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1. Първа сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 9.00-11.00 часа 

Председател: проф.д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова, Техн.секретар: инж. Гергана Иванова 

№  Час Автор Тема 

1. 9.00-9.20 Талят 

Азизов 

Efficiency of the seismically safe suspension-type building 

2. 9.20-9.40 Г.Иванова, 

И.Ценкова 

Графичен потребителски интерфейс за визуализация 

движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм 

3. 9.40-10.00 Г.Иванова, 

И.Цонев 

Анимационен модел на движението на стандартен коляно-

мотовилков механизъм 

4. 10.00-10.20 Д.Лолов, 

Св.Лилкова-

Маркова 

Определяне на критичната скорост на флуид, протичащ в 

еднослойна въглеродна нанотръба, вградена в полимерна 

матрица 

5. 10.20-10.40 П.Павлов Експериментален модул за изследване движението на 

стандартен коляно-мотовилков механизъм 

6. 10.40-11.00 П.Павлов Стенд за модулни изследвания на малките трептения на 

равнинни дискретни системи 
 

2. Втора сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 11.10-12.50 часа 

Председател: проф. д-р инж. Гергана Моллова Техн.секретар: доц. д-р инж. Владимир Яков 

№  Час Автор Тема 

1. 11.10-11.30 М. Жиков, Г. 

Моллова 

Подходи при избора на набор от акселерограми за целите 

на сеизмичното инженерство чрез програмен продукт 

Rexel 

2. 11.30-11.50 M. Кутева,                 

Кр. Бошнаков 

Инженерен прочит на международните СИМ стандарти 

3. 11.50-12.10 Кр. Бошнаков,                             

М. Кутева 

Прогнозна оценка на повреди на строителни конструкции 

при земетръсно въздействие 

4. 12.10-12.30 Тр. Цветкова 

Т. Филев 

М. Кутева,           

Кр. Бошнаков               

Сравнителен преглед на функционалностите на софтуерна 

платформа Bentley за моделиране и анализ на строителни 

конструкции 

5. 12.30-12.50 Л.Петрова Rectangular plates – single trigonometric series and 

exponential function  
 

3. Трета сесия – 02.11.2017 (четвъртък) 14.00-16.00 часа 

Председател: доц. д-р инж. Петър Павлов, Техн.секретар: гл.ас. д-р инж. Станислав Доспевски 

№  Час Автор Тема 

1. 14.00-14.20 Олег 

Ковалчук 

On the modelling of the variable constructive structure of a 

building 

2. 14.20-14.40 Д.Киндова-

Петрова 

Откриване на място с повреда в проста греда чрез 

вибрационни методи 

3. 14.40-15.00 Ст.Доспевски, 

З.Бонев 

Изследване на загуба на устойчивост  на правоъгълни 

плочи, натоварени с равнинен нормален товар, разпределен 

по линеен закон 

4. 15.00-15.20 А. Таушанов Jerk Response Spectrum 

5. 15.20-15.40 А.Иванов Движение в елипсоид във флуидна среда 

6. 15.40-16.00 А.Иванов Движение на несиметрично твърдо тяло във флуидна среда 
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EFFICIENCY OF SUSPENDED SEISMICALLY SAFE BUILDING 

T. Azizov 1 

Keywords: suspension-type building, seismic load, Lagrange’s equation, dynamic stress 

ABSTRACT 

This document summarizes the instructions to authors for typesetting their papers for 

The construction of a suspension-type building which is resistant to earthquakes is described in 

the article. This construction has been introduced by the author earlier. The specified method to 

calculate dynamic stress in a seismically safe suspension-type building is presented in this 

article. The method is based on the set-up and solution of Lagrange’s equations of the second 

kind. A quantitative evaluation of the degree of reduction of dynamic stress in a suspension-

type building is compared with a traditional building that works taking into consideration the 

cantilever scheme. The stress in suspension-type buildings is shown to be several times weaker 

than in traditional ones. The other advantages of the introduced suspension-type buildings are 

indicated. 
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ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС ЗА 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕТО НА СТАНДАРТЕН КОЛЯНО-

МОТОВИЛКОВ МЕХАНИЗЪМ 

Г. Иванова1, Д. Ценкова2 

Ключови думи: предавателен механизъм, графичен потребителски интерфейс, 

траектория на точка. 

РЕЗЮМЕ 

В доклада е представен разработен графичен потребителски интерфейс в средата 

на Matlab за визуализация на движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм. 

Програмния модул ползва аналитично изведените уравнения на движение на крайните 

точки на телата, във функция на закона на движение на ротиращото тяло. Ползва се 

графичната среда Matlab/guige  за създаване на графичния прозорец и разполагане на 

различните обекти в него. След това в програмен режим се задават стойности на тези 

обекти, в генерираните от програмната среда специални callback-функции. В описания в 

доклада GUI прозорец са разположени три координатни системи - за визуализация на 

началното положение на механизма, движението на механизма и за изчертаване 

траекторията на движение на произволна точка от него. Геометричните и кинематични 

характеристики на механизма се задават ръчно в специални полета на GUI прозореца. В 

доклада е показан и вида на прозореца при усреднени данни на геометричните и 

кинематични характеристики на движещият се механизъм, както и прозорец при данни 

при които се реализира експериментално изследване на същия. Изследванията в доклада 

са част от комбинирана работа по числена и експериментална визуализация на 

движението на този характерен за техниката механизъм. 
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GRARHICAL USER INTERFACE FOR VISUALIZATION THE 

MOTION OF A STANDARD CRANK-PISTON MECHANISM 

G. Ivanova1, D. Cenkova2 

Keywords: transmission mechanism, graphical user interface, trajectory of a particle. 

РЕЗЮМЕ 

The report presents designed graphical user interface (GUI) in Matlab environtment for 

visualization of the motion of a standard crank-piston mechanism. The programm module uses 

analytically resulting equations of motion of the end points of the bodies in function of the low 

of motion of the rotating body. It is used the graphical environment Matlab/guige  to creatе a 

graphical window and to locatе of various objects in it. Then in programming mode are 

assigned values of those objects in the generated by the program special callback-functions. 

Three coordinate systems are located in the GUI window, described in the report - for 

visualizing the initial position of the mechanism, motion of the mechanism and drawing the 

trajectory of motion of any point in it. The geometric and kinematic characteristics of the 

mechanism are manually set in special fields of the GUI window. It is shown in the paper the 

window with average data of the geometric and kinematic characteristics of the moving 

mechanism and the window with the data, with which are realized experimental study of the 

same.  The research in the report are part of a combined work on numerical and experimental 

visualization of the motion of this technique-specific mechanism. 

 

 

                                                           
1
 G. Ivanova, graduate student, UACEG, Faulty of Hydraulic Engineering, e-mail gerito_931@abv.bg 

2
 D. Cenkova, student, UACEG, Faulty of Structural Engineering, e-mail conev_ivan.95@abv.bg 



 

 1 

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

АНИМАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДВИЖЕНИЕТО НА СТАНДАРТЕН 

КОЛЯНО-МОТОВИЛКОВ МЕХАНИЗЪМ 

Г. Иванова1, И. Цонев2 

Ключови думи: предавателен механизъм, анимационен модел, траектория на 

точка. 

РЕЗЮМЕ 

В доклада е представен разработен програмен модул в средата на Matlab за 

анимация на движението на стандартен коляно-мотовилков механизъм. Програмния 

модул ползва аналитично изведените уравнения на движение на крайните точки на 

телата, във функция на закона на движение на ротиращото тяло. Ползва се третия, най-

итерактивен метод на анимация, от трите които програмната система Matlab предлага. 

Всички елементи в анимационния модел – ротиращо, равнинно движещо се и 

транслационно движещо се тяло са дефинирани като линии чрез оператора line. 

Координатите на краищата на линиите са в масиви от данни xdata и ydata, които се 

запълват на база аналитичния вид на закона на движение на точките при зададен закон 

на движение на ротиращото тяло. Анимацията може да се наблюдава в средата на 

Matlab, но чрез генериран в програмния модул специален avi файл, това е възможно и на 

компютри на които не е инсталирана системата. Изследванията в доклада са част от 

комбинирана работа по числена и експериментална визуализация на движението на този 

характерен за техниката механизъм. 
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ANIMATED MODEL OF THE MOTION OF A STANDARD CRANK-

PISTON MECHANISM 

G. Ivanova1, I. Tsonev2 

Keywords: transmission mechanism, animated model, trajectory of a particle. 

РЕЗЮМЕ 

The report presents program module, created in Matlab environment for animation of 

the motion of a standard crank-piston mechanism.  The programm module uses analytically 

resulting equations of motion of the end points of the bodies in function of the low of motion 

of the rotating body. It is used the third, most interactive method of animation, from the three, 

that the Matlab programming system offers. All elements in the animated model – rotating, 

plane moving and translationally moving body are defined as lines by operator line. The 

coordinates of the ends of the lines are in datasets xdata and ydata, which are filled in on the 

basis of the analytical form of the law of motion of the particles under a given law of motion of 

the rotating body. The animation can be seen in the Matlab environment, but by generated from 

the programm module special avi file, it is possible and in computers that have not been 

installed system. The research in the report are part of a combined work on numerical and 

experimental visualization of the motion of this technique-specific mechanism. 
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТИЧНАТА СКОРОСТ НА ФЛУИД, 

ПРОТИЧАЩ В ЕДНОСЛОЙНА ВЪГЛЕРОДНА НАНОТРЪБА,  

ВГРАДЕНА В ПОЛИМЕРНА МАТРИЦА  

Д. Лолов1, Св. Лилкова-Маркова2 

Ключови думи: нанотръба, флуид, критична скорост, еластична основа 

РЕЗЮМЕ 

На базата на Ойлеровия гредови модел е изследвана динамичната устойчивост на 

еднослойна въглеродна нанотръба. Тръбата е ставно подпряна в двата си края. Числени 

резултати са получени при решения с три вида флуид. Чрез въвеждане на Винклерова 

еластична основа е отчетена коравината на полимера на матрицата, в която е вградена 

нанотръбата. Критичната скорост на всеки от изследваните флуиди е определена при 

различни коравини на тази основа.  
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DETERMINATION OF THE CRITICAL VELOCITY OF THE FLUID 

FLOWING IN A SINGLE-WALLED CARBON NANOTUBES 

EMBEDDED IN A POLYMER MATRIX 

D. Lolov1, Sv. Lilkova-Markova2 

Key words: nanotube, fluid, critical velocity, elastic foundation 

ABSTRACT 

The dynamic stability of a single-walled carbon nanotube is investigated on the basis of 

the Euler-beam model. The tube under investigation is assumed hinged at its both ends and is 

embedded in a polymer matrix. The obtained numerical results are for three types of flowing 

fluid. In order to study the effect of the surrounding elastic medium (such as polymer), on the 

stability of the pipe the Winkler elastic foundation is introduced. The critical velocities of each 

type of fluid are determined for different stiffness of this matrix.  
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДУЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО 

НА СТАНДАРТЕН КОЛЯНО-МОТОВИЛКОВ МЕХАНИЗЪМ 

П. Павлов1 

Ключови думи: експериментална механика, предавателен механизъм, 

предавателно число 

РЕЗЮМЕ 

В настоящия доклад е описан конструирания Експериментален модул за 

изследване 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. 
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EXPERIMENTAL MODULE FOR STUDY THE MOTION OF 

STANDARD CRANK-PISTON MECHANISM 

P. Pavlov1 

Keywords: experimental mechanics, transmission mechanism,  transmission ratio 

ABSTRACT 

This report describes the constructed Experimental module for study the motion of 

standard crank-piston mechanism. The module is attached to a Stand for modular study of the 

small vibrations of the plane discrete systems. The experimental module includes a rotating 

body around a fixed point, a plane-moving rod and a linear bearing, modeling a translational 

moving body. The internal links between the three bodies in the mechanism are joints. The 

module allows additional application of an elastic link to the translationally moving body. It is 

used the drive system on the main stand, including stepper motor, computer, driver and 

controller. To capture the kinematic characteristics of the motion, the recording system on the 

main stand is used again. A computer program is developed in the Matlab environment for 

stepper motor control, which rotates the rotating body to a user-defined law.  The work on the 

design and construction of the experimental module is part of a complete study of this 

technique-specific mechanism, including numerical (animation and graphical interface in the 

Matlab environment) and experimental visualization. 
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СТЕНД ЗА МОДУЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МАЛКИТЕ 

ТРЕПТЕНИЯ НА РАВНИННИ ДИСКРЕТНИ СИСТЕМИ 

П. Павлов1 

Ключови думи: равнинни дискретни системи, динамичен модел, 

експериментално изследване, свободни и принудени трептения 

РЕЗЮМЕ 

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

трептения на равнинни дискретни системи. Работата е последния 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. Външни връзки са реализирани само върху транслационно движещите се тела, 

чрез линейни затворени лагери. Вътрешните връзките между транслационно движещите 

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

ставни.  Стендът позволява да се реализират 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 видео-заснемане на движението с високо-технологична камера, и 

обработка в реално време на отделните кадри на видео файла в средата на програмната 

система Matlab и инструменти за обработка на снимки и видео Image Proceeding 

Toolboxes. 
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STAND FOR MODULAR STUDY OF THE SMALL VIBRATIONS OF 

THE PLANE DISCRETE SYSTEMS 

P. Pavlov1 

Keywords: plane discrete systems, dynamic model, experimental investigation, free and 

forced vibrations 

ABSTRACT 

The report presents a Stand for modular study of the small vibrations of the plane 

discrete systems. The projection and construction of the stand are the final stage of a combined 

study of this type of vibrations – analytical, numerical and lastly - experimental. The main 

elements of the stand are: two or more translationally moving metal bodies and two or more 

rotatable around them in the vertical plane metal rods. External links are realized only on the 

translationally moving bodies via linear closed bearings. The internal links between the 

translationally moving bodies are elastic-viscous, and between the translational and the 

rotationally moving - jointed. The stand allows to be realized any of the known types of small 

vibrations of plane discrete systems – free undamped and damped, force undamped and 

damped. The disturbances, caused forced vibrations, are simulated by a stepper motor, 

controlled by a hardware system, including computer, driver and controller. The kinematic 

characteristics of the vibrations are obtained on the base on video capture by high-technology 

camera and real-time processing of the separate frames of the video file in the area of Matlab 

software and Image Proceeding Toolboxes. 
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ПОДХОДИ ПРИ ИЗБОРА НА НАБОР ОТ АКСЕЛЕРОГРАМИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 

СЕИЗМИЧНОТО ИНЖЕНЕРСТВО ЧРЕЗ ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ REXEL 

М. Жиков1, Г. Моллова2 

Ключови думи: избор на сеизмични записи, реални акселерограми, REXEL 

РЕЗЮМЕ 

Реалните акселерограми се използват при провеждането на нелинеен динамичен анализ на строителните 

конструкции. Необходимите сеизмични записи се селектират чрез различни критерии, отговарящи на изискванията 

на нормативната уредба. В Еврокод 8 са дадени изисквания относно изчисления усреднен спектър на реагиране 

(получен от избраните записи), чиито стойности не трябва да се различават с повече от 10% от целевия спектър на 

реагиране за 5% затихване. В настоящата работа е използван програмен продукт REXEL, чрез който се извършва 

търсене и избор на извадки от реални записи. Направен е обзор на включените методи, като е обърнато внимание 

на два основни подхода за намиране на оптимален набор от реални акселерограми – чрез използване на 

максималното ускорение на земната основа (PGA) и чрез параметъра интензитет на Ариас (Ia, Arias Intensity). 

Изследването има за цел да анализира приложимостта на разгледаните алтернативни методи за избор на записи и 

да се направи сравнение с подхода, базиран на критериите моментен магнитуд и епицентрално разстояние. 

Представени са числени и графични резултати с избрани набори акселерограми, като е анализирана 

приложимостта им за територията на страната. 
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METHODS FOR SELECTION OF SETS OF GROUND MOTION RECORDS FOR THE 

PURPOSES OF SEISMIC ENGINEERING USING REXEL SOFTWARE 

M. Zhikov1, G. Mollova 2 

Keywords: seismic records selection, real accelerograms, REXEL 

ABSTRACT 

Ground motion records are used for performing nonlinear dynamic analysis of structures. The required seismic 

records must comply with regulatory requirements and are selected by different criteria. EC8 provides requirements for the 

calculated average response spectrum (obtained from the selected seismic records) whose values should not differ by more 

than 10% from the target response spectrum with 5% damping. The search and selection of sets of real acceleration records 

is made by REXEL software. An overview of the included selection methods is provided. Two main approaches for 

selection of optimal sets of real accelerograms are discussed – by using peak ground acceleration (PGA) or by using Arias 

intensity (Ia) parameter. The purpose of the study is to analyze the applicability of the above alternative methods for record 

selection and to compare them with magnitude-epicentral distance criterion. Numerical and graphical results with selected 

ground motion sets are presented. Some application aspects are discussed. 

 

                                                           
1 M. Zhikov, Eng., Ph.D. student, Dept. “Computer-aided engineering”, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: 

zhikov_fce@uacg.bg 

2 G. Mollova, Prof. Dr. Eng., Dept. “Computer-Aided Engineering”, UACEG, e-mail: mollova_fce@uacg.bg 



 

 1

 

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 

Международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ“ 

1 – 3    НОЕМВРИ   2017 

1 – 3  NOVEMBER  2017 

International Jubilee Scientific Conference “75th Anniversary of UACEG” 
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY 

ИНЖЕНЕРЕН ПРОЧИТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИМ 

СТАНДАРТИ  

М. Кутева-Генчева1, Кр. Бошнаков 2 

Ключови думи: СИМ, международни стандарти 

РЕЗЮМЕ 

Строително информационното моделиране навлиза все по-широко в строително-

инвестиционното проектиране. Огромните предимствата на този начин на работа налагат 

бързо осигуряване на квалифицирани кадри, които да посрещнат съвременните 

изисквания за конкурентноспособност, използвайки съвременните възможности на 

информационните технологии. В тази статия е предложен кратък обзорен преглед на 

международните стандарти за СИМ, свързани с основните софтуерни платформи 

предлагащи програмно осигуряване на СИМ в България.  Коментирана е и настоящата 

готовност на строително-инженерните кадри у нас за работа със строително 

информационни модели. 
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ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА НА ПОВРЕДИ НА СТРОИТЕЛНИ 
КОНСТРУКЦИИ ПРИ ЗЕМЕТРЪСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Кр. Бошнаков1, М. Кутева-Генчева2 

Ключови думи: повреди на строителни конструкции, земетръсно въздействие 

РЕЗЮМЕ 

Навременната инженерна оценка на повредите на строителните конструкции и 

техните елементи в следствие на земетресение е подходящ начин за предотвратяване на 

сериозни загуби. Повредите на строителните конструкции  могат да бъдат оценени чрез 

експериментално и чрез моделиране и анализ на реагирането на строителните 

конструкции. В тази статия са представени резултати от изследването на отношението 

между наблюдавани повреди, параметри на земното движение и избрани индекси за 

аналитични оценка на повредите.  
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СРАВНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИОНАЛНОСТИТЕ НА 

СОФТУЕРНА ПЛАТФОРМА BENTLEY ЗА МОДЕЛИРАНЕ И 

АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

Тр. Цветкова1, Т. Филев2, М. Кутева-Генчева3, Кр. Бошнаков 4 

Ключови думи: СИМ, международни стандарти 

РЕЗЮМЕ 

Представени са накратко функционалностите на софтуерна платформа Bentley в 

аспекта на строително-информационното моделиране. Коментирани са предимства и 

предизвикателства, свързани с възможностите за обучение, самообучени и приложение на 

тези продукти от студентите в УАСГ. Представени са функционалностите на 

специализираният продукт за моделиране и анализ на строителни конструкции StaadPro. 

Представени са резултати от сравнителен анализ на приложението на StaadPrо и някои 

други програмни при решаване на тестови пример. 
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RECTANGULAR PLATES – SINGLE TRIGONOMETRIC SERIES 

AND EXPONENTIAL FUNCTION 

L. Petrova
1
 

Keywords: rectangular plates, single trigonometric series, exponential function 

ABSTRACT 

A method of single trigonometric series is applied for an investigation of a 

rectangular plate, simply supported at two of their opposite ends and arbitrary at 

two others. In the investigation are used an exponential function. In a general case 

the load of the plate is with arbitrary distribution. The investigation rends an 

account unsymmetrical location of the load acting of the plate. With a compound 

program for PC is solved a rectangular plate, simply supported at two of their 

opposite ends and clamped at two others. The investigation is maкing with an 

arbitrary and different terms keeping of the series. The normal displacements and 

the forces in a plate are determine. It is trace out a conjuence of the displacements 

and forces. It is made a verification of the results obtained. 
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ON THE MODELLING OF THE VARIABLE CONSTRUCTIVE 

STRUCTURE OF A BUILDING  

O. Kovalchuk 1 

Keywords: rheological properties, relaxation core, weight function, free oscillations, 

characteristic equation 

ABSTRACT 

A variant of the algorithm of the finite element method is considered, oriented to 

analysis of the building structure in the presence of beyond design actions. A feature of the 

algorithm is the possibility of changing not only the properties of individual elements of the 

core system, but also the relationships between them. It is assumed that the core system 

consists of super-elements and the terms "Rod" and "Element of the system" are equivalent. 

This algorithm is the essence of the mathematical model of the framework of the building. 

At the same time, we note one drawback inherent in this algorithm: it assumes that if 

several finite elements are connected in one node, then all their degrees of freedom coincide. 

This is entirely acceptable if the discretization of a continuous massive body is carried out, 

where the statement is true. However, this position is unacceptable for building structures. For 

example, for the hinged connection of the rods at the nodes of the rafter truss only linear 

movements are combined; the angles of rotation of each rod joining in one node are 

independent and must be numbered separately. Within the framework of the above algorithm, 

this is difficult. 

In connection with the foregoing, an algorithm based on the concept of connections 

between rods seems to be more adequate to the real construction design. This algorithm makes 

it easy to model the variable structure of the system under beyond-design effects when the 

individual connection between the rods are destroyed. To do this, you need to change the 

structure of the  matrix of coupling, eliminating the demolish of coupling. As a result, an 

algorithm is proposed that can be applied to solving static and dynamic problems. 

The proposed algorithm for forming a mathematical model of the building frame allows 

one to analyze the states of the core system based on solving a sequence of static and dynamic 

problems that make up the life cycle scenario of the system. 
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The initial state of the system is static, under the influence of its own weight with an 

ideal structure. In addition, it is necessary to determine the initial spectrum of the system by 

solving a homogeneous dynamic problem. 

Different states of the system under the influence of wind and seismic loads are solved 

as dynamic non-uniform ones, which are superimposed on the initial static state. 

Beyond-design impacts leads to dynamic problems occurring against the background of 

the previous static state. 

The sequence of such impacts is implemented step-by-step in the compiled program 

with observance of one task per session while preserving the results of each stage. 
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ОТКРИВАНЕ НА МЯСТО С ПОВРЕДА В ПРОСТА ГРЕДА ЧРЕЗ 

ВИБРАЦИОННИ МЕТОДИ 

Д. Киндова-Петрова1 

Ключови думи: откриване на място с повреда, ротационна пружина, собствена 

честота, кривина на собствените форми на трептене 

РЕЗЮМЕ 

Наличието на повреда в конструктивния елемент предизвиква локално изменение 

на коравината му, което води до промени в собствените честоти и форми на трептене на 

конструкцията. В настоящата статия се изследва ефективността и точността на два 

вибрационни метода за откриване на повреда. Единият от тях се основава на собствените 

честоти на трептене, а другият – на кривината на собствените форми на трептене. 

Получените резултати за предполагаемото място на повредата са сравнени с 

действителното положение на пукнатината в проста греда, моделирана с помощта на 

обемни крайни елементи. 
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DAMAGE DETECTING IN A SIMPLY SUPPORTED BEAM USING 

VIBRATION-BASE METHODS 

D. Kindova-Petrova 1 

Keywords: damage detection, rotational spring, natural frequency, mode shape 

curvature 

ABSTRACT 

The crack present in the component imparts local flexibility to the element, which leads 

to reduction in natural frequencies and mode shapes. In this paper the effectiveness and the 

accuracy of two vibration-based methods are evaluated. One of them is based on natural 

frequency and the other is based on mode shape curvature. The predicted damage locations are 

compared with the actual data obtained from finite element model of simply supported beam. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАГУБА НА УСТОЙЧИВОСТ НА 

ПРАВОЪГЪЛНИ ПЛОЧИ, НАТОВАРЕНИ С РАВНИНЕН 

НОРМАЛЕН ТОВАР, РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ЛИНЕЕН ЗАКОН 

Ст. Доспевски1, З. Бонев2 

Ключови думи: устойчивост на плочи, критична стойност на товара, 

геометрична матрица на коравина 

РЕЗЮМЕ 

Обект на статията е разработване на приблизителен метод за определяне на 

критичната стойност на външния товар и съответната форма на загуба на устойчивост 

при правоъгълни плочи. Средната равнина на плочата е приета за недеформируема в 

равнината й мембрана. Външните товари са равнинни и нормални към две срещулежащи 

страни с линейно разпределение. 

Предложеният метод се основава теоретично на теорията от втори ред, която се 

прилага при изследване на устойчивостта. Тангенциалната матрица на коравина се 

разделя на две матрици, от които първата е геометрически линейна и се определя по 

правилата на приложната теория на еластичността. Втората матрица е матрицата на 

геометричната коравина и е получена с цел въвеждане на ефектите от втори ред върху 

вертикалните реакции. Елементите й са получени чрез използване на рамка със ставно 

свързани прътови елементи, с което се прави кинематична апроксимация при пренасяне 

на нормалните товари. 

Численото потвърждение на верността на предложения метод е проведено чрез 

извършване на сравнения с известни аналитични решения от литературата и чрез 

сравнение с друго числено решение, получено с известна компютърна програма по МКЕ. 
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A STUDY OF RECTANGULAR PLATE BUCKLING INDUCED BY IN-

PLANE NORMAL LOAD WITH LINEAR DISTRIBUTION  

St. Dospevski1, Z. Bonev2 

Keywords: stability of plates, critical load, geometric stiffness matrix 

ABSTRACT 

The subject of the paper is the development of an approximate method for 

determination of bucling loads and corresponding buckling mode for rectangular plates. Middle 

plane of the plate is assumed to have zero in-plane displacements. External loads are planar and 

normal with linear distributed alongwith two opposite sides. 

The method proposed is theoretically based on second order theory generally applied to 

buckling problems. The tangential stiffness matrix is divided into geometrically linear stiffness 

matrix and geometric one. First one is obtained following the rools of applied theory of 

plasticity. The second part – geometric stiffness, is derived to implement the second order 

effects on vertical reactions. The elements of this matrix are obtained using pin-jointed 

framework kinematic approximation for transmission of the normal loads. 

The numerical verification of the method proposed is carried out by making comparison 

with an analytical solutions coming from the literature and with anather numerical solution 

obtained with well known computer code. 
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JERK RESPONSE SPECTRUM   

A. Taushanov 1 

Keywords: jerk, jolt, earthquake, response spectrum, pseudo-jerk  

ABSTRACT 

Jerk, also known as jolt, is the rate of change of acceleration. It is a vector quantity and 

its scalar magnitude is also the third derivative of position of a body or joint of a structure. Its 

dimension is [length/time
3
]. Excessive "jerky motion" may result in an uncomfortable stay in 

buildings, bridges, ride on trains, trams and it should be designed so as to reduce the influence 

of jerk. In this paper are presented formulas and graphs for jerk response spectrum, which 

should be taken in account among other response spectra (displacement, velocity, acceleration) 

in structural engineering design for dynamic loading including earthquake impact. 
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ДВИЖЕНИЕ НА ЕЛИПСОИД 

ВЪВ ФЛУИДНА СРЕДА 

Aнастас Иванов1 

Ключови думи: движение, елипсоид, флуид, подемни и съпротивителни сили 

РЕЗЮМЕ 

В статията се изследва общо движение на хомогенно твърдо тяло във флуидна 

среда. Тялото представлява елипсоид с три взаимно перпендикулярни равнини на 

геометрична и материална симетрия. Сеченията на тези равнини с елипсоида 

представляват три различни по размер и площ елипси. Тялото се приема с шест степени 

на свобода. Ротационната компонента от движението му се отчита с Карданови ъгли. 

Флуидът се приема за неподвижен и се дефинира със своята плътност. Пренебрегват се 

всякакви изменения в скаларните полета на налягането и температурата. На тялото е 

съобщена начална линейна и ъглова скорост. Отчитат се всички видове сили и моменти, 

с които флуидната среда въздействат на тялото. Изследването важи, както за ламинарен, 

така и за турболентен режим на обтичане. Съставена е програма в средата на MatLab, с 

помощта на която се пресмятат тридесет и два броя функции на времето и три проекции 

на траекторията на масовия център на тялото в съответните координатни равнини. 

Програмата допуска и разширяване с оглед отчитане и движение на флуидната среда в 

определена посока. Статията има определено теоретичен характер с възможност за 

практическа ориентация. 
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ДВИЖЕНИЕ НА НЕСИМЕТРИЧНО ТВЪРДО ТЯЛО 

ВЪВ ФЛУИДНА СРЕДА 

Aнастас Иванов1 

Ключови думи: движение, твърдо тяло, флуид, подемни и съпротивителни сили 

РЕЗЮМЕ 

В статията се изследва общо движение на произволно несиметрично хомогенно 

твърдо тяло във флуидна среда. Тялото се приема с шест степени на свобода. 

Ротационната компонента от движението му се отчита с Карданови ъгли. Флуидът се 

приема за неподвижен и се дефинира със своята плътност. Не се отчита изменения в 

скаларните полета на налягането и температурата. На тялото е съобщена начална 

линейна и ъглова скорост. Отчитат се всички видове сили и моменти, с които флуидната 

среда въздействат на тялото. Изследването важи както за ламинарен, така и за 

турболентен режим на обтичане. Съставена е програма в средата на MatLab, с помощта 

на която се пресмятат тридесет и два броя функции на времето и три проекции на 

траекторията на масовия център на тялото в съответните координатни равнини. Статията 

има определено теоретичен характер с възможност за много бърза практическа 

ориентация в практиката. 
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