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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ  
ПРЕДСТАВЕНИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ“ 

на гл. ас. д-р инж. Тихомир Гришев Василев 

 

А1. Русев, Р. Д, Вл. Славчев, Й. Бояджиев, Е. Русева, Т. Василев, Начало на метало-
леенето на злато в Европа през халколита (каменно-медна епоха - V хилядолетие пр. 
Хр) първите прецизни отливки с леярски сърца, Известия на Съюза на учените – 
Варна, серия „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“, 2’2004, 1’2005, с.36-41; 

Резюме: Статията изследва проблемите при започване на обработката на мета-
лите по време на Халколита (5 000 г. пр.Хр.) и напредъка в производството и обра-
ботката на злато и златни сплави през периода на бронзовата и желязна епоха до 
средновековието. Големите количества и разнообразието от златни находки до-
казват, че началото на обработката на металите в Европа започва по български-
те земи. Авторите търсят обяснение за начина на третиране на златните сплави 
чрез изследване на структурата на тези метали. За изследване на структурата и 
свойствата на различни златни находки, авторите използват експонати от Регио-
нален исторически музей - Варна. Авторите се опитват да възпроизведат техно-
логиите на древните майстори, за да проучат качеството на получаващата се 
продукция и да се проследи развитието на обработката на злато от началото до 
Средновековието. 

 

А2. Русев, Р. Д, Вл. Славчев, Е. Русева, Й. Бояджиев, Т. Василев, Бележки върху 
развитието на металообработката на медта и нейните сплави в югоизточна Европа 
през праисторическата епоха (по данни от структурния анализ), Известия на Съюза 
на учените – Варна, серия „ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ“, 2’2004, 1’2005, с.42-47; 

Резюме: Статията разглежда проблемите, свързани с началото на обработката 
на метали по време на Неолита (5 000 г. пр. Хр.) и напредъка в добива и обработ-
ката на мед и медни сплави през бронзовата епоха. Големите количества и разно-
образието от медни находки доказва, че началото на металообработката в Евро-
па започва по българските земи. Авторите търсят обяснение как е организирано 
производството на медни сплави и каква е структурата на тези метали. За изс-
ледване на структурата и свойствата на различните предмети от мед и медни 
сплави, авторите са използвали находки, съхранявани във Варненския Регионален 
исторически музей. Авторите се опитват да възпроизведат технологиите на древ-
ните майстори, да изследват качеството на продукцията и да се проследи разви-
тието на металообработката на медта и медните сплави от самото начало до 
края на бронзовата епоха. 
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А3. Георгиев, С., Т. Василев, Технологични схеми за изработка на стремена от 
средновековието и анализ на микроструктурата им, Доклад на Студентска научна 
сесия на ТУ-Варна, 2006 г., с. 249-260. 

Резюме: В този доклад е изследвана технологията за изработка на различни видове 
железни стремена открити на територията на България, които вероятно са из-
ползвани по време на създаването на българската държава VІІ в. или по време на 
“Византийското робство” ХІ в. Желязото, за разлика от медта и златото, коро-
зира много силно и не оставя голямо количество веществен доказателствен мате-
риал, който бихме могли да анализираме. По време на изследванията на микрост-
руктурата, интересни зони за микроструктурен анализ се оказват зоните на ко-
вашките заварки, както и основните материали на отделните детайли. От този 
анализ съдим за технологичната последователност, достоверността на вида и 
режимите използвани за тези съединения, както и температурите при които се е 
извършило изковаването им. Проведените изследвания доказват високото качест-
во на изработените от средновековните майстори по българските земи железни 
предмети и са показателни за постигнатата от българите висока техническа 
култура. 

 

А4. Русев, Р., В. Йотов, Вл. Славчев, Е. Русева, Й. Бояджиев, Т. Василев, Развитие 
на металообработката в Югоизточна Европа в продължение на 6000 години – от 
Халколита до Средновековието – по данни от структурния анализ на археологични 
находки, Доклад, XI национална научна конференция „България в световната исто-
рия и цивилизации – дух и култура. Минало и бъдеще“, 25-26 ноември 2006 г, пле-
нарна зала на община Варна. 

Резюме: Чрез изследване на структурата, свойствата, геометрията и химическия 
състав на археологически находки е направен обзор и класификация на различните 
методи използвани за преработка на различни метали и сплави, както и сравнени-
ето им със съвременните технологични процеси. Анализирайки като цяло златните 
предмети от Варненския халколитен некропол, се установи, че те са получени ос-
новно чрез топене на златото и леенето му в леярски форми и последващо коване. 
При изследване на праисторическата медна металургия е установено, че за този 
период съществува мрежа от металургични центрове, които обменят суровини, 
предмети, техника и знания, свързани с обработката на металите, като Варненс-
кият металургичен център е водещ за региона. Също така се изследват и монети 
от различни периоди от фонда на Варненския регионален исторически музей с цел 
да се натрупат данни проследяващи използването на медта и медните сплави и 
развитието на технологиите на металообработката за монетосеченето във вре-
мето. Проведени са структурни изследвания на различни видове стремена от сред-
новековен военен обоз. Проведените изследвания доказват отличното качество на 
изработените от средновековните майстори по българските земи железни пред-
мети и са показателни за постигнатата от тях висока за равнището на среднове-
ковна Европа техническа култура. Направени са възстановки на технологичната 
последователност според която са произвеждани различни видове стремена от 
средновековието.  
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А5. Русев, Р. Д, В. Йотов, Вл. Славчев, О. Пелевина, Е. Русева, Й. Бояджиев, Т. Ва-
силев, Обработка на злато от халколита до средновековието в българските земи по 
данни от структурния анализ на археологически находки, Proceedings of the 
International scientific technical conference “THE GOLD – METAL OF ALL TIMES”, 7-
9 June 2007, Varna, с. 374-387; 

Резюме: В настоящата статия са изследвани няколко колективни златни находки 
открити в България. Направени са изследвания на структурата и свойствата на 
металните находки на Варненския халколитен некропол. В статията са 
представени възстановки на технологиите използвани от древните майстори и 
анализирани находки, подобни на находките от Варненския халколитен некропол - 
такива намерени в село Хотница, некропола край Дуранкулак и последно открити-
те край село Дъбене. Всички тези находки са част от свързана с халколита цивили-
зация възникнала в българските земи преди 7 000 години, както и Тракийската 
цивилизация. Невероятно красивите златни изделия изработени от тракийски 
занаятчии представяни в изложбите в българските музеи са резултат от хиляди 
години натрупан опит и традиции, които независимо от различните катаклизми, 
се предават на хората обитавали българските земи. Тези златни находки доказват 
съществуването на най-древната цивилизация (варненската цивилизация) в 
Югоизточна Европа, която има някой специфични технологични умения. Разрабо-
тили са ги през вековете и оставят това наследство на следващите поколения. 

 

А6. Русев, Р. Д, Вл. Славчев, Е. Русева, Й. Бояджиев, Т. Василев, Най-ранното об-
работвано злато: структурен анализ на находките от варненския халколитен некро-
пол (4400 - 4200 г. пр. Хр.) и технология на изработката им, Proceedings of the 
International scientific technical conference “THE GOLD – METAL OF ALL TIMES”, 7-
9 June 2007, Varna, с. 388-398. 

Резюме: В статията са представени изследвания на златни находки от Варненс-
кия халколитен некропол. Чрез извършения рентгеноструктурен и микрострукту-
рен анализ са определени вероятните технологични процеси за изработването им. 
Впечатление прави златения паралелепипед като получените за него данни доказ-
ват, че той е първата по рода си прецизна отливка със съставно леярско сърце. 
Направени са измервания за плътността на част от находките, като са установе-
ни няколко групи златни сплави използвани за изработването им. Установено е, че 
за легиращи елементи към златните сплави е използвано сребро. Според вида на 
изходните заготовки златните изделия от Варненския халколитен некропол се раз-
делят на три вида – направени от тел, от лист или отливка. Получените резулта-
ти допълват доказателствата за съществуването на най-старата човешка циви-
лизация в Югоизточна Европа.     
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Б1. Vasilev, T.G., Reconstruction of roll forming machine of thin-walled steel 
profiles, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara (2015/11) Vol. 13; no. 4; p. 
87, ISSN: 1584-2673; 

Резюме: В тази публикация са изследвани граничните параметри на процеса на 
ролково формоване, необходими за проектирането на отделните деформационни 
преходи на тънкостенни стоманени профили. Профилът, който трябва да бъде 
произведен е специализиран и сложен, което води до необходимостта от създаване 
на нов индивидуален проект на формата на деформиращите ролки. След като тео-
ретично са определени ограниченията при проектирането на необходимия брой 
преходи с които да се произвежда съответния профил се достигна до проектира-
нето на нов комплект деформационни ролки, които са адаптирани към съществу-
ващата ролково формоваща машина. В резултат на теоретичната и практическа 
работа бяха постигнати задоволителни резултати за качеството на произвежда-
ния профил. 

 

В1. Василев, Т., Оптимизиране на конструкцията на 3D принтер за строителни 
обекти, Машиностроене и Машинознание, ГОДИНА XII, Книга 1, 2017, p.105-109; 

Резюме: С използването на технологията за 3D принтиране чрез послойно екстру-
диране е възможно принтирането на строителни обекти, макар принтерите да 
представляват значителни по големина и размери съоръжения. Чрез анализиране 
на съществуващите конструкции на 3D принтери - реално изградени или във фаза 
на идейни проекти, както и на техните предимства и недостатъци е предложена 
нова схема на принтер за строителни обекти която се характеризира с повишена 
мобилност, ниска себестойност и голям размер на изгражданите обекти. Предла-
ганата конструкция е наречена „Делта въжен 3D принтер“ и би довела до следни-
те по-важни предимства: понижаване на разходите за изграждане на конструк-
цията на принтера и цялостно понижаване на себестойността на изградените 
обекти; по-голяма достъпност на технологията за 3D принтиране на сгради и 
строителни обекти; изграждане на сгради с големи размери и сложни форми; въз-
можност за използване на съществуваща денивелация като предимство. 

 

В2. Василев, Т., В. Събева, Е. Иванова, Разпределение на силовото натоварване във 
въжетата на „Делта 3D въжен принтер”, научно списание „Механика Транспорт Ко-
муникации“, брой: 1/2017, ISSN 2367-6620; 

Резюме: Основна причина за големите размери на съществуващите конструкции 
на 3D принтери за строителни обекти са възникващите напрежения от огъващи-
те моменти, които конструкцията трябва да поема. По предложена нова схема на 
3D принтер („Делта 3D въжен принтер“), големите напрежения от огъващите 
моменти се трансформират в нормални напрежения от опън. Към момента на 
публикуване на статията, принтерът е разработван като идеен проект, поради 
тази причина е необходимо теоретично да се определят усилията във въжетата 
на които ще бъде окачен екструдера (товара). Точното определяне на усилията във 
въжетата е необходимо за изчисляване на размерите на отделните елементи, 
тяхната деформация и цялата конструкция на принтера. Използваните методи за 
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определяне на усилията във въжетата са класически, от които първият е създава-
нето на система уравнения за една статически определима система от сили, а 
вторият, решаване на системата уравнения чрез използване на формулите на Кра-
мер. В хода на теоретичните изследвания се установи, че усилията във въжетата 
са различни за всяка една координата на пресечната точка между трите носещи 
клона на принтера. Това довежда до различни деформации в пилоните и различно 
провисване на товара за което е необходимо да се направят допълнителни изслед-
вания. Чрез анализ на получените графични зависимости може да бъде определена 
триизмерна фигура, за която е известно, че усилията във въжетата попадат в оп-
ределен интервал.        

 

В3. Vasilev, Т., Analysis of the Deformations in „Delta Wired 3D Printer”, ACTA 
TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Tome X, 2017, Fascicule 3, p. 
93-98, ISSN: 2067 – 3809; 

Резюме: В новата 3D принтерна конструкция, наречена "Делта въжен 3D прин-
тер", големите напрежения създадени от огъващите моменти, се трансформират 
в нормални напрежения от опън. След като в предишна публикация е определено 
натоварването върху отделните елементи за всяка точка от работното прост-
ранство на принтера, можем да определим техните размери, а след това и дефор-
мациите в тях. Натоварването е различно във всяка точка на координатната 
система на работното пространство, което създава различни провисвания. Това 
създава предпоставки за грешки в размерите на отпечатания обект, като е необ-
ходимо провисванията да се предвиждат. В тази статия теоретично са определе-
ни деформациите (провисването) на екструдера като функция на опъновите уси-
лия във въжетата, огъването на пилоните, като се вземат предвид промяната в 
усилията за всяка от координатните точки. Чрез използването на получените в 
публикацията данни могат да се предвидят и компенсират грешки получени от 
провисването на екструдера. 

 

В4. Vasilev, T., Delta 3D wire printer for building objects – theoretical prerequisites for 
prototype design, Industry 4.0, Year 2, Issue 3, 2017, p. 127-130, ISSN 2543-8582; 

Резюме: Преди да се пристъпи към създаването на работещ модел на 3D принтер 
е необходимо да се създаде прототип. Чрез теоретично изследване на основните 
конструктивни параметри може да се направи проект на прототип на 3D прин-
тер. При условията за еднакви допустими напрежения във въжета на въжения 
принтер, за реален модел и прототип, е определен мащабен фактор, който да ги 
свързва. По същия начин са определени тегловен и геометричен фактор. Използ-
вайки принципа на подобието е определено, единица грешка в прототипа, на колко 
ще съответства в реалния модел.  
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В5. Василев, Т., Е. Иванова, Геометрични и кинематични зависимости на въжен 
делта 3D принтер за строителни обекти, Машиностроене и машинознание, под печат 
(с приложена служебна бележка); 

Резюме: На предложената конструкция на 3D принтер, наречен „Делта въжен 3D 
принтер“, до момента са извършени изследвания относно силовото натоварване 
на отделните елементи, деформациите, както и предпоставките за създаване на 
прототип на принтера. За да се създаде такъв вид принтер, независимо дали става 
въпрос за прототип или реален модел, е необходимо да се определят 
геометричните и кинематични зависимости между изпълнителния елемент 
(екструдер) и спомагателните елементи (носещите въжета). Получените данни са 
необходими при избор на задвижване на принтера, както и софтуерното 
осигуряване при създаване на управляваща програма.       

 

В6. Василев, Т., Прототип на въжен делта 3D принтер за строителни обекти – ос-
новни изисквания към задвижването, Машиностроене и машинознание, под печат (с 
приложена служебна бележка); 

Резюме: На предложената конструкция на 3D принтер, наречен „Делта въжен 3D 
принтер“, до момента са извършени изследвания относно силовото натоварване в 
отделните елементи, деформациите, възможностите за създаване на прототип 
на принтера,  както и геометричните зависимости чрез които се определя 
връзката между екструдера и дължината на въжетата. За да се създаде 
прототип на принтера е необходимо да се определи необходимата мощност на 
двигателите, честотата с която да се въртят при номинална мощност, 
възможностите за претоварване и т.н. Получените данни са необходими при избор 
на задвижване и създаването на работещ модел на принтера. Като резултат са 
определени необходимата мощност и въртящ момент на задвижващите двигате-
ли.    

 

Г1. Vasilev, T.,T. Dikova, Dz. Dzhendov, E. Ivanova, Simulations of cast and selective 
laser melted dental bridges with chewing load, Scripta Scientifica Medicinae Dentalis, vol. 
2, No 2, 2016, p.7-17; 

Резюме: Целта на настоящата статия е да се оценят и сравнят якостните 
свойства и деформационните характеристики на ляти и получени чрез селективно 
лазерно стопяване (Selective Laser Melting - SLM) Co-Cr сплави за дентални конст-
рукции с помощта на CAD / CAE софтуер. За симулиране на дъвкателния процес на 
виртуалния 3D модел на четири-членени мостови конструкции е използван софтуе-
рът Solid Works Simulation. В настоящото изследване са използвани две Co-Cr 
стоматологични сплави, отлети и изработени чрез SLM. По време на 
симулационния процес чрез линеен статичен анализ са получени измененията на 
деформациите (абсолютни и относителни), напреженията и опорните реакции 
които се пораждат под въздействието на приложеното натоварване. В резултат 
на това са оценени еквивалентните напрежения по критерия на Von Mises и кое-
фициента на сигурност.  
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 Установено е, че най-високите стойности на еквивалентните напрежения по 
критерия на Von Mises на летите и получени чрез  SLM мостове са разположени 
във връзките между зъбите, т.е. зоните с най-малки площи на напречните сечения. 
Те са в диапазона 95-162 МРа, което е по-ниско от границата на провлачане и за 
двата материала. Минималният коефициент на сигурност и за двата материала е 
по-висок от 1. В летите мостове той е в интервала 1.32-2.64 за зоните с най-
голямо натоварване, докато за получените чрез SLM е 2.61-5.68. Тъй като коефи-
циентът на сигурност показва запасът от якост на материала за съответното 
натоварване, то е очевидно, че мостът, изработен чрез SLM, притежава двойно 
по-голям запас. Това позволява оптимизиране на конструкцията, икономия на 
материал и възможност за производство на конструкции с порьозни структури. 

 

Г2. Tsanka Dikova, Tihomir Vasilev, Dzhendo Dzhendov, Elisaveta Ivanova, 
Investigation the fitting accuracy of cast and SLM Co-Cr dental bridges using CAD 
software, Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers), 2017 Jul-Sep; 23(3):, 
p. 1698-1696, ISSN: 1312-773X; 

Резюме: Целта на настоящата статия е с помощта на ново-разработена мето-
дика, използваща CAD софтуер, да се изследва точността на напасване на стома-
тологични Co-Cr мостове, произведени чрез три различни технологии. Четири-
членните зъбни мостове от Co-Cr сплави са произведени чрез конвенционално леене 
на восъчни модели, леене с 3D отпечатани модели и чрез селективно лазерно сто-
пяване (SLM). Хлабините на денталните мостове са изследвани по два начина – 
чрез тест със силиконова реплика и с използването на CAD софтуер. Тъй като 
тестът със силиконовата реплика се характеризира със сравнително ниска точ-
ност, на базата на CAD софтуера Solid Works е разработена нова методология за 
изследване на точността на напасване на денталните мостове. Ново-
разработеният метод позволява изследване на напасването по границата на изпи-
ляване и между повърхнините на опорния зъб и короната на моста с висока точ-
ност в неограничени направления. Изследването на хлабините по границата на из-
пиляване и между повърхнините на опорните зъби и короните на четири-членните 
Co-Cr мостове по двата метода показа, че технологията на производство оказва 
силно влияние върху точността на напасване на зъбните реставрации. Точността 
на напасване на мостовете с 3D отпечатани модели е най-висока, следвана от SLM 
и накрая конвенционалните мостове. Хлабините по границите на изпиляване и за 
трите групи мостове са в клинично приемливия диапазон. Стойностите на вът-
решните хлабини варират в различните зони - най-високи са по оклузалните повър-
хности, следвани от тези по границите на изпиляване и в аксиалните области. По-
високата точност при напасване на мостовете произведени чрез леене с 3D отпе-
чатани модели и SLM, в сравнение с традиционните мостове е добра предпоставка 
за тяхното успешно внедряване в стоматологичните кабинети и лаборатории. 
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Г3. Vasilev, T., T. Dikova, D. Dzhendov, E. Ivanova, New methodоlоgy for measuring 
the fitting gap of fixed partial dentures using CAD software, Material Science, Year I, Is-
sue 1, 2017, p. 88-91; 

Резюме: Необходимостта от определянето на хлабините между мостоносители и 
мостокрепители на дентални мостове, налага и изисква разработването на нови 
методи и средства за измерването им. Навлизането на технологиите за бързото 
прототипиране, включващо триизмерно сканиране и принтиране, дава възмож-
ност за безпроблемно създаване на виртуални модели на сложни, от гледна точка 
на формите, обекти. Определянето на хлабините между мостови конструкции и 
мостоносители (опорни зъби) в среда на CAD системи води до затруднения, поро-
дени главно от сложните им форми. Чрез прилагане на предложения подход за 
виртуалното напасване между денталните обекти е възможно определянето на 
хлабините между мостовете и мостоносителите в закрити пространства, които 
по алтернативен начин се определят чрез косвени методи. Като резултат от ра-
ботата по създадената методика е направен и публикуван сравнителен анализ 
между хлабините на обработени по три различни технологии дентални мостове. 
Основните предимства на новата методика са: 1)проследяване на изменението на 
разстоянието между повърхностите на мостовете и мостокрепителите в неог-
раничени направления; 2) измерване на разстоянията между повърхностите по 
трите оси и перпендикулярно; 3) по-висока точност на измерванията.                 

 

Г4. Василев, Т., Ц. Дикова, Е. Иванова, Методика за проектиране на приспособле-
ние за огъване на четири-членни дентални мостове, Научни известия на НТС по ма-
шиностроене, под печат (с приложен сертификат); 

Резюме: Четири-членните дентални мостове от 1-ви премолар до 2-ри молар са 
най-натоварени по време на дъвкателния процес. Освен това, те се характеризи-
рат със сложна геометрия на повърхността на зъбите и сложен начин на разпре-
деление на натоварването. Целта на настоящата статия е да се разработи ме-
тодология за проектиране на уред за изпитване на огъване на четири-членни ден-
тални мостове, при който натоварването на мостовите тела да се осъществява 
максимално близо до действителното. Използването на CAD софтуер Solid Works 
позволи да се определят формата и размерите на поансоните, разстоянието меж-
ду центровете в двете основни посоки и ъгълът, при който уредът трябва да бъде 
разположен по отношение на образеца за изпитване. Проектираното приспособле-
ние осигурява контакти между сферичните върхове на поансоните и зъбните мос-
тови тела в най-натоварените зони, което създава само нормални напрежения в 
мостовата конструкция по време на огъване. В резултат на това беше проекти-
ран, произведен и използван в последващ експеримент, уред за изпитване на огъване 
на четири-членни дентални мостове. 
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Д1. Ivanova, E., T. Vasilev, H. Hristov, Study the influence of rotation speed on 
deformation process for flexible coupler with rubber elastic element, “Machines, Technol-
ogies, Materials”, Year XI, Issue 7, 2017, p.336-339;  

Резюме: При работа на еластични съединители с гумен еластичен елемент 
съгласно, стандарта БДС 16420-86, след определен период от време се наблюдава 
пластична деформация на гумата. За да се изследва процесът на деформация на 
еластичния елемент, както и да се определят основните параметри които му вли-
яят е необходимо да се разработи компютърен симулационен модел и да се 
наблюдава процеса на деформация при промяна на факторите с най-голямо 
влияние. За CAE софтуер в който се симулира натоварването на моделът е избран 
Solid Work Simulation. Резултатите получени в изследването дават ясна представа 
за това как получените деформации са повлияни от параметрите 
характеризиращи режима на работа. Тези резултати ще бъдат използвани при 
проектирането на еластичен елемент, с който конструкцията на съединителя ще 
работи безпроблемно за по-дълъг период от време. 

 

Д2. Иванова, Е., Т. Василев, Х. Христов, Влияние на физико-механичните свойства 
на еластичния елемент върху деформационния процес на съединител СЕГЕ – Ма-
шиностроене и машинознание, под печат (с приложена служебна бележка); 

Резюме: Изследван е еластичен съединител с гумен еластичен елемент съгласно 
стандарт БДС 16420-86, като е  разработен компютърен модел и е изследван в 
среда на Solid Works Simulation. Определени са основните физико-механични свойс-
тва, които влияят на деформационния процес на еластичния елемент. Резултати-
те, получени в изследването дават ясна представа за това как получените дефор-
мации са повлияни от тези свойства, каква е максималната стойност на често-
тата на въртене на конкретен съединител от този тип, както и по какъв начин 
размерите на съединителя влияят върху деформационния процес. Резултатите ще 
бъдат използвани при проектирането на еластичен елемент, с който конструкци-
ята на съединителя ще работи безпроблемно за по-дълъг период от време. 
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Е1. Тихомир Василев, Справочник по технически чертежи, Стено, Варна, 2016, 238 
стр., ISBN 978-954-449-894-8 

Резюме: Изданието „Справочник по технически чертежи” е базирано на действа-
щите към момента национални, хармонизирани и международни стандарти, като 
статусът им на действие е проверен в информационната система на интернет 
страницата на „Българския институт за стандартизация” (БИС) - http://www.bds-
bg.org. 

В справочника е структурирана и концентрирана голямо количество инфор-
мация от стандарти, справочни материали и практическия опит на автора, необ-
ходима за процеса на разработване на даден технически документ с което може 
да се повиши бързината за изработване и качеството на техническите чертежи. 
Справочника е структуриран в осем глави, както следва: 
 I. Основни елементи на техническите чертежи 
 II. Методи за изобразяване и елементи на детайлирането 
 III. Основни правила при нанасяне на размери и допуски 
 IV.Основни  правила  при  нанасяне  на  изискванията  към геометрията на 
продуктите 
 V. Опростено изобразяване на технически обекти 
 VI. Правила при означаване на съединения в чертежите 
 VII. Материали и означаването им в техническите чертежи 
 VIII. Корабостроителни чертежи 
  Написването на „Справочник по технически чертежи”, обхващащ голяма 
част от възможните случаи в практиката, базиран на действащи международни 
и национални стандарти, е породено от липсата на подобно издание към насто-
ящия момент. За написването му са използвани 66 действащи национални и меж-
дународни стандарта, както и 4 литературни източника (справочници). 

Справочникът може да бъде използван от проектантски и технологични 
екипи на фирми от всички инженерни направления, както и от висши учебни заве-
дения, в които се изучават дисциплините „Инженерна графика”, „Техническо чер-
тане”, „Машинни елементи” и др., базирано на широкият набор от обхванатите в 
него проблеми. 

Справочника е обсъден на катедрен съвет към катедра „Техническа механи-
ка“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и приет за актуален към изучаваните в катедрата 
дисциплини с решение в Протокол №176/16.06.2016 г. 
 

 


