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

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: CIE 3204
2. Наименование на курса: “Специални глави от хидравликата”
3. Вид на курса: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година на изучаване: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 6,0 (4,5 лекции и 1,5 упражнения)
8. Име на лектора: доц. д-р инж. Генчо Паничаров
9. Резултати от обучението – След завършване на курса по дисциплината студентите ще

познават и умеят да прилагат законите на хидравликата при оразмеряване на различни видове
тръбопроводи и съоръжения, използвани в областта на водоснабдителните и канализационни
системи.

Ще могат да прилагат придобитите знания при изучаване на специалните дисциплини:
Водоснабдителни системи, Канализационни системи, Водоснабдяване и канализация на сгради,
Помпи и помпени станции и др., както и в инженерната практика като проектанти,
изпълнители, административни органи по проекти в областта на водоснабдяване и канализация.

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 хидростатично налягане и

хидростатичен натиск, уравнение на Бернули, енергийна и пиезометрична линии, хидравлични
загуби на напор, ламинарно и турбулентно течение оразмеряване на прост и сложен
тръбопровод, хидравличен скок, хидравличен удар, двуфазни течения, нестационарни процеси в
тръбопроводи, равномерно и неравномерно движение на водата в открити канали и естествени
течения, икономически най-изгодно сечение, изтичане от преливници и отвори.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване – лекции, консултации,
самостоятелна работа по курсова задача
15. Методи на оценяване:
Като елементи на оценяване по време на обучението се вкючва: присъствие на занятия –

10%, участие в дискусии по време на лекции и семинар – 10 %, разработване на реферат по
зададена тема – 20%, финален изпит – 60%.

Финалният изпит преставлява защита на реферат, събеседване по темата на реферата и
писмено развиване на два въпроса от конспекта. Курсовата задача се предава със защита и се
оценява отделно. Мотивите за получената оценка студентите получават в деня на изпита на база
показаните знания.

16. Език на преподаване: български


