
Факултет: Архитектурен
Катедра: Строителство на сгради и съоръжения
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Специалност: Строителство на сгради и съоръжения със специализация “Пътно
строителство”
Образователно-квалификационна степен: бакалавър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1016
2. Наименование на учебната дисциплина: Строителна статика – 2 част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: 6
7. Брой кредити: 6 (3 - лекции, 3 – семинарни упражнения и курсова задача)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
9. Резултати от обучението: Студентите усвояват определяне на диаграмите на

разрезните усилия на статически неопределими системи по силов и
деформационен метод и направата на съответните проверки. Придобиват се
знания за решаване на непрекъснати греди с уравнение на Клапейрон.

10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: студентите трябва да притежават

основни познания по Строителна статика – 1 част
12. Съдържание на курса: Изучава се построяване на диаграмите на разрезни усилия

на статически неопределими системи по силов и деформационен метод и
непрекъснати греди с уравнение на Клапейрон, както и проверки на
коефицентите на съответните канонични уравнения.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Симеонов С., Статика на строителните конструкции, част І и ІІ, Т., София, 1993
• Карамански Т. и др., Строителна механика, Техника, София, 1988
• Банков Б., Строителна статика, част І и ІІ, издателство на УАСГ, София, 2001
• Квартирников А., Строителна статика, част І и ІІ, Техника, София, 1990
• Williams A., Structural analysis in theory and practice, Elsevier , 2009
• Hibbeler R., Structural analysis. Prentice-Hall, Inc., Singapore, 2006
• Karnovsky I., O. Lebed, Advanced Methods of Structural Analysis. Springer
Science+Business Media, LLC 2010

14.Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, курсова задача, консултации, самостоятелна работа
15.Методи за оценка и критерии: Дисциплината завършва с писмен изпит, който
включва три задачи и теоретичен въпрос. Първата задача е за определяне на
диаграмите на разрезните усилия в статически неопределима конструкция. Втората
задача е за определяне на диаграмите на разрезните усилия в непрекъсната греда.
Третата задача е за определяне на разрезните усилия по деформационен метод.

16.Език на преподаване: български, английски




