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РЕЗЮМЕТА  
на научните трудове 

на 

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

за участие в конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент”  
 

 

 

 

 

I. Хабилитационен труд – монография – показател В.3. 

3. Димитрина Киндова-Петрова, „Многокомпонентна умора“, научни рецензенти: доц.  

д-р инж. Виолетка Трифонова-Генова и доц. д-р инж. Петър Павлов УАСГ, 2016,  

ISBN 978-954-724-092-6,  170 с. 

Резюме: В монографията са представени основните закономерности, 

характеризиращи многокомпонентната умора на материала в етапа на 

възникване на пукнатини. Разгледани са факторите, оказващи влияние върху 

процеса на многокомпонентна умора, а също и методите за експериментално 

изследване. Систематично е анализирана основната част от съществуващите 

критерии за оценка при многокомпонентна умора в етапа на възникване на 

пукнатини. 

Ключови думи: многокомпонентна умора, възникване на пукнатини, критерии 

за оценка на умора 

Abstract: The monograph presents the main laws characterizing the multiaxial 

fatigue in the stage of crack initiation. The factors influencing the process of 

multiaxial fatigue are considered, as well as the methods for experimental research. 

The main part of the existing criteria for multiaxial fatigue assessment in the stage 

of crack initiation is systematically analysed. 

Key words: multiaxial fatigue, crack initiation, criteria for fatigue assessment 

 

 

 

 

II. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 

присъждане на образователна и научна степен „доктор”  – показател Г.6. 

6. Димитрина Киндова-Петрова, „Умора на материалите при строителни конструкции“, 

научен рецензент: проф. д-р инж. Светлана Лилкова-Маркова, Велес Консулт, 2021, 

ISBN 978-619-7462-22-7, 144 с. 

Резюме: В книгата е описан механизмът на явлението умора на материалите, 

като е акцентирано на еднокомпонентно натоварване в етапа на възникване на 
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пукнатини. Направен е анализ на съществуващите научни и стандартизирани 

методи за определяне дълготрайността при умора. Представен е програмен 

продукт, който изчислява дълготрайността при умора чрез метода за 

интегриране диференциалите на умора и в съответствие с Еврокод. 

Ключови думи: умора на материала, еднокомпонентно натоварване, 

интегриране диференциалите на умора 

Abstract: In this book, the mechanism of fatigue is described, emphasizing uniaxial 

loading in the stage of crack initiation. An analysis of existing scientific and 

standardized of predicting fatigue life methods is presented. A software product is 

presented that calculates the fatigue life using method of integrating damage 

differentials (IDD) and in accordance with Eurocode. 

Key words: fatigue, uniaxial loading, integrating damage differentials 

 

 

 

 

III. Научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация – показател Г.7. 

7.1. Dimitrina Kindova-Petrova, “Vibration-based Methods for Detecting a Crack in a Simply 

Supported Beam”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2014, Vol. 44, No. 4, 

Pages 69-82, ISSN: 0861-6663 (print), eISSN: 1314-8710 (online). 

Abstract: Variable loadings cause fatigue to the structural elements leading to crack 

initiation and propagation, which results in a decrease in the fatigue life of the 

elements. In particular, cracks decrease the stiffness and the natural frequency thus, 

causing specimens to fail under normal working conditions. This paper presents the 

application of the vibration-based technique for detecting the location and the size of 

a fatigue crack in structures. The two presented methods are based on the 

measurements of the natural frequencies of the cracked beam. The crack is modelled 

by a rotational spring. The predicted crack depth and location are compared with the 

actual data obtained from finite element models. 

Key words: vibration-based method, crack, rotational spring, simply supported beam 

Резюме: Променливите товари предизвикват умора в конструктивните 

елементи, водеща до възникване на пукнатини и нарастването им, в резултат 

на което намалява дълготрайността на елементите при умора. В частност, 

пукнатините намаляват коравината и собствените честоти, така пробните тела 

се повреждат при нормални условия на работа. В статията е представено 

приложението на вибрационни техники за откриване на мястото и големината 

на пукнатина в конструкции, възникнала вследствие на умора. Двата 

представени метода са въз основа измервания на собствените честоти на греда 

с пукнатина. Пукнатината е моделирана чрез ротационна пружина. 

Определените дълбочина и място на повредата са сравнени с действителните 

данни, получени чрез модели от крайни елементи. 

Ключови думи: вибрационни методи, пукнатина, ротационна пружина, проста 

греда 
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7.2. Dimitrina Kindova-Petrova, “A new crack size prediction method using damaged beam 

mode shape”, Structural Engineering and Mechanics, 2021, Vol. 80, No. 4, Pages 391-

399, ISSN: 1225-4568 (print), ISSN: 1598-6217 (online). 

Abstract: There are many mode shape damage localization methods but a few of 

them assess damage severity. In this paper a crack size prediction method using 

damaged beam mode shape is presented. The beam damaged sections are modelled 

by massless rotational springs, whose constants are calculated by the first and the 

second derivate of the mode shape using numerical differentiation. The method 

utilizes the relationship between the rotational spring constant and the size of an 

open single-sided crack with uniform depth in a rectangular cross section beam. The 

predicted crack depths are compared with the actual data from finite element 

models. The results obtained demonstrate that the proposed method correctly 

predicts the crack size in beam structures with single or multiple damages. 

Key words: cantilever beam, crack depth, mode shape, open single-sided crack, 

rectangular cross section, rotational spring, simply supported beam 

Резюме: Съществуват много методи за  откриване на място с повреда въз 

основа на собствените форми на трептене, но малка част от тях правят оценка 

на тежестта на повредите. В тази статия е представен метод за определяне 

големината на пукнатината посредством собствената форма на трептене на 

повредената греда. Сеченията с повреда са моделирани посредством 

ротационни пружини с маса, равна на нула, чиито константи са изчислени чрез 

първата и втората производна на собствената форма, използвайки числено 

диференциране. Методът използва връзката между пружинната константа и 

големината на едностранна отворена пукнатина, която е с постоянна 

дълбочина, в греда с правоъгълно напречно сечение. Определените дълбочини 

на пукнатините са сравнени с действителните данни, получени чрез модели от 

крайни елементи. Получените резултати показват, че предложеният метод  

коректно определя големината на пукнатините в конструкции с единични или 

с множество повреди. 

Ключови думи: конзолна греда, дълбочина на пукнатина, собствени форми, 

отворена едностранна пукнатина, правоъгълно напречно сечение, ротационна 

пружина, проста греда 

7.3. Dimitrina Kindova-Petrova, “A new damage detection index based on beam made shape 

slope”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Sofia, 2022, Vol.52, No. 1, (под 

печат, представено удостоверение), ISSN: 0861-6663 (print), ISSN: 1314-8710 

(online). 

Abstract: A new damage index, called mode shape slope difference (MSSD), is 

proposed to predict the damage locations in beam structures. Unlike most vibration 

based damage detection methods, which use the undamaged state of the beam as 

reference, the MSSD index utilizes only the damaged state. It is derived by using 

two different approximation formulas for the first derivative of the damaged beam 

mode shape. To assess the effectiveness and the accuracy of the MSSD index 

method two test examples of finite element models are considered. The results 

obtained demonstrate that the proposed damage index correctly predicts the damage 

locations in beam structures with single or multiple damages. 

Key words: damage detection, beam structure, mode shape slope, mode shape 
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Резюме: Предложен е нов индекс за повреда, наречен разлика в наклона на 

собствената форма (MSSD), за откриване на място с повреда в гредови 

конструкции. За разлика от повечето вибрационни методи за откриване на 

повреда, които използват неповреденото състояние на гредата за сравнение, 

индексът MSSD използва информация само от повреденото състояние. Той е 

получен чрез използване на две различни формули за апроксимация на 

първата производна на собствената форма на повредената греда. За да се 

оцени  ефективността и точността на метода въз основа на индекса MSSD са 

разгледани два тестови примера на модели от крайни елементи. Получените 

резултати показват, че предложеният индекс правилно определя местата с 

повреда в гредовите  конструкции с единични или с множество повреди. 

Ключови думи: откриване на повреди, гредови конструкции, наклон на 

собствената форма, собствена форма 

 

 

 

 

IV. Научни публикации в нереферирани списания с научно рецензиране 

или в редактирани колективни томове – показател – Г.8. 

8.1. Димитрина Киндова, Светлана Лилкова-Маркова, “Загуба на устойчивост на греда с 

тънкостенно напречно сечение извън равнината на натоварването й”, Годишник на 

УАСГ, Том XLII, 2002-2003, Свитък Математика и Механика, 115-122, ISSN:1310-

814X. 

Резюме: Числено е изследвана загубата на устойчивост на проста греда с два 

типа напречни сечения. Получената форма на изкълчване е вследствие на 

напречното отклонение и усукването на гредата. Определен е еластичният 

критичен  момент при този вид загуба на устойчивост. 

Ключови думи: напречно изкълчване, усукване, еластичен критичен момент 

Abstract: The loss of stability of a beam with two cross-sections was investigated 

numerically. The got form of buckling is from the lateral deflection and the torsion 

of the beam. The elastic critical moment for this type of loss of stability is 

calculated. 

Key words: lateral buckling, torsion, elastic critical moment 

8.2. Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова, “Изследване на устойчивост на 

тънкостенни колони с отворено напречно сечение”, Доклади от Научна 

конференция с международно участие ВСУ „Л. Каравелов“,  

20 май - 22 май, 2004 г., София, том I, 110-113, ISBN: 954-91127-6-4. 

Резюме: Изследвани са три вида загуба на устойчивост за тънкостенни 

отворени напречни сечения – локална, дисторсионна и надлъжна (Ойлерова). 

Задачата за определяне на напреженията в точки от конкретно напречно 

сечение при загуба на устойчивост е решена параметрично. От геометричните 

размери са варирани височината, дебелината и ъгълът, който определя 

положението на крайните елементи на напречното сечение. 
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Ключови думи: изкълчване, форми, дисторсионно изкълчване 

Abstract: Three kinds of buckling are analyzed at these cross-sections – local, 

distortional and long (“Euler”). The problem of the defining of the stresses at the 

points of tangible cross-section in the case of the loss of stability is solved 

parametrically. The variation is done at typical geometrical sizes and thickness of 

the profile at angle determining the position of two sections of the profile. 

Key words: buckling, mode, distortion 

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

усукване на тънкостенни конструктивни елементи с некръгово напречно сечение”, 

Научна конференция с международно участие „ТРАНСПОРТ 2004”, ВТУ „Т. 

Каблешков”, 11 ноември – 12 ноември, 2004 г., София, 205-210, ISBN 954-12-0104-0. 

Резюме: При чисто усукване на конструктивни елементи с некръгово 

напречно сечение последното се депланира. Според вида на наложените 

връзки на елемента усукването е свободно или стеснено. Въведен е 

безразмерен параметър, отчитащ влиянието на вида на напречното сечение на 

конструктивния елемент върху поведението му при чисто усукване. 

Предложена е идея за определяне на нормалните напрежения в тънкостенни 

профили. 

Ключови думи: усукване, конструктивен елемент, нормални напрежения 

Abstract: Non-circular cross-section of constructive elements loaded by torsion is 

deplaned. The torsion is free or shyly. Non-dimensional parameter giving an 

account of the influence of the mode of the cross-section to the behavior of the 

constructive element at torsion is introduced. An idea about determination of normal 

stresses is proposed. 

Key words: torsion, constructive element, normal stresses 

8.4. Димитрина Киндова, Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, “Изследване чрез 

принципа на възможните премествания на някои тънкостенни сечения, подложени 

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

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

ISSN:1310-814X. 

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

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

завъртането на всяко напречно сечение е зададен чрез тригонометричен ред с 

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

общата потенциална енергия. Резултатите за нормалните напрежения, 

получени по този приблизителен метод, са сравнени с тези от класическата 

теория на В. З. Власов. Получено е добро съвпадение дори при неголям брой 

членове на реда. 

Ключови думи: стеснено усукване, принцип на възможните премествания, 

нормални напрежения 

Abstract: A thin-walled beam subjected to non-free torsion was investigated. The 

direct variational method of Ritz was applied. The angle of the rotation of each 
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cross-section was given with a trigonometric row with a finite number of members. 

The principle of the minimum of main potential energy was realized in the 

numerical example. The results of normal stresses are compared with these from the 

classical theory of V. Z. Vlasov. A good coincidence is obtained even in the case of 

non-large number of members of the row. 

Key words: thin-walled beam, non-free torsion, principle of virtual displacements, 

normal stresses 

8.5. Димитър Лолов, Димитрина Киндова, Светлана Лилкова-Маркова, “Собствени 

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

Доклади от Научна конференция с международно участие ВСУ „Л. Каравелов“, 22-

23 май, 2006, Том I, I. Математика. Механика, I-30-33, ISBN-10: 954-331-009-2, 

ISBN-13: 978-954-331-009-8. 

Резюме: Изследвана е проста греда с променящо се по дължината ѝ 

правоъгълно напречно сечение. Ширината ѝ b е постоянна, а височината ѝ h се 

изменя по линeен закон. Определени са собствените честоти на трептене. 

Представен е параметричен анализ спрямо дължината на гредата и наклона на 

горната ѝ стена. 

Ключови думи: собствени честоти, променливо напречно сечение 

Abstract: A simple beam with variable on the length rectangular cross-section was 

investigated. Its width b is constant and its height h was changed linearly. Natural 

frequencies of the beam are determined. Parametrical analysis is performed in relation 

to the span of the beam and to the slope of its upper wall. 

Key words: natural frequency, variable cross-section 

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

положението на междинна линейна еластична опора върху критичната сила на 

центрично натисната колона”, XVI международна научна конференция 

„ТРАНСПОРТ 2006”, ВТУ „Т. Каблешков”, 9 ноември – 10 ноември 2006 г.,  

Направление IX “Механика и математика” София, IX-15-17,  

ISBN-10: 954-12-0130-X, ISBN-13: 978-954-12-0130-5. 

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

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

линейна еластична опора. За различни стойности на коравината й е изследвано 

влиянието на нейното положение върху големината на критичната сила. 

Ключови думи: линейна еластична опора, критична сила на колона 

Abstract: A column with one fixed end and one pinned end is investigated. It is loaded 

with axial compressive force. An intermediate transverse linear elastic support is 

placed. The effect of its position on the magnitude of the critical force is studied for 

different values of column stiffness. 

Key words: linear elastic support, column critical buckling force 

8.7. Димитрина Киндова, Светлана Лилкова-Маркова, “Деформиране при стеснено 

усукване на греди с отворено тънкостенно напречно сечение”, Юбилейна научна 
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конференция “65 години Университет по архитектура, строителство и геодезия”, 

2007 г., Механика, 277-282, София. 

Резюме: Разгледани са тънкостенни греди с отворено напречно сечение, 

подложени на стеснено усукване. Изведено е диференциалното уравнение за 

функцията на завъртанията на напречните им сечения. За решаването му е 

приложен методът на трансферните матрици, като са използвани началните 

параметри на задачата. Изследвана е конзолна греда, натоварена с усукващ 

момент и с бимомент в свободния си край. За различни напречни сечения е 

получена функцията на завъртанията им. Установено е, че при действието на 

усукващ момент и бимомент стойностите на функцията на завъртането са по-

малки от тези при действието единствено на усукващ момент. 

Ключови думи: тънкостенна греда, стеснено усукване, завъртане 

Abstract: Thin-walled beams with open cross-sections subjected to warping (non-

homogeneous) torsion are considered. The differential equation for the function of the 

rotation is derived. Its solution is obtained by the method of transfer matrices using 

the initial parameters of the problem. A cantilever beam subjected to a torque and a 

bimoment at its free end is examined. The function of the rotations is obtained for 

different cross sections. It was found that its values under the combined action of 

torque and bimomen are lower than those under the action of torque only. 

Key words: thin-walled beam, non-homogeneous torsion, angle of twist 

8.8. Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова, Димитър Лолов, “Огъване на 

криви греди от композиционни материали”, Доклади от Научна конференция с 

международно участие ВСУ „Л. Каравелов“, 15-16 май, 2007, Том I, I. Математика. 

Механика., I-42-48, ISBN: 978-954-331-015-9. 

Резюме: Развитието на новите технологии и приложението на 

композиционните материали налагат въвеждането на нови теми в 

съпротивление на материалите. Това изследване има методичен характер. То 

свързва две теми – огъване на криви греди и композиционни материали. 

Изведени са формулите за нормалните напрежения. 

Ключови думи: крива греда, огъване, композиционни материали, нормални 

напрежения 

Abstract: The development of the contemporary technologies and the application of 

the composites necessitate an introduction of new themes in the Strength of 

materials. This investigation has methodic character. It connects two subjects – 

bending of curved beams and composites. Formulae of the normal stresses are 

worked out. 

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

8.9. Валентин Недев, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова, Димитър Лолов, 

“Тангенциални напрежения при греди, изградени от композитни материали”, XVII 

международна научна конференция „Транспорт 2007”, Механика. Транспорт. 

Комуникации, брой 3, 2007, Направление IX “Механика и математика”, IX-12-15, 

ISSN: 1312-3823. 

Резюме: Чрез традиционните подходи за изследване на греда от хомогенен 
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материал са получени формули за тангенциалните напрежения при греда, 

съставена от различни материали. Дефинирани са приведени геометрични 

характеристики на напречното сечение, като са отчетени различните модули 

на линейните деформации. Работата е свързана с обучението по дисциплината 

Съпротивление на материалите и има методичен характер. 

Ключови думи: греди, тангенциални напрежения, композитни материали 

Abstract: Formulae of tangential stresses of a beam compounded from different 

materials were deduced using traditional approaches of a homogeneous beam’s 

decision. The different modules of linear deformations were reflected on new 

geometric characteristics of the cross-section. The study was connected with the 

teaching of the discipline Strength of materials and has a methodic character. 

Key words: beams, tangential stresses, composites 

8.10 Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова-Петрова, “Применение теоремы 

Кастилиано для балок переменого сечения”, Вестник федерального 

государственного образовательного учреждения высшего професионального 

образования, Московский государственный агроинженерный университет имени 

В.П. Горячкина, Научный журнал, Выпуск 1(26), 2008, 102-103,  

ISSN: 1728-7936, ISBN: 978-5-86785-216-0. 

Аннотация: Рассмотрена стальная консольная балка, нагружена в свободном 

конце со силой под углом к горизонтальной плоскости. Круглое поперечное 

сечение балки непостоянно по ее длине – высота балки изменяется по 

линейному закону. Вертикальное перемещение свободного конца балки 

вычислено при изменении угла наклона поверхности балки и направления 

действующей силы. 

Ключевые слова: балка, Кастилиано, перемещение 

Резюме: Разгледана е стоманена конзолна греда, натоварена в свободния край 

със сила под ъгъл спрямо хоризонталната равнина. Кръглото напречно сечение 

на гредата не е постоянно по дължината ѝ - височината на гредата се променя 

по линеен закон. Вертикалното преместване на свободния край на гредата е 

изчислено при изменение на ъгъла на наклона на повърхността на гредата и 

направлението на действащата сила. 

Ключови думи: греда, Кастиляно, преместване 

Abstract: A steel cantilever beam loaded at the free end with a force directed at an 

angle to the horizontal plane is considered. The circular cross section of the beam is 

not constant in its length - the beam height varies linearly. The vertical displacement 

of the free end of the beam is calculated using varying angle of the beam surface 

inclination and the direction of the applied force. 

Key words: beam, Castigliano, displacement 

8.11. Виктор Балабанов, Валентин Недев, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина 

Киндова-Петрова, “За някои аспекти при контрола и оценяването на знанията по 

общотехническите дисциплини”, Доклади от Научна конференция с международно 

участие ВСУ „Л. Каравелов“ , 29-30 май, 2008, Том II, VIII. Проблеми на висшето 
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образование., VIII-1-5, ISBN: 978-954-331-020-3. 

Резюме: Търсенето на организационни методи и форми, позволяващи 

постоянна ангажираност в учебния процес и висока мотивация за усвояване на 

знанията и уменията в областта на общотехническите дисциплини, в този 

момент стимулира развитието, експериментирането и прилагането на системи 

за постигане на изброените по-горе цели. Настоящата статия представя 

работата на Московския държавен агроинженерен университет, Висшето 

транспортно училище "Тодор Каблешков" - София и Университета по 

архитектура, строителство и геодезия - София по разработването на методи за 

контрол и оценяване на знанията по дисциплината „Съпротивление на 

материалите“ . 

Ключови думи: контрол, оценяване, съпротивление на материалите 

Abstract: The search of organization methods and forms of control, allowing a 

constant engagement in the study process and high motivation of the assimilation of 

the knowledge and skills in the domain of the general technical disciplines, at this 

moment stimulates the development, experimentation and application of systems for 

the achievement of the aims listed above. The present paper presents the work of 

Moscow State Agroengineering University, Higher school of Transport "Todor 

Kableshkov"- Sofia and University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy 

- Sofia of the elaboration of methods of a control and a rating of the knowledge of 

the discipline of Strength of materials. 

Key words: control, rating, strength of materials 

8.12. Dimitrina Kindova-Petrova, Svetlana Lilkova-Markova, “Non-homogeneous Torsion of 

Thin-Walled Beams with Open Cross-sections and Loaded with Torsion Moment”, 

Международный сборник научных трудов, Белорусский государственный 

университет транспорта, Выпуск 3, Гомель, 2009, 40-46, ISBN 978-985-468-565-6. 

Abstract: Non-homogeneous torsion of thin-walled beams with open cross-section 

has been investigated. There is the consideration of three beams with different 

supports where the load is a torsion moment at the right end. Formulae of the 

function of the rotation have been deduced. Numerical results are represented in 

figures. 

Key words: thin-walled beam, torsion, support 

Резюме: Изследвано е стесненото усукване на тънкостенни греди с отворено 

напречно сечение. Разгледани са три греди с различни опори, натоварени с 

усукващ момент в десния край. Изведени са формули за функцията на 

завъртане на напречните сечения. Числовите резултати са представени чрез 

графики. 

Ключови думи: тънкостенна греда, усукване, опора 

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

“Прилагане на точното диференциално уравнение на еластичната линия за решение 

на конкретна задача”, Международна научно-приложна конференция УАСГ 2009, 

Годишник на УАСГ , т. XLIV, 2009, св. V “Механика”, 95-102, ISSN:1310-814X. 

Резюме: В повечето курсове по Съпротивление на материалите се разглежда 
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само приблизителното диференциално уравнение на еластичната линия, 

валидно за широк кръг от практическите задачи. В статията е изследвана 

проста греда, натоварена с два (равни по големина и с различна посока) 

момента в краищата ѝ. Представени са решения за вертикалното преместване в 

конкретно сечение – стандартното, прилагано в практиката, и решение с 

отчитане на точния израз за кривината на еластичната линия. 

Ключови думи: греда, еластична линия, кривина 

Abstract: Most courses on Strength of materials study only the approximate 

differential equation of the elastic line, which is valid for a wide circle of practical 

problems. A simply supported beam loaded at its ends with two moments of equal 

magnitude and different directions is examined in the paper. Two solutions to the 

vertical displacement are presented in cross sections: the standard one, applied in 

practice, and another one, reporting the exact expression of the elastic line’s curvature. 

Key words: beam, elastic line, curvature 

8.14. Виктор Балабанов, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова-Петрова, 

“Напряжения в кривой балке при чистом изгибе”, Збiрник наукових праць (галузеве 

машинобудування, будiвництво), Вип. 3 (25),  Том 2, 2009, Полтaва, Украйна, 14-18. 

Аннотация: Были исследованны кривые балки с I-поперечными сечениями. 

Нoрмальные напряжения таких балой при чистом изгибе были вычисленны 

для различных значений радиуса кривизны. Эти напряжения были сравнены с 

напряжениями прямолинейных балок таких-же поперечных сечений.  

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

Резюме: Изследвана е крива греда с I-напречно сечение. Нормалните 

напрежения на такива греди, подложени на чисто огъване, са изчислени за 

различни стойности на радиуса на кривината. Тези напрежения са сравнени с 

напреженията на праволинейна греда със същото напречно сечение. 

Ключови думи: греди, чисто огъване, напрежения, нулева линия 

Abstract: Curved beams with I-cross section were investigated. The normal stresses 

of such beams on pure bending were calculated in the cases of different values of 

the curve’s radius. These stresses were compared with the stresses of straight beams 

with such cross-sections. 

Key words: beams, pure bending, stresses, zero line 

8.15. Виктор Балабанов, Димитър Лолов, Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина 

Киндова-Петрова, „Устойчивость колонны из вязко-упругого материала”,  Збiрник 

наукових працъ (галузеве машнобудування, будiвництво), Вип. 2 (32), Том 1, 2012, 

Полтaва, Украйна, 13-21. 

Аннотация: В настоящей работе исследована устойчивость колонны из вязко-

упругого материала. Колонна представляет собой обобщенную реологическую 

модель Кельвина-Войта, состоящую из двух линейных пружин и амортизатора. 

Применен динамический подход для исследования устойчивости. Решение 

дифференциального уравнения выполнено согласно подходу Галеркина. 

Определена критическая сила для колонны. 
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Ключевые слова: реологические модели, вязко-упругость, критическая сила 

Резюме: В настоящата статия е изследвана устойчивостта на колона от виско-

еластичен материал. Колоната е представена чрез обобщения модел на 

Келвин-Войт, състоящ се от две линейни пружини и амортисьор. Използва се 

динамичният подход за изследване на устойчивостта. Решението на 

диференциалното уравнение се извършва по подхода на Галеркин. Определя 

се критичната сила за колоната. 

Ключови думи: реологични модели, вискоеластичност, критична сила 

Abstract: Stability of a slender column from visco-elastic material is investigated in 

this study. The column is represented by the generalized Kelvin-Voigt’s model, 

comprising of linear spring and a dashpot. The dynamic approach is used to 

investigate the stability. Solution of the differential equation is carried out under the 

approach of Galerkin. The critical force of the column is determined.. 

Key words: rheological models, viscoelasticity, critical force 

8.16. Димитрина Киндова-Петрова, Светлана Лилкова-Маркова, Виктор Балабанов, 

“Устойчивост на центрично натисната колона с променливо напречно сечение”, 

Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012, 15-17.11.2012, 

София, България, том 4, 167-172, ISBN 978-954-724-049-0. 

Резюме: Изследвана е устойчивостта на центрично натисната колона с 

променливо напречно сечение. Разгледани са различни случаи на напречни 

сечения. Засегнат е и въпросът за рационална форма на изменение на 

сечението по височината на колоната. 

Ключови думи: устойчивост, променливо напречно сечение 

Abstract: The stability of axially compressed column with variable cross section is 

investigated. Different cases of cross sections are considered. The issue of rational 

form of changing of the cross section along the column is concerned. 

Key words: stability, variable cross section 

8.17. Димитрина Киндова-Петрова, Светлана Лилкова-Маркова, “Приложение на 

диференциално квадратичния метод за изследване устойчивостта на центрично 

натисната колона с променливо напречно сечение”, Годишник на УАСГ, Юбилейна 

международна научно-техническа конференция “65 години Хидротехнически 

факултет и 15 години немско-езиково обучение”, 2014, том XLVII, Свитък I-B, 167-

174, ISSN:1310-814X. 

Резюме: Приложен е диференциално квадратичният метод (ДКМ) за изследване 

устойчивостта на центрично натисната колона с променливо напречно сечение. 

Тя е ставно подпряна в двата края. Разгледани са два случая на линейно 

изменение на ширината на напречното сечение по височината на колоната. 

Получените резултати чрез ДКМ са сравнени с тези от точното решение. 

Ключови думи: устойчивост, колона, диференциално квадратичен метод 

Abstract: The differential quadrature method (DQM) is applied to study the stability 

of axially compressed column with variable cross section. The static scheme of the 
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component is hinged-hinged. Two different cases of linear variation of cross section 

width are considered. The obtained results from DQM are compared with those 

obtained from the exact solution. 

Key words: stability, variable cross section, differential quadrature method 

8.18. Светлана Лилкова-Маркова, Димитрина Киндова-Петрова, “Изследване на 

устойчивост на греда, осово натоварена на удар”, XV Международна научна 

конференция ВСУ’2015, том II, 152-157, ISSN:1314-071X. 

Резюме: Разгледан е прът, осово натоварен със сила на удар в единия си край. Силата 

е мигновено действаща или е изменяща се по линеен закон. В статията се изучава 

отношението между критичната сила и броя на члeновете от реда на Фурие. 

Ключови думи: греда, ред на Фурие, осова сила 

Abstract: A beam, loaded at one end with an axel impact force, is considered. The 

force is constant or linear function. This paper studies the relation to the number of 

members of the order of Fourier's decomposed row. 

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

8.19. Димитрина Киндова-Петрова, “Оценка на носимоспособността при умора на метални 

конструкции в съответствие с предписанията на Еврокод 3”, XV Международна научна 

конференция ВСУ’2015, том II, 239-245, ISSN:1314-071X. 

Резюме: Статията прави преглед и анализ на предписанията на Еврокод 3 за 

оценка на носимоспособността при умора на метални конструкции. Разгледана 

е конкретна конструкция – съществуващ стомано-стоманобетонен мост над 

река Чая. Оценките се направени на база на опростен товарен модел и на база 

на натоварване от стандартни влакове (стандартен смесен трафик). 

Ключови думи: умора, Еврокод 3, железопътен мост, опростен товарен модел 

Abstract: This paper reviews and analyses the prescriptions of Eurocode 3 for 

fatigue durability assessments of steel structures. A specific structure is considered – 

existing composite steel and concrete railway bridge over the Chaya River. The 

assessments are carried out on the basis of simplified fatigue load model and on the 

basis of the traffic mix (standard traffic). 

Key words: fatigue, Eurocode 3, railway bridge, simplified load model 

8.20. Димитрина Киндова-Петрова, “Някои числени методи в теоретичната механика и 

съпротивление на материалите“, научен рецензент: проф. д-р инж. Светлана 

Лилкова-Маркова, София, 2016, ISBN 978-954-2987-21-5, 63 с. 

Резюме: В студията са разгледани основни методи за числено диференциране, 

за числено интегриране и за решаване на задачата на Коши за обикновени 

диференциални уравнения от първи ред и на линейната гранична задача за 

обикновени диференциални уравнения от втори ред. Това са задачи, които са 

често срещани в дисциплините Теоретична механика и Съпротивление на 

материалите, но невинаги имат точно аналитично решение. 

Ключови думи: числено диференциране, числено интегриране 

Abstract: This book reviews basic methods for numerical differentiation, numerical 
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integration and solving the Cauchy problem for first-order ordinary differential equations 

and the linear boundary value problem for second-order ordinary differential equations. 

These are problems that are common in the disciplines of Theoretical Mechanics and 

Strength of Materials, but don’t always have a precise analytical solution. 

Key words: numerical differentiation, numerical integration 

8.21. Димитрина Киндова-Петрова, Светлана Лилкова-Маркова, “Kонтроль знаний во 

время семестра при обучении по сопротивлению материалов”, Web of Scholar 2(2), 

April 2016, 22-23, ISSN: 2518-1688. 

Резюме: Анализирани са резултати от контролни работи по съпротивление на 

материалите, направени по време на семестъра. Установено е, че 

болшинството от студентите не учат през семестъра. 

Ключови думи: съпротивление на материалите, контролни работи 

Abstract: Results from tests on Strength of Materials during the semester are 

analyzed. It was found that very few students study during the semester. 

Key words: Strength of Materials, tests 

8.22. Dimitrina Kindova-Petrova, “A New Damage Location Parameter for Beam Structures Based 

on Mode Shape Slope”, International Journal of Scientific & Engineering Research, 

December 2016, Vol 7, No. 12, Pages 1122-1128, ISSN 2229-5518. 

Abstract: A new damage parameter, called mode shape slope damage factor 

(MSSDF), is proposed to predict the damage location in a beam structure. In this 

paper MSSDF utilized the mode shape data yielded by finite element models of 

intact and damaged beams. The mode shape slope is evaluated using the first 

derivative approximation formulas at the leftmost and at the rightmost point. 

Numerical results show that the proposed damage index successfully predicts 

damage location in the single and multiple damage cases. The MSSDF is more 

sensitive to damage when compared with other well-known damage index in the 

literature. 

Key words: beam structure, crack, damage detection, damage index, finite element 

model, mode shape curvature, mode shape slope 

Резюме: Предложен е нов параметър за повреда, наречен  коефициент на 

повреда въз основа на наклона на собствената форма на трептене (MSSDF), 

който открива повреди в гредови конструкции. В статията коефициентът  

MSSDF използва данни за собствените форми на трептене на модели от 

крайни елементи на неповредени и повредени греди. Наклонът на собствената 

форма на трептене е изчислен чрез формулите за апроксимация на първа 

производна за най-лявата и най-дясната точка. Числените резултати показват, 

че предложеният коефициент успешно определя мястото с повреда в случаите 

на единична или на множество повреди. Коефициентът MSSDF е по-прецизен 

в сравнение с друг коефициент на повреда, който е широко използван в 

литературата. 

Ключови думи: гредова конструкция, пукнатина, откриване на повреди, индекс 

на повреда, модел от крайни елементи, кривина на собствената форма, наклон 

на собствената форма 
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8.23. Димитрина Киндова-Петрова, “Откриване на място с повреда в проста греда чрез 

вибрационни методи”, Годишник на УАСГ, Международна юбилейна научна 

конференция “75 години УАСГ”, 2018, том VI, брой 2, 77-91, ISSN:2534-9759. 

Резюме: Наличието на повреда в конструктивния елемент предизвиква 

локално изменение на коравината му, което води до промени в собствените му 

честоти и форми на трептене. 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. 

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

честота, кривина на собствените форми на трептене 

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. 

Key words: damage detection, rotational spring, natural frequency, mode shape 

curvature 

 


