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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE2016
2. Наименование на учебната дисциплина: Строителна механика  II
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: втора
6. Семестър, в който се изучава: трети
7. Брой кредити: 6
8. Име на лектора: доц.д-р инж. Нели Д. Тризлова
9. Резултати от обучението: Студентите трябва да могат да определят диаграмите на

разрезни усилия на прави греди и триставни рамки, да оразмеряват колони,
подложени на опън-натиск и валове на усукване, греди на специално огъване и
прътове на устойчивост.

10. Начин на осъществяване: директно преподаване
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите трябва да могат да

определят опорни реакции, център на тежест на съставно сечение.
12. Съдържание на курса: Изучава се построяване на диаграмите на огъващите

моменти по метода на ключови точки и след това построяване на диаграмите на
срязващите и нормалните сили по тази на огъващите моменти. Разглежда се
построяване на линии на влияние, гранични диаграми и премествания.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси / инструменти:

• 1Tризлова Нели, Съпротивление на материалите, В., 2006г.
• 1Бацинов Ц., Съпротивление на материалите, В., 1999г.
• Бацинов Ц. и др., Съпротивление на материалите в примери и задачи, В.,

1999г.
• Кисьов и др., Съпротивление на материалите, Т., С., 1978г.
• Тимошенко С., Сопротивление материалов, Наука, Москва, 1965г.
• Феодосиев Б., Сопротивление материалов, Техника, Москва, 1965г.
• Димов Д., Таблици и формули по съпротивление на материалите, Т., С.,

1992г.
• Кисьов Ив., Таблици по съпротивление на материалите, Т., С.
• Stephen Elmer Slocum, Resistance of materials, London, 2010.
• James M. Gere, Barry J. Goodno, Mechanics of Materials, 2011.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, семинарни
упражнения, консултации и курсова работа.

15. Методи за оценка и критерии: Дисциплината завършва с писмен изпит в края на
семестъра с продължителност 4 часа, който включва две задачи и теоретичен
въпрос от конспекта по дисциплината. Първата задача е за начертаване диаграмите
на разрезните усилия на триставна рамка. Втората задача е за оразмеряване на
статически неопределима конструкция натоварена на опън – натиск или чисто
усукване на прът с кръгло и некръгло напречно сечение, специално огъване,
устойчивост.  Теоретичния въпрос е от конспект върху целия лекционен материал.



Всеки от компонентите е с еднаква тежест и положителна оценка получава студент,
имащ положителни оценки по трите компонента. За окончателно оформяне на
оценката (и при евентуално недобро представяне на изпита) се взима предвид
участието на студента в часовете през семестъра.
Мотивация пред студента за получената  оценка:

Оценката на първата задача от изпита е максимална ако студента правилно е
намерил опорните реакции на конструкцията, построил е диаграмите на разрезните
усилия и е направил самостоятелно необходимите проверки на диаграмите.
Оценката намалява с една единица при всяка помощ на преподавателя, т.е. при
четири намесвания на преподавателя оценката стига до слаба.

Оценката на втората задача от изпита е максимална ако студента правилно е
построил диаграмите на разрезните усилия и конструкцията е оразмерена. .
Оценката намалява с една единица при всяка помощ на преподавателя, т.е. при
четири намесвания на преподавателя оценката стига до слаба.

Оценката на теоретичния въпрос е максимална, ако е изложена пълно
постановката на задачата, начертана е съответната разчетна схема и правилно са
изведени съответните формули.

16. Език на преподаване: български


