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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE1226
2. Наименование на курса: “Хидравлика-I част”
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: трета
6. Семестър: шести
7. Брой кредити: 6,0 (3,0 лекции и 3,0 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Александър Киров
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще

познават и умеят да прилагат основни закони от хидростатика и хидродинамика при
оразмеряване на тръбопроводи и съоръжения, използвани в областта на водоснабдителните и
канализационни системи.

10. Начин на преподаване – директно
11.Предварителни изисквания – студентите трябва да притежават знания по Математически

анализ, Избрани глави от математиката, Физика.
12. Съдържание на курса – Разглеждат се въпросите за свойствата на течностите,

хидростатично налягане и хидростатичен натиск, уравнение на Бернули, енергийна и
пиезометрична линии, хидравлични загуби на напор, ламинарно течение, оразмеряване на прост
тръбопровод, равномерно движение на водата в открити канали и естествени течения,
икономически най-изгодно сечение.

13. Библиография (основни заглавия):
1. Маринов, Е., И.Минков, М.Мараджиева, Б.Казаков, Хидравлика,УАСГ,София, 2003
2. Казаков, Б., Ръководство за решаване на задачи по хидромеханика и хидравлика,
УАСГ,София, 2011
3. Маджирски В., Механика на флуидите, Техника, София, издание 2006.

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа по курсова задача
15. Методи на оценяване: Дисциплината завършва с оценка от писмен изпит и оценка от

курсов проект. Оценката от изпита се формира на базата на резултата показан при развиване на
два въпроса от конспекта и работа през семестъра. Курсовият проект се разработва по задание
от преподавателя и се предава със защита. В началото на семестъра студентите получават
информация за задълженията им по дисциплината и мотивите за оценяване.

16. Език на преподаване: български


