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Документ 26 

Справка за приносите 

  

 Справката за приносите е направена съвместно за определени групи заглавия, обобщени 

в отделни научни изследвания. 

 

 Научните изследвания и приносите, свързани с тях условно могат да се разделят в пет 

направления: 

1. Аналитични, числени и експериментални изследвания в областта на трептенията на 

материалните обекти и системи. 

2. Изолирани научни изследвания с различен предмет и обект на изследване  в различни 

области на механиката. 

3. Образователни разработки в областта на дисциплината „Теоретична механика“ и 

други близки до нея дисциплини. 

4. Административни разработки с различна педагогическа насоченост. 

5. Проектни разработки. 

 

1. Аналитични, числени и експериментални изследвания в областта на трептенията на 

материалните обекти и системи. 

 

Цялостната публикационна дейност на кандидата през последните 7 години е насочена 

към създаването и развитието на аналитичната, числената и експерименталната база на 

Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране към кат. „Техническа 

механика“, УАСГ. В тази връзка изследванията, свързани с определен обект (материална точка, 

тяло, материална система) се развиват в определена последователност. Тази последователност 

се определя от крайната цел – проектирането и конструирането на експериментална 

конфигурация за решаване на различни динамични проблеми – основно в областта на 

трептенията, свързани с обекта на изследване. Пътят, който се следва е описан най-подробно в 

гл.4 на монографичния труд 
Създаване на динамичен модел 

Създаване на математичен модел 

Аналитични изчисления и числени експерименти 

Точно аналитично решение при конкретни данни 

Визуализация на решението  

Числено решение плюс визуализация в програмната среда на MATLAB 

Числено решение плюс визуализация в графичната среда на Simulink 

Анимация в програмната среда на MATLAB 

Графичен потребителски интерфейс (GUI) в програмната среда на MATLAB 

Решение на база MKE в програмна система ANSYS 

Проектиране на конструкцията на стенда 

Изпълнение на стенда 

Експлоатация на стенда 

Модификация на експерименталната конфигурация. 

 

Научните разработки, свързани с определен обект на изследване са свързани с един или 

повече етапи или подетапи на комбинираното аналитично, числено и експериментално решение 

на определени динамични задачи. 



В настоящия документ публикациите и приносите, свързани с тях са групирани в 

зависимост от обекта на изследване. Описанието на приносите е оформено в таблици със 

следната структура. 

 

Номер на научното изследване Наименование на научното изследване 

(Номера на заглавията от Списъка на трудовете за хабилитиране – монография, публикации, 

учебни материали) 

Кратко описание на научното изследване и приносите, свързани с неговото реализиране 

 

1.1. Изследване праволинейните трептения на материална точка. 

([п02], [п06], [п07], [п19], [п23], [п26], [п29]). 

Тази група публикации в определена взаимосвързана последователност е посветена на 

изследване праволинейните трептения на материална точка. 

В [п06] е разработен динамичния и математичния модел на малките трептения на материална 

точка. Аналитични и числени проблеми при трептения на точка при наличие на сили на сухо триене и 

възможностите за линеаризация на уравненията, описващи трептенията са представени в [п26]. В 

[п19] и [п29] е описано проектирането на стендовата конфигурация, компромисите, които са 

направени по различни технологични, финансови, времеви и други причини. Показани са проведените 

предварителни числени изследвания за прецизиране параметрите на стендовата конфигурация. 

Изпълнението на проектирания на няколко етапа стенд е представено в [п23]. Числени 

експерименти и експериментална верификация на резултатите с изпълнения стенд е предмет на 

разглеждане в [п07]. 

Интересна модификация на стендовата конфигурация за решение на интересен динамичен 

проблем – определяне еластичния и дисипативния коефициент на еластични въжета е представен в 

[п02]. 

 

В рамките на реализирането на научното изследване са постигнати определени научно-

приложни приноси, по-важните от които са: 

1.1.1. Създаден е обобщен динамичен модел за изследване праволинейните трептения на 

материална точка. 

Моделът позволява изследване на всички изучавани трептения на точка и е реализиран при 

движение на последната в хоризонтално или вертикално направление с оглед експерименталната 

реализация на динамичната задача. Динамичният модел включва силови, кинематични и инерционни 

въздействия за реализиране на принудени трептения. С цел получаване на еднакъв вид на 

диференциалните уравнения, като начало на отчета при хоризонтални трептения се приема 

положението на подвижния край на ненапрегната пружина, а при вертикални – положението на 

подвижния край на статично деформираната пружина.  

1.1.2. Създаден е обобщен математичен модел за изследване праволинейните трептения на 

материална точка. 

Моделът е реализиран на база Основното уравнение на динамиката. Лявата част на обобщения 

математичен модел е стандартната за незатихващи трептения, а дясната е различна в зависимост от 

въздействията – силови, кинематични, инерционни или комбинирани. 

1.1.3. Получен е обобщен закон на праволинейните трептения на материална точка. 

Стандартният математичен модел на трептящата система позволява точно аналитично 

решение на създаденото диференциално уравнение. Законът, представляващ връзката между 

обобщената координата и времето, е във функция на параметрите на трептящата система и началните 

условия при свободни трептения. Законът при принудени трептения е изведен при нулеви начални 

условия. 

1.1.4. Разработена е програмно-симулационна база за провеждане на разнообразни числени 

експерименти. 

Програмно-симулационната база е разработена в средата на MATLAB/Simulink във вид, 

позволяващ практическа реализация с получаване на ефективни решения без да е необходимо 

детайлно познаване на математическия апарат от потребителя. Програмно-симулационната база 

включва: 

- Визуализация на аналитичното решение в средата на MATLAB, 



- Числено решение плюс визуализация в програмната среда на MATLAB, 

- Числено решение плюс визуализация в графичната среда на Simulink, 

- Анимация в програмната среда на MATLAB, 

- Разработване на графичен потребителски интерфейс в средата на MATLAB. 

1.1.5. Създаден е модел за изследване праволинейните трептения на материална точка на база 

МКЕ чрез програмния пакет за статичен и динамичен анализ ANSYS. 

В рамките на създаването на модела е разработено потребителски ориентирано описание на 

последователността на работа от избора на модела на трептящото тяло, през еластично вискозните 

връзки, принудените въздействия до получаването на резултатите при различните видове трептения. 

1.1.6. Проектирана и конструирана е експериментална конфигурация за изследване на 

праволинейните трептения на материална точка. 

В процеса на проектирането са извършени и редица допълнителни аналитични и числени 

изследвания за прецизиране на елементите на експерименталната конфигурация. 

Първите три приноса могат да се класифицират като научни, четвъртият и петият като научно-

приложни. Последният принос е приложен, на база на който катедра „Техническа механика“ УАСГ 

придобива нова научна апаратура за провеждане на експериментални изследвания в областта на 

трептенията на основния материален обект, изучаван в дисциплината „Теоретична механика“ – 

материалната точка. 

 

В процеса на реализиране на научното изследване освен стандартните бяха постигнати и някои 

допълнителни научно-приложни приноси. 

1.1.7. Разработена е комбинирана (аналитична, числена и експериментална) методика за 

определяне на еластично-вискозните характеристики на еластични въжета. 

Аналитичната и числената част са реализирани чрез изследване на системата тяло въже в 

статичен и динамичен режим [п02]. Експерименталните изследвания бяха проведени чрез 

модификация на Стенд за изследване праволинейните трептения на материална точка, в който 

стандартната еластично-вискозна връзка – пружина плюс демпфер бе заменена от еластично въже. 

1.1.8. Разработена бе алтернативна система за отчитане резултатите от движението на 

материалната точка. 

Стандартната система за отчитане на резултатите от движението на трептящата точка в 

експерименталната конфигурация се състои от датчик за линейни премествания и осцилоскоп. 

Бързото „остаряване“ на снемащия характеристиките на движението хардуер, не позволява 

достигането на сигнала до компютър, поради по-новите версии на програмната система 

MATLAB/Simulink. С цел по-лесно насочване на сигналите до компютърната система бе разработена 

евтина измервателна система, състояща се от светлодиод, резистор и контролер (ардуино платка), 

които насочват сигнала до компютър за визуализация на резултатите от движението в реално време. 

Описание на тази алтернативна система бе описано в [п02]. 

1.1.9. Предложена е аналитична и числена методика за линеаризацията на нелинейните 

трептения при наличие на сили на сухо триене. 

Аналитичната линеаризация е на база еднакъв фактор на затихване при линеен и нелинеен 

модел [п26]. Числената линеаризация се реализира чрез разработени симулационни нелинеен и линеен 

модел.    

 

 

 

1.2. Изследване вертикалните ъглови трептения на тяло. 

([п01], [п08], [п11], [п20], [п24], [п32], [п33], [п34]). 

Втората група публикации, почти в същата последователност описва отделните етапи – 

аналитични, числени или експериментални при решение на обратната задача на вертикалните ъглови 

трептения на тяло. 

Обобщеният динамичен модел на трептенията на тяло, около неподвижна точка е представен в 

[п24]. Различни математико-геометрични опростявания за моделиране на реални конструкции (кули, 

мачти, силози и др.) с подобен модел е показан в [п32]. Числените изследвания в програмната среда на 

MATLAB са подробно развити в [п33]. Новия подход при създаването на симулационни модели – 

геометрично ориентиран подход [п01] дава възможност задаването на данни директно в Simulink, 

вместо традиционното създаване на съпътстващ симулационния модел скриптов файл. 



Възможностите за решение на всички аналитични и числени етапи едновременно със съвременната 

програмна система за статичен и динамичен анализ ANSYS  са предмет на изследване в [п34]. Етапите 

предшестващи изпълнението на стенда, свързани с уточняване характеристиките на стендовата 

конфигурация и експерименталния модел вграден в нея са изследвани в [п20]. Изпълнението на стенда 

е описано в [п08], а експлоатацията на последния е дадена в [п11]. 

 

В рамките на реализирането на научното изследване са постигнати определени научно-

приложни приноси, по-важните от които са: 

1.2.1.  Създаден е обобщен динамичен модел за изследване вертикалните ъглови трептения на 

тяло. 

Моделът се състои от абсолютно корав прът, трептящ около неподвижна точка в долната част 

на пръта. В тази връзка последния наподобява обърнато физично махало. По височината на пръта са 

разположени концентрирани маси. Еластично вискозни връзки, ограничаващи движението на тялото, 

се реализират с хоризонтални пружини и демпфери. Динамичният модел включва силови, 

кинематични и инерционни въздействия за реализиране на принудени трептения. Като обобщена 

координата се приема ъгълът между трептящия прът и вертикалната ос. 

1.2.2. Създаден е обобщен математичен модел за изследване вертикалните ъглови трептения 

на тяло. 

Моделът е реализиран на база Уравненията на Лагранж от IIрод. Лявата част на обобщения 

математичен модел е стандартния за незатихващи трептения, а дясната е различна в зависимост от 

въздействията – силови, кинематични, инерционни или комбинирани. 

1.2.3. Получен е обобщен закон на вертикалните ъглови трептения на тяло. 

Стандартният математичен модел на трептящата система позволява точно аналитично 

решение на създаденото диференциално уравнение. Законът, представляващ връзката между 

обобщената координата и времето, е във функция на параметрите на трептящата система и началните 

условия при свободни трептения. Законът при принудени трептения е изведен при нулеви начални 

условия. 

1.2.4. Разработена е програмно-симулационна база за провеждане на разнообразни числени 

експерименти. 

Програмно-симулационната база е разработена в средата на MATLAB/Simulink във вид, 

позволяващ практическа реализация с получаване на ефективни решения без да е необходимо 

детайлно познаване на математическия апарат от потребителя. Програмно-симулационната база 

включва: 

- Визуализация на аналитичното решение в средата на MATLAB, 

- Числено решение плюс визуализация в програмната среда на MATLAB, 

- Числено решение плюс визуализация в графичната среда на Simulink, 

- Анимация в програмната среда на MATLAB, 

- Разработване на графичен потребителски интерфейс в средата на MATLAB. 

1.2.5. Създаден е модел за изследване вертикалните ъглови трептения на тяло на база МКЕ 

чрез програмния пакет за статичен и динамичен анализ ANSYS. 

В рамките на създаването на модела е разработено потребителски ориентирано описание на 

последователността на работа от избора на модела на трептящото тяло, през еластично вискозните 

връзки, принудените въздействия до получаването на резултатите при различните видове трептения. 

1.2.6. Проектирана и конструирана е експериментална конфигурация за изследване на 

вертикалните ъглови трептения на тяло. 

В процеса на проектирането са извършени и редица допълнителни аналитични и числени 

изследвания за прецизиране на елементите на експерименталната конфигурация. 

Първите три приноса могат да се класифицират като научни, четвъртият и петият като научно-

приложни. Последният принос е приложен, на база на който катедра „Техническа механика“ УАСГ 

придобива нова научна апаратура за провеждане на експериментални изследвания в областта на 

трептенията на втория основен материален обект, изучаван в дисциплината „Теоретична механика“ – 

абсолютно твърдото тяло. 

 

В процеса на реализиране на научното изследване освен стандартните бяха постигнати и някои 

допълнителни научно-приложни приноси. 

1.2.7. Разработен е геометрично ориентиран подход при създаване на симулационния модел за 

изследване вертикалните ъглови трептения на тяло. 

Стандартният начин на задаване на входни данни при математически изчисления в Simulink е 



чрез допълнителен скриптов файл в програмната среда на MATLAB. Преди стартиране на 

симулационните модели се стартират скриптовите файлове за зареждане на данните. Това води до 

определени неудобства, свързани с необходимостта от наличие на два файла, поддържани от две 

различни програми. В тази връзка към симулационните модели за изследване трептенията на различни 

материални обекти бе разработена допълнителна подсистема за въвеждане на данните директно в 

Simulink [п01]. В системата данните се въвеждат в блокове тип константа разположени върху снимка 

на динамичния модел, което улеснява въвеждането или промяната на последните. 

1.2.8. Разработена е аналитична методика за замяна на наклонени еластични въжета с 

хоризонтални еластично-вискозни комплекти. 

Методиката показва как еластично-вискозните характеристики на реалното наклонено въже, 

поддържащо реална конструкция кореспондират със съответните характеристики на еквивалентния 

хоризонтален еластично-вискозен комплект, приложен към динамичния модела на ротиращото тяло 

[п32]. 

 

1.3. Изследване динамичното поведение на конструкции от рамков тип при сеизмични 

въздействия. 
([п04], [п09], [п12], [п30], [п31]). 

Аналитичните етапи, свързани с определяне параметрите на виброплатформата са подробно 

разработени в [п09] и [п12]. Доста възможности дава разработения стенд за провеждане на 

разноообразни изследвани в областта на динамиката на непрекъснати системи. В [п04] се извежда 

аналлитична формула за определяне на коефициента на съответствие между характеристиките на 

експерименталния модел и на реалната конструкция. 

Конструираната виброплатформа за сеизмични въздействия дава изключително разнообразни 

възможности за модификация на експерименталните модели. В [30] се описва провеждането 

комбинирано изследванне за определяне динамичното поведение на прецизно оборудване в трептящи 

контейнери. Различни архитектурни аспекти на сеизмичните изследвания с обзавеждането и 

оборудването на различни типове сгради е обект на изследване в [п31]. 

 

Научните разработки по това научно изследване са свързани с деформируеми твърди тела. Те 

бяха свързани с работата на докторанта инж. Даниел Евлогиев по разработването и защитата на 

дисертационен труд на тема „Дискретно моделиране на непрекъснати системи –числено и 

експериментално съответствие. Стандартните приноси, характерни за отделните етапи до достигане 

на експерименталната конфигурация са описани в дисертационния труд на докторанта. 

В настоящия документ се дават само допълнителните научно-приложни приноси, свързани с 

експлоатацията и модификацията на експерименталната конфигурация. 

1.3.1. Разработена е комбинирана – аналитична, числена и експериментална методика за 

определяне коефициента на подобие при модулни динамични изпитвания на рамкови конструкции. 

Методиката е реализирана за коефициента на подобие по отношение на преместванията на 

ригела на едноотворна едноетажна рамка чрез два модела при различни геометрични, масови и 

еластични характеристики [п04]. 

1.3.2. Разработена е комбинирана – аналитична, числена и експериментална методика за 

определяне вибрациите на кутиите на прецизни измервателни уреди, закрепени с еластично-

вискозни връзки към трептящи подвижни системи (кранове, транспортни средства и др.)  

[п30]. 

1.3.3. Разработен е експериментален модел за изследване на вътрешното обзавеждане в 

стандартни сгради при сеизмични въздействия. 

Експерименталният модел в мащаб 1:10 е реализиран чрез наличния модел на 

двуетажна едноотворна рамка с добавяне на модел на обзавеждане в различни части от 

сградата. Моделът е тестван с различни сеизмични въздействия, симулирани в същия мащаб 

при различни начини на закрепване на обзавеждането [п31]. 

 

1.4. Динамично изследване на един клас равнинни дискретни системи. 

([п03], [п05], [п13], [п14], [п15], [п16], [п21], [п22],  



Интересно научно предизвикателство, особено в етап експериментални изследвания, се оказва 

динамичното изследване на дискретни системи. Аналитичните етапи, свързани с уточняване на 

динамичните и математичните модели на трептящите системи са обект на изследване в [п05] и [п13]. 

Програмната и симулационна реализация за решение на обратната задача на трептене на системите се 

представя в [п03], [п13], [п21], [п22]. Интересен от визуализационна гледна точка е разработването на 

анимационен модел. Такъв модел е разработен в [п03]. Експерименталната реализация и свързаните с 

нея трудности могат да се намерят в [п14], [п15], [п16]. 

 

В настоящото изследване са постигнати определени стандартни приноси, характерни и за 

изследвания 1.1 и 1.2. 

1.4.1. Създаден е обобщен динамичен модел за изследване трептенията на равнинни дискретни 

системи. 

Моделът позволява изследване на всички изучавани трептения на системи състоящи се от тела 

извършващи прости движения – транслация и ротация. Моделът, с оглед на експерименталната му 

реализация е с краен брой степени на свобода 3-6, но е отворен за допълване до по-голям брой. 

 1.4.2. Създаден е обобщен математичен модел за изследване трептенията на равнинни 

дискретни системи. 

Моделът е реализиран в матрична форма на Уравненията на Лагранж от втори род. Лявата 

част на обобщения математичен модел е стандартната за незатихващи трептения, а дясната, в която 

участва векторът на обобщените сили е различен в зависимост от въздействията – силови, 

кинематични, инерционни или комбинирани. 

1.4.3. Разработена е програмно-симулационна база за провеждане на разнообразни числени 

експерименти. 

Програмно-симулационната база е разработена в средата на MATLAB/Simulink във вид, 

позволяващ практическа реализация с получаване на ефективни решения без да е необходимо 

детайлно познаване на математическия апарат от потребителя. Програмно-симулационната база 

включва: 

- Числено решение плюс визуализация в програмната среда на MATLAB, 

- Числено решение плюс визуализация в графичната среда на Simulink, 

- Анимация в програмната среда на MATLAB, 

1.4.4. Проектирана и конструирана е експериментална конфигурация за изследване на 

трептенията на равнинни дискретни системи. 

В процеса на проектирането са извършени и редица допълнителни аналитични и числени 

изследвания за прецизиране на елементите на експерименталната конфигурация. 

Първите два приноса могат да се класифицират като научни, третият като научно-приложен. 

Последният принос е приложен, на база на който катедра „Техническа механика“ УАСГ придобива 

нова научна апаратура за провеждане на експериментални изследвания в областта на трептенията на 

равнинни дискретни системи. 

 

В процеса на реализиране на научното изследване освен стандартните бяха постигнати и някои 

допълнителни научно-приложни приноси. 

1.4.5. Разработен бе модулен подход при съставяне на динамичните, математичните, 

числените и експерименталните модели на трептящите системи. 

Модулния подход е свързан с разделяне на сложните системи на модулни системи от по две 

тела. Моделите (динамични, математични, числени и експериментални) се съставят така, че лесно да 

се добавят в комплексните модели [п05], [п13], [п21]. Модулния подход много наподобява 

Метода на крайните елементи, в който на телата и връзките в модулните и комплексните 

дискретни системи съответстват съответните крайни елементи и вътрешни и външни връзки 

ограничаващи движението им.   
1.4.6. Разработена е комбинирана методика за изследване трептенията на системи при наличие 

на сили на сухо триене. 

Разликата с обобщените модели е в симулационния модел, в който се симулират силите на 

сухо триене с подходящи блокове, променящи дисипативните сили в зависимост от посоката на 

скоростта на трептящите тела. Разлика има и в експерименталния модел, който се допълва със 

специални устройства за експериментална поява на сили на сухо триене [п03]. 
1.4.7. Разработен бе експериментален модул за изследване движението на стандартен коляно-

мотовилков механизъм. 

Механизмът се прикачва към стъпковия мотор от системата за управление на движението на 



Стенд за изследване трептенията на равнинни дискретни системи [п15]. Модификацията на стенда 

за експериментална реализация на класическа кинематична задача бе възможно, благодарение 

на предвидимото закупуване на стъпков мотор с ос с възможност за двойна връзка.  

 

1.5. Монографичен труд „От реалната конструкция до експерименталния модел“. 

[м01] 

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. 

 

В известен смисъл монографията обобщава научните изследвания, описани в точки 1.1 – 1.4 и 

респективно потвърждава приносите, описани дотук. 

В процеса на нейното оформяне бяха проведени и допълнителни аналитични, числени и 

експериментални изследвания, които допълват приносите с някои обобщени или частни такива: 

1.5.1. Представена бе нетрадиционна структура на литературен обзор насочен към всички 

етапи свързани с провеждането на едно класическо експериментално изследване. 

Структурата на литературния обзор може да се ползва и при оформяне на други подобни 

научни разработки, завършващи с експериментална част. 

1.5.2. Въведено бе ново понятие в експерименталната динамика – експериментална 

конфигурация. 

Класическата експерименталната конфигурация за провеждане на образователни 

експериментални изследвания започва с компютърна система, система за управление на движението, 

стендова конструкция, експериментален модел, система за отчитане на резултатите, компютърна 

система за обработка и анализ на резултатите, която обикновено съвпада с първата. Т.е. това от една 

страна е една затворена система, тъй като тръгваме от компютър и се връщаме в него. От друга страна 

конфигурацията трябва да е отворена за промени свързани с промяна на експерименталния модел, 

лесна промяна на хардуера за симулиране  и отчитане и др. 

1.5.3. В рамките на монографията е разработен графично ориентиран курс по механични 

трептения на материална точка. 

Този принос се основава на глава втора на монографията, която може да се ползва от 

потребители – студенти, докторанти при начално запознаване с теорията на трептенията. Освен 

стандартните етапи – създаване на динамичен модел, математичен модел, аналитично решение на 

диференциалните уравнения, описани в глава втора е отделено достатъчно място на разнообразни 

графични представяния на вида на трептенията, фазовите траектории, амплитудно честотните 

характеристики при принудени трептения и др. 

1.5.4. Разработени са аналитично-експериментални методи за определяне характеристиките на 



отделни елементи от експерименталния модел. 

Тези разработки са наложени от факта, че като отделни елементи на експерименталните 

модели (тела, еластични връзки, дисипативни връзки и др.) често се ползват тела с друго 

предназначение. За тяхното прецизно включване в различните модели – динамичен, математичен, 

експериментален е необходимо предварително приблизително определяне на характеристиките им.  

 

2. Изолирани научни изследвания с различен предмет и обект на изследване  в различни 

области на механиката. 

 

2.1 Модел на железен път за идентифициране на коефициента на еластичност в контактни 

точки с колоосите. 

([п17]).  

В настоящата статия с МКЕ е създаден дискретен модел на железния път – релсо-траверсна 

скара от гредови елементи. Взаимодействието между кололос и релса се моделира като еластична 

връзка с определена еластичност. Вертикалните и хоризонталните коефициентите на еластичност се 

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

релсите. 

 

Принос 

2.1.1. Разработен дискретен модел на железен път за определяне коравините в контактните 

точки между колоос и релса.  

 

2.2 Изследване на свободните трептения в случая на два модела на въже 

([п18]).  

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. 

 

Като принос на изследването може да се определи следното: 

2.2.1. Ползване на методи на различни раздели от механиката при решение на един механичен 

проблем. 

По този начин се сравняват резултатите, които дават отделните подходи, в зависимост от 

обектите на изследване - деформируемо тяло в Съпротивление на материалите и абсолютно кораво в 

Теоретичната механика.  

 

2.3 Определяне членовете на диференциалните уравнения, описващи трептенето на един клас 

механични системи чрез линии на влияние. 

([п25]).  

В доклада е предложено използването на 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. 

 

Принос на настоящата статия. 

2.3.1. Получени са аналитични изрази за обобщените коефициенти и обобщената сила от 

диференциалните уравнения на движение на един клас дискретни системи с една степен на свобода, 

на база линиите на влияние за обобщената координата. 



 

2.4 Геометричен синтез на подпирането на тяло в равнината при наличие на фрикционна 

връзка. 

([п28]).  

В доклада се разглежда статиката на тяло, движението на което се ограничава от прътова и от 

фрикционна връзка. Прави се анализ на случаите в които фрикционната връзка може да се замени с 

прътова. 

 

Принос в настоящата статия. 

2.4.1 Предложена е геометрично ориентирана методика за замяна на фрикционна връзка с 

прътова опора при решение на определени задачи от равновесието на равнинен механизъм. 

 

3. Образователни разработки в областта на дисциплината „Теоретична механика“ и 

други близки до нея дисциплини. 

 

3.1 Теоретична механика – учебник и методично ръковоство. 

([у01]).  

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), тало 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 тна тела при наличие на сили на триене. 

 

Приносите от участието в колектива по написването на учебника. 

3.1.1. Разработване на нетрадиционна прецизна класификация на външните и вътрешните 

връзки, ограничаващи движението на материалните обекти. 

3.1.2. Разработване на унифицирани планове за работа при изследване равновесието на тела и 

равнинни системи от тела (герберови системи, триставни рамки, ферми, комбинирани системи и др.). 

3.1.3. Проведена обща редакция на учебника и методичното ръководство. 

 

3.2 Курсови задачи по Теоретична механика – част I и II. 

([у02], [у03]).  

Сборниците със задачи за курсови работи по Теоретична механика са 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, която се изучава от студентите във втория и третия семестър от 

тяхното следване. 

 

Приноси. 

3.2.1. Унифициране на курсовите задачи по трудност. 

 

3.3 Динамично моделиране с MATLAB&Simulink. MATLAB&Simulink за инженери 

електроен курс 

([у04]).  



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. 

 Електронният курс е в процес на развитие и съответните приноси ще бъдат актуални след 

неговото завършване. 

 

3.4 Вертикална структура на обучението по Теоретична механика 

([п27]).  

Предлага се програмата за обучение да е разделена не по предмета на обучение а по обекта 

на обучение. Да се изучава механика на определен обект – статика, кинематика и динамика и след 

това да се премине към следващия. 

 

Приноси. 

3.4.1. Разработена е обектно ориентирана структура на обучението по Теоретична механика. 

 

3.6 Обучения, свързани с използването на ИКТ в преподавателската работа 

([п10]).  

Описва се обучението по дисциплината „MATLAB за преподаватели“ в рамките на проект 

„Кариерно израстване и повишаване квалификацията на преподавателския състав в УАСГ.  

 

4. Административни разработки с различна педагогическа насоченост. 

 

4.1 Разработване на критерии за оценка качеството на преподавателската работа 

([п35], [п36]).  

Изследванията са в рамките на проект „Кариерно израстване и повишаване квалификацията 

на преподавателския състав в УАСГ. 

 

Приложни приноси в рамките на проекта 

4.1.1. Разработена е математически ориентирана програмна база за въвеждане (в Excel) и 

обработка (в MATLAB) на резултатите от анкетни проучвания на студенти от УАСГ. 

Методиката е успешно тествана със завършващите випуски от инженерните факултети на 

УАСГ през 2013 и 2014 година.  

 

5. Проектни разработки. 

 

5.1 Научни проекти по ПП „Изграждане и развитие на Център за компетентност по 

Сеизмично инженерство“ 

([п37], [п38], [п39], [п40]).  

Изследвани са различни аспекти на сеизмичното инженерство. 

Изследванията нямат формата на публикации, но притежават достатъчно научно качество да 

се превърнат в нови научни предложения в различни програмни процедури. 

 

Дата: 10.04.2018 г. 

 

 

(доц. д-р инж. П. Павлов) 


