centre (EECC)”, Research project № 01. The shaking table - a classic mechatronic 

intelligent system. 

[п37]  П. Павлов, T. Tанев. Проектно предложение „Създаване и развитие на Център за 

компетентност по Сеизмично инженерство“, Научен проект № 01. Виброплатформата – една 

класическа мехатронна интелигентна система. 

The seismic performance of models is tested by specialized controlled earthquake shaking tables. The 

movement of these tables can be determined most often by a harmonic function, as well as by modelling the 

real characteristics of the seismic waves. The earthquake shaking table is most often manufactured as a hard 

steel structure, which may be considered as a rigid body compared to the models which are tested on it, which 

are regarded as deformable bodies. The shaking table is manoeuvred through electromechanical or hydraulic 

actuators attached to the periphery of the moving platform. The number and location of the actuators are 

chosen depending on the degrees of freedom of the shaking table. The shaking platform, actuators and control 

system constitute a classic mechatronic system. Its proper functioning is a consequence of the implementation 

of a number of interrelated activities, including research on various topics of mechatronics as a major 

technological field: 

 Mechanics, 

 Electronics, 

 Software, 

 Control systems. 



The shaking table can operate in two modes - as a standalone mechatronic unit and as a component of a 

complex mechatronic unit together with the tested models. In this regard, the shaking table naturally fits into 

the first priority direction of the thematic area "Mechatronics and clean technologies" - "basic element and 

equipment, incorporated as part of a mechatronic unit or a self-constituting single unit." The proper operation 

of the shaking table is performed most often through its prior 3D modelling as an intelligent robotic system. 

The latter corresponds largely to the seventh priority direction - "3D modelling of robotic automation 

systems." 

Експерименталните изследвания на модели, подложени на сеизмични въздействия се 

реализират чрез специално управляеми виброплаформи. Движението на последните може да бъде 

както детерминирано – по зададена най-често хармонична функция, така и хаотично – моделиращо 

реалния характер на сеизмичните вълни. Виброплатформата най-често се изработва като усилена 

стоманена конструкция, която може да се приеме за абсолютно твърдо тяло, в сравнение с моделите, 

които се изпитват върху нея, които се разглеждат като деформируеми твърди тела. Управлението на 

сеизмичните виброплатформи се реализира чрез електромеханични или хидродинамични актуатори, 

разположени по периферията на виброплатформата. Броят и разположението на последните се избира 

в зависимост от степените на свобода, които се предвижда да притежава виброплатформата. 

Виброплатформата и задвижващите актуатори представляват една класическа мехатронна система. 

Нейното правилно функциониране е следствие на изпълнението на редица взаимно-свързани 

дейности, в т.ч. и научно-изследователски по различните раздели на мехатрониката като основна 

технологична област 

 механика, 

 електроника, 

 софтуер, 

 системи за управление. 

Виброплатформата може да работи в два режима – като самостоятелен мехатронен агрегат и 

заедно с изпитваните образци като компонент на сложен мехатронен агрегат. В тази връзка 

последната естествено се вписва в първото приоритетно направление на тематична област 

„Мехатроника и чисти технологии“ – „базов елемент и оборудване, вграждани като част от 

мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващ такъв агрегат“. Безпрепядственото 

функциониране на виброплатформата се осъществяват най-често чрез едно предварително нейно 3D 

моделиране като една интелигентна роботизирана система. Последното съответства в голяма степен 

на седмото приоритетно направление – „3D моделиране на роботизирани автоматизирани системи“. 

 

[п38]  P. Pavlov. Project proposal „Creation and development of Earthquake Engineering Competence 

Centre (EECC)”, Research project № 05. Numerical and test analysis of seismic behavior of 

unconventional building techniques. 

[п38]  П. Павлов. Проектно предложение „Създаване и развитие на Център за компетентност по 

Сеизмично инженерство“, Научен проект № 05. Числен и тестов анализ на сеизмичното 

поведение на неиженерни строителни конструкции. 

Most of the buildings in many mountain regions in Bulgaria were built during the first half of the last 

century of non-standard building materials – stonemasonry, adobe brick masonry, etc. The seismic behavior 

of such structures is unknown and occupation of the buildings is dangerous. Such buildings are mostly 

situated in villages, declared architectural reserve, and their demolition is forbidden. Both Bulgarian citizens 

and other EU citizens are greatly interested in purchasing such buildings. The safe occupation of such 

buildings requires appropriate structural retrofitting. This project offers a numerical and experimental study of 

the  seismic behavior of such structures as well as directions on the ways they could be retrofitted and ensured 

seismic stability. The research field of the scientific studies, which are to be realized within this project, fully 

fits in some of the priority directions of thematic area “Mechatronics and Clean Technologies”. The 

construction systems, using  which such houses were built, need re-engineering and prolongation of the life-

cycle. By offering some standard and innovative technologies for improving the seismic stability of the 

structures, another main priority direction of the thematic area will be implemented, i.e. construction of 

“intelligent homes” – “intelligent cities”. To some extent, some of the problems studied in the project go 

beyond the limits of thematic area “Mechatronics and Clean Technologies”. Constructive digitalization of the 

cultural and historical heritage is planned – priority direction of thematic area “Informatics and ICT”. The 

subject of study – old buildings constituting architectural monuments, is also studied in priority direction 

cultural heritage of thematic area “New Technologies in Creative and Recreational Industries”. The main 



activities, however, especially those related to the experimental studies of the models of such structures, will 

be realized within thematic area “Mechatronics and Clean Technologies”, as a part of the complete project 

proposal. 

Голяма част от сградния фонд в редица планински райони на България е изграден през първата 

половина на миналия век от нестандартни строителни материали – каменни зидарии, зидарии от 

кирпичени тухли и др. Сеизмичното поведение на такива конструкции е неясно, а обитаването на 

сградите опасно. Голяма част от тези сгради се намират в села, обявени за архитектурни резервати и 

събарянето им е забранено. Към закупуването на такива сгради има засилен интерес и от български 

граждани и от други граждани на ЕС. Безопасното обитаване на такива сгради изисква съответното 

конструктивно саниране. В настоящия проект се предлага числено и експериментално изследване 

сеизмичното поведение на такива конструкции и предписания за начините за тяхното укрепване и 

сеизмично осигуряване. Научната област, в която попадат научните изследвания, предвидени да се 

реализират в рамките на настоящия проект, напълно се вписва в някои от приоритетните направления 

на тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“. Строителните системи, чрез които са 

изпълнени тези къщи, се нуждаят от реинженеринг и проидължаване на жизнения цикъл. Чрез 

предлагане на някои стандартни и иновативни технологии за подобряване на сеизмичната 

устойчивост на конструкциите ще се изпълни и друго основно приоритетно направление на 

тематичната област – изграждане на „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“. В известен 

смисъл някои от проблемите изследвани в проекта надхвърлят рамките на тематичната област 

„Мехатроника и чисти технологии“. Предвижда се конструктивна дигитализация на култрно-

историческото наследство – приоритетно направление на тематична област „Информатика и ИКТ“. 

Обектът на изследване – стари сгради, представляващи архитектурни паметници пък е обект на 

изследване в приоритетно направлениеновите културно наследство на тематична област „Нови 

технологии в креативните и рекреативните индустрии“. Основните дейности обаче, особено тези 

свързани с експерименталните изпитвания на модели на такива конструкции, ще бъдат реализирана в 

рамките на тематична област „Мехатроника и чисти технологии“, като част от цялостното проектно 

предложение. 

 

[п39]  P. Pavlov. Project proposal „Creation and development of Earthquake Engineering Competence 

Centre (EECC)”, Research project № 10. Factor of conformity of story displacements in modular 

dynamic studies of frame type constructions. 

[п39]  П. Павлов. Проектно предложение „Създаване и развитие на Център за компетентност по 

Сеизмично инженерство“, Научен проект № 10. Коефициент на съответствие на етажните 

премествания при модулни динамични изпитвания на конструкции от рамков тип  

The dynamic study of contemporary building structures is a complex and comprehensive task. The 

solution is to conduct it in consecutive analytical, numerical, and finally experimental studies. The analytical 

tests are applicable in simpler structures and different details of such structures. For more complex structures, 

the analytical part of the study is limited to preparatory work for the next stages. The numerical studies are 

connected with solving the analytically deducted mathematical records that describe the dynamics of the 

systems. For the purpose of their realization, software or simulation models are developed within the software 

packages for computational mathematics, such as Matlab, Maple, Mathematica. The new software packages 

that work mainly based on the Finite Element Method (SAP 2000, RSAP, Ansys, Comsol etc.) provide more 

freedom of calculations and practically unlimited options for numerical dynamic analysis. The third stage of 

the full dynamic study is the experimental stage. For the purpose, scale models of the actual structures are to 

be developed. The scale models are subjected to the relevant influences for determining their dynamic 

behaviour. Based on the characteristics that describe the dynamics of the models, the dynamic behaviour of 

the actual structures is also determined. For the purpose, the similarity coefficients that provide a connection 

between the characteristics of the two models are used. 

This project plans a comprehensive dynamic study of 2D frames, with stiff or joint internal and 

external connections. The goal is to determine the similarity coefficient in terms of the storey displacements, 

caused by determinable or chaotic kinematic influences in the support units. The amplitude of the forced non-

fading vibrations of the system is analyzed. The value of the coefficient is determined first for simpler 

systems and provides the pattern according to which the coefficient is to be determined in more complex 

systems and in more complex undeterminable influences. The simple nature of the studied systems allows 

solving the problem analytically, numerically, and experimentally.  

The studies in the project are in the field of dynamic modeling, computational mechanics, and 



experimental dynamics. The components of the different studies almost fully fit in the main parts of 

mechatronics. The analytical studies related to the dynamic modeling are within research area mechanics, and 

the numerical studies are within the area of computational mechanics and they are related to the development 

of the relevant software. The experimental studies have their contribution to research area experimental 

dynamics. The experimental samples, made of scale models of 2D frames, and the controllable shaking table 

that uses contemporary control systems, are classic mechatronic systems of various in nature bodies – 

absolutely solid, deformable, etc. 

The activities within the project will contribute to enriching some of the priority directions of thematic 

area “Mechatronics and Clean Technologies” 

engineering and re-engineering and prolongation of the life-cycle of the building systems, 

systems for automated and software assist of the management. 
Динамичното изследване на съвременните строителни конструкции е сложна и комплексна 

задача.  Решението и се провежда в последователност аналитични, числени и накрая експериментални 
изследвания. Аналитичните изследвания са приложими при по-прости конструкции или отделни 
детайли от тях. При по-сложни конструкции аналитичната част на изследването  се ограничава в 
подготвителна работа за следващите етапи. Числените изследвания са свързани с решение на 
аналитично изведените математически записи, описващи динамиката на системите. За провеждането 
им се разработват програми или симулационни модели в средата на програмните пакети за 
изчислителната математика като Matlab, Maple, Mathematica. Много свобода на изследванията и на 
практика неограничени възможности за числен динамичен анализ  дават новите програмни пакети, 
работещи основно на база МКЕ (SAP 2000, RSAP, Ansys, Comsol etc.).  Третият етап на пълното 
динамично изследване е експерименталния. За целта се създават мащабни модели на реалните 
конструкции. Мащабните модели се подлагат на съответните въздействия за определяне на 
динамичното им поведение. На база характеристиките, описващи динамиката на моделите, се 
определя динамичното поведение и на реалните конструкции. За целта се ползват коефициентите на 
подобие, даващи връзка между характеристиките в двата модела. 

Настоящия проект предвижда комплексно динамично изследване на 2D рамки, с корави или 
ставни вътрешни и вътрешни връзки. Целта е да се определи коефициента на подобие по отношение 
на етажните премествания, причинено от детерминирани или хаотични кинематични въздействия в 
опорните възли. Анализира се амплитудата на принудените незатихващи трептения на системата. 
Стойността на коефициента се определя най-напред за по-прости системи и дава порядъка, в който 
последния трябва да се търси при по-сложни системи и по-сложно недетерминирано въздействие. 
Простия характер на изследваните системи дава възможност задачата да се реши аналитично, числено 
и експериментално. 

Изследванията в проекта са в областта на динамичното моделиране, компютърната механика и 
експерименталната динамика. Компонентите на отделните изследвания почти напълно се вписват в 
основните части на мехатрониката. Аналитичните изследвания, свързани с динамичното моделиране 
са в научна област механика, числените изследвания – в областта на компютърната механика и са 
свързани със разработването на съответния софтуер. Експерименталните изследвания дават своя 
принос в научна област експериментална динамика. Експерименталните образци, съставени от 
мащабни модели на 2D рамки, и управляемата виброплатформа, ползваща съвременни системи за 
управление са класически мехатронни системи от разнородни като характер тела – абсолютно твърди, 
деформируеми и др. 

Дейностите в рамките на проекта ще допринесат до обогатяване на някои от приоритетните 
направления на тематична област „Мехатроника и чисти технологии“ 

инженеринг и реинженеринг на строителни системи, 
системи за автоматизирано и софтуерно подпомагане на управлението и др. 

 

[п40]  P. Pavlov. Project proposal „Creation and development of Earthquake Engineering Competence 

Centre (EECC)”, Research project № 15. Seismic stable homes. Survey of furniture, equipment and 

installations in seismic impacts. 

[п40]  П. Павлов. Проектно предложение „Създаване и развитие на Център за компетентност по 

Сеизмично инженерство“, Научен проект № 15. Сеизмично устойчиви домове: Изследване 

на вътрешно обзавеждане, оборудване и инсталации при сеизмични въздействия  

We live in a well-informed insecure world, where news about natural disasters, such as earthquakes, 

floods, tsunamis, etc. sometimes cause more chaos than necessary, which additionally increases the 

devastation of the disasters. Sometimes, the physical loss is much less than the emotional stress, suffered by 

the victims of disasters. Very often during an earthquake, people run in panic to leave their homes or public 



buildings, which can further increase the consequences of the seismic influence. In such cases, the degree of 

destruction is influenced also by additional factors, apart from the standard ones, such as the structural 

stability of the buildings. Such additional factors are the location and stability of the internal furniture of 

residential and public buildings and the technological equipment in production facilities. Different 

installations, such as water supply, heating, air-conditioning, security, etc. could also adversely affect the 

impact of earthquakes, depending on their location and seismic stability. 

The main goal of project 15 is to study some new concepts of the contemporary indoor architectural 

design for construction of seismically stable homes and limiting damages during earthquakes down to the 

possible minimum. The latter could be achieved if all furniture, equipment, and installations are designed in 

such a way as to ensure safe dynamic behavior during seismic influence without hindering the occupants from 

leaving the buildings. 

The research field of the studies, which are to be realized within this project, fully fits in thematic area 

“Mechatronics and Clean Technologies”, and the complete project proposal is to be realized in this 

component. The final goals is to ensure that the new concepts offer methods and approaches for design of 

furniture, equipment, and installations as intelligent systems, seismically stable components of the so-called 

“intelligent homes”. 

Ние живеем в един информиран несигурен свят, в който съобщенията за природни бедствия 

като земетресения, наводнения, цунами и др. подобни понякога причиняват повече от необходимия 

хаос, който допълнтелно увеличава пораженията от бедствията. Понякога физическата загуба е в 

много по-малък размер в сравнение с емоционалния стрес, който изпитват потърпевшите на 

въздействията.  Много често при земетресение населението панически се втурва да напуска 

жилищните и обществени сгради, в които се намира, което допълнително може да увеличи 

последиците от сеизмичното въздействие. В такива случаи върху степента на поражението влияние 

оказват и допълнителни фактори, освен стандартните като конструктивната устойчивост на сградите. 

Такива допълнителни фактори са разположението и устойчивостта на вътрешното обзавеждане при 

жилищни и обществени сгради и технологичното оборудване в производствените предприятия. 

Различните инсталации – водоснабдителни, топлинни, климатични, охранителни и др. също могат да 

окажат неблагоприятно влияние върху въздействията при земетресения, в зависимост от своето 

разположение и сеизмична устойчивост. 

Основната цел на проект 15 е да се изследват някои нови концепции на съвременния вътрешен 

архитектурен дизайн с цел изграждането на сеизмично устойчиви домове и свеждане до минимум на 

щетите при земетресения. Последното ще бъде изпълнено ако обзвеждане, оборудване инсталации са 

проектирани така, че при сеизмични въздействия тяхното динамично поведение не е опасно и не 

възпрепятства напускане на сградите от обитателите им. 
Научната област, в която попадат научните изследвания, предвидени да се реализират в рамките 

на настоящия проект, напълно се вписва в тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“, в 
който компонент се реализира и цялото проектно предложение. Крайната цел е новите концепции да 
предлагат методи и подходи за проектиране на обзавеждане, оборудване, инсталации като 
интелигентни системи, сеизмично устойчиви компоненти на т.н. „интелигентни домове“.системи за 
автоматизирано и софтуерно подпомагане на управлението и др. 

 

 

3. Учебни материали. 

 

[у01]  Павлов, П., К. Младенов, С. Лилкова-Маркова, А. Дойчева, Д. Лолов, Б. Наков, А. Младенски. 

Теоретична механика – част 1, Учебник и методично ръководство, АВС Техника, София 2013, 

335 с. 

Учебникът и методичното ръководство по Теоретична Механика – част 1 (Кинематика и 

Статика) е предназначен за редовните студентите от инженерните специалности на УАСГ – София. 

Кандидатът е разработил теоретичната част към глави 5-9. 

В гл. 5 са дадени основни видове връзки, ограничаващи движението на материалните обекти. 

В следващите глави са разгледани последователно покоя на точка в пространството (гл. 6.1), точка в 

равнината (гл.) тяло в пространството (гл. 7.1), тяло в равнината (гл. 7.2). В гл. 8 са разгледани покоя 

на характерни за строителните конструкции системи от тела – герберови греди (Гл. 8.1), триставни 

системи –(гл. 8.2), равнинни системи от пръти (гл. 8.3) и комбинирани системи (гл. 8.4). В последната 

гл. 9 накратко е разгледан покоя на тела при наличие на сили на триене. 



[у02]  Павлов П., Д. Киндова-Петрова. Сборник задачи за курсови работи по Теоретична механика – 

част II (Динамика), електронно издание. София, 2015, 81 стр. 

Настоящият Сборник задачи за курсови работи по Теоретична механика - II част Динамика е 

предназначен за студентите от инженерните факултети на УАСГ, изучаващи пълния курс на 

дисциплината Теоретична механика. 

Сборникът съдържа задания за курсовите задачи на студентите и по няколко решени примера 

за всяка от тях. 

Вида на задачите и тяхната последователност отговарят на учебната програма по 

дисциплината Теоретична механика II част, която се изучава от студентите в третия семестър от 

тяхното следване. 

Най-напред се изучава динамиката на първия основен материален обект, изучаван в 

Теоретичната механика - материална частица. Разглеждат се обратните задачи на движение на частица 

под действие на различни сили - постоянни, стационарни и нестационарни, позиционни, 

съпротивителни и др. Този първи модул - Динамика на частица е свързан с изготвянето на курсовите 

задачи D1 и D2. 

Следва изучаването на динамиката на тяло и системи от тела. Този втори модул от 

дисциплината Динамика е най-голям и разнообразен. Разглеждат се динамиката на отделни тела (D3), 

извършващи основните движения, изучавани в кинематиката - транслация, ротация, равнинно 

движение като се ползват уравненията за движение на тяло. Някои от вариантите са допълнени с 

движение на частица в тялото, при което трябва да се ползват основните теореми на динамиката за 

получената система от тяло и частица. При следващата задача (D4) се изучава динамиката на 

холономни или нехолономни системи от тела чрез приложение на Теоремата за изменение на 

кинетичната енергия на системите в различните и форми. Най-разнообразни варианти могат да се 

намерят и в задачата Кинетостатика на материална система (D5) в които се ползва един от много 

подходящите за строителни инженери методи на динамиката - Метод на кинетостатката, известен още 

и като Принцип на d'Alembert за материална система. 

В последния модул се изучава стандартния за всеки курс по Динамика раздел Аналитична 

механика. Той е свързан с изготвянето на последните две задачи - D6  и D7. В първата се прилага 

Принципът на възможните скорости при определяне реакциите във външните и вътрешните връзки на 

определими равнинни системи. Последната задача е свързана с изследване равновесното положение 

на равнинни системи и извършването на малки трептения около това равновесно положение. 

По указание на лекторите по дисциплината Теоретична механика II част (Динамика) курсовите 

задачи, изготвяни от студентите могат да бъдат намалени. 

Получаването на вариантите, които ще изготвя всеки студент става на първото или второто 

упражнение в началото на трети семестър по указание от водещият упражненията по дисциплината. 

При изготвянето на задачите се следват правилата за оформяне, валидни за всички дисциплини в 

катедра Техническа механика. 

Съставените курсови задачи по дисциплината Теоретична механика II част (Динамика) и 

решените примери към тях са качени в електронен вариант на страницата на катедрата в сайта на 

УАСГ. Така те са общодостъпни за всеки интернет потребител и могат да се ползват и от студенти от 

други специалности на Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, както и от студенти 

от други университети и висши училища при обучението си по Динамика. 

[у03]  Павлов П., А. Дойчева. Курсови задачи и инструкции по Теоретична механика - част І ( 

Кинематика и Статика ), електронно издание. София, 2017, 91 стр. 

Настоящото помагало е предназначено за студентите по специалността „Строителство на 

сгради и съоръжения“ – първи курс. През втория семестър на следването си те се сблъскват с първата 

от множеството общотехнически дисциплини – дисциплината Теоретична механика.  

Теоретичната механика е основна дисциплина за всеки строителен инженер. Тя се изучава в 

три раздела – Кинематика, Статика и Динамика. Първите два от тях се изучават във втори семестър, а 

раздел Динамика – в трети. Дисциплината се преподава в катедра „Техническа механика”, която е в 

състава на Хидротехнически факултет.  

Дисциплината, известна като Теоретична механика – І част обхваща първите два раздела – 

Кинематика и Статика. Съгласно сега действащите учебни планове, обучението по нея се провежда в 

рамките на 75 учебни часа – 45 часа лекции и 30 часа упражнения. По-голямата част от теоретичния 

материал се изучава по време на лекциите. През часовете за упражнения се решават задачи, подготвят 

се част от курсовите работи, провеждат се контролни и други изпитвания на студентите.  



През семестъра студентите изготвят и заверяват 9 курсови задачи – 2 по Кинематика и 7 по 

Статика. Провежда се едно писмено контролно изпитване със значително отражение върху 

окончателната оценка по дисциплината. В края на семестъра студентите получават заверка при 

следните изпълнени условия: редовно посещение на учебните занятия (допускат се до две неизвинени 

отсъствия от упражнения), проведено контролно упражнение и заверени курсови задачи. Обучението 

завършва със семестриален изпит в края на учебната година.  

Съставените курсови задачи могат да се ползват и от студенти от други специалности на 

Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, както и от студенти от други университети и 

висши училища при обучението си по първите две части на дисциплината Теоретична механика. 

[у04]  Павлов, П. Динамично моделиране с Matlab&Simulink; Matlab&Simulink за инженери, 

Електронен курс. Електронна платформа, УАСГ, 2015. 

Електронният курс „Динамично моделиране с MATLAB&Simulink“ е предназначен за 

студентите от Строителен, Хидротехнически и Транспортен факултет на УАСГ, при изучаването на 

едноименната избираема дисциплина. 

Електронният курс „MATLAB&Simulink за инженери“ е предназначен за курсисти, обучавани 

в Центъра за електронно и следдипломно обучение при УАСГ в краткосрочен курс със същото 

наименование. 

Програмата за избираемата дисциплина "Динамично моделиране с Matlab&Simulink" включва 

запознаване с работната среда, основните обекти и операции в Matlab, въвеждане в програмния език 

на системата, представяне на възможностите за визуализация, използване на основния toolbox 

Simulink за съставяне на симулационни дели зарешаване на различни математически и инженерни 

задачи. Разгледано е приложението на програмната истема при извършване на често срещани 

математически изчисления при статични и динамични изследвания в строителната инженерната 

практика. Следва кратко въведение в теорията на трептенията на материални обекти. В основната 

група занятия последователно се разглеждат основните видове трептения на материална точка – 

свободни незатихващи, свободни затихващи, принудени незатихващи трептения, принудени 

затихващи трептения. Провежда се и експериментално изследване на трептенията на точка. 

Предвижда се и кратко въвеждане на студентите в теорията на трептенията на системи с две и повече 

степени на свобода. исциплината завършва с изготвяне на курсова задача за някои от видовете 

трептения. 

Програмата за краткосрочен курс MATLAB&SIMULINK за инженери включва запознаване с 

работната среда, основните обекти и операции в MATLAB, въвеждане в програмния език на 

системата, представяне на възможностите за визуализация, използване на основния toolbox 

SIMULINK за съставяне на симулационни модели за решаване на различни инженерни задачи. 

Разглежда се приложението на програмната система при извършване на често срещани математически 

изчисления при статични и динамични изследвания в строителн ата инженерната практика. 
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