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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: CIE 1015
2. Наименование на учебната дисциплина: Строителна статика – I част
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: трета
6. Семестър, в който се изучава: пети
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 трябва да могат да определят диаграмите

на огъващите моменти по метода на ключовите точки и диаграмите на
срязващите и нормалните усилия чрез диаграмите на огъващите моменти в
еднодискови и многодискови системи, в герберови греди и статически
определими ферми. Да могат да определят линиите на влияние и граничните
диаграми в статически определими греди и ферми. Да могат да определят
премествания в статически определими системи

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

основни познания по Строителна физика, Теоретична механика, Съпротивление
на материалите – 1 и 2 част

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:
• 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: Писмен изпит, който включва три задачи
16.Език на преподаване: български, английски


