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ЖЕЛАЕМ ВИ ПОЛЗОТВОРНО УЧАСТИЕ
В КОНФЕРЕНЦИЯТА!

ОБРАЗЕЦ
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(центрирано, главни букви, удебелени, с размер 14 пункта)
Име, ФАМИЛИЯ
(имената на автора/авторите да са разположени центрирано, удебелено;
фамилията да е с главни букви, с размер 12 пункта)
РЕЗЮМЕ
(ЦЕНТРИРАНО, УДЕБЕЛЕНО, НАКЛОНЕНО, С РАЗМЕР 12 ПУНКТА)

Ключови думи: ..........................................................................................................................................
(ТЕКСТЪТ ДА Е НАКЛОНЕН, С РАЗМЕР 12 ПУНКТА)

ABSTRACT
The static equilibrium configuration, the length of the suspended pipeline between the
stinger and the touch-down point on the sea floor, and the stresses in the transversal sections of
the pipeline will be determined. A general and flexible program has been prepared to perform
this static nonlinear analysis. Next, a two-dimensional
Key words: …………………………………………………………………………………………
1. ВЪВЕДЕНИЕ
(ПОДЗАГЛАВИЯТА ДА СА С ГЛАВНИ БУКВИ, УДЕБЕЛЕНИ, С РАЗМЕР 12 ПУНКТА)

1. INTRODUCTION
A submarine pipeline for the transport of oil or natural gases can be achieved by progressive
launching with the aid of a lay-barge with stinger (fig. 1). With the growth of the depth of the sea
water, the length of the suspended pipeline between the tensioning device and the touch-down
point on the sea bed, becomes greater.
(ТЕКСТЪТ ДА Е ДВУСТРАННО ИЗРАВНЕН, С РАЗМЕР 12 ПУНКТА.
ВСЕКИ ПАРАГРАФ ДА Е С ОТСТЪП 8 ММ )

X=Y+Z

(1)

(ФОРМУЛИТЕ ДА СА ЦЕНТРИРАНИ И НОМЕРИРАНИ ОТДЯСНО)

фиг. 1.
(текст - описание на фигурата; шрифт - удебелен)
(ФИГУРИТЕ ДА СА ЦЕНТРИРАНИ И НОМЕРИРАНИ, КАКТО Е ДАДЕНО ПО-ГОРЕ)

Таблица 1

(ТАБЛИЦИТЕ ДА СА ЦЕНТРИРАНИ, А НАДПИСЪТ „ТАБЛИЦА 1” - ДЯСНО ПОДРАВНЕН)
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