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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 3002
2. Наименование на учебната дисциплина: Динамика и устойчивост на строителните
конструкции
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: 1
6. Семестър, в който се изучава: 2
7. Брой кредити: 6 (3 – лекции; 3 – лабораторни упражнения и курсова задача)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Иван Павлов
9. Резултати от обучението: като резултат от обучението по дисциплината студентите ще
знаят особеностите при проектирането с програмите SAP 2000 и Tower 7 при определяне
на критичните товари, решенията по теория от II ред и изчисляване на строителните
конструкции при земетръсни товари, ще могат да разширят и допълнят познанията,
придобити в бакалавърската степен, ще могат да прилагат придобитите знания при
съвременното проектиране на стабилитетните и динамически изследвания, които се
извършват с тези компютърни програми.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: няма.
12. Съдържание на курса: Формират се знания за прилагане на МКЕ в нелинейната
строителна механика; изследване на устойчивостта със SAP2000; динамично изследване
със SAP2000 и Tower 7; съвременни тенденции при сеизмичното осигуряване на
строителните конструкции.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти

•Върбанов, Х., Устойчивост и динамика на еластичните системи, С., Техника, 1989
•Бобев, Т., Устойчивост и динамика на строителните конструкции – лекции за

студентите от специалността ССС, 2010, електронен формат
•Бобев, Т., Т. Ганев, Р. Рангелов и др., Ръководство по устойчивост и динамика на

строителните конструкции, С., Техника, 1993
•Иванов, А.И., Основи на сеизмичната механика, С., изд. АртеНово, 2003
•Иванов, А., Динамика на строителните конструкции, С., изд. Авангард Прима, 2010
•Clough R., Penzien J., Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 1993
•Chopra  A.,  Dynamics  of  Structures – Theory  and  Applications  to  Earthquake  Eng.,

Prentice Hall, 1995
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, лабораторни
упражнения, курсова задача, консултации, самостоятелна подготовка
15. Методи за оценка и критерии: комбиниран писмен и устен изпит. Писменият изпит е
върху един теоретичен въпрос, а устният включва допълнителни уточняващи въпроси,
свързани с разработените курсови задачи.
16. Език на преподаване: български, английски
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